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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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Program of  Public and Private Management          Graduate School, Silpakorn University           Academic Year 2010 
Student's signature ........................................ 
Thesis Advisor's signature ........................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฉ 

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 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ช 

สารบัญ  
   หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ....................................................................................................................  ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ .....................................................................................................................  ฉ 
สารบญัภาพ ...............................................................................................................................  ญ 
บทท่ี 
   1 บทน า ..............................................................................................................................     1 
 ความส าคญัของปัญหา .........................................................................................  1 
 วตัถุประสงคใ์นการวิจยั .......................................................................................      4 
 ขอบเขตของการวจิยั ............................................................................................  5 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ .................................................................................................  5 

2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ....................................................................................................  6 
  แนวคิดวถีิการผลิตแบบเอเชีย  .............................................................................  6 
  แนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน ..............................................................  13 
  แนวคิดการปฏิวติัเขียว .........................................................................................  22 
  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .........................................................................  24 
  ทฤษฎีววิฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม .........................................................  28 
  ทฤษฎีภาวะทนัสมยั .............................................................................................  30 
  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ...............................................................................................  33 
3      วธีิด าเนินการวจิยั ............................................................................................................  36 
  พื้นท่ีการวจิยั ........................................................................................................  36 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล .........................................................................................  36 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ......................................................................................  37 
  การวเิคราะห์ขอ้มูล ...............................................................................................  37 
  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ..............................................................  38 
  ระยะเวลาในการวจิยั ............................................................................................  38 
  แผนการด าเนินงานวจิยั ........................................................................................  38 
4 ผลการวจิยั .......................................................................................................................  40 
  ลกัษณะท่ีตั้ง อาณาเขต และเขตการปกครอง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี .................  40 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ซ 

บทท่ี                                                                                                                                            หนา้ 
  สภาพเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ..............................................................  41 
  ประวติัชุมชนวสุิทธรังษี .......................................................................................  41 
  ชุมชนยคุบุกเบิก ...................................................................................................  42 
   การตั้งถ่ินฐาน .................................................................................................   42 
   ลกัษณะการด ารงชีวติ......................................................................................  42 
   พกัอาศยั ..........................................................................................................  42 
   การถือครองท่ีดิน ............................................................................................  43 
   การประกอบอาชีพ ..........................................................................................  43 
   แรงงานและเคร่ืองมือการเกษตร .....................................................................  43 
   รายรับของครอบครัวและแหล่งเงินทุน ...........................................................  43 
   การคมนาคมติดต่อกบัภายนอก ......................................................................  44 
   ประเพณี วฒันธรรม และกลุ่มทางสังคม.........................................................  44 
   รากฐานทางการศึกษา จุดเปล่ียนของอนาคต ..................................................  44 
  ชุมชนยคุพฒันาตามแบบอยา่งตะวนัตก ...............................................................  44 
   จากยาสูบสู่ไร่ออ้ย ...........................................................................................  44 
   ปลูกออ้ยเพื่อคา้ อยา่งเตม็รูปแบบ ...................................................................  45 
   แรงงาน ...........................................................................................................  46 
   การคมนาคมติดต่อคา้ขาย ...............................................................................  46 
   รายไดห้ลกัลดลงและการมีอาชีพเสริม ...........................................................  46 
   กา้วสู่ความเป็นเมือง สาเหตุการเปล่ียนแปลงอาชีพของเกษตรกร ..................  47 
   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลิกท าไร่ออ้ย ....................................................................  47 
   ตั้งตน้ใหม่ การปลูกพืชลม้ลุก .........................................................................  48 
   การรวมกลุ่มของเกษตรกร ..............................................................................  48 
   การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และการจดัตั้งสหกรณ์ ...............................................  49 
   ผนัตวัเองเป็นพอ่คา้คนกลาง ...........................................................................  49 
   สรุปสาเหตุท่ีท าให้เกษตรกรตอ้งพบกบัปัญหาหน้ีสิน ....................................  49 
  ชุมชนยคุเศรษฐกิจพอเพียง .....................................................................................  51 
   จุดเปล่ียน ........................................................................................................  51 

    พนัธ์ุคะนา้ ลกัษณะของคะนา้ท่ีดี ....................................................................  51 
   ขั้นตอน วธีิการ เทคนิคการเพาะปลูก .............................................................  52 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ฌ 

บทท่ี                                                                                                                                            หนา้ 
    ชนิด โรค ศตัรูพืช วชัพืช.................................................................................  53
    การฉีดยาสารเคมี และใหปุ๋้ย ...........................................................................  55 

   เก็บเก่ียว ..........................................................................................................  56 
   เตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกคร้ังต่อไป .............................................................  56 
   แรงงาน ...........................................................................................................  56 
   ตน้ทุนการเพาะปลูกต่อเน้ือท่ี 1 ไร่ ..................................................................  57 
   แหล่งเงินทุนและวตัถุดิบ ................................................................................  58 
   ปัญหาหลกัท่ีเกษตรกรตอ้งเผชิญ ....................................................................  58 
   การถือครองท่ีดิน ............................................................................................  59 
   วางแผนการเพาะปลูกอยา่งเป็นระบบ .............................................................  59 
   นวตักรรม .......................................................................................................  60 
   การจดัสรร และป้องกนัน ้าท่วมในฤดูฝน........................................................  60 
   การแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีผลผลิตทางการเกษตรตกต ่าโดยใชภู้มิปัญญา ........  61 
   ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้.....................................................................................  61 
   การเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชน .............................  63 
   ปลดแอกจากภาระหน้ีสิน รักษาท่ีท ากิน .........................................................  63 
   วฒันธรรมท่ีสูญหาย กบัวฒันธรรมใหม่ .........................................................  64 
   ส่ิงท่ีเกษตรกรในชุมชนคาดหวงัในอนาคต .....................................................  64 
5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ................................................................................  65
  สรุป……. .............................................................................................................  65
  อภิปรายผล ...........................................................................................................  70 
  ขอ้เสนอแนะ ........................................................................................................  72 

บรรณานุกรม……… ..............................................................................................................  74 

ภาคผนวก………… ...............................................................................................................  77 

ประวติัผูว้ิจยั…….... ...............................................................................................................  88
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ญ 

สารบัญภาพ 
 ภาพท่ี หนา้ 
 1 การเตรียมดิน .......................................................................... 78 
 2 การเตรียมดินแบบไม่ยกร่อง .......................................................................................  78 
 3 การปูฟาง .....................................................................................................................  79 
 4 พื้นท่ีท่ีปูฟางเสร็จ ........................................................................................................  79 
 5 การกล้ิงเมล็ดพนัธ์ุ .......................................................................................................  80 
 6 การฉีดยาก าจดัศตัรูพืช ................................................................................................  80 
 7 เคร่ืองพน่ยาแรงดนัสูง .................................................................................................  81 
 8 เคร่ืองป๊ัมน ้าในบริเวณแปลงผกั ...................................................................................  81 
 9 ท่อระบายน ้า ................................................................................................................  82 
 10 คะนา้ท่ีพร้อมเก็บเก่ียว .................................................................................................  82 
 11 การเก็บเก่ียวคะนา้ .......................................................................................................  83 
 12 บรรจุคะนา้ลงถุง .........................................................................................................  83 
 13 รถรอข้ึนผกัคะนา้ เพื่อส่งไปตลาดกลาง ......................................................................  84 
 14 ศาลพระภูมิบริเวณในไร่ ..............................................................................................  84 
 15 รถไถ ...........................................................................................................................  85 
 16 เคร่ืองกล้ิงผกั ...............................................................................................................  85 
 17 ศตัรูพืช ท่ีเป็นอนัตรายคะนา้ .......................................................................................  86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1 

บทที ่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญของปัญหา 

อาณาจกัรอนักวา้งใหญ่ไพศาลของกรุงสยามมีดินและการเพาะปลูกนานาชนิด ขา้พเจา้
เช่ือวา่คงไม่ผดิท่ีจะกล่าววา่ ไม่มีประเทศใดในโลกท่ีอุดมสมบูรณ์เช่นน้ี เพราะไม่แต่จะอุดมไปดว้ย
แร่ธาตุ พืชพนัธ์ุธัญญาหาร และปศุสัตวน์านาชนิด แต่ยงัอุดมไปดว้ยผลิตผลท่ีจะช่วยกระตุน้ให้มี
การคา้พาณิชยเ์กิดข้ึน และเป็นท่ีสนใจของชาวต่างชาติท่ีจะเขา้ไปพ านกัอาศยั (เซอร์ จอห์น ครอว์
ฟอร์ด 2364) 

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกน้ียงัจะมีประเทศใดบ้างท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่า
ประเทศสยามหรือหาไม่ โคลนตมของแม่น ้าไดท้  าใหผ้ืนแผน่ดินอุดมไปดว้ยปุ๋ยอยูทุ่กปีโดยแทบจะ
ไม่ตอ้งบ ารุงผืนดินเลย ก็ได้ตน้ขา้วกอใหญ่อนัมีรสดีวิเศษซ่ึงไม่เพียงแต่เล้ียงประชาชนพลเมือง
เท่านั้น ยงัส่งออกไปขายยงัเมืองจีนและท่ีอ่ืนๆไดอี้ก (สังฆราชปาลเลกวัร์ 2486) 

การท าเกษตรกรรมไทยในอดีต ไดถู้กรวบรวมไวใ้นบนัทึกทางประวัติศาสตร์ ดงัเช่นใน
รายงานของเซอร์ จอห์น ครอวฟ์อร์ด เม่ือเดินทางเขา้มาเจรจาการเมืองการคา้กบัประเทศไทยปลายปี 
พ.ศ. 2364 ในสมยัรัชกาลท่ี 2 และไดรั้บการตอกย  ้าโดยค าบรรยายของ สังฆราชปาลเลกวัร์ เม่ือคร้ัง
เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย สมยัรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4 (ศุภรัตน์  เลิศพาณิชยก์ุล 
2544 : 48-49)   

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรต่าง ๆ มากมาย สังคมไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัยงัคงเป็นวิถีของสังคมเกษตรกรรม ดัง่ค  าในศิลาจารึกสมยัพ่อขุนรามค าแหงว่า 
“ในน ้ ามีปลา ในนามีขา้ว” เศรษฐกิจไทยข้ึนอยูก่บัภาคเกษตรกรรมเป็นหลกั ปัจจุบนัแมว้า่ประเทศ
ไทยไดพ้ฒันาเขา้สู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ แต่ภาคการเกษตรยงัมีความส าคญัต่อประเทศ      
ตราบใดท่ีมนุษยย์งับริโภคอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร (นงลกัษณ์ เทพสวสัด์ิ 2545:150-151)        
การประกอบอาชีพทางการเกษตรจดัเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการด ารงชีวิตของคนไทย ตั้งแต่การ
ปลูกพืชไร่ พืชสวน และพืชผกัต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกขา้วนาปี และขา้วนาปรัง ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตท่ีอยูคู่่
กบัประเทศไทยมาชา้นาน 
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น่าท่ึงท่ีการท านาในประเทศไทยนั้น ไดท้  านาในพื้นท่ีเดิมมานานนบัร้อย ๆ ปี ตน้ขา้วได้
ดูดเอาสารอาหารต่าง ๆ มาใช้โดยไม่ตอ้งใส่ปุ๋ยคืนลงไปในดิน แต่กระนั้นก็ตามประสิทธิภาพของ
ท่ีดินก็หาไดเ้ส่ือมลงไม่ (R.L. Pendleton Thailand: Aspect of Landscape and Life 1962 อา้งอิงจาก  
อมัมาร์ สยามวาลา 2522 : 50)    

หลัง พ.ศ.2504 ประเทศไทยได้มีการปรับเปล่ียนสังคมไป สู่ความทันสมัย ด้วย
กระบวนการจดัการของรัฐบาลเพื่อปรับเปล่ียนประเทศให้เป็นสังคมอุตสาหกรรม แนวนโยบายใน
การพฒันาประเทศของรัฐไดพ้ยายามจดัระเบียบ ก าหนดเง่ือนไข กฎเกณฑ์ กติกาและค่านิยม  ของ
สังคม การปรับเปล่ียนโครงสร้างพื้นฐาน การน าเขา้เทคโนโลยี การปรับเปล่ียนวิถีการผลิต (พิทกัษ ์
ศิริวงศ ์2549: 125) ท าใหต้ลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี 1 จนกระทัง่ปัจจุบนั ได้น าไปสู่การเปล่ียนแปลงวิถีการด ารงชีวิตของเกษตรกร โดยเฉพาะ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 6 พบวา่เศรษฐกิจขยายตวัในอตัราท่ีสูงและรวดเร็ว 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไดเ้ปล่ียนแปลงสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็น
หลัก ส่งผลให้สังคมไทยเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน พื้นท่ีในเขตชนบทถูกรุกล ้ าด้วย
กระบวนการพฒันา การท่ีเปล่ียนจากระบบการผลิตเพื่อยงัชีพ ไปสู่การผลิตเพื่อการคา้อย่างเต็ม
รูปแบบ (อภิชยั พนัธเสน 2549 : 52) 

เกษตรเคมีหรือเกษตรแผนใหม่ จึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็น
ประเทศการเกษตรแบบอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิวติัเขียวในราว ค.ศ.1960 
(พ.ศ. 2503) โดยใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ เช่นการใชพ้นัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวท่ี์ให้ผลผลิตสูง การใชเ้คร่ืองจกัรกล
ทางการเกษตรไถพรวนไดลึ้กมากข้ึนทดแทนแรงงานจากสัตว ์ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถผลิตไดใ้นทุก
ช่วงเวลาและมีผลผลิตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการใช้สารเคมีทางการเกษตรจ าพวกปุ๋ยเคมี สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืช และฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ ฯลฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีสูงข้ึนในการ
ลงทุนท่ีเท่าเดิม (อานัฐ ตนัโช  2549) การพฒันาเกษตรกรรมของประเทศไทยจะมุ่งสู่แนวทาง
เดียวกนั คือ การผลิตเพื่อการส่งออกท่ีเนน้การปลูกพืชเชิงเด่ียวมาเป็นระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 20-30 ปี 

เกษตรกรเป็นอาชีพหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี โดย
การท่ีมีการปรับเปล่ียนจากการผลิตเพื่อยงัชีพเปล่ียนแปลงไปสู่การผลิตเพื่อการคา้ เป็นการปรับตวั
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะอยู่รอดภายใต้สังคม ท่ีเปล่ียนผ่านตามกาลเวลา การน า
เทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้แทนวิถีการผลิตแบบดั้ งเดิมท่ีทั้ งช้า ผลผลิตต ่า ไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการตลาด จนเกิดเป็นค่านิยมใหม่ข้ึนมา คือการใชค้วายเทียมท่ีกินน ้ ามนัแทนควายจริงท่ีกินแต่
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หญา้การใชปุ๋้ยเคมีแทนปุ๋ยคอกจากมูลสัตว ์การใชเ้คร่ืองจกัรแทนแรงงานมนุษย ์เป็นตน้ (พิทกัษ ์ศิริ
วงศ ์และคณะ 2552 : 2) 

ปัญหาท่ีตามมาของภาคการเกษตรคือ ภาระหน้ีสินซ่ึงเกิดจากการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพสังคมเกษตรสมยัใหม่ ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจในเร่ืองของ ท่ีท ากิน แหล่งน ้ า 
ปัญหาพนัธ์พืช และปุ๋ย ดา้นการตลาดตั้งแต่ พ่อคา้คนกลาง กลไกของรัฐ ดา้นสังคมคือ การศึกษา
และสาธารณสุข ทุกดา้นลอ้มรอบเป็นปัญหารุมเร้าแก่เกษตรกรผูเ้ป็นเสมือนกระดูกสันหลงัของชาติ     
(งามพิศ สัตย์สงวน 2545 : 376-378) มากจนไม่สามารถช่วยตนเองได้ ต้องรอการช่วยเหลือ          
จากภายนอกและท าให้เกิดการละทิ้งภูมิปัญญาดั้ งเดิมท่ีเคยมีมาจนท าให้การใช้ชีวิตมีความ
ยากล าบากมากข้ึนเพราะตอ้งพึ่งพาระบบทุนและเทคโนโลยจีากการส่งเสริมการผลิตเพื่อการคา้ของ
รัฐบาล  

ภาคกลางพื้นท่ีตั้งแต่ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาไปจนกระทัง่ภาคตะวนัตกและตะวนัออก
เป็นเขตท่ีทุนนิยมพฒันามานานเน่ืองจากติดต่อคา้ขายกบัประเทศตะวนัตกไดเ้จริญเติบโตมาก่อน 
และเป็นภาคท่ีไดรั้บการส่งเสริมให้เขา้สู่ระบบการผลิตเพื่อการส่งออกอยา่งชดัเจนโดยผลพวงของ
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น การชลประทาน การแนะน าเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรแผนใหม่ ส่วนหน่ึงเพราะพื้นท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา และการใกล้ชิดกบัศูนยก์ลาง
ข่าวสาร รวมทั้งศูนยก์ลางตลาดดว้ย (ฉนัทนา บรรพศิริโชติ และคณะ 2538 : 1) 

ภาคตะวนัตก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวนัตกของไทย โดยทัว่ไปยงัถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ภาคกลาง(ภาคกลางเดิม ท่ีรวมถึงทั้งภาคตะวนัตก และภาคตะวนัออกดว้ย) ภาคน้ีประกอบไปดว้ย         
5 จงัหวดัคือ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ อาชีพในภาคตะวนัตกท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ การปลูกพืชไร่ เช่นออ้ย สัปปะรด มนัส าปะหลงั ขา้วโพด การปลูกพืชสวนประเภท มะม่วง 
มะนาว มะละกอ และพืชผกัต่าง ๆ รวมทั้งขา้วนาปี และขา้วนาปรัง ภาคตะวนัตกมีลุ่มน ้ าส าคญั 2 
ลุ่มน ้ าคือ ลุ่มน ้ าแม่กลองและลุ่มน ้ าเพชรบุรี ซ่ึงถือเป็นเขตพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ของภาคตะวนัตก       
เขตพื้นท่ีดงักล่าวจึงใชเ้ป็นพื้นท่ีท านา ท าสวนผลไมแ้ละปลูกผกั ถึงแมมี้ขนาดพื้นท่ีไม่กวา้งมากนกั
เท่ า  กับพื้ น ท่ี ภ าคกล า ง  แ ต่ เ ป็นแห ล่ งผ ลิตพื ชผล ท่ีส า คัญของประ เทศ อีกแ ห่ งห น่ึ ง                          
(กว ีวรกวนิ 2547 : 12-19) 

กาญจนบุรี พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและท่ีราบสูง มีแม่น ้ าท่ีส าคญัคือ แม่น ้ าแควนอ้ย ไหล
ผา่นจากอ าเภอ สังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค มาบรรจบกบัแม่น ้ าแควใหญ่ ซ่ึงไหลมาจากอ าเภอ  
ศรีสวสัด์ิ   มาบรรจบกนับริเวณหน้าประตูเมืองกาญจนบุรี รวมเป็นแม่น ้ าแม่กลอง และเน่ืองจาก
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง และภูเขา จึงมีทรัพยากรประเภทแร่ธาตุและป่าไมม้าก   
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พื้นท่ี ชุมชนวิสุทธรังษี  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หรือชุมชน กระดาน
ป้าย(เดิม ปัจจุบนัอยู่ในเขตเช่ือมต่อระหว่างพื้นท่ีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และ เทศบาลต าบลปาก
แพรก ยงัคงมีประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ ถึงแมว้่าจะเป็นบริเวณท่ีอยู่ในเขตเทศบาล 
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเจริญอยู่มาก ตรงกนัขา้ม พื้นท่ีน้ีก็เป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท า
การเกษตร  เกษตรกรท่ีน่ีได้มีการประกอบอาชีพการท าเกษตรกรรมมาหลายชั่วอายุคน มีการ
ปรับตวัเพื่อความอยูร่อดและสามารถด ารงรักษาไวซ่ึ้งอาชีพเกษตรกรรม รักษาท่ีดินท ากินของบรรพ
บุรุษ และยงัสามารถปรับตวัเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมในแต่ละยุคสมยัท่ี
แตกต่างกนัไป ตั้งแต่ยุคบุกเบิกของบรรพบุรุษท่ีมีการท าไร่ยาสูบ ท่ีท าในระบบเครือญาติ มีการใช้
เคร่ืองมือทางการเกษตรแบบง่าย ๆ และยงัไม่มีการสารเคมีในการเพาะปลูก จนเขา้สู่ยุคของการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียวตามท่ีรัฐมีนโยบายเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนในการท าการเกษตรเชิงพาณิชย ์มีการเขา้
มาของเทคโนโลยีทางการเกษตร มีนวตักรรมใหม่เกิดข้ึนมากมายในการท่ีช่วยให้เกษตรกร
สะดวกสบายมากข้ึน การใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรม
แบบยงัชีพเป็นภาคเกษตรกรรมแบบอุตสาหกรรมท่ีเน้นการส่งออก พร้อมทั้ งเป็นการพฒันา
ประเทศแบบกา้วกระโดด แต่ดว้ยความไม่พร้อมในดา้นต่างๆ ในการรับการพฒันาจากภาครัฐ เกิด
การล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกของเกษตรกรเอง ตั้ งแต่การปลูกอ้อย ปลูกหอม ปลูกคะน้า
ตามล าดบั แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากขาดความรู้ เกิดเป็นหน้ีสินทั้งในและนอกระบบ 
กระทัง่มีการเปล่ียนผ่านจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก แนวคิด วิธีคิด การปฏิบติั ไดมี้การปรับเปล่ียนไปจาก
เดิม แรงบลัดาลใจจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ หลกัคิดหลกัปฏิบติัในการ
ด าเนินชีวิต จนเป็นเสมือนประตูน าพาสู่การหลุดพน้จาก ปัญหาต่างๆท่ีรุมเร้า ตวัของเกษตรกร 
ถึงแมว้า่เกษตรกรในพื้นท่ีน่ี ยงัคงท าการเกษตรแบบเกษตรเคมีอยูก่็ตาม  

ผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์ในการวิจยัถึง การปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูกพืชลม้ลุกภายใต้
สังคมระบบการคา้  ชุมชนวสุิทธรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อท าความเขา้ใจ
ถึงกระบวนการการปรับตวัของเกษตรกร  เช่น การด ารงชีวิต การเพาะปลูก การตลาดรวมถึงการ
รักษาไวซ่ึ้งอาชีพเกษตรกร   ทั้งยงัวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการปรับตวั
ของเกษตรกร ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   สามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการปรับตวัของ
เกษตรกรรายอ่ืนต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
เพื่อวิจยัถึงการปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูกพืชล้มลุกภายใตส้ังคมระบบการคา้ ชุมชน         

วสุิทธรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
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ขอบเขตของการวจัิย 
1. ดา้นพื้นท่ี  ชุมชนวสุิทธรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
2. ดา้นประชากร เกษตรกรผูป้ลูกพืชลม้ลุก ชุมชนวิสุทธรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 25 คน 
3. ดา้นเวลา เดือนพฤษภาคม 2553 ถึง เดือนเมษายน 2554 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
1. ความรู้เชิงวชิาการในเร่ืองการปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูกพืชลม้ลุกภายใตส้ังคมระบบ

การคา้ ชุมชนวิสุทธรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตั้งแต่เร่ือง ประวติัศาสตร์
ชุมชน การปรับตวัของเกษตรกรในการท าเกษตรกรรมช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ผลจากการขยายตวัของเมือง รวมถึงวิถีการด ารงชีวิตท่ีมีการปรับตวัตาม
สภาพแวดลอ้มในสังคมท่ีมีความเป็นทุนนิยมสูง 

2. ความรู้เชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปเป็น 
แนวทางในการน ารูปแบบการท าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ระหว่างสารเคมีและสารอินทรีย ์
รวมถึงระบบการจดัการไร่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ พื้นท่ีการเพาะปลูก การจดัสรรน ้ า การท าการตลาด ทั้ง
ยงัมีนวตักรรมท่ีเหมาะสมไปปรับใชใ้นกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกพืชลม้ลุกอ่ืน 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในบทน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอถึงแนวคิดและทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเร่ือง  

“การปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูกพืชลม้ลุกภายใตส้ังคมระบบการคา้” ในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฏี 
แนวคิดวถีิการผลิตแบบเอเชีย 
แนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน 
แนวคิดการปฏิวติัเขียว 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทฤษฎีววิฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม 
ทฤษฎีภาวะทนัสมยั 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

แนวคิดวถิีการผลติแบบเอเชีย 
ในประเทศไทยนั้น  ภคัพฒัน์  ทิพยประไพ ( 2540 : 48-70) ไดมี้การนาํทฤษฎีวิถีการผลิต

แบบเอเชียมาใช้ โดยแนวทางท่ีใช้ในการนาํเสนอ คืออธิบายวิถีการผลิตแบบเอเชียจากแง่มุมของ
หมู่บา้น เป็นการปูทางใหท้ราบถึงวธีิการผลิตแบบเอเชีย  

ชุมชนหมู่บา้น 
ชุมชนหมู่บา้นในวิถีการผลิตแบบเอเชีย  ตั้งอยู่แยกห่างจากกนั  และกระจดักระจายอยู่

ทั่วไปในชนบท  หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะเปรียบเสมือนโลกเล็ก ๆ ในตัวเอง  ประกอบด้วย
ครัวเรือนหลาย ๆ ครัวเรือนอาศยัอยู่ร่วมกนั  โดยท่ีแต่ละครัวเรือนทาํการผลิตอาหารและเส้ือผา้ใช้
เอง  จึงมีความเพียงพอเบ้ืองตน้ในระดบัครัวเรือนและภายในหมู่บา้นก็ยงัมีช่างฝีมือทาํหตัถกรรมท่ี
ตอ้งใช้ความชาํนาญเฉพาะทาง  ทาํให้หมู่บา้นมีความเพียงพอในตวัเองทางเศรษฐกิจ  โดยแทบจะ
ไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยัภายนอกเลย  แต่ละหมู่บา้นจึงตอ้งเป็นอิสระ  ไม่ข้ึนแก่กนัและมีการติดต่อกนั
นอ้ยมาก 
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ชุมชนหมู่บา้นมีกาํเนิดมาจากชุมชนเช้ือสายหรือสังคมเผ่าในยุคโบราณ  มีลกัษณะเป็น
สังคมเครือญาติ ทุกคนในชุมชนมีเช้ือสายเดียวกนัและตอ้งพึ่งพาอาศยักนัเพื่อความอยูร่อดมาตั้งแต่
สมยัท่ียงัเป็นชนเผ่าเร่ร่อน ไม่ไดล้งหลกัปักฐานเป็นการถาวร สภาพความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
ตอ้งข้ึนกบัปัจจยัสภาวะแวดลอ้มมากในระบบเศรษฐกิจแบบธรรมชาติน้ี ทาํให้เกิดความอยูร่อดของ
ทุกชีวิตในชุมชน ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนโดยตรง ฉะนั้นทั้งตวัชุมชนเองและ
ความเป็นชุมชน จึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อการดาํรงอยู่และสืบทอดต่อไปของชุมชน โดยนัยน้ี
ชุมชนจึงเป็นทั้งโลกเป็นทั้งชีวิต และเป็นทุกส่ิงทุกอย่างของคนในชุมชน แต่ละบุคคลจะเขา้ถึง
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพไดก้็โดยผา่นการเป็นสมาชิกของชุมชนเพียงสถานเดียว 

ความสําคัญของความเป็นชุมชนยงัดํารงสืบต่อมา เม่ือชุมชนเร่ิมปักหลักตั้งถ่ินฐาน         
ทาํกสิกรรมและเล้ียงสัตวแ์ทนท่ีจะหาเก็บหรือล่าเอาจากธรรมชาติอยา่งท่ีเคยทาํ ณ จุดน้ีเองท่ีชุมชน
เร่ิมทาํการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการทางเศรษฐกิจของตน พื้นฐานการผลิตของชุมชน
หมู่บา้นในวิถีการผลิตแบบเอเชีย คือ เกษตรกรรมแต่ละครัวเรือนจะทาํการผลิตสําหรับบริโภคใน
ครัวเรือนของตน และทุกครัวเรือนต่างก็ทาํการผลิตด้วยกันทั้งส้ิน การผลิตเพื่อเป็นสินค้าจึงมี
ความสาํคญันอ้ยมากในวถีิการผลิตแบบเอเชีย นอกจากแต่ละครัวเรือนจะผลิตอาหารกินเองแลว้ ยงั
มีการป่ันด้ายและทอผา้ใช้เองอีกด้วย ทุก ๆ ครัวเรือนจึงมีความเพียงพอในระดบัหน่ึง ส่วนงาน
หตัถกรรมท่ีตอ้งใช้ความชาํนาญเฉพาะอยา่งก็จะมีช่างฝีมือในหมู่บา้น เช่น ช่างป้ัน ช่างเหล็ก เป็น
ผูผ้ลิตให้กบัชุมชน หมู่บา้นจึงมีความพอเพียงในตวัเอง ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบพอยงัชีพ เป็น
โลกท่ีปิดและมีการเปล่ียนแปลงอยู่ภายในหมู่บา้นในระดบัท่ีจาํกดั โดยแทบจะไม่ได้ยุ่งเก่ียวกบั
ภายนอกเลย 

พลงัการผลิตทั้งในดา้นเกษตรกรรมและหัตถกรรมอยู่ในระดบัท่ีตํ่า การผลิตข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมาก เช่น ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะทรัพยากรในทอ้งถ่ิน  
รวมถึงดิน นํ้ า ตลอดจนลม ฝน และฤดูกาล เป็นตน้ เทคนิคการผลิตและเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบง่าย 
ๆ ท่ีชุมชนพฒันาข้ึนมาให้เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินตน โดยอาศยัประโยชน์จากสภาพท่ีเป็นอยู่
ของธรรมชาติใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของตน 

การแบ่งงานกนัทาํในกระบวนการผลิต  มีลกัษณะเป็นการแบ่งกนัตามสภาพทางกายภาพ
ของบุคคล เช่น เพศและวยั ไม่ใช่การแบ่งกนัตามทกัษะความชาํนาญ คนแต่ละคนจึงทาํงานทุก ๆ 
อย่างเหมือน ๆ กนั ไม่มีการแบ่งงานกนัทาํเป็นเฉพาะ ประสิทธิภาพการผลิตจึงตํ่าและไม่ค่อยมี
ผลผลิตส่วนเกินหรือมีก็แต่นอ้ย ทวา่เพียงพอต่อการดาํรงอยูข่องชีวติในชุมชน 

ระบบกรรมสิทธ์ิในวิถีการผลิตแบบเอเชีย เป็นระบบกรรมสิทธ์ิชุมชน กล่าวคือ  
กรรมสิทธ์ิเหนือท่ีดินเป็นของชุมชน ปัจเจกชนไม่ไดเ้ป็นเจา้ของท่ีดินท่ีตนทาํการเพาะปลูก ทว่า
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ท่ีดินทั้งหมดเป็นทรัพยสิ์นส่วนรวมของชุมชน แต่ละบุคคลมีเพียงสิทธ์ิในการครอบครองเพื่อทาํ
ประโยชน์จากท่ีดินและการครอบครองน้ีจะทาํไดก้็ต่อเม่ือบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของชุมชนเท่านั้น 

เน่ืองจากพื้นฐานการผลิตของชุมชนคือเกษตรกรรม ปัจจยัการผลิตท่ีจาํเป็นจึงไดแ้ก่ท่ีดิน
สําหรับการทาํการเกษตรและแรงงานท่ีจะทาํการเกษตรบนผืนดินนั้น การท่ีปัจจยัการผลิตคือท่ีดิน
เป็นกรรมสิทธ์ิของชุมชนและคนจะเขา้ถึงปัจจยัการผลิตน้ีไดก้็โดยผ่านการเป็นสมาชิกของชุมชน
เท่านั้น ทาํให้คนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัชุมชนดว้ยพนัธะท่ีผกูพนัแน่นหนา ไม่สามารถปลีกตวั
ออกจาชุมชนได ้เพราะการปฏิเสธชุมชนก็หมายถึงการปฏิเสธสิทธิในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินสําหรับ
การทาํการผลิตเพื่อเล้ียงชีพไปดว้ยพร้อม ๆ กนั 

ในภาวะท่ีพลงังานการผลิตอยู่ในระดบัตํ่า บุคคลตอ้งเขา้ถึงปัจจยัการผลิตโดยผ่านการ
เป็นสมาชิกของชุมชน และมีการแบ่งงานกนัทาํในขนาดท่ีจาํกดั ซ่ึงก็ส่งผลให้มีการผลิตส่วนเกิน
จาํกดัไปดว้ยน้ี ทุกคนในชุมชนจึงมีความเท่าเทียมกนัในแง่ของการดาํรงชีวติ และหวัหนา้ครอบครัว
ก็มีความเท่าเทียมกนัในแง่ของสถานภาพทางสังคมดว้ย 

อย่างไรก็ดีในชุมชนก็ยงัมีภารกิจส่วนรวมบางอย่างท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงอยู่ของ
ชุมชนโดยรวม เช่น งานหัตถกรรม งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย งานกาํหนดเวลาสําหรับ
กิจกรรมการเพาะปลูก งานควบคุมปริมาณนํ้ า เป็นตน้ ชุมชนต้องการให้คนบางคนในหมู่บ้าน
ประกอบภารกิจเหล่าน้ี ภายในหมู่บ้านจึงมีการแบ่งงานกันทาํข้ึนในระดับหน่ึงท่ีไม่สูงมากนัก     
เพื่อตอบสนองต่อความจาํเป็นร่วมกนัของชุมชน และชุมชนจะเป็นผูรั้บค่าใชจ่้าย สําหรับการดาํรง
ชีพของผูท่ี้ไม่ไดท้าํการผลิตเพื่อการยงัชีพของตนเหล่านั้น 

โดยการจดัโครงสร้างของชุมชนในลกัษณะน้ี ทาํให้ความเพียงพอในตนเองของชุมชน
ขยายขอบเขตรวมไปถึงกิจการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดํารงอยู่ของชุมชนด้วย ชุมชนได้อาศัย
ส่วนเกินของชุมชนรองรับความตอ้งการในส่วนน้ีไดด้ว้ยตวัของชุมชนเอง โดยไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยั
ภายนอกมากนัก ชุมชนจึงมีลกัษณะเป็นองค์กรอิสระซ่ึงดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อการผลิตซํ้ าตวัเอง    
ได้ด้วยตวัของตวัเอง และมีการติดต่อกบัภายนอกท่ีจาํกดั แต่ละชุมชนจึงมีลกัษณะเป็นโลกของ
ตวัเองและไม่ข้ึนแก่กนั 

การแบ่งงานในชุมชนซ่ึงยงัมีขนาดท่ีจาํกัดน้ี เป็นรูปแบบเบ้ืองต้นของการเกิดชนชั้น       
ในหมู่บา้น บางแห่งอาจมีระบบวรรณะและมีทาสดว้ย แต่การมีชนชั้นน้ี ยงัไม่ไดพ้ฒันาไปจนถึงขั้น
ของการแบ่งแยกเป็นชนชั้นเจ้าของปัจจยัการผลิตและชนชั้นท่ีไร้ปัจจัยการผลิต เพราะระบบ
หมู่บา้นบนพื้นฐานของกรรมสิทธ์ิชุมชนยงัคงเขม้แข็งอยู ่จึงยงัไม่มีความขดัแยง้ระหวา่งชนชั้นและ
การต่อสู้ทางชนชั้นเกิดข้ึนในหมู่บา้น การเกิดชนชั้นจึงไม่ใช่ลกัษณะหลกัของหมู่บา้น ไม่สามารถ
ทาํลายลกัษณะความเป็นชุมชน ซํ้ ายงัถูกบดบงัโดยลกัษณะความเป็นชุมชนของหมู่บา้นอีกดว้ย 
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กลไกต่าง ๆ ของระบบหมู่บ้านในวิถีการผลิตแบบเอเชียได้พฒันาสืบเน่ืองมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ทาํให้ระบบอุดมการณ์สอดคล้องและสนับสนุนต่อระบบการผลิตและระบบ
ความสัมพนัธ์ในชุมชนอย่างเขม้แข็ง ตั้งแต่ในระดบัท่ีพื้นฐานท่ีสุด คือระดบัของความสัมพนัธ์
ระหวา่งคนกบัธรรมชาติไปจนถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน รูปแบบของเทคนิควิธีการ
ผลิต ลกัษณะการแบ่งงานกนัทาํในระดบัครัวเรือนจนถึงระดบัชุมชน รูปแบบของการผลิตและ
จดัสรรส่วนเกินเพื่อตอบรับภารกิจส่วนรวม ตลอดจนรูปแบบในการติดต่อสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก  
ลว้นแต่วางพื้นฐานอยูบ่นกลไกของชุมชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลไกดา้นอุดมการณ์ ซ่ึงมีความหมาย
เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั ต่างส่งผลกระทบถึงกนัและกนัอยา่งใกลชิ้ด 

เม่ือหมู่บา้นเติบโตขยายใหญ่ข้ึน ก็จะมีการอพยพโยกยา้ยผูค้นบางส่วนออกไปตั้งเป็น
หมู่บ้านใหม่ ซ่ึงมีทุกส่ิงทุกอย่างเหมือนกับหมู่บ้านเดิม วิถีการผลิตแบบเดิม มีโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์แบบเดิมและมีระบบอุดมการณ์แบบเดิม ชุมชนหมู่บา้นจึงมีการขยายตวัในเชิงปริมาณ
ทว่าในลกัษณะในเชิงคุณภาพของหมู่บา้นยงัคงเดิมไม่เปล่ียนแปลงหรือมีการเปล่ียนแปลงเพียง
เล็กนอ้ย ซ่ึงเกิดอยา่งเช่ืองชา้มากและไม่มีการพฒันาข้ึนมาเป็นชุมชนแบบใหม่อยา่งชดัเจน 

โดยนยัยะดงักล่าวน้ี หมู่บา้นในวิถีการผลิตแบบเอเชียถูกมองวา่หยุดน่ิงและเติบโตแบบ
พืชผกั  คือมีการขยายขนาดแต่ไม่มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง จึงเป็นพื้นฐานให้วิถีการผลิตแบบ
เอเชียมีลกัษณะสถิติไม่สามารถพฒันาข้ึนมาเป็นวถีิการผลิตแบบทุนนิยมได ้

รัฐ 
เม่ือพลังการผลิตพฒันาสูงข้ึน ประชากรหนาแน่นข้ึนและมีจาํนวนชุมชนเพิ่มมากข้ึน      

แต่ละชุมชนต่างก็ดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถึงผลประโยชน์ของตน ผลประโยชน์ของชุมชน
เหล่าน้ีมีทั้งท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัและขดัแยง้กนั จึงทาํให้เกิดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัการ
ดูแลประสานประโยชน์ของทุก ๆ ชุมชนข้ึน ความจาํเป็นอนัน้ีก่อให้เกิดการแบ่งงานกันทาํใน
รูปแบบใหม่ คือมีการจดัตั้งองคก์รข้ึนมาทาํหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมระหวา่งชุมชน 

ในขณะท่ีชุมชนหมู่บา้นอ่ืน ๆ ยงัคงมีลกัษณะเหมือนเดิมหรือเหมือนกนั องคก์รใหม่ท่ีถูก
ตั้งข้ึนมาน้ีมีรูปร่างลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปและมีความสัมพนัธ์กบัหมู่บา้นในรูปแบบท่ีพิเศษ
ออกไปจากเดิมและในไม่ชา้ก็ค่อย ๆ แยกตวัออกไปเป็นอิสระจากชุมชนอ่ืน ๆ โดยผา่นการสืบทอด
หน้าท่ีภายในตวัองคก์รน้ีเอง ซ่ึงก็เป็นการสืบทอดอาํนาจไปดว้ยพร้อม ๆ กนั ทั้งยงัค่อย ๆ พฒันา
ตวัเองข้ึนไปในระดบัท่ีสูงข้ึนซบัซอ้นมากข้ึน มีอาํนาจมากข้ึนในฐานะของรัฐในท่ีสุด 

ในวถีิการผลิตแบบเอเชีย รัฐอา้งตนเป็นเจา้ของท่ีดินทั้งหมดครอบทบัลงไปบนกรรมสิทธ์ิ
ของชุมชนอีกทีหน่ึง รัฐจึงเป็นเสมือนชุมชนใหญ่ท่ีรวมชุมชนทั้งหมดเอาไวด้ว้ยกนั การอา้งสิทธ์ิ
ของของรัฐน้ีนาํมาซ่ึงความชอบธรรมในการดึงดูดส่วนเกินจากหมู่บา้นเพื่อนาํมาหล่อเล้ียงรัฐเอง  
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ส่วนเกินท่ีถูกดึงมาน้ีอยูใ่นรูปของภาษีท่ีชุมชนตอ้งจ่ายให้กบัรัฐ ในขณะเดียวกนัก็ถือเป็นเสมือนค่า
เช่าท่ีรัฐเรียกเก็บจากชุมชน อนัเน่ืองมาจากการเขา้ไปใช้ท่ีของรัฐไปดว้ยพร้อม ๆ กนั ภาษี / ค่าเช่า  
น้ีจึงมีลักษณะเหมือนกันสองด้านของเหรียญเดียวกัน ซ่ึงอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับ
หมู่บา้น 

ภาษี / ค่าเช่าน้ีเป็นส่วนเกินท่ีรัฐเรียกเก็บจากชุมชน  ไม่ใช่ปัจเจกบุคคลในชุมชนหมู่บา้น
นั้น  รัฐจึงติดต่อโดยตรงเฉพาะกบัตวัหวัหนา้หมู่บา้น  ซ่ึงแสดงบทบาทเป็นประตูหรือช่องทางผา่น
ของส่วนเกินจากหมู่บา้นไปสู่รัฐ  โดยท่ีรัฐไม่เขา้มายุ่งเก่ียวหรือจดัการผลิตและแจกจ่ายภายใน
หมู่บา้นเลย  หัวหน้าหมู่บา้นจึงมีฐานะพิเศษ  กล่าวคือ  เป็นตวัแทนของหมู่บา้นในสายตาของรัฐ  
และเป็นตวัแทนของการส่ือสารกบัรัฐในสายตาของคนในหมู่บา้นไปดว้ยพร้อม ๆ กนั 

ส่วนเกินท่ีหมู่บา้นส่งให้กบัรัฐน้ีอยู่ในหลายรูปแบบ คือ อยู่ในรูปของแรงงาน ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีพื้นฐานท่ีสุด ในรูปของผลผลิตส่วนเกินของชุมชน และในรูปของเงินตรา  ซ่ึงเป็นรูปแบบ
ท่ีมีอยูจ่าํกดัท่ีสุด  ส่วนเกินเหล่าน้ีเป็นผลประโยชน์หรือรายไดโ้ดยตรงของรัฐ ซ่ึงถูกรัฐผกูขาดโดย
ส้ินเชิงและรัฐใชจ่้ายรายไดน้ี้ไปเพื่อหล่อเล้ียงใหก้บัรัฐสามารถดาํรงอยูไ่ด ้ นอกจากรัฐ ยงัมีกลุ่มคน
อีกมากมายหลายกลุ่ม ซ่ึงเข้ามาทาํงานให้กับรัฐในตาํแหน่งหน้าท่ีต่าง ๆ เพื่อแลกเปล่ียนกับ
ผลประโยชน์ท่ีรัฐให้ กลุ่มคนเหล่านน้ีจึงไม่ใช่ผูท่ี้ทาํการขูดรีดส่วนเกินด้วยตวัเอง ทว่าเข้าถึง
ส่วนเกินไดโ้ดยผา่นรัฐอีกต่อหน่ึง 

โครงสร้างทางการเมืองของสังคมเอเชียท่ีมีการรวมศูนยอ์าํนาจของรัฐมีบทบาทอย่างยิ่ง
ในการกาํหนดลกัษณะทางอุดมการณ์ของสังคมโดยรวม กล่าวคือ อาํนาจทางการเมืองรวมถึงตวั
ผูน้าํเบ็ดเสร็จกลายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นตวัแทนของสวรรค์ พระเจา้หรือเทพเสียเอง และในทาง
กลบักนั  ศาสนาถูกทาํใหเ้ป็นการเมืองไปดว้ยพร้อม ๆ กนั โครงสร้างส่วนบนอนัประกอบดว้ยกาํลงั
อาํนาจของรัฐควบคู่กบัระบบอุดมการณ์ของสังคมน่ีเอง ท่ีเป็นกลไกหลกัในการขดูรีดส่วนเกินจาก
ชุมชนหมู่บา้น จดัเป็นกลไกนอกภาคเศรษฐกิจ และกลไกอนัน้ีวางพื้นฐานอยูบ่นการอา้งกรรมสิทธ์ิ
ของรัฐเหนือท่ีดิน ครอบทบัลงไปบนระบบกรรมสิทธ์ิชุมชนของหมู่บา้นอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงมกัถูก
พิจารณาวา่เป็นลกัษณะหลกัของวถีิการผลิตแบบเอเชีย 

พลงัการผลิต 
วิถีการผลิตแบบเอเชียมกัถูกกล่าวถึงวา่มีพลงัการผลิตท่ีตํ่า  เม่ือเทียบกบัวิถีการผลิตแบบ

อ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีการผลิตแบบทุนนิยมอยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนักบัพลงัการผลิตของ
ชุมชนในยคุบุพกาล  มีการพฒันาข้ึนมานอ้ยมาหรือแทบจะไม่มีการเปล่ียนแปลง  แต่ในความจาํเป็น
จริงแล้ว  วิถีการผลิตแบบเอเชียมีทิศทางการพฒันาพลงัการผลิตเป็นของตวัเอง  ไม่ใช่ว่ามีระดบั
พลงัการผลิตท่ีตํ่าหรือแทบไม่มีการพฒันาข้ึนมาเลย 
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โดยพื้นฐานแลว้  พลงัการผลิตในวิถีการผลิตแบบเอเชียน้ี วางตวัอยู่บนสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติเป็นหลกั ปัจจยัทางธรรมชาติทรัพยากร รวมถึงระบบนิเวศ มีผลอยา่งมากต่อการผลิต  
ชาวบา้นตอ้งพึ่งพาอาศยัธรรมชาติทุกขั้นตอน เทคนิควิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบง่าย ๆ ใช้
ประโยชน์จากสภาพท่ีเป็นอยูข่องธรรมชาติโดยไม่ไดมุ้่งเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาตินั้นให้เขา้กบั
ความตอ้งการของตน ลกัษณะการผลิตของชุมชนจึงเป็นการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติเก้ือกูล
และพึ่งพาอาศยักนั เป็นความย ัง่ยืนไม่ทาํลายลา้งธรรมชาติอนัเป็นรากฐานทางทรัพยากรซ่ึงก็คือ
รากฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนหมู่บ้านเอง ชุมชนทาํการผลิตอย่างเรียบง่ายด้วยสายตาท่ียาว  
ลักษณะเป็นการปรับตวั เพื่อให้รากฐานคงอยู่ เพื่อให้อยู่รอดในระยะยาว เป็นแนวการผลิตท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์โดยมุ่งจะประนีประนอมกบัสภาพธรรมชาติมากกว่าท่ีจะรุก
ทาํลาย 

การหาเก็บจากธรรมชาติ  ท่ีเป็นรากฐานท่ีมัน่คงสําหรับความเพียงพอของชุมชน ชุมชน
หมู่บา้นจึงตอ้งมีอยา่งนอ้ยก็ป่าเล็ก ๆ และแหล่งนํ้ า เพื่อหนุนรับการดาํรงอยูข่องชุมชนเอาไว ้ดงัจะ
เห็นจากการเลือกท่ีตั้งถ่ินฐานของชุมชนเผ่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพภูมิประเทศอย่างไร หรือมี
ภูมิอากาศอยา่งไร  หรือมีภูมิอากาศท่ีแห้งแลง้สักเพียงใดก็ตาม และการหาเก็บจากธนรมชาติน้ี ยงั
สะทอ้นให้เห็นถึงความสําคญัของการพึ่งพาอาศยัทรัพยากรชุมชน ในแง่ท่ีทาํให้เศรษฐกิจของ
ชุมชนท่ีมีความยดืหยุน่ สามารถตา้นทานวิกฤตการณ์ต่าง ๆ จากภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภยัจาก
ธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม ฝนแลง้ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

เหนือข้ึนมาจากการหาเก็บจากธรรมชาติก็คือการทาํเกษตรกรรมซ่ึงเป็นพื้นฐานหลกัของ
การดาํรงชีวติ เกษตรกรรมเกิดข้ึนมาในสังคมมนุษยเ์พื่อประกนัวา่จะมีอาหารและส่ิงจาํเป็นใชอ้ยา่ง
เพียงพอและทนัเวลา การปลูกพืชเร่ิมเขา้มาทดแทนการกาเก็บพืชผกัจากป่าเพียงอยา่งเดียว และการ
เล้ียงสัตว์ก็เร่ิมเขา้มาทดแทนการล่าสัตวใ์นทาํนองเดียวกนั โดยเกษตรกรรม มนุษยจึ์งสามารถ
ควบคุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีชีวิตรอดของตนเองไดม้ากข้ึน เกษตรกรรมมีจุดมุ่งหมายคือความ
เพียงพอ  ไม่ใช่ความเกินพอ  อนัจะทาํให้สมดุลในธรรมชาติถูกกระทบกระเทือน และยอ้นกลบัมา
สั่นคลอนความอยูร่อดของมนุษยใ์นท่ีสุด 

โดยความมุ่งหมายน้ี  ทุกครัวเรือนจึงทาํการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความเพียงพอของ
ตนเอง  ไม่จําเป็นต้องผลิตเป็นปริมาณมากเพราะไม่ได้เกิดผลประโยชน์ต่อใคร ไม่ได้เกิด
ผลประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งยงัทาํให้เกิดปัญหาเสียด้วยซํ้ า เพราะการท่ีพื้นท่ีเกษตรเพิ่มข้ึนย่อม
หมายถึงพื้นท่ีป่าสาํหรับการหาเก็บตอ้งลดลงไปดว้ย 

ยงัคงมีบางส่ิงบางอยา่งท่ีหมู่บา้นไม่สามารถผลิตไดด้ว้ยตนเอง แต่ตอ้งนาํมาจากภายนอก  
จากแหล่งท่ีมีอยู่ เช่น เกลือและแร่เหล็ก เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่เฉพาะในบางพื้นท่ี  
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ทวา่เป็นท่ีตอ้งการในหลายพื้นท่ี สภาพการณ์เช่นน้ีก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทางไกลมาตั้งแต่สมยั
โบราณ  คนบางกลุ่มหรือชนเผ่าบางเผ่าดาํรงชีวิตอยู่ด้วยการเดินทางคา้ขายระหว่างถ่ินต่า ๆ ท่ีมี
ความแตกต่างกนัและมีทรัพยากรไม่เหมือนกนั  คนเหล่าน้ีเองท่ีเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบั
ชุมชนอ่ืน ๆ ของแต่ละชุมชน นอกจากส่ือสารผา่นขบวนการคา้ขายแลว้ ในหลายกรณีก็มรกาติดต่อ
กนัเองโดนตรงระหว่างคนในต่างชุมชนดว้ย เช่น ชุมชนตากคนบนเขาสามารถติดต่อกบัชุมชนท่ี
ราบและชุมชนชนริมทะเลไดโ้ดยเดินทางมาตามลาํนํ้ า  เป็นตน้ จะเห็นไดว้่า ชุมชนไม่ใช่โลกท่ีปิด
ตายเลยเสียทีเดียว แต่ยงัมีการติดต่อส่ือสารกบัภายนอกอยูอ่ย่างสมํ่าเสมอ แมอ้าจจะสังเกตไดย้าก
และไม่ชดัเจนนกัก็ตาม  และการติดต่อส่ือสารระหว่างชุมชนน้ี ไดมี้บทบาทอย่างมาก ทั้งในดา้น
ของการพฒันารูปแบบการผลิต และในดา้นของการแพร่กระจายทางวฒันธรรม กล่าวคือ เทคนิควิธ
รีการใหม่ ๆ จากชุมชนหน่ึง ก็จะสามารถถ่ายทอดถึงชุมชนอ่ืน ๆ ได้ และในทางระบบความคิด
เช่ือถือก็เป็นไปไดใ้นทาํนองเดียวกนั ชุมชนจึงไม่ใช่โลกทีปิดและแยกต่างหากออกจากกนัดงัท่ีอาจ
ถูกสังเกตไดใ้นช่วงเวลาสั้น ๆ จากสายตาของคนภายนอกท่ีไม่เขา้ใจความเป็นชุมชนมากพอ 

ความสัมพนัธ์ทางการผลิต 
ลกัษณะของความสัมพนัธ์ทางการผลิตในวิถีการผลิตแบบเอเชียก็คือ ความเป็นชุมชน  

ชุมชนมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของทุกคน ในท่ามกลางการพฒันาพลงัการผลิตแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปน้ี มนุษย์ต้องเผชิญกับภยัอนัตรายจากธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะจากสัตว์ป่า  
โรคภยัไขเ้จ็บ ความแห้งแล้ง ตลอดจนคล่ืนลมและภายุ ส่ิงท่ีจะช่วยให้มนุษยเ์อาตวัรอดได้ก็คือ
ความร่วมมือกัน ชุมชนจึงเป็นสถาบันหลักท่ีจะช่วยปกป้องคุ้มครองคนในชุมชนให้อยู่รอด
ปลอดภยัได ้ดว้ยเหตุน้ี  ความสัมพนัธ์ทางการผลิตจึงมีพื้นฐานอยูบ่นปรัชญาชีวติชุมชน 

ปรัชญาชีวิตชุมชนในวิถีการผลิตแบบเอเชียน้ี สัมพนัธ์กบัระบบเครือญาติอย่างใกลชิ้ด  
ชาวบา้นในหมู่บา้นเดียวกนัจะสืบเช้ือสายมาจากเถือกเขาเหล่ากออนัเดียวกนั เป็นญาติพี่น้องกนั  
ชุมชนจึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัครอบครัวใหญ่ ท่ีมีสมาชิกหลายชัว่คน หลายก่ิงกา้นสาขาอาศยัอยู่
ร่วมกนั พึ่งพาอาศยักนั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และรักใคร่กลมเกลียวกนั โลกทศัน์วา่ดว้ยชีวิตชุมชน
ไดแ้ฝงอยู่ในแทบทุกกิจกรรม นบัตั้งแต่ระเบียบทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีไปจนถึงฐาน
ท่ีสุดคือการผลิต  ชาวบา้นจะมีการช่วยเหลือกนัในการทาํการเพาะปลูก อาจมีระบบจดัสรรปันนํ้ า
กนั ช่วยกนัในการก่อสร้างบา้นเรือน  มีแนวความคิดเก่ียวกบัความกตญัํู การเคารพอาวโุส เป็นตน้ 

มีแง่คิดในการสังเกต  คือ  การพฒันาข้ึนมาของพลงัการผลิตและความสัมพนัธ์ทางการ
ผลิต  มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดและมีผลกระทบต่อกนัและกนัอยูต่ลอดเวลา  โดยมี
จุดมุ่งหมายอยู่ท่ีการพฒันาระบบสังคมท่ีเขม้แข็งและดาํรงอยู่ได้ด้วยตวัเอง  ความก้าวหน้าใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 13 

กระแสพฒันาการวิถีน้ี จึงได้ความกลมกลืนเป็นองค์รวมของระบบชุมชน ท่ีทาํให้หมู่บา้นและ
ชาวบา้นสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นโลกไดอ้ยา่งมีความสุขไดใ้นระยะยาว 

โดยสรุป แนวคิดวถีิการผลิตแบบเอเชีย เป็นแนวคิดท่ีกล่าวถึง ระบบอุดมการณ์สอดคลอ้ง
และสนบัสนุนต่อระบบการผลิตและระบบความสัมพนัธ์ในชุมชน ตั้งแต่ในระดบัท่ีพื้นฐานท่ีสุด 
คือระดบัของความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัธรรมชาติไปจนถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน 
ไดแ้ก่ การตั้งถ่ินฐาน ลกัษณะทางสังคมเป็นแบบเครือญาติ รูปแบบของเทคนิควิธีการผลิต ลกัษณะ
การแบ่งงานกนัทาํ หน้าท่ีในระดบัครัวเรือนจนถึงระดบัชุมชน รูปแบบของการผลิตท่ีข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัทางธรรมชาติ การยืดหยุ่นกบัธรรมชาติ การถือครองท่ีดินของคนในชุมชน และการจดัสรร
ส่วนเกินเพื่อตอบรับภารกิจส่วนรวม ตลอดจนรูปแบบในการติดต่อสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก และ
การเขา้มาของรัฐ  

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัได้นาํไปใช้เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัและเพื่อสร้างแนวคาํถาม ใน
ประเด็นของ การตั้งถ่ินฐานของชุมชน การรวมกลุ่มทางสังคม ลกัษณะทางสังคม การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมทั้งเร่ืองของแรงงาน เคร่ืองมือและวิธีการผลิต การแบ่งงานและหนา้ท่ีของคนใน
ครอบครัวตลอดจนคนในชุมชน การติดต่อจากสังคมภายนอก ซ่ึงจะทาํให้เขา้ใจถึงรายละเอียด
ภายใตก้รอบแนวคิดน้ี  

แนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน 
จุดเร่ิมตน้ของการทาํงานพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน ( กาญจนา  แกว้เทพ 2538 : 18-19 )  

จากประสบการณ์งานพฒันาในบา้นเราเอง  บวกผสมกบัการแลกเปล่ียนติดต่อกบัเพื่อนนกัพฒันา
ในต่างประเทศ  ทาํให้นักพฒันาไทยกลุ่มหน่ึงพยายามแสวงหาแนวทางเพื่อพฒันาการทาํงานท่ี
เป็นอยูใ่ห้ไดผ้ลดีมากกวา่เดิม โดยท่ีตอ้งแกไ้ขขีดจาํกดัและผลเสียท่ีจะตามมาของงานพฒันาท่ีเคย
ทาํมาในอดีต ในการรุดเดินหนา้ต่อไปบนเส้นทางแห่งการพฒันาชุมชนน้ี อาจตอ้งปรับเปล่ียนตั้งแต่
ปรัชญาการพฒันาเสียใหม่  ไดแ้ก่  “เราจะทาํงานพฒันาไปเพื่ออะไร  ทาํไมเราตอ้งทาํงานพฒันา”  
จากคาํตอบเดิมท่ีตอบว่า  “เพื่อพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นให้ดียิ่งข้ึนข้ึนไปเร่ือยๆ  
ให้  “กินดีอยู่ดี”  มากข้ึนไปเร่ือยๆ โดยอาจจะสูญเสียมิติดา้นอ่ืนๆของชีวิตสังคมหรือชีวิตชุมชน  
เช่น ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เก้ือกูลกนั ความสมานสามคัคี ตอ้งปรับเปล่ียนปรัชญาการพฒันาใหม่ว่า  
เราต้องทาํงานพฒันาเพื่อให้  “กินพอดี  อยู่พอดี”  เพื่อยกระดบัจิตใจของชาวบา้นให้ช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนั  สร้างศีลธรรมในหมู่บา้นใหเ้ขม้แขง็ บาํรุงรักษาวฒันธรรมของแต่ละชุมชน 

ในขั้นต่อมาก็ยงัต้องเปล่ียนแปลงกรอบแนวคิดและความเช่ือพื้นฐานบางประการท่ี
เก่ียวกบัการทาํงานพฒันา แต่ก่อนหน้าน้ี เม่ือเวลานกัพฒันาเขา้ไปในหมู่บา้นส่ิงท่ีนกัพฒันามีอยู่
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ล่วงหน้าในหัวสมองคือ หมู่บา้นท่ีกาํลงัไปมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเจ็บป่วย ปัญหาความ
ยากจน  ขาดขา้ว  หน้ีสิน  วธีิการทาํงานก็คือ 

1. จะถามว่าชาวบา้นมีปัญหาอะไรบา้ง หรืออาจจะถามว่าชาวบา้นมีปัญหาอะไรให้เรา
ช่วยเหลือบา้ง 

2. จะเสนอวิธีและรูปแบบในการแกปั้ญหาให้ โดยทัว่ไปท่ีเราทาํก็คือ ตอ้งรวมกลุ่มกนั
เพื่อทาํธนาคารขา้ว เพราะการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนนั้นมีความเช่ือพื้นฐานในดา้นศกัยภาพ
ชุมชน ในพลงัสร้างสรรคอ์นัจะสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปไดด้ว้ยตวัเองของชาวบา้นโดย
อาจจะต้องอาศยัความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกแต่มิใช่ต้องแบมือรอคอยพึ่ งพาการ
แกปั้ญหาจากผูอ่ื้น 

สาระสาํคญัของแนวคิดในช่วงตน้นั้นมี  3 ประการ (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา 2547 : 9-12)   
1. มีความเข้าใจแล้วว่าสังคมไทยประกอบข้ึนจากชุมชนของชาวบ้าน  ชุมชนมี

วฒันธรรมของตนอยูแ่ลว้  วฒันธรรมน้ีเนน้ให้ความสําคญัแก่ความเป็นคนและความผสมกลมกลืน
กนัในชุมชน  ความเป็นญาติมิตร  ความมีนํ้ าใจ  และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  วิถีแห่งหมู่บา้น
ไทย คือ  “ นํ้ าใจท่ีงดงามเป่ียมดว้ยความรักและไมตรีอยูล่น้เหลือ”  วฒันธรรมหลกั  วฒันธรรมแต่
โบราณมาของสังคมไทย คือ วฒันธรรมท่ีเนน้ความสําคญัของความเป็นชุมชน วฒันธรรมชาวบา้น
ไทยแตกต่างจากวฒันธรรมทุนนิยม  ซ่ึงเนน้ความเป็นปัจเจกชน ตวัใครตวัมนั แข่งขนั และเอารัด
เอาเปรียบ 

2. จะพฒันาชุมชนตอ้งเร่ิมจากฐานวฒันธรรมชุมชน ซ่ึงเป็นปราการท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดของ
ชาวบา้น เป็นพลงัผลกัดนัการพฒันาชุมชนท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะเป็นส่ิงท่ีประชาชนสร้างข้ึนมาเอง   
มีประวติัยาวนานยอ้นกลับไปไกลโพน้ เป็นของ ๆ ชาวบ้านเอง ถ้ามีวฒันธรรมชุมชนเขม้แข็ง     
การรวมกลุ่มของชาวบา้นเพื่อทาํกิจกรรมจะสําเร็จไดไ้ม่ยาก การต่อตา้นการเอารัดเอาเปรียบจาก
ภายนอกจะทาํได ้

3. ในแง่วิธีการพฒันา  จะตอ้งทาํให้ชาวบา้นมีจิตสํานึกท่ีแจ่มชดัในวฒันธรรมของเขา  
ปัญญาชนของชาวบา้น ( Organic  Intellectual )  และชาวบา้นควรร่วมกนัศึกษาและวิเคราะห์
ประวติัศาสตร์วฒันธรรมของชุมชน  เพราะส่ิงท่ีชาวบา้นปฏิบติัมาชา้นานนั้น  นานเขา้อาจกลายเป็น
เร่ืองของจิตใตส้ํานึก  คือลืมไปวา่ทาํอยา่งนั้นเพราะอะไร  การนวิเคราะห์ประวติัศาสตร์จะช่วยให้
ร้ือฟ้ืนคน้หาไดว้า่  การปฏิบติัและพิธีกรรมมีท่ีมาอยา่งไร  ทาํให้ชาวบา้นต่ืนและรับรู้  รู้เอกลกัษณ์
และคุณค่าของตวัเอง  คน้พบจิตสํานึกอิสระของชุมชน  เห็นคุณค่าของการรวมเป็นชุมชนและ
ซาบซ้ึงในประวติัการต่อสู้ร่วมกนัตลอดมา  เห็นภยัของการครอบงาํของวฒันธรรมแปลกปลอมจาก
ภายนอก  ในแง่เศรษฐกิจ  ชาวบา้นควรทาํการผลิตในขนาดท่ีเหมาะสม  ใช้แรงงานในครอบครัว
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เป็นหลักก่อน  ทาํเพื่อเล้ียงครอบครัวและชุมชนก่อน  ในคาํของบาํรุง  บุญปัญญา  “ สลัดพ้น
พนัธนาการแห่งการพึ่งพา  พนัธนาการแห่งระบบตลาด  กลบัไปสู่การพึ่งพาตนเองใหไ้ด”้   

กล่าวได้ว่า  แนวคิดวฒันธรรมชุมชนเม่ือเร่ิมเกิดในสังคมไทยในศตวรรษท่ี 2520  คือ    
พ.ศ. 2520-2529  เป็นการเสนอทางเลือกการพฒันา  โดยเฉพาะการพฒันาชนบท  เป็นทางเลือกแนว
ทางการพฒันาเพื่อเอาเศรษฐกิจและวฒันธรรมของชาวบ้านเป็นตัวตั้ ง ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมแบบชุมชนและวฒันธรรมแบบชุมชนไม่ใช่แบบปัจเจกชน มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองของ
ชาวบ้านของท้องถ่ิน ของเขตภายในประเทศ แนวคิดวฒันธรรมชุมชนน้ีเกิดมาจากการสรุป
ปรากฏการณ์ข้ึนเป็นทฤษฎีของนกัพฒันาเอกชน  ดา้นหน่ึงมาจากการสัมผสัและเขา้ใจความเป็นตวั
ของตวัเอง  ศกัยภาพและเส้นทางของชาวบา้นไทย  อีกดา้นหน่ึงมาจากการเห็นปัญหาหนกัของการ
พฒันาประเทศในแนวทางทุนนิยม  ซ่ึงผลประโยชน์ผลไดข้องการพฒันาตกเป็นของคนเพียงกลุ่ม
เดียว  คือภาคธุรกิจ  ส่วนใหญ่จากการเอารัดเอาเปรียบภาคเกษตรกรรม  ภาคเศรษฐกิจชุมชนหรือ
การใชแ้รงงานชาวบา้นราคาถูก  อีกทั้งคนเพียงกลุ่มเดียวนั้นส่วนสําคญัเป็นหรือถูกควบคุมโดยช่าง
ต่างชาติ  แทบจะไม่ใช่ภาคเศรษฐกิจท่ีแท้จริงของประชาชนไทย  ทางเลือกการพฒันาแนว
วฒันธรรมและเศรษฐกิจชุมชนท่ีเสนอโดยนกัพฒันาเอกชนเม่ือเร่ิมเกิดข้ึน  ไม่ไดเ้ป็นท่ียอมรับอยา่ง
เป็นทางการ  ไม่มีท่ีในแนวทางและแผนของสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ไม่มีท่ีใน
มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ  โดยเฉพาะถูกปฏิเสธอย่างส้ินเชิงในวงวิชาการเศรษฐศาสตร์ใน
ประเทศไทย  ซ่ึงเป็นวิชาเศรษฐกิจศาสตร์แบบนายทุน  ให้ความสําคญัเฉพาะเศรษฐกิจภาคนายทุน
และรัฐ  คือการค้าระหว่างประเทศ  การธนาคารและการคลัง  ไม่เห็นค่าของเศรษฐกิจภาค
ประชาชน  คือ  เศรษฐกิจครอบครัวและชุมชน  ในช่วงสตวรรษท่ี  2520  แนวคิดวฒันธรรมชุมชน
ได้รับการยอมรับ  มีบทบาทเป็นแนวคิดนาํเฉพาะในหมู่นักพฒันาเอกชน  ส่วนในวงวิชาการมี
เฉพาะนกัวชิาการจาํนวนนอ้ยเท่านั้นท่ียอมรับแนวคิดน้ี 

จะไดก้ล่าวถึงการพฒันาการของแนวคิดวฒันธรรมชุมชนในอีก 2 ช่วงต่อมา  คือช่วงท่ี
คณะนักวิชาการเขา้มาช่วยยกระดบัแนวคิด  จากการเป็น  “ทางเลือกการพฒันา”  เป็น  “แนวคิด
เศรษฐกิจและสังคม”   คือจากประมาณปลายทศวรรษ 2520  จนถึงปัจจุบนั  (พ.ศ.  2527- ปัจจุบนั) 
และช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจทุนและการเข้าขานรับแนวคิดฯ ขององค์กรประชาชน  ยกระดับ
แนวคิดสูงข้ึนอีกจาก “แนวคิดเศรษฐกิจและสังคม”  เป็น  “อุดมการณ์ของสังคม”  คือจาก พ.ศ. 
2540  ถึงปัจจุบนั 

พฒันาเป็นแนวคิดเศรษฐกิจและสังคม 
จาก  “ทางเลือกการพฒันา” เป็น “แนวคิดเศรษฐกิจและสังคม” ส่ิงท่ีคณะนกัวิชาการได้

เขา้มาช่วยพฒันาแนวคิดวฒันธรรมชุมชนมี 2 ประการ คือ 
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1. ช้ีให้เห็นฐานะของสถานะชุมชนชุมชนและวฒันธรรมชุมชนในประวติัศาสตร์           
คือ  ฐานะและบทบาทของชาวบา้นในกระบวนการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
คน้พบและช้ีว่าระบบชุมชนเป็นระบบอีกประการหน่ึงของสังคมไทย  มีกลไก  เส้นทางและการ
ใฝ่ฝันของตวัเอง แนวคิดวฒันธรรมชุมชนไม่เป็นแค่เพียงการช้ีแนวทางการพฒันา ไม่ใช่เร่ืองของ
เฉพาะช่วงระยะการพฒันา  ไม่ใช่เพียงช้ีว่าควรพฒันาแนวทางชุมชน  แต่ช้ีว่าชุมชนเป็นระบบซ่ึง
เป็นแกนกลางของสังคมไทย  วฒันธรรมชุมชนเป็นแกนกลางของวฒันธรรมไทย โดยพื้นฐานทาง
สังคมเป็นสังคมแบบชุมชน  ไม่ใช่แบบทุนนิยม  แนวคิดวฒันธรรมชุมชนเป็นทฤษฎีซ่ึงอธิบาย
ระบบและทางเดินของระบบอนัเป็นแกนกลางของสังคมและวฒันธรรมไทย  ควรเขา้ใจชุมชนและ
วฒันธรรมชุมชนในฐานะท่ีเป็นองค์รวม  เป็นหน่ึงระบบ  เป็นอย่างนั้น  มีฐานะสําคญัระดบันั้น  
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางเลือกของสังคมในมิติเศรษฐกิจหรือมิติการพฒันาชนบทในระยะการพฒันา 

2. ช้ีว่าทางเลือกการพฒันาหรือเม่ือพิจารณาระยะขยายเป็นเส้นทางของสังคมไทยนั้น  
เส้นทางท่ีเสนอโดยแนวคิดวฒันธรรมชุมชนเป็นเส้นทางท่ีชอบธรรม  เพราะเป็นเส้นทางของ
ประชาชนชาวไทย  ให้ประโยชน์เต็มท่ีแก่ชาวบา้นพื้นเมืองและเป็นเส้นทางของผูค้นส่วนขา้งมาก
ท่ีสุดในประเทศ  อีกทั้งเป็นเส้นทางท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี  ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ของเขต
ทรอปิก  ลกัษณะทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของสังคมไทย  ซ่ึงมีหน่วยพื้นฐานคือครอบครัวและ
ชุมชน  เส้นทางวฒันธรรมชุมชนเป็นเส้นทางการพฒันาและเป็นเส้นทางการพฒันาและเป็น
เส้นทางของสังคมไทยท่ีเหมาะสมเป็นจริง  ไม่ใช่เป็นเพียงความเพอ้ฝันของกลุ่มนกัพฒันาเอกชน 

ปัจจุบนัวงการพฒันาในประเทศไทยไดเ้ร่ิมแนวการทาํงานพฒันาแบบวฒันธรรมชุมชน
ใน 3 รูปแบบ คือ 

1. แนวการเก็บสงวนรักษาวฒันธรรมเดิมเอาไวไ้ม่ใหสู้ญหาย 
เน่ืองจากสภาพความเป็นจริงท่ีวฒันธรรมดั้งเดิม ทั้งดา้นวตัถุธรรมและดา้นประเพณี  

พิธีกรรมหลายอยา่งกาํลงัผุกร่อนสลายไป ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการอนุรักษเ์ก็บรักษาเอาไว ้เช่น มี
การรวบรวมบนัทึก 

ส่วนการเก็บรักษาวฒันธรรมในส่วนท่ีเป็นธรรมเนียมประเพณีนั้นรูปแบบหน่ึงไดแ้ก่
การร้ือฟ้ืนข้ึนมาทาํใหม่ เช่น หากเราตอ้งการจะสร้างเสริมคุณค่าท่ีเมตตากรุณาแก่ส่ิงมีชีวิตรอบ ๆ 
ตวัเรา  ตอ้งการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสรรพส่ิงรอบขา้งให้อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข
เก้ือกูลกัน เราอาจจะร้ือฟ้ืนการทาํพิธีเรียกขวญัข้าว หรือหากต้องการปลูกฝังคุณค่าแห่งการ
พึ่งตนเอง  ความภาคภูมิใจความรู้ท่ีบรรพบุรุษได้สั่งสมเอาไว ้ ก็อาจจะร้ือฟ้ืนความรู้ในการใช้
สมุนไพรข้ึนมา  เป็นตน้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17 

2. แนวการใชว้ฒันธรรมชุมชนเป็นเคร่ืองมือสาํหรับการพฒันา 
เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีพบได้แพร่หลายในปัจจุบนั โดยเฉพาะในแวดวงนักพฒันา

เอกชนท่ีเรารู้จกักนัดี การพฒันาท่ีมีวฒันธรรมชุมชนเป็นยาดาํสอดแทรกอยู่ในเน้ืองานทุกอย่าง 
ยอ่มแลว้แต่เจตนารมณ์และเป้าหมายของการทาํกิจกรรมในคร้ังนั้นๆ 

3. แนวคิดการพฒันาท่ีมีมิติวฒันธรรมแรกเป็นยาดาํในเน้ืองานทุกอยา่ง 
หมายความวา่ ไม่เพียงแต่จะอนุรักษส์งวนรักษาวฒันธรรมหรือจะใชว้ฒันธรรมชุมชน

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเท่านั้น หากแต่มิติวฒันธรรมชุมชนนั้นเองจะกลายเป็นทิศทางของงาน
พฒันาเลยทีเดียว ในทางปฏิบติัก็หมายความว่า ทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมชุมชนจะเป็นทั้ง
เป้าหมายและเป็นทั้งวิถีทางของการพฒันา ในส่วนท่ีเป้าหมายนั้น  หมายความว่าการกาํหนด
ปรัชญาของการทาํงานพฒันาว่า  “จะทาํงานพฒันาไปเพื่ออะไร” คาํตอบท่ีไดต้อ้งมาจากวิธีคิด วิถี
ชีวติ มาตรฐานของวฒันธรรมชุมชนเอง 

จะทาํงานพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนไดอ้ยา่งไร  ( กาญจนา  แกว้เทพ  2538 : 114-123)   
การถือเอาชาวบา้นเป็นตวัตั้งของการพฒันา  น่ีเป็นการปรับตวัทศันะใหม่ในการพฒันาท่ี

เคยมีเม่ือสองทศวรรษท่ีผา่นมา  ท่ีเรามกัจะคิดวา่  ชาวบา้นเป็นวตัถุรองรับการพฒันา (Object  of  
development)  และกลุ่มนักพฒันาจากภายนอกจะเป็นผูไ้ปพฒันา  ทศันะดงักล่าวน้ีสืบเน่ืองจาก
กรอบการพิจารณา  “ตวัชาวบา้น”  เอง  โดยท่ีแต่เดิมเรามองแต่วา่ชาวบา้นเป็นผูท่ี้มีปัญหา  เป็นผูต้ก
อยู่ในสภาพโง่  จน  เจ็บ  เป็นผูไ้ม่มีแนวคิดในการพฒันา ไม่มีจิตสํานึกต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ   
ไม่ได้ผ่านการต่อสู้มาก่อน ไม่มีการรวมกลุ่มจัดตั้ ง ไม่มีเจตนารมณ์ อุดมการณ์ ฯลฯ  ฉะนั้ น
นกัพฒันาจากภายนอกจึงตอ้งเป็นผูน้าํทุกอยา่งเขา้ไปใหท่ี้เรียกวา่เป็นการทาํงานแบบบนลงล่าง 

แต่การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนน้ีจะกลบัทศันะท่ีมีต่อชาวบา้นเสียใหม่  โดยเช่ือว่า
ประสบการณ์ชีวติท่ีชาวบา้นไดผ้า่นการต่อสู้เพื่อความอยูร่อดมาในแต่ละรุ่นและไดส่้งทอดบทเรียน
นั้นเป็นมรดกชีวิตท่ีอยูใ่นรูปวฒันธรรม  คือ  ภูมิปัญญา  ภูมิธรรม  ความสามารถและศกัยภาพของ
ประชาชน  แมว้า่ชีวติจะตอ้งเผชิญปัญหา  แต่ก็ไดมี้การแกไ้ขปัญหานั้นมาแลว้ในระดบัหน่ึง  ดงันั้น
การทาํงานตอ้งเร่ิมจากชาวบา้นและส่ิงท่ีชาวบา้นมีข้ึนมา  ท่ีเรียกวา่  การทาํงานแบบ  Bottom-up 

1. การปรับเปล่ียนเอาชาวบา้นเป็นตวัตั้งในการพฒันาเป็น  Subject  ของการพฒันานั้น
ตอ้งกระทาํในทุกขั้นตอน  โดยอาจจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่คาํถามท่ีเก่ียวกบั  “ปรัชญาของการพฒันา”  คือ
การตอบคาํถามวา่  จะทาํงานพฒันาไปทาํไม  เพื่ออะไร  ในวฒันธรรมชุมชนนั้น  ไดมี้ปรัชญาของ
การพฒันาปรัชญาชีวิตท่ีดีและทาํให้ชีวิตดีข้ึน  แต่ทวา่การนิยามวา่  “ชีวิตท่ีดี”  นั้นจะเป็นอยา่งไร
ระหวา่งชาวบา้นและชาวเราอาจแตกต่างกนั  จากปรัชญาของการพฒันาจนถึงขั้นระบุความตอ้งการ
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ท่ีจะทาํกิจกรรมนั้น  จะต้องเร่ิมต้นจากชาวบ้านก่อนโดยบุคคลภายนอกจะมีบทบาทเป็นส่วน
สนบัสนุนในส่ิงชาวบา้นยงัขาด 

2. การใชแ้นวทศันะแบบ Positive approach   เม่ือศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและวฒันธรรม
ชุมชนยอ้นหลงัไปคร้ังอดีต  อาจพบวา่มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเกิดข้ึนและมีอยูใ่นอดีต แต่ปัจจุบนัน้ี
ไดล้ดน้อยลงไปหรือบางอยา่งอาจเลือนหายไปเลย แต่ในอีกดา้นเราจะพบว่ายงัมีบางส่ิงบางอย่าง
หลงเหลืออยู่ แม้ว่าการหลงเหลืออยู่นั้ นอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมบ้าง เช่น การทาํ
พิธีกรรม ประเพณี บางอยา่งจะยน่ยอ่ใหเ้หลือสั้นเขา้ 

การทาํงานพฒันาโดยเร่ิมตน้จากส่ิงท่ีชาวบา้นมีอยูน้ี่เอง  คือ  ทาํในส่ิงท่ีเขามีอยูเ่ป็นหลกั  
เช่น เม่ือสํารวจว่าชาวบา้นมีปัญหาขาดขา้วกิน จะตอ้งถามต่อไปวา่เม่ือคร้ังยงัไม่มีความช่วยเหลือ
จากภายนอกเขา้มาเลย ทาํอยา่งไร จะพบรูปแบบมากมาย เช่น หาเกลือไปแลกขา้ว เป็นตน้   

อีกความหมายหน่ึงของ Positive approach คือ การเร่ิมตน้จากส่ิงท่ีสร้างสรรค์ก่อน คือ
การวเิคราะห์ชุมชนแต่ก่อนท่ียงัใชแ้นวทางการปลุกจิตสาํนึกนั้น มกัจะมีกรอบความคิดวางเอาไวว้า่
ในแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจ มีคนรวย คนชั้นกลาง และคนจน 
พยายามรวมกลุ่มคนจนเพื่อจดัการกบัความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์กบัคนรวย 

อีกวิธีหน่ึงก็คือ เปล่ียนกรอบการวิเคราะห์เสียใหม่  เพราะไม่อาจจะใชมิ้ติทางเศรษฐกิจ
เป็นเกณฑ์เดียวในการพิจารณากลุ่มคน  เน่ืองจากในสภาพความเป็นจริง  มีความซบัซ้อนมากกว่า
นั้น ในการวเิคราะห์ชุมชน จะสนใจท่ีจะตอบคาํถามวา่ชุมชนมีกลไกอยา่งไรในการดาํรงอยูต่่อเน่ือง
มาไดย้นืยาวนานเช่นน้ี  ในชุมชนมีรูปแบบการช่วยเหลือเก้ือกลูอะไรกนับา้งในคนกลุ่มต่างๆ  ไม่วา่
จะถูกแบ่งโดยฐานะทางเศรษฐกิจความสัมพนัธ์ทางสังคม  (เครือญาติ  เพื่อนบา้น) ทั้งน้ีเม่ือศึกษา
ความหมาย  เหตุผลหรือมูลเหตุจูงใจของ  “การรวมกลุ่ม” โดยเปรียบเทียบระหวา่งวฒันธรรมของ
เรากบัวฒันธรรมของชุมชน จะพบวา่มีความแตกต่างกนั ในวฒันธรรมของสังคมเมืองกลุ่มจะดาํรง
อยู่ได้ตราบเท่าท่ียงัมีผลประโยชน์จากศตัรูภายนอก ความเป็นกลุ่มจะดาํรงอยู่ไดต้ราบเท่าท่ียงัมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัและมีศตัรูร่วมน้ีเป็นการรวมกลุ่มเพราะเหตุผลจากภายนอก แต่ทวา่ในชุมชน
นั้นการจดัตั้งเป็นกลุ่มๆ นั้นเป็นการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเป็นอนัดบัแรก ส่วนเป้าหมายท่ีจะปกป้อง
ศตัรูภายนอกเป็นเป้าหมายถดัไป 

3. ก า ร ทํา ง า น แ น ว วัฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น นั้ น ต้ อ ง ยึ ด ห ลั ก ก า ร  “ป ร ะ ส า น กั น ”                
(Articulatic) ระหวา่งส่ิงท่ีนกัพฒันามีและส่ิงท่ีชาวบา้นมี และตอ้งหลีกเล่ียงหลกัการ “เขา้แทนท่ี”    
(Substitution) ไม่วา่จะมาจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
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วธีิการและเคร่ืองมือท่ีจะใชท้าํงานพฒันาแนววฒันธรรมน้ีมีหลากหลาย  เช่น  เร่ิมตน้จาก
กิจกรรมท่ีวงการนักพฒันารู้จกักนัดีบ้างแล้ว  คือการทาํโครงการพฒันาเศรษฐกิจ-สังคม โดยมี
พื้นฐานอยูบ่นศาสนาและวฒันธรรม 

องคป์ระกอบทั้ง 5 ของการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน(กาญจนา แกว้เทพ 2538 : 164-
188) 

1. ปรัชญาของการพฒันา 
ปรัชญาของการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนนั้น  มีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากปรัชญา

ของการพฒันากระแสหลัก  คือกระแสการพฒันาเศรษฐกิจ  ทั้ งน้ีเพราะในขณะท่ีการพฒันา
เศรษฐกิจมุ่งเนน้ไปท่ีการเพิ่มพนูความอุดมสมบูรณ์ทางดา้นวตัถุเป็นเป้าหมายสูงสุด  แต่การพฒันา
แนววฒันธรรมชุมชนนั้ น  ถือเอาความสุขของมนุษย์เป็นเป้าหมายสูงสุด  ท่ีเรียกว่า  Human-
Centered development เกณฑ์ท่ีวินิจฉัยความสําเร็จของการพฒันาก็คือ สภาวะท่ีมนุษยส์ามารถ
ดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขอยา่งมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

การพฒันาแนววฒันธรรมจะเร่ิมตน้ดว้ยการคน้ควา้แสวงหาวา่ปรัชญาในการใชชี้วิต
ของคนไทยในวฒันธรรมชุมชนมีวา่อยา่งไรบา้ง รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัมิติทางสังคม ( ครอบครัว  
สามี  ภรรยา  ลูกหลาน )  และยงัให้ความสําคญักบัมิติดา้นจิตวิญญาณอีกดว้ย  และจะพฒันาชุมชน
และสังคมใหเ้ป็นเง่ือนไขท่ีจะสร้างสรรคค์วามสุขแก่คนตามคาํนิยมของวฒันธรรมของเราเอง 

2. ความหมายของการพฒันา 
การให้นิยามความหมายของการพฒันาตามแนววฒันธรรมชุมชนนั้น  มีแนวคิดท่ี

เก่ียวขอ้งในการกาํหนดความหมายอยู ่ 3 แนวคิด คือ 
2.1. แนวคิดท่ีวา่ดว้ยมนุษยเ์รานั้นจะมีลกัษณะเป็นองคร์วม  ( homo-sapien )    มิใช่

เป็นมนุษยเ์ศรษฐกิจ  ( homo  economicus )  มนุษยแ์รงงาน  ( homo  labour )  หรือมนุษยผ์ูบ้ริโภค
แต่เพียงอยา่งเดียว  เม่ือมนุษยมี์ลกัษณะองคร์วม  การพฒันามนุษยก์็ยอ่มตอ้งมีลกัษณะเป็นองคร์วม
ดว้ยเช่นกนั 

2.2. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายของการพฒันาก็คือ เน่ืองจากวฒันธรรมชุมชน
ถือเอามนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางและเป็นเป้าหมายของการพฒันา  “คนเราทุกคน ไม่วา่จะเป็นใคร เกิดท่ี
ไหน มนุษยทุ์กคนลว้นแต่มีศกัยภาพท่ีจะบรรลุจุดสูงสุดได”้ 

2.3. คาํว่าวฒันธรรมเป็นคาํท่ีสร้างความสับสนให้มากท่ีสุด  เพราะคาํๆน้ีมีการใช้
อย่างแพร่หลายกวา้งขวาง  ใช้กันทั้งในระดับประชาชนทัว่ไปและในความหมายทางวิชาการ  
วฒันธรรมของทุกสังคมนั้นจะมีรอบวงหรือระดบัต่างๆ  วงรอบนอกท่ีอาจเปรียบไดก้บัเปลือกนั้น
เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา  เช่น รสนิยมในการกินอาหาร  วงท่ีสองอาจเทียบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 20 

กบัส่วนท่ีเป็นกระพี้   ส่วนน้ีเร่ิมมีความลงตวัพอสมควร  แมเ้ปล่ียนแปลงไปบา้ง  เช่น  วิถีการใช้
ชีวิต  ประเพณี  การปฏิบติัตามธรรมเนียมต่างๆ  และส่วนสุดทา้ยท่ีเป็นเหมือนแก่นนั้น  นบัวา่เป็น
ส่วนท่ีคงตวัมากท่ีสุด  ยากต่อการเปล่ียนแปลง  ส่วนน้ีไดแ้ก่  ระบบคุณค่า  ระบบวธีิคิด  ฯลฯ 

ส่ิงท่ีตอ้งรักษาแก่นเดิมของวฒันธรรมชุมชนเอาไวก้็คือ  ระบบคุณค่าท่ีดีงาม  วิธีคิดท่ีไม่
รุนแรง  แต่ส่ิงท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดแ้ละจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนคือเปลือกและกระพี้   เช่น  คุณค่า
เร่ืองการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัท่ีเคยแสดงออกในรูปแบบของการลงแขกนั้นปัจจุบนัทาํไม่ได ้ และ
ชาวบ้านจาํเป็นต้องปรับเปล่ียน  โดยการนําเอารากเดิม  มาเกิดในกระพี้ และเปลือกใหม่  เช่น     
กลุ่มออมทรัพย ์ เป็นตน้ 

3. การวเิคราะห์สังคม  
การวเิคราะห์ปัญหาและสังคมนั้น จะมองดูท่ีแต่ละระดบัปรากฏการของปัญหาเท่านั้นไม่

เป็นการเพียงพอ แต่จะตอ้งเจาะลึกลงไปท่ีสาเหตุอนัเป็นสมมติฐาน เม่ือเจาะลึกลงไปสาเหตุเบ้ืองลึก
แลว้ เห็นวา่ “วกิฤติดา้นวฒันธรรม” อนัเป็นสาเหตุพื้นฐานของปัญหาสังคม 

3.1. วิถีชีวิตท่ีชาวบ้านเคยใช้อยู่ เช่น วิธีการปลูกข้าวโดยไม่ใช้ปุ๋ยหรือใช้พันธ์ุ
พื้นเมือง   การออกลูกกบัหมอตาํแย 

3.2. การทาํให้ความรู้ท่ีชาวบา้นมีอยูไ่ม่สามารถเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงแบบใหม่ 
หรือความรู้เดิมของชาวบา้นไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดก้บัสภาพการณ์ใหม่ 

3.3. การใชอ้งคค์วามรู้บางอยา่งนั้น ตอ้งมีอาํนาจจะมีโอกาสใช ้
ปัจจยัอีกประการหน่ึงก็คือ  ตวัเน้ือหาของทฤษฎี  “การทาํประเทศให้ทนัสมยั” เน่ืองจาก

ทฤษฎีนั้นมีสมมุติฐานท่ีสําคญักว่า ส่ิงท่ีประเทศด้อยพฒันามีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วฒันธรรม 
ประเพณี ศาสนา ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นภาระหนกัหน่วงหลงักระบวนการไปสู่ความทนัสมยัทั้งส้ิน 
     และสุดทา้ยคือ นิยามคาํว่า  “วฒันธรรม” เป็นผลของการเรียนรู้ท่ีมาจากความพยายามใน
การแก้ปัญหาของมนุษย ์ฉะนั้นสังคมท่ีมีความมัน่คงทางวฒันธรรม ก็คือสังคมท่ีมาตรการหรือ
กลไกในการแกปั้ญหา คืออยู่ในความสมดุล ในอดีตมาตรการการสร้างปัญหามีขนาดท่ีพอเหมาะ
มาตรการการแก้ปัญหาจะรับมือได้ แต่ในสภาพปัจจุบนัมาตรการการสร้างปัญหาขยายตวัอย่าง
รวดเร็ว ในขณะท่ีมาตรการการแกปั้ญหาแบบเดิม ๆ สูญสลายไป มาตรการการแกปั้ญหาแบบใหม่ก็
ไม่ไดก่้อตวัข้ึนมาหรือใชแ้กปั้ญหาไดจ้ริง 

4. ยทุธศาสตร์ของการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน 
4.1. ชุมชนของไทยสูญเสียความมัน่ใจในพลงัทางวฒันธรรมของตนไปมาก ตอ้งใช้

กระบวนการการพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมความมัน่ใจข้ึนมา เช่น การสร้างวิจยัเพื่อสร้าง
จิตสาํนึก ไดแ้ก่ การศึกษาคน้ควา้วฒันธรรมแระเพณีประวติัศาสตร์ของชุมชน 
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4.2. การจดัสัมมนาโดยเชิญชาวบา้นทั้งจากหมู่บ้านตนเองและท่ีอ่ืน ท่ีเป็นปัญญา
ชาวบา้นมาพดูคุยกนั เรียกวา่ “การชูบทบาทของปัญญาชนในหมู่บา้นข้ึนมา”   

4.3. การศึกษาในรูปของการพิจารณาไตร่ตรองผลของกิจกรรมท่ีไดท้าํไปแลว้ ทั้งน้ี
เพราะการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนนั้น ตอ้งทาํงานดว้ยระบบ 2 จงัหวะควบคู่กนัอยูต่ลอดเวลา 

4.4. การจดัทศันะศึกษาไปดูตามท่ีต่างๆ ท่ีเกิดจากความพยายามและความสามารถ
ของชาวบา้นเอง 

5. ยทุธวธีิการทาํงานแนววฒันธรรมชุมชน      
5.1. ตอ้งเปล่ียนจากยุทธวิธีแบบ  “บนลงล่าง”  ( top-down )  มาเป็น  “ล่างข้ึนบน”             

( bottom-up )  อย่างไรก็ตามในการปฏิบติัท่ีเป็นจริงเราจะเร่ิมตน้เปิดฉากด้วยการทาํงานแบบ    
“ล่างข้ึนบน”  เลยคงไม่ไดต้อ้งเร่ิมดว้ย  “บนลงล่าง”  และจบท่ี  “ล่างข้ึนบน”   

5.2. เปล่ียนยทุธวธีิจากการใช ้ negative  approach  คือการเร่ิมตน้จากส่ิงท่ีชาวบา้นไม่
มี  ขาดแคลนมาเป็นการใช ้ positive  approach  คือ  การเร่ิมตน้จากส่ิงท่ีชาวบา้นยงัคงหลงเหลืออยู ่ 
เช่น  การจดัทาํโครงการประปา  ตอ้งศึกษาว่าชาวบา้นเคยมีอะไรบา้งในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเร่ืองการใช้นํ้ า  เช่น  เคยมีระบบเหมืองฝายมาก่อน  องค์ประกอบมีอะไรบา้ง  เช่น  ผูน้ ํา     
การจดัการเร่ืองกองทุนกลาง  เป็นตน้ 

5.3. ตอ้งใชย้ทุธวิธีการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของชาวบา้น คือมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
โดยเฉพาะขั้นตอนการตดัสินใจและจดัสรรผลประโยชน์ 

การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน 
1. ทิศทางการทาํงานของแนวทางน้ี  จะตอ้งเร่ิมตน้ในระดับชุมชน  และต่อจากนั้นก็

ค่อยๆ  ขยายข้ึนเป็นการสร้างเครือข่ายในแนวนอน  และการสร้างเครือข่ายในแนวตั้ง  เพื่อทาํ  
Local  Networking  ในการปฏิบติัทางการขยายเครือข่ายในแนวตั้งอาจจะสะดุดหยุดลง  หากองคก์ร
พฒันาไปรับแนวคิดท่ีวา่  “คาํตอบทั้งหมดอยูท่ี่หมู่บา้นมากเกินไป” 

2. ระดับการแก้ปัญหา ส่วนใหญ่แล้ว ทิศทางการเร่ิมต้นทาํงานของการพฒันาแนว
วฒันธรรมชุมชนนั้นจะเร่ิมดว้ยการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ แลว้ขอยา้ยไปสู่มิติดา้นอ่ืนๆ 

3. ขีดความสามารถในการทาํงานทุกระดบั มกัจะไม่มีอยูอ่ยา่งครบถว้นในองคเ์ดียว จึงมี
ความจะเป็นท่ีองค์กรนั้นจะตอ้งไปประสานและระดมความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคลและกลุ่ม
ภายนอก ขีดความสามารถในการประสานงาน จึงเป็นตัวช้ีวดัท่ีสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการ
ประเมินผลในแนวทางน้ี 

โดยสรุป แนวคิดวฒันธรรมชุมชน เป็นแนวคิดท่ีมีปรัชญาตรงขา้มกบัแนวคิดกระแสหลกั 
ท่ีวา่ ถือเอาความสุขของมนุษยเ์ป็นเป้าหมายสูงสุด ท่ีเรียกวา่ Human-Centereddevelopment เกณฑ์ท่ี
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วินิจฉยัความสําเร็จของการพฒันาก็คือ สภาวะท่ีมนุษยส์ามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขอยา่งมี
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีการเอาเศรษฐกิจและวฒันธรรมชุมชนเป็นตวัตั้ง โดยมีพื้นฐานอยูบ่น
ศาสนาและวฒันธรรม มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองของชาวบา้นของทอ้งถ่ิน และช้ีวา่ชุมชนเป็นระบบซ่ึง
เป็นแกนกลางของสังคมไทย  ผา่นทาง ประเพณี วิถีการใชชี้วิต การปฏิบติัตามธรรมเนียมต่าง ๆ  
ระบบวิธีคิด ระบบคุณค่า ระบบคุณงามความดี การดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรม การเปล่ียนแปลง การ
ปรับเปล่ียน และการปรับตวั 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะนาํมุมมองในดา้นต่าง ๆ ท่ีวา่แนวคิดวฒันธรรมชุมชนเป็นทฤษฏีซ่ึงอธิบาย
ระบบและทางเดินของระบบอนัเป็นแกนกลางของสังคมและวฒันธรรมไทย ซ่ึงจะทาํให้เขา้ใจ
บริบททางสังคมในเร่ือง ระบบคุณท่ีดีงาม วิธีคิดท่ีไม่รุนแรง และการพฒันาเศรษฐกิจ-สังคม โดยมี
พื้นฐานอยู่บนศาสนาและวฒันธรรมมากยิ่งข้ึน โดยการนําไปเป็นกรอบแนวคิดเพื่อสร้างแนว
คาํถามในการวจิยั ในประเด็น วฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม วิถีการดาํรงชีวิต การปรับตวัเพื่อความ
อยู่รอดและรักษาไวซ่ึ้งวิถีชีวิตภายใตส้ังคมระบบการคา้ กระบวนการปรับตวัทางสังคมส่งทอด
บทเรียนนั้นเป็นมรดกชีวติอยูใ่นรูปวฒันธรรม คือ ภูมิปัญญา ภูมิธรรม 

แนวคิดการปฏิวตัิเขียว 

การปฏิวติัเขียว เป็นคาํภาษาไทยท่ีถอดมาจากภาษาองักฤษ “Green Revolution” อนั
หมายถึงการเปล่ียนแปลงการทาํเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นเกษตรแบบใหม่ท่ีให้ผลผลิตสูง โดยมีการ
ใชพ้นัธ์ุพืชท่ีผสมพนัธ์ุข้ึนใหม่ การใชปุ๋้ยเคมี การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
การชลประทานแผนใหม่ และความรู้เก่ียวกบัการจดัการฟาร์มอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (วิฑูรย ์เล่ียน
จาํรูญ 2535 : 15 )  

การปฏิวติัเขียว ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีแต่อย่างเดียวแต่เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบับริบททางเศรษฐกิจ และการเมืองระหวา่งประเทศ การปฏิวติั
เขียวโดยตวัของมนัเองก็หาใช่การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีล้วน ๆ ไม่ หากแต่เก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ควบคู่ เช่ือมโยงกนั เช่นการเปล่ียนแปลงระบบชลประทาน การส่งเสริม
ระบบการตลาดและการจดัการการผลผลิต รวมทั้ง “ชุด” ของนโยบายทางการผลิต ทางเศรษฐกิจ 
และการเมืองดว้ย (วฑูิรย ์เล่ียนจาํรูญ 2551 : 37-38 ) 

การปฏิวติัเขียว ขยายวงกวา้งในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เน่ืองจากเกิดความขดัแยง้ท่ี
เรียกว่า สงครามเย็น ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ระหว่างประเทศค่ายทุนนิยมท่ีมีอเมริกาเป็นหลกัและ
ประเทศค่ายสังคมนิยมท่ีมีสหภาพโซเวียตเป็นตวัแทน สหรัฐฯและประเทศตะวนัตกไดพ้ยายาม
สกดักั้นการขยายตวัของลทัธิสังคมนิยมซ่ึงในท่ีสุดอาจบัน่ทอนเสถียรภาพของประเทศตะวนัตกเอง 
จึงให้มีการสนับสนุนประเทศท่ีกาํลงัพฒันาต่าง ๆ ทัว่โลกในการพฒันาระบบเศรษฐกิจแบบทุน
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นิยมให้เขม้แข็งทั้งดา้นอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากความเขม้แข็งของระบบทุน
นิยมของประเทศกาํลงัพฒันา นอกจากจะสร้างความเขม้แข็งทางการเมืองให้กบัค่ายตะวนัตกแลว้ 
ยงัทาํให้ประเทศตะวนัตกไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากระบบการแบ่งงานกนัทาํระหว่าง
ประเทศอีกดว้ย (วฑูิรย ์เล่ียนจาํรูญ 2535 : 17-18) 

มีผูต้ ั้ งข้อสังเกตว่า “นอร์แมน บอร์ล๊อก” (Norman Borlaug) นักวิทยาศาสตร์ชาว
อเมริกนั ซ่ึงมีบทบาทในการริเร่ิมการปฏิวติัเขียวในเมก็ซิโกไดรั้บการยกยอ่งจากบางฝ่ายวา่เป็นบิดา
แห่งการปฏิวติัเขียว ทาํไมถึงได้รับรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพ แทนท่ีจะได้รับโนเบลสาขา
วทิยาศาสตร์หรือชีววทิยา เหตุผลก็คือ การปฏิวติัเขียวไม่ใช่เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชหรือพนัธ์ุพืชหรือ
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาเทคโนโลยีเท่านั้ น ในสายของตะวนัตกผลงานของเขาเป็น
ทางเลือกให้ประเทศกาํลงัพฒันาแกไ้ขปัญหาสังคมบางประการได ้โดยไม่เปล่ียนผ่านเป็นสังคม
นิยม ซ่ึงเก้ือหนุนต่อระบบเศรษฐกิจของตะวนัตกมากกวา่ น่ีอาจเป็นเหตุผลสําคญัท่ีเขาไดรั้บรางวลั
โนเบล สาขาสันติภาพ (Cleaver 1972 : 177-186) 

การปฏิวตัิเขียวในประเทศไทย 
หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายใตค้วามช่วยเหลือของสหรัฐ โดยการส่งนกัวิทยาศสาตร์

ดา้นการเกษตร 2 คน เพื่อเขา้มาช่วยเหลือทางการวิชาการแก่ประเทศไทย คือ ดร. แฮริส เอช เลิฟ  
(Haris H.Love) และ ดร.โรเบิร์ต แอล เพนเดิลตนั (Robert L.Pendleton) เขา้มาแนะนาํเก่ียวกบัการ
สาํรวจและปรับปรุงบาํรุงดินในประเทศไทย (Love ไม่ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

ผูเ้ช่ียวชาญทั้งสองคนมาถึงประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 1950 โดยมี พระเจา้วรวงศ์
เธอ พระองคเ์จา้จกัรพนัธ์เพญ็ศิริ จกัรพนัธ์ ดร.ครุย บุณยะสิงห์ และ ดร.สละ ทศานนท ์ซ่ึงเคยเป็น
ศิษยข์อง ดร.เลิฟ เขา้ร่วมงานการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วดงักล่าว (สุนทร สีหะเนิน อา้งถึงใน วิฑูรย ์เล่ียน
จาํรูญ 2548) 

โครงการแรก คือ การฝึกเจา้หนา้ท่ีเกษตรและนกัศึกษาเกษตร ซ่ีงเน้ือหาจะประกอบไป
ด้วยพื้นฐานเก่ียวกับการปรับปรุงพันธ์ุพืชธรรมชาติของดินโดยเฉพาะดินในเขตร้อน และ 
ความสาํคญัของปุ๋ยเคมี หลงัจากนั้นไดมี้การส่งเจา้หนา้ท่ีเกษตรไปเก็บตวัอยา่งขา้ว สําหรับปลูกเพื่อ
คดัเลือกต่อไป แต่ในคร้ังนั้นพนัธ์ุขา้วท่ีไดจ้ากโครงการปรับปรุงพนัธ์ุภายใตก้ารนาํของดร.เลิฟนั้น 
เป็นพนัธ์ุขา้วพื้นบา้นท่ีนาํคดัเลือกพนัธ์ุเท่านั้นหาไดมี้การผสมพนัธ์ุ(Cross Breeding) แต่ประการใด 
(กรมวชิาการเกษตร 2520) 

การรับเทคโนโลยีการปรับปรุงพนัธ์ุจากตะวนัตกไดด้าํเนินไปพร้อม ๆ กบัการปรับปรุง
หน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตร เพื่อรองรับแนวคิดใหม่ของการพฒันาเกษตรไปพร้อม ๆ 
กนัดว้ย โดยในปี พ.ศ. 2496 ช่ือของ “กรมการกสิกรรม” ไดถู้กเปล่ียนช่ือมาเป็น “กรมกสิกรรม” 
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และยกระดบักองการขา้วมาเป็น “กรมการขา้ว”  ทั้งน้ี เน่ืองจากกรมการขา้วตอ้ง รับผิดชอบงาน
ดา้นขา้วเพิ่มข้ึนอีกหลายดา้น เช่น ปุ๋ย สารกาํจดัศตัรูพืช ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ในการทาํนา 
เป็นตน้ (ประวติัสถาบนัวจิยัขา้ว กรมวชิาการเกษตร ไม่ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

ความช่วยเหลือทางวิชาการของสหรัฐอเมริกา ภายใตก้ารนาํของ ดร.เลิฟจึงเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการเร่ิมตน้การปฏิวติัเขียวในประเทศไทย 

โดยสรุป แนวคิดการปฏิวติัเขียว (Green Revolution) กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงการทาํ
เกษตรแบบดั้งเดิมท่ีเนน้การปลูกเพื่อกินและแลกเปล่ียน มาเป็นเกษตรแบบใหม่ท่ีให้ผลผลิตสูงเนน้
การปลูกเพื่อคา้ เพื่อสร้างกาํไร ซ่ึงเป็นแนวคิดการพฒันาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การใชพ้นัธ์ุ
พืชท่ีมีการผสมพนัธ์ุข้ึนใหม่ท่ีใหผ้ลผลิตตรงตามท่ีผูผ้ลิตตอ้งการ การใชปุ๋้ยเคมี การใชส้ารเคมีกาํจดั
ศัตรูพืช เคร่ืองจักรกลการเกษตร การชลประทาน และองค์ความรู้ ท่ีนํามาใช้ในการทําการ
เกษตรกรรมของเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมการตลาด การจดัการผลผลิต เศรษฐกิจและการเมือง
ในรูปแบบของนโยบายของรัฐ 

ทั้งน้ี ผูว้จิยันาํไปใชเ้ป็นกรอบแนวคิดและสร้างแนวคาํถามในการวจิยัในประเด็นของ การ
เขา้มาของเกษตรแผนใหม่ในพื้นท่ีการวิจยั พนัธ์พืชต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเพาะปลูก เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีต่างและนวตักรรม ท่ีเขา้มาช่วยในการเพาะปลูก รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดจากการเขา้มา
ของภาครัฐ และกระบวนการการเพาะปลูกท่ีมีการปรับตัว เปล่ียนแปลงเพื่อดํารงไวซ่ึ้งอาชีพ
เกษตรกร ภายใตส้ังคมระบบการคา้ 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นแนวคิดและปรัชญาท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชดาํรัสแนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย 
มาโดยตลอดนานกวา่ 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย ํ้า
แนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื่อให้สังคมไทยรอดพน้จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อ
ช่วยให้สังคมไทยสามารถดาํรงอยู่ได้อย่างมัน่คงและย ัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของสังคม (ประเวศ วะสี 2542 : 67) 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนใน
ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้
ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ี
ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก ภายในทั้งน้ีตอ้งอาศยั
ความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 25 

วางแผนและการดาํเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และ นักธุรกิจในทุกระดบัให้มีจิตสํานึกในคุณธรรม 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี
สติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
และกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการปรับปรุงแกไ้ขนั้นไดพ้ระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยแพร่เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบติัต่อไป (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2542 : 26-27) 

เศรษฐกิจพอเพียง หลกั 5 ประการ (อภิชยั พนัธเสน 2549) 
1. ความพอเพียง คือ รู้จักพอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยดั และไม่

เบียดเบียนผูอ่ื้น 
2. ความมีเหตุผล คือ ตดัสินใจกระทาํส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพอเพียงตอ้งใช้เหตุผล

และพิจารณาดว้ยความรอบคอบ 
3. การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี คือ เตรียมใจให้พร้อมรับผลกระทบและความเปล่ียนแปลงท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 
4. การมีความรู้ คือ การนาํความรู้มาใชใ้นการวางแผนและดาํเนินชีวติ 
5. การมีคุณธรรม คือ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต สามคัคี และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

สุเมธ ตนัติเวชกุล (2542) อดีตเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (กปร.) ผูส้นองงานรับใชพ้ระเจา้อยูห่วัมานานไดใ้ห้
ความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ไวด้งัน้ี  

 “เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเอง (Relative Self-Sufficiency) 
อยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งเดือดร้อน โดยตอ้งสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดี้เสียก่อน คือตั้งตวัให้
มีความพอกินพอใช ้ไม่ใช่มุ่งหวงัแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอยา่ง
เดียว เพราะผูท่ี้มีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง ยอ่มสามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้และ
ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนไปตามลาํดบัต่อไปได”้ 

นิธิ เอียวศรีวงษ์ (2542 : 38) ไดใ้ห้ความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยนัยแห่ง
วฒันธรรมไวว้า่ “เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกวา้งกวา่นั้นมาก เพราะตอ้งรวม
เอา 1)อุดมการณ์บางอยา่ง 2)โลกทศัน์บางอยา่ง 3)ความสัมพนัธ์บางอยา่ง 4)ค่านิยมบางอยา่งอยูใ่น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 26 

นั้นดว้ยจึงจะนบัไดว้า่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแทจ้ริง ซ่ึงทั้ง 4 ประการท่ีจะกล่าวถึงเร่ืองน้ี คือ ส่วน
ท่ีเรารู้จกักนัวา่วฒันธรรมนัน่เอง” 

ถา้ไม่เขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายเช่นน้ีเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความเป็นไป
ไดแ้ก่คนจาํนวนนอ้ยเท่านั้น คือ เกษตรกรท่ีท่ีดินของตนเองในปริมาณเพียงพอท่ีจะผลิตเพื่อพอ
บริโภคหรือทาํรายไดพ้อสาํหรับครัวเรือนเท่านั้น ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงนิยมกนัไวเ้พียงวา่ 
เศรษฐกิจพอเพียงคือวฒันธรรม ไม่ใช่เทคนิคการเพาะปลูกหรือศีลธรรม ความไม่ละโมบและการ
ประหยดั เท่านั้น แมว้า่เป็นส่วนท่ีขาดไม่ไดข้องเศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม 

ประเวศ วะสี (2542 : 68) มองเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเช่ือมโยงหลายส่ิงหลายอยา่งเขา้
ดว้ยกนั เพื่อใหมี้ความสมดุล ไม่ตอ้งประสบกบัวกิฤต 

“เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ไดแ้ปลวา่ไม่เก่ียวขอ้งกบัใคร ไม่คา้ขายไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพื่อคน
อ่ืน ไม่ทาํเศรษฐกิจมหภาคส่ิงเหล่าน้ีหลายคนอาจคิดเอาเอง พดูเอาเอง และกลวัไปเองทั้งนั้น” 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงอยา่งนอ้ย 7 ประการดว้ยกนั คือ 
1. พอเพียงสาํหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกนั 
2. จิตใจพอพียง ทาํให้รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได ้คนท่ีไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็นและ

ทาํลายมาก 
3. ส่ิงแวดลอ้มพอเพียง การอนุรักษแ์ละเพิ่มพูน ส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้ยงัชีพและทาํมาหากิน

ได ้เช่น การทาํเกษตรผสมผสานซ่ึงไดท้ั้งอาหาร ไดส่ิ้งแวดลอ้ม และไดท้ั้งเงิน 
4. ชุมชนเขม้แขง็พอเพียง การรวมตวักนัเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง จะทาํให้สามารถแกปั้ญหา

ต่าง ๆ ได ้เช่นปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
5. ปัญหาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติัและปรับตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
6. อยูบ่นฐานวฒันธรรมพอเพียง วฒันธรรมหมายถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสัมพนัธ์อยูก่บั

ส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลายดั้งนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพนัธ์และเติบโตข้ึนจากรากฐานทางวฒันธรรม 
จึงจะมัน่คง เช่น เศรษฐกิจของจงัหวดัตราด ขณะน้ีไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก มีมีคนตก
งาน เพราะอยูบ่นพื้นฐานของส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่ออาชีพการทาํสวนผลไม ้
ทาํการประมง และการท่องเท่ียว 

7. มีความมัน่คงพอเพียงไม่วูบวาบ เด๋ียวจนเด๋ียวรวยแบบกะทนัหนัเด๋ียวตกงานไม่มีกิน
ไม่มีใช้ ถ้าเป็นแบบนั้นประสาทมนุษยค์งทนไม่ไหวต่อความผนัผวนท่ีเร็วเกิน จึงสุขภาพจิตเสีย 
เครียดเพี้ยน รุนแรง ฆ่าตวัตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมัน่คงจึงทาํใหสุ้ขภาพจิตดี 
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เม่ือทุกอยา่งพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุลคือความเป็นปกติและย ัง่ยืน ซ่ึงเราอาจ
เรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ 
เศรษฐกิจศีลธรรม 

และน่ีแหละคือเศรษฐกิจทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา เพราะ
เช่ือมโยงทุกเร่ืองเข้ามาด้วยกันทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม ท่ีจริงคาํว่า
เศรษฐกิจ เป็นคาํท่ีมีความหมายท่ีดี ท่ีหมายถึงความเจริญท่ีเช่ือมโยง กาย ใจ สังคม วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั แต่ไดมี้การนาํเอาคาํว่าเศรษฐกิจไปใชใ้นลกัษณะแบบแยกส่วน ท่ีหมายถึง
การแสวงหาเงินเท่านั้น เม่ือแยกส่วนก็ทาํลายส่วนอ่ืน ๆ จนเสียสมดุลและวกิฤต 

อภิชยั พนัธเสน สรวิชญ์ เปรมช่ืน และพิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา (2542 : 12) ไดใ้ห้ความ 
หมายเศรษฐกิจพอเพียง ไวด้งัน้ี  

1. ใชเ้ทคโนโลยท่ีีถูกหลกัวชิาการแต่มีราคาถูก 
2. ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดั และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. เน้นการจา้งงานเป็นหลกั โดยไม่นาํเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ยกเวน้ในกรณีท่ี 

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลิตภณัฑ ์
4. มีขนาดการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
5. ไม่โลภจนเกินไป และไม่เนน้กาํไรระยะสั้นเป็นหลกั 
6. ซ่ือสัตยสุ์จริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภคและไม่เอารัดเอาเปรียบ

แรงงาน หรือลูกคา้ ตลอดจนไม่เอารัดเอาเปรียบผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 
7. เนน้การกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย และ/หรือมีความสามารถ

ในการปรับเปล่ียนผลผลิตไดง่้าย 
8. เนน้การบริบริหารความเส่ียงตํ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อหน้ีจนเกินขีดความสามารถ

ในการบริหารจดัการ 
9. เน้นการใช้วตัถุดิบภายในทอ้งถ่ินและการตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ินภูมิภาค 

ตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศตามลาํดบัเป็นหลกั 

การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในดา้นต่างๆ  
ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตวั ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มี

ภูมิคุม้กนัไม่เส่ียงเกินไป 
ดา้นจิตใจ มีจิตใจเขม้แข็ง มีจิตสํานึกทีดี เอ้ืออาทร  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตวั 
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ด้านสังคมและวฒันธรรม ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน รู้ รัก สามคัคี สร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวและชุมชน รักษาเอกลกัษณ์ ภาษา ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รู้จกัใช้และจดัการอย่างฉลาดและรอบคอบ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืและคงอยูช่ัว่ลูกหลาน 

ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดลอ้ม พฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาชาวบา้น 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิไดข้ดัแยง้กบัแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลกัแต่อยา่งใด แต่จะมี
ความแตกต่างในดา้นดีท่ีเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัละเลยและไม่สามารถวิเคราะห์ไปถึงได ้เพราะ
แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัเป็นไปเพื่ออธิบายการกระทาํท่ีเป็นอยู่ (Positive Aspect) ของ
มนุษยส่์วนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดท่ีเสนอแนะแนวทางและการกระทาํท่ีเหมาะสม 
(Normative Aspect) บนพื้นฐานการเสริมสร้างดา้นจิตใจ และการกระทาํเพื่อเป็นวิถีปฏิบติัให้เกิด
ความพอเพียง และยงัเสนออีกดว้ยวา่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใ์ช้ไดทุ้กภาคส่วน
ของการพฒันา ตลอดจนมีองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ครบถว้นเพียงพอท่ีจะนาํไปเป็นพื้นฐานในการ
พฒันากรอบทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ได้ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2542 : 4-44)  

โดยสรุป แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาหรือแนวทางการดาํเนินชีวิตท่ี
ใชไ้ดก้บัคนทุกระดบัในสังคม สามารถนาํมาปรับใชไ้ดก้บัทุกอาชีพ โดยมี ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล มีการสร้างภูมิคุม้กนั รวมถึงการมีความรู้ และคุณธรรม การท่ีสามารถยืนอยู่บนขาของ
ตนเองไดอ้ย่างมัน่คงและย ัง่ยืน สามารถพฒันาให้เจริญกา้วหน้าไดเ้ม่ือมีความพร้อมในตนเองทั้ง
ทางดา้นจิตใจ เศรษฐกิจ ทรัพยากร เทคโนโลย ีรวมทั้งสังคมวฒันธรรม  ท่ีเหมาะสมแกตนเอง  

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะนํามุมมองในประเด็น ในฐานะปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการดาํรงอยู่และ
ปฏิบติั ตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา
และบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อ
ยคุโลกาภิวฒัน์ และการประยุกตใ์ช ้เพื่อนาํไปใชเ้พื่อเป็นกรอบแนวคิดและสร้างแนวคาํถามในการ
วิจยัท่ีวา่ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร การนาํแนวคิดไปประยุกตใ์ช้
ในการดาํรงชีวติ และ การนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

ทฤษฎวีวิฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม 

สนธยา  พลศรี  (2545 : 151-152) ทฤษฎีวิวฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม                                  
( Evolutionary  Theory ) อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  มีลกัษณะคือ  จะเร่ิมตน้
จากสภาพโบราณลา้หลงั  มีโครงสร้างแบบง่าย ๆ ไปสู่โครงสร้างท่ีสลบัซับซ้อนมากข้ึนและไม่มี
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การส้ินสุด เป็นววิฒันาการอยา่งชา้ ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป  ตามสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  
เพื่อความอยูร่อดส่ิงมีชีวติตอ้งปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มตลอดเวลา  และตอ้งมีการต่อสู่
ตามกฎแห่งการเลือกสรรทางธรรมชาติ ( Law  of  Natural  Selection )  กล่าวคือ ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถ
ปรับตวัไดเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มไดเ้ท่านั้น จึงจะมีชีวิตรอด  ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ จะเพิ่มปริมาณมาก
ข้ึน เกิดการต่อสู่แข่งขนักบัพวกเดียวกนักบัส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ส่ิงมีชีวิตท่ีแข็งแรงเท่านั้นจึงจะมีชีวิตอยู่
รอดและววิฒันาการสืบต่อไป 

นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้นําทฤษฎีวิว ัฒนาการการประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมวา่มีลกัษณะเช่นเดียวกบัวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต  โดยสังคม
และวฒันธรรมของมนุษยจ์ะเร่ิมจากสังคมโบราณท่ีมีความลา้หลงั  มีโครงสร้างง่าย ๆ ไม่ซบัซ้อน  
แลว้ค่อย ๆ เปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยัท่ีมีโครงสร้างสลบัซบัซอ้นไม่มีท่ีส้ินสุด 

การนําทฤษฎีวิว ัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไปใช้ในการพัฒนาชุ มชน              
สนธยา  พลศรี (2545 : 155-156)   

1. การศึกษาประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมและวฒันธรรม เป็นวิธีการหน่ึงของ
การพฒันาชุมชน ทฤษฎีววิฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของชุมชน
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงเกิดข้ึนในระยะเวลายาวนาน สามารถนาํข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาชุมชนได ้ 

2. ทฤษฏีวิวฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม มุ่งศึกษาปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ปัจจัยสําคัญทีทําให้สังคมแล ะวฒันธรรมดํารงอยู่ได ้           
ซ่ึงเป็นแนวทางในการนาํมาใชว้างแผนและโครงการพฒันาชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ทฤษฏีววิฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม  ทาํใหท้ราบวา่การเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรมต้องเกิดข้ึนในโครงสร้างหรือระบบของสังคมและวฒันธรรมอย่างกวา้งขวาง           
มีขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงและใชเ้วลายาวนาน  เม่ือจะดาํเนินงานพฒันาชุมชนก็ตอ้งคาํนึงถึง
ลกัษณะดงักล่าวน้ี  คือ  ตอ้งดาํเนินงานใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างและระบบท่ีสําคญัของ
ชุมชน  อนัไดแ้ก่  คน  กลุ่ม  และองคก์รชุมชน  ซ่ึงในขั้นตอนในการพฒันาและตอ้งใชร้ะยะเวลา
เช่นเดียวกนั  แต่การพฒันาชุมชนเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีการเตรียมการไวล่้วงหนา้  ในรูปของแผน
และโครงการ  จึงสามารถกาํหนดระยะเวลาไดไ้ม่ตอ้งตอ้งยาวนานเหมือนทฤษฏีวิวฒันาการทาง
สังคมและวฒันธรรม  

4. ทฤษฏีวิวฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม มีข้อจาํกัดบางประการ เช่น ไม่มีการ
วางแผนและโครงการ เป็นการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ บางกลุ่มมีความเจริญเติบโต บางกลุ่มไม่
สามารถดาํรงชีวติอยูไ่ด ้นกัทฤษฏีมีหลายคน แต่ละคนอธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางสังคม
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และวฒันธรรมไวแ้ตกต่างกันออกไป ทาํให้เป็นข้อมูลสําคญัในการพฒันาชุมชนและสามารถ
ดาํเนินงานโดยป้องกนัไม่ใหข้อ้บกพร่องไดเ้กิดข้ึนได ้

โดยสรุป ทฤษฎีวิวฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม เร่ิมจากโครงสร้างแบบง่าย ๆ ไปสู่
โครงสร้างท่ีสลบัซบัซ้อนมากข้ึนและไม่มีการส้ินสุด เป็นวิวฒันาการอยา่งชา้ ๆ แบบค่อยเป็นค่อย
ไป  ตามสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพื่อความอยูร่อดส่ิงมีชีวิตตอ้งปรับตวัให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มตลอดเวลา 

ทั้งน้ี ผูว้จิยัจะนาํมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่ ประวติัศาสตร์ความเป็นมา ปัจจยัท่ีมีผล
ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง โครงสร้างและระบบของสังคมและวฒันธรรม เพื่อนาํไปใช้เป็นกรอบ
แนวคิดและสร้างแนวคาํถามในการวิจยั ในเร่ืองประวติัความเป็นมาของชุมชน พลวตัการดาํรงอยู่
ของชุมชน รวมทั้งวถีิชีวติของชุมชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของเศรษฐกิจและสังคม  

ทฤษฏีภาวะทนัสมัย 
สนธยา  พลศรี  ( 2545 : 176-178 ) ทฤษฏีภาวะทนัสมยั  ( Modernization  Theory )       

เป็นทฤษฏีท่ีต่อเน่ืองจากทฤษฏีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลาํดบัขั้นและทฤษฏีการกระจาย
รายได ้ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  นกัทฤษฏีภาวะทนัสมยัมีหลายคนทั้งนกัเศรษฐศาสตร์  
นกัรัฐศาสตร์  และนักสังคมวิทยาในปัจจุบนัทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา  เช่น  เดวิด  แมคเคิล
แลนด์  ( David  McClelland )  อเลกซ์  อิงเคเลส  ( Alex  Inkeles )  และเดเนียร  เลอณเนอร์              
( Daniel  Lerner )   เป็นตน้ 

ท่ีมาของทฤษฏี 
ทฤษฏีภาวะทนัสมยัเกิดจากความสําเร็จอยา่งรวดเร็วของโครงการมาร์แชลล์  ( Marshall 

Plan) ท่ีสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง และนกัวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมวิทยา ไดป้ระยุกตใ์ช้
เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ 

สาระสาํคญัของทฤษฏี 
ทฤษฏีภาวะทนัสมยั  มีสาระสาํคญัดงัน้ี 
1. การพฒันาประเทศใหมี้ความทนัสมยั  เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงจากสังคมท่ียงัไม่

เจริญกา้วหน้า  มีระบบเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมลา้หลงั  ไปสู่สังคมท่ีมีความเจริญกา้วหน้า
ทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และมีเทคโนโลยีระดับสูงเช่นเดียวกับประเทศในกลุ่มยุโรป
ตะวนัตกและอเมริกาเหนือ 
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2. เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและชีวิตส่วนตวัของบุคคลในแต่ละประเทศ  จะมีภาวะ
แตกต่างกนั  2  ประการ  คือ  ภาวะเก่าแก่โบราณท่ีลา้หลงักบัภาวะทนัสมยัท่ีมีความเจริญกา้วหน้า  
ตอ้งสร้างความทนัสมยัท่ีความลา้หลงัโบราณ  ประเทศจึงจะเจริญกา้วหนา้ 

3. ประเทศท่ีพฒันาแลว้สามารถกา้วสู่ภาวะทนัสมยัไดด้ว้ยตวัเอง แต่ประเทศดอ้ยพฒันา
ไม่สามารถท่ีจะดาํเนินกิจการได้สําเร็จ อาจสร้างความทนัสมยัไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น ทาํให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองข้ึน 

4. กระบวนการสร้างภาวะทนัสมยัของประเทศด้อยพฒันา ต้องเป็นไปเช่นเดียวกับ
ลกัษณะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลาํดบัขั้น และการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีกล่าว
มาแลว้ ซ่ึงความเจริญกา้วหน้าตามลาํดบัขั้นน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีวงัคมยอมรับเทคโนโลยีทนัสมยัใน
แต่ละขั้นโดยไม่ขา้มขั้นตอน 

5. ภาวะทันสมัยทางเศรษฐกิจ  คือ  การมีโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีทนัสมัยแบบสังคม
อุตสาหกรรม  และการสร้างชุมชนเมืองให้เกิดข้ึนโดยกระบวนการท่ีสําคญั  คือ  การกลายเป็น
อุตสาหกรรม  ( Industrialization )  และกลายเป็นเมือง ( Urbanization ) 

6. ภาวะทนัสมยัในทางการเมือง คือ การนาํการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมี
ตวัแทน (Representative Democracy)   ตามแบบกลุ่มประเทศในยุโรปตะวนัตกและอเมริกาเหนือ
มาใช ้

7. ภาวะทนัสมยัทางวฒันธรรม คือ การใชแ้นวคิดแบบสมเหตุสมผลเป็นบรรทดัฐานใน
การตัดสินระบบค่านิยม บรรทัดฐานทศันคติและเป้าหมายของสังคม โดยการวางข้อกําหนด
เก่ียวกบักิจกรรมทางสังคมของบุคคล และการจดัรูปองค์กรของสถาบนัต่าง ๆ เป็นองค์กรขนาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ใหญ่ (Bureaucracy) แบบตะวนัตก 

8. บุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมทนัสมยั (Modern Man) แบบชาวตะวนัตก เช่น มี
ความรับผิดชอบ มุ่งความสําเร็จเป็นสําคญั มีระบบค่านิยมและการเรียนรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
ตลอดคนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective  Participation )   

9. ผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการสร้างภาวะทนัสมยั คือ ผูเ้ช่ียวชาญทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองแบบตะวนัตก ซ่ึงอาจจะเป็นคนในประเทศหรือ
ต่างประเทศก็ได ้

10. รัฐตอ้งมีบทบาทในการวางแผนเพื่อผลกัดนัใหเ้กิดภาวะทนัสมยั  ดว้ยการจดัตั้งองคก์ร
ต่าง ๆ ขั้นดาํเนินงานอยา่งจริงจงั  ขอความช่วยเหลือจากประชาชนในประเทศและความร่วมมือกบั
รัฐบาลต่างประเทศ  ทั้งในดา้นเงินทุนเทคโนโลยีการตลาดและผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ (สนธยา  
พลศรี, อา้งถึงใน  ปกรณ์  ปรียากร 2551 : 29-31)   
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จะเห็นไดว้า่แนวความคิดของทฤษฏีภาวะทนัสมยั   เกิดจากการผสมผสานหลกัการของ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกบัระบบการเมืองประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมของประเทศในกลุ่ม
ยโุรปตะวนัตกและอเมริกาเหนือ  ซ่ึงมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบักลุ่มประเทศสังคมนิยม  ทฤษฏีภาวะ
ทนัสมยัเป็นท่ียอมรับขององค์การสหประชาชาติ  จึงจดัตั้ งโครงการช่วยเหลือพฒันาระหว่าง
ประเทศและองคก์รระหวา่งประเทศข้ึนหลายองคก์ร  ท่ีสําคญั  คือ  ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่ง
ประเทศ  เป็นตน้ 

การนาํทฤษฏีไปใชใ้นการพฒันาชุมชน 
1. ทฤษฏีภาวะทนัสมยัเช่ือว่าการพฒันาตอ้งสร้างภาวะทนัสมยัให้เกิดข้ึนในโครงสร้าง

ของสังคมทั้งระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม และบุคคลในสังคมไม่ใช่เพียงส่วนใด
ส่วนหน่ึงในการพฒันาชุมชนจึงควรดาํเนินการพฒันาไปพร้อม ๆ กนัหลาย ๆ ดา้นในลกัษณะแบบ
อเนกประสงค ์ไม่ใช่การดาํเนินการดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 

2. ทฤษฏีภาวะทนัสมยัเช่ือว่าประเทศด้อยพฒันาไม่สามารถดาํเนินการพฒันาได้โดย
ตนเอง ตอ้งดาํเนินการตามประเทศท่ีพฒันาแลว้ และขอความช่วยเหลือทั้งจากประชาชนในประเทศ
และประเทศต่าง ๆ จึงจะประสบความสําเร็จ ซ่ึงสามารถนาํมาใช้ในการพฒันาชุมชนได ้กล่าวคือ 
ในการพฒันาชุมชนควรศึกษาจากชุมชนท่ีประสบความสําเร็จแลว้ปรับปรุงให้เหมาะสมกบัชุมชน
ของตน แสวงหาความร่วมมือจากคนในชุมชนและสร้างเครือข่ายการพฒันากบัชุมชนต่าง ๆ เพื่อ
สร้างพลงัใหก้ารพฒันาประสบความสาํเร็จต่อไป 

3. ทฤษฏีภาวะทันสมัยมุ่งเน้นการดําเนินงานโดยการจัดองค์กรท่ีเหมาะสมในการ
ดาํเนินการพฒันาชุมชนก็ใชก้ารจดัตั้งองคก์ร และการพฒันาในรูปของกลุ่มและองคก์รเช่นเดียวกนั 
จึงควรนาํแนวทางการจดัองคก์รและการดาํเนินงานในองคก์รของทฤษฏีภาวะทนัสมยัไปใชใ้นการ
ดาํเนินงานดว้ย 

4. ทฤษฏีภาวะทันสมัยได้กาํหนดลักษณะของบุคคลท่ีมนัสมยัเอาไวห้ลายประการ          
ซ่ึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดลกัษณะบุคคลท่ีพฒันาแลว้ของการพฒันาชุมชนได ้

5. ทฤษฏีภาวะทนัสมยัมีเป้าหมายและตวับ่งช้ีภาวะทนัสมยัในดา้นต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน
ซ่ึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนและโครงการพฒันาชุมชน ตลอดจนการดาํเนินงาน
พฒันาชุมชนได ้ 

โดยสรุป ทฤษฏีภาวะทนัสมยั เกิดจากการผสมผสานหลกัการของระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมกบัระบบการเมืองประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ซ่ึงมีลกัษณะของการพฒันาแบบอาศยัผูอ่ื้น
เขา้มาช่วยเหลือ มากกวา่ท่ีจะพึ่งพาตนเอง อาศยัปัจจยัภายนอกมากกวา่ภายใน ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของทฤษฎีน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 33 

ทั้งน้ี ผูว้จิยัจะนาํมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ในบริบทของการเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และเทคโนโลยี มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดและสร้างแนวคาํถามในการวิจยัในเร่ืองของ
การเปล่ียนแปลง ปรับตวั วิถีชีวิต ครอบครัว และสังคมของเกษตรกร รวมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจใน
เร่ือง รายได ้รายจ่าย และภาวะหน้ีส้ิน ท่ีเกิดจากการไดรั้บการพฒันาจากแนวคิดแบบทุนนิยม ท่ีเกิด
ภายใตส้ังคมระบบการคา้ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
กงัสดาล อยูเ่ยน็ (2544) ไดท้าํวจิยัเร่ือง พลวตัชุมชนบา้นเกร็ดในภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนบา้นเปร็ดในหมู่บา้นท่ีประสบปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระแสการ

พฒันาแบบทนัสมยั และมีความพยายามในการหาหนทางท่ีจะปรับเปล่ียนวิถีชีวิตทั้งการประกอบ
อาชีพและการดาํเนินชีวติประจาํวนั แมจ้ะเป็นความพยายามของสมาชิกเพียงส่วนหน่ึงในชุมชน แต่
การปรับเปล่ียนแนวคิดและการดาํเนินการตามเศรษฐกิจพอเพียงไดน้ั้น เป็นการปรับเปล่ียนอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป 

การปรับเปล่ียนวิถีการดาํรงชีวิตและรูปแบบการผลิตดว้ยการทาํการเกษตรทางเลือก ทาํ
ให้ชุมชนมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงผลดีของทฤษฏีใหม่ ถือว่า เป็นพลวตัของการเปล่ียนแปลง
วถีิชีวติรวมทั้งการนาํทฤษฏีใหม่มาปฏิบติัภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและรูปแบบการผลิตแบบ
เกษตรทางเลือก ทาํให้ชุมชนสามารถสร้างความมัน่คงทางรายได้ประการหน่ึง สําหรับระบบ
แลกเปล่ียน ไดมี้ดารรวมตวัเพื่อสร้างอาํนาจต่อรองกบัพ่อคา้คนกลางท่ีมาซ้ือผลิตผลในชุมชน และ
ถือว่าเป็นการรับรู้เท่าทนัต่อสถานการณ์สังคมและเศรษฐกิจ ระบบความสัมพนัธ์เป็นจุดหน่ึงท่ี
น่าสนใจ คือการนํ้าจิต นํ้าใจ ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย มีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
และหากเป็นนอกฤดูซ้ือ-ขายผลผลิต ผูซ้ื้อก็ยงัแวะมาคุยรวมทั้งมีของฝากชาวบา้นดว้ย ซ่ึงเป็นสังคม
ของความเอ้ืออาทรท่ีมีต่อกนั  

พิทกัษ์ ศิริวงศ์ ธารารัตน์ บาํรุงศรี และสุรเชษฐ์ กงัล่ี (2551) ไดท้าํวิจยัเร่ือง ชาวนาบา้น
ดอนผิงแดด ตาํบลบางขุนไทร อาํเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุรี กรณีศึกษา การปรับตัวจาก
การเกษตรแบบยงัชีพสู่การเกษตรแบบอินทรีย ์ 

ผลการศึกษา พบวา่  ชาวนาดอนผงิแดดเป็นชาวลาวอพยพมาอาศยัอยูท่ี่น่ีมานานแลว้ พวก
เขาไดถ่้ายทอดวธีิการปลูกขา้วจากบรรพบุรุษ ชาวนาบา้นดอนผงิแดดไดมี้การปรับตวัในดา้นวิถีการ
ผลิตไปตามการเปล่ียนแปลงของสังคมแต่ละยคุสมยั ดงัน้ี 
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1. ยคุการเกษตรแบบยงัชีพเป็นใชว้ถีิการผลิตแบบดั้งเดิมใชแ้รงงานภายในครอบครัวเป็น
หลกัมีการช่วยแรงจากเพื่อนบา้นในการเก็บเก่ียว ผลผลิตท่ีไดน้าํมาใชบ้ริโภคภายในครัวเรือน มีการ
คดัเลือกพนัธ์ขา้วเพื่อนาํไวใ้ชป้ลูกในฤดูถดัไป 

2. ยุคการเกษตรสมยัใหม่ท่ีใช้อุปกรณ์ ในการทาํนาท่ีทนัสมยั มีการใช้ปุ๋ยเคมี ยากาํจดั
ศตัรูพืช และยาค่าแมลงทาํการผลิตเพื่อขายเป็นหลกั มีการพฒันาสายพนัธ์ุขา้วเพื่อการเพิ่มคุณภาพ
และผลผลิต ชาวนาตอ้งใช้เงินทุนในการทาํนามาก   แต่ขายขา้วได้ราคาตํ่า ตอ้งกู้เงินจากแหล่ง
เงินทุนต่าง ๆ รวมทั้งปัญหานํ้ าเสียท่ีเกิดจากการใช้สารเคมี ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนํ้ าสําหรับ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งปริมาณสัตวน์ํ้าท่ีลดนอ้ยลง ทาํใหช้าวนาในยุคน้ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอตอ้ง
ประกอบอาชีพเสริม 3. ยุคการทาํเกษตรอินทรีย ์หลงัจากไดมี้การทาํแผนแม่บทตาํบล ชาวนาได้
บูรณาการความรู้ดั้งเดิมกบัความรู้ใหม่ ใชก้ารจดัการความรู้ และภูมิปัญญา เพื่อปรับเปล่ียนมาทาํนา
แบบเกษตรอินทรีย ์ดว้ยการเขา้รับการอบรมแลว้นาํกลบัมาพฒันาปรับปรุงให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีนา
ของตน มีการสร้างเครือข่ายชุมชนเกษตรอินทรีย ์ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตดี มีตน้ทุนตํ่า มีสุขภาพท่ีดี  มีชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน แต่ปัญหาท่ีชุมชนพบคือการอยูใ่นพื้นท่ีปลายแม่นํ้ าเพชรบุรี ทาํให้นํ้ าท่ีใชท้าํนา
เป็นนํ้าท่ีมีสารเคมีปนเป้ือนในปริมาณมาก ส่งผลให้ผลผลิตท่ีไดไ้ม่ผา่นกระบวนการตรวจสอบเพื่อ
รับรองการเป็นขา้วปลอดสารพิษ 

อานุภาพ สังข์ศรีอินทร์ กมล เลิศรัตน์ และศิริรักษ์ ขาวไชยมหา (2552) ไดท้าํวิจยัเร่ือง 
การจดัการโซ่อุปทานผกัสดในจงัหวดันครปฐม 

ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบโซ่อุปทานมี 2 รูปแบบ คือ โซ่อุปทานแบบดั้งเดิม และโซ่
อุปทานแบบผลิตเพื่อส่งออก เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการผลิตในเร่ืองโรคและแมลงศตัรูพืช
ระบาด ดา้นการตลาดในเร่ืองราคารับซ้ือผลผลิต และตอ้งการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเหลือมาก
ท่ีสุดในเร่ืองการประกนัราคา  

อรุณ ศิริจานุสรณ์ (2553) ไดท้าํวจิยัเร่ือง หลกัการและแนวคิดชุมชนเมืองท่ีพอเพียง 
ผลการวจิยัพบวา่ นวตักรรมสู่การเปล่ียนแปลงการพฒันาชีวติท่ีพอเพียงของชุมชนเกิดข้ึน

ได้ไม่สามารถอาศยัเฉพาะระบบทางสังคมอย่างระบบเศรษฐกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยี แต่ยงั
อาศยัการพฒันาปัจจยัทุกดา้นท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตมนุษย ์โดยเฉพาะระดบัของจิตใจให้สูงข้ึนส่งผลให้
มนุษยม์องเห็นภาพรวมของปรากฏการณ์ รวมทั้งขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของทุกศาสตร์และทุกกลุ่มบุคคล จน
สามารถบูรณาการขอ้ดีเหล่านั้นอย่างสมดุล เกิดเป็นแนวทางท่ีช่วยนาํพาออกจากวิกฤต กลบัคืนสู่
บริบทของเมือง พร้อมทั้งความสมดุลและพอเพียง 
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สมนึก ปัญญาสิงห์ เศกสรรค์ ยงวณิชย ์และพุทธรักษ์ ปราบนอก (2553) ไดท้าํวิจยัเร่ือง 
ตวัแบบการจดัการการพฒันาเพื่อความอยูดี่มีสุขของครอบครัวเกษตรกรท่ีใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ผลการวจิยัพบวา่ ในอดีตเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ยและเพาะปลูกพืช
เชิงเด่ียว เกิดปัญหาหน้ีสินจาํนวนมากจากการเพาะปลูก ทาํใหเ้กษตรกรส่วนหน่ึงมีการเปล่ียนแปลง 
อาชีพไป ส่วนหน่ึงยงัคงประกอบเกษตรกรรมอยู่ ต่อมาเกษตรกรมีโอกาสเข้าร่วมอบรมด้าน
การเกษตรร่วมกบัเครือข่ายปราชญ์เกษตรชาวบา้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงหันมาสนใจ 
เปล่ียนแปลง หักเหชีวิตและตดัสินใจทาํการเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง 
รวมทั้งเปล่ียนแปลงวิถีการดาํรงชีพให้สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาํให้สามารถ
ลดหน้ีสิน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมีความสุขในครอบครัวมากข้ึนโดยเฉพาะดา้นจิตใจ ดา้นสุขภาพ 
และดา้นการพฒันาสามารถพึ่งตนเองได ้ทาํให้คน้พบตวัแบบหรือแบบอยา่งการจดัการการพฒันา
ของเกษตรกร (ตวัแบบของคน) และการจดัการพื้นท่ีการเกษตร (ตวัแบบของงาน) ตามตวัช้ีวดัของ
ปราชญ์เกษตรชาวบา้น (คาํเดือย ภาษี) ได้แก่ หน้ีสินตอ้งลดลงจนหมด (ไม่มีหน้ีสิน) เกษตรกร
ทาํงานเบาลง ดินดีข้ึน เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ มีธรรมชาติและระบบนิเวศน์เป็นตวัช่วย มี
หลกัประกนัชีวิตและสวสัดิการของตนเองและครอบครัว มีผูรั้บช่วงงาน คือ ทายาท เพื่อให้เกิด
ความย ัง่ยนื และเป็นท่ีศรัทธา ลูกหลานกราบไหว ้ระลึกถึงบุญคุณก่อเกิดความกตญัํูต่อพ่อแม่และ
แผน่ดิน 

ซ่ึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดน้ี ผูว้ิจยัในนาํมาเป็นส่วนประกอบในการทาํวิจยัเพื่อสร้าง
กรอบแนวคิดและสร้างประเด็นคาํถามในการทาํวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ
ท่ีแตกต่างกนั ทั้ง การดาํรงชีวติ การประกอบอาชีพ การประยกุตใ์ช ้เป็นตน้ 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
ในการวิจยัเร่ือง การปรับตัวของเกษตรกรผูป้ลูกพืชล้มลุกภายใต้สังคมระบบการค้า  

ชุมชนวิสุทธรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยเก็บขอ้มูลจากภาคสนามโดยตรง ศึกษาเฉพาะพื้นท่ีเป็นหลกั (Case study) และวิจยั
จากเอกสารและขอ้มูลทางวิชาการเป็นส่วนประกอบน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยการพรรณนา 
และสรุปเป็นความคิดเห็น 

1. พืน้ทีก่ารวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกพื้นท่ีวจิยัคือ ชุมชนวสุิทธรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เน่ืองจากอยู่

ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซ่ึงถือวา่เป็นชุมชนเมือง มีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น เป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความเจริญอยู่มากทั้งดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา การ
ส่ือสารและโทรคมนาคม การจราจร โครงสร้างทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่รายได้ประชากรมาจาก
การคา้ขาย รับจา้งทัว่ไป การอุตสาหกรรม รวมทั้งการเกษตรกรรม ซ่ึงมีพื้นท่ีเพียงเล็กนอ้ย พื้นท่ีน่ีก็
เป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร  เกษตรกรท่ีน่ีไดมี้การประกอบอาชีพการท า
เกษตรกรรมมาหลายชัว่อายุคน มีการปรับตวัเพื่อความอยูร่อดและสามารถด ารงรักษาไวซ่ึ้งอาชีพ
เกษตรกรรมโดยผสมผสานเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรเคมีไวด้้วยกนั สามารถปลดภาระหน้ีท่ีมีอยู่
จ  านวนมาก มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีกทั้งยงัเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมผืนสุดทา้ย ในเขตเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 

ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key informant) คือ เกษตรกรผูป้ลูกพืชล้มลุก ชุมชนวิสุทธรังษี                
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 25 คน 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
2.1. การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ในช่วงแรกของการรวบรวมข้อมูลจากบทความ      

หนงัสือ วทิยานิพนธ์ เวบ็ไซด ์เพื่อการศึกษาหาแนวทางท่ีน่าสนใจในการวจิยั 
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2.2. การเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยการ
สัมภาษณ์ ดว้ยรถยนตส่์วนตวัไปเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีเพาะปลูก พร้อมร่วมสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วมแบบเป็นระยะ ในขณะท่ีเกษตรกรท าการเพาะปลูกในขั้นตอนต่าง ๆ และแรงงานท่ีถูกจา้งมา
เพาะปลูกท าให้ได้รายละเอียดมากยิ่งข้ึน รวมถึงพ่อค้าคนกลางท่ีเขา้มารับซ้ือผลผลิต ทั้งยงัเก็บ
ข้อมูลจากประธานชุมชนวิสุทธรังษี ผูเ้ถ้าผูแ้ก่ในชุมชน เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชนเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งครบถว้น 

2.3. การเลือกสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่ง
ทางทฤษฎีแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) เป็นการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลโดยอาศยั การแนะน าของผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลไปแลว้ต่อ ๆ กนั วิธีน้ีจะท าให้ไดข้อ้มูล เน้ือหาตรงตามลกัษณะคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการวจิยั อีกทั้งเป็นการประหยดัเวลาในการวจิยั 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
3.1. การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการเบ้ืองตน้ในการเก็บขอ้มูล ท าให้รู้พฤติกรรมท่ี

แสดงออกมาโดยธรรมชาติของเกษตรกร ในลกัษณะเป็นผูมี้ส่วนร่วมควบคู่ไปกบัการสังเกต 
3.2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสนทนา รูปแบบ

ของการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หรือการใชแ้นวค าถาม (Interview guide) เป็นลกัษณะของ
การเปิดกวา้ง ไม่จ  ากดัค าถาม (Open- ended question interview) 

3.3. บนัทึกผลการสัมภาษณ์ ดว้ยสมุดจด อาจท าการบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัขณะสัมภาษณ์
หรืออาจจะบนัทึกเพิ่มเติมหลงัการสัมภาษณ์ทนัที แลว้แต่กรณี 

3.4. เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี ท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เคร่ืองบนัทึกแถบเสียงเป็น
เคร่ืองมือหลักในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และกล้องถ่ายรูป เพื่อแสดงรูปท่ีน่าสนใจ 
ในการวจิยั 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะมีการตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัจากท่ีเก็บมาแลว้ทุกคร้ัง เพื่อท่ี

ขอ้มูลจะได้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์บุคคลมารวบรวมและ
วิเคราะห์เน้ือหา สรุปเป็นภาพรวมของเกษตรกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการบรรยายและขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์มาใช้ในการประกอบการบรรยายเพื่อให้ขอ้มูลเชิงคุณภาพมีความสมบูรณ์น่าเช่ือถือ
มากข้ึน 
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5. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
ใช้การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล โดยวิธี  การตรวจสอบแบบสามเส้า 

(Triangulation) เป็นการตรวจสอบแบบหลายทางจากผูใ้ห้ขอ้มูล ทั้งเกษตรกร แรงงาน พ่อคา้คน
กลาง สหกรณ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ผลผลิต พื้นท่ีในการวจิยั 

6. ระยะเวลาในการวจัิย 
การวจิยัใชเ้วลา 1 ปีโดยเร่ิมตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2553 ถึงเดือนเมษายน 2554 

7. แผนการด าเนินงานวจัิย 
7.1. พบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อหาหวัขอ้การวจิยั 
7.2. ทบทวนวรรณกรรม เพื่อวิจยัถึง ทฤษฏี แนวคิด เอกสารงานวิจยัต่าง ๆ เพื่อน ามา

เขียน เป็น ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
7.3. ท าบทท่ี 1 ท่ีประกอบดว้ย ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคใ์นการวิจยั

ขอบเขตของการวจิยัประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
7.4. ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจทานและแนะน าขอ้ผิดพลาดจากการท าบทท่ี 1  เพื่อน าไป

แกไ้ขใหเ้กิดความสมบูรณ์ของเน้ือหา 
7.5. ท าบทท่ี 2 ท่ีประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และบทท่ี 3 

วธีิการด าเนินการวจิยั ท่ีประกอบดว้ยพื้นท่ีการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั                     
การวเิคราะห์ขอ้มูล ระยะเวลาในการวจิยั 

7.6. สอบ 3 บท(เคา้โครงวิทยานิพนธ์) เพื่อท่ีจะน าไปสู่การท าวิจยัภาคสนามต่อไป จน
ออกมาเป็น บทท่ี 4 และ 5 ต่อไป 

7.7. เม่ือได้บทท่ี 4 และ 5 น ามาท าฉบบัท่ีจะน าเสนอ ในท่ีประชุมวิชาการ ซ่ึงอาจเป็น
เน้ือหาบางส่วนในวทิยานิพนธ์ 

7.8. พบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อเตรียมตวัไปเสนองานวจิยัในท่ีประชุมวชิาการ 
7.9. เสนองานวจิยัในท่ีประชุมวชิาการ 
7.10. จากนั้นเตรียมสอบกบับณัฑิตวทิยาลยัและจดัท าตวัเล่มฉบบัสมบูรณ์ 
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8. ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย 
ตารางท่ี 1  ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยั 

ระยะเวลาการวจิยั เดือนพฤษภาคม 2553 ถึง เดือนเมษายน 2554 
แผน 

(ขั้นตอน) 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ***            
2 *** ***           
3  *** ***          
4   ***          
5   *** ***         
6    *** *** *** *** ***     
7        ***     
8        *** *** ***   
9           ***  

10           *** *** 
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บทที ่4 
ผลการวจัิย 

 
การวิจยัเร่ือง การปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูกพืชลม้ลุกภายใตส้ังคมระบบการคา้  ชุมชน     

วิสุทธรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัซ่ึงเป็น
เกษตรกรผูป้ลูกพืชลม้ลุกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอถึง สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีวิจยั ประวติั
ชุมชนวสุิทธรังษี ชุมชนยคุบุกเบิก ชุมชนยคุพฒันาตามแบบตะวนัตก ชุมชนยคุเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปรับตวัและเปล่ียนแปลงภายใตส้ังคมระบบการคา้ โดยนาํเสนอในเชิงพรรณนา 

ลกัษณะทีต่ั้ง อาณาเขต และเขตการปกครอง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จดัตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี พุทธศกัราช 2478 ( ตราไว ้ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2478 และมีผลบงัคบัใช้ในวนั
เดียวกนั ) โดยการยกฐานะชุมชนในทอ้งท่ี ตาํบลบา้นเหนือ และตาํบลบา้นใต ้เป็นเทศบาล มีเน้ือท่ี 
2.08 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเม่ือความเจริญไดแ้ผข่ยายออกไป เทศบาลจึงไดข้อขยายเขตเพิ่มข้ึนจาก
เดิม เป็น 9.16 ตารางกิโลเมตร โดยขยายเขตเขา้ไปในพื้นท่ีตาํบลท่าล้อ อาํเภอท่าม่วง ตาํบลปาก
แพรก และตาํบลท่ามะขาม อาํเภอเมือง ตามพระราชกฤษฎีกาการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี พุทธศกัราช 2517 ( ตราไว ้ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2517 ) สาํนกังานตั้งอยูท่ี่ ถนนหลกัเมือง 
ตาํบลบา้นเหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียงดงัน้ี 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัตาํบลท่ามะขาม อาํเภอเมืองกาญจนบุรี 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัตาํบลท่าลอ้ อาํเภอท่าม่วง 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัตาํบลปากแพรก อาํเภอเมืองกาญจนบุรี 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัฝ่ังขวาของแม่นํ้าแควใหญ่ แม่นํ้าแม่กลอง 
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เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประกอบด้วยชุมชนทั้งหมด 28 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนเตาปูน 1  ชุมชนเตาปูน 2  ชุมชนเตาปูน 3  ชุมชนร่วมพฒันา            
ชุมชนท่านํ้าชุกโดน ชุมชนโรงหีบออ้ย ชุมชนอู่ทอง  ชุมชนบา้นชุกกุ่ม 
ชุมชนป่ินทอง  ชุมชนวสุิทธรังษี  ชุมชนบา้นใต ้  ชุมชนบา้นบ่อ  
ชุมชนดอนรัก  ชุมชนซอยโรงนํ้าแขง็ ชุมชนวงัใหญ่  ชุมชนศาลากลาง 
ชุมชนตลาดชุกโดน ชุมชนบา้นเหนือ 1 ชุมชนบา้นเหนือ 2 ชุมชนบา้นเหนือ 3 
ชุมชนจงเจริญ  ชุมชนประชาภิบาล ชุมชนแม่นํ้าแคว              
ชุมชนหมู่บา้นสัมพนัธ์นิเวศน์ ชุมชนสถานีรถไฟดอนรัก ชุมชนศูนยก์ารคา้ตลาดผาสุก 
ชุมชนแสงชูโตเหนือ ชุมชนซอยไปรษณีย ์

สภาพเศรษฐกจิ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี รายไดส่้วนใหญ่ของ

ประชากรข้ึนอยู่กบัการคา้ขาย รับจา้งทัว่ไป และอีกส่วนหน่ึงมาจากการท่องเท่ียวในเขตเทศบาล 
การเกษตรกรรมยงัคงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูพ่ื้นเล็กนอ้ย โดยมากในเขตชุมชนจะเป็น
ตลาดรับซ้ือผลิตผลทางการเกษตร การอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
เก่ียวกบัการผลิต การประกอบ การซ่อมเคร่ืองจกัรกล กระจุกตวัอยู่ค่อนขา้งมาก ซ่ึงใช้เงินทุนไม่
มากและใชแ้รงงานนอ้ย การพาณิชยกรรมและการบริการ จะอยูใ่นรูปของร้านคา้ทัว่ไปเป็นจาํนวน
มาก และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี เช่น ร้านขายของชาํ ร้านอาหาร ร้านอุปกรณ์รถยนต ์ร้านอุปกรณ์
ไฟฟ้า ร้านวสัดุก่อสร้าง ร้านเสริมสวย กิจการโรงแรม ฯลฯ การท่องเท่ียวมีทั้ง แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ว ัฒนธรรม และประวัติศาสตร์สมัยใหม่ช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดแ้ก่ สะพานขา้มแม่นํ้ าแคว สุสานทหารสัมพนัธมิตร พิพิธภณัฑ์อกัษะเชลย
ศึก ประตูเมืองเก่า  

ประวตัิชุมชนวสุิทธรังษี 
เดิมพื้นท่ีบริเวณน้ีเรียกวา่ “บา้นบ่อ” เน่ืองจากสามารถเจาะบ่อนํ้ าข้ึนมาใชใ้นการอุปโภค 

บริโภค และทาํการเกษตรไดอ้ยา่งอุดมบูรณ์ มีพื้นท่ีจรดบา้นใตแ้ละบา้นท่าลอ้ ต่อมาไดมี้การสร้าง
ป้ายแบ่งระหว่างอาํเภอท่าม่วงกบัอาํเภอเมืองกาญจนบุรี และเป็นจุดสังเกตว่ากาํลงัเดินทางเขา้สู่
อาํเภอเมืองกาญจนบุรี ผูค้นแถวน้ีจึงนิยมเรียกพื้นท่ีบริเวณน้ีว่า “ชุมชนกระดานป้าย”  พื้นท่ีน้ีมี
อาณาเขตน้อยกวา่ “บา้นบ่อ”  ประมาณ 1 ใน 3 ของบา้นบ่อ ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2544 มีการก่อตั้ง
ชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี “ชุมชนกระดานป้าย”  ไดเ้ปล่ียนมาเป็น “ชุมชนวิสุทธรังษี”เน่ืองจาก
เป็นบริเวณท่ีตั้งของโรงเรียนวสุิทธรังษี ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจาํจงัหวดักาญจนบุรี  
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ชุมชนวิสุทธรังษี ก่อตั้งเม่ือ 18 มกราคม พ.ศ. 2544  โดยมี นาย สาคร แมน้เดช ดาํรง
ตาํแหน่งประธานชุมชนเป็นคนแรก มาจากการเลือกตั้งของผูท่ี้มีช่ือในทะเบียนบา้นในชุมชน โดยมี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีเป็นผูรั้บรอง เพื่อรองรับการพฒันาและเขา้ถึงประชาชนของภา ครัฐ โดยมี
ประธานชุมชนและคณะกรรมการ ทาํหน้าท่ีประสานงานกบัทางเทศบาล จาํนวนครัวเรือน 550 
ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 1532 คน ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ คา้ขาย รับจา้ง
ทัว่ไป ขา้ราชการ และเกษตรกรรม 

ชุมชนยุคบุกเบิก  
การตั้งถิ่นฐาน 
ชาวบา้นท่ีน้ีเป็นชาวตาํบลปากแพรกดั้งเดิม อีกส่วนเป็นชาวจีนเช้ือสายฮัน่อพยพมาตั้งแต่

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้มาลงหลกัปักฐานท่ีบริเวณแถบน้ี ตระกูลดั้งเดิมมีสกุลข้ึนตน้ดว้ยคาํว่า 
“บ่อ” ไดแ้ก่สกุล บ่อทรัพย ์บ่อเงิน บ่อเกิด บ่อทอง บ่อวารี 

“ตวัยายเองใชส้กลุ บ่อทรัพย ์ปีน้ีก็ปาไป 93 แลว้รุ่น ๆ เด๋ียวกนัมนัก็ตายไปหมดเหลือแต่
เรา เม่ือก่อนเต่ีย เขาปลูกยาสูบส่งเง๊กไปขายท่ีในเมือง มีพวกล่องเรือตามแม่นํ้าแม่กลองมา
คา้ขายตรงหนา้เมืองโนน้ เด็ก ๆ เคยตามเขาไปขายเหมือนกนัสนุกดี ท่ีท่านํ้ าตรงบา้นใต ้ก็
รวม ๆ กนัไปหลาย ๆ บา้น” ( อนงค ์บ่อทรัพย ์2553 : 147) 

ลกัษณะการด ารงชีวติ 
ลกัษณะอาศยัเป็นครอบครัวใหญ่ หน่ึงบา้นมีหลายครอบครัวอาศยัอยู่รวมกนั ตวับา้น

ตั้งอยูใ่นบริเวณไร่เพื่อง่ายต่อการเพาะปลูกและดูแลรักษา บา้นหน่ึง ๆ ห่างกนัประมาณ 1 กิโลเมตร 
อาณาเขตของไร่แบ่งโดยร้ัวกระถิน 

“เม่ือก่อนอยู่ไร่ในกนัหมด ไร่นอกเป็นแต่ป่าตอนนั้น ท่ีติด ๆ ก็มีไร่ตาพรเชา้มาก็มีหนา้
ไปช่วยเต่ียรดนํ้ าแลว้ค่อยไปโรงเรียนเดินนิดเดียวก็ถึงเพราะบา้นอยู่แถวหลงัโรงเรียน” 
(ละออ บ่อทรัพย ์2553 : 69) 

ทีพ่กัอาศัย  
ท่ีพกัอาศยัมีลกัษณะท่ีเรียกว่า “โรงเจ๊ก” คือ เป็นบา้นท่ีสร้างดว้ยไมล้วกนาํมาคดักนัเป็น

แพแลว้นาํมาตอกตะปูติดกบัโครงบา้นเป็นผนงับา้น หลงัคาเป็นมุงจากและมุงสังกะสีซ่ึงเป็นตวัช้ีวดั
ฐานะของบา้นนั้น ๆ พื้นบา้นเป็นพื้นดิน ในตวับา้นประกอบด้วย ห้องนอน ห้องครัว ห้องเก็บ
อุปกรณ์ทางการเกษตร และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงเปิดโล่งไม่มีประตู มีเพียงฉากกั้น
เท่านั้น ทาํใหอ้ากาศสามารถ่ายเทไดส้ะดวก ส่วนหอ้งนํ้าอยูแ่ยกจากตวับา้น บริเวณบา้นมีการขุดบ่อ
นํ้าบาดาล เพื่อใชใ้นการอุปโภคและบริโภค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 43 

การถือครองทีด่ิน 
การจบัจองท่ีดินทาํกินตามกาํลงัความสามารถของแต่ละครอบครัว การถือครองท่ีดิน

ระยะแรกกรรมสิทธ์ิเป็นแบบ  (นส. 3) ครอบครัวหน่ึงมีท่ีดินทาํกินโดยเฉล่ีย ประมาณครอบครัวละ 
100 ไร่ บุกเบิกท่ีดินโดยการช่วยกนัลงแรงหกัลา้งถางพงของชาวบา้นซ่ึงทาํกนั ประมาณ 20 คน วนั
หน่ึงๆ ไดพ้ื้นท่ีประมาณ 30 ไร่ โดยไม่มีการวา่จา้ง 

พ.ศ. 2481 ท่ีดินทาํกินส่วนหน่ึง ถูกเวนคืนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อนาํไป
ทาํทางรถไฟ สายธนบุรี ถึง นํ้ าตกไทรโยค ทาํให้พื้นท่ีสองขา้งทางรถไฟขา้งละ 45 เมตร ตกเป็นท่ี
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ชาวบา้นในชุมชนวิสุทธรังษีท่ีมีท่ีดินอยู่เดิมตอ้งทาํเร่ือง
ของเช่าท่ีดินกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผลให้ท่ีดินบา้งส่วนมีการเปล่ียนแปลงเอกสารสิทธ์ิ
การถือครองท่ีดิน 

การประกอบอาชีพ 
ระยะแรกเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกยาสูบเป็นหลกั เน่ืองจากมีพ่อคา้ชาวจีนมาแนะนาํ และ

นาํพนัธ์ยาสูบมาให้ พร้อมเป็นคนกลางรับซ้ือผลผลิตไปขายให้ ผลผลิตส่วนใหญ่นาํไปขายจงัหวดั
ราชบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียง และปลูกขา้วเจา้ไวเ้พื่อบริโภคเท่านั้น มีการเล้ียงเป็ดและไก่เพื่อนาํไข่
และเน้ือมาบริโภค บริเวณบา้นมีการขดุสระนํ้า เพื่อใชใ้นการอุปโภคและบริโภค   

แรงงานและเคร่ืองมือการเกษตร 
ชาวบา้นมีวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม ใช้แรงงานคนเป็นหลกั อาศยัการลงแรง ไม่มีการจา้ง

แรงงานจากในทอ้งถ่ินและนอกพื้นท่ี เคร่ืองมือวสัดุและอุปกรณ์ มีเพียง จอบ เสียบ มีด ฝักบวั เป็น
ตน้ แรงงานส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ สับเปล่ียนหมุนเวยีนผลดักนัลงแรงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต 

“ตอนยายรุ่น ๆ เวลาไร่อ่ืนเขาลงแรงกนัยายก็ไปช่วย เวลาไร่เราเขาก็มาช่วยก็ทาํขา้วหมอ้
แกงหมอ้กินกนัไป เสร็จกใ็ส่ป่ินโตกลบัไปกินบา้น” (บุญปลกู อินทวงษ ์2553 : 82)  

รายรับของครอบครัว และแหล่งเงินทุน 
รายรับของครอบครัวมาจากการปลูกยาสูบ อยู่ในรูปแบบของระบบ กงสี คือ รวมอยู่

ส่วนกลางท่ีหัวหน้าครอบครัวและมีการแบ่งรายไดล้กัษณะเป็นเงินเดือน แก่สมาชิกในครอบครัว 
อยา่งเท่าเทียม 

แหล่งเงินทุนมาจากการออมไวส่้วนหน่ึงจากผลผลิตท่ีขายไดใ้นคร้ังก่อน ชีวิตการเป็นอยู่
แบบหาอยูห่ากิน รายจ่ายไม่มาก มีเพียงค่าใชจ่้ายทางการศึกษาของบุตร ธิดา ทาํใหไ้ม่มีภาระหน้ีสิน 
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“เม่ือก่อนเงินไดม้าก็แค่พอใช้ มีเหลือเก็บเล็กน้อยพอส่งลูก ๆ เรียนหนังสือ พ่ีน้องคน 
อ่ืน ๆ ในครอบครัวกพ็อมีกินมีใช”้ (อนงค ์บ่อทรัพย ์2553 : 71) 

การคมนาคมติดต่อกบัภายนอก 
การคมนาคมชาวบา้นใช้วิธีการเดินเทา้เป็นหลกัตามเส้นทางเกวียน โดยในชุมชนจะมี

พ่อคา้ชาวจีนอาศยัอยูห่น่ึงครอบครัว ซ่ึงเป็นผูน้าํผลผลิตยาสูบออกไปติดต่อคา้ขายไปตามลาํแม่นํ้ า
แม่กลองโดยทางเรือ 

ประเพณ ีวฒันธรรม และกลุ่มทางสังคม 
มีประเพณีสําคญั คือ ประเพณีเปิดหั่นยา เป็นประเพณีท่ีชาวจีนอพยพนาํติดตวัมาพร้อม

กบัอาชีพปลูกยาสูบ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผูท่ี้ทาํไร่ยาสูบ ประเพณีน้ีกระทาํเม่ือมีการเปิดหมอ้
ยาสูบเพื่อนาํใบยาสูบท่ีไดน้าํออกมาหั่น และส่งขายต่อไป ชาวบา้นมีการผลดักนัมาอวยพรและ
ทาํอาหารรับประทานร่วมกัน ณ บ้านท่ีมีการเปิดหม้อยาสูบ ทั้งน้ีเป็นกุศโลบายเพื่อการสร้าง
เครือข่าย และความสามคัคีในชุมชน  

 “สมยัลุงเด็ก ๆ ยงัทนัพิธีเปิดหัน่ยาเลย มีขนมใหกิ้นตั้งเยอะ เด็ก ๆ แถวน้ีก็มารวมตวักนั 
หนุ่มไดเ้จอสาวต่างบา้นกว็นัน้ีแหละ” ( สงบ เง่ียมสอน 2553) 

รากฐานทางการศึกษา จุดเปลีย่นของอนาคต 
บุตร ธิดา ของเกษตรกรในชุมชนส่วนใหญ่ ได้รับโอกาสทางการศึกษา เน่ืองจาก

ครอบครัวเป็นครอบครัวชาวจีน ในช่วงสมัยนั้ นมีค่านิยมให้บุตรหลานเข้ารับราชการ จึงให้
ความสําคญักบัการศึกษาเพราะเป็นหนทางท่ียกระดบัของครอบครัวให้มีความมัน่คง ซ่ึงบุตรธิดา
ของแต่ละครอบครัวในชุมชนจะเขา้รับราชการส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการครู และกรมชลประทาน อีก
ส่วนผูห้ญิงเม่ือแต่งงานออกเรือนไป ก็ประกอบอาชีพ คา้ขายและตดัเยบ็เส้ือผา้ในตลาดชุกโดน แต่
ในทุกครอบครัวก็ยงัมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู ่

“ท่ีบา้นทุกคนจบสูงกนัทั้งบา้น เต่ียส่งใหเ้รียนทั้งผูช้ายผูห้ญิง พ่ีนอ้งลุงกเ็ป็นครูกต็ั้ง 4 ลุง
เองก่อนลาออกจากงาน กลบัมาทาํไร่ออ้ยท่ีบา้น ลุงกท็าํงานอยูก่รมชลประทานท่ีอาํเภอท่า
ม่วง” (ปรีชา บ่อทรัพย ์2553) 

ชุมชนยุคพฒันาตามแบบอย่างตะวนัตก 
จากยาสูบสู่ไร่อ้อย 
พ.ศ. 2517 เกษตรกรเปล่ียนจากทาํไร่ยาสูบมาทาํไร่ออ้ยซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัของ

ประเทศ ประกอบกบัจงัหวดักาญจนบุรีในขณะนั้น มีการตั้ง โรงงานนํ้ าตาลไทย จาํกดั ชุมชนวิสุทธ
รังษีเป็นอีกหน่ึงชุมชน ท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมหนัมาปลูกออ้ย เน่ืองจากทางโรงงานส่งเจา้หนา้ท่ี
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ออกมาให้ความรู้และให้โควตาการเพาะปลูกแก่เกษตรกร เพื่อป้อนผลผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
อยา่งเต็มตวั นาํออ้ยไปแปรรูปเป็นนํ้ าตาล โดยมีปัจจยัหลายประการท่ีทาํให้เกษตรกรในชุมชนหนั
มาปลูกออ้ย ไดแ้ก่  

ออ้ยมีราคาสูง ในขณะนั้นราคาออ้ยอยูท่ี่ตนัละ 400 บาท  ตน้ทุนการเพาะปลูกเพียงตนัละ 
250 บาท เม่ือปลูกในจาํนวนมาก ทาํใหไ้ดผ้ลกาํไรมาก 

พื้นท่ีเพาะปลูกอ้อยของชุมชนอยู่ใกล้โรงงานนํ้ าตาล ซ่ึงโรงงานนํ้ าตาลตั้ งอยู่  ท่ี           
ตาํบลวงัขนาย อาํเภอท่าม่วง ห่างจากชุมชนเพียง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางไม่เกิน 30 นาที 

การขนส่งจากชุมชนถึงโรงงานนํ้าตาลมีความสะดวก คล่องตวัสูง โดยมีถนนพฒันา
กาญจน์ ตดัผา่นกลางชุมชนซ่ึงในขณะนั้นพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นไร่ออ้ย ทาํใหส้ามารถนาํออ้ยข้ึนรถสิบ
ลอ้ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

พื้นท่ีการเพาะปลูกเพียงพอและเหมาะสมแก่การเพาะปลูก เกษตรกรในชุมชนส่วนใหญ่มี
พื้นท่ีโดยเฉล่ีย 50 ไร่ต่อครัวเรือน และมีนํ้าอุดมสมบูรณ์ต่อการเพาะปลูกออ้ย 

ปลูกอ้อย เพือ่ค้าอย่างเต็มรูปแบบ 
เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนวิถีการเพาะปลูก เร่ิมมีการนาํพนัธ์ุออ้ยท่ีมีการปรับปรุงสาย

พนัธ์ุเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตมากยิง่ข้ึน เขา้มาใชใ้นภาคการเกษตร ซ่ึงในขณะนั้น เกษตรกรปลูกออ้ยพนัธ์ุ 
ลิดา้ 417 เน่ืองจาก ทรงสวย นํ้ าหนกัดี ไดร้าคา เป็นท่ีตอ้งการของตลาด โดยการปลูกออ้ยหน่ึงคร้ัง 
สามารถปลูกติดต่อไดถึ้ง 3 รอบการเพาะปลูก 

ปุ๋ย และสารเคมีต่าง ๆ เร่ิมเขา้มามีบทบาทในการเพาะปลูก โดยทาํหน้าท่ีเป็นตวัเร่งการ
เจริญของพืชท่ีนาํมาเพาะปลูก สารกาํจดัศตัรูพืชชนิดต่าง ๆ ถูกนาํมาใชใ้นการเพาะปลูก 

อุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีเขา้มาอาํนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร เช่น รถไถ 
เคร่ืองพน่สารเคมี เคร่ืองป๊ัมนํ้า สายยาง เป็นตน้  ช่วยใหส้ามารถประหยดัเวลาในการเพาะปลูกทั้งยงั
สามารถขยายพื้นท่ีในการเพาะปลูกเพิ่มข้ึน 

“ช่วงนั้นออ้ยราคาดีมาก ตอนแรกกป็ลูกเป็นอาชีพเสริมจากการรับราชการ เพราะท่ีบา้นมี
ท่ีดินอยู ่ นํ้ากดี็ เหมาะแก่การปลกูออ้ย ตอนหลงัเบ่ืองานราชการกเ็ลยออกมาเป็นเถา้แก่ไร่
ออ้ยเตม็ตวัแลว้กไ็ปเช่าท่ีดินเพ่ิมท่ีอาํเภอบ่อพลอยอีก 50 ไร่นั้น เงินดีบา้งปีราคาดีถึงตนัละ 
600 บาทสร้างกาํไรเป็นอยา่งดี” (ปรีชา บ่อทรัพย ์2553) 
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แรงงาน 
แรงงานในทอ้งถ่ิน 
เร่ิมมีการจา้งแรงงานจากในทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นแรงงานในไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นท่ี

อาศยัอยูฝ่ั่งตรงขา้มกบัชุมชน เน่ืองจากพื้นท่ีฝ่ังตรงขา้มเป็นพื้นท่ีริมแม่นํ้าแม่กลองมีการทาํท่าทราย 
ชาวบา้นส่วนใหญ่จึงมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป โดยมีการคิดค่าแรงเป็นแบบรายวนั โดยมีหนา้ท่ี ถอน
หญา้ บาํรุงรักษา รดนํ้า เน่ืองจากสมยัก่อนยงัไม่มีสปริงเกอร์ตอ้งใชส้ายยางในการรดนํ้ า 

“นา้เป็นคนงานไร่เถา้แก่เลก็ ตั้งแต่สมยัทาํไร่ออ้ย ตอนนั้นยงัสาวอยูท่าํคู่กบัแฟน รายได้
กพ็อใชจ่้าย ส่งลกูเล้ียง แลว้ท่ีขา้มฝ่ังมาเป็นคนงานท่ีน้ีเพราะฝ่ังโนน้เคา้ทาํกนัแต่ท่าดูด
ทราย” (ทองเมียน ศรีเม่น 2553) 

“แฟนชวนมาทาํ แต่ท่ีบา้นกเ็ล้ียงววัไปดว้ย กถื็อวา่รับจา้งเป็นเงินกิน เล้ียงววัเป็นเงินเก็บ 
เพราะงานในไร่มนักไ็ม่ไดห้นกัอะไร” (พยงค ์ศรีเม่น 2553) 

แรงงานนอกทอ้งถ่ิน 
แรงงานนอกทอ้งถ่ิน เป็นแรงงานจากภาคอีสาน แรงงานเขา้มาช่วงฤดูการเก็บเก่ียวโดย

เกษตรกร (เถา้แก่) นาํรถสิบลอ้ข้ึนไปรับท่ีอีสาน เน่ืองจากแรงงานภาคกลางส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีคน
ทาํเน่ืองจากเป็นงานหนกั อีกทั้งประกอบกบัทางภาคอีสานอยูใ่นช่วงหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียว ชาวบา้น
ส่วนใหญ่จึงออกมาหารายได ้ในพื้นท่ีภาคกลางโดยการเป็นแรงงานตดัออ้ย  

การคมนาคมติดต่อค้าขาย 
เร่ิมมีการใช้เส้นทางคมนาคมทางบกในการติดต่อคา้ขาย แทนเส้นทางคมนาคมทางนํ้ า

พ.ศ.2518 มีเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีขยายเขา้มาโดยการตดัผา่นพื้นท่ีชุมชนน้ี ดว้ยการบริจาคท่ีดิน
ของชาวบา้น  คือ ถนนสายพฒันาการกาญจน์  ทาํให้การคมนาคมคา้ขายกบัสังคมภายนอก สะดวก 
รวดเร็ว เน่ืองจากไร่ออ้ยของเกษตรกรอยูส่องขา้งทางของถนน ทาํใหก้ารข้ึนออ้ยสามารถทาํไดง่้าย  

รายได้หลกัลดลงและการมีอาชีพเสริม 
รายไดห้ลกัจากการเพาะปลูกออ้ย ไดเ้พียงปีละคร้ัง บา้งปีไดก้าํไรดี บา้งปีเท่าทุนเน่ืองจาก

ไฟไหมไ้ร่ออ้ย ทาํใหโ้รงงานนํ้าตาลหกัราคานํ้าตาลลง 20 เปอร์เซ็นต ์ในปี พ.ศ. 2520 เกษตรกรจึงมี
อาชีพเสริมจากการปลูกหอมหวัใหญ่ส่งใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางท่ีปากคลองตลาด โดยใชพ้ื้นท่ีบริเวณท่ี
พกัอาศยัประมาณครอบครัวละ 1-2 ไร่ในการเพาะปลูก เน่ืองจากมีพ่อคา้คนกลางเขา้มาชกัชวนให้
ทดลองเพาะปลูก และมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน 
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“ช่วงหลงัราคาตน้ทุนปลูกออ้ยมนัสูงข้ึน ราคาหนา้โรงงานมนัก็เท่าเดิมอีกทั้งโดนหกัค่า
นํ้าตาลจากไฟไหมอ้อ้ย เราเองก็แบกภาระไม่ไหวหน้ีสินมนัก็มากข้ึนทุกวนั รายไดก้็เขา้มา
ทางเดียว พอดีพวกมาแนะนาํให้ปลูกหอมส่ง เราก็เลยรองปลูกดูมนัก็ดีนะ” (บรรจบ บ่อ
ทรัพย ์2553) 

ก้าวสู่ความเป็นเมือง สาเหตุการเปลีย่นแปลงอาชีพของเกษตรกร 
พ.ศ. 2517 เทศบาลเมืองกาญจนบุรีไดข้อขยายเขตเทศบาลเพิ่ม โดยขยายเขตเขา้ไปใน

พื้นท่ีตาํบลท่าลอ้ อาํเภอท่าม่วง ตาํบลปากแพรก และตาํบลท่ามะขาม อาํเภอเมือง 
การกระจายเขา้มาของเมืองในเขตพื้นท่ีชุมชนโดยรอบ ความทนัสมยัต่าง ๆ ท่ีเขา้มาเช่น 

ศูนยร์าชการ โรงพยาบาล โรงเรียน หา้งสรรพสินคา้ ตลาด หมู่บา้นจดัสรร รวมทั้งถนนพฒันา
กาญจน์ท่ีตดัผา่นชุมชนถึงตาํบลท่าลอ้ สร้างความเจริญสู่ทอ้งถ่ิน  

เร่ิมมีการขายท่ีดินของเกษตรกรโดยการกวา้นซ้ือท่ีดินของนายทุน เพื่อทาํหมู่บา้นจดัสรร 
เหตุเพราะมูลค่าท่ีดินท่ีสูงข้ึนเป็นหลายเท่าตวัจากการท่ีท่ีดินเปล่ียนกรรมสิทธ์ิเป็นโฉนด เงินท่ีได้
ส่วนหน่ึงเกษตรกรนาํไปชาํระหน้ีสินจากการทาํเกษตรกรรม อีกส่วนนาํกลบัไปซ้ือบา้นพกัอาศยั
และยานพาหนะ 

มีการเปล่ียนแปลงอาชีพของเกษตรกร เน่ืองจากราคาพืชผลทางการเกษตรตอนนั้น ราคา
ตกตํ่า เกษตรกรเกิดภาวะขาดทุนซํ้ าซาก จากปัจจยัทั้งภายในและภายนอก ผนวกกบัเป็นช่วงท่ีบุตร
หลานในครอบครัวส่วนใหญ่ มีศึกษาท่ีดีข้ึนรวมทั้งคุณภาพชีวิตในดา้นปัจจยั 4 ทาํให้สมาชิกใน
ครอบครัวเกษตรกรส่วนใหญ่หันมาประกอบอาชีพค้าขาย เขา้รับขา้ราชการ รวมทั้งงานรับจา้ง
ทัว่ไป แต่ก็ยงัมีอีกส่วนหน่ึงท่ียงัคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

“ตั้งแต่มีศูนยร์าชการ บา้นเรือนก็ข้ึนกนัเป็นดอกเห็ด ชาวบา้นก็แห่กนัขายท่ีเลิกทาํไร่ไป
ซ้ือหอ้งแถวท่ีชุกโดนกเ็ยอะ ไม่กซ้ื็อบา้นจดัสรรท่ีเขามาปลกูขาย กเ็หลือคนทาํไร่ไม่ก่ีคน ก็มี
ท่ีบา้น บา้นตาจิต บา้นยายอรทยั ส่วนใหญ่กห็นัไปสอบราชการกนัก็เยอะเพราะช่วงนั้นศูนย์
ราชการรับสมคัรเป็นจาํนวนมาก ผมเองตอนนั้นเพ่ิงเรียนจบก็ยงัทาํงานCP ท่ีเพชรบุรีเลย” 
(พิษณุ บ่อทรัพย ์2553) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลกิท าไร่อ้อย 
ออ้ยมีราคาคงท่ี 400 บาทต่อตนั ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 – 2534 ในขณะท่ีราคาตน้ทุนปรับสูงข้ึน

เท่าราคาส่งหนา้โรงงาน ตน้ทุนการเพาะปลูกสูงข้ึนจาก 250 บาทต่อตนั เป็น 350-400 บาทต่อตนั
จากค่าแรงงานท่ีใชใ้นการเพาะปลูกท่ีสูงเพิ่มข้ึน ตามสภาวะเศรษฐกิจ ค่าปุ๋ยเคมี และค่านํ้ามนั 

ไฟไหม้ไร่อ้อยจาํนวนบ่อยคร้ัง ทาํให้เกษตรกรถูกโรงงานนํ้ าตาลตดัค่านํ้ าตาลลง 20 
เปอร์เซ็นต ์ทาํใหเ้กษตรกรประสบภาวะขาดทุนเป็นอยา่งมาก ทาํใหเ้กิดหน้ีสินเป็นจาํนวนมาก 
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ชุมชนรอบขา้งมีการร้องเรียนเทศบาล การขยายเขา้มาของชุมชนเมืองมายงัพื้นท่ีแถบน้ี       
ทาํให้การทาํไร่ออ้ยประสบปัญหา คือการถูกเมืองลอ้มไร่  ความเจริญ ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ รวมทั้ง
ชุมชนบา้นเรือนท่ีเพิ่มข้ึนและประชากรท่ีเพิ่มข้ึนจากการขายท่ีดินทาํกินของชาวบา้น เป็นปัจจยั
สําคญัท่ี เทศบาลเมืองกาญจนบุรีออกหนงัสือขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นท่ีชุมชนวิสุทธรังษี 
ยกเลิกการเพาะปลูกออ้ย เน่ืองจากฤดูแลง้มกัเกิดปัญหาไฟไหมไ้ร่ออ้ย ซ่ึงกินพื้นท่ีเพาะปลูกเป็น
บริเวณกวา้ง โดยกลวัว่าจะเป็นอนัตรายต่อชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีเป็นส่ิงปลูกสร้างทั้งศาลา
กลางจงัหวดักาญจนบุรี และศูนยร์าชการโดยรอบ  

“ช่วงนั้นปัญหาเยอะ ทั้งราคาไม่ดี ไฟไหมบ่้อยทั้งไหมเ้อง แลว้ก็มีคนแกลง้ ตดัแลว้ไม่ได้
ราคา ทาํให้ลุงตอนนั้นเป็นหน้ีเยอะมาก ยิ่งทาํยิ่งเยอะ ผนวกกบัมีคนร้องเรียนเทศบาลเร่ือง
กลวัอนัตรายจากไฟไหมอ้อ้ย ทาํให้ลุงเปล่ียนมาปลูกผกัแบบหมุนเวียน” (ปรีชา บ่อทรัพย ์
2553) 

ตั้งต้นใหม่ การปลูกพชืล้มลุก 
พ.ศ. 2535 เกษตรกรมีการเปล่ียนแปลงอาชีพจากการทาํไร่ออ้ย เน่ืองจากประสบปัญหา

ขาดทุนอย่างต่อเน่ืองและตน้ทุนการเพาะปลูกท่ีสูงข้ึน  มาเป็นการปลูกพืชลม้ลุกแบบหมุนเวียน
ไดแ้ก่ พริก ตน้หอม ผกัชี ผกักาด หอมหวัใหญ่ กะหลํ่าปลี เพราะในขณะท่ีทาํไร่ออ้ย เกษตรกรไดมี้
การปลูก หอมหัวใหญ่เป็นอาชีพเสริม จากการแนะนาํของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัราชบุรี ทาํให้
เกษตรกรในชุมชนพอมีความรู้ในการปลูกพืชลม้ลุกอยู่บา้ง จึงหันมาปลูกพืชลม้ลุกหมุนเวียนท่ีปี
หน่ึงสามารถเพาะปลูกไดห้ลายรอบสามารถสร้างรายไดห้มุนเวียนในครอบครัว เกิดความคล่องตวั
ในการใชจ่้ายมากยิง่ข้ึน 

การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
เกษตรกรในชุมชนมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อต่อรองราคาและรวบรวมพืชผลทางการเกษตร

ให้กบัพ่อคา้คนกลาง ซ่ึงราคาพ่อคา้คนกลางเป็นผูก้าํหนด  เพราะขณะนั้นพ่อคา้คนกลางเป็นผูใ้ห้
โควตาในการเพาะปลูกแก่เกษตรกร เกษตรกรจะตอ้งเข้าหาพ่อคา้คนกลางเพื่อหาตลาดรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตรของตน โดยจะตอ้งกาํหนด วนัและเวลาในการเพาะปลูก จาํนวนไร่ในการ
เพาะปลูก เพื่อป้องกนัภาวะสินคา้ลน้ตลาด เกษตรกรมีหนา้ท่ีเพาะปลูกและเก็บเก่ียว พ่อคา้คนกลาง
มีหน้าท่ีมารับผลผลิตทางการเกษตรเขา้สู่ระบบตลาด ตลาดระบายสินคา้ขณะนั้นคือตลาดศรีเมือง 
จงัหวดัราชบุรี 
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“เรามีการรวมกลุ่มกนั เพราะส่วนใหญ่เราก็เป็นญาติ ๆ กนัทั้งนั้น พ่อคา้คนกลางจะเป็น
กาํหนดว่าจะใหเ้ราปลูกอะไร ช่วงเวลาไหน ทาํใหอ้าํนาจการต่อรองของเกษตรกรนอ้ยมาก 
เน่ืองจาก พ่อคา้คนกลางจะเป็นผูก้าํหนดโครตาการเพาะปลกู” (ปรีชา บ่อทรัพย ์2553) 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ 
เกษตรกรมีการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการทาํการเกษตรทั้งในและนอกระบบท่ีง่ายข้ึนจาก

นายทุนและจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) การจดัตั้งกลุ่มสหกรณ์
ของเกษตรกรเองเพื่อช่วยในเร่ืองการรวมกลุ่มและปล่อยสินเช่ือเก่ียวกับพนัธ์ุพืช สารเคมี ปุ๋ย 
รวมถึงเงินทุน  เกษตรกรสามารถขอสินเช่ือพนัธ์ุพืช สารเคมี ปุ๋ย ก่อนทาํการเพาะปลูก และเม่ือ
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด เกษตรจึงนาํเงินมาชาํระแก่กลุ่มสหกรณ์ 

ผนัตัวเองเป็นพ่อค้าคนกลาง 
พ.ศ. 2538 เกษตรกรในชุมชนไดผ้ลนัตนเอง เป็นพ่อคา้คนกลาง ดว้ยความคิดเห็นท่ีว่า        

“เราจะปลูกด้วย ขายดว้ย” เน่ืองจากราคาในไร่ตกตํ่า ถูกกดราคาจากพ่อคา้คนกลาง บุตรหลานท่ี
ออกไปทาํงานประจาํนอกบา้น หนักลบัมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเหมือนดัง่เดิม พร้อมกบัเร่ิม
นาํความรู้สมยัใหม่ท่ีเรียนมาประยุกตใ์ชก้บัการเพาะปลูก และระบบการตลาดท่ีตนตอ้งเป็นพ่อคา้
คนกลางเสียเอง แต่อาํนาจการตดัสินใจยงัคงเป็นของผูน้าํครอบครัว การปิดกั้นทางความคิดเห็นยงัมี
มากในครอบครัวของเกษตรกร 

มีการกระจายผลผลิตจากไร่ออกไปยงัตลาดต่าง ๆ ซ่ึงเป็นตลาดกลาง ไดแ้ก่ ตลาดศรีเมือง 
ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง โดยอิงราคาจากตลาดกลางในแต่ละวนั โดยเกษตรกรจะตอ้งทาํงานหนกั
เป็นสองเท่า จากท่ีเคยแค่เพาะปลูกและเก็บเก่ียว ตอ้งเพิ่มการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและคา้ผกั
หน้าแผงผกั ทาํให้ในช่วงน้ีเกษตรกรประสบปัญหา การระบายผลผลิตทางการเกษตรไม่ทนัต่อ
ความตอ้งการของตลาด และเสียเวลาการเพาะปลูกจากการท่ีตอ้งวิ่งเขา้สู่ระบบตลาดเอง อีกทั้งการ
เสียสุขภาพของเกษตรกรจากการพกัผอ่นไม่เพียงพอจากการทาํงานหนกั 

สรุปสาเหตุทีท่ าให้เกษตรกรต้องพบกบัปัญหาหนีสิ้น  
ขาดความรู้ความเขา้ใจในพืชท่ีตนเพาะปลูกอยา่งถ่องแท ้เน่ืองจากการเพาะปลูกส่วนใหญ่ 

มีพ่อคา้คนกลางเป็นผูก้าํหนด ว่าช่วงน้ีควรปลูกอะไร เปรียบเสมือนการปลูกตามใบสั่งเท่านั้น 
เกษตรกรเป็นเพียงผูถู้กช้ีนาํ 

การถูกเอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลางในการกดราคาพืชผลทางการเกษตร เกษตรกรไม่มี
อาํนาจต่อรองราคากบัพ่อคา้คนกลาง เน่ืองเกษตรกรไม่มีพื้นท่ีรองรับผลผลิตทางการเกษตรใน
ระบบตลาด ตอ้งอาศยัพอ่คา้คนกลางเป็นส่ือกลาง 
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ตน้ทุนในการเพาะปลูกท่ีสูงข้ึน ค่าแรงงานท่ีสูงข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ี
พฒันาไปสู่สังคมแบบทุนนิยม ทาํให้ค่าครองชีพสูงข้ึน ค่าวตัถุดิบในการเพาะปลูกท่ีขยบัตวัสูงข้ึน 
ทั้ง สารเคมี ปุ๋ย เมล็ดพนัธ์ุ มูลค่าเพิ่มเป็นเท่าตวัและมีจาํนวนการใช้มากข้ึนเร่ือย ๆ ทาํให้ตน้ทุน
สูงข้ึนแต่ราคาพืชผลทางการเกษตรกบัเท่าเดิม ค่ายานพาหนะขนส่งและนํ้ ามนัเช้ือเพลิง จากการท่ี
เกษตรกรเป็นพอ่คา้คนกลาง 

ระบบกลไกทางการตลาดท่ีมีความผนัผวน เน่ืองจากเวลาท่ีพืชผลทางการเกษตรเขา้สู่
ระบบตลาด เขา้พร้อม ๆ กนัจนเกิดภาวะท่ีเรียกวา่ “ตลาดวาย” ทาํใหเ้ป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีกระทบต่อ
ราคาพืชผลทางการเกษตรเป็นอยา่งมาก 

ห่วงโซ่ระบบตลาดสะดุดเกษตรกรมีการแข่งขนัราคากบัราคาตลาดทาํให้ราคาพืชผลทาง
การเกษตรมีราคาตกตํ่า เรียกว่า “การดมัพ์ตลาด” ด้วยความคิดท่ีว่าขายอย่างไรก็ได้ ของเราเอง
อยา่งไรก็ไม่ขาดทุน ซ่ึงเป็นการแข่งกนัตายเสียมากกวา่ 

รอบการเพาะปลูกมีจาํนวนน้อยลง จากการท่ีเกษตรกรเป็นพ่อค้าคนกลาง เน่ืองจาก
เกษตรกรเสียเวลาไปกบัการเก็บเก่ียวท่ีตอ้งอาศยัเวลา จากการท่ีมีไร่เป็นจาํนวนมาก ทาํให้เกิดความ
ล่าช้าในการระบายพืชผลทางการเกษตรสู่ระบบตลาด บางคร้ังอาจก่อความเสียด้านมูลค่าแก่
เกษตรกร 

“ตอนมาปลกูหอมใหม่ ๆ ผลผลิตกย็งัดีอยูแ่ต่พอปลกูไปสักพกัเร่ิมไม่ค่อยดี เพราะพวกน้ี
กินธาตุอาหารในดินเยอะ ๆ พอบาํรุงเยอะ ตน้ทุนก็สูงข้ึน พ่อคา้คนกลางใหป้ลูกอะไรก็ตอ้ง
ปลกูเพราะเราไม่มีตลาดรองรับผลผลิตของเรา ขายของตอ้งมีโชค โชคดีก็ไดร้าคา โชคร้ายก็
เขา้เน้ือ ตอนหลงัเลยดึงลูกชายกลบัมาช่วยงานในไร่ มาว่ิงรถส่งผกัเขา้ตลาดเองเพ่ือมนัจะมี
อะไรดีข้ึนมา แต่มนักลบัเลวร้ายลง ทุนจมเพราะตอ้งออกรถ ตอ้งผ่อนรถ ค่าใชจ่้ายจุกจิก
เยอะ ลกูมนัเคยขบัรถไปส่งผกัแลว้หลบัใน รถน้ียบัไปหมดเลย” (ปรีชา บ่อทรัพย ์2553)  

“ตอนว่ิงผกัรถควํ่าบ่อยมาก เหมือนเอาชีวิตไปเส่ียง แต่รายไดม้นัก็ดีกว่าตอนท่ี พ่อคา้คน
กลางมารับซ้ือ แต่ถา้ใหเ้ลือกขอกลบัไปเหมือนเดิมดีกว่า รู้สึกสุขภาพแย่มากช่วงนั้น ปลูกก็
ไดร้อบนอ้ยลงเพราะตอ้งคอยส่งผกั” (สิริพงษ ์บ่อทรัพย ์2553) 

“เราเองเป็นแม่บา้นเวลามีปัญหาอะไรในบา้น เรากต็อ้งหาทางออก บา้งคร้ังเงินไม่พอจ่าย
ค่ายาก็ต้องบากหน้าไปยืมญาติพ่ีน้อง บ้างคร้ังกู้เงินกับพวกนายทุนก็มีแต่ดอกมันแพง
เหลือเกินไม่เอาก็ไม่ได ้เพราะถา้ไม่จ่ายของเก่า สหกรณ์ก็ไม่ใหข้องใหม่มาปลูก แลว้ท่ีน้ีจะ
เอาอะไรกิน” (บรรจบ บ่อทรัพย ์2553) 
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ชุมชนยุคเศรษฐกจิพอเพยีง  

จุดเปลีย่น 
พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคร้ังสําคญั หน่ึงในผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสภาวะ

ทางเศรษฐกิจตกตํ่า คือ เกษตรกรชุมชนวิสุทธรังษี เน่ืองจากปัญหาหน้ีสิน ทั้งในและนอกระบบ 
ตน้เหตุจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ไม่เพียงต่อรายจ่าย ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนเป็น
เท่าตวั ความผนัผวนของกลไกทางการตลาด จนทาํให้เกษตรกรบางหลายแกปั้ญหาโดยวิธีการ ขาย
ท่ีดินทาํกิน เพื่อชําระหน้ีสินทั้งหมด และเหลือเงินทุนเพื่อไปเร่ิมตน้อาชีพใหม่  บางส่วนยงัคง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป  

มีการเปล่ียนมือจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก โดยมีการแยกครอบครัวออกมาจากครอบครัวใหญ่ 
ทั้งน้ีเพื่อกระจายอาํนาจการตดัสินใจมาสู่บุตรอย่างแทจ้ริง เพื่อเขา้มาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่าง
จริงจงั และเป็นระบบ เพราะถ้ายงัรวมเป็นครอบครัวใหญ่ ในระบบ กงสี อาํนาจการตดัสินใจจะ
ยงัคงอยูก่บัผูน้าํครอบครัว โดยความคิดแบบเดิมคนสมยัเก่า 

เร่ิมมีการศึกษาคน้ควา้ และนอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ์กบัการทาํไร่ผกั
ขนาดใหญ่ เพื่อนาํไปสู่ความรู้จริง เขา้ใจจริง นาํไปพฒันาไดจ้ริงในการปลูกพืชล้มลุก เกษตรกร
ชุมชนวิสุทธรังษี เลือกปลูกผกัคะน้าแทนการปลูกหอมหวัใหญ่ เน่ืองจากสภาพดินและธาตุอาหาร
ในดินไม่เหมาะแก่การปลูกหอมหัวใหญ่ อีกทั้งคะน้าไม่ใชพ้ืชท่ีมีความเร่ืองมากในการเพาะปลูก 
ดว้ยคะนา้เป็นพืชลม้ลุกท่ีอายกุารเพาะปลูกสั้นราว 45 วนั และสามารถทาํการเพาะปลูกไดต้ลอดทั้ง
ปี ปีหน่ึงจึงสามารถทาํการเพาะปลูกไดถึ้ง 5 คร้ัง ทาํให้เกษตรกรมีโอกาสท่ีจะปลดภาระหน้ีสินท่ี
ตนและครอบครัวท่ีประสบปัญหาอยู ่

เกษตรกรชุมชนวิสุทธรังษี มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลอยู่ตลอดเวลา เขา้รับการอบรมจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการ รวมถึงการใชส้ารเคมีในการเพาะปลูก 
ตลอดจนวิธีการป้องกนั และดว้ยประสบการณ์จากบทเรียนชีวิตจริงท่ีตนและครอบครัวไดล้องผิด
ลองถูกมาเป็นเวลากวา่ 20 ปี จนตกผลึกเป็นองคค์วามรู้มาผสมผสานกบัความรู้เกษตรแผนใหม่ และ
ประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ไวด้ว้ยกนั ทาํใหว้นัน้ีเกษตรกรชุมชนวสุิทธรังษีสามารถนาํพา 
ตนเองและครอบครัวหลุดพน้ภาระหน้ีสิน และสามารถยกระดบัคุณภาพชีวติของครอบครัวใหดี้ข้ึน  

พนัธ์ุคะน้า ลกัษณะของ คะน้า ทีด่ี 
ปัจจุบนัเกษตรกรชุมชนวิสุทธรังษี  ใชค้ะนา้พนัธ์ุยอดไตห้วนั บางบวัทอง 35 ตราศรแดง  

เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุท่ีตลาดมีความตอ้งการสูง ลาํตน้ใหญ่ ใบหนา ขอ้ถ่ีปานกลาง นํ้ าหนกัดี ทรงสวย
กา้นใบชูชนัไม่หักง่าย  สะดวกต่อการเก็บเก่ียวและขนส่ง ปลูกไดต้ลอดทั้งปี ทนต่อโรค อายุเก็บ
เก่ียว 45-60 วนัหลงัหยอดเมล็ด 
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ลกัษณะของคะน้าท่ีดี ตอ้ง มีใบหนาและนวล ซ่ึงนวล จะเป็นตวัป้องกนัโรคต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัคะนา้ โดยมีลกัษณะสีนวลรองพื้นอยูบ่ริเวณใตใ้บคะนา้ 

ข้ันตอน วธีิการ เทคนิค การเพาะปลูก 
ไถดิน โดยใชร้ถไถ ไถท่ีดินเพื่อตีดินข้ึนมาบนพื้นท่ีเพาะปลูก ปัจจุบนัสามารถไถท่ีดินได ้

15 ไร่ต่อวนัจากการใชร้ถไถ จากอดีตท่ีเคยทาํไดเ้พียง 1 ไร่ ต่อวนัจากการใชแ้รงงานคน 
พรวนดิน โดยใชร้ถไถตีดินหรือยอ่ยดินใหมี้ขนาดเล็กเสียก่อน เพื่อรอการยกร่อง 
หวา่นดินภูเขาไฟ และปุ๋ยอินทรีย ์
ดินภูเขาไฟ ปูนขาว เรียกวา่  “ปุ๋ยมาร”  หวา่นเพื่อปรับสภาพความเป็น กรดด่าง ของเน้ือ

ดิน เน่ืองจากการใชปุ๋้ยเคมีจาํนวนมากและเป็นเวลานาน ทาํให้ดินมีความเป็นกรดสูง  โดยเกษตรกร
จะหวา่นปุ๋ยมารในช่วงขั้นตอนพรวนดิน 

ปุ๋ยอินทรีย ์โดยการหว่านรองพื้นดิน เพื่อทาํให้ดินร่วนซุย บาํรุงดิน และรักษาสภาพดิน
ให้อุดมสมบูรณ์  โดยเกษตรกรจะหว่านปุ๋ยอินทรียใ์นขั้นตอนหลงัการยกร่อง ก่อนทาํการปูฟาง 
เน่ืองจากในปุ๋ยอินทรีย ์ซ่ึงทาํจากมูลสัตวอ์าจก่อใหเ้กิดหญา้ซ่ึงเป็นวชัพืชตวัสาํคญัในการเพาะปลูก 

ยกร่องแปลงผกั สามารถทาํได ้2 แบบ 
1. ยกร่อง ในกรณีท่ีพื้นท่ีเพาะปลูก เป็นพื้นท่ีลุ่ม ช่วยในการระบายนํ้ าป้องกนัปัญหาโรค

ใบแดง เน้ือ ท่ี 1 ไร่ ผลผลิต 4 ตนั โดยร่องมีขนาด 4.50 เมตร 
2. ไม่ยกร่อง ในกรณีท่ีพื้นท่ีเพาะปลูก เป็นท่ีดอน เน้ือท่ี 1 ไร่ ผลผลิต 5 ตนั ทาํให้ผลผลิต

เพิ่มข้ึน 1 ตนัต่อพื้นท่ี 1ไร่ 
โดยขั้นตอนการยกร่องน้ี เกษตรกรผูเ้ป็นเจา้ของไร่ จะทาํการยกร่องเอง ดว้ยท่ีเกษตรกรรู้

ว่า ท่ีตรงไหนเป็นท่ีดอนหรือท่ีลุ่ม เพื่อตดัสินใจว่าจะยกร่องอย่างไร เพราะขั้นตอนน้ีเกษตรกร
สามารถเพิ่มผลผลิตไดถึ้ง 1 ตนัต่อไร่ 

ติดตั้งสปริงเกอร์ ฉีดยาคุมหญา้ และปูฟาง สามารถทาํได ้2 แบบ 
แบบท่ี 1 วางสปริงเกอร์ ปูฟาง ฉีดยาคุม 
วางสปริงเกอร์ ปูฟางทิ้งไวเ้วลา 3-4 วนั จากนั้นฉีดยาฆ่าวชัพืช เพราะในช่วงเวลา 3-4 วนั 

ตน้หญา้อ่อนหรือวชัพืชต่าง ๆ สามารถใชย้าเพียงตวัเดียว ก็สามารถกาํจดัวชัพืชไดทุ้กชนิด  
แบบท่ี 2 วางสปริงเกอร์ ฉีดยาคุม ปูฟาง  
วธีิน้ี สามารถคุมวชัพืชไดเ้พียงอยา่งเดียว ไม่สามารถฆ่าวชัพืช จาํเป็นตอ้งฉีดยาอีกรอบใน

ช่วงเวลา ท่ีวชัพืชเร่ิมโต แต่ยงัไม่มีดอก วชัพืชจะกลายเป็นปุ๋ย แต่วิธีน้ี เส่ียงต่อการกระจายของ
วชัพืชจากเมล็ดหญา้ท่ีสามารถปลิวมาตามลม 
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หวา่นเมล็ด 
ใช้เคร่ืองกล้ิงเมล็ดผกั ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีเกษตรกรได้คิดค้นข้ึนมา เพื่ออาํนวยความ

สะดวก ประหยดัเวลา ป้องกนัปัญหาจากแรงลม และปัญหาการส้ินเปลืองเมล็ดพนัธ์ุ เคร่ืองกล้ิง
เมล็ดผกัสามารถกล้ิงเมล็ดพนัธ์ุคะน้าได้ตามท่ีเกษตรกรต้องการ โดยกาํหนดได้จากการ เจาะรู
ระยะห่างท่ีเคร่ืองกล้ิงเมล็ดผกั สามารถเดินกล้ิงเป็นหนา้ เพียงบรรจุเมล็ดพนัธ์ุคะนา้ในเคร่ืองกล้ิงก็
สามารถหวา่นเมล็ด หน่ึงวนัสามารถกล้ิงไดจ้าํนวน 10 ไร่ต่อแรงงาน 1 คน 

รดนํ้า 
ใหน้ํ้าเวลา 10 นาที ต่อแปลง (เน้ือท่ีประมาณ 1.5 – 2 ไร่ ) 
ช่วงหวา่นเมล็ด  ใหน้ํ้าวนัละ 2 รอบ รอบละ 10 นาที 
ช่วงเมล็ดรากเร่ิมงอก  ให้นํ้ าวนัละ 2 รอบ รอบละ 10 นาที ( ช่วงน้ีให้นํ้ าในช่วงท่ีอากาศ

เร่ิมร้อน เวลาประมาณ 09.00 น. ) 
ช่วงแตกใบเล้ียง จนถึงช่วงผกัอาย ุ30 วนั ใหน้ํ้าวนัละ 1 รอบ รอบละ 10 นาที 
ช่วงผกัอายุ 30 วนัข้ึนไปจนกระทัง่เก็บเก่ียว  ให้นํ้ า 2 วนั ต่อการให้นํ้ า 1 รอบ รอบละ  

10 นาที 
เคล็ดลบั รดนํ้ามากไป หรือนอ้ยไป ผกัจะไม่เจริญเติบโต แคระแก่น 

ชนิด โรค ศัตรูพชื วชัพชื  
โรค 
โรคเน่าคอดินของคะนา้ สาเหตุเกิดจากเช้ือรา Pythium sp.หรือ Phytophthora sp. เป็นโรค

ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในแปลงตน้กลา้เท่านั้น เน่ืองจากการหวา่นเมล็ดท่ีแน่นทึบ อบัลม และตน้เบียดกนั
มาก ถา้ในแปลงมีเช้ือโรคแลว้ตน้กลา้จะเกิดอาการเป็นแผลชํ้ าท่ีโคนตน้ระดบัดิน เน้ือเยื่อตรงแผล
จะเน่าและแหง้ไปอยา่งรวดเร็ว ถา้ถูกแสงแดดทาํให้ตน้กลา้หกัพบั ตน้เห่ียวแห้งตายในเวลารวดเร็ว 
บริเวณท่ีเป็นโรคจะค่อยๆ ขยายกวา้งออกไปเป็นวงกลม ภายในวงกลมท่ีขยายออกไปจะไม่มีตน้
กลา้เหลืออยูเ่ลย ส่วนกลา้ท่ีโตแลว้จะค่อยๆ เห่ียวตายไป 

โรครานํ้ าคา้งของคะนา้ สาเหตุเกิดจากเช้ือรา Peronospora parasitica ลกัษณะอาการ ใบ
จะเป็นจุดละเอียดสีดาํอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ ดา้นใตใ้บ ตรงจุดเหล่าน้ีจะมีราสีขาวอมเทาอ่อน
คลา้ยผงแป้งข้ึนเป็นกลุ่มๆ กระจายทัว่ไป ใบท่ีอยูต่อนล่างๆ จะมีแผลเกิดก่อนแลว้ลุกลามข้ึนไปยงั
ใบท่ีอยู่สูงกวา่ ใบท่ีมีเช้ือราข้ึนเป็นกลุ่มกระจายเต็มใบจะมีลกัษณะเหลืองและใบจะร่วงหรือแห้ง 
ในเวลาท่ีอากาศไม่ช้ืนจะไม่พบผงแป้งและแผลแห้งเป็นสีเทาดาํ โรคน้ีระบาดไดท้ั้งแต่ระยะท่ีเป็น
ตน้กลา้จนเจริญเติบโตเต็มท่ี ซ่ึงจะทาํความเสียหายมากเพราะทาํให้ใบเสียมากและเจริญเติบโตช้า  
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โรคน้ีไม่ทาํให้ตน้คะนา้ตาย แต่ทาํให้นํ้ าหนกัลดลง เพราะตอ้งตดัใบท่ีเป็นโรคทิ้งทาํให้ไดน้ํ้ าหนกั
นอ้ยลง 

โรคแผลวงกลมสีนํ้าตาลไหม ้สาเหตุเกิดจากเช้ือรา Alternaria sp. ใบแก่ท่ีอยูต่อนล่างของ
ลาํตน้จะเป็นโรคน้ีมาก ใบท่ีเป็นโรคจะมีแผลวงกลมสีนํ้ าตาลซ้อนกนัหลายชั้น เน้ือเยื่อรอบๆ แผล
เปล่ียนเป็นสีเหลืองขนาดของแผลมีทั้งใหญ่และเล็ก บนแผลมกัจะมีเช้ือราข้ึนบางๆ มองเห็นเป็นผสี
ดาํ เน้ือเยือ่บุ๋มลงไปเล็กนอ้ย 

ศตัรูพืช 
หมดักระโดด จะมีช่วง พืชใบเล้ียง แตกใบยอด ตวัอ่อนของดว้งหมดัผกัชอบกดักินหรือ

ชอนไชเขา้ไปกินอยูบ่ริเวณโคนตน้ หรือรากของผกั ทาํใหพ้ืชผกัเห่ียวเฉาและไม่เจริญเติบโต ถา้ราก
ถูกทาํลายมากๆ ก็อาจทาํให้พืชผกัตายได ้ตวัเต็มวนัชอบกดักินดา้นล่างของผิวใบ ทาํให้ใบมีรูพรุน
และอาจกดักินลาํตน้และกลีบดอกด้วย ด้วงหมดัผกัชอบอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มๆ ตวัเต็มวยัเม่ือถูก
กระทบกระเทือน ชอบกระโดดและสามารถบินไดไ้กล ๆ  

หนอนเจาะยอด จะมีช่วงอายุผกั 7-30 วนั กินตน้ยอดของคะนา้ โดยหนอนจะเจาะเขา้ไป
กดักินส่วนยอดท่ีกาํลงัเจริญเติบโต ทาํให้ยอดขาด หนอนท่ีฟักออกจากไข่ใหม่ๆ อาจเจาะเขา้ไปกิน
ในลาํตน้ กา้นดอก ฝัก กดักินดอก หรืออาจเจาะเขา้ไปทาํลายใตผ้ิวใบผกั เจาะเขา้ไปในส่วนของตา
ดอก หรือกดักินภายในส่วนของลาํตน้ เห็นรอยกดักินเป็นทางหรือมูลตามลาํดบั โดยหนอนจะถกัใย
คลุมตวั และกดักินอยูภ่ายใน 

หนอนใยผกั จะมีช่วงอายุผกั 30 วนัข้ึนไป  มีการแพร่พนัธ์ุและขยายพนัธ์ุรวดเร็ว และมี
การพฒันาการวางไข่ไดเ้ร็ว คือ หลงัออกจากดกัแดภ้ายใน 1 วนั สามารถวางไข่ไดท้นัทีและวางไข่
ไดต้ลอดชีวติ ประกอบกบัสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและมีพืชอาหารตลอดปี จึงเป็นสาเหตุให้พบ
การระบาดของหนอนใยผกัตระกูลกะหลํ่าดงักล่าวอยูเ่สมอ ๆ ปัจจุบนัหนอนใยผกัไดมี้การพฒันา
สร้างความตา้นทานต่อสารฆ่าแมลงไดร้วดเร็วและหลายชนิด 

หนอนหนังเหน่ียว โดยหนอนจะกดักินใบและก้านใบของคะน้า มกัจะเข้าทาํลายเป็น
หย่อมๆ ตามจุดท่ีผีเส้ือวางไข่ หนอนชนิดน้ีสังเกตไดง่้ายคือ ลาํตน้อว้นป้อม ผิวหนงัเรียบ คลา้ย
หนอนกระทูห้อม มีสีสันต่างๆ กนั มีแถบสีขาวขา้งลาํตวัแต่ไม่ค่อยชดันกัเม่ือโตเต็มท่ีจะมีขนาด
ประมาณ 3-4 เซนติเมตรเคล่ือนไหวชา้ 

หนอนชอนใบ กินใบผกัเป็นอาหาร จะมีช่วงอายุผกั 30 วนัข้ึนไป กาํจดัง่ายกวา่หนอนใย
ผกั ตวัหนอนจะชอนอยูร่ะหวา่งใบ ทาํทางเดินอาศยัอยูภ่ายในระหวา่งผิวใบทั้ง 2 ดา้น กดักินและ
ถ่ายอยูภ่ายใน ใบท่ีถูกทาํลายจะเห็นเป็นทางเดินของหนอนคดเค้ียวไปมา พบระบาดมากในช่วงใบ
อ่อน ประมาณเดือนกรกฎาคม - กนัยายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีฝนตกและมงัคุดกาํลงัแตกใบอ่อน  
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ตัก๊แตน กินใบผกัเป็นอาหาร มกัพบมากในช่วง พืชโตเตม็วยั 
หนู กินกา้นผกัเป็นอาหาร โดยเฉพะแกนกลางลาํตน้ หนูจะอาศยัอยูต่ามชายขอบของไร่ 
วชัพืช 
วชัพืชใบแคบ (หรือวชัพืชตระกูลหญา้) เช่น หญา้ขา้วนก หญา้นกสีชมพู หญา้แดง หญา้

ดอกขาว 
วชัพืชใบกวา้ง มีลกัษณะเป็นพืชใบเล้ียงคู่ ใบกวา้ง เช่น ผกั ปอดนา ผกับุง้ เทียนนา 
วชัพืชตระกูลกกลกัษณะทรงตน้คลา้ยหญา้ แต่ลาํตน้ไม่มีขอ้ไม่มีปลอ้งลาํตน้เป็นหลอด 

หรือรูปสามเหล่ียม ไดแ้ก่ กกทราย กกสามเหล่ียม กกขนาก หนวดปลาดุก 

การฉีดยาสารเคมี และให้ปุ๋ ย 
ยาคุมวชัพืช มี 2 แบบ 
แบบท่ี 1 ยาคุมวชัพืชประเภท ฉีดแลว้สามารถหวา่นเมล็ดพนัธ์ุไดท้นัที มีราคาถูก เป็นยา

คุมวชัพืชชนิดอ่อนเกรดรวม ประสิทธิภาพในการคุมวชัพืชตํ่าไม่สามารถคุมวชัพืชไดทุ้กชนิด แต่
พืชท่ีปลูกสามารถเจริญเติบโตได ้

แบบท่ี 2 ยาคุมวชัพืชประเภท ฉีดแลว้ตอ้งใชเ้วลา 2 วนั ถึงจะสามารถหวา่นเมล็ดพนัธ์ุได้
เป็นยาคุมวชัพืชชนิดเขม้ขน้ คุมวชัพืชชนิดเดียว ยาคุมชนิดน้ีจาํเป็นตอ้งผสมนํ้ าเพื่อให้เจือจาง และ
ตอ้งดูชนิดของวชัพืชวา่เป็นประเภทใด มีมากเท่าใด 

ยากาํจดัวชัพืช มี 2 แบบ 
แบบท่ี 1 ฤดูฝน  ใชส้ารกาํจดัวชัพืช ไตรโฟนเสด โดยทาํการฆ่าวชัพืช จากรากข้ึนสู่ลาํตน้ 

เน่ืองในฤดูฝนมีความชุ่มช้ืนสูง รากมีความสามารถดูดซึมไดดี้ 
แบบท่ี 2 ฤดูแลง้  ใชส้ารกาํจดัวชัพืช กรัมมอ็กโซน โดยทาํการฆ่าวชัพืช จากใบเล้ียงสู่ราก 

เน่ืองจากในฤดูแลง้การดูดซึมนํ้าไม่ดี จึงตอ้งฉีดสารกาํจดัวชัพืชท่ีใบเล้ียง แต่ไม่ค่อยไดผ้ล เกษตรใช้
วธีิรดนํ้าช่วยใหชุ่้มช้ืน ใชไ้ตรโฟนเสด ไดป้ระสิทธิภาพมากกวา่ 

ยากาํจดัศตัรูพืช 

ศตัรูพืช แต่ละชนิดใชต้วัยาต่างชนิดกนั การกาํจดัข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นของศตัรูพืช ถา้
มีมากก็จะใช้ตวัยาสูตรเขม้ขน้ ถ้ามีน้อยก็จะใช้ผสมแบบเจือจาง  ในกรณีท่ีศตัรูพืชมีอาการด้ือยา 
เกษตรกรใชว้ธีิการ บวกยา คือการนาํยาสองชนิดมาผสมกนัใชก้าํจดัศตัรูพืช 

การใหปุ๋้ย  แบ่งเป็น 6 รอบ ทุก ๆ 7 วนั 
รอบที 1  ใหปุ๋้ยอินทรีย ์เพื่อเป็นการรองพื้น และปรับสภาพดิน ขณะเตรียมดิน 
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รอบท่ี 2 ให้ปุ๋ยเคมี สูตร 21-0-0 เพื่อเพิ่มสารไนโตรเจนเร่งการเจริญเติบโตของ
คะนา้เน่ืองจากคะนา้เป็นพืชท่ีตอ้งการธาตุอาหารไนโตรเจนสูง 

รอบท่ี 3-5 ใหปุ๋้ย สูตร 16-16-16 เพื่อเป็นอาหารและบาํรุงแก่ผกั 
รอบท่ี 6  ให้สารจุลินทรียชี์วภาพ (EM) ก่อนเก็บเก่ียว 1 สัปดาห์ เพื่อให้ใบผกัมีสี      

เขียวสดน่ารับประทาน 

เกบ็เกีย่ว 
หลงัจากคะนา้งอกแลว้ประมาณ 20 วนั หรือตน้สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ให้เร่ิมทาํการ

ถอนแยกคร้ังแรก โดยเลือกถอนตน้ท่ีไม่สมบูรณ์ออก ให้เหลือระยะห่างระหวา่งตน้ไวป้ระมาณ 10 
เซนติเมตร ซ่ึงตน้อ่อนของคะนา้ในวยัน้ีเม่ือเด็ดรากออกแลว้สามารถนาํไปขายได ้ และเม่ือคะนา้มี
อายไุดป้ระมาณ 30 วนั จึงทาํการถอนแยกคร้ังท่ี 2 โดยให้เหลือระยะห่างระหวา่งตน้ 15 เซนติเมตร 
และตน้คะน้าท่ีถอนแยกออกมาในวยัน้ีตดัรากออกแล้วส่งขายตลาดเป็นยอดผกัได้เช่นกนั ซ่ึง
ผูบ้ริโภคนิยมรับประทานเป็นยอดผกัเพราะอ่อนและอร่อย ในการถอนแยกคะนา้แต่ละคร้ังควรทาํ
การกาํจดัวชัพืชไปในตวัดว้ย โดยใชแ้รงงานคนในการถอนและตดัรากนาํไปขายซ่ึงสามารถทาํให้
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน สรุปแลว้การปลูกคะนา้ในแต่ละฤดูปลูกสามารถขายได ้3 คร้ัง คือ เม่ือ
ถอนแยกคร้ังแรก ถอนแยกคร้ังท่ี 2 และตอนตดัตน้ขาย 

เม่ือผกัมีอายุ 45 วนัข้ึนไป สามารถทาํการเก็บเก่ียวผลผลิตได ้โดยจะมีพ่อคา้คนกลางเขา้
มารับซ้ือผลผลิตเป็นแปลง พร้อมกนัหลายราย เก็บเก่ียวโดยแรงงานคนเป็นหลกั ใช้แรงงานเก็บ
เก่ียวจาํนวน 25 คนต่อแปลง มีทั้ งแรงงานในพื้นท่ีและบริเวณใกล้เคียง เป็นแรงงานชั่วคราว 
แรงงานทั้งหมดพ่อคา้คนกลางจะเป็นผูว้่าจา้ง เกษตรกรไม่ตอ้งรับผิดชอบค่าแรงของแรงงาน โดย
คิดค่าแรงตามจาํนวนจริงท่ีแรงงานแต่ละคนเก็บเก่ียว ค่าแรงถุงละ 5 กิโลกรัม ค่าแรง 2 บาท เท่ากบั
กิโลกรัมละ 40 สตางค ์

เตรียมดินเพือ่การเพาะปลูกคร้ังต่อไป 
เม่ือทาํการเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จส้ิน เกษตรกรจะทาํการฉีดยาฆ่าตอคะน้า ตอ้งรอให้ตอ

คะนา้แหง้สนิท เวลาประมาณ 7-10 วนั เพื่อป้องกนัการเน่า แลว้จึงทาํการไถกลบหนา้ดินเพื่อรอการ
เพาะปลูกคร้ังต่อไป ทั้งยงัเป็นการกาํจดัศตัรูพืช 

แรงงาน 
หวัหนา้แรงงาน 
มีหนา้คอยดูแลความเรียบร้อยของไร่ คุมแรงงานทั้งประจาํและชัว่คราว รับคาํสั่งในการ

ใหปุ๋้ย รดนํ้า ฉีดยา จนกระทัง่เก็บเก่ียว 
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ค่าแรงของหวัหนา้แรงงาน 250 บาทต่อวนั พร้อมเงินปันผลพิเศษต่อรอบการเพาะปลูก 

แรงงานประจาํ  
หน้าท่ีของแรงงานประจาํ ประกอบด้วย การรดนํ้ า ฉีดยา ใส่ปุ๋ย เก็บหญ้า โดยเฉล่ีย

แรงงาน 1 คน ดูแลเน้ือท่ี 15 ไร่ แรงงานส่วนหน่ึงพกัอาศยับา้นพกับริเวณหัวไร่และทา้ยไร่แบบ
ครอบครัว เพื่อคอยเฝ้าไร่ไปในตวั และคอยจุดพรุลูกไข่ไร่นก ป้องกนันกลงมากินเมล็ดพนัธ์ุท่ีหวา่น
ไว ้ อีกส่วนไป-กลบับา้นของตนเอง 

ค่าแรงของแรงงานประจาํแบ่งเป็น  2 แบบ 
1. แบบรายเดือน ค่าแรง 5500 บาทต่อเดือน พร้อมสวสัดิการ บา้นพกั นํ้ า ไฟ พร้อม

ขา้วสาร 
2. แบบรายวนั ค่าแรง 200 บาทต่อวนั 

แรงงานชัว่คราว 
ลกัษณะการทาํงานแบบจา้งเหมา แรงงานชัว่คราวมีหน้าท่ี แยกผกั ในช่วงเวลาหลงัจาก

เมล็ดเติบโตเป็นตน้กลา้ จะมีการแยกตน้กลา้โดยเวน้ช่วงเป็นระยะ เพื่อการเจริญเติบโตไดดี้ของตน้
คะนา้ 

ค่าแรงของแรงงานชัว่คราว เป็นแบบรายวนั ค่าแรง 180 บาทต่อวนั 

ต้นทุนการเพาะปลูก ต่อเนือ้ที ่1 ไร่ แบ่งเป็น 
1. การเตรียมดิน มี 2 แบบ ( ไถ พรวน ยกร่อง ) 

1.1. มีรถไถเอง ค่าใชจ่้าย 150 บาท 
1.2. จา้งรถไถ ค่าใชจ่้าย   800 บาท 

2. ยาคุมวชัพืช 200 บาท 
3. ค่าฟาง กอ้นละประมาณ 25 บาท 1 ไร่ใช ้25 กอ้น เป็นเงิน 750 บาท 
4. ค่าแรงปูฟาง 300 บาท 
5. ค่าเมล็ดพนัธ์ุกระป๋องละ 100 บาท 1 ไร่ใช ้4 กระป๋อง เป็นเงิน 400 บาท 
6. ค่าแรงหวา่นเมล็ดพนัธ์ุ 50 บาท  
7. ค่าแรงรดนํ้า ต่อ 1 รอบการเพาะปลูก ไร่ละ 500 บาท 
8. ค่าไฟฟ้า ต่อ 1 รอบการเพาะปลูก ไร่ละ 800 บาท  
9. ค่าปุ๋ยและสารเคมี 7000 บาท 
10. ค่าเส่ือมเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์การเกษตร 500 บาท  

รวมตน้ทุนการเพาะปลูกต่อพื้นท่ี 1 ไร่ เป็นจาํนวนเงินประมาณ 10,650-11,300 บาท 
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แหล่งเงินทุน และวตัถุดิบ 
แหล่งเงินทุน ปัจจุบนัเกษตรกรในชุมชน เลือกใช้แหล่งเงินทุนจากทุนตนเองเท่านั้น 

เน่ืองจากป้องกนัปัญหาภาระหน้ีสินท่ีอาจก่อข้ึนได้ โดยการออมเงินส่วนหน่ึงไวใ้ช้จ่ายภายใน
ครอบครัว อีกส่วนชาํระหน้ีสินท่ียงัคงมีอยู ่อีกส่วนใชใ้นการเพาะปลูกคร้ังต่อไป 

สหกรณ์ผูป้ลูกหอมหวัใหญ่แห่งประเทศไทย สาขากาญจนบุรี เขา้มามีบทบาทในการให้
เครดิตแก่เกษตรกรในชุมชน โดยปล่อยสินเช่ือในรูปของเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย สารเคมี  โดยเกษตรกร
จะตอ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ โดยสมาชิกหน่ึงรายมีวงเงิน 400,000 บาท ในการขอสินเช่ือวตัถุดิบ
ไปเพาะปลูกก่อน โดยมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 90 วนั หรือ ถา้ผลผลิตเก็บเสร็จก่อนก็สามารถชาํระหน้ี
ไดท้นัที โดยไม่เสียดอกเบ้ีย ในกรณีเลยกาํหนดเวลาชาํระหน้ี สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
1 บาทต่อเดือน ซ่ึงครอบครัวหน่ึงอาจมีสมาชิกมากกวา่หน่ึงรายก็ได ้

“เราเลือกท่ีจะใชเ้งินตวัเองเป็นหลกั เน่ืองจากปัจจุบนัเรามีเงินสาํรองของตนเองและยงั
ไดเ้ครดิตจากสหกรณ์ในเร่ืองวตัถุดิบ เพราะถา้เราชาํระเงินตรงเวลาท่ีกาํหนด เราก็จะได้
ประโยชน์และไม่เสียดอกเบ้ีย ไม่ตอ้ลงทุนก่อน ส่วนท่ีจ่ายเลยก็มีค่าแรงงาน กบัค่าใชจ่้าย
เบ็ดเตลด็ซ่ึงเราไดเ้ตรียมพร้อมไวแ้ลว้ ทาํใหส้ามารถมีเงินหมุนเวียนในการทาํเกษตรกรรม
ขนาดใหญ่” (สิริพงศ ์บ่อทรัพย ์2553) 

ปัญหาหลกัทีเ่กษตรกรต้องเผชิญ 
ปัญหาเร่ืองโรค โรคท่ีพบมากในปัจจุบนั โรคเน่าคอดิน โรครานํ้ าคา้ง โรคแผลวงกลมสี

นํ้ าตาลไหม ้ ซ่ึงโรคจาํพวกน้ีเกิดจากเช้ือรา และนบัวนัการด้ือยาของโรคมีความรุนแรงสูง ทาํให้
เกษตรกรตอ้งใชต้วัยาท่ีมีประสิทธิภาพสูง จึงส่งผลต่อตน้ทุนการผลิต 

ปัญหาเร่ืองศตัรูพืช ศตัรูพืชท่ีสําคญัต่อการทาํไร่คะน้า หมดักระโดด หนอนเจาะยอด 
หนอนใยผกั หนอนหนงัเหนียว หนอนชอนใบ  ซ่ึงศตัรูพืชแต่ละชนิดจะตอ้งใชต้วัยาท่ีแตกต่างกนั
ไป ทาํใหต้น้ทุนการผลิตในแต่ละคร้ังสูงข้ึนจากการท่ีตอ้งใชห้ลายตวัยาในการกาํจดัศตัรูพืช 

ปัญหาเร่ือง ตลาด เป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีสุด สําหรับเกษตรกร เน่ืองจากตลาดมีความผนั
ผวนสูง ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่มีความแน่นอน ซ่ึงเป็นตวัแปรสําคญัท่ีจะช้ีวา่ การเพาะปลูก
คะนา้รอบน้ี จะมีกาํไร หรือขาดทุน เพราะตน้ทุนการเพาะปลูกจะคงท่ี อยูท่ี่ประมาณ 2.50 – 3.00 
บาทต่อกิโลกรัม (ราคาหนา้ไร่) 

“ปัญหาท่ีเราเจออยูทุ่กวนัน้ี กมี็หลกั ๆ คือ โรค ศตัรู ตลาด เราพยายามหาทางออก เพราะ
ทุกวนัน้ีโรคและแมลงด้ือยามาก นบัวนัยิ่งรุนแรง ทาํใหต้น้ทุนสูงข้ึน 10,000 บาท เป็นค่าปุ๋ย
ค่ายาเสีย 7,000 บาท เคยลองใชพ้วกสมุนไพรก็ไม่ค่อยไดผ้ลอีกทั้งตอ้งใชเ้ป็นจาํนวนมาก
เพราะพ้ืนท่ีเราเยอะ ส่วนปัญหาตลาดเราควบคุมอะไรมนัไม่ได ้เพราะราคาพืชผกัไม่มีการ
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ประกนัราคา จากรัฐ ข้ึนลงตามราคาตลาดท่ีกลไกถูกกาํหนดโดยพ่อคา้คนกลางรายใหญ่ ก็
อยากให้รัฐบาลช่วยดูแลเร่ืองน้ีดว้ย เกษตรกรไทยจะไดลื้มแต่อา้ปากได”้ (พิษณุ บ่อทรัพย ์
2553) 

การถือครองทีด่ิน แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
แบบกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นของตนเอง เกษตรกรในชุมชนทุกครอบครัวเป็นเจา้ของท่ีดิน

ดั้งเดิม โดยปัจจุบนัถือเอกสารสิทธ์ิ เป็นโฉนด ราคาประเมินเม่ือปี พ.ศ. 2552 อยูท่ี่ไร่ละ 1.5 – 2 
ลา้นบาท หน่ึงครอบครัวมีการถือครองท่ีดินประมาณ 30-50 ไร่ 

แบบเช่าท่ีดินทาํดิน โดยการเช่าท่ีดินเป็นลกัษณะการเช่าแบบเครือญาติ คือเช่าท่ีดินของ
คนในตระกูลท่ีประกอบอาชีพอ่ืน โดยเสียค่าเช่าเป็นแบบรายปี ซ่ึงเป็นการรักษาท่ีดินทาํกินของ
บรรพบุรุษไว ้ถา้มีการซ้ือขายก็จะขายใหเ้ฉพาะคนในตระกลูเท่านั้น 

“ปัจจุบนัท่ีดินของท่ีบา้นท่ีเป็นของตนเองมี 50 ไร่ ส่วนท่ีเช่าอีก 30 ไร่เป็นของอา 2 คน 
คนละ 15 ไร่ซ่ึงอา 2 ทั้งคนประกอบอาชีพ ขา้ราชการครู” (สุจิน เจตกสิกรณ์ 2553) 

วางแผนการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบ 
ปัจจุบนัแรงงานท่ีใช้ในการเพาะปลูก โดยเฉล่ียแรงงาน 1 คน สามารถดูแลเน้ือท่ีได้

จาํนวน 15 ไร่ โดยมีหนา้ท่ี รดนํ้า ใหปุ๋้ย ฉีดยา ถอนหญา้  และไล่นก   
การไถท่ีแบบยกร่องและแบบไม่ยกร่อง โดยดูความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีปลูก ถา้ท่ีดอน

ปลูกแบบไม่ยกร่องช่วยเพิ่มผลผลิตจาก 4 ตนัต่อไร่เป็น 5 ตนัต่อไร่ ส่วนพื้นท่ีลุ่มทาํแบบยกร่องเพื่อ
ช่วยในการระบายนํ้าป้องกนัปัญหาโรคใบแดง  

“ในการทาํไร่แบบน้ีช่วยเพ่ิมรายไดข้ึ้นมาก คิดดูเพ่ิมไร่ละ 1 ตนั 100 ไร่ ก็ 100 ตนั ถา้ผกั
กิโลกรัมละ 5 บาท เราก็จะไดเ้พ่ิมตั้ง 500,000 บาท ทาํใหเ้รามีกาํไรเพ่ิมข้ึน” (สิริพงษ ์บ่อ
ทรัพย ์2553) 

การสร้างโอกาสทางการตลาดของตวัเกษตรกรเอง โดยให้พ่อคา้คนกลางเขา้มาตดัพืชผล
ทางการเกษตรพร้อมกนัหลายราย ซ่ึงใหพ้อ่คา้คนกลางนาํแรงงานเขา้มาเก็บเก่ียวผลผลิตเอง โดยอิง
ราคาจากตลาดกลางในวนัท่ีทาํการเก็บเก่ียว ลดการนาํแรงงานจากภายนอกเขา้มาทาํงาน ช่วยผอ่น
แรงและลดภาระงานของเกษตรกร โดยปัจจุบนัเกษตรกรมีหน้าท่ีเพียงปลูกคะน้าอย่างเดียว และ
สามารถทาํใหเ้กษตรกรสามารถเพิ่มช่วงเวลาการเพาะปลูก 

การคิดราคาผกัหนา้ไร่ ( ราคากลางตลาด ณ วนัน้ี + ค่าเก็บเก่ียว + ค่าขนส่ง ) 

“เม่ือก่อนว่ิงผกัเอง เหน่ือยมากตดัผกัเสร็จตอ้งตีรถเขา้ตลาดชีวิตเป็นอย่างน้ีอยู่หลายปี 
ตอนหลงัใชวิ้ธีใหม่ ทาํตวัเองเป็นเหมือนผูจ้ดัการไร่มีหน้าท่ีวางแผนการเพาะปลูก พอได้
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ผลผลิตก็ติดต่อพ่อคา้เขา้มาตดัผกัในไร่ โดยการตีราคากนัวนัต่อวนัท่ีตดั เหมากนัเป็นแปลง 
โดยพ่อคา้นาํคนงานมาตดัเอง เรามีหนา้ท่ีรับเงินอยา่งเดียว” (พิษณุ บ่อทรัพย ์2553) 

นวตักรรม  
การมีนวตักรรมท่ีช่วยในการทาํการเกษตรจากการลงมือปฏิบติัจริงของเกษตรกร ไดแ้ก่ 

เคร่ืองกล้ิงผกั (เมล็ดพนัธ์ุคะนา้) ท่ีสามารถทาํไดเ้องดว้ยวิธีการทาํง่าย ๆ แต่ไดป้ระสิทธิภาพสูง ซ่ึง
ทาํมาจากท่อพีวีซีเป็นหลกั โดยการคิดคน้และทดลองของบุตรหลานเกษตรกรในชุมชน ช่วยใน
เร่ืองของการหว่านเมล็ดผกัคะน้า ท่ีสามารถกาํหนดระยะห่างของเมล็ดพนัธ์ลดปัญหาการหว่าน
เมล็ดผกัคะน้าในขณะท่ีมีลมแรง และช่วยประหยดัเวลาและแรงงานในการหว่านเมล็ด จากเคย
หวา่นได ้15 ไร่ต่อวนั เป็น 20 ไร่ต่อวนั โดยใชแ้รงงานเพียงคนเดียว 

ปัจจุบนัเคร่ืองกล้ิงผกั มีใช้เฉพาะในบริเวณพื้นท่ีอาํเภอเมือง และอาํเภอท่าม่วง จงัหวดั
กาญจนบุรี  

“เด๋ียวน้ีใช้เวลาน้อย กล้ิงไดม้าลมจะแรง ทั้งยงักาํหนดระยะห่างของผกัได้ ทาํให้ไม่
ส้ินเปลืองเมลด็พนัธ์ุ” (สิริพงษ ์บ่อทรัพย ์2553) 

การจัดสรรน า้ และการป้องกนัน า้ท่วมในฤดูฝน 
เกษตรกรใชน้ํ้าบาดาลเป็นหลกัในการทาํเกษตรกรรมโดยใชเ้คร่ืองป๊ัมนํ้า มี 2 รูปแบบ  
1. แบบใหน้ํ้าดว้ยเคร่ืองป๊ัมนํ้าโดยตรง ใชใ้นกรณีท่ีพื้นท่ีเพาะปลูกมีชั้นของนํ้ าบาดาลอยู่

ต้ืนเกษตรกรสามารถต่อสปริงเกอร์โดยตรงกบัเคร่ืองป๊ัมนํ้าไดท้นัท่ี โดยติดตั้งเคร่ืองป๊ัมนํ้ าเป็นจุด ๆ 
เพื่อดูแลการใหน้ํ้า เป็นแปลง ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

2. แบบใหน้ํ้าดว้ยการขดุสระพกันํ้า ใชใ้นกรณีท่ีพื้นท่ีเพาะปลูกมีชั้นของนํ้ าบาดาลอยูลึ่ก 
ทาํให้แรงดนัเคร่ืองป๊ัมนํ้ าส่งกาํลงัไม่พอ จาํเป็นตอ้งมีสระพกันํ้ าโดยการขุดสระนํ้ า แลว้ปูพื้นดว้ย
ผา้ใบติดตั้งเคร่ืองป๊ัมนํ้ าเพื่อป๊ัมนํ้ าลงสระ จากนั้นติดตั้งเคร่ืองป๊ัมนํ้ าอีกเคร่ืองเพื่อต่อกบัสปริงเกอร์ 
วิธีน้ีตอ้งใชเ้คร่ืองป๊ัมนํ้ าจาํนวน 2 เคร่ืองต่อการให้นํ้ า 1 แปลง อีกทั้งเป็นนํ้ าสํารองในกรณีท่ีมีเหตุ
ฉุกเฉินไม่สามารถใชน้ํ้าบาดาลได ้ 

ป้องกนันํ้าท่วมในฤดูฝน 
ปัจจุบนัเกษตรกรในชุมชน มีการทาํท่อระบายนํ้ าเช่ือมต่อกบัท่อระบายนํ้ าของเทศบาล

เมืองกาญจนบุรี โดยการเช่ือมต่อเป็นระยะตลอดเส้นทางท่ีมีท่อระบายนํ้ าเน่ืองจากบริเวณไร่ของ
เกษตรกรติดกบัถนนพฒันากาญจน์ จึงง่ายต่อการแกไ้ขปัญหาในฤดูฝน สามารถระบายนํ้ าไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
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“อย่างท่ีไร่โก๋ เราขุดสระไว ้3 สระใหญ่เพ่ือสํารองนํ้ าไวใ้ชใ้นการเพาะปลูก และเราก็
ปล่อยปลาทบัทิมไว ้ใหอ้าหารมนั ถึงเวลาก็มีคนมาขอซ้ือไดร้าคาดีเหมือนกนั” (พิษณุ บ่อ
ทรัพย ์2553) 

“ท่ีไร่นอกติดถนน เราวางท่อเช่ือมกบัท่อใหญ่ของเทศบาล หนา้ฝนเราไม่ตอ้งกลวัฝนตก
มามีเท่าไรมนัลงท่อหมด ผกัเราไม่มีทางเสียหาย” (สุจิน เจตกสิกรณ์ 2553) 

การแก้ไขปัญหาในกรณทีีผ่ลผลติทางการเกษตรตกต ่า โดยใช้ภูมิปัญญา 
เกษตรกรมีวธีิการการแกไ้ขปัญหา โดยภูมิปัญญาชาวบา้น ดว้ยการใช ้“ ขา้วโพด ” มาเป็น

ตวัช่วยในการดูดซับสารพิษในดิน ท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก วิธีการน้ีเกษตรกร
เรียกวา่ “ การลา้งดิน”  ซ่ึงขา้วโพดจะใชเ้วลาในการเพาะปลูกระยะสั้น และมีวิธีการเพาะปลูกท่ีง่าย 
บาํรุงรักษาไม่ยาก โดยใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน 3 เดือน เกษตรกรก็สามารถกลบัมาปลูกคะนา้ได้
ดั้งเดิม ผลผลิตคะนา้ก็กลบัมาดีเหมือนเดิม 

“เรามีวิธีการสังเกตผกั คือ ผลผลิตเร่ิมมีลกัษณะเล็กกว่ามาตรฐาน แคระแก่น ปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่มีจาํนวนลดลง เม่ือถึงเวลานั้นเราก็ปลูกขา้วโพดเพ่ือลา้งดิน ตั้งแต่ทาํผกัมาเรา
ลา้งดินนบัไดป้ระมาณ 5 คร้ัง ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไดผ้ลดีทีเดียว” (ปรีชา บ่อทรัพย ์2553) 

ลดรายจ่าย เพิม่รายได้ 
ปลูกผกัสวนครัว สมุนไพร และไมผ้ลไมย้ืนตน้ในบริเวณท่ีพกัอาศยั โดยเกษตรกรจะ

เลือกปลูกผกัสวนครัวท่ีใช้เป็นประจาํในครัวเรือน เช่น พริก กะเพรา โหระพา มะเขือพวง มะเขือ
เปราะ มะกรูด ข่า ตะไคร้ หว่านรางจืด ส่วนไมผ้ลไมย้ืนตน้ท่ีสลบักนัออกดอกผลตลอดทั้งปี เช่น 
มะม่วง กลว้ย ขนุนมะกอก ดอกแค สะเดา มะรุม มะขาม ข้ีเหล็ก กระทอ้น ชมพู มะยม มะขามเทศ 
เป็นตน้ 

“รอบ ๆ บา้นยายมีผกัสวนครัวเยอะ อยากกินอะไรก็เก็บเอา ไม่ตอ้งไปถึงตลาด และ
นอกจากปลูกตน้ชวนชมเป็นอดิเรก ว่าง ๆ ยายยงัทาํมะรุมแคปซูลส่งใหห้ลานท่ีขายของอยู่
ตลาดชุกโดน เป็นเงินเกบ็ไวท้าํบุญ” (บุญปลกู อินทวงษ ์2553 ) 

ปล่อยพนัธ์ุปลานิล ปลานิลทบัทิม ปลาดุก ปลาช่อน ลงในสระผา้ใบท่ีไวใ้ห้นํ้ าผกัเพื่อเป็น
อาหารและรายไดเ้สริมของครอบครัว ในแต่ละปีสามารถสร้างรายไดเ้สริมให้แก่เกษตรกร เพื่อเก็บ
ไวเ้ป็นเงินออมเพื่อการศึกษาของบุตรธิดาในอนาคต 

“ตอนแรกก็ไม่ไดคิ้ดเล้ียงปลาหลอก เห็นสระมนัว่าง ๆ เลยเอาปลาทบัทิมมาปล่อย ซ้ือ
อาหารเมด็ใหม้นักิน เล้ียง ๆ ไปพอถึงเวลาพ่อคา้ปลามาขอซ้ือ พอคิดเงินไม่นึกว่ามนัจะเยอะ
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แต่กลบัไดต้ั้งหลายบาท เลยเอาไปเปิดบญัชีท่ีธนาคารออมสินใหเ้ดก็ ๆ เด๋ียวน้ีก็เลยกลายเป็น
อาชีพเสริม ใหพ้วกเดก็ ๆ คอยเล้ียงปลา” (บุศริน จอมทอง 2553) 

ร้ัวธรรมชาติ ประโยชน์มากหลาย เกษตรกรกรในชุมชนยงัคงนิยมใช้ร้ัวธรรมชาติ แบบ
ดั้ งเดิมอยู่ คือร้ัวกระถิน และร้ัวกล้วย ซ่ึงนอกจากเป็นเขตแดนพื้นท่ี ยงัเป็นปราการธรรมชาติ
ป้องกนัในเร่ืองของลม พายุ  อีกทั้งไดผ้ลผลิต เป็นยอดกระถินไวกิ้นแกลม้กบันํ้ าพริก และไดก้ลว้ย
กบัหวัปลีไวบ้ริโภคในครัวเรือน 

“ท่ีบา้นปลูกกลว้ยไวต้ามชายไร่เป็นการบอกอาณาเขตของไร่ แลว้ก็ไวใ้ห้คนงานไวกิ้น 
ถา้มีเยอะกไ็วท้าํกลว้ยบวชชีไปเล้ียงเณรท่ีวดัเขาพุราง” (บรรจบ บ่อทรัพย ์2553) 

ลดแรงงานประจาํ ปัจจุบนัเกษตรกรมีเพียงแรงงานประจาํไวค้อยให้นํ้ า ให้ปุ๋ย ฉีดยา ถอน
หญา้ ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งมีแรงงานจาํนวนมาก เพราะมีเปล่ียนจากการรดนํ้ าดว้ยสายยาง มาเป็นการใช่
สปริงเกอร์ จากเคยใชแ้รงงาน 8 คน เป็น 1 คน ต่อการรดนํ้ าเน้ือท่ี 15 ไร่ ทาํให้เกษตรกรสามารถ
ประหยดัตน้ทุนการเพาะปลูกไดอี้กทาง 

“เด๋ียวน้ีท่ีไร่ใชค้นงานประจาํเพียง 6 คน เป็นคนงานต่างดา้ว 2 ครอบครัว ใหอ้ยู่บา้นพกั
ตรงหวัไร่และทา้ยไร่ คอยดูแลรดนํ้า ใหปุ๋้ย ฉีดยา ไร่ลูกไข่ไล่นกเวลากล้ิงเมลด็ใหม่ ๆ” (สิริ
พงศ ์บ่อทรัพย ์2553) 

“ท่ีไร่มีคนงานประจาํ 15 คน คอยสลบักนัมาแบ่งเป็น 2 ชุด ไปรับมาจากอาํเภอพนมทวน 
และอาํเภอบ่อพลอย” (พิษณุ บ่อทรัพย ์2553) 

การใช้สารอินทรีย์ควบคู่กับสารเคมี ปัจจุบนัเกษตรกรมีการใช้สารอินทรีย์ควบคู่กับ
สารเคมี โดยใช้สารอินทรียใ์นขั้นตอนเตรียมดินและขั้นตอนก่อนการเก็บเก่ียว และสารเคมีใน
ขั้นตอนของการให้ปุ๋ยและสารกาํจดัศตัรูพืช ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรให้ความสําคญัเพิ่มข้ึนในการ
ใช้สารอินทรีย์ในการรักษาดินและบาํรุงพืช แต่ไม่อาจเส่ียงใช้สารอินทรียไ์ด้ทั้งหมด เน่ืองจาก
ศตัรูพืชในปัจจุบนัมีอนัตรายรุนแรง ดว้ยการท่ีเป็นไร่ผกัขนาดใหญ่จึงไม่อาจเส่ียงต่อการสูญเสียท่ี
อาจเกิดข้ึน และผลดีจากการใชส้ารอินทรียอี์กประการท่ีสําคญัคือการช่วยลดทุนการเพาะปลูก จาก
การท่ีตน้ทุนสารเคมีท่ีใชใ้นการเพาะปลูกสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก 

“เด๋ียวน้ี เกษตรกรในกลุ่มเร่ิมหันมาใชสู้ตรผสมผสานกนัมากข้ึน จากการท่ีเราเป็นคน
ลองทาํ แลว้ไดผ้ลผลิตดี อีกทั้งยงัช่วยประหยดัตน้ทุนอีกดว้ย” (พิษณุ บ่อทรัพย ์2553) 

การเข้ามาให้การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
ภาครัฐ การให้การสนบัสนุนจากภาครัฐเขา้ถึงเกษตรกรในชุมชนไดน้้อยมาก เน่ืองจาก

เกษตรกรทาํการเกษตรกรรมแบบ พืชลม้ลุก ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นสินคา้ควบคุมราคาของภาครัฐ ทาํให้การ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 63 

ติดต่อกบัหน่วยงานราชการเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ตลอดเวลาท่ีผา่นมามีเพียงการอบรมความ
ปลอดภยัจากการใชส้ารเคมี โดยเกษตรอาํเภอซ่ึงเป็นช่วงแรก ๆ ท่ีมีการหนัมาประกอบอาชีพ ปลูก
พืชลม้ลุก เท่านั้น 

ภาคเอกชน จากการรวมกลุ่มของเกษตรในชุมชน ผ่านการเป็นสมาชิกสหกรณ์ผูป้ลูก
หอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย สาขา กาญจนบุรี ทาํให้ภาคเอกชนสามารถเขา้ถึงเกษตรกรไดเ้ป็น
อย่างดีผ่านทางตัวแทนสหกรณ์ มีการแนะนําผลิตภัณฑ์การเกษตร ทั้ งพันธ์ุพืช ปุ๋ย สารเคมี 
สารอินทรีย ์อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการอบรมและสัมมนาวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ปีหน่ึง
มีการอบรมและสัมมนาไม่นอ้ยกว่า 4 คร้ังต่อปี มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรโดยการสะสม
ยอดซ้ือผลิตภณัฑ์จากทางภาคเอกชน เม่ือทาํยอดซ้ือได้ตามท่ีกาํหนดจะมีแพตเก็จทวัร์ทั้งในและ
ต่างประเทศใหเ้กษตรกรในกลุ่มสหกรณ์ไดเ้ลือกตามตอ้งการ 

ปลดแอกจากภาระหนีสิ้น  รักษาทีด่ินท ากนิ 
ปัจจุบนั เกษตรกรในชุมชนวิสุทธรังษีทุกครัวเรือน ปลอดภาระหน้ีสินทั้งในและนอก

ระบบ เน่ืองด้วยรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการทาํการเกษตรแบบเคมีผสมผสานกับอินทรีย ์โดยเฉล่ีย
รายไดข้องเกษตรกรเม่ือเทียบกบัตน้ทุน มีอตัราส่วน 40 : 60 โดยร้อยละ 40 เป็นตน้ทุน ส่วนร้อยละ 
60 เป็นกาํไรจากการเพาะปลูก  

ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในแต่ละครัวเรือนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทั้งดา้นท่ีพกั
อาศยั สุขภาพ การศึกษา การเงิน และยงัคงสามารถรักษาพื้นท่ีดินทาํกินของบรรพบุรุษของตนเอง
ไวไ้ด ้ทั้งยงัสามารถเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูกอยา่งค่อยเป็นค่อยไปตามวถีิแห่งความพอเพียง 

“ตอนคุณภาพชีวิตของครอบครัวเราท่ีข้ึนมาก อาจเป็นเพราะดวงดีดว้ยก็ได ้เพราะท่ีอ่ืนก็
ยงัเห็นขาดทุนก็มี น้ีตอนโก๋ก็กาํลงัสร้างบา้นใหม่อยู่ปลูกอยู่หนา้ไร่ ติดกบัถนนเพราะรู้สึกดี
เวลาต่ืนมากเ็ห็นเงินกาํลงัเติบโตอยูทุ่กวนั” (พิษณุ บ่อทรัพย ์2553) 

วฒันธรรมทีสู่ญหาย กบัวฒันธรรมใหม่ 
วฒันธรรมการเปิดหั่นยา ได้สูญหายไปพร้อมกับการเลิกทาํไร่ยาสูบ แต่ในปัจจุบัน

เกษตรกรในชุมชนจะมีการทาํบุญไร่เป็นประจาํทุกปี เพื่อเป็นการสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปกปัก
รักษาพื้นท่ีดินทาํกินของเกษตรกร ใหเ้จริญรุ่งเรือง 

ส่ิงทีเ่กษตรกรในชุมชน คาดหวงัในอนาคต 
ลดการใชส้ารเคมีในการเพาะปลูก  
เน่ืองจากปัจจุบนัปัจจยัท่ีทาํให้ต้นทุนการเพาะปลูกท่ีสูงข้ึน คือ ปุ๋ยและสารเคมี ด้วย

อตัราส่วนถึงร้อยละ 70 ของตน้ทุนการเพาะปลูกทั้งหมด เกษตรกรตอ้งการลดการใชส้ารเคมี โดย
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ทุกวนัน้ีมีการผสมผสานระหวา่งเคมีและอินทรียใ์นการเพาะปลูก แต่ตน้ทุนก็ยงัคงอยูใ่นระดบัสูง 
และดว้ยเป็นไร่ขนาดใหญ่การปรับตวัจึงตอ้งเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจากอตัราความเส่ียงใน
เร่ือง โรคและศตัรูพืช เป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่สินคา้เกษตร 
เกษตรกรในชุมชนมีความคิด เร่ืองการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเป็นสินคา้ เพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้แก่พืชผลทางการเกษตร เน่ืองจากบางช่วงของปี ราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกตํ่า 
จากความผนัผวนของตลาด และเป็นการต่อยอดทางการตลาด ส่งเสริมอาชีพ ซ่ึงปัจจุบนักาํลงัศึกษา
การผลิต กา้นคะนา้ดอง แบบกิมจิ โดยการนาํโคนตน้คะนา้ท่ีเหลือจากการเก็บเก่ียวมารอกให้เหลือ
แกนกลางแลว้นาํไปดอง ซ่ึงเป็นการนาํซ่ึงท่ีไม่มีประโยชน์นาํมาก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นการลด
ตน้ทุนในส่วนเร่ืองของยากาํจดัวชัพืช และเพิ่มรายไดจ้ากการมีอาชีพเสริมอีกทาง 

ซ่ึงขณะน้ีเกษตรกรในชุมชน มีความตอ้งการผูท่ี้มีความรู้เขา้มาให้การแนะนาํและให้การ
สนบัสนุนในเร่ืองการแปรรูปน้ีอยา่งจริงจงั เพื่อใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

“หนูคุยกบัป๋าเร่ืองน้ีแลว้ ป๋ากบัปู่กเ็ห็นดีดว้ยเพราะทุกวนัน้ีไร่เรา มีจาํนวนตอคะนา้เยอะ
มาก ถา้ทาํไดก้็จะทาํใหเ้รามีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอีกทั้งน่าจะเป็นอาชีพท่ีน่าจะประสบความสาํเร็จ 
เพราะปู่เองก็รู้จกัคนในวงการเยอะ ปู่เขาเคยเป็นประธานสหกรณ์ผูป้ลูกหอมหัวใหญ่แห่ง
ประเทศไทย” (ปวิตรา บ่อทรัพย ์2553) 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูกพืชลม้ลุกภายใตส้ังคมระบบการคา้  ชุมชน     

วสุิทธรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีขอ้สรุปจากงานวจิยัดงัน้ี 
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั เกษตรกรในชุมชนวิสุทธรังษี มีการปรับตวัเพื่อให้เขา้กบัสภาพ

ของ สังคมระบบการคา้ ทั้งดา้น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยู่ตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดในการ
ด ารงชีวติและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไปจากการ อยูแ่บบหาอยูห่ากิน การ
ผลิตเพื่อคา้ จนกระทัง่มีการประยุกต์ใช้และผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการท าไร่ผกั
ขนาดใหญ่ โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งเป็นประเด็นหลกั 4 ประเด็นไดแ้ก่ ประวติัชุมชน ชุมชนยุคบุกเบิก 
ชุมชนยุคพฒันาตามแบบตะวนัตก และชุมชนยุคเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการสรุปขอ้มูล
เป็นหวัขอ้ยอ่ยจากประเด็นหลกั เพื่อง่ายต่อการท าความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีผูว้จิยัน าเสนอ 

ประวตัิชุมชนวสุิทธรังษี 
เดิมคือชุมชนบา้นบ่อ มีอาณาเขตติดต าบลท่าลอ้และต าบลบา้นใต ้ต่อมามีการตั้งป้ายแบ่ง

เขตอ าเภอท่าม่วง กบัอ าเภอเมืองในบริเวณ ชาวบา้นจึงนิยมเรียก “ซอยกระดานป้าย”  และในปี พ.ศ. 
2544 เทศบาลไดมี้การตั้งชุมชนเมืองข้ึนมา จึงมีการเปล่ียนช่ือชุมชนเป็น ชุมชนวิสุทธรังษี มาถึงทุก
วนัน้ี 

ทีอ่ยู่อาศัย 
เดิมท่ีอยู่อาศัยของชาวบ้าน แถบน้ีจะมีลักษณะท่ีเรียกว่า “โรงเจ๊ก” เป็นบ้านไม้รวก 

หลงัคามุงจากหรือสังกะสีข้ึนอยูก่บัฐานะ ตวับา้นและโรงเรือนอยูใ่นหลงัเดียวกนั ต่อมามีการขยาย
เขา้มาของเมือง มีการเปล่ียนลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นปูน ตวับา้นและโรงเรือนแยกออกจากกนั  

ลกัษณะการด ารงชีวติ 
เกษตรกรมีการปรับตวัไปตามกระแสของระบบทุนนิยม บริโภคนิยม ท าให้ท่ีผา่นมาเกษตรกรตอ้ง
พบกบั ภาระหน้ีสินจากการใช้จ่ายเกินตวั แต่ในปัจจุบนั เร่ิมมีการหันมาสู่วิถีพอเพียงมีการปลูกไม้
ยืนตน้ ผกัสวนครัว สมุนไพร เล้ียงปลา เล้ียงไก่ เพื่อน ามาบริโภคในครัวเรือน สมุนไพรถา้มีมาก ก็
จะแปรรูปเป็นยาแคปซูลส่งขายในตลาดเป็นรายไดเ้สริม ทุกคนในบา้นจะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบของ
ตนเอง 
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วฒันธรรม 
วฒันธรรมการเปิดหั่นยา ได้สูญหายไปพร้อมกับการเลิกท าไร่ยาสูบ แต่ในปัจจุบัน

เกษตรกรในชุมชนจะมีการท าบุญไร่เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปกปัก
รักษาพื้นท่ีดินท ากินของเกษตรกร ใหเ้จริญรุ่งเรือง 

การถือครองทีด่ิน 
ท่ีดินในอดีต เป็นกรรมสิทธ์ิแบบ น.ส.3 ไวท้  าการเกษตรกรรม ท่ีดินส่วนหน่ึงในชุมชน 

ถูกเวนคืนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เกษตรกรจึงตอ้งท าเช่ากบัการรถไฟแห่งประเทศไทย
บางส่วน ต่อมามีการตดัผ่านถนนพฒันากาญจน์เลียบทางรถไฟ และการขยายเมืองเขา้สู่ชุมชน ท า
ให้ท่ีดินมีการเปล่ียนกรรมสิทธ์ิเป็น โฉนด ท าให้ท่ีดินมีราคาสูง ท่ีดินในชุมชนบางส่วนถูกซ้ือโดย
นายทุนเพื่อท าหมู่บา้นจดัสรร และห้องเช่า ส่วนท่ีดินทางรถไฟปัจจุบนักลายเป็นห้องแถวหมดแลว้ 
เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเก็บท่ีดินท่ีเป็นโฉนดไวท้  าการเกษตร และเอาไวใ้ห้ลูกหลาน   
ส่วนท่ีดินของรถไฟขายทิ้งเน่ืองจากไม่ตอ้งการมีภาระเร่ืองค่าเช่าท่ีตอ้งช าระทุกปี  

การเปลีย่นแปลงอาชีพ 
เกษตรกรในชุมชนมีการเปล่ียนแปลงอาชีพตั้งแต่ การท าไร่ยาสูบ ปลูกอ้อย ปลูกพืช

ลม้ลุกหมุนเวียน กระทั้งปัจจุบนัเกษตรกรมีอาชีพปลูกผกัคะน้า และบางส่วนไปไดเ้ปล่ียนแปลง
อาชีพเป็น รับจา้งทัว่ไป พอ่คา้ ขา้ราชการ พนงังานเอกชน เน่ืองจากส่วนหน่ึงมีการศึกษาสูงข้ึน และ
อีกส่วนไม่มีท่ีดินท ากินเน่ืองจากไดข้ายไปตั้งแต่รุ่นพ่อ ถา้มีท่ีดินก็นอ้ยไม่เพียงพอต่อการด ารงเล้ียง
ชีพของคนในครอบครัว 

ปัญหาทีย่งัต้องเผชิญ 
ในอดีตปัญหาหลกัท่ีเกษตรกรตอ้งพบ คือ ปัญหาหน้ีสินท่ีเกิดจากการท าการเกษตรโดย

ขาดความรู้ความเขา้ใจ แต่ในปัจจุบนัปัญหาใหญ่ของเกษตรกร คือ โรค มีความรุนแรงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง มีโรคท่ีอุบติัใหม่ยากต่อการดูแล แมลง ก าจดัยากข้ึน ด้ือยาท าให้เกษตรกรตอ้งใช้ยาปราบ
ศตัรูพืชท่ีมีราคาแพงในการก าจดัแมลง สุดทา้ยคือ ตลาด เป็นตวัช้ีวดัวา่ รอบการเพาะปลูกน้ี มีก าไร
หรือขาดทุน เพราะราคาพืชผลทางการเกษตรข้ึนอยู่กบัราคาตลาดกลางในแต่ละวนัเป็นผูก้  าหนด 
ข้ึนอยูก่บัปริมาณผกัท่ีเขา้สู่ระบบกลไกตลาดในแต่ละวนั 

การเข้ามาให้การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดเวลาท่ีผา่นมา ภาครัฐเขา้มาให้การสนบัสนุนเกษตรกรในชุมชนนอ้ยมาก เน่ืองจาก

ประเทศไทยมีระบบประกันราคาพืชผลทางการเกษตรเพียง ข้าว อ้อย มนัส าปะหลัง ข้าวโพด 
ยางพารา และปาล์ม เป็นต้น ส่วนพืชชนิดอ่ืนปล่อยไปตามกลไกตลาดซ่ึงยากต่อการควบคุม 
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นอกจากน้ีภาครัฐยงัคงให้ความส าคญัต่อเกษตรกรน้อยมาก เกษตรกรในชุมชนไม่เคยได้รับการ
อบรมใหค้วามรู้จากหน่วยงานของรัฐ 

ส าหรับภาคเอกชนมีการเข้ามาให้ความรู้และแนะน า พนัธ์ุพืช สารเคมี และอุปกรณ์
ทางการเกษตร รวมถึงวทิยาการใหม่ ๆ อยูเ่สมอ โดยการจดัการประชุมประจ าปี ส าหรับเกษตรกรท่ี
เป็นสมาชิกเพื่อแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ของภาคเอกชน พร้อมทั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นและองค์
ความรู้ใหม่ และยงัมีการสะสมยอดซ้ือเพื่อแลกของรางวลัต่าง ๆ ตามท่ีภาคเอกชนก าหนด ทั้งน้ีเพื่อ
เปิดช่องทางการตลาดของภาคเอกชนในการขายสินคา้ 

ปัจจัยภายนอก                                 
สังคมภายนอก มีความส าคัญต่อการปรับตัวของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  เป็นสาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงพืชท่ีเพาะปลูกในแต่ละยุค ตั้งแต่ยุคบุกเบิก ยุค
พฒันาตามแบบอย่างตะวนัตก จนกระทั้งยุคเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองปัจจยัในดา้น ๆ ทั้ง สภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีมีการหดตวัและขยายตวัซ่ึงผนัผวนอยู่ตลอดเวลา ตามสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ไปทั้งทางทศันคติ ค่านิยม ประเพณี วฒันธรรม และการเขา้มาของความทนัสมยัในดา้นต่างๆ ทั้ง
เทคโนโลยี เคร่ืองอ านวยความสะดวกรวมทั้งนวตักรรมท่ีส่งผลต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร 
ตลอดจนบทบาททางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ในรูปของนโยบายพฒันาประเทศและความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ ท่ีพฒันาประเทศในรูปแบบทุนนิยม ท่ีเนน้การผลิตเพื่อคา้และส่งออกเป็น
ส าคญั 

ต้นเหตุของหนีสิ้น 
ผลพวงจากการพฒันาประเทศแบบกา้วกระโดด ตามประเทศตะวนัตกโดยท่ีเกษตรกรใน

ชุมชนยงัขาดความพร้อมในการรับการพฒันาแบบทุนนิยม ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความ
เข้าใจในอาชีพของตน การเข้ามาของความทนัสมยัในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเคร่ืองจกัรการเกษตร    
พนัธ์ุพืช ปุ๋ย สารเคมี และส่ิงอ านวยความสะดวก ส่งผลให้ตน้ทุนในการเพาะปลูกสูงข้ึน แต่รายได้
ของเกษตรกรกบัเท่าเดิม เป็นเหตุใหเ้กษตรกรตอ้งตกอยูใ่นวงัวนของหน้ีสิน 

แหล่งเงินทุน 
การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร ในอดีตเกษตรกรใช่เพียงทุนของตนเพียงเท่านั้นใน

การเพาะปลูกยาสูบ แต่พอเร่ิมหนัมาปลูกออ้ยเกษตรกรตอ้งมีการหาเงินทุนจากภายนอกทั้งในระบบ
และนอกระบบ เน่ืองจากในการปลูกออ้ยแต่ละคร้ังจ าเป็นตอ้งปลูกในจ านวนมาก ท าให้ตน้ทุนสูง 
แต่รายได้จากการปลูกออ้ยกลบัท ารายได้ให้แก่เกษตรกรเพียงปีละคร้ัง ต่อมาเม่ือหันมาปลูกพืช 
ลม้ลุกแหล่งเงินท่ีส าคญัของเกษตรกรในชุมชน คือ สหกรณ์ผูป้ลูกหอมหวัใหญ่แห่งประเทศไทย ซ่ึง
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ให้สินเช่ือในรูปแบบของ พนัธ์ุพืช ปุ๋ย สารเคมี โดยให้สินเช่ือในลกัษณะ ใช้ก่อนจ่ายทีหลงั เม่ือ
ผลผลิตออกจึงน าเงินมาช าระโดยไม่เสียดอกเบ้ียถา้ช าระในเวลาท่ีก าหนด และแหล่งเงินทุนนอก
ระบบเน่ืองจากตอนนั้นท่ีดินของเกษตรกรยงัไม่สามารถท าเร่ืองขอสินเช่ือจากธนาคารได ้และใน
ปัจจุบนัเกษตรกรในชุมชนใช้เพียงเงินทุนของตนเองหมุนเวียนในการเพาะปลูกพืชล้มลุก และ
เลือกใชสิ้นเช่ือจากสหกรณ์ผูป้ลูกหอมหวัใหญ่เพียงแค่ในเร่ืองของวตัถุดิบเท่านั้น 

เครือข่ายทางสังคม 
เครือข่ายทางสังคม เกษตรกรในชุมชนมีการรวมกลุ่มกบัเกษตรกรภายนอก ท่ีมีอาชีพ

เกษตรกรรม ในรูปแบบของสหกรณ์ ผูป้ลูกหอมหวัใหญ่แห่งประเทศไทย สาขากาญจนบุรี มีการจดั
อบรมและสัมมนาให้ความรู้วิทยาการสมยัใหม่ แก่กลุ่มเกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกภายนอก 

น้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ  
เกษตรกรในชุมชนเปล่ียนกระบวนการทางความคิด วิธีคิด ให้สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยการประยุกต์ใช้หลกัคิดในมุมมองของตนเอง ในฐานะท่ีตนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมแบบไร่ผกัขนาดใหญ่ โดยการผสมผสานระหวา่งการใช้เกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์
เขา้ไวด้้วยกนั และวิธีการปฏิบติัท่ีน าหลกัคิด พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั บนฐานความรู้คู่
คุณธรรม มาปรับใชก้บัการเพาะปลูกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผสมผสานเกษตรเคมีและเกษตรอนิทรีย์ 
เกษตรกรในชุมชน จึงมีการผสานผสมระหวา่งสารเคมีกบัสารอินทรีย ์สารเคมีใชใ้นช่วง

การเพิ่มธาตุอาหารในดิน โดยการใชปุ๋้ย สูตร 21-0-0 เพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน และการใชปุ๋้ย 
สูตร16-16-16 คือสูตรเสมอเป็นอาหารใหพ้ืช  และน าสารอินทรียเ์ขา้มาใชใ้นขั้นตอนปรับสภาพดิน 
ในช่วงของการเตรียมดิน และการบ ารุงพืชโดยการให้สารอินทรียชี์วภาพ (EM) ก่อนการเก็บเก่ียว
โดยเป็นเคล็ดลบัของการท าเกษตรในชุมชนแห่งน้ี ซ่ึงท าให้ผลผลิตคะนา้ท่ีได ้ใบงาม มีสีเขียวสด 
และไดน้ ้ าหนกั และท าให้ไม่มีสารพิษตกคา้ง เน่ืองจากเกษตรกรจะให้สารอินทรียชี์วภาพแก่คะน้า
ก่อนการเก็บเก่ียว 1 สัปดาห์ เท่ากบัวา่ก่อนการเก็บเก่ียวเกษตรกรทิ้งช่วงให้สารเคมีถึง 2 สัปดาห์ จะ
มีเพียงกรณีการระบาดของศตัรูพืช ซ่ึงจะใชส้ารก าจดัศตัรูพืชแลว้แต่ความรุนแรง ถา้มีจ านวนนอ้ย 
จะใช้เพียงน ้ าหมักสมุนไพรธรรมชาติ แต่ถ้ารุนแรงเกษตรกรก็จะใช้เคมี เน่ืองจากเน้ือท่ีการ
เพาะปลูกมีจ านวนมาก เส่ียงแต่การระบาดและสูญเสียมิได ้และจากการใชส้ารเคมีและสารอินทรีย ์
ส่งผลให้ตน้ทุนการเพาะปลูกในส่วนของ ปุ๋ยและสารเคมี ลดลงไดม้ากกวา่ร้อยละ 10 ของท่ีเคยใช้
สารเคมีเพียงอยา่งเดียว 
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นวตักรรม 
นวตักรรม บุตรหลานของเกษตรกรในชุมชน มีการสร้างสรรค์ นวตักรรมข้ึนมา เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกร ส่ิงนั้นคือ เคร่ืองกล้ิงเมล็ดพนัธ์ุ เป็นนวตักรรมท่ีสามารถช่วย
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่เกษตรไดเ้ป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีความคล่องตวัในการท างานสูง ใชง้าน
ง่ายสามารถหวา่นเมล็ดไดใ้นทุกสภาพอากาศ ขจดัปัญหาการหวา่นในเวลาท่ีมีลมแรง ประหยดัเวลา
ในการหวา่นเมล็ดและจ านวนแรงงาน สามารถเพิ่มพื้นท่ีการหวา่นเมล็ดจากเดิม 15 ไร่ต่อวนัเป็น 20 
ไร่ต่อวนัโดยใชแ้รงงานเพียงคนเดียว  มีตน้ทุนการผลิตต ่าแต่คุณภาพการใชง้านสูง  

การจัดการน า้ในการเพาะปลูก 
การจดัการน ้า น ้าเป็นหวัใจส าคญัของการท าเกษตรกรรม เกษตรกรมีการจดัสรรน ้ าในการ

เพาะปลูก เพียงพอตลอดทั้งปีโดยอาศยัน ้ าบาดาลเป็นหลกั มีทั้งการให้น ้ าโดยตรงจากเคร่ืองป๊ัมน ้ า
แรงดนัสูงโดยการติดตั้งเคร่ืองป๊ัมน ้าเป็นจุด ๆ สามารถใหน้ ้าผา่นสปริงเกอร์ไดอ้ยา่งทัว่ถึง อีกวิธีคือ
การขุดสระน ้ าผา้ใบเพื่อเป็นท่ีพกัน ้ า เพื่อรอการน าไปใช้ในการให้น ้ าต่อไป โดยวิธีน้ีเกษตรกรจะ
สามารถทราบถึงปริมาณน ้ าท่ีใช้ในการเพาะปลูกไดดี้ยิ่งข้ึน ลดปัญหาการขาดแคลนน ้ าในฤดูแลง้ 
และเป็นน ้าส ารองในกรณีเคร่ืองป๊ัมน ้ามาสามารถใชก้ารได ้

การเพาะปลูกระบบใหม่ 
เกษตรกรมีการท าการตลาดแบบใหม่ เพิ่มโอกาสให้แก่ตนเองโดยการให้พ่อคา้คนกลาง

จ านวนหลายราย เขา้มาซ้ือผลผลิตทางการเกษตรพร้อมกนั และน าแรงงานมาเก็บเก่ียวเอง ลดภาระ
งานของเกษตรกร ลดการจ่ายแรงงานเก็บเก่ียว สามารถเร่งรอบการเพาะปลูกรอบใหม่ให้ทนัต่อ
ความตอ้งการของตลาด และเพิ่มเน้ือท่ีการเพาะปลูกโดยการปลูกพืชแบบไม่ยกร่องสามารถเพิ่ม
ผลผลิตจาก  4 ตนัต่อไร่ เป็น 5 ตนัต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรมีก าไรมากข้ึนจากการท าไร่แบบไม่ยก
ร่อง แต่สามารถท าไดใ้นกรณีทีพื้นท่ีเป็นท่ีดอน ระบายน ้ าไดดี้เท่านั้น มิเช่นนั้นอาจประสบปัญหา 
เร่ืองโรคใบแดงจากน ้าท่วมขงัก็เป็นได ้

แรงงาน 
ในอดีตเกษตรกร มีการลงแรงช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่มีการจา้งแรงงาน ต่อมาเม่ือมี

การท าไร่ออ้ยเร่ิมมีการจา้งแรงงาน ทั้งในและนอกทอ้งถ่ินมาเป็นแรงงานท าไร่ออ้ย แรงงานใน
ทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ี ดูแลให้น ้ าออ้ย ส่วนแรงงาน นอกทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคอีสานมาเป็น
หมู่บา้น จะมาเป็นแรงงานเก็บเก่ียวออ้ย เน่ืองจากเป็นหลงัฤดูเก่ียวขา้วทางภาคอีสาน ในปัจจุบนั
ระบบไร่แบบใหม่ใชแ้รงงานนอ้ย  แรงงาน 1 คน สามารถดูแลเน้ือท่ีได ้ 15 ไร่ ท าให้เกษตรกรผูเ้ป็น
เจา้ของไร่สามารถลดตน้ทุนการเพาะปลูกไดอี้กทาง 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลบัมาใช้ 
มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกลบัมาใชใ้นการเพาะปลูก ในเร่ืองของการ “ลา้งดิน” โดยทุก

คร้ังเม่ือผลผลิตมีการเจริญเติบโตไม่ดี มีโรคบ่อย เกษตรกรจะน าขา้วโพดมาปลูกเพื่อเป็นการดูดซบั
สารพิษในดิน โดยใชเ้วลาประมาณ 3 เดือนในการลา้งดินแต่ละคร้ัง คร้ังหน่ึงทิ้งช่วงเวลาประมาณ   
5 – 6 ปี 

การแปรรูปพชืผลทางการเกษตร 
ปัจจุบนัเกษตรกรมีความคิดท่ีอยากจะแปรรูป คะน้า ในรูปแบบของผลิตภณัฑ์ เพื่อเพิ่ม

มูลค่าพืชผลทางการเกษตร และสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวในอนาคต โดยน าโคนคะนา้ท่ีเหลือจาก
การเก็บเก่ียวซ่ึงหน่ึงรอบการเพาะปลูก มีมากกว่า 10 ตนัมาแปรรูปเป็นกา้นคะนา้ดอง (กิมจิ) เป็น
การน าส่ิงท่ีเคยไร้ค่ามาก่อให้เกิดมูลค่าทางการคา้เกษตรกรในชุมชนตอ้งการ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากทั้งทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในเร่ืองการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร 
และบรรจุภณัฑร์วมถึงช่องทางการตลาด  

อภิปรายผล 
จากการวิจยัเร่ือง การปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูกพืชล้มลุกภายใตส้ังคมระบบการค้า  

ชุมชนวิสุทธรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี  ผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์ขอ้มูลของ
เกษตรกรในชุมชน พบว่าเกษตรกรในชุมชนไดมี้การปรับตวัภายใตส้ังคมระบบการคา้ ตามสภาพ
ของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยในปัจจุบนั
เกษตรในชุมชน ได้น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั และการ
ประกอบอาชีพบนรากฐานแห่งความพอเพียง  โดยประยุกตใ์ชห้ลกัคิดให้สอดคลอ้งต่อสภาพความ
เป็นจริง ของการท าเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ท่ีเพาะปลูกพืชลม้ลุกแบบเกษตรเคมีผสมเกษตรอินทรีย ์ 

ผูว้ิจยัไดมี้การน าแนวคิดทั้งวิถีการผลิตแบบเอเชียและแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรม
ชุมชน มาเป็นกรอบในการวิจยัในส่วนของ ประวติัชุมชน การตั้งถ่ินฐาน แรงงาน เคร่ืองมือ การ
รวมกลุ่มทางสังคม การประกอบอาชีพ การติดต่อกบัสังคมภายนอก รูปแบบของการด ารงชีวิต 
ประเพณี วฒันธรรม รวมถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่ ชุมชนวิสุทธรังษีเป็นชุมชนท่ีมี
การตั้งถ่ินฐานมายาวนาน เหตุเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพ ชาวบา้นส่วนใหญ่ในอดีตประกอบอาชีพ ปลูกยาสูบ เน่ืองจากมีการติดต่อคา้ขายกบั
สังคมภายนอกโดยอาศัยพ่อค้าชาวจีนเป็นพ่อค้าคนกลาง และปลูกข้าวจ้าวไวบ้ริโภคภายใน
ครัวเรือน มีวิถีการผลิตโดยอาศยัแรงงานของคนในครอบครัวเป็นหลกั และเพื่อนบา้นช่วยแรงใน
เวลาเก็บเก่ียว  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าเกษตรกรรมก็มีเพียง จอบ เสียม เป็นตน้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
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การจดัการปัญหาเร่ืองผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีการ “ลา้งดิน” เป็นการปลูกขา้วโพดเพื่อดูด
สารพิษในดินและเพื่อเป็นอาหารให้ดินเม่ือยามเก็บเก่ียวเสร็จซ่ึงน ามาใช้ในปัจจุบนั ประเพณีท่ี
ส าคญัในชุมชนท่ีคน้พบ คือ ประเพณีการเปิดหั่นยา กระท าในช่วงเปิดหมอ้เพื่อหั่นยา มีการฉลอง
เพื่อพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน เป็นกุศโลบายเพื่อการสร้างเครือข่ายหรือการรวมกลุ่มทาง
สังคมของคนในชุมชน และไดเ้ลือนหายไปกบัอาชีพการปลูกยาสูบท่ีเลิกเพาะปลูกไป 

นอกจากน้ีในประเด็นของการปรับตวัของเกษตรกรในชุมชน ในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ  
ภายใตส้ังคมระบบการค้า ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดการปฏิวติัเขียว ทฤษฏีวิวฒันาการทางสังคมและ
วฒันธรรม และทฤษฏีภาวะทนัสมยั มาเป็นกรอบในการวิจยัในส่วนของ การเพาะปลูกพืชแบบ
เชิงเด่ียว การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่ พนัธ์พืช เขา้มาใช้ในกระบวนการเพาะปลูก และวิวฒันาการ
การปรับตวัของเกษตรกรในชุมชนตามล าดบั และพลวตัการด ารงอยูข่องชุมชนวา่มีการเปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางใด และความทนัสมยัในดา้นต่าง ๆ ท่ีเขา้มาสู่ชุมชนทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึง
จากการวิจยัพบวา่ เกษตรกรในชุมชนมีการเปล่ียนแปลงอาชีพในแต่ละคร้ัง จะมีปัจจยัภายนอกเขา้
มาเก่ียวขอ้ง ทั้งในเร่ือง สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการกระจายรายไดข้องภาครัฐ ใน
การน าพาประเทศสู่การเป็นประเทศก าลงัพฒันาโดยอาศยัการส่งออกเป็นส าคญั เน่ืองจากประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั เกษตรกรในชุมชนมีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้
ใชใ้นการเพาะปลูก ทั้งรถไถ สปริงเกอร์ เคร่ืองป๊ัมน ้ า สารเคมีทั้งปุ๋ยบ ารุงพืชและสารก าจดัศตัรูพืช 
และส่ิงเหล่าน้ี เป็นสาเหตุส าคญัของภาระหน้ีท่ีเกิดจากความไม่พร้อมของการรับความทนัสมยั 
เน่ืองจากเกษตรกรในชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการน าความทันสมัย มา
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อีกดา้นในภาคสังคมมีการขยายของเมืองเขา้มาสู่ชุมชน ทั้งส่ิงปลูกสร้าง 
อาคารบา้นเรือน ศูนยร์าชการ หา้งสรรพสินคา้ โรงพยาบาล ท าให้เกิดการขายท่ีดินของเกษตรกรใน
ชุมชนใหแ้ก่นายทุนเพื่อสร้างหมู่บา้นจดัสรร โดยเงินท่ีไดจ้ากการขายท่ีดินของเกษตรกร ส่วนหน่ึง
น าไปช าระหน้ีสินท่ีเกิดจาก การขาดทุนในการประกอบอาชีพ อีกส่วนน าไปสร้างอาชีพใหม่ ทั้ง
พ่อคา้ และเป็นทุนการศึกษาบุตรหลาน และการขยายเขา้มาของเมืองยงัเป็นอีกสาเหตุให้เกษตรกร
ตอ้งเปล่ียนแปลงอาชีพในการท าไร่ออ้ย มาสู่การท าพืชลม้ลุกหมุนเวยีน 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในถูกน ามาเป็นกรอบการวิจัยในส่วนของ การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และการท าเกษตรกรรมขนาดใหญ่ โดยยึดหลักแนวคิดเป็นหลัก
เกษตรกรในชุมชนยงัคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นท่ีน้ีอยู่ถึงแมค้วามเจริญลอ้มรอบชุมชน
แห่งน้ีอยูก่็ตาม  มีการเปล่ียนผา่นจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก เร่ิมมีความรู้จริง เขา้ใจจริง น าไปพฒันาไดจ้ริง
ในการปลูกพืชลม้ลุกบนพื้นท่ีดินท ากินของตนเอง เกษตรกรในชุมชนเลือกปลูกผกัคะนา้แทนการ
ปลูกพืชล้มลุกชนิดอ่ืน เน่ืองจากปัจจุบนัสภาพดินและธาตุอาหารในดินไม่เหมาะแก่การปลูกพืช
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ลม้ลุกชนิดอ่ืน อีกทั้งคะนา้ไม่ใชพ้ืชท่ีมีความเร่ืองมากในการเพาะปลูก เกษตรกรมีการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาและรับการอบรมจากหน่วยภาคเอกชน ผนวกกบัประสบการณ์จากบทเรียนชีวิต
จริง จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ท่ีน ามาใช้ในการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดท่ี
ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพมาเป็นแนวทางการท าไร่พืชลม้ลุก
แบบใหม่  โดยการผสมผสานองคค์วามรู้สมยัใหม่กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวด้ว้ยกนั โดยยืน
บนหลกัคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยประยกุตด์งัน้ี 

ความพอประมาณ การรู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง ว่าสามารถท าการเพาะปลูกพืช
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ขยายฐานการเพาะปลูกลกัษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยการใชเ้งินทุนของตน
เป็นหลกั ลดการใชเ้งินจากแหล่งเงินภายนอกทั้งในระบบและนอกระบบ  

ความมีเหตุผล ใช้เหตุผลเป็นท่ีตั้ง โดยมองจากสภาพความเป็นจริง ณ ขณะนั้น วา่อะไร
สมควรหรือเหมาะสมท่ีสุด โดยท่ีไม่เอาความคิดตนเองเป็นท่ีตั้ง  การลดตน้ทุนในดา้นต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม ตามเหตุสมควร รวมทั้งการเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูกโดยวิธีการท าแปลงเพาะปลูกแบบไม่
ยกร่อง สามารถเพิ่มผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรโดยไม่เสียเน้ือท่ี 

ความมีภูมิคุม้กนั มีการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรท่ีเพาะปลูกพืชลม้ลุกแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้และการสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อ
เป็นเกราะคุม้กนัใหแ้ก่เกษตรกร 

การมีความรู้ ความรู้ท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ การรู้จริงและน าไป
ปรับใชไ้ดจ้ริงผา่นการใช ้เทคนิค วธีิการ วทิยาการสมยัใหม่ การสร้างนวตักรรมรวมถึง เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม ผสมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเพาะปลูก และการจดัการน ้ าซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัใน
การท าการเกษตร 

การมีคุณธรรม คุณธรรมเป็นท่ีตั้ง การมอบผลผลิตท่ีมีคุณภาพสู่มือผูบ้ริโภคดว้ยราคาอนั
เป็นธรรมและปลอดภยั 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย   
จากการวิจยัพบวา่ ภาครัฐมีการเขา้ถึงเกษตรกรนอ้ยมาก ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่า ภาครัฐ

ควรมีการเขา้มา ให้ความสนบัสนุนในเร่ือง ความรู้วิทยาการใหม่ ๆ แก่เกษตรกร มีการจดัอบรมใน
เร่ืองความปลอดภยัในการท าการเกษตรอยา่งถูกวธีิ มีการช่วยเหลือในเร่ืองราคากลางของพืชผลทาง
เกษตรให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร ซ่ึงจะท าให้เกิดการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืแก่กลุ่มเกษตรกร 
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จากการวิจยัพบว่า ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ จะถูกส่งไปยงัตลาดกลาง คือ ตลาด
ไท ตลาดศรีเมือง และตลาดส่ีมุมเมือง แล้วค่อยเปล่ียนมือจากพ่อคา้คนกลางยอ้นกลบัมาขายยงั
พ่อคา้ผกัในตวัจงัหวดั และขยายไปยงัอ าเภอต่าง ๆ ตรงน้ีเองท าให้ราคาพืชผลทางการเกษตร ราคา
ปลีกจึงมีราคาสูง ผูว้ิจยัขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการจดัตั้งตลาดกลางข้ึนท่ีจงัหวดักาญจนบุรี เพื่อเป็น
จุดกระจายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในจงัหวดักาญจนบุรี อีกทั้งเป็นการดึงเม็ดเงินสู่
จงัหวดักาญจนบุรีอีกทางหน่ึง 

ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจัิยคร้ังต่อไป 
จากการวิจัยพบว่า พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีย ัง เป็นพื้นท่ีของการท า

เกษตรกรรม ซ่ึงมีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุพืชในการเพาะปลูก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง 
เช่น สภาพภูมิประเทศ ลกัษณะดิน น ้ าท่ีใช้ในการเกษตร เป็นตน้ ซ่ึงการปรับตวัของเกษตรกรของ
แต่ละพื้นท่ีเหล่านั้น มีความน่าสนใจในการวิจยัเป็นอยา่งยิ่ง ผูว้ิจยัขอ้เสนอแนะวา่ ควรมีการท าวิจยั
ในเร่ืองการปรับของเกษตรกรผูป้ลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ ภายใตส้ังคมระบบการคา้ ในกรณีศึกษาในพื้นท่ี
อ่ืนท่ีมีความแตกต่าง เพื่อท าความเข้าใจถึงการปรับตัวของเกษตรกรซ่ึงเป็นอาชีพหลักของ
สังคมไทย 
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ประเด็นค าถาม 
 

สังคม 
ประวติัชุมชน/การตั้งถ่ินฐาน/ประเพณี /วฒันธรรม/ภูมิปัญญา/พิธีกรรม/ความเช่ือในเร่ือง

การผลิต เป็นอยา่งไร 

ครอบครัว 
การถือครองท่ีดิน/การสืบทอดอาชีพ/ลกัษณะการประกอบอาชีพ/ลกัษณะครอบครัว/

หนา้ท่ีการท างาน เป็นอยา่งไร 

คุณภาพชีวติ 
สุขภาพ เป็นอยา่งไร 
การศึกษา อยูใ่นระดบัใด ส่งผลต่อการประกอบอาชีพอยา่งไร 
ท่ีอยูอ่าศยั ลกัษณะเป็นเช่นใด 

เศรษฐกจิ(อดีต-ปัจจุบัน) 

การคา้ 
- ในอดีตถึงปัจจุบนั มีการปรับตวัเช่นใด ลกัษณะการคา้ขายเป็นอยา่งไร 
- ตลาด/การขายสินคา้/การขนส่งและคมนาคม/แรงงาน เป็นอยา่งไร 

การเพาะปลูก 
- เคร่ืองมือ/เทคโนโลยี/วิธีการ/เทคนิค/แรงงาน/นวตักรรม/ปัญหา และการจดัการ

ปัญหา มีการปรับตวัไปในทิศทางใด ส่งผลเช่นใดต่อการเพาะปลูก 

การเงิน 
- การเขา้ถึงเงินทุน/แหล่งเงินทุน ของเกษตรกรลกัษณะเป็นอยา่งไร 
- รายรับ/รายจ่าย  ของเกษตรกรเป็นอยา่งไร 
- ภาระหน้ีสิน ของเกษตรกรมีเหตุจากปัจจยัใด 

การเข้ามาของภาครัฐ 
นโยบายรัฐมีผลต่อการปรับตวั ของเกษตรกรหรือไม่ อยา่งไร 
การสนบัสนุนจากภาครัฐท่ีเกษตรกรไดรั้บมีอะไรบา้ง ส่งผลอยา่งไร  
การรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นอยา่งไร 
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การประยุกต์เศรษฐกจิพอเพียงต่อการด ารงชีวติและการท าเกษตรกรรมขนาดใหญ่เป็นอย่างไร 
เหตุใดจึงมีการปรับตัวการประกอบอาชีพ/แง่คิดทีท่ าให้เกษตรกรประสบความส าเร็จคือส่ิงใด 
ทศันะคติของเกษตรกรเปลีย่นความคิดไปจากเดิมมีอะไรเป็นแรงจูงใจ 
ประสบการณ์ชีวติในการท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างไร 
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