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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิต และ

รูปแบบการผลิตทางเกษตรกรรม และความรู ทัศนคติตอการใชปุยอินทรียของชาวนา หมูบานคลอง 14 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร   

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล ไดแก 

การสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณระดับลึก และการจัดกลุมสนทนา กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 

ชาวนา จํานวน 10 คน เลือกโดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ชาวนาเหลานี้อาศัยอยูในหมูบาน

คลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลักเปนเวลาอยางนอย 15 ป และ

มีประสบการณในการใชปุยอินทรียมาแลวอยางนอย 1 ป 

 ผลการวิจัยพบวา ชาวนา หมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนต่ํากวา 15,500 บาท ชาวบานมีที่ดินเปนของตนเอง และเชาที่ดินในสวนของที่ราชพัสดุ 

ซ่ึงมีคาเชาตํ่า สภาพสังคมของหมูบานสวนใหญจะมีความสัมพันธใกลชิดกัน เนื่องจากมีผูใหญบาน

ท่ีคอยประสานใหมีกิจกรรมรวมกันของสมาชิก และการทํานาก็มีการถือแรงกันเพ่ือประหยัดตนทุน

ไมตองจางคนนอกมาทํางานมากนัก รูปแบบการผลิตของชาวนาหมูบานคลอง 14 ทําการเกษตร

แบบอินทรีย อยางไรก็ตาม พวกเขาก็ยังมีการนํานวัตกรรมทางการเกษตรมาใช เชน เมล็ดพันธุขาว

จากกรมการเกษตรท่ีมีการพัฒนาใหมีผลผลิตท่ีมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ รวมท้ังการใชเครื่องทุนแรงตางๆ 

ดังนั้น การทํานาของชาวนาหมูบานคลอง 14 จึงเปนการทํานาท่ีประยุกตผสมผสานระหวางการใช

สารเคมี และการเกษตรอินทรียเพ่ือลดตนทุน และรักษาสภาพดินของท่ีนา สําหรับปุยอินทรียท่ีชาวนา

หมูบานคลอง 14 ใช คือ ปุยพืชสดท่ีมีการหมักตอซังขาวหลังการเก็บเก่ียว ปุยน้ําชีวภาพใชผสมน้ําหมัก

ระหวางการเตรียมดิน และผสมกับปุยอินทรียอัดเม็ด ปุยอินทรียเคมีอัดเม็ด เพราะสะดวกตอการใชกับ

เครื่องหวานปุย ซ่ึงมีแรงจูงใจจากการเชื่อวาการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเปนวิธีท่ีทําใหเพ่ิมผลผลิต

ไดดีกวาการใชปุยเคมีอยางเดียว จึงเห็นไดวาชาวนามีความรูความเขาใจ และทัศนคติที่ดีตอการใช

ปุยอินทรียในระดับหนึ่ง ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญมีความคาดหวังตองการใหรัฐบาลเขามาสนับสนุน 
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ใหความรูและพัฒนาใหปุยอินทรียสามารถมีคุณสมบัติในเรื่องการบํารุงใหขาวสามารถใหผลผลิต

ไดรวดเร็วเหมือนปุยเคมี ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจะตองเปลี่ยนวิกฤติปุยเคมีราคาแพงในปจจุบัน

ใหเปนโอกาสโดยการเรงดําเนินการขับเคลื่อนผลักดันใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชปุยเคมี

มาใชปุยอินทรีย อีกทั้งใหความรู ความเขาใจในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของปุยอินทรีย 

เพ่ือปองกันปุยท่ีไมมีคุณภาพและสรางความม่ันใจในการใชปุยอินทรียใหเกษตรกร  

 

คําสําคัญ: ความรู, ทัศนคติ, ปุยอินทรีย, ชาวนา 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study were to investigate general characteristic of society and economy, 

life style, and the model of production, especially knowledge and attitude towards the utilization 

of fertilizer of farmers in Klong 14 Village, Nongjork District, Bangkok. 

 This study was a qualitative research. The instruments used in collecting data were 

participant observation, in-depth interview, and group discussion. The sample consisted of 10 farmers, 

selected by purposive sampling. These farmers lived in Klong 14 Village, Nongjork District, Bangkok 

and rice farming was their major occupation for at least 15 years. Apart from that, these formers 

had some experiences in using organic fertilizer for at least one year. 

 The results of the study were as follows :  

 The average income of farmers in Klong 14 Village, Nongjork District, Bangkok, was lower 

than 15,500 Baht.  Some farmers had their own lands and some of them rented the lands of Royal 

Properties which offered low renting fee.  In the social aspect, most villagers had close relationship 

with each other because the headman of the village always organized social activities in which 

villagers actively participated. Accordingly, farmers helped each other in doing their jobs. Because 

of this, they could decrease their cost since they did not have to hire so many laborers to work 

on their farms.  In the aspect of model of production, farmers in Klong 14 Village mostly utilized 

the process of organic farming. However, they also utilized agricultural innovation such as the rice 

grain of the Department of Agriculture which had been so developed that could significantly 

increase the farmers productivity. Apart from that, they also used modern agricultural equipments. 

Farmers in Klong 14 Village also applied mix methodology between using chemical substances 

and organic agriculture for the purpose of decreasing cost and soil preservation.  In the aspect of 

fertilizer, farmers in Klong 14 Village used organic fertilizer i.e. the fertilizer which occurred from 

the fermentation of rice stubbles after the harvest season. Apart from that, they used biological 

liquid fertilizer mixed with fermented water during soil preparing. Moreover, villagers mixed the 

fertilizer with the compact organic fertilizer and compact chemical organic fertilizer, since the 

fertilizers were convenient for using with the fertilizer sowing machine. The farmers motivation in 

doing this came from their belief that using mixed fertilizer between the organic fertilizer and the 

chemical fertilizer would increase more productivity than solely using chemical fertilizer. For this 

reason, the researcher concluded that the farmers had got knowledge and understanding including 

good attitude towards using organic fertilizer at a certain level. Consequently, most farmers expected 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

that the government would support them in the aspect of knowledge and develop organic fertilizer 

until it could have the same characteristic with chemical fertilizer in increasing rice productivity. 

Therefore, government agencies should turn the critical point of expensive chemical fertilizer nowadays 

into opportunity for farmers by urging them to use more organic fertilizer, including educating them 

about how to test the quality of organic fertilizer for the purpose of the prevention of disqualified 

organic fertilizer and increasing more confidence among farmers in using organic fertilizer. 

 

Keywords: knowledge, attitude, organic fertilizer, farmer 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การศึกษาเปนแรงบันดาลใจอยางยิ่งที่ทําใหผูวิจัยไดตั้งใจศึกษาเลาเรียนจบปริญญาตรี 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  

ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ผูวิจัยตองขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ไวเปนอยางสูง ท่ีไดใหโอกาสผูนําชุมชนไดมีทางเลือกในการศึกษาตอในระดับตางๆ ในภาคพิเศษ 

เพ่ือนําความรูความสามารถไปใชในการพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนา ในทุกๆ ดานตอไป 

 ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ ท่ีใหความเมตตากรุณาดูแล ตรวจแกไขใหอยางละเอียดรวมท้ังใหคําแนะนําใหคําปรึกษา

ในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้จนประสบความสําเร็จเปนอยางดี 

 ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ท่ีใหคําแนะนําตรวจสอบแกไขจนเสร็จสิ้นสมบูรณ 

 ขอบพระคุณ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสอบ ที่กรุณาใหคําแนะนํา

ตรวจสอบแกไข บทคัดยอ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของงานวิจัยฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ 

 ขอบพระคุณ ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล คณะกรรมการการสอบ ท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกไข

ตารางและสวนอ่ืนๆ ในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้จนแลวเสร็จสมบูรณ 

 ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณาพร โรจนพิทักษกุล คณะกรรมการและเลขานุการ 

การสอบท่ีใหเมตตาตรวจสอบแนะนําแกไขตารางและสวนอื่นๆ ในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้

จนแลวเสร็จสมบูรณ 

 ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ

เจาหนาท่ีบัณฑิตทุกทาน ท่ีใหคําปรึกษาและความสะดวกในทุกๆ เรื่อง ณ ท่ีนี้ไวเปนอยางสูง 

 คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ครูอาจารย ผูมีพระคุณทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนและชี้แนะแนวทางการศึกษาแกผูวิจัย 

จนประสบความสําเร็จ ดวยความสํานึกในพระคุณ 

 

 

                                                                                          ณัฐธเนศ มหาศักยศิริ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

“การปฏิวัติเขียว” (The Green Revolution) ไดเกิดข้ึนโดยการใชเทคโนโลยีการผลิต เชน 

การผสมพันธุพืชสัตวท่ีใหผลผลิตสูง การใชสารเคมีชนิดตางๆ เปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ และการใช

เครื่องจักรกลการเกษตร นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

ตลอดจนสุขภาพอนามัยและระบบนิเวศวิทยาของโลก ทําใหมนุษยหางไกลความเปนธรรมชาติมากข้ึน 

ระบบการเกษตรปจจุบันก็ตั้งอยูบนหลักการ 2 ขอคือ ความมักงาย และความรุนแรง มองเห็นดิน

เปนเพียงพ้ืนท่ีสําหรับพืชอาศัยยืนตนและเปนแหลงธาตุอาหารเทานั้น เม่ือดินขาดความอุดมสมบูรณ

ก็เพียงแตใสธาตุอาหารลงไปโดยตรงในรูปของปุยเคมี การแกปญหาศัตรูพืชโดยการฆาหรือทําลาย

โดยตรงดวยสารเคมีพิษชนิดตางๆ การควบคุมและบังคับธรรมชาติ ไปในทิศทางท่ีมนุษยตองการ 

การขยายตัวอยางรวดเร็วของกิจการกลุมบริษัทผลิตสารเคมีและเครื่องจักรกลที่ใชในการเกษตร 

เกิดหนี้สิน ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม และปญหาดานสุขภาพอนามัย ตอมากระแสความตื่นตัว

ในการหาทางเลือกใหมเพ่ือสิ่งแวดลอมเพ่ือหลีกใหพนจากวัฏจักรเกษตรเคมี และกระแสความตื่นตัว

ดานสุขภาพของผูบริโภค กอใหเกิดขบวนการเกษตรอินทรีย ในประเทศไทยซ่ึงรัฐบาลไดประกาศ

ใหเกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ มีโครงการเกษตรอินทรีย เปนโครงการหลักของแตละชุมชนเลยก็วาได 

โดยเฉพาะโครงการผลิตปุยน้ําสกัดชีวภาพและการใชจุลินทรียเพ่ือผลิตปุยหมักตางๆ ใหประชาชน

ไดเรียนรูหลักการอนุรักษและฟนฟูนิเวศการเกษตร และการปรับปรุงบํารุงดิน 

  ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในปลายป 2539 ไดกอใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจและ

สังคมตางๆ สงผลกระทบตอประชาชนชั้นและทุกภาคสวนของสังคม ประเด็นเรื่องชุมชนเขมแข็ง

ก็ไดรับการหยิบยกข้ึนมากลาวถึงเปนอันมาก ในฐานะท่ีเปนทางเลือกท่ีสําคัญของการพัฒนา เนื่องจาก

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงตองเขามาแกไขปญหารวมกันการเพ่ิมศักยภาพของคนและชุมชน

ใหเขมแข็ง มีความพรอมในการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน ความเขมแข็งของชุมชนจึงเปนฐานสําคัญ

ในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสรางกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ท่ียั่งยืนในอนาคต 
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 เขตหนองจอกเปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยเขตหนองจอก 

เปนเขตพื้นที่ 3 ซึ่งอยูชานเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีลักษณะเปนชนบท

ประกอบไปดวยเรือกสวน ไรนา และทุงเลี้ยงสัตวเปนสวนมาก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม 

มีโครงขายของลําคลองตางๆ อยางหลายสายตอเนื่องกัน และสภาพดินเปนดินเหนียว จึงทําใหหนองจอก

เปนเขตท่ีเหมาะสมสําหรับการเกษตรตั้งแตในอดีต โดยเฉพาะการปลูกขาว 

 การพัฒนาท่ีมาพรอมกับความเจริญกาวหนาทางวัตถุเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคมไดสงผลให

ผูคนและชุมชนตัดขาดออกจากกัน แมวาความเจริญดังกลาวจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายพ้ืนท่ี

ของเขตหนองจอก แตยังมีชุมชนหนึ่งในเขตหนองจอกคือ ชุมชนหมูบานคลอง 14 ของเขตหนองจอก 

ยังคงรักษาความเปนชุมชนเกษตรกรรมอยางเหนียวแนน ประชาชนในเขตนี้ยังคงทําการเกษตร

มีการผลิตขาวโดยใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ นอกจากนั้นชุมชนหมูบานคลอง 14 ยังเปนชุมชนเดียว

ท่ีมีการทํานามากท่ีสุดในเขตหนองจอกโดยมีกลุมแกนนําเกษตรกรของชุมชนเปนผูริเริ่มในการดําเนิน

กิจการ จัดกิจกรรมถายทอดความรูและการผลิตปุยอินทรียตั้งแตป พ.ศ. 2549 ในป พ.ศ. 2550 

สหกรณฯ แหงนี้ก็เปนสหกรณผูผลิตและใชปุยอินทรียตนแบบของชุมชนหมูบานคลองสิบสี่ 

ในดานการผลิตและใชปุยอินทรียในชุมชน อยางไรก็ตามยังไมไดมีการสรุปผลอันเนื่องมาจากการพัฒนา

สงเสริมเกษตรอินทรียโดยการใหใชปุยอินทรียในชุมชนวาผลท่ีเกิดข้ึน จากนโยบายนี้จะดําเนินตอไป

ในทิศทางใด ในฐานะท่ีผูวิจัยอาศัยและเติบโตข้ึนในชุมชนเกษตรแหงนี้ ท่ีผานยุคแหงการผลิต

เพ่ือการมุงพัฒนาทางเศรษฐกิจ จนเขาสูปจจุบันท่ีมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืนดวยการคํานึงถึงความสมดุล

ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความรวมแรงรวมใจกันของสมาชิกชุมชนมากข้ึน กิจกรรมการผลิต

และใชปุยอินทรียในชุมชนนั้นจึงเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะแสดงออกถึงความรู และทัศนคติของประชาชน

ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตางๆ และการมีสวนรวมของชุมชนท่ีสงเสริมเกษตรกรใหใชปุยอินทรีย

ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรมีการนําความรู ความเขาใจในการผลิต และการใชปุยอินทรียทดแทน

ปุยเคมี และจากการพัฒนาประเทศมุงเนนใหดําเนินการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรีย โดยใหประชาชน

มีสวนรวม 

 การศึกษาครั้งนี้จึงมุงศึกษาความรู ทัศนคติตอการใชปุยอินทรียของเกษตรกรคือ ศึกษาความรู 

ทัศนคติตอการใชปุยอินทรียของเกษตรกรวาเปนเพราะปจจัยใด ในระดับใด การใชปุยอินทรียแสดงออกถึง

ความกาวหนาและนําไปสูการปรับปรุงแนวทางในการสงเสริมการใชปุยอินทรียได เพ่ือใหการดําเนินการ

ตามนโยบายการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรียเปนไปอยางเหมาะสม และยังเปนกรณีศึกษา

เพ่ือการพัฒนาชุมชนสูการเปนชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืนในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนา หมูบานคลอง 14      

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต และรูปแบบการผลิตทางเกษตรกรรมในอดีต และปจจุบันของชาวนา 

หมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 1.2.3 เพ่ือศึกษา ความรู ทัศนคติตอการใชปุยอินทรียของชาวนา หมูบานคลอง 14 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขต ดังนี้ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ในการวิจัยเรื่อง ศึกษาความรูทัศนคติตอการใชปุยอินทรียของชาวนา หมูบานคลอง 14   

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานประชากร เฉพาะชาวนาที่อาศัย

อยูหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เปนกลุมตัวอยางจํานวน 10 ครัวเรือน และ

ตองมีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลักมาเปนระยะเวลาไมตํ่ากวา 15 ป และมีประสบการณในการใชปุยอินทรีย

มาแลวไมต่ํากวา 1 ป 

 

1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

  

 การศึกษาเรื่องศึกษาความรู ทัศนคติ ตอการใชปุยอินทรียของชาวนา หมูบานคลอง 14 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จึงเลือกใชวิธีการศึกษาลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) ท่ีคิดวาจะสามารถเขาถึงขอมูลไดมากท่ีสุดโดยมีข้ันตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 1.4.1 การสํารวจขอมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสํารวจเอกสารเปนสิ่งสาํคัญ

ในการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเพ่ือเปนองคความรูท่ีจะไดสะสมไวเลือกสรรวามีประเด็นใดท่ีมีการศึกษา

ไวแลวและยังมีขอมูลสิ่งใดท่ียังขาดอีกบาง โดยขอมูลท่ีรวบรวมจะไดจากหนวยงานสถาบันการศึกษา

หรือองคกรเอกชน และสถาบันการศึกษาท่ีทํางานเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 

 1.4.2 การเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) 

กับประชากรชาวนาท่ีอาศัยอยูในหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
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 การเก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) และการสังเกตการณ

แบบไมมีสวนรวมเปนสําคัญ และการสัมภาษณเจาะลึก (indepth interview) ของการดําเนินแบบแผน

กิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุมอาชีพชาวนา จนกระท่ังไดขอมูลครบถวน 

 เพ่ือเสนอภาพชีวิตประจําวันของผูใหขอมูล จําแนกตามอาชีพ เพศ การศึกษา และภูมิหลัง

ของการมาอยูในชุมชน โดยเฉพาะผูท่ีประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก การสัมภาษณเปนการพูดคุยถึง

ความเปนมา ลักษณะประวัติชีวิตของบุคคล การทํานา ความรู ทัศนคติตอการใชปุยอินทรีย และ

ความคาดหวังในอนาคต 

 การสัมภาษณระดับลึกชาวนาท่ีมีการใชปุยอินทรียในการทํานา โดยคัดเลือกชาวนาท่ีมี

ประสบการณในการใชปุยอินทรียไมต่ํากวา 1 ป  

 เม่ือไดรับขอมูลในเบื้องตนแลวจะนําเสนอขอมูลที่ไดรับใหกับคนที่เกี่ยวของในหมูบาน

ไดรับทราบท้ังเพ่ือตรวจสอบขอมูลและรับฟงการสะทอนกลับ  

 

 

 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 

 1.5.1 การใชปุยอินทรีย หมายถึง การที่ชาวนาในชุมชนบานคลอง 14 ไดใชปุยอินทรีย   

ในการเกษตร โดยนําปุยอินทรียไปใชในการเพาะปลูกดวยเห็นถึงประโยชนในดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

สุขภาพอนามัยของตน ครอบครัว และชุมชน 

 1.5.2 ปุยอินทรีย หมายถึง ปุยท่ีใชในการเกษตร ซ่ึงเปนปุยท่ีไดจากการสลายตัวของเศษวัสดุ

อินทรียจากพืช สัตว ตลอดจนสิ่งขับถายจากสัตวและของเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรม การเกษตร เปนตน 

สามารถนําวัสดุธรรมชาติมาใชในการผลิตไดแก มูลสัตว ซากพืชซากสัตวน้ําชีวภาพ เศษวัสดุจาก

การเกษตร เชน ฟางขาว รวมท้ังของเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมการเกษตร เชน กากออย และสาเหลา 

เปนตน ปุยอินทรียจะทําใหดินโปรง รวนซุย มีการอุมน้ํา และการถายเทอากาศดีข้ึน ชวยเพ่ิมกิจกรรม

ตางๆ ของจลุินทรียในน้ํา ทําใหสมบัติทางชีวภาพของดินดีข้ึน ลดการสูญเสียธาตุอาหารจากดิน 

 1.5.3 ปุยน้ําชีวภาพ หมายถึง น้ําสกัดท่ีไดจากการยอยสลายเศษวัสดุเหลือใชจากสวนตางๆ 

ของพืชหรือสัตว โดยผานการบวนการหมักในสภาพท่ีไมมีออกซิเจน มีจุลินทรียทําหนาท่ียอยสลาย

ซากพืชและซากสัตวเหลานั้นใหกลายเปนสารละลาย รวมถึงการใชเอนไซดท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือ

มีการเติมเอนไซดเพ่ือเรงการยอยสลายไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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 1.5.4 ชาวนา หมายถึง ผูท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกขาวเปนหลัก 

 1.5.5 หมูบานคลอง 14 หมายถึง ชุมชนที่มีอาณาเขตขึ้นอยูกับแขวงคลองสิบสอง 

เขตหนองจอก ลําคลอง 14 เปนลําคลองซึ่งกั้นระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร 

โดยฝงตะวันออกเปนเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และฝงตะวันตกเปนเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร มีลักษณะการตั้งการบานเรือนอยูท้ัง 2 ฝงคลอง โดยบานจะขนานไปกับลําคลอง

ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชนหมูบานคลองสิบ 14 เปนชุมชนเกาแก ประชาชนสวนใหญเปนคนไทย

เชื้อสายมอญมีอาชีพเปนเกษตรกร และมีสภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเฉพาะตน 

 1.5.6 ลักษณะพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง คุณลักษณะของเกษตรกร

ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาทําการเกษตร พืชท่ีปลูก พ้ืนท่ีทําการเกษตร รายไดและ

รายจาย จํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนตน 

 1.5.7 วิถีชีวิต หมายถึง การดําเนินชีวิตของชาวนาหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานครในดานตางๆ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ดวยภูมิปญญาท่ีสั่งสมกันมาเปนเวลาชานาน 

 1.5.8 การทํานา หมายถึง การปลูกขาวและการดูแลรักษาตนขาวในนา ตั้งแตปลูกไปจนถึง

เก็บเก่ียว การปลูกขาวในแตละทองถ่ินจะแตกตางกันไปตามสภาพของดินฟาอากาศ และสังคมของ

ทองถ่ินนั้นๆ ในแหลงท่ีตองอาศัยน้ําจากฝนเพียงอยางเดียว ก็ตองกะระยะเวลาการปลูกขาวใหเหมาะสม

กับชวงท่ีมีฝนตกสมํ่าเสมอ และเก็บเก่ียวในชวงท่ีฤดูฝนหมดพอดี เนื่องจากแตละทองถ่ินมีสภาพดิน

ฟา อากาศท่ีแตกตางกัน 

 1.5.9 ความรู หมายถึง ความรอบรูและความเขาใจเก่ียวกับการทํานา การใชปุยอินทรียท่ีดี

โดยไดรับจาแหลงความรู หรือประสบการณท่ีผานมา 

 1.5.10 ทัศนคติ หมายถึง เครื่องมือกําหนดทิศทางพฤติกรรมของบุคคล ท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ซ่ึงความรูสึกนั้นเปนไปในทางท่ีพอใจหรือไมพอใจก็ได 

 1.5.11 รูปแบบการผลิต หมายถึง การทํานาท่ีเปลี่ยนแปลงจากการผลิตแบบดั้งเดิมมาเปน

การผลิตเพ่ือขาย ทําใหเกิดความจําเปนในการพ่ึงพาเงินทุนเพ่ิมข้ึน  

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1.6.1 ทําใหทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนา หมูบานคลอง 14 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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 1.6.2 ทําใหทราบถึงวิถีชีวิต และรูปแบบการผลิตทางเกษตรกรรมของชาวนา หมูบานคลอง 14 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 1.6.3 ทําใหทราบถึงความรู และทัศนคติตอการใชปุยอินทรียของชาวนา หมูบานคลอง 14 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนขอมูลในการสงเสริมใหชาวนามีความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับ

การใชปุยอินทรียไดอยางถูกตอง 

 1.6.4 เพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและมาตรฐาน

ในการใชปุยอินทรยี 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของประกอบการวิจัย

ตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 

 2.1 ทฤษฎีฐานรากกับความเขมแข็งเพ่ือระบบเกษตรกรรมและชุมชนไทย 

 2.2 ทฤษฎีการพ่ึงพา 

 2.3 ทฤษฎีระบบโลก  

 2.4 วิถีชีวิตชาวนาไทย 

 2.5 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนาในประเทศไทย 

 2.6 ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาชุมชน 

 2.7 ปรัชญาแนวคิดการพ่ึงตนเองของชุมชน 

 2.8 แนวคิดเรื่องชุมชนเขมแข็ง 

 2.9 ปุยอินทรีย 

 2.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ทฤษฎีฐานรากกับความเขมแข็งของระบบเกษตรกรรมและชุมชนไทย 

 

 นภาภรณ หะวานนท (2550, หนา 29-30) กลาวสรุปถึงฐานรากในการสรางความเขมแข็ง

ของระบบเกษตรกรรมและชุมชนไทยไววา การศึกษาปรากฏการณของชุมชน ไดชวยใหผูศึกษาเขาถึง

นัยสําคัญของความเขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ และสามารถสรางขอเสนอเชิงทฤษฎีในเรื่องความเขมแข็ง

ของชุมชนจากความหลากหลายของปรากฏการณ โดยชุมชน ไดผานประสบการณของการดํารงชีวิต

แบบหาอยูหากิน ซ่ึงอยูบนฐานคิดของเศรษฐกิจแบบพอเพียง คนมีการทํามาหากินแตกตางกันไปตาม

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติไดสรางความรูและระบบความสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดอยางม่ันคงปลอดภัย ในยุคนี้เรียกไดวาเปนยุคกอนเขาสูเศรษฐกิจการคา ซ่ึงคนในชุมชน

ไดสะทอนภาพของชีวิตท่ียากลําบากตองเหน็ดเหนื่อยกับการทํามากิน ตอสูกับความผันผวนของธรรมชาติ 

แตก็เปนชีวิตท่ีคนมีอํานาจอิสระในการสรางความรูท่ีเชื่อมโยงกับสภาพธรรมชาติ สามารถปรับเปลี่ยน

ความรูใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมและความตองการจําเปน การศึกษานี้ไดใหขอเสนอเชิงทฤษฎีท่ีสะทอน

ความเขมแข็งของชุมชนในอดีต ในชวงของการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัยนับจากมีการประกาศใช
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1 ชุมชนไดเผชิญกับการไหลบาของความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม 

สินคาจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเขามาของระบบสัมพันธแบบใหม ท้ังของรัฐ ขาราชการ พอคา 

และนายทุน ชุมชนแตละแหงตางไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ในระดับที่แตกตางกัน 

มากบางนอยบาง แตสิ่งท่ีชุมชนไมสามารถหลีกเลี่ยงไดคือ การลดนอยถอยลงของฐานทรัพยากร

เพ่ือการดํารงชีวิต และการกระตุนใหชุมชนตองกาวสูระบบเศรษฐกิจเพ่ือการคา ชุมชนตองเผชิญปญหา

การปรับตัวในลักษณะท่ีแตกตางกัน และในชวงเวลาหนึ่งไดพยายามพลิกฟนความเขมแข็งของชุมชน

ข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง การศึกษาแสดงใหเห็นถึงความหมายของความเขมแข็งของชุมชน เงื่อนไข และ

กระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชน  

2.1.1 การดํารงอยูของชุมชนกอนเขาสูยุคเศรษฐกิจเพ่ือการคา  

นภาภรณ หะวานนท (2550, หนา 29-30) กลาววาการศึกษาชุมชน ไดใหภาพของ

ชุมชนในอดีตท่ีมีความคลายคลึงกันมาก แมวาสภาพทางธรรมชาติอันเปนบริบทของชุมชน

จะมีความแตกตางกันไป ไมวาจะเปนท่ีสูง ท่ีราบสูง ท่ีราบ ท่ีราบลุม หรือท่ีชายฝงทะเล แตในทุกพ้ืนท่ี

คนในชุมชนไดผานประสบการณท่ีคลายคลึงกันคือ ความพยายามที่จะอยูรอดหรือดํารงอยูไดภายใต

สภาพแวดลอมท่ีมีความหลากหลาย โดยไดสรางระบบความรูท่ีสอดคลองกับระบบนิเวศของชุมชน 

คนสูงอายุในชุมชนตางถายทอดประสบการณเมื่อครั้งที่เขามาตั้งบานเรือนในยุคที่ทุกหนทุกแหง

ยังเปนปาดงวา ไดพยายามอาศัยสิ่งท่ีมีอยูตามธรมชาติมาปรับเปลี่ยนและสรางสรรคเพื่อใหสามารถ

ตอบสนองตอความตองการจําเปน เชน มีการปลูกขาวซ่ึงเปนอาหารหลักดวยวิธีการตางๆ กัน 

ท้ังการปลูกขางไรในท่ีสูง การทํานาในท่ีดอนและท่ีราบ สวนในภาคใตมีการทํานาในท่ีพรุ ซ่ึงการปลูกขาว

ในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันนี้ มีวิธีการท่ีแตกตางกันไป รวมไปถึงการเสาะหาพันธุขาวตางๆ มาทดสอบปลูก

ใหเหมาะสมกับสภาพธรรมชาติ หรือในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บในชวงท่ีการต้ังถ่ินฐานบานเรือน

ลอมรอบดวยปาทึบมีไขปาชุกชุม เม่ือเจ็บปวยก็จะมีผูพยายามศึกษาหาพืชสมุนไพรตางๆ มารักษาพยาบาล 

ผานการลองผิดลองถูก จนสามารถนํามาใชรักษาโรคท่ีคนเปนขณะนั้นได หรือการเก็บหาของปา

เพ่ือนํามาเปนอาหารหรือใชสอยอ่ืนๆ ก็ตองรูจักเลือกพืชท่ีมีความปลอดภัย สามารถนํามาบริโภค 

นอกจากนี้ยังตองรูจักทําเครื่องมือดักสัตว ลาสัตว และยังตองมีประสบการณในการเดินปาใหปลอดภัย 

การดํารงชีวิตของคนในชวงนี้จึงผูกพันอยูกับธรรมชาติ โดยไดสรางระบบความรูในดานตางๆ 

เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากธรรมชาติ 

 การทํามาหากินของคนในยุคนี้มีเปาหมายเพ่ือการบริโภคเปนหลัก ท่ีเหลือจึงแลกเปลี่ยนหรือ

ขายบาง การเก็บหาของปาไมวาจะเปนพืชผักตางๆ เชน หนอไม เห็ด ผักเปด ผักติ้ว หรือสัตวปาตางๆ 

เชน เกง ไกปา หมูปา ฯลฯ มาบริโภค จะใชวิธีเก็บหามาเทาท่ีตองการบริโภคหรือแบงบันกันเองเทานั้น 

ไมเก็บหามาจนเกินความจําเปน เพราะของปามีอยูอยางเหลือเฟอตลอดป ไมจําเปนตองเก็บมาสะสมไว

เพ่ือเปนหลักประกันในการบริโภค อยางไรก็ตามวิถีชีวิตในหมูบานมิใชภาพของการที่คนที่มีชีวิต
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อยางไมตองด้ินรนตอสูเพราะทุกอยางท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ แทที่จริงแลวคนในหมูบานชวงนี้

ตองทํางานหนัก เพ่ือจะสามารถนําสิ่งท่ีไดจากธรรมชาติมาใชเพ่ือตอบสนองความตองการจําเปน 

คนตองใชเวลาในการทํางานนานมาก มีเวลาพักผอนนอย ตองออกไปทํานาแตเชาจนคํ่าจึงไดกลับบาน 

เม่ือมาถึงบานอาจตองมาตําขาว แลวจึงนึ่งขาว บางคนก็ตองปนฝายทอผาจนดึก บางครั้งตองนอนดึกมาก

ถึงเท่ียงคืน และตื่นข้ึนมาแตเชาประมาณตีสองตีสามเพ่ือนึ่งขาวเตรียมตัวไปนา ซ่ึงมีคนใชคําพูดวา 

ไมขยันก็ไมมีกิน เพราะท่ีไมเตียนอยางทุกวันนี้ ตองรีบไปถางตนไม ขุดตอไมออก ถึงจะไดปลูก 

 ในชวงทศวรรษ 2490 ถึงแมบางชุมชนจะเริ่มมีการใชเงินแลว แตชาวบานถือวาเงินเปนของ  

หายาก และจะพยายามทําสิ่งตางๆ ท่ีจําเปนใชเอง เชน การปลูกฝายเพ่ือนํามาทอผา โดยจะปลูกฝายไว

ตามหัวไรปลายนา แลวจึงเก็บปุยฝายมาปนเปนดายทอเปนผา ซึ่งกวาจะทอผามาเปนผานุงได

ตองอดหลับอดนอน เสื้อผาจึงเปนสิ่งขาดแคลน บางคนถึงแมเสื้อผาขาดก็ยังตองใสโดยหาหญา

มาเย็บปดไว ชีวิตคนในชวงนี้จึงลําบากกวาท่ีคนในปจจุบันจะคาดคิดถึง อยางไรก็ตามในสมัยนี้ไมมี

การแบงแยกฐานะของคนโดยใชเกณฑทางดานเศรษฐกิจ ในชุมชนไมมีการใชคําวายากจน เพราะทุกคน

มีขาวท่ีปลูกเองไวบริโภค มีอาหารท่ีผลิตและเก็บหาได คนไมรูสึกวาการขาดแคลนในเรื่องอาหาร

เปนความยากจน 

 ความรู ท่ีคนไดสรางข้ึนมากอนเขาสูยุคเศรษฐกิจเพ่ือการคาเปนความรู ท่ีเชื่อมโยงกับ

สภาพแวดลอมท่ีตนเองดํารงชีวิตอยู เปนความรูท่ีอาศัยการลองผิดลองถูกจากการปฏิบัติอยางจริงจัง 

และเปนความรูท่ีมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือสนองตอบตอความตองการของคนในชุมชนอยูตลอดเวลา เชน 

ในการทํานาจะมีการปรับระบบการทํานาใหสอดคลองกับธรรมชาติกลายเปนระบบความรูเก่ียวกับ

การคัดเลือกพันธุขาวท่ีจะปลูกใหเหมาะสมกับความสูงต่ําของพ้ืนท่ีและความเพียงพอของน้ํา ความรู

ในเรื่องการทํานานั้นจะไดรับการถายทอดไปยังคนรุนตอไป เม่ือเด็กติดตามพอแมออกไปนาขาว พอแม

จะคอยบอกใหเด็กฟงวาพ้ืนท่ีนาสวนใดควรใชขาวพันธุใดเพราะอะไร ซ่ึงเปนการถายทอดความรู

เพ่ือใหเด็กสามารถเติบโตเปนผูใหญท่ีสามารถพ่ึงตนเองในการทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวตนเองได 

นอกจากนี้ในการปลูกขาวชาวนายังไดสรางระบบความสัมพันธระหวางชาวนาดวยกันเพ่ือแลกเปลี่ยน

แรงงาน สรางความสนุกสนานรื่นเริงในการทํางาน สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน และการสราง

ระบบการพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยในการทํามาหากิน ขาวจึงไมเพียงแตเปนอาหารหลัก

ของชาวนาเทานั้น แตการทํานายังเปนท่ีมาของระบบความสัมพันธ และวัฒนธรรมของผูท่ีอยูในชุมชน

หมูบานเดียวกัน ความรูสึกเปนคนหมูเดียวกันพวกเดียวกันของชาวนาเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการทํานาท่ีดําเนินตอเนื่องไปเกือบท้ังป ความเปนชาวนาจึงมิใชเปนเพียงอาชีพหนึ่งของ

ผูท่ีทํานา แตความเปนชาวนาสะทอนถึงวิถีชีวิตของคนทํานา ซ่ึงมีระบบความรูท่ีไดสรางสรรค สะสม 

ปรับเปลี่ยน และมีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง 
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 ถึงแมวาครอบครัวจะเปนหนวยหลักการผลิตและการบริโภค แตความอยูรอดของครอบครัว

มิไดเกิดข้ึนไดโดยอิสระ ในการทํามาหากินครอบครัวในชุมชนตองอาศัยพ่ึงพาแรงงานซ่ึงกันและกัน เชน 

รวมแรงกันเพ่ือเก็บเก่ียวขาวใหทันเวลา ในการเก็บหาของปาก็มักจะใชการแบงปนของท่ีเก็บหาได เชน 

เนื้อสัตวปา เพ่ือใหมีอาหารหมุนเวียนแบงปนกันในระหวางครอบครัว นอกจากการผลิตและการบริโภคแลว 

ครอบครัวยังมีการพ่ึงพาอาศัยกันในเรื่องการสรางบาน การผลิตเครื่องมือทํามาหากิน การสรางพาหนะ 

เชน เกวียน คันไถ นอกจากนี้ คนยังตองพึ่งพากันในดานการรักษาโรค การประกอบพิธีกรรม 

ความจําเปนท่ีคนในชุมชนจะตองรวมมือกันในเรื่องตางๆ เหลานี้ เปนผลมาจากการท่ีคนไมสามารถ

กระทําหลายกิจกรรมหลายอยางใหบรรลุเปาหมายไดโดยลําพัง การระดมแรงงานกันสามารถชวยให

กิจกรรมไดรับผลสําเร็จสูงกวาการทําโดยอาศัยแรงงานเฉพาะภายในครอบครัว และลักษณะของ

การทํากิจกรรมบางอยางตองอาศัยผูรู หรือการทําโดยอาศัยแรงงานเฉพาะเรื่องซ่ึงจะมีผูรูอยูไมมากนัก

ในหมูบานเดียวกัน หรือในหมูบานใกลเคียงทําใหตองมีการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน นอกจากนี้

กิจกรรมกลายๆ อยาง เชน พิธีกรรมตางๆ การสรางความสนุกสนานรื่นเริงในเทศกาลสําคัญ การทําบุญ 

ตองอาศัยพลังของกลุม ท่ีจะสรางศรัทธา ขวัญและกําลังใจซ่ึงกันและกันได ดังนั้น การทําความเขาใจ

กับการดํารงอยูของหมูบานในชวงนี้ จึงตองอาศัยการศึกษาผานกิจกรรมหลักๆ ท่ีครอบครัวตองทํา

เพ่ือความอยูรอดของครอบครัวและผานกิจกรรมท่ีเปนปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวในรูปแบบตางๆ 

ซ่ึงจะทําใหมองเห็นภาพเครือขาย และแรงเกาะเก่ียวของครอบครัวท่ีมาอยูรวมกันเปนชุมชนหมูบาน 

 ระบบความรูซ่ึงคนสรางข้ึนจากความสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ไดกอใหเกิด

ระบบความสัมพันธของสังคมในชวงนั้นๆ อาทิเชน ระบบความสัมพันธท่ีชวยเหลือกันในเรื่องแรงงาน 

ความสัมพันธในระบบแลกเปลี่ยนเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต ระบบการถายทอดความรู 

ในเรื่องการทํามาหากินใหแกกัน ระบบการพ่ึงพากันในยามเจ็บปวย ความสัมพันธระหวางระบบความรู

กับระบบความสัมพันธเปนกระบวนการที่ตางสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งไมเคยหยุดนิ่ง หากมี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพ่ือปรับใหเขากับสภาพแวดลอม เพ่ือใหคนในชุมชนเกิดความปลอดภัย

ในการดํารงชีวิต ทุกคนมีหลักประกันการบริโภค เกิดความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน มีจิตสํานึก

รวมในความเปนหมูพวกเดียวกัน เปนสภาวะที่ทุกคนสามารถใชอํานาจอิสระในการดําเนินชีวิต 

สามารถพ่ึงพาตนเองในการแกไขปญหา ท่ีเกิดข้ึน ทําใหมนุษยตระหนักถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

ดังท่ีคนในชุมชนจะเรียกตนเองอยางชัดเจนวา พวกเราคือชาวนา ชาวประมง ชาวเล อันเปนคําพูด

ท่ีสะทอนจิตสํานึกของชุมชนท่ีมีความสําคัญมากและดํารงอยูกับทุกชุมชนโดยรวม นิยามของความเขมแข็ง

และการดํารงอยูของชุมชนกอนเขาสูระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบสมัยใหมอันเปนยุคเศรษฐกิจ

เพ่ือการคามีเง่ือนไขและกระบวนการท่ีสําคัญดังนี้คือ 

 1) กอนหนาท่ีชุมชนจะเขาสูระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบสมัยใหม ชุมชนดํารงอยู

โดยพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไมท้ังในท่ีราบและท่ีสูง แมน้ํา ทะเลสาบ และพ้ืนท่ีดินเพาะปลูก 
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 2) การดํารงอยูของชุมชนในอดีตอาศัยระบบความรูท่ีคนในชุมชนไดสรางขึ้น เพื่อให

สามารถใชประโยชนจากธรรมชาติ โดยระบบความรูที่คนไดสรางขึ้นนี้เปนระบบที่สอดคลองกับ

การดํารงชีวิตโดยเกิดจากประสบการณของการปรับตัวและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินนั้น 

ชุมชนจึงเปนผูสรางเทคโนโลยี สามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและแกไขปญหาอันเกิดจากการใช

เทคโนโลยีไดดวยความรูท่ีมีอยูในชุมชน 

 3) ชุมชนในอดีตไดรวมกันสรางกฎเกณฑกติกา ซ่ึงรวมถึงจารีตประเพณี ระบบ

การจัดสรรทรัพยากร สิทธิในการใชทรัพยากร สิทธิอ่ืนๆ รวมท้ังหนาท่ีท่ีคนในชุมชนตองปฏิบัติ ระบบ

ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในชุมชนจึงเปนระบบท่ีตอบสนองตอการดํารงอยูของชุมชน 

 4) ระบบความรูและระบบความสัมพันธท่ีชุมชนไดสรางข้ึนมาเพ่ือใหสามารถใชประโยชน

จากธรรมชาติเพ่ือสนองตอบตอความตองการจําเปน เปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหชุมชนในอดีต

มีความเขมแข็ง ซ่ึงสะทอนใหเห็นจากความเพียงพอในการบริโภค การท่ีคนอยูรวมกันอยางสันติและ

เอ้ืออาทร ความสามารถในการปรับตัวและแกไขปญหาตางๆ ไดโดยไมพ่ึงพิงภายนอก การมีความรูสึก

ผูกผันกับชุมชนความม่ันใจและพึงพอใจในการดํารงชีวิตอยูในชุมชน ซ่ึงท้ังหมดนี้นําไปสูการตระหนัก

ในพลังในการสรางสรรคของตนเอง และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 2.1.2 การเปล่ียนแปลงของชุมชนเม่ือเขาสูยุคการพัฒนาไปสูความทันสมัย 

 กลาเซอร (Glaser, 1978, p. 89) กลาววาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในชุมชนเกิดข้ึนในเวลา

ไลเลี่ยกัน คือประมาณชวงทศวรรษ 2500 อันเปนชวงเวลาที่รัฐเริ่มใชแนวทางการพัฒนาประเทศ

โดยมุงสรางความเจริญเติบโตของภาคอุสาหกรรมโดยอาศัยผืนปา ผืนดิน ผืนน้ํา อันเปนฐานชีวิตของ

คนในชุมชนเปนฐานทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา โดยไดสรางกลไกตางๆ เพ่ือใหสามารถผนวกชุมชนเขาสู

กระบวนการพัฒนาหลายประการท่ีสําคัญ ไดแก 

 1) การจัดโครงสรางพ้ืนฐานเขาไปในชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาแหลงน้ํา เริ่มจาก

บอบาดาล เข่ือน คลอง ชลประทาน 

 2) การนําความรูและเทคโนโลยีทางการเกษตรแผนใหมเขาไปในชุมชน ไมวาจะเปน    

พันธุขาว พันธุพืชไร พืชสวน ปุย ยาฆาแมลง เครื่องมือเครื่องจักร รวมท้ังวิธีการในการทําเกษตร

แผนใหมท่ีใหผลผลิตสูง แตตองมีการลงทุนสูงตามไปดวย รวมท้ังยังเปนเทคโนโลยีท่ีไมเก้ือกูลตอระบบ

นิเวศ  

 3) การนําสินคาอุปโภคบริโภคเขาไปสูตลาดในชุมชน อันเปนการกระตุนใหเกิด

ความตองการเงินเพ่ือซ้ือหาของเหลานี้ซ่ึงทําใหคนตองการมีรายไดท่ีเปนเงินมากข้ึน  

 4) การจัดการใหคนเขาสูการศึกษาในระบบโรงเรียนอยางเขมขน เพ่ือเตรียมคนรุนใหม

ใหมีลักษณะเปนคนทันสมัย (modern man) เหมาะกับสังคมอุตสาหกรรม 
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 การสรางกลไกผนวกชุมชนเขาสูกระบวนการพัฒนาประเทศไดกอใหเกิดผลกระทบตอ

การดํารงอยูของชุมชนอยางรุนแรงหลายประการ ประการแรก นโยบายของรัฐท่ีเนนการนําสวนเกิน

ของภาคเกษตรกรรมมาเปนรายไดหลักของประเทศ โดยใชกลไกทางดานภาษี ทําใหคนในชุมชน

ซ่ึงเปนผูผลิตไดรับผลตอบแทนจากการผลิตต่ํา โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับผูท่ีทํางานในภาครัฐ หรือ

ภาคอุตสาหกรรม ทําใหคนในชุมชนหมูบานเริ่มมองวาการทํางานในไรนาเปนงานท่ีไมมีคุณคา และ

ไมตองการถายทอดระบบความรูในเรื่องนี้ใหกับลูก แตตองการใหลูกไปทํางานนอกภาคการเกษตรกรรม 

ประการท่ีสอง การกระตุนใหชุมชนหมูบานขยายการผลิตและเพ่ิมผลผลิต กระทําโดยการสรางระบบ

ความรูที่สอดคลองกับระบบความรูที่เคยสะสมมาของชุมชน ความรูที่มากับกระบวนการสราง

ความทันสมัยใหกับการผลิตในภาคเกษตร มีลักษณะเปนสวนเสี้ยว มุงเนนที่การเพิ่มผลผลิต และ

ทําใหคนมองเห็นแตสวนดีของเทคโนโลยีใหมๆ โดยปราศจากการใหความรูอยางรอบดานแกชุมชน 

ซ่ึงในหลายๆ ครั้งทําใหชุมชนตองประสบปญหาท่ีคาดไมถึงหลายประการ เชน การใชยาฆาแมลง

อยางไมถูกวิธีทําใหเปนอันตรายท้ังกับผูผลิตและผูบริโภค การใชปุยเคมีมากจนทําใหดินเสื่อมและ

ตองใชปุยมากข้ึนเรื่อยๆ การใชเครื่องมือเครื่องจักรเพ่ือทุนแรงมากจนทําใหขาดการพ่ึงพาอาศัยกัน

ทางดานแรงงาน คนมีชีวิตแบบตางคนตางอยู การใชเมล็ดพันธุพืชท่ีมีการคนควาใหมๆ จากหองทดลอง

ทําใหคนมีการปลูกพืชชนิดเดียวกัน แทนการปลูกพืชพ้ืนเมืองซ่ึงมีอยูหลากหลายชนิด ซ่ึงมีผลทําให

เม่ือเกิดโรคพืชหรือแมลงระบาดจะแพรขยายไปอยางรวดเร็ว การปลูกขาวไดปละ 2-3 ครั้งทําใหไมมี

เวลาพักดิน ดินจึงเสื่อมโทรม เปนตน ประการท่ีสาม นโยบายของรัฐท่ีตองการใชการศึกษาในระบบ

โรงเรียนเปนเครื่องมือสําหรับการเตรียมคนหรือฝกคนเขาสูอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ระบบการศึกษา

ท่ีรัฐไดลงทุนไปมากมายในทุกๆ ระดับ ไมตอบสนองตอการดํารงชีวิตของชุมชน ทําใหคนรุนใหม

แปลกแยกจากความรูท่ีเคยสะสมมาในชุมชน ระบบการศึกษาสมัยใหมไดกันพอแมใหหลุดออกไปจาก

กระบวนการเรียนรูของคนรุนใหม ซ่ึงทําใหภูมิปญญาหรือความรูท่ีเคยมีมาไมไดรับการปรับเปลี่ยนให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ทําใหชุมชนตกอยูในภาวะท่ีตองพ่ึงพิงผูอ่ืนทางความรู ประการท่ีสี่ 

การพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัยในดานตางๆ มีผลทําใหคนมีความตองการใชเงินในการดํารงชีวิต

มากข้ึน แตความพยายามเพ่ิมรายไดท่ีเปนตัวเงินดวยการเพ่ิมผลผลิตและขยายการผลิตของคนในชุมชน

หมูบานมีขอจํากัดหลายอยาง นอกจากนี้มาตรการทางดานภาษีของรัฐยังมีสวนทําใหผูผลิตในภาค

เกษตรกรรมไดรับผลตอบแทนนอยกวาท่ีควรทําใหคนจํานวนมากตกอยูในภาวะหนี้สิน และพยายาม

หาแหลงรายไดอ่ืนๆ โดยเฉพาะการเปนแรงงานรับจางท่ีไรทักษะนอกชุมชนหมูบานของตนเอง ทําให

ระบบความสัมพันธของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ประการสุดทาย การปรับเปลี่ยนจากการผลิต

เพ่ือบริโภคไปสูการผลิตเพ่ือการคา ทําใหชุมชนหมูบานตองมีการติดตอสัมพันธกับคนและองคกร

ทางสังคมท่ีอยูนอกชุมชนในเรื่องตางๆ มากข้ึนกวาเดิมมาก ชุมชนหมูบานไมอาจตอบสนองความตองการ

จําเปนของคนในชุมชนไดอยางสมบูรณเหมือนในอดีต ท้ังนี้การติดตอกับสังคมภายนอกตองอาศัย
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ทรัพยากรท่ีสําคัญคือความรูท่ีเหมาะสําหรับสังคมสมัยใหมซ่ึงตางไปจากความรูท่ีชุมชนเคยสะสมมา 

รวมถึงทรัพยากรท่ีเปนเงินเพ่ือใหสามารถเขาถึงสินคาและบริการตางๆ และโดยเหตุท่ีคนชุมชนหมูบาน

มีแนวโนมจะมีทรัพยากรท้ังสองดานนี้นอยกวาคนในเมืองท่ีตองติดตอดวยทําใหเกิดความสัมพันธ

เชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน โดยชุมชนหมูบานเปนฝายเสียเปรียบในการติดตอสัมพันธกัน 

 โดยรวมกระบวนการพัฒนาประเทศนับตั้งแตการเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 

ในป 2504 ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน และทําใหชุมชนออนแอลง (นภาภรณ หะวานนท, 

2550, หนา 14) ดังนี้คือ 

 1) คนในชุมชนไดรับการจูงใจใหมีการผลิตเพื่อขายแทนการผลิตเพื่อบริโภค 

โดยมีการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีใหผลผลิตตอพ้ืนท่ีสูงกวาเดิม โดยเฉพาะในเรื่องพันธุพืช ปุยเคมี 

ยาฆาแมลง และเครื่องทุนแรง ซ่ึงทําใหมีการลงทุนเพ่ือการเพาะปลูกเพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีการปลูกพืชไร

เพ่ือการคามากข้ึน  

 2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก ถนน เข่ือน อางเก็บน้ํา บอบาดาล ไฟฟา 

มีสวนสงเสริมใหคนในชุมชนเขาถึงเทคโนโลยีสมัยใหมทางการเกษตรไดสะดวกและรวดเร็ว 

 3) ระบบและกระบวนการใหบริการของรัฐที่สําคัญ โดยเฉพาะระบบการศึกษา 

ระบบสินเชื่อ ระบบการใหบริการทางดานการเกษตร และกระบวนการพัฒนาชนบท มีสวนสําคัญ

ท่ีกระตุนใหคนใหคุณคากับความรูในระบบโรงเรียน การเขาถึงสินเชื่อเพ่ือนําไปลงทุนทางดานการเกษตร

และการศึกษา รวมท้ังการใหคุณคากับวิถีชีวิตแบบสมัยใหม 

 4) ระบบความรูท่ีไดรับการสรางสรรคและสะสมอยูในชุมชน ถูกแทนท่ีดวยระบบ

ความรูใหมท่ีคนในชุมชนไมไดเปนผูสรางสรรคขึ้นมา ทําใหคนตกอยูในภาวะที่ตองพึ่งพิงความรูและ

เทคโนโลยีจากภายนอกขาดพลังสรางสรรคในการปรับเปลี่ยนความรูใหตอบสนองความตองการ รวมท้ัง

ลดทอนความสามารถในการจัดการปญหาตางๆ ดวยตนเอง 

 5) ชุมชนไดขยายขอบเขตของความสัมพันธไปยังสังคมและบุคคลภายนอกชุมชน 

ไดแก ธนาคารรานคา เจาหนาท่ีของรัฐ พอคา มากข้ึน โดยเปนการติดตอสัมพันธกันเฉพาะเรื่อง และ

ในการติดตอสัมพันธตองอาศัยความรูท่ีแตกตางจากความรูท่ีคนเคยมีมาแตเดิม ทําใหคนในชุมชนเขาสู

ระบบความสัมพันธท่ีขาดความรูเทาทัน และในหลายๆ กรณีนําไปสูความสัมพันธท่ีเสียเปรียบ 

 6) การสรางโรงงานอุตสาหกรรม การใหสัมปทานปาไม รวมท้ังการสรางเข่ือนและ

ระบบจัดการน้ําเพ่ือการปลูก มีผลในทางลบตอระบบนิเวศของแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีคนในชุมชน

เขาสูระบบความสัมพันธตองอาศัยความรูท่ีแตกตางจากความรูท่ีคนเคยมีมาแตเดิม ทําใหคนในชุมชน

เคยไดพ่ึงพาการผลิตพืชเพ่ือขาย การดํารงชีวิตท่ีมีความสมดุลกับธรรมชาติจึงคอยๆ หมดไปจากวิถีชีวิต

ชุมชน 
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  7) ชุมชนในชวงของการพัฒนาไปสูความทันสมัยกลายเปนชุมชนท่ีมีความเสี่ยงสูง 

โดยชุมชนไมสามารถควบคุม และจัดการกับสภาวการณของความเสี่ยงในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ เชน 

การผลิต ราคาของผลผลิต การบริโภค การเปนหนี้สิน ไดดวยตนเอง หากแตตองพ่ึงพิงความรู องคกร

ทางสังคม และบุคคลจากภายนอกชุมชน ซ่ึงมีผลทําใหจิตสํานึกในการแกไขปญหารวมกันของคนในชุมชน

เริ่มลดนอยลง คนเริ่มหาทางแสวงหาทางออกแบบตัวใครตัวมันมากข้ึน 

  8) ความลมเหลวในการแกปญหาอยางตอเนื่อง ทําใหพลังสรางสรรคของชุมชนคอยๆ

ลดทอนลง ชุมชนขาดอํานาจอิสระท่ีจะแกไขปญหาดวยตนเอง ตองพ่ึงพาภายนอกมาก ทําใหศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษยคอยๆ ถูกลดทอนลง 

 2.1.3 การพลิกฟนความเขมแข็งของชุมชน 

 นภาภรณ หะวานนท (2550, หนา 16) แมในภาพรวมชุมชนหมูบานจะตกอยูในสภาพการณ

ท่ีเปนฝายเสียเปรียบผูท่ีอยูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในกระบวนการพัฒนา แตชุมชนหมูบาน

จํานวนมากมิไดยอมกับสภาพการณดังกลาวโดยปราศจาการตอสูและการหาทางปรับเปลี่ยน

วิถีการดํารงชีวิตใหสามารถดํารงอยูไดในสังคมสมัยใหมอยางมีศักดิ์ศรีและโอกาสท่ีจะเขาไปมีสวนรวม

ในกระบวนการพัฒนาของประเทศอยางเสมอภาคกับคนในสวนอ่ืนๆ ของประเทศ ชุมชนจํานวนมาก

กําลังอยูในระหวางการพลิกฟนความเขมแข็งของตนเองในดานตางๆ ชุมชนหมูบานหลายแหงสามารถ

รวมพลังสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดอยางรวดเร็ว บางชุมชนกําลังเรียนรูบทเรียนและประสบการณ

จากท่ีอ่ืนๆ การมองชุมชนหมูบานในฐานะท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ีคนอยูรวมกัน มีความสัมพันธกัน มีการพ่ึงพา

อาศัยกันในหลายๆ ดานทําใหสามารถมองเห็นพลวัตของการท่ีชุมชนตองขับเค่ียวกับพลังผลักดัน

ท่ีมาจากภายนอก ท่ีมีความผิดพลาด ความลมเหลว การพลิกฟน และการไดรับผลสําเร็จ 

 การใชคําวา พลิกฟน ในท่ีนี้สะทอนใหเห็นวาชุมชนแตละชุมชนไมไดมองความเปลี่ยนแปลง 

ท่ีเกิดข้ึนแบบสยบยอมหรือยอมรับ แตชุมชนกําลังหาทางแกไขปญหา ชุมชนไดผานประสบการณของ

ความพยายามพลิกฟนชุมชนท่ีออนแอมาเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง เชน ในการผลิต พยายามลดความเสี่ยง

ของชีวิตลง อาจเปนการเพ่ิมความหลากหลายในการผลิตข้ึนมา ไมใหการผลิตไปผูกติดอยูกับสิ่งเดียว

หรือในเรื่องการผลิตอยางเดียว ซ่ึงจะทําใหแหลงท่ีมาของรายไดหรือผลผลิตไมเพียงพอตอการบริโภค 

มีความพยายามที่จะตั้งสหกรณรานคาเพื่อขายปุย และปจจัยการผลิตตางๆ การเปลี่ยนพันธุพืช 

มีความพยายามในการตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยเพ่ือใหคนในชุมชนมีแหลงเงินทุนหมุนเวียนเปนของ

ตนเอง เปนตน นอกจากนี้ในกระบวนการแลกเปลี่ยนชุมชนพยายามสรางอํานาจตอรองกับการตลาด 

ซ่ึงการตลาดในท่ีนี ้หมายถึง การตลาดท่ีขายสินคาเพ่ือการผลิต และการซ้ือปจจัยการผลิตเขามาในชุมชน 

 การศึกษาชุมชน ไดขอสรุปท่ีคลายคลึงวาทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจเปนเง่ือนไขเดิม

ท่ีแตละชุมชนมีแตกตางกันไปตามสภาพภูมิศาสตร ท่ีตั้งและประวัติความเปนมา ความหลากหลาย

ของเง่ือนไขเหลานี้ทําใหชุมชนมีกระบวนการสรางความเขมแข็งในลักษณะตางๆ กัน ทุนทางสังคม
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หมายรวมถึงระบบความสัมพันธท้ังภายในภายนอกชุมชน และระบบความรูท่ีชุมชนไดสรางสรรคและ

สะสมมา การมีระบบความสัมพันธท่ีสามัคคีปรองดองภายในชุมชน และมีเครือขายความสัมพันธกับ

ภายนอกชุมชน มีผูนําท่ีเปนคนดีมีความเสียสละตอเนื่องมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน มีระบบความรู

ในการจัดการน้ํา สวนทุนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายรวมถึง สภาพธรรมชาติและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

และหมายรวมถึงการท่ีคนในชุมชนเปนเจาของปจจัยการผลิตหรือสิ่งท่ีเปนพ้ืนบานทางการทํามาหากินดวย 

 ในการพลิกฟนความเขมแข็งชุมชนไดสรางกระบวนการสะสมทุนทั้งทุนทางสังคมและ

ทุนทางเศรษฐกิจซ่ึงชุมชน ไดสรางกระบวนการสะสมทุนอยางนอยสองดาน ดานแรก คือการนําความรู

สมัยใหมเขามาบูรณาการกับความรูเดิมของชุมชน ระบบความรูเปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีคนจําเปนตองมี

เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยระบบความรูนี้มิใชเปนเพียงการใชความรูเดิมที่สามารถ

สนองตอบตอความตองการของชุมชนในยุคกอนเขาสูระบบเศรษฐกิจเพ่ือการคาเทานั้น แตตองเปน

ระบบความรูท่ีมีการนําความรูสมัยใหมเขามาบูรณาการ ไมมีชุมชนใดท่ีสามารถดํารงอยูไดดวยระบบ

ความรูเดิมเทานั้น เชนเดียวกับไมมีชุมชนใดท่ีมีแตความรูใหมโดยแทปราศจากฐานความรูเดิม ดังนั้น 

สิ่งท่ีเรียกวา บูรณาการความรูคือ การนําความรูท้ังใหมและเกามาหลอมรวมกันใหเกิดระบบความรูใหม

ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนในยุคใหม ชุมชนจึงจะเกิดความเขมแข็ง ระบบ

ความรูใหมท่ีบูรณาการข้ึนมามีแนวโนมจะเปนระบบความรูที่เกี่ยวของกับการผลิตแตละประเภท 

รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนหรือขายผลผลิต เชน การเลี้ยงปลาดุกก็ตองรูเรื่องปลาดุกเปนอยางดีทุกข้ันตอน

การผลิต การจัดหาอาหารปลา ความสามารถในการควบคุมตนทุนการผลิตไมใหสูงเกินไป การแกไข

ปญหาเม่ือปลาเปนโรค ไปจนถึงความเขาใจในระบบการตลาด ระบบความรูเหลานี้ เปนความรู

ท่ีตองอาศัยท้ังการทดลองปฏิบัติในชุมชน อาศัยความรูท่ีไดจากหองทดลองและสถาบันทางวิชาการ 

เปนความรูที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญและความรอบรูในหลายๆ ดาน ดานที่สอง เปนเรื่องของ

การสรางระบบความสัมพันธในลักษณะของการสรางเครือขายชุมชน ไมวาจะเปนเครือขายระหวาง

ชาวบานภายในชุมชนของตนเอง หมายความวา ภายในชุมชนก็ตองมีระบบความสัมพันธที่ดี 

แตในขณะเดียวกันก็ตองมีการสรางเครือขายภายนอกชุมชน จึงจะเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําใหชุมชน

เขมแข็ง 

 กระบวนการบูรณาการความรูและการสรางความสัมพันธในรูปแบบใหมนําไปสูการสราง   

ความเขมแข็งซ้ึงสะทอนออกมาจากท่ีชุมชนมีความม่ันคงในการผลิต ไมไดตกอยูในภาวะของการผลิต     

ท่ีเสี่ยงเหมือนท่ีเคยเปน เกิดความเสมอภาคในการแลกเปลี่ยน ชุมชนท่ีมีอํานาจอิสระในการจัดการ

แกปญหาซ่ึงหมายความวา เม่ือมีปญหาอะไร ชุมชนมีความม่ันใจวาจะหาทางแกไขปญหาไดดวยตนเอง 

บุคคลภายนอกชุมชนเปนแคท่ีปรึกษา ไมรอความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน แตจะพยายามชวยเหลือ

ตนเอง และสามารถมองเห็นทิศทางและแนวทางในการจัดการ รวมท้ังชุมชนไมเฉยเมยตอประเด็น
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ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน หรือกลาวไดวามีจิตสํานึกสาธารณะ ใหความสําคัญกับประโยชนสวนรวม 

ไมใชอยูอยางตัวใครตัวมัน ซ่ึงท้ังหมดนี้คือการเรียกคืนความเปนมนุษย และศักดิ์ศรีของความเปนชุมชน 

 จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา ชุมชนจํานวนมากไดหาทางพลิกฟนความเขมแข็งของชุมชน

ข้ึนมาโดยอาศัยเง่ือนไขและกระบวนการท่ีหลากหลาย บางชุมชนสามารถสรางสรรคระบบการผลิต

และการแลกเปลี่ยนท่ีสามารถดํารงอยูไดในระบบเศรษฐกิจแบบสมัยใหมไดอยางม่ันคงปลอดภัย 

สามารถรวมกลุมกันเลี้ยงปลาดุกจนกลายเปนผูผลิตปลาดุกท่ีสําคัญของประเทศ บางชุมชนสามารถ

แหวกวงลอมของความเชื่อท่ีสาการทํานาปไมอาจสรางหลักประกันในการดํารงชีวิตไดดวยการปลูก

ขาวหอมมะลิเปนหลัก และสามารถใชเงินกองทุนสะสมของชุมชนสรางระบบการผลิตและการขายขาว

ท่ีมีความม่ันคงได บางชุมชนสามารถสรางเครือขายในการตอสูกับรัฐ และภาคอุตสาหกรรมท่ีไดเขามา

รุกล้ําแหลงทํามาหากิน อันไดแก ทะเลสาบสงขลาตอนลางในรูปแบบตางๆ เชน การปลอยน้ําเสียลงไป

ในทะเลสาบ การทํานากุง ความพยายามท่ีจะสรางเข่ือนในทะเลสาบ เปนตน บางชุมชนชาวบาน

ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีไมมีท่ีดินสามารถรวมตัวกันใชวิธีปลูกพืชผักรวมกันโดยอาศัยพื้นที่ของผูอื่น

ทําสวนลําไย โดยใชวิธีชวยดูแลสวนลําไย ทําใหไมเพียงแตไดมีโอกาสไดใชท่ีดินเพ่ือการเพาะปลูกและ

มีรายได แตยังไดสรางระบบของการชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันในกลุมคนท่ีรวมในกิจกรรมดวย โดยรวม

ประสบการณการพลิกฟน ความเขมแข็งของชุมชน ไดผานกระบวนการท่ีสําคัญท่ีพอสรุปได ดังนี้ 

    1) ทางเลือกของชุมชนท่ีจะพลิกฟนความเขมแข็งมีความหลากหลาย ชุมชน

อาจเลือกที่จะสรางความเขมแข็งในลักษณะตางๆ กัน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของทุนทางสังคมและ

ทุนทางเศรษฐกิจท่ีชุมชนไดสรางสรรคและสะสมมาแตเดิม ดังนั้นจึงไมควรมีการนําเสนอรูปแบบ

ในอุดมคติของชุมชนเขมแข็งเพียงแบบเดียว 

    2) ระบบความรูหรือภูมิปญญาท่ีเคยมีอยูในชุมชนเปนสิ่งมีคุณคา แตสภาพสังคมและ

เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความรูเฉพาะอาชีพหรือเฉพาะดาน เชน การบริหารจัดการธุรกิจ ความรู

ในการผลิต ความรูในเรื่องตลาด มีความสําคัญมากข้ึน กระบวนการนําความรูสมัยใหมไปบูรณาการ

กับระบบความรูเดิมเพ่ือใหสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม นับเปนกระบวนการสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน 

    3) กระบวนการสะสมทุนทางสังคมท่ีสําคัญ คือการสรางความสัมพันธทั้งภายใน

ภายนอกชุมชนในลักษณะของเครือขายท่ีเอ้ือใหเกิดการสะสมทุนทางเศรษฐกิจ และการสรางอํานาจ

ตอรอง อันจะทําใหชุมชนสามารถสรางความสัมพันธกับองคกรหรือบุคคลภายนอกชุมชนไดอยางเสมอภาค 

 การดํารงอยูของชุมชนท่ีผานมาทําใหเราเห็นถึงศักยภาพของชุมชนท่ีสามารถสรางความเขมแข็ง

ใหชุมชนไดเนื่องจากความรูความเขาใจถึงชุมชนของตนมากกวาคนภายนอก ดังนั้นโอกาสของการพัฒนา

ชุมชนท่ีเปนไปไดโดยสรางความยั่งยืนของความเขมแข็งของชุมชนจึงเปนเรื่องของคนในชุมชน

ท่ีจะลุกข้ึนนําเอาศักยภาพความรู ภูมิปญญาที่จะสามารถผนวกกับความรู หรือทุนจากภายนอก
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เพ่ือความเจริญงอกงามของทุนภายในชุมชนท่ีมีอยู ซ่ึงชาวนาในหมูบานคลอง 14 นั้นมีการนําเอาศักยภาพ

ของตนท่ีเปนความรูภูมิปญญาของตนมาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตหลังจากการประสบปญหาจากการพัฒนา

ท่ีละเลยความเปนทองถ่ินโดยการเปดรับการทํานาท่ีใชสารเคมีเพียงอยางเดียว การใชภูมิปญญาดั้งเดิม

ในการทํานามาผสมผสานทําใหชาวบานสามารถมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนได 

 

2.2 ทฤษฎีการพ่ึงพา 

  

 รังสรรค ธนะพรพันธ และสมบูรณ ศิริประชัย (2528, หนา 29-30) กลาวถึงทฤษฎีการพ่ึงพาวา 

ทฤษฎีนี้เริ่มเผยแพรในชวงกลางทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503-2513) อุดมคติของทฤษฎีการพึ่งพาคือ 

การหลุดพนจากการพ่ึงพาโดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ การลดความไมเทาเทียมกัน การวางงาน 

ความยากจน ดวยการพัฒนาแบบพ่ึงตนเองเม่ือการพัฒนาตามแนวคิดของทฤษฎีของการพัฒนาไปสู 

ความทันสมัย (modernization theory) ประสบความลมเหลว โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ

มามุงนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรม ทดแทนการนําเขา (import substitution industrialization) 

ซ่ึงมีผลลัพธในลักษณะตรงกันขามกับท่ีแนวความคิดของการพัฒนาไปสูความทันสมัยเสนอไวคือ 

เกิดปญหาความยากจน ปญหาหนี้สินระหวางประเทศ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมตางๆ ฯลฯ ทําให

เกิดแนวคิดใหมในหมูนักวิชาการละตินอเมริกา ซ่ึงไดวิเคราะหปญหาการดอยพัฒนาและวิพากษวิจารณ

รูปแบบการพัฒนาไปสูความทันสมัยของประเทศโลกท่ีสาม ตามความคิดการพ่ึงพาประเทศพัฒนาแลววา

การใหความรวมมือชวยเหลือประเทศดอยพัฒนาทางดานเศษรฐกิจนั้น หากอยูในรูปแบบการพ่ึงพาและ

การแลกเปลี่ยน ท่ีปราศจากความเทาเทียมกัน ประเทศท่ีดอยพัฒนาก็ตองพ่ึงพาประเทศท่ีพัฒนาแลว

ในเทคโนโลยีชั้นสูง ซ่ึงทําใหประเทศท่ีดอยพัฒนากวาตองเสียเปรียบตอไป 

 กุนเดอร แฟรงค (Gunder Frank, 1966, หนา 10; อางถึงใน เก้ือ วงศบุญสิน, 2545, หนา 23) 

ไดเสนอสมมติฐานวา ความดอยพัฒนา (underdevelopment) ไมใชภาวะเริ่มตนของกระบวนการ 

พัฒนาประเทศซ่ึงทุกสังคมตองประสบ ประเทศพัฒนาไมเคยตกอยูในสภาพความดอยพัฒนา

แบบที่ประเทศโลกที่ 3 ประสบแตอาจเปนไปไดที่วาประเทศพัฒนาอาจอยูในสภาพที่ไมพัฒนา 

(undeveloped) มากอน นอกจากนี้ความดอยพัฒนาสวนใหญเปนผลจากความเปนระบบทุนนิยมโลก

ของประเทศพัฒนา 

 ทฤษฎีการพึ่งพาเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันระหวางประเทศ

ทุนนิยมท่ีพัฒนาแลว (สหรัฐอเมริกา, ญ่ีปุน) กับประเทศกําลังพัฒนา (ไทย) เชนเดียวกับรูปแบบ/ลักษณะ 

หรือสถานภาพความสัมพันธทางการคาระหวางไทย (ประเทศกําลังพัฒนาไปบางแลว) ลาว (ประเทศ

กําลังพัฒนาท่ีดอยกวา) มีความสัมพันธแบบพ่ึงพา (dependency) ระหวางประเทศท่ีมีฐานะและ

ความสามารถทางเศรษฐกิจแตกตางกันทําใหเกิดสภาพท่ีเศรษฐกิจของประเทศพ่ึงพาไมสามารถ
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ขยายตัวได หรรือถาขยายตัวข้ึนไดก็เปนเพียงการสะทอนของการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศท่ีให

การพ่ึงพาเทานั้น 

 2.2.1 พัฒนาการของทฤษฎีการพ่ึงพา 

 ทฤษฎีพึ่งพาเปนทฤษฎีที่คอนขางใหม จุดมุงหมายของทฤษฎีอยูที่การวิเคราะหปญหา      

ความยากจนและความลาหลังในลาตินอเมริกา เนื่องจากทฤษฎีนีเกิดข้ึนหลังจากโลกไดมีทฤษีตางๆ 

มากมาย ทฤษฎีนี้จึงไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีตางๆ ไดแก ทฤษฎีนีโอ-คลาสสิค (Neo-Classic) ทฤษฎี

จักวรรดินิยม (Imperialism) หรือทฤษฎีมารกซิสมใหม (Neo-Marxism) แตทฤษฎีการพ่ึงพาไดกําหนด

เปาหมายและองคประกอบการวิเคราะหท่ีเฉพาะตัวแยกออกมาจากอิทธิพลอ่ืนๆ ในชวง 10 ปแรก

ของศตวรรษท่ี 26 นักเศรษฐศาสตรกลุมหนึ่งในคณะกรรมการเศรษฐกิจแหงลาตินอเมริกา (ECLAC: 

economic commission for Latin America and the Caribbean) ไดเสนอการวิเคราะหสาเหตุ

ของความลมเหลวทางเศรษฐกิจในลาตินอเมริกาวาเปนเพราะอิทธิพลของตางชาติตอโครงสรางการคา

ของลาตินนอเมริกา ขอเสนอดังกลาวเปนผลงานรวมระหวางนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยาง Rual 

Prebisch กับนักวิชาการแนว structuralist อยาง Myrdal, Singer และ Furtado สมมติฐาน

ของนักทฤษฎีพ่ึงพากลุมนี้เริ่มจากการวิพากษวิจารณขอเสนอของฝายนีโอ-คลาสสิคท่ีสงเสริมการขยายตัว 

ทางการคาระหวางประเทศ และสงเสริมการพัฒนาบนพื้นฐานของการแบงงานระหวางประเทศ 

ปญหาความดอยพัฒนาเปนผลกระทบที่เกิดจการพัฒนาที่อิงอยูกับเกษตรกรรมและการสงออก 

ในขณะท่ียังตองพ่ึงพาการนําเขาปจจัยสินคาทุนจากประเทศพัฒนา ตอมาทฤษฎีการพึ่งพา

แนวอุตสาหกรรมทดแทน การนําเขาปจจัยสินคาทุนจากประเทศพัฒนา ตอมาทฤษฎีการพึ่งพา

แนวอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขาไดมีบทบาทในการนําทิศทางของประเทศในลาตินอเมริกา

ไดระยะหนึ่ง กระแสการวิพากษวิจารณแนวความคิดของนักทฤษฎีกลุมนี้ไดกอตัวขึ้น โดยเฉพาะ

การวิจารณในประเด็นความลมเหลว ทางเศรษฐกิจอันเกิดจากยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว  

นักทฤษฎีการพ่ึงพาท่ีสําคัญในรุนนี้ไดแก Frank และ Dos Santos ผูซ่ึงวิจารณวายุทธศาสตรการพัฒนา

ของ Prebisch ไดสรางการพ่ึงพาแบบใหมข้ึนแกลาตินอเมริกาคือการพ่ึงพาทางอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

 สวนนักทฤษฎีการพ่ึงพาแนวจักวรรดินิยม-มาซกท่ีสําคัญคือ Cardoso งานตางๆ ของนักทฤษฎ ี

การพ่ึงพาในกลุมนี้แพรหลายอยางกวางขวางเพราะชวงจังหวะท่ีเสนอผลงานออกมานั้นเปนชวงท่ี 

ความลมเหลวของแนวทางการพัฒนาแบบเดิมกําลังเปนที่วิพากษวิจารณในวงกวาง ตลอดจน          

ความลมเหลวของการรวมมือระหวางผนํากลุมตางๆ ไดทําใหเกิดความตระหนักตอปญหาสําคัญคือ 

ปญหานายทุนชาติออนแอ และขาดการเคลื่อนไหวตอตานการครอบงําทางเศรษฐกิจ ปญหาการขยายตัว

ของพลังทางการเมืองฝายเผด็จการ ปญหาความเปราะบางของระบบประชาธิปไตยในหลายประเทศ

ของละตินอเมริกา 
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 พัฒนาการของทฤษฎีการพ่ึงพาท่ียาวนานกวา 3 ทศวรรษ ไดอิทธิพลอยางมากตอ

งานวิชาการตางๆ เชน แงมุมทางการศึกษาความผูกพันระหวางเงินทุนภายในและภายนอกประเทศ 

แงมุมการรวมตัวหรือแตกกระจายของโครงสรางสวนตางๆ ของระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพ่ึงพา

ไดถูกนําไปประยุกตใชในเหตุการณจริงในสถานการณตางๆ ท่ัวโลก 

 2.2.2 ลักษณะสังคม 

 ชนิตา รักษพลเมือง (2542, หนา 71) ทฤษฎีการพ่ึงพาไดกลาวถึงลักษณะสังคมท่ีพัฒนาคือ 

การหลุดพนหรือการปลดเปลื้องจากภาวะการพ่ึงพานําไปสูการพ่ึงตนเอง การจัดระเบียบทางสังคม

ไมใชการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังนั้นลักษณะของคน จึงตองพ่ึงตนเอง (self – reliant) และ

มีจิตใจเพ่ือสังคม (social minded) เชนเดียวกับท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนใหชุมชน

พ่ึงตนเองได ท้ังเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจและสังคม 

 2.2.3 แนวทางการพัฒนา 

 มาตรการในการแกปญหาความดอยพัฒนาตามแนวทางของทฤษฎีนี้คือ การปฏิวัติ

แบบสังคมนิยมและการตัดความสัมพันธเชิงพ่ึงพาท่ีเคยมีมากับประเทศศูนยกลางเทานั้นท่ีจะทําให

หลุดพนจากความดอยพัฒนา ดังนั้นแนวทางการพัฒนาก็คือ ความพยายามในการพ่ึงพาตนเองเปนหลัก

ซ่ึง สุรเชษฐ เวชชพิทักษ (2527, หนา 144; อางถึงใน เก้ือ วงศบุญสิน, 2545, หนา 66) ไดสรุปแนวคิด

เรื่องนี้ไววา 

 1) การลดการพ่ึงพาจากการนําเขาในสินคาและบริการที่จําเปนทั้งอาหาร น้ํามัน 

ผลิตภัณฑปโตรเลียม ปจจัยหรืออุปกรณการผลิตประเภททุน และท่ีสําคัญคือลดการพ่ึงพาผูเชี่ยวชาญ

ท่ีมาจากภายนอกประเทศ 

 2) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรสนิยมในการบริโภค และการเพิ่มสมรรถนะ

ในการผลิต 

 3) การกระจายรายไดในลักษณะของการกําหนดนโยบายท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบ

ในการดําเนินชีวิตของคนท่ีมีรายไดมาก โดยการใชนโยบายภาษี นโยบายดานราคา การจูงใจ และ

ในกรณีท่ีจําเปนอาจตองใชวิธีการปนสวน 

 4) ในบางประเทศรัฐอาจจําตองใชนโยบายการควบคุมและเปนเจาของกิจการ

ท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการเพ่ิมความสามารถและความพยายามในการเจรจาตอรองกับ

บริษัทขามชาติ 

  5) ดําเนินนโยบายทางวัฒนธรรม เพ่ือลดภาวการณพ่ึงพาทางวัฒนธรรมท่ีเคยมีตอ

ประเทศมหาอํานาจนอกจากนี้ขอเสนอเชิงนโยบายของการพัฒนาตามทฤษฎีนี้มองวาประเทศในโลกท่ี 3 

จะตองเชื่อมโยงกับประเทศศูนยกลาง และตองเผชิญหนากับทุนนิยมระหวางประเทศ กําหนดนโยบาย

การพัฒนาประเทศเองอยางสมเหตุสมผลทั้งทางการเงินและเทคโนโลยี โดยปรับบทบาทของรัฐ
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ในการจัดระเบียบการพัฒนาเพ่ือแกปญหาความไมเทาเทียม การจางงานและความยากจนเพ่ือสนอง

ความตองการในโลกท่ี 3 โดยการรวมกลุมกันเองไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ สําหรับการเปลี่ยนแปลง

หรือปฏิรูปโครงสรางภายใน ใหพิจารณาสถานการณเงื่อนไขและประวัติศาสตรของแตละสังคม

ท่ีตางกันดวย  

 2.2.4 บทบาทการศึกษา 

 ชนิตา รักษพลเมือง (2542, หนา 38) กลาววาตามที่ทฤษฎีความทันสมัยไดเนนการศึกษา     

ในระบบโรงเรียน ซ่ึงทฤษฎีนี้เชื่อวาทําใหเกิดการพึ่งพา โดยประเทศดอยพัฒนาจะเกิดเงื่อนไขตางๆ   

มากข้ึน และตองแบมือขอ ในท่ีสุดบอเกิดการพัฒนา ก็คือ ความดอยพัฒนา ทฤษฎีการพ่ึงพาไดเสนอ

วา การศึกษานั้นเปนสวนหนึ่งของชีวิตตองทําใหคนชวยตัวเองได บูรณาการเขากับชีวิตได ไมสามารถ

ใสกลองฝากธนาคารแลววันหนึ่งจะเอาออกมาใชได การศึกษาเปนเครื่องมือที่ยิ่งใหญ จึงมองวา

การศึกษาไมใช แคในระบบของโรงเรียนเทานั้นควรแยกตามกลุมความสนใจ และการพัฒนาก็ไมใช

การเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ แตเปนการปฏิรูประเบียบสังคมใหมีความยุติธรรมมากข้ึน มีเอกราช

ของชาติ และไดรับการธํารงไวเปนอิสระจากการแทรกแซงครอบงําของรัฐบาลอื่นใด หรือ

กลุมผลประโยชน 

 จากทฤษฎีการพ่ึงพาการทําใหเห็นวาชาวนานั้นถูกเอาเปรียบจากทุนนิยมเกิดเปนหวงโซ

ท่ีไมไดเปนเพียงการกดข่ีภายในประเทศ แตเปนเง่ือนท่ีประเทศยังไมสามารถมีอํานาจตอรองเนื่องจาก

ความเรงเราของการพยายามพัฒนาประเทศใหไปสูประเทศพัฒนาแลว จึงทําใหเกิดการขูดรีดทรัพยากร

จากภาคการเกษตรไปหลอเลี้ยงในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาที่จะไปสูประเทศพัฒนาแลว

จึงไมใชทางรอด หรือการพัฒนาที่เทาเทียม แตการที่ประชากรในประเทศจะสามารถมีชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีอยางเทาเทียมมากท่ีสุดคือการพ่ึงพาตนเองท่ีจําเปนตองตัดความสัมพันธแบบพ่ึงพา

กับประเทศท่ีเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจเพราะการพ่ึงพามากเทาไหรยิ่งทําใหเกิดการสะทอนกลับ

ท่ีมาสูการขูดรีด กดข่ีแรงงานในภาคการเกษตรมากเทานั้น  

 

2.3 ทฤษฎีระบบโลก  

 

 ทฤษฎีระบบโลก (world system theory) เปนทฤษฎีท่ีจะสามารถทําใหเรานั้นมองสังคม

ไดกวาง และเขาใจในปรากฏการณในสังคมของเรามากข้ึน เราสามารถเปรียบเทียบวาประเทศของเรา

ก็เปนเสมือนโลก ดังท่ีทฤษฎีเปรียบเทียบไว ทฤษฎีระบบโลกมีรายละเอียด และมีแนวคิดแยกยอยอยูมาก

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 เอ็มมานูเอล วอลเลนสเตน (Immanuel Wallenstein, 1978, หนา 9; อางถึงใน 

เกื้อ วงศบุญสิน, 2545, หนา 23-26) เปนนักสังคมศาสตรชาวสหรัฐอเมริกาเปนผูเสนอแนวคิดนี้
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ในชวงปลาย ค.ศ.1970 ตอเนื่องมาถึงทศวรรษที่ 1980 เพื่อศึกษาพลวัตของเศรษฐกิจโลกและ

เพ่ืออธิบายปรากฏการณใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงทฤษฎีความทันสมัยและทฤษฎีการพ่ึงพาไมสามารถอธิบายได 

เขาไมเห็นดวยตอการจําแนกศาสตรออกเปนสาขาวิชาตางๆ ไดแก มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร 

สังคมวิทยา อาจรวมไปถึงภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และจิตวิทยาดวย เขาเห็นวาปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน 

ในโลกนั้น ในความเปนจริงแลวไมสามารถแยกไดวาอยูในสาขาของศาสตรใด กระบวนการวิเคราะห

วิจัยแยกตามสาขาวิชา ทําใหประเด็นวิเคราะหวิจัยหลายประเด็นซ่ึงจําเปนตอการไดมาซ่ึงความรู

ท่ีแทจริงนั้นถูกมองขาม ในประเด็นนี้ผูเขียนเห็นดวยอยางยิ่งสําหรับการศึกษาในยุคปจจุบัน เชนเดียวกับ

ตนไมหนึ่งตน ถาเราปลูกตนไมและอยากใหเจริญงอกงามก็ตองรูเรื่องดิน น้ํา ปุย แรธาตุ การกําจัด

ศัตรูพืชซ่ึงการจัดแบงเปนภาควิชาในปจจุบันของมหาวิทยาลัย อาจทําใหจํากัดความรูอยูแตในวงของ

ตนเองมากเกินไป โดยระบบโลก จะมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 1) พลวัตรของการพัฒนาจะเกิดขึ้นในระดับสูงภายในระบบ ซึ่งไมไดถูกกําหนด

จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายนอก 

 2) มีการพ่ึงพิงวัตถุดิบภายในและพ่ึงพิงตนเอง เพราะวามีการแบงงานกันอยางเขมขน

ระหวางกลุมตางๆ ภายในสังคม 

 3) ประกอบไปดวยวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย แตเม่ือมองในฐานะของปจเจกบุคคล 

จะรับรูประสบการณตางๆ ในฐานะท่ีโลกมีความเปนหนึ่งเดียว 

 ระบบโลก ประกอบไปดวยรูปแบบ 3 อยางท่ีมีความเปนไปได คือ 

 1) world empire วัฒนธรรมหลายหลายจะถูกผนวกรวมเขาภายใตการกํากับของ

รัฐบาลเดียว เชน อียิปตโบราณ โรมโบราณ จีนโบราณ มองโกลของอินเดีย ระบบฟวดัลของรัสเซีย และ

อาณาจักร ออกโตมาน 

 2) world economy รัฐตางๆ ท่ีมีรูปแบบการเมืองหลากหลาย แตมีวัฒนธรรมรวมกัน 

จะถูกรวมอยูภายใตระบบเศรษฐกิจเดียวกัน 

 3) world socialism สังคมนิยมโลก รัฐชาติและระบบทุนนิยมจะหายไปเพราะหันมา

ใชระบบเศรษฐกิจการเมืองรวมในระบบเดียว ซ่ึงจะรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายเขาดวยกัน ระบบนี้

ยังไมเกิดข้ึนและยังคงเปนสังคมในอุดมคติเทานั้น 

 นอกจากนี้ ชนิตา รักษพลเมือง (2542, หนา 55) กลาววา wallerstein มองวาระบบโลก   

เปนหนวยของการวิเคราะหและมีเพียงระบบเดียวเทานั้น ไมไดแบงออกเปนระบบทุนนิยม ระบบ

สังคมนิยมโลกท่ีหนึ่งหรือโลกท่ีพัฒนาแลว โลกท่ีสามหรือประเทศกําลังพัฒนา เขาเห็นวาระบบโลก

ประกอบดวยสวนตางๆ 3 สวน คือ สวนแกน (core) สวนบริวาร (periphery) และสวนกึ่งบริวาร 

(semiperiphery) โดยสวนกึ่งบริวารนั้นจะอยูระหวางสวนที่เปนแกนกับสวนที่เปนบริวาร และ

เปนสวนท่ีมีลักษณะของท้ัง 2 สวนนี้ผสมกันซ่ึงรัฐทุกรัฐในโลกจะอยูภายใตโครงสรางระบบนี้ รัฐท่ีมี
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ความกาวหนาในระบบทุนนิยม เรียกวารัฐศูนยกลาง (core stage) สวนรัฐท่ีดอยพัฒนากวา เรียกวา 

รัฐบริวาร (periphery state) ความสัมพันธระหวางรัฐท้ังสองจะมีการแบงงานกันทํา และ

มีการแลกเปลี่ยนท่ีไมเปนธรรมระหวางรัฐเหลานี้จากการคาขายระหวางประเทศ ซ่ึงรัฐศูนยกลาง

จะไดกําไรมหาศาลจากการทําธุรกิจและผลิตสินคาอุตสาหกรรม สวนรัฐบริวารจะผลิตสินคาประเภท

วัตถุดิบท้ังเกษตรและอุตสาหกรรม 

 อยางไรก็ตาม ดํารงค ฐานดี (2538, หนา 92) กลาววาทฤษฎีนี้นั้นเชื่อวา กลไกท่ีทําใหระบบ

การแลกเปลี่ยนท่ีไมเปนธรรมนี้ธํารงอยูไดมี 3 ประการ คือ  

 1) รัฐศูนยกลางมีอํานาจทางการทหารท่ีเขมแข็งกวาเพื่อใชสําหรับการปกปอง

ผลประโยชนของตนในทุกสวนของโลกหากเกิดปญหา เชน รัฐบริวารไมพอใจและเรียกรองความเสมอ

ภาคทางการคาหรือการขูจะยึดทรัพยสินท่ีไปลงทุนในประเทศนั้น รัฐศูนยกลางก็จะขูดวยการใชกําลัง

ทหาร เชน การซอมรบในนานน้ําใกลรัฐบริวาร การปดก้ันมิใหคาขายกับประเทศอ่ืนได 

 2) มีการเลือกผูนําที่เขมแข็งเพื่อทํางานรวมกันในการปกปองมิใหทุนนิยมเสื่อม

ความนิยมและเรงพัฒนาใหลัทธินี้ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ โดยการประกาศใหโลกรูวาลัทธิทุนนิยมนี้ดีท่ีสุด 

และสามารถแกปญหาทุกอยางของโลกได 

 3) ลัทธิจักรวรรดินิยมจะทําใหเกิดเสถียรภาพทางดานการคาระหวางประเทศ โดยรัฐ

ศูนยกลางจะเปนรัฐท่ีเขมแข็งและมีอิทธิพลเหนือรัฐบริวาร สวนรัฐบริวารจะออนแอและถูกครอบงํา    

ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจากรัฐท่ีมีอํานาจเหนือกวา 

 2.3.1 แนวคิดและวิธีวิทยาของบอรเจเซน และสเชิรนเบิรก   

 แนวคิดนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับลัทธิอาณานิคมและมองวาประเทศท่ีเปนแกน (core) หรือ

ประเทศที่เปนสวนบริวาร (periphery) ซึ่งแนวคิดระบบโลกมองวา สวนแกนและสวนบริวาร

มีการเชื่อมโยงทางดานโครงสราง จึงถือวาท้ังหมดเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

บอรเจเซน และสเชิรนเบิรก (Borgesen & Schoenberg) มีวิธีวิทยาทางการศึกษาที่มองถึง

ความเปนพลวัต (collective dynamic) ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเปนการวิเคราะหลัทธิ

อาณานิคมในระดับท่ีสูงกวาระดับรัฐ โดยมีการศึกษาถึงปจจัย 3 ประการ ไดแก 

 1) การกระจายอํานาจภายในของประเทศสวนแกน หรือประเทศแม 

 2) ความม่ันคงของประเทศสวนแกนหรือประเทศแม 

 3) ปฏิกิริยาในรูปของลัทธิอาณานิคม (colonialism) และพานิชยนิยม (merchantism) 

 ฉะนัน้ปจจัยท้ังสามประการจึงเปนองคประกอบของการรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนประเทศแม

หรือสวนแกน ซ่ึงถือวาเปนขอเสียเปรียบอยางยิ่งสําหรับประเทศบริวารท้ังหลาย 

 2.3.2 แนวคิดและวิธีวิทยาของรูปแบบการเคล่ือนไหวของแรงงาน 
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 ในชวงศตวรรษท่ี 20 ไดมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะโครงสรางของกระบวนการ

ผลิตตอแรงงาน (production/ labour process) และโครงสรางของแรงงานเอง การเคลื่อนไหวของ

แรงงานในแตละประเทศมีความแตกตางกัน ซ่ึงมีท้ังการเคลื่อนไหวของแรงงานทางการเมือง (political 

labour movement) และความเคลื่อนไหวของแรงานทางดานสังคม (social labour movement) 

จะเห็นไดวาชวงตนทศวรรษท่ี 20 เปนชวงท่ีระบบทุนนิยมมีการพัฒนาท่ีรุนแรงข้ึนจนกลายเปนระบบ

ผูกขาด (monopoly) มีการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางแรงงานและการผลิตมีการนําเครื่องจักร

มาใชในการผลิต เพราะฉะนั้นจึงทําใหเกิดสภาวะแรงงานไมมีงานทํา (unemployment) นายจาง

หันมาใชเครื่องจักรแทนกําลังแรงคนลักษณะดังกลาวจึงเปนท่ีมาของการตอรองทางดานอํานาจ อนึ่ง

สวนใหญ ในลักษณะการเคลื่อนไหวของแรงงานนั้นประเทศแกนจะไมเนนนโยบายปราบปรามแรงงาน 

สวนประเทศบริวารนั้นจะเนนการปราบปราม อยางไรก็ตาม ตามปรากฏการณของสังคมโลก

ท้ังประเทศแกนและประเทศบริวารตางก็ประสบปญหาการเคลื่อนไหวทั้งทางดานแรงงานและ

ความเคลื่อนไหวทางดานของสังคม เชนกัน 

 2.3.3 แนวคิดและวิธีวิทยาของรูปแบบวาดวยระบบโลกกับความเปนเมือง 

 ความเปนเมืองที่มากเกินไป (overurbanization) เปนผลมาจากการเพิ่มประชากร

อยางรวดเร็ว ตลอดจนระบบเทคโนโลยีท่ีชวยสรางระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ 

ทันสมัย คานิยมวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการยายถิ่นจากชนบทเขาสูเมือง ซึ่งสิ่งเหลานี้

สามารถกลาวไดอยางชัดเจนวา เปนผลมาจากลัทธิการลาอาณานิคม ท้ังท่ีเปนจริงๆ หรือเคลือบแฝง

มาจากพฤติกรรมอ่ืน ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิในหนาถัดไป 
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ภาพ 1  ระบบของความเปนเมืองและสภาวะการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีมา: (ดํารงค ฐานดี, 2538, หนา 92) 

 

 เพราะสังคมโลกมีการเชื่อมโยงตอกันดวยสิ่งท่ีเรียกวาเครือขายเมือง (urban network) 

ของประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่ดอยพัฒนา จากสภาพความเปนจริงประเทศที่พัฒนา

แลวจะกอบโกยและตักตวงผลประโยชนตางๆ จากประเทศที่เปนบริวารหรือประเทศที่ดอยพัฒนา 

ซ่ึงเพ่ือความม่ันคงของตนเอง และปลอยใหลาหลัง ฉะนั้นตราบใดท่ีไมมีความเสมอภาพทางดานโครงสราง

ของสังคมตราบนั้นมีระบบทุนนิยม 

 ทฤษฎีระบบโลกนั้นชี้ใหเห็นถึงความเปนมาของความเลื่อมล้ําท่ีไมเพียงเปนความระหวาง

คนรวยกับคนจนในประเทศ แตยังทําใหเห็นวาความเหลื่อมล้ําในระดับใหญระหวางประเทศร่ํารวยกับ

ประเทศยากจนนั้นเปนเหตุท่ีสงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางโครงการท่ีไมตางกันในสองระดับเนื่องจาก

การตักตวงกอบโกยผลประโยชนของผูท่ีมีอํานาจเหนือกวานั้นทําใหเราสามารถใชในการวิเคราะหถึง

สาเหตุความเหลื่อมล้ํา และความดอยโอกาสในสังคมของชาวนาท่ีเราศึกษาไดเปนอยางดีวาเพราะเหตุใด

จึงตองมีการขูดรีดทรัพยากรจากภาคการเกษตร โดยเฉพาะการทํานาท่ีเปนทุนในการหลอเลี้ยงประเทศ

ใหสามารถนําไปสูการตอยอดเงินทุนเพ่ือหลอเลี้ยงและพัฒนาประเทศ 

 

2.4 วิถีชีวิตชาวนาไทย 

  

 ชาวนานั้นเปนผูท่ีมีความสําคัญตอประเทศเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ หากแตชาวนา

ท่ีมีความสําคัญตอประเทศของเรานั้น มักจะไมไดรับความเปนธรรมในการดําเนินชีวิตถูกเอารัดเอาเปรียบ

ในทุกทาง บีบค้ันใหชีวิตตองไดรับความลําบาก หากเปนเชนนี้ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชาวนาอาจจะบีบค้ัน

จนทําใหวิถีชีวิตชาวนาในสังคมไทยท่ีสืบตอวัฒนธรรม ภูมิปญญาตางๆ นั้นตองสูญสลายไป 

 ขวัญใจ โกเมศ และคนอื่นๆ (2546, หนา 4) ไดกลาวถึงชีวิตของชาวนาวา ชาวนาคือ

ผูท่ีดํารงชีวิตและยังชีพตัวเองดวยการทํานา มีระบบเศรษฐกิจของตัวเองจากการทําการเกษตร

แบบยังชีพเลี้ยงชีพตัวเองเปนหลักอยูรอดในสังคมโดยการปลูกขาวเปนหลัก และหากเปรียบวาสังคม
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มนุษยคือ ระบบนิเวศ (ecosystem) ขนาดใหญ ชาวนาก็เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตสีเขียวที่ทําหนาท่ี

เปนผูผลิต (producer) แตพืชหรือสิ่งมีชีวิตท่ีมีสีเขียว (จุลินทรียบางชนิด) อาจเปนเปนเพียงผูสรางอาหาร

ทางนิเวศวิทยา (ecology) แลวก็ตายไปจากระบบนิเวศ เหลือเพียงสสารและพลังงานท่ีหมุนเวียนถายเท 

(nutrient cycle and energy flow) เทานั้น แตชาวนากลับสรางท้ังอาหาร สรางวัฒนธรรม อัตลักษณ 

สรางพลเมือง และปกปองอาณาเขตท่ีเรียกกันวาเปนรัฐชาติ 

 2.4.1 สภาพสังคม เศรษฐกิจและสถานภาพความเปนอยูของชาวนาไทย  

 สภาพทางดานสังคมของชาวนาไทย คนในชนบทในประเทศไทยสวนใหญประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรคือ ทําไร ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว โดยชาวนามีชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติ เครือญาติ 

เพ่ือนบาน มีประเพณี วัฒนธรรม คานิยม ชาวนารูจักและคุนเคยกันและกันในหมูบานเปนอยางดีทุกคน 

ไดรับประโยชนรวมกันในสถานท่ีสาธารณะ เชน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย และการทํากิจกรรมรวมกัน 

สุพิสวง ธรรมพันทา (2540, หนา 30) กลาววาเราจะเห็นไดวาสวนใหญชาวนามักปลูกสรางบานเรือน

อยูใกลชิดกันเปนกลุมๆ ทําใหเกิดการรวมตัวกันเปนหมูบานหรือตําบล ครอบครัวของชาวนาเปนลักษณะ

ครอบครัวขยายประกอบดวยพอ แม ลูกและญาติๆท่ีอยูรวมกัน การท่ีครอบครัวมีขนาดใหญทําใหเกิด

ความสัมพันธใกลชิดนับถือระบบอาวุโส มีการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางญาติมิตร มีความสามัคคีชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน มีการเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน และเนื่องจากยังยึดมั่นในศาสนาจึงมีการทําบุญตักบาตรกัน

เปนประจํา มีการชวยงานประเพณีในหมูบาน เชน งานแตงงาน งานบวช งานศพ ซ่ึงจะเห็นไดวา

ความสัมพันธของสังคมชาวนาในชนบทนั้นเปนความสัมพันธท่ีเกิดจากการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

มีอะไรก็ชวยเหลือกัน ระบบของเครือญาติท่ีมีความใกลชิดกันยังเปนสิ่งท่ีพบไดในหมูชาวนาชนบท 

 เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ (2540, หนา 656) กลาววานอกจากเรื่องระบบเครือญาติแลวในเรื่องของ

ศาสนาชาวนาไทยสวนใหญยังให ความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมาก โดยชาวนาไทยสวนมากนับถือ

ศาสนาพุทธ พุทธศาสนาเปนแกนหลักของวัฒนธรรมไทย สอนใหมีความเชื่อม่ันในอนาคตใหพัฒนา

กาวหนาดวยตนเองไมรอโชควาสนา ผูขยันหม่ันเพียรจะประสบความสําเร็จในภายหนา สอนใหรูจัก

พิจารณาปญหาตางๆอยางมีหลักเกณฑเปนข้ันตอน หลักคําสอนท่ีสามารถนํามาประยุกตเพ่ือประโยชน

ในการพัฒนาชนบท เชน หลักอริยสัจสี่ท่ีกลาวถึงเรื่องทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค และชาวนาเอง

ยังมีการรักษาและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมเพ่ือถายทอดแบบอยางการดํารงชีวิตท่ีดีมาสูบุตรหลาน  

 วิภาวดี ชวนบุญ (2541, หนา 15–16) ไดใหความเห็นเก่ียวกับสังคมชาวนาวาเปนสังคมของ

คนในชนบทท่ีมีอาชีพสวนใหญคือการทํานาซ่ึงผลผลิตที่ไดจะกลายเปนที่ พึ่งของสังคมเมือง 

แตในขณะเดียวกันชาวนาก็ยังตองอาศัยผลผลิตจากสังคมเมือง ความสัมพันธระหวางสังคมเมือง

กับสังคมชนบทจึงมีลักษณะพ่ึงพากันและกันในทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธนี้สามารถมองเห็นได

อยางเดนชัดถึงความพยายามท่ีจะสรางสถาบันทางการเมืองเพ่ือควบคุมชุมชนในชนบทจากสังคมเมือง 
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จะเห็นไดวาสังคมชาวนายังไมสามารถพึ่งตนเองไดอยางเต็มที่ ยังมีการแทรกแซงจากภายนอก

โดยเฉพาะจากสังคมเมือง  

 จากสภาพของชาวนาไทยในชนบทท่ีกลาวมาในขางตน ทําใหมองเห็นถึงสภาพสังคมของ

ชาวนาไทยวามีลักษณะท่ียังพ่ึงพากันระหวางเครือญาติและเพ่ือนบาน ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีมีมาแตอดีต

และสืบตอกันมาจนเปนวฒันธรรม 

 2.4.2 ปญหาทางสังคมของชาวนาไทย  

 สังคมชนบทเปนอาณาบริเวณท่ีมีประชากรมนุษยอยูรวมกันในจํานวนท่ีเบาบางไมหนาแนน    

มีความสัมพันธกันแบบสวนตัว เปนคนรูจักกันอยูรวมกันในลักษณะพึ่งพาเกี่ยวพัน มีคานิยมและ

ความเชื่อ มีแบบความประพฤติคลายหรือเหมือนกัน มีวัฒนธรรมยอย (subculture) หรือวัฒนธรรม

ทองถ่ินเดียวกัน ซ่ึงโกศล และสถิต วงศสวรรค (2543, หนา 132) กลาวถึงสภาพของการดํารงชีวิต

ของชาวชนบทดังนี้  

  1) ธรรมชาติ ดินฟาอากาศดี ฝนอํานวยก็ไดรับผลผลิตดีมีกินมีใช  

  2) มีความเฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือรนในการสรางฐานะ ไมคอยมีความคิดริเริ่ม 

มีชีวิตไปวันๆ ชีวิตไมตองการแขงขันเหมือนคนในเมือง กินอยูอยางงายๆ ไมละโมบ ไมเครียดกับ

วัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลง 

  3) งานขาดประสิทธิภาพเพราะไมมีการกดดัน การงานเปนไปตามใจอยากทํา 

ไมคอยจริงจังกับชีวิต ไมเครงตอกฎเกณฑยืดหยุน ไมคอยเปนไปตามระเบียบ ทํางานแบบผอนปรน

ไมเขมงวดตอการควบคุมความประพฤติ  

  4) มาตรฐานการครองชีพต่ํา ความเปนอยูมีรสนิยมและมาตรฐานต่ํากวาในเมือง ไมมี

สิ่งฟุงเฟอลอใจ อยูงายกินงาย  

  5) ความเจริญเปนไปไดชา เพราะคนในชนบทปรับตัวใหเขากับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีความอนุรักษนิยม มีความเกรงใจ พยายามหลีกเลีย่งการขัดแยง ปฏิบัติตอกันโดยยึดหลักขนบธรรมเนียม

ประเพณีแตหนหลังวิทยาการใหมๆ จึงแทรกซึมเขาไปไดยาก  

 ชุมชนในชนบทหรือสังคมชนบทเปนสังคมท่ีอดอยากยากจน ท้ังนี้เปนเพราะประชาชนสวนใหญ

ประกอบอาชีพทํานาซ่ึงเปนอาชีพท่ีมีรายไดไมแนนอน มีการวางงานตามฤดูกาลมาก มีครอบครัวใหญ

และลูกมาก มีคนท่ีอยูในวัยทํางานนอย ความเจริญตางๆ ยังกระจายไปไมถึง ระดับการศึกษาและอนามัย

ของประชาชนโดยท่ัวไปยังอยูในเกณฑท่ีต่ํา มิหนําซํ้ายังถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลางอีกดวย 

ชาวชนบทสวนใหญจึงมาอยูในวงจรแหงความยากจนและเปนหนี้ไมมีท่ีสิ้นสุด  

 จากปญหาทางดานสังคมของชาวนาที่กลาวมาในขางตนนั้นทําใหมองเห็นแนวโนมวา 

การท่ีจะพัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื่องในอนาคตนั้น ยังตองมองมาที่ชนบทซึ่งเปนแหลงหลัก

ในการทําอาชีพเกษตรกรรม ชาวนาท้ังหลายยังมีปญหาอยูมากมายซึ่งถาไดรับการสนับสนุนที่ดีแลว
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ชาวนายอมจะมีผลงานในการทําหนาที่ของตนไดดี ปญหาตางๆ ที่เคยรุมเราถาไดรับการแกไข

ก็ยอมท่ีจะไดมาซ่ึงผลผลิตท่ีดีและเปนประโยชนตอประเทศในอนาคต 

 2.4.3 สภาพเศรษฐกิจของชาวนาไทย  

 เนื่องจากการทํานานั้นทุกชนิดนั้นจําเปนตองจะพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ เปนสําคัญ 

จึงมีความไมแนนอนในชีวิต เมื่อเกิดภัยธรรมชาติหรือสภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวยตอการทํานา 

ยอมสงผลกระทบตอผลผลิต ทําใหรายไดของชาวนานั้นไมมีความแนนอนยอมสงผลตอเศรษฐกิจของ

ชาวนา อีกท้ังหลายปจจัยก็ซํ้าเติมใหชาวนาตองพบกับความลําบากในดานเศรษฐกิจอีกหลายปจจัย

ดวยกัน ดังเชน 

 ยุติธรรม ศิริภัทร (2544, หนา 19) กลาววาสภาพเศรษฐกิจของชาวนาไทยเปนสภาพเศรษฐกิจ

ระดับยากจน โดยความยากจนของชาวนามักจะมีสวนเก่ียวของกับรายได ราคาผลผลิต รายจายและ

หนี้สิน ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสภาพปญหาท่ีเกิดจากชาวนาท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได ความพยายาม

ของรฐัท่ีผานมาในการยกระดับรายไดฐานะความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของชาวนายังไมบรรลุเปาหมาย 

เพราะแมชาวนาไทย โดยเฉลี่ยมีรายไดตอคนและมาตรฐานการครองชีพท่ีดีข้ึน แตก็นอยกวาเม่ือเทียบกับ

คนท่ีประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรอ่ืน รายไดของชาวนามีการขยายตัวในอัตราท่ีคอนขางต่ํารวมท้ัง

การมีสวนรวมการเปนเจาของปจจัยการผลิตของชาวนาอยูในระดับต่ํา จึงทําใหชาวนาท่ีเปนประชากร

สวนใหญของประเทศยังคงตกอยูในสภาพยากจนและมีหนี้สิน 

 เชนเดียวกับ อรุณ อวนสกุล (2544, หนา 5–8) กลาววาสภาพการมีรายไดนอยของชาวนา   

เกิดจากปจจัยหลายอยางรวมกันเชนปจจัยทางสภาพดินฟาอากาศซ่ึงถือวาเปนปจจัยหลักในการทํานา 

ปญหาเก่ียวกับการเปนหนี้สิน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีการแขงขันกันสูง 

ทําใหผูประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมประสบปญหาไมวาจะเปนในเรื่องของตลาด เรื่องของเงินทุน

ในการทําการเกษตร คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ลวนแลวแตทําใหสภาพเศรษฐกิจและความเปนอยูของชาวนาไทย

ไมดีเทาท่ีควรเม่ือเทียบกับภาคอุตสาหกรรม ปจจุบันประเทศตองการจะพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมใหเทียมเทาประเทศท่ีมีการพัฒนาแลว โดยเปาหมายของการพัฒนาประเทศก็เพ่ือจะยกระดับ

รายไดและคุณภาพชีวิตของประชากรใหดีข้ึนและพยายามจะลดความเหลื่อมล้ําทางดานความเปนอยู

และเศรษฐกิจของประชากรระหวางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใหใกลเคียงกัน อาชีพชาวนา

ก็เชนเดียวกันท่ีทางภาครัฐพยายามท่ีจะพัฒนาใหทัดเทียมกับผูประกอบอาชีพอ่ืนๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม แตการเปลี่ยนแปลงรายไดเฉลี่ยตอคนของประชากรท้ังประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติท่ีผานมาไมไดรับการแกไข เพราะผลของการพัฒนายิ่งทําใหชองวางการกระจาย

รายไดระหวางคนในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมขยายตัวหางกันมากยิ่งข้ึน ซ่ึงกอใหเกิด

ปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานฐานะทางเศรษฐกิจของคนในสังคมมากยิ่งข้ึน ผลการพัฒนาท่ีผานมา
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กอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมท้ังปญหาชาวนา

ยากจน ซ่ึงยังไมไดลดจํานวนลงแตอยางใด 

 2.4.4 ปญหาทางเศรษฐกิจของชาวนาไทย  

 ประเทศไทยไดพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาแลวถึง 10 ฉบับ

และใชเวลามากกวา 45 ป แมจะกอใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมอยูบางแตก็ยังไมเปนท่ีนาพอใจ 

โดยมีประชากรเพียงบางสวนของประเทศเทานั้นท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศ 

การเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ตั้งแต พ.ศ. 2504 จนกระทั่งปจจุบัน

ก็ยังแกไขปญหาภาวะตกต่ําของฐานะชาวนาไมได ท้ังนี้เนื่องจากการผลิตยังตองพ่ึงพิงธรรมชาติและ

การผลิตตามฤดูกาล ไมสามารถสรางงานไดอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ประกอบกับมีการแขงขัน

สินคาเกษตรในตลาดตางประเทศมากข้ึน ราคาสินคาเกษตรจึงลดต่ําลง อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ มาตรฐาน

ของคุณภาพผลผลิตก็ยังสูตางประเทศไมได ดังนั้นชาวนาไทยสวนใหญจึงประสบปญหาการตลาดและ

ราคาผลผลิต อนึ่งชาวนาโดยท่ัวไปมักขาดความรูและการแนะนําอยางเพียงพอ ซ่ึงประดิษฐ มัชฌิมา 

(2543, หนา 237) ไดสรุปปญหาเศรษฐกิจของชาวชนบทไวดังนี้  

 1) ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

 2) ชาวนามีหนี้สินมาก 

 3) ขาดน้ํา โดยการผลิตข้ึนอยูกับฤดูกาลและดินฟาอากาศ มีการวางงานมาก  

 4) รายไดต่ําและไมแนนอน ราคาของผลผลิตมีการข้ึนลงเสมอ  

 5) ขาดสถาบันเครดิตและการตลาดทองถ่ิน  

 6) เกษตรกรไมมีท่ีดินเปนของตนเอง  

 7) ขาดท่ีเก็บผลิตผล ถูกบังคับใหขายสินคาในราคาถูก  

 8) ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง  

 9) การคมนาคมขนสงไมสะดวก  

 10) ขาดความรูดานการเกษตรแผนใหม  

 11) ขาดความรูและขาวสารดานการตลาด  

 12) ขาดความรูความเขาใจดานธุรกิจการคา ขาดอํานาจในการตอรอง  

 13) รัฐบาลไมสามารถชวยเหลือเกษตรกรไดท่ัวถึง  

 จากการที่มีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร ซึ่งเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2542, หนา 5) 

ไดกลาวไววา นักเศรษฐศาสตรสวนใหญของไทยพบวาชาวนาของไทยสวนใหญตองเผชิญกับความยากจน 

มีรายไดเลี้ยงครอบครัวคอนขางต่ํามากเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอุตสาหกรรม เพราะถูกกดราคาสินคา

จากพอคาคนกลาง นอกจากนี้ชาวนายังขาดความรูและความชํานาญในการทําการเพาะปลูกพืช

บางอยาง ขาดเงินทุนและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงทําใหชาวนาผลิตพืชผลไดในระดับต่ําไมเพียงพอ
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ในการเลี้ยงชีพหรือการแบงปนเพื่อใช ในการลงทุนในปตอไป  หรือขายเพื่อใหได เงินทุน

ใชในการดําเนินชีวิต ปญหาตางๆ เหลานี้เปนปญหาท่ีชาวนาตองประสบตลอดมา  

 จากขางตนปญหาดานเศรษฐกิจของชาวนา นับวาเปนปญหาลูกโซท่ีตอเนื่อง ซ่ึงจะกอใหเกิด

ปญหาเศรษฐกิจและปญหาความเปนอยู กลาวคือเม่ือผลผลิตต่ําทําใหมีรายไดต่ํา เม่ือรายไดต่ําก็ทําให

ขาดการออมและการสะสมทรัพย ซ่ึงมีผลกระทบตอการลงทุนและในที่สุดแลวก็เปนผลทําให

เกิดผลผลิตต่ําและรายไดต่ําอีกวนเวียนอยูอยางนี้ไมมีท่ีสิ้นสุด ซ่ึงสอดคลองกับ ดิอลัพ (Diouf, 2000, 

หนา 243) ซ่ึงกลาวไววา “ชาวนายังคงขาดแคลนอันเนื่องมาจากผลผลิตตกต่ําทําใหรายไดต่ําไปดวย 

ซ่ึงเปนผลใหการยังชีพของชาวนายังคงวนเวียนและข้ึนอยูกับราคาผลผลิต ดังนั้นแลวสภาพเศรษฐกิจ

ของชาวนาไมควรข้ึนอยูกับราคาตลาดโลก” ซ่ึงการกลาวเชนนี้เปนการบงบอกไดเปนอยางดีวาสภาพ

ของเศรษฐกิจโลกมีผลอยางยิ่งตอสภาพเศรษฐกิจของชาวนา และยังเปนการสะทอนใหเห็นวาอาชีพ

ชาวนายังคงถูกเอาเปรียบจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยูตลอดเวลา 

 2.4.5 ปญหาหนี้สินกับชาวนา  

 ปญหาหนี้สินของชาวนาไทยเปนปญหาท่ีเรื้อรังมานาน ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาปญหา

หนี้สินไดสรางความทุกขยากใหแกชาวนาเปนอยางมาก ถึงรัฐบาลจะพยายามแกไขปญหา แตปรากฏวา

ปญหาหนี้สินของชาวนาก็ยังไมผอนคลายเทาใดนัก มนตรี เมืองพรหม (2541, หนา 5) กลาววาปญหา

หนี้สินของชาวนาเปนปญหาสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการผลิต รายได ความเปนอยูของชาวนา ตลอดจน

มีผลกระทบตอการพัฒนาในภาคเกษตรอยางมาก การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีผานมา

ไดใหความสําคัญกับอัตราความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ โดยมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว 

เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางเศรษฐกิจเปนอยางมาก ภาคเกษตรซ่ึงแตเดิมเปนภาคเศรษฐกิจหลัก

ของประเทศ กลับมีบทบาทและความสําคัญนอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตสาขาอื่น ทรัพยากร

และปจจัยการผลิตตางๆ ไดเคลื่อนยายออกจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรม เชน ท่ีดิน แรงงาน 

เงินทุน มีผลใหรายไดประชากรในภาคเกษตรลดต่ําลง เม่ือเปรียบเทียบกับประชากรในภาคการผลิต

นอกภาคการเกษตร รายไดเกษตรกรต่ํากวารายจาย เกิดปญหาหนี้สินเรื้อรังและทวีความรุนแรงมากข้ึน 

มูลเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือ การท่ีชาวนาไทยไมสามารถพัฒนาหรือปรับตัวใหเขากับสถานการณ

เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรมีไมเพียงพอ

ท้ังในดานการผลิตและการตลาด รายไดของชาวนาโดยเปรียบเทียบจึงมีแนวโนมลดต่ําลงมา 

 2.4.6 สาเหตุของการเกิดปญหาหนี้สินของชาวนา  

 ยุติธรรม ศิริภัทร (2544, หนา 22) ไดสรุปมูลเหตุของปญหาหนี้สินของชาวนาไว 2 ประการ 

คือ  

  1) เกิดจากความลมเหลวในภาคการเกษตร ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีชาวนาไมสามารถพัฒนา

หรือปรับตัวใหเขากับสถานการณเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได ประกอบกับ
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โครงสรางปจจัยพ้ืนฐานในภาคเกษตรมีไมเพียงพอท้ังในดานการผลิตและการตลาด รายไดของประชากร

ชาวนามีแนวโนมลดตํ่าลง เม่ือเปรียบเทียบกับประชากรนอกภาคเกษตรและไมเพียงพอกับคาใชจาย

ท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นการปลดเปลื้องหนี้สินของชาวนาหรือการไถถอนนอกระบบใหเปนหนี้ในระบบ

จึงเปนเพียงการแกไขปญหาท่ีปลายเหตุและแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น  

  2) เกิดจากระบบการเงินของประเทศยังไมพัฒนาและไมสามารถตอบสนองตอ

ความตองการทางการเงินในภาคการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาหนี้สินนอกระบบ

ในภาคเกษตรสวนหนึ่ ง เกิดจากการที่สถาบันการเงินในระบบไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในการตอบสนองความตองการเงินกู ทําใหเกิดความตองการสวนเกินเงินกู ชาวนาตองพ่ึงพาแหลงเงินกู

จากตลาด การเงินนอกระบบสําหรับปญหาหนี้สินของชาวนา พบวาสัดสวนการเปนหนี้ของชาวนา

ไดเพ่ิมสูงข้ึนจากป 2548 ที่ชาวนาเปนหนี้โดยเฉลี่ย 1,454 บาท/ครัวเรือน ไดเพิ่มขึ้นในป 2549 

มาเปน 37,019 บาท/ครัวเรือน การประกอบอาชีพทํานาในยุคของการผลิตเชิงธุรกิจจําเปนตองลงทุน 

และในขณะท่ีชาวนาขาดแคลนเงินทุน อาชีพ ทํานาตองเสี่ยงตอสภาพดินฟาอากาศและยังตองเสี่ยงตอ

ความไมแนนอนของตลาด หมายถึงความเสี่ยงตอราคาหรือเสถียรภาพรายได ซ่ึงการกอหนี้เพ่ือการลงทุน

ในการทํานา ก็พบวามีชาวนาหลายรายประสบความสําเร็จ แตก็มีชาวนาจํานวนมากท่ีประสบความลมเหลว

และทําใหเกิดหนี้สินลนตัว  

 จากปญหาหนี้สินของชาวนานี่เองท่ีเปนปจจัยทําใหสภาพทางเศรษฐกิจของชาวนาไทยไมดีข้ึน

เม่ือเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืนๆ ท้ังในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 

 

2.5 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนาในประเทศไทย 

  

 นโยบายการพัฒนาประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผานมานั้น เปนไปในกรอบของเศรษฐกิจ

ระบบทุนนิยม โดยใหความสําคัญกับมูลคา ความร่ํารวย ความมั่งคั่งเปนหลัก การพัฒนานั้น

จึงเปนในระดับโครงสราง ทําเพ่ือผลประโยชนทางดานการคา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมระดับชุมชน

จึงคอยๆ เสื่อมสลายไป  

 ประเทศไทยเปนสังคมเกษตรกรรมตั้งแตอดีตจวบจนถึงปจจุบัน ถึงแมวาในปจจุบันวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมเกษตรกรรมท่ีเปนเอกลักษณนั้นจะถูกสังคมแบบทุนนิยมครอบงําไปบาง แตก็จะปฏิเสธ

ไมไดวาสังคมไทยนั้นพัฒนามาไดดวยเกษตรกรรม นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพักหลังนั้น

เริ่มท่ีจะใหความสําคัญกับการพัฒนาในระดับองคกรชุมชน ใหมีจิตสํานึกและพ่ึงพาตนเองได 

 ฉัตรทิพย นาถสุภา (2541, หนา 167) ไดใหรายละเอียดของแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนา   

ในประเทศไทยดังนี้ แมวาแนวคิดจะเริ่มตนมาจากประสบการณการสังเกตชุมชนชาวนา ไมเฉพาะเรื่อง

เศรษฐกิจ แตขยายรวมกิจการอ่ืนของสังคม เชน การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ ขณะเดียวกัน
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ในเวลานี้ก็เปนแนวโนมของประเทศชาติ ท่ีจะคิดถายโอนอํานาจการจัดการตางๆ มาอยูท่ีชุมชน ทองถ่ิน 

เครือขาย เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภูมิภาค ฯลฯ ลดอํานาจรัฐและระบบราชการ เปนการกลับคืน

สูพ้ืนฐานท่ีแทจริงของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 การนําเสนอแนวคิดเรื่องชาวนาของนักคิดไทยเริ่มปรากฏชัดอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต พ.ศ. 2525  

เปนตนมา เปนชวงเดียวกับการสูญเสียท่ีม่ันทางความคิดของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย        

การนําเสนอแนวคิดเรื่องชาวนาปรากฏในงานพัฒนาชนบทซ่ึงมีจุดสรุปท่ีเสนอเปนคําขวัญวา คําตอบ  

อยูท่ีหมูบาน แนวคิดนี้ทาทายแนวคิดอ่ืนๆ ในชวงเวลานั้น กอใหเกิดขอถกเถียงทางความคิด

อยางแพรหลายนับแต พ.ศ. 2525 เรื่อยมา แนวคิดนี้ศึกษาจิตสํานึกของชาวนา พยายามเขาใจชาวนา

ตามแบบแผนของชาวนาเอง มีการนําเสนอท้ังแนวคิดและตัวอยางการปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม

ของนักพัฒนาเอกชน 

 ขณะนี้แนวคิดวัฒนธรรมชมุชนเปนกระแสหลักในการศึกษาเรื่องชาวนาและเศรษฐกิจ ชาวนา 

(ชุมชน) เรียกจิตใตสํานึกของชุมชนซ่ึงเคยถูกคุกคามมาเปนจิตใตสํานึกท่ีเปนอิสระ อีกท้ังตัวแทนของ

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนยังไดมีสวนเขาไปดําเนินการยกรางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ท่ีไดปรับกระบวนการพัฒนาประเทศมาใหน้ําหนักท่ีการพัฒนา “คน” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (2540–2544) มีระบุชัดเจนวา “การพัฒนาในอนาคตจะเนนที่การสราง

ความเขมแข็งของชุมชนในภูมิภาคและชนบท ใหสามารถพ่ึงตนเองได โดยมีเศรษฐกิจชุมชนท่ีม่ันคง

เปนตัวนํา และเปนฐานในการยกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคต” นับวาสํานักวัฒนธรรมชุมชน

ประสบความสําเร็จพอสมควรของการสรางการเคลื่อนไหวของสังคมจนไดชัยชนะทางความคิด 

 มีการอางถึงเอกสารเชิงวิชาการของแนวคิดนี้ปรากฏมากข้ึนในเชิงอรรถของงาน นอกกลุม

สํานักวัฒนธรรมชุมชน แสดงใหเห็นวานักเศรษฐศาสตรหรือกลุมผูสนใจเรื่องความลาหลังของชนบท

ไดพยายามเสนอแนวคิดออกมาคลายกับความคิดของสํานักนี้ ขบวนการทางความคิดของตัวแทน

สํานักนี้ไดเคลื่อนไปบนเสนทางท่ีหลากหลายในการเสนอความหมายในเชิงนโยบายท่ีเปนรูปธรรม 

บางครั้งไดสรางพันธมิตรใหมที่มาจากสายเศรษฐศาสตรกระแสหลักมีผลใหนักวิชาการกลุมหนึ่ง

หันมาสนใจแนวคิดเชิงวัฒนธรรมไปดวย ตัวแทนความคิดสํานักนี้ไดเปนบุคลากรสําคัญเสนอนโยบาย

เกษตรกรรมระดับชาติ เชนในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณของวุฒิสภาเพื่อวางแผน 

“แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมรายยอยในพ้ืนท่ีชนบท” 

 สาระสําคัญของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนอาจสรุปไดจากแนวคิดของบาทหลวงนิพจน 

เทียนวิหาร (นิพจน เทียนวิหาร, 2541 หนา 11; อางถึงใน ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2541, หนา 169) คือ

ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยูแลว มีระบบคุณคาท่ีรวบรวมมาไดจากประวัติศาสตร เปนบทสรุปของ

ความคิดและการปฏิบัติของชุมชนนั้นๆ เปนวิถีชีวิตและทิศทางของการพัฒนาของชุมชนท่ีชาวบาน

สรุปข้ึนมา แกนกลางของวัฒนธรรมคือการใหความสําคัญแกความเปนคน และแกความผสมกลมกลืน 
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(harmony) กันในชุมชน การท่ีชมุชนหรือหมูบานอยูไดมาเปนเวลาชานาน เพราะวามีความผสมกลมกลืนกัน

ในชุมชน ท้ังในขณะปจจุบันระหวางสมาชิกดวยกันและหากนับยอนข้ึนไปสมาชิกก็มีบรรพบุรุษรวมกัน

ดวย การพัฒนาชุมชนจึงตองเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชนซ่ึงเปนปราการท่ีแข็งแกรงท่ีสุดของชาวบาน 

ถามีวัฒนธรรมชุมชนเขมแข็งการรวมกลุมของชาวบานเพ่ือทํากิจกรรมจะสําเร็จไดไมยาก การตอตาน

การเอารัดเอาเปรียบจากภายนอกได แนวคิดของบาทหลวงนิพจนไดรับการสืบสานประยุกตเปนแนวทาง 

การทํางานของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา มีผูนําคนสําคัญคนตอมา เชน เสรี พงศพิศ 

และกาญจนา แกวเทพ เปนตน บํารุง บุญปญญา (2549, หนา 15) นักคิดแนววัฒนธรรมชุมชนคนสําคัญ

อีกคนหนึ่งไดเพ่ิมเติมวา วัฒนธรรมชาวบานมีความเปนอิสระจากวัฒนธรรมของคนชั้นกลางและของ

คนชั้นสูง สัมพันธกับวิถีชีวิตท่ีผูกผันอยูกับธรรมชาติ อยูกับการใชแรงงานและชุมชนเครือญาติ ชุมชน

หมูบาน “เปนรูปแบบของสังคมท่ีมีอายุยืนนานมากกวาเพ่ือน ไมวาธรรมชาติขางนอกจะเปนอยางไร 

จะเปลี่ยนแปลงไปเชนไร ความเปนหมูบานหรือเปนชมุชนคงทน มาเปนเวลาหลายๆ รอยป สี่หารอยป 

มีความเปนอยูท่ีสืบชวงกันมาเปนเวลาอันยาวนาน ลักษณะเชนนี้คือ ลักษณะที่เรียกวามันเปนสังคม

ในตัวของมันเอง ฉะนั้นเม่ือเราคิดถึงจุดนี้ท่ีสังคมเปนตัวของตัวเองมานานเชนนี้ ก็แสดงวาตองเปนสังคม

ท่ีมีเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่เปนอิสระ” ชุมชนหมูบานจึงมีระบบความเชื่อและวิถีการพัฒนา

ท่ีเปนอิสระของตัวเองอยูแลว แตแนวพัฒนาการเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยยึดถืออยูนั้นเปนแนวความคิด

ท่ีมาจากภายนอกประเทศ ซ่ึงประสานเขากับอํานาจรัฐในประเทศเปนแนวพัฒนาแบบทุนนิยม บํารุง

เสนอวาใหเปลี่ยนแนวทางพัฒนาใหม ใหชาวบานกลับไปพ่ึงตัวเอง เลียนแบบท่ีเคยทํามาในอดีตเริ่มจาก

เปนตัวของตัวเองในทางความคิด มองเห็นเอกลักษณแหงตัวเอง “การไดสํานึกท่ีจะเปนตัวของตัวเอง

เปนสํานึกท่ีจะบอกไดวาไอการท่ีคนมาใหเราปลูกไอนั้นปลูกไอนี่ จุดมุงหมายของเขาอยูท่ีเขาเพียงมายืม

แรงงานของเรา กิจกรรมท่ีเราทําอยูนี้หลักใหญก็เพ่ือผลประโยชนของคนอ่ืนเทานั้น อันเปนการยอมรับ

เปาหมายเศรษฐกิจแหงชาติมาทําลายเศรษฐกิจชุมชน” ชาวบานควร “ทําแตพอกิน” เปนหลัก

ทําการผลิตในขนาดท่ีเหมาะสม ใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก “สลัดพันธนาการแหงการพ่ึงพา 

พันธนาการแหงระบบตลาด กลับไปสูการพ่ึงตัวเองใหได” แม ณ ระดับประเทศก็ควรมีนโยบายพ่ึงตัวเอง

ภายในประเทศดวยเหมือนกัน คือเปลี่ยนวัตถุประสงคจากการผลิตเพ่ือสงออกเปน “การผลิตใหทุกคน

ไดมีกินมีใช แลวคอยเอาสวนท่ีเหลือสงออก” รัฐบาลจึงควรใชนโยบาย “เศรษฐกิจชาตินิยม” สงเสริม

อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขาอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมที่เขามารองรับการเกษตรกรรม 

ไมใชอุตสาหกรรมท่ีมาจากตางประเทศ อภิชาต ทองอยู (2527, หนา 31) นักพัฒนาเอกชนเนนย้ําวา

วิถีแหงหมูบานมี “น้ําใจท่ีงดงามเปยมดวยความรักและไมตรีอยูลนเหลือ” เปนความสัมพันธ

อยางมีคุณคาทางศีลธรรม มนุษยธรรมและอหิงสาธรรม อภิชาติ ไดเสนอแนวทางการวิเคราะหสังคม

หมูบานท่ีมองผาน องครวมทางวัฒนธรรมของหมูบาน โดยถือหมูบานเปนจุดตั้งในการศึกษา

องคประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ตลอดจนถึงความเชื่อที่เนนการมองผานแบบแผน
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วัฒนธรรมของหมูบาน และศึกษาความสัมพันธท่ีหมูบานมีตอสังคมแบบอ่ืนๆ ท่ีเขาไปมีปฏิสัมพันธกับ

วิถีชีวิตแบบหมูบาน การปฏิบัติการงานพัฒนาในแนวทางของอภิชาติ จะมุงใหชาวบานรวมกันคนหา

ทางออกดวย “ตนเอง” ซ่ึงเขาไดเสนอทัศนะตอการพัฒนาไววา “ไมมีความจําเปนใดๆ ท่ีจะตองสยบ

สมยอมกับวัฒนธรรมแบบใหม ฉีกแบบแผนอันงดงามของสังคมแมบทเราทิ้งไป พรอมกับสรางภาพ

ความพรามัวของคุณคาชีวิตอันแทจริงและฉุดรั้งใหต่ําลง” อภิชาต กลาววา ชาวบานไดสรุปทางแกไข

ปญหาของหมูบานไววา ดานหนึ่ง พวกเขาจะตองฟนฟูทางจิตใจและถายทอดความดีงามสู

คนรุนหนุมสาวและเยาวชนตอไป อีกดานหนึ่ง เขาจะตองพ่ึงตนเองในการดํารงชีวิตใหมากข้ึนภายใต

เง่ือนไขท่ีทําได 

 ประเวศ วะสี (2547, หนา 2547) ไดเสนอใหประชาชนรวมกลุมกันเปนกลุมและองคกรยอยๆ 

เพ่ือชวยเหลือและสรางความเขมแข็งใหสมาชิกแตละคนเอง กลุมและองคกรเหลานี้อาจปรากฏ

ในรูปชุมชน หมูบาน องคกรพัฒนาเอกชน หรือกลุมทางปญญา ความสัมพันธภายในกลุมและระหวาง

กลุมเปนแบบเทาเทียมกัน ควรลดอํานาจและหนาท่ีของรัฐลง แลวนําเอาอํานาจหนาท่ีนั้นกลับคืนมา

ท่ีองคกรเหลานี้ ซ่ึงเม่ือหนาท่ีเหลานี้กลับเปนขององคกรยอยแลวก็อาจไมตองใชอํานาจก็ได นอกจากนี้ 

ประเวศ วะสี ยังตองการปรับปรุงวัฒนธรรมพ้ืนบาน โดยเพ่ิมธรรมะของศาสนาพุทธ และนําวัฒนธรรม

โดยเฉพาะวิชาการจากสากลเขามาผสมดวย ขณะเดียวกันชุมชนหมูบานท่ีปรับใหม ก็จะมีภาระหนาท่ี

เพ่ิมข้ึน เพราะจะไดมีการโยกยายหนาท่ีซ่ึงขณะนี้เปนของรัฐคือการพัฒนากลับมาเปนของชุมชนและ

สลายอํานาจรัฐลง ลักษณะพิเศษของขอเสนอของประเวศคือใหมีศาสนธรรม โดยเฉพาะพุทธศาสนา

ในการพัฒนาท้ังทางจิตใจและสิ่งแวดลอมควบคูกันไป มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนฐานท่ีแนนหนา 

ประเวศ วะสี เชื่อวา หากปราศจากฐานคุณธรรมและจริยธรรมแลว ก็ไมอาจพัฒนาเพ่ือประชาชนจริงๆ ได 

เพราะมนุษยจะพัฒนาแบบสงเสริมตนเอง เห็นแกตัวเอง มีกิเลสตัณหาซ่ึงจะบดบังปญญาและความดี 

ศาสนาพุทธท่ีบริสุทธิ์สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คือการพัฒนาจิตใจ ประเวศ วะสี เสนอใหชุมชน

รับศาสนาเปนองคประกอบในวัฒนธรรมสรางเปนชุมชนธรรมนิยม หมายความวา ประเวศ วะสี 

นําเอาศาสนาพุทธ ซ่ึงเดิมเปนวัฒนธรรมของรัฐมาตีความใหม แลวใหทําหนาท่ีรักษาความรักใครปรองดอง

ในชุมชนและในสังคม ใชผนึกสมาชิกของชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีเอกลักษณมีความเขมแข็ง ซ่ึงเทากับ

ตอตานรัฐไปในตัวอีก ใชตอตานความโลภ ความเห็นแกตัว และการเอารัดเอาเปรียบ ซ่ึงเปนผลของ

การพัฒนาแบบทุนนิยม วัฒนธรรมชุมชนของอาจารยประเวศจึงเปนวัฒนธรรมของหมูบานบวกดวย

ศาสนาพุทธ 

 ประเวศ วะสี ไดสรุปผลลัพธของการวิเคราะหพฤติกรรมของชาวนาในสภาวะดานจริยธรรม 

ท้ังในแงประวัติศาสตรวัฒนธรรม คือความดีงามเปยมดวยน้ําใจที่ปรากฏในชุมชนชาวนาตั้งแต

โบราณกาล และในแงความรักและเห็นแกผูอ่ืนในศาสนาคริสตและศาสนาพุทธ คือ  
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 1) เปนการคนควาเรื่องกลไกและพ้ืนฐานภารกิจของ “จริยธรรม” ในสถาบันชุมชน 

ชวงกอนเขามาของระบบตลาดเพ่ือการคา 

 2) การพังทลายของชาวนาหรือชุมชนในวัฒนธรรมชุมชนชวงท่ีระบบตลาดเพ่ือการคา

เขามาในแตละเขต โดยเฉพาะเขตท่ีอยูใกลตลาด ข้ึนอยูกับภูมิภาคและระดับการมีสวนรวมของชุมชน

ใน “ตลาดโลก” 

 3) ความสามารถในการดํารงชีพของชาวนาในเง่ือนไขของการถูกเอารัดเอาเปรียบ

และความยากจนในทางเศรษฐกิจ-การเมือง ภายหลังการผนวกเขาไปอยูในระบบทุนนิยมโลก 

โดยไดวางแผนยุทธศาสตรท่ีปฏิสัมพันธกับระบบทุนนิยมโลกแตอยูในแนวจริยธรรมของการลดกิเลส 

การพ่ึงตัวเองอยางยั่งยืน การสรางเครือขายชุมชนการเกษตรแบบผสมผสาน และอ่ืนๆ 

 หมายความวาลักษณะตัวตนของชาวนาและการดํารงอยูของพวกเขาเปนสิทธิพื้นฐาน

อันชอบธรรมของมนุษย ชาวนามีสิทธิสมบูรณท่ีจะดํารงอยูในสังคม แมวิถีชีวิตอาจมีแบบแผน รูปแบบ

และเนื้อหาแตกตางไปจากกลุมคนท่ีดํารงอยูนอกโลกของชาวนา 

 การศึกษาของสํานักวัฒนธรรมชุมชนมีทิศทางหลักๆ สรุปได 4 เรื่อง คือ วัฒนธรรมชุมชน    

โลกทัศนของชาวนา เกษตรผสมผสาน และการพ่ึงตนเอง งานและการถกเถียงไดกาวพนออกจาก

กรอบแนวคิดในการศึกษาชาวนาแบบมารกซิสต–เลนินนิสต ท่ีมุงเนนศึกษาเรื่องการพังทลายของชาวนา 

ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 บนพ้ืนฐานของแนวคิดวัฒนธรรมชาวนาประสานกับประสบการณประวัติศาสตร ประเพณี 

วัฒนธรรม และสถานการณปจจุบัน ไดเกิดขอถกเถียงตอบโตตอโลกทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก    

ทําใหเกิดแนวคิดการพัฒนาท่ีมุงแสวงหาทางท่ีเปนของไทยเราเอง เชน 

 วัฒนธรรมชุมชนนี้เปนพลังการผลักดันชุมชนท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนสิ่งท่ีประชาชนสราง

ข้ึนมาเอง หากนักพัฒนาตองการทําความเขาใจและปฏิบัติการใหสอดคลองกับชาวบานก็ตองเขาใจ

วัฒนธรรมชุมชน 

 ชาวนาควรทําแตพอกินเปนหลัก ทําการผลิตในขนาดท่ีเหมาะสมใชแรงงานในครอบครัว   

เปนหลัก สลัดพันธนาการแหงการพ่ึงพาระบบตลาด 

 สิ่งท่ีนําเสนอเหลานี้เปนท้ังคําอธิบายและขอเสนอเชิงรูปธรรมในการวางยุทธศาสตร

การดํารงอยูของชาวนา รวมถึงเสนอยุทธศาสตรเพื่อการอยูรอดของชุมชนในทามกลางกระแส

การพัฒนาในปจจุบันความคิดเหลานี้ชี้ ใหเห็นในดานลึกวา โครงสรางหนาท่ีในวิถีของชาวนา 

มีความเปนตัวของตัวเองอยู สถานะตัวตนท่ีมีอยูของชาวนานี้จะกําหนดภารกิจใหเปนไปตามธรรมชาตินั้น

ตามแบบแผนของตัวเอง 

 ตอมามีขอวิจารณวา แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนจะเปนการเสนอการพัฒนาแบบปดตัวเอง

มากเกินไปหรือไม และชุมชนจะดํารงอยูไดจริงหรือไมในบางเขตที่ทรัพยากรโดยเฉพาะที่ดิน
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ไดตกอยูในมือของนายทุนเจาท่ีดิน ทําใหมีการเพ่ิมเติมแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนจากที่คณะผูริเริ่ม

ไดเสนอไว 3 ประการดวยกันคือ 1) เสนอใหชุมชนฟนฟูและสรางเครือขายระหวางกันเอง 2) เสนอให

สังคม (รัฐ) พิจารณาการจัดสรรทรัพยากรคืนใหชุมชน โดยเฉพาะคือการปฏิรูปที่ดินในบางเขต และ 

3) เสนอใหชุมชนทําธุรกิจชุมชน ท้ังโดยตัวเองและโดยการรวมมือกับองคกรภายนอก 

 ยศ สันตสมบัติ (2539, หนา 76) ไดเสนอวา “ชุมชนจะสรางความเขมแข็งและทําการตอสูกับ

การปดลอมของตัวเองเอาไว ดํารงรักษาความเปนอิสระและศักยภาพในการจัดการกับชีวิตของตัวเอง

เอาไวไดนั้น ชุมชนจะตองไปใหพนจากการยึดติดกับวัฒนธรรมชุมชนเพียงอยางเดียว หากจําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนจารีตประเพณีวิถีปฏิบัติเดิมใหสอดคลอง และเหมาะสมกับความตองการและความจําเปน

ของยุคสมัย ชุมชนแตละแหงไมอาจอยูอยางเอกเทศอีกตอไป แตชุมชนจะตองขยายเครือขายการเรียนรู 

เครอืขายการผลิต เครือขายการลงทุน เครือขายการตลาด ฯลฯ ในรูปแบบใหมข้ึนมา” ท่ีจริงแลว

ในอดีตชุมชนก็มีเครือขายการแลกเปลี่ยนของตัวเองอยู ดังท่ี พรพิไล เลิศวิชา (2537, หนา 112) 

ไดเคยรายงานไวในงานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมหมูบานไทย วานาท่ีจะรื้อฟนข้ึนมาได และดังท่ีปรากฏวา

ในภาคใตไดมีการสรางเครือขายกลุมออมทรัพย กลุมรานคา กลุมเกษตรกร และกลุมอุตสาหกรรม

ท่ีเขมแข็ง โดยอาศัยเครือขายหมูบานท่ีมีมาแตเดิม 

 อานันท กาญจนพันธุ (2543, หนา 329) ไดเสนอใหพิจารณาชุมชนกับการจัดการทรัพยากร 

ใหความสําคัญแกพลังของชุมชน ขณะเดียวกันท่ีพิจารณาวาตองเรียกรองใหสังคมหรือรัฐจัดสรร

ทรัพยากรโดยเฉพาะท่ีดินคืนใหแกชุมชนดวย เพราะถึงแมวาชุมชนจะผูกพันอยูดวยกันโดยวัฒนธรรม 

หากปราศจากท่ีดินทํากินชาวนาทําการเกษตรกรรมไมได ชุมชนชาวนาก็สูญสลายได นักวิชาการ

ในภาคเหนือก็กังวลกับปญหานี้ เพราะในหลายเขตในภาคเหนือ ท่ีดินกระจุกตัวอยูในมือของนายทุน

เจาของท่ีดิน ในทางทฤษฎีกลาวไดวา เปนการเสนอใหไมละเลยแนวคิดมารกซิสตเรื่องความสําคัญ

ของระบบกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต ซ่ึงยังคงมีความถูกตองอยูในกรณีประสบการณของภาคเหนือ 

ภาคกลางก็อาจคลายคลึงกันตางจากกรณีภาคอีสานและภาคใต ซ่ึงชาวนาอาจไมมีปญหาขาดแคลน

ท่ีดิน 

 อาจกลาวไดวาความเขาใจในเรื่องชุมชนของนักวิชาการสังคมศาสตรไดพัฒนามาจากเดิม

ท่ีโนมเอียงเปนแนวมารกซิสต มาเปนแนวอนาธิปตยมากข้ึน จากท่ีแตเดิมเห็นดานกระบวนการแตกข้ัว

ของชาวนาภายในชุมชนและการสลายตัวของชุมชน มาเปนเห็นดานความผสมกลมกลืนและ

การชวยซ่ึงกันและกันในชุมชน และเห็นความสําคัญของชุมชนในฐานะรากฐานของชีวิตเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมของ ชาวไทยเห็นวาชุมชนยังคงดํารงอยู ควรชวยกันรักษาสถาบันสําคัญยิ่งนี้ไวและพัฒนา

ตอไป แตนักวิชาการสังคมศาสตรก็ไดเพิ่มเติมใหแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนตอจากนักคิดรุนบุกเบิก 

พวกเขามีความกังวลในเรื่องความสัมพันธระหวางชุมชนกับโลกภายนอก ชุมชนกับรัฐ ชุมชนกับระบบ

ทุนนิยม เสนห จามริก และ ยศ สันตสมบัติ เปนหวงเรื่องสิทธิชุมชน ขอถกเถียงระหวางสิทธิของชุมชน
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กับสิทธิของรัฐ โดยเฉพาะในการใชประโยชนจากปาและทรัพยากร เรื่องนิเวศนเปนประเด็นสําคัญ

ของนักวิชาการสองทานนี้จิตสํานึกเรื่องการรักษานิเวศนแวดลอม คนกับธรรมชาติ เปนสวนสําคัญ

ท่ีอยูในวัฒนธรรมชุมชน ท่ีสังคมควรรับรูในวงกวาง รฐัและสังคมสวนรวมจะตองเคารพสิทธิของชุมชน

ในเรื่องนิเวศนนี้ ขณะเดียวกันนักวิชาการท้ังสองก็เปนหวงเรื่องการคุกคามของอํานาจรัฐในดานอ่ืนๆ 

ดวยรัฐยังมีความไมเปนประชาธิปไตย ผูกขาดอํานาจการปกครองทองถิ่น การศึกษา วิทยุและ

โทรทัศน ฯลฯ จึงทําใหเกิดขอเสนอใหสังคมเห็นความสําคัญของสิทธิชุมชนในกฎหมายและการเมือง

การปกครอง และสนับสนุนการสรางเครือขายระหวางชุมชนดวยกันเอง แนวคิดของเสนห จามริก 

และยศ สันตสมบัติ ไดปรากฏในงานของสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา สวนอานันท กาญจนพันธุ

(2543, หนา 330) เปนหวงเรื่องการควบคุมทรัพยากร นายทุนท่ีดินหรือชุมชน จึงมีขอเสนอใหสกัดก้ัน

กระบวนการที่นายทุนคุกคามเขามาควบคุมทรัพยากรที่เดิมชุมชนครอบครอง กลาวอีกนัยหนึ่ง 

แนวคิดของนักวิชาการสังคมศาสตรคลายกับแนวคิดของคารล มารกซ ในชวงทายของชีวิต (พ.ศ. 2525) 

ท่ีระบุวา ในรัสเซียชุมชนเปนพ้ืนฐานของการเกิดใหมไดถาสามารถพัฒนาตัวเองไดโดยอิสระ 

ปราศจากสายใยพิษท่ีมัดตรึงอยูทุกดาน 

 พัฒนาการของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในระยะหลังที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ขอเสนอ

เรื่องธุรกิจชุมชน ขอเสนอเรื่องธุรกิจชุมชน ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2542, หนา 73) ไดเสนอคําขวัญวา 

“หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต” คือเสนอใหครอบครัวชาวนาจงยึดถือน้ําใจและวัฒนธรรมชุมชนอยูใน

ขณะเดียวกันก็ใหครอบครัวท้ังหลายรวมกันในการทําธุรกิจเรียกวาธุรกิจชุมชน โดย 1) ดูความชํานาญ

ของชาวบาน 2) หาตลาดรองรับ และ 3) กระจายผลตอบแทนอยางเสนอภาค การทําธุรกิจชุมชน

อาจอาศัยการเขามารวมองคกรภายนอกกับชุมชนดวย คือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ 

โดยทุกฝายตางไดประโยชนดวยกันท้ังนั้น มีการบริหารจัดการท่ีดีเปนหลักในการดําเนินงาน มีเปาหมาย

มิใชเพียงใหชาวบานอยูรอดไดหรือมีผลกําไรเทานั้น หากแตมุงหวังใหชาวบานดํารงไวซ่ึงจิตสํานึก

ทางชุมชนดวย ใหความสําคัญกับกระบวนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนท่ีวา “สองวิถีการผลิต” นั้น

ก็คือ ท้ังผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและผลิตเพ่ือขาย คือทําเปนธุรกิจดวยในทางทฤษฎีอาจวิเคราะห

ไดวาอาจารยณรงคตองการจะใหชุมชนกับนายทุนหรือรัฐสวนท่ีกาวหนาประสานกันได แนวคิดนี้

นาจะเปนจริงได หากทางฝายชุมชนมีการรวมพลังกันกอนมากพอ คือรวมเปนกลุมหรือเปนเครือขาย

หรือเปนสหกรณ กอนท่ีจะตอรองกับนายทุนหรือรัฐ ซ่ึงสถานการณยอมแตกตางกันไปในแตละทองท่ี 

 ฉัตรทิพย นาถสุภา (2541, หนา 189) ไดกลาวสรุปถึงคุณูปการของสํานักวัฒนธรรมชุมชน   

ในการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจชาวนาวา เปนการชวยพัฒนาใหเกิดทฤษฎีชาวนาในแนวกวาง พิจารณา

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม อันเปนจุดท่ีเปดใหเห็นชีวิตชาวนา แสดงใหเห็นความเปนตัวของตัวเอง

ของวิถีชาวนา เกิดการแสวงหาทางเลือกใหกับอนาคตของชาวนา แตในความหมายแคบ การศึกษา

ขอเท็จจริงทางดานเศรษฐกิจชาวนายังไมปรากฏชัด ยังเปนเพียงภาพเงา 
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 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนานั้น ทําใหเราสามารถเขาใจถึงความสําคัญของจุดประสงค

ท่ีมุงหวังใหองคกรระดับชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ ใหรวมพลัง

สรางเครือขาย สรางองคความรู เพ่ือความอยูรอดและความเขมแข็งของสังคมเกษตรกรรม และ

การเขามามีสวนรวมในบทบาทการพัฒนาไมยิ่งหยอนไปกวาสังคมชนชั้นกลางและชนชั้นสูง ใหนโยบาย

และการพัฒนาเปนไปในลักษณะเบื้องลางสูเบื้องบน (Bottom-up) มากยิ่งข้ึน 

 

2.6 ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาชุมชน 

  

 ในระยะ 10-20 ปท่ีผานมา ประเทศไทยไดเนนเรื่องการพัฒนาชุมชนเปนอยางมาก สังเกต

ไดจากองคกรระดับชุมชนและหมูบานตางก็ใหความสําคัญกับการสรางองคความรูของทองถ่ิน รวมถึง

อนุรักษและจัดการทรัพยากรภายในชุมชน หนวยงานตางๆ ก็เขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

โดยเฉพาะสถานศึกษา มหาวิทยาลัยหลายๆ แหงเปดสอนสาขาวิชาปรัชญาการพัฒนาชุมชนโดยตรง 

ทําใหปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาชุมชนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูตลอดเวลา 

 2.6.1 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน 

 ยุวัฒน วุฒิเมธี (2534, หนา 4) ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนมาจากหลักการเก่ียวกับธรรมชาติ

ของมนุษยที่มีความแตกตางกันทั้งรูปราง มันสมอง และจิตใจ มนุษย จึงไมมีความเทาเทียมกัน 

แตโดยขอเท็จจริงมนุษยทุกคนจะมีสิทธิและความเสมอภาคในการมีโอกาสที่จะกระทําสิ่งตางๆ สิทธิ

และโอกาสท่ีจะกาวหนา แสดงความรู ความสามารถ การประกอบกิจกรรมตางๆ ใหพัฒนาข้ึน เปนตน 

แตโอกาสเหลานี้ข้ึนอยูกับภาวะธรรมชาติและภาวะกายภาพของแตละบุคคล ดังนั้น มนุษยจึงยิ่งไมมี

สิทธิและเสมอภาคในความสําเร็จของชีวิตโดยเทาเทียมกัน 

 ยุวัฒน วุฒิเมธี (2534, หนา 5) ไดกลาวถึงปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเกิดจากการผสมผสาน

หลักการดังกลาวเขากับความหมายของการพัฒนาชุมชนท่ีมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและโอกาส

ในการประสบความสําเร็จในชีวิตของคนมี 5 ประการ คือ 

   1) บุคคลแตละคนมีความสําคัญถึงแมบุคคลจะมีความแตกตางกัน แตทุกคนมีสิทธิ

ท่ีพึงไดรับความยุติธรรมและอยางมีเกียรติในฐานะท่ีเปนมนุษยผูหนึ่ง 

   2) บุคคลแตละคนมีสิทธิ เสรีภาพในการกําหนดวิถีการดํารงชีวิตตามความตองการ

ของตน โดยไมถูกบีบบังคับจากบุคคลอ่ืน 

   3) บุคคลแตละคนมีศักยภาพหรือพลังความรูความสามารถในดานตางๆ ท้ังท่ีเปดเผย

และแฝงเรนศักยภาพเหลานี้มีประโยชนตอบุคคลและชุมชนเปนอยางมาก ถารูจักนํามาใชอยางถูกวิธี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังท่ีแฝงเรนอยูในบุคคลซ่ึงไมถูกนํามาใชประโยชนมากนัก 
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   4) การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชน เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งตอชีวิตของบุคคล 

ชุมชน และสังคม โดยสามารถพัฒนาไดดวยวิธีการใหการศึกษาและการทํางานรวมกันเปนกลุม 

   5) ถามีโอกาสบุคคลแตละคนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ หรือพลัง

ความสามารถของตนได 

 จะเห็นไดวา ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความศรัทธาในศักยภาพหรือ

พลังความสามารถของคนเปนอยางมาก คนแตละคนมีความสามารถพัฒนาตนเองไดถามีโอกาส 

การพัฒนาชุมชน จึงตองพัฒนาบุคคลใหมีความคิดและความสามารถเพิ่มขึ้น ใหบุคคลไดรับ

ความยุติธรรม มีอิสรภาพ เสรีภาพ และความเสมอภาคในการดําเนินชีวิต โดยวิธีการใหการศึกษาและ

การทํางานรวมกันเปนกลุม ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนี้มีความสอดคลองกับปรัชญาทางการเมือง 

การปกครอง แบบเสรีประชาธิปไตยเปนอยางมาก ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงนําไปใชและเผยแพร

ปรัชญาท้ังสองนี้ควบคูกันไป ทําใหการพัฒนาชุมชนไดรับความนิยมอยางกวางขวางดังไดกลาวมาแลว 

 

 2.6.2 แนวความคิดของการพัฒนาชุมชน  

 การพัฒนาชุมชนเปนการเขาไปมีสวนรวมในการเสริมสรางกระบวนการของชุมชนท่ีดํารงอยู 

ใหมีการพัฒนาไปสูสังคมท่ีพึงประสงค มีความสุขกาย สุขใจในการใชชีวิตรวมกันของคนในสังคม ดังท่ี 

สนธยา พลศรี (2545, หนา 44–46) จากปรัชญาของการพัฒนาชุมชน ที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา 

การพัฒนาชุมชน มีแนวความคิดท่ีสําคัญดังตอไปนี้  

   1) คนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญมากท่ีสุดของชุมชน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเชื่อม่ัน

ในพลังความสามารถของคน การดํารงอยู หรือการลมสลายของชุมชน การพัฒนาหรือเสื่อมถอยของ

ชุมชน ข้ึนอยูกับคนในชุมชนเปนสําคัญ การพัฒนาชุมชนจึงตองใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาคือ 

พัฒนาคนใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนจนมีมาตรฐานในการดํารงชีวิตหรือ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความพรอมท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนเองในระดับหนึ่ง  

   2) การมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาชุมชนเปนการเปดโอกาสใหประชาชน

ในชุมชนไดเขามารวมคิด รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในทุกๆ ข้ันตอน ทั้งรวมคิด รวมวางแผน 

รวมปฏิบัติงาน รวมประเมินผล และรวมรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะกลาวไดวา การพัฒนาชุมชน

เปนของประชาชน โดยประชาชนเพ่ือประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน จึงเปนแนวความคิด

ท่ีสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาชุมชน  

   3) การชวยเหลือตัวเองของชุมชนนั้น ประเวศ วะสี (2541, หนา 10; อางถึงใน สนธยา 

พลศรี, 2545, หนา 44-46) กลาววา จากความเชื่อในเรื่องศักยภาพและพลังความสามารถของชุมชน 

การพัฒนาชุมชนจึงเปนการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนและชุมชนใหสามารถท่ีจะพัฒนา



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 38  

ชุมชนไดดวยตัวเอง การขอความชวยเหลือจากภายนอกชุมชน ตองเปนสิ่งท่ีเกินขีดความสามารถของ

ชุมชนเทานั้น เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองไดท้ังทางดานเศรษฐกิจ ศีลธรรม และสุขภาพ  

   4) การใชทรัพยากรในชุมชน การพัฒนาชุมชนใดผลประโยชนยอมเกิดข้ึนแกชุมชนนั้น 

ดังนั้น นอกจากการพัฒนาดวยการชวยตนเองของคนในชุมชนแลว ตองใชทรัพยากรตางๆ เชน คน 

เงิน วัสดุอุปกรณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ีมีอยูในชุมชน ไมหวังพ่ึงพาจากภายนอก

ชุมชน เพราะชุมชนอ่ืนๆ ก็มีความจําเปนท่ีจะตองใชทรัพยากรเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเชนเดียวกัน 

ในเรื่องของการใชทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาชุมชนนี้ สวนหนึ่งรัฐบาลจะใหการสนับสนุน แตมักจะเปน

โครงการขนาดใหญ ตองใชทรัพยากรมา เปนแผนและโครงการท่ีรัฐ ดําเนินการผานหนวยงานราชการ 

ไมใชเปนแผนและโครงการพัฒนาของประชาชนในชุมชน 

   5) การริเริ่มของประชาชนในชุมชน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเชื่อในสิทธิเสรีภาพ

ของคน การพัฒนาชุมชนตองเกิดจากความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในชุมชน โดยประชาชน

เปนผูริเริ่มในการจัดทําโครงการ ไมใชถูกกําหนดโดยบุคคลหรือหนวยงานนอกชุมชน การดําเนินงาน

พัฒนาในข้ันตอนตางๆ ตองใหประชาชนในชุมชนเปนผูรับผิดชอบ หนวยงานอ่ืนๆ ควรเปนหนวยท่ี

สนับสนุนสงเสริมเทานั้น แนวความคิดดังกลาวนี้จะเกิดข้ึนไดโดยวิธีใหการศึกษาแกชุมชนจนมีความรู 

ความสามารถในระดับท่ีเรียกวา คิดเปน ทําเปน จนมีความสามารถท่ีจะคนหาปญหา วิธีการแกไข

ปญหา และดําเนินการแกไขปญหาไดดวยตนเอง  

  6) ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล การพัฒนาชุมชนมุงเนนใหดําเนินการ

โดยคน และทรัพยากรในชุมชนเปนสําคัญ เพราะรัฐบาลมีขีดความสามารถจํากัดท้ังบุคลากร งบประมาณ 

หรือทรัพยากร ระบบการบริหารและดําเนินงานพัฒนา สวนประชาชนในชุมชนเองก็มีขีดจํากัดในเรื่อง

ความไมพรอมของคนและทรัพยากรท่ีใชในการพัฒนาไมเพียงพอ ดังนั้นการจะดําเนินงานพัฒนาชุมชน

ในชุมชนใดจึงตองคํานึงถึงขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาลกลาวคือ ชุมชนท่ีมีความพรอมมาก

ก็พ่ึงขีดความสามารถของตนเองมาก ชุมชนท่ีมีความพรอมนอยรัฐก็เขาไปใหความสนับสนุนมากข้ึน 

ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐนี้จะตองเปนสัดสวนและสอดคลองซ่ึงกันและกัน  

  7) การรวมมือกันระหวางรัฐกับประชาชน การพัฒนาชุมชนจะประสบความสําเร็จได

ตองเกิดจากการรวมมือกันระหวางรัฐบาลและประชาชน ไมปลอยใหฝายใดฝายหนึ่งรับผิดชอบ

เพียงฝายเดียว เพราะท้ังรัฐบาลและประชาชนในชุมชนตางก็มีขีดความสามารถท่ีจํากัด ไมสามารถ

ดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพได การรวมมือระหวางรัฐบาลและประชาชนนี้ ตองตั้งอยู

บนปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุมชน คือ การชวยเหลือตัวเอง การใชทรัพยากรในชุมชน 

การมีสวนรวมของประชาชน และการสนับสนุนสงเสริมของรัฐบาลอยางเหมาะสม นอกจากการรวมมือ

ระหวางรัฐกับประชาชนในชุมชนแลว ยังสามารถขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนและชุมชนภายนอก

ท่ีพรอมจะใหการสนับสนุนไดอีกทางหนึ่ง  
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  8) การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ การพัฒนาชุมชนตองดําเนินการไปพรอมๆ กัน 

หลายๆ ดาน จะมุงเพียงดานใดดานหนึ่งไมได เพราะกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรม 

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ตองสอดคลองและเปนแนวทางเดียวกัน เพ่ือการประหยัดแรงงาน งบประมาณ

และเวลาท่ีใช การดําเนินงานพัฒนาชุมชน จึงตองเก่ียวของกับบุคคล หนวยงานและองคกรตางๆ 

เปนจํานวนมาก ตองใชการประสานงานท่ีดีจึงจะประสบความสําเร็จ  

  9) ความสมดุลในการพัฒนา การพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมท่ีตองดําเนินการหลายดาน 

ไมใชมีเพียงกิจกรรมเดียว ตองดําเนินการไปพรอมกันทุกดานไมมุงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

  10) การศึกษาภาคชีวิต การพัฒนาชุมชน มีลักษณะเปนการใหการศึกษาแกประชาชน 

ทุกเพศทุกวัยอยางตอเนื่องกันไปตลอดชีวิต การพัฒนาชุมชนจึงมีลักษณะท่ีเปนกระบวนการ เปนวิธีการ 

เปนโครงการ และเปนขบวนการทางสังคม ดังนี้  

  (1) การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการ (process) คือ มีความตอเนื่องของปฏิกิริยา

โตตอบตอกันของคนในชุมชน การพัฒนาชุมชนจึงตองมีการดําเนินงานเปนขั้นตอนตอเนื่อง

จะขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งไมได  

  (2) การพัฒนาชุมชนเปนวิธีการ (method) ซ่ึงนําไปสู เปาหมายที่วางไว 

จึงตองกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินงานใหชัดเจน มีความสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล

ความตองการของประชาชนในชุมชนและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนฐานของชุมชน  

  (3) การพัฒนาชุมชนเปนโครงการ (program) ประกอบดวยเนื้อหาและแผนงาน

ยอยท่ีเนนความคิดริเริ่มของชุมชน การสนับสนุนสงเสริมความกาวหนาของคนในชุมชน การมีสวนรวม

ของประชาชน การสนับสนุนจากรัฐบาลและการประสานงานระหวางบุคคล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เปนตน  

  (4) การพัฒนาชุมชนเปนขบวนการทางสังคม (social process) ซ่ึงเก่ียวของกับ

การแพรระบาดทางอารมณ อันกอใหเกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมของบุคคลในชุมชน การพัฒนาชุมชน

จึงตองใชแรงจูงใจกระตุนใหประชาชนมีความตื่นตัว เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา (movement) ไมเฉ่ือยชา

หรือทอถอยจะเห็นไดวา แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนตั้งอยูบน พ้ืนฐานของปรัชญาการพัฒนา

ชุมชน ท่ีใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยเปนผูริเริ่มรวมคิด รวมทํา และรวมกันรับผลท่ีเกิดข้ึน

แนวความคิดดังกลาวนี้เปนแนวทางของการกําหนดความหมายของการพัฒนาชุมชน 

 ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาชุมชน จึงเปนหลักการท่ีใหความสําคัญกับคน พัฒนา

ในสวนของคนซ่ึงเปนปจจัยระดับรากหญากอน เม่ือคนมีคุณภาพแลวก็ดึงเขามาใหมีสวนรวม

ในการพัฒนาตางๆ ของทองถ่ิน ทําใหเกิดเปนจิตสํานึกรวมกัน ใชองคความรูและปรัชญาตางๆ ท่ีชุมชน

สั่งสมมา ทุกๆ คนในชุมชนจึงมีความรักความหวงแหนชุมชนของตนเอง 
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 การพัฒนาชุมชนที่ภาครัฐใชเพื่อพัฒนาคน ชุมชนชาวนาหมูบานคลอง 14 เปนชาวนา

ที่ไดรับประโยชนโดยมีหนวยงานภาครัฐเขามาสนับสนุนใหผูใหญบานทํางานพัฒนาชุมชน

เพ่ือสรางความรวมมือในชุมชนใหเกิดข้ึนซ่ึงนําไปสูการพัฒนาชุมชนโดยการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน 

 

2.7 ปรัชญาแนวคิดการพ่ึงตนเองของชุมชน 

  

 การพัฒนาชุมชนนั้นจําเปนจะตองใหชุมชนนั้นมีความสามารถในการพ่ึงตนเอง เพราะหากวา

เราพัฒนาใหโดยท่ีชุมชนนั้นไมมีการพ่ึงตนเอง เม่ือเราไมไดใหความชวยเหลือชุมชนก็ไมสามารถ

ท่ีจะพัฒนาดวยตนเองได 

 นิรันดร ละมายศรี (2541, หนา 26) ไดใหความหมายของการพ่ึงตนเองของชุมชนไววา 

หมายถึง ชุมชนสามารถใชทรัพยากรและทักษะซึ่งเปนเจาของรวมกัน เพื่อสวัสดิการของตนเองและ

เพ่ือการพัฒนาของเขาเองจะตองไมมีความคิดวารัฐบาลหรือหนวยงานในทองถ่ิน จะมาชวยวางโครงการ 

และแกไขปญหาของทองถ่ินไดดวยตนเอง ความชวยเหลือจากภายนอกอาจมาในรูปคําแนะนํา 

ความชํานาญ และการกูยืมเงิน สิ่งเหลานี้คนในชุมชนตองตระหนักใหดีวา จะตองชดใชคืนไมโดยทางตรง

ก็ทางออมโดยเฉพาะการชวยเหลือดานการเงินท่ีมาจากภายนอกนั้น ชุมชนจะรองขอไดก็ตอเม่ือชุมชน

ไดพยายามใชทรัพยากรของทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาไปกอนแลว 

 ชุมชนจะพ่ึงตนเองไดจะตองประกอบดวยการพึ่งตนเองหาประการ ซึ่งใชสัญลักษณ

ภาษาอังกฤษวา TERMS สัญญา สัญญาวิวัฒน (2544, หนา 18) กลาววาคือ  

  1) การพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี (technological self-reliance) (T)  

  2) การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ (economic self-reliance) (E)  

  3) การพ่ึงตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources self-reliance) (R)  

  4) การพ่ึงตนเองทางจิตใจ (mental self-reliance) (M)  

  5) การพ่ึงตนเองทางสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural self-reliance) (S)  

 โดยอธิบายการพ่ึงตนเองวา มีลักษณะเปนพลวัต (dynamic) ท่ีสามารถเลื่อนสูงขึ้นหรือ

ตํ่าลงไดในขณะเกิดการเปลี่ยนแปลง และการพึ่งตนเองในแตละดานยังมีความสัมพันธตอ

องคประกอบอ่ืนในลักษณะเปนความสัมพันธเชิงหนาท่ีอีกดวย โดยไดอธิบายรายละเอียดไวดังนี้ 

   1) การพ่ึงตนเองในดานเทคโนโลยี หมายถึง ความสมดุลระหวางความตองการ

เทคโนโลยีพ้ืนบานกับการสนองความตองการเทคโนโลยีพ้ืนบาน หรือความสมดุลระหวางเทคโนโลยี

สมัยใหมกับเทคโนโลยีเกาคําวา เทคโนโลยี เปนไดท้ังเทคโนโลยีท่ีเปนวัตถุ (material) เชน เครื่องมือ 

เครื่องจักร ไถเกวียน พันธุพืช ปุย เปนตน และเทคโนโลยีท่ีไมใชวัตถุ (non-material) เชน ความรู 
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ความชํานาญ ภาวะผูนํา การจัดการ การวางแผน การใหคําปรึกษา การใหกําลังใจ ความเมตตา 

ความชวยเหลือเก้ือกูล ความกลา ความรูจักพอ เปนตน 

 2) การพ่ึงตนเองในดานเศรษฐกิจ หมายถึง ความสมดุลระหวางรายไดกับรายจายของ

ชุมชนชนบท หรือกลาวอีกนัยหนึ่งความพออยูพอกินของชาวชุมชน มีรายไดพอกับรายจายไมมีหนี้สิน

ชนิดท่ีไมอาจชดใชคืน (สามารถมีหนี้สินจากการลงทุนเพ่ือเกษตรกรรมหรือธุรกิจได)  

 3) การพึ่งพาตนเองในดานทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง  ความสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกใชไปและการทดแทน นั่นก็คือ การมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเปนตอชีวิตไวใช

แตไมใชมากจนเกินดุล หรือทําใหเสียดุล รักษาธรรมชาติใหคงความหลากหลาย (biodiversity) 

ไดไวใหมากท่ีสุด 

 4) การพ่ึงตนเองทางจิตใจหมายถึง ความสมดุล หรือความมั่นคงของจิตใจ ซึ่งจะมี

ลักษณะกลาแข็ง มีพลัง สามารถสูกับความยากลําบาก หรือปญหาใดๆ ไดมีจิตใจใฝรูใฝพัฒนา มีความรู

ความสามารถในการประยุกตซ่ึงเปนคุณสมบัติของแตละคน 

 5) การพ่ึงตนเองทางสังคมหมายถึง ความสมดุล หรือความม่ันคงแข็งแรงของกลุมคน

ครอบครัว ชุมชน หรือองคกรสังคมใดๆ ในสังคมหมายถึง การมีภาวะผูนําดี การมีสวนรวมสูง 

มีความเปนปกแผนทางสังคม ซ่ึงความเขมแข็งของหนวยสังคม เหลานี้จะทําใหหนวยสังคมแตละหนวย

มีพลังกลาแข็งสามารถผจญกับงานใหญงานยาก หรืออุปสรรคตางๆ ได คําวาสังคมยอมจะตองหมายรวมถึง

วัฒนธรรมซ่ึงคือ กฎระเบียบของสังคมท่ีคนในสังคมจะตองยึดถือปฏิบัติตามดวย 

 สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2538) กลาวเพ่ิมเติมวาการพ่ึงตนเอง

ของชุมชนนี้ จะตองมีปจจัยเสริมอีก 2 ดานคือ ดานการสรางขีดความสามารถของชุมชนดวยตัวของ

ชาวบานเองเปนหลักคือ ตองเสริมสรางใหองคกรชาวบานมีความเขมแข็ง เสริมสรางวิธีการจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติการตองมีกิจกรรมหรือโครงการการปฏิบัติของหมูบาน และ

ดานการสนับสนุนจากภายนอก 

 นอกจากนี้ปราณี หมอนทองแดง (2534, หนา 18) กลาววาไดมีการนําปรัชญาแนวคิด        

การพ่ึงตนเองของชุมชนไปพัฒนาเพ่ือไปใชในทางปฏิบัติมากข้ึน ในฐานะเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ 

โดยเฉพาะในประเทศโลกท่ีสาม เพ่ือท่ีจะประเทศเหลานั้นควรจะใชทรัพยากรท่ีตนมีอยูใหเกิดประโยชน

ใหมากท่ีสุด เพ่ือลดการแสวงหาผลประโยชนและการพ่ึงพาจากภายนอก ตัวอยางเชนประเทศแทนซาเนีย  

ท่ีเคยตกอยูในสภาพท่ียากจนมาก เม่ือคิดจะพัฒนาประเทศโดยการพ่ึงพาจากภายนอก ก็ตระหนักดีวา

เปนเรื่องท่ีเปนไปไดยาก กลับจะสรางปญหาใหเพ่ิมมากข้ึน จึงไดใชวิธีพัฒนาท่ีสอดคลองกับประเทศ

คือ การพัฒนาระบบการเกษตรท่ีตนมีอยูแลว คือ การปลูกพืชรวมกันหลายชนิด (intercropping) 

อันเปนที่มาของแนวคิดระบบเกษตรทางเลือกในประเทศไทยคือ ระบบเกษตรแบบไรนาสวนผสม 

วนเกษตร และเกษตรผสมผสาน 
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 และแนวคิดชุมชนพ่ึงตนเองในรูปหมูบานสวราชของคานธีนั้น หมายถึง การปกครองดวยตนเอง 

(self–government) เหมือนบางสวนของการอธิบายถึงหมูบานสวราช (มหาตมา คานธี, 2491, 

หนา 117; อางถึงใน ฉัตรทิพย นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, 2537, หนา 20-21) 

 “ตามความคิดของขาพเจา หมูบานสวราชเปนสาธารณรัฐท่ีแทจริง หมูบานสวราชสามารถ

พ่ึงตนเองไดในสิงท่ีจําเปนตอชีวิต แตกระนั้นก็มีการพ่ึงพากันในระหวางหมูบานตางๆ ในความจําเปนอ่ืนๆ 

ภารกิจหลักของทุกหมูบานก็คือการปลูกพืชอาหาร และการปลูกฝายเพื่อถักทอเปนเครื่องนุงหม 

หมูบานยังจะตองกันท่ีสาธารณะสํารองไวสําหรับเปนทําเลสัตวเลี้ยง เปนที่พักผอน และเปนที่เลน

สําหรับเด็กและผูใหญ หากมีท่ีดินเพียงพอ หมูบานก็อาจจะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีประโยชน มีโรงมหรสพ 

โรงเรียน และศาลากลางบาน ระบบจายนํ้า การศึกษาเบื้องตนจะตองเปนการศึกษาภาคบังคับ 

กิจกรรมตางๆ ควรกระทําในรูปของสหกรณ จะตองไมมีการแบงชั้นวรรณะ” 

 อยางไรก็ตาม ถึงแมคําวา “การพ่ึงพาตนเอง” จะถูกตีความไวอยางหลากหลาย ก็พอจะสรุป

ไดวา แตละกลุมตีความหรือมีความเขาใจตอคําวา “การพ่ึงพาตนเอง” ดังนี้คือ กลุมเจาหนาท่ีของรัฐ

และขาราชการชั้นผูใหญบางสวนมองวา ในปจจุบันประชาชนขาดการพ่ึงพาหรือชวยเหลือตนเอง 

แตมักจะรอคอยความชวยเหลือจากรัฐ ประชาชนไมพยายามกระตือรือรนขวนขวาย แตมักจะทําตัว

เปนภาระแกรัฐ ซ่ึงก็หมายถึงวายังตองพ่ึงพารัฐอยูตลอดเวลา ในขณะท่ีประชาชนโดยท่ัวไปรวมท้ัง

นักวิชาการและนักพัฒนาบางสวนมองวา ระบบเศรษฐกิจการเมืองท่ีเปนอยูเปนตัวกําหนดการพ่ึงพา

ตนเองของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งของกลุมชาวนา หรือเกษตรกร ซ่ึงเคยสามารถพ่ึงพาตนเองได

ทางเศรษฐกิจดวย ระบบการผลิตเพ่ือการยังชีพ” (subsistence production) แตระบบเศรษฐกิจ

ปจจุบัน หรือระบบเศรษฐกิจพ่ึงพาตางประเทศ” ทําใหระบบการผลิตเพื่อการยังชีพ พังทลายลง 

ซ่ึงก็หมายถึงวา “การพ่ึงพาตนเอง” ตองพังทลายตามไปดวยอยางไมตองสงสัย นอกจากนี้ก็มีการกลาวถึง

การพ่ึงพาทางเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซ่ึงก็หมายถึงการพัฒนาประเทศใหทันสมัยมากเพียงใด 

การพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศก็มีมากข้ึนเพียงนั้น เนื่องจากประเทศของเราไมสามารถท่ีจะผลิต

เทคโนโลยีตางๆ ไดเอง ซ่ึงก็หมายถึงวา เราขาดการพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีหรือไมสามารถพ่ึงพา

ตนเองทางเทคโนโลยีไดนั่นเอง 

 ดังท่ี กาญจนา แกวเทพ และกนกศักดิ์ แกวเทพ (2529, หนา 12) กลาววา อยางไรก็ตาม 

ในการแกไขปญหาความยากจนของชาวนาและหรือเกษตรกรนั้นไมอาจประสบความสําเร็จดวยการใช

ยุทธวิธีการพัฒนา “วิธีการชวยเหลือตนเอง” (self-help strategy) เพียงประการเดียวเทานั้น 

แตจะตองไดรับความสนับสนุนทางการเงินจากองคกรท่ีสนับสนุนการชวยเหลือตนเองดวย และองคกรนี้

จะมีบทบาทในการรวมมือกับองคกรของประชาชนที่จัดตั้งขึ้นซึ่งคารล ออสเนอร เรียกยุทธวิธี

แบบหลังนี้วา “การใชเงินทุนสนับสนุนกลุมท่ีไดรับเลือกเปนกลุมเปาหมาย” (target-group-oriented 

financing) 
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 การท่ีชาวนาในปจจุบันนั้นจะสามารถพ่ึงตนเองไดในสังคมปจจุบันนั้นเปนไปไดยากท่ีจะสามารถ

กระทําดวยตัวเอง แตจําเปนท่ีตองอาศัยความชวยเหลือของรัฐ และหนวยงานอ่ืนๆ ดวย และไมเพียงแต

ชาวนาเทานั้นท่ีควรพ่ึงตนเอง เพราะการท่ีชาวนาพ่ึงตนเองไมไดแกปญหาใหสังคมเรา ประเทศไทยนั้น

ก็จําเปนท่ีจะตองพ่ึงตนเองเพ่ือใหอยูรอดในสังคมท่ีมีการแขงขันในทุกดาน 

 ชาวนาหมูบานคลอง 14 การพัฒนาตนเองโดยการพ่ึงพาตนเองไปในแนวทางท่ีชัดเจนเนื่องจาก

ความพยายามท่ีจะไมตกอยูในระบบทุนนิยม กลไกตลาดท่ีจะตองพ่ึงพาสารเคมี โดยท่ีตนเองไมสามารถ

ควบคุมราคาตนทุน แนวคิดการพ่ึงพาตนเองจากการสงเสริมของภาครัฐจึงเปนสวนหนึ่งที่ชาวบาน

หันมาใชการใชปุยอินทรียเพ่ือใหสามารถหลุดพนจากการพ่ึงพาเอาเปรียบจากนายทุน 

2.8 แนวคิดเร่ืองชุมชนเขมแข็ง 

  

 ความเขมแข็งของชุมชนนั้นจะเกิดขึ้นไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของคนในชุมชน 

แตทวาความเขมแข็งของชุมนั้นยังไมสามารถท่ีจะระบุไดอยางชัดเจนไดเพราะท้ังนี้ท้ังนั้น ปจจัยของ

การเกิดความเขมแข็งในแตละชุมชนนั้นยอมมีบริบทท่ีตางกันซ่ึงมีผูท่ีใหคําจํากัดความไวตางๆ ดังนี้ 

 กาญจนา แกวเทพ (2530, หนา 7) ไดกลาวถึงความเขมแข็งของชุมชนวา หากมอง

ในมุมกวางแลวนาจะพิจารณาถึงขีดความสามารถของชุมชนในการควบคุมตัวแปรท่ีควบคุมไมได เชน 

การกําหนดราคาขาย การอยากใหลูกหลานอยูในหมูบาน กรรมสิทธิ์ที่ดินและปาชุมชน เปนตน 

โดยมีความสามารถในการควบคุมไดมากยิ่งข้ึน ตั้งแตวิถีชีวิตของตนเอง ครอบครัว กลุมหมูบาน เครือขาย

ตลาดและนโยบายของรัฐ 

 สุวิทย ยิ่งวรพันธุ (2542, หนา 49) ไดกลาวถึงลักษณะของชุมชนเขมแข็งวา สามารถ

พิจารณาไดจากทางใดทางหนึ่งในสองทางนี้ คือ คุณลักษณะแรก ชุมชนมีความเขมแข็งเปนพ้ืนฐานเดิม

พอสมควรอยูแลว ( ซ่ึงมีจํานวนไมมากนัก) จะมากนอยขึ้นอยูกับศักยภาพของคนในชุมชน

จึงอาจจะพรอมรับบริการหรืองบประมาณท่ีมีองคกรหรือผูมอบใหนําไปเพ่ิมพูนการพัฒนาใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 

คุณลักษณะท่ีสองคือชุมชนบางแหงยังมีความออนแอ (ซ่ึงมีคอนขางมากในประเทศดอยพัฒนาหรือ

กําลังพัฒนา) ยังไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะชวยตัวเองในเกือบทุกดาน องคกรตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน

ท่ีจะใหความชวยเหลือ ก็มีเจตจํานงท่ีจะชวยพัฒนาศักยภาพของชุมชนนั้นใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 

 สมพันธ เตชะอธิก และคนอ่ืนๆ (2543, หนา 33) ไดใหความหมายไววา ชุมชนเขมแข็ง 

หมายถึง ลักษณะของสังคมใดๆ ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาไปสูความเปนปกแผนและยั่งยืนคือเปนชุมชนท่ีมี

ความเปนปกแผนแนนแฟน มีขีดความสามารถพ่ึงตนเองได มีความสามารถควบคุม จัดการกับปญหาตางๆ 

ท่ีเกิดข้ึนได และเปนชุมชนท่ีพัฒนาขีดความสามารถของตนเองไดอยางตอเนื่อง โดยอาศัยภูมิปญญา

วัฒนธรรม และทรพัยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ินเปนปจจัยในการพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนตลอดไป 
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 ธีระพงษ แกวหาวงษ (2544, หนา 18) ไดใหความหมายไววา ชุมชนเขมแข็งหมายถึง

ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมสมาชิก ตัวองคกร และการบริหารจัดการที่กอใหเกิดกิจกรรม 

ผลประโยชน เกิดเครือขาย และอุดมการณ โดยสามารถแยกพิจารณาชุมชนเขมแข็งได 3 ประการคือ 

   1) พิจารณาถึงเฉพาะความเขมแข็งขององคกรชุมชนหรือองคกรชาวบานซ่ึงมีบทบาท

ไมมากนัก ในการเคลื่อนไหวภาคสาธารณะเปนเพียงความเคลื่อนไหวระดับองคกร กลุมของตน 

   2) พิจารณาความเปนชุมชนเปนลักษณะการรวมตัวท่ีหลากหลายท้ังเปนทางการ และ

ไมเปนทางการในความรวมมือเปน “ประชาสังคม” กลาวคือมีความรวมมืออยางกวางขวาง หลากหลาย

เปนพหุภาคีมีการสํานึกการพ่ึงตนเอง และขยายประโยชนจากเฉพาะกลุมสูจิตสาธารณะมากข้ึน 

   3) พิจารณาความเปนชุมชนสาธารณะเปนสังคมของสวนรวมที่ไมใชการจัดการ

โดยภาครัฐหรือภาคทุนท่ีแสวงหาประโยชน ซ่ึงองคประกอบท่ีทําใหชุมชนภาคสาธารณะมีความเขมแข็ง 

ประกอบดวยโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะ และชองทางการสื่อสาร กระบวนการที่สําคัญของชุมชน

ใหเกิดการสํานึกสาธารณะ (เกิดชุมชนแหงการเรียนรู) ภาวะการนําและผูนําชุมชน กรอบแนวคิดหรือ

จินตนาการของคนในชุมชน ความสัมพันธระหวางคนกับสถาบัน สํานึกความเปนชุมชนและการรูจัก

แบงปน 

 จึงสามารถสรุปไดวา ชุมชนเขมแข็งหมายถึง ชุมชนท่ีมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนา

โดยที่คนในชุมชนนั้นมีคุณลักษณะ และความพรอมที่เอื้อตอการพัฒนา โดยอาศัยความสัมพันธ

ในรูปแบบตางๆ ที่สามารถบริหารจัดการโดยกอใหเกิดกิจกรรม เกิดเครือขายที่มีอุดมการณ 

ผลประโยชนรวมกัน และมีความสามารถในการควบคุมปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยง หรือตัวแปรอ่ืน

ท่ีมีผลใหความเขมแข็งของชุมชนนั้นไมอาจเกิดข้ึนได 

 2.8.1 ลักษณะของชุมชนเขมแข็ง 

 จากการศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับลักษณะของชุมชนเขมแข็ง ไดมีนักวิชาการหลายทาน

ไดกลาวถึงลักษณะขอชุมชนเขมแข็ง ดังตอไปนี้ 

 สนธยา พลศรี (2533, หนา 55-56) กลาววา ชุมชนเขมแข็งมีลักษณะดังนี้ 

 1) มีองคกรชุมชนเขมแข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกันอยางเหนียวแนนดวยจิตสํานึก

ชุมชนและจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกําลังกันเพ่ือชวยกันแกไขปญหาของชุมชน ซึ่งเปนผลมาจาก

การเรียนรูรวมกัน ไมใชตางคนตางทํา 

 2) มีการจัดการชุมชนท่ีดี คือ สมาชิกในชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเอง

และชุมชนไดวางแผน จัดกระบวนการ ดําเนินงาน และประเมินผลการพัฒนาชุมชนของตนเองได 

ทําใหองคกรชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 3) มีภาวะผูนํา คือ ผูนําเปนผูประสานความคิดของสมาชิกใหโอกาสสมาชิกไดแสดง

ความคิดเห็นไมผูกขาดความคิดหรือเปนเจาของชุมชนเพียงผูเดียวพรอมท่ีจะเรียนรูแลกเปลี่ยนขอมูล
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และความคิดเห็นกับผูอ่ืน ผนึกตัวเองเขากับชุมชนไดอยางแนบแนน และรวมทําประโยชนเพ่ือชุมชน

โดยสรุป ผูนําท่ีทําใหชุมชนเขมแข็งคือ ผูท่ีเชื่อมประสานแนวความคิดตางๆ ของสมาชิกและองคกร

ชุมชน เพ่ือนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมนั่นเอง 

 4) เปนชุมชนพึ่งตนเองได คือ สมาชิกและองคกรตางๆ ในชุมชนมีความเขมแข็ง

พอท่ีจะชวยเหลือหรือพ่ึงตนเองได ท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรม 

ท้ังในยามปกติและประสบกับภาวะวิกฤตตางๆ อันเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีพึงประสงค 

 5) เปนชุมชนสงบสุข ชุมชนเขมแข็งเปนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 

มีคุณธรรม และมีความสุข เม่ือคนมารวมกันเปนชุมชน และสรางชุมชนใหเขมแข็งได ก็ทําใหคนและ

ชุมชนมีความสงบสุขบรรลุเปาหมายของการพัฒนาชุมชน 

 6) เปนการพัฒนาแบบยั่งยืนกลาว คือ ชุมชนเขมแข็งดํารงอยูและดํารงตอไปได

โดยไมลมสลาย อันเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเอง 

 สมพันธ เตชะอธิก (2540, หนา 39) ไดกลาววา ลักษณะท่ีสําคัญของชุมชนเขมแข็ง มีดังนี้ 

 1) มีอุดมการณรวมกันคือ การมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนรวมกัน และการยอมรับในอุดมการณ

และทิศทางการพัฒนาซ่ึงจะเปนสิ่งสําคัญในการยึดเหนี่ยวการรวมกลุมหรือองคกรไว 

 2) มีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน โดยมีการจัดทําขอตกลงในเปาหมายและ

วัตถุประสงคของการพัฒนารวมกัน 

 3) มีผลประโยชนรวมกันซ่ึงเปนความพยายามขององคกรในการสรางผลประโยชน

และกระจายผลประโยชนท่ีไดรับจากการรวมตัวเปนองคกรโดยมีการกระจายอยางเปนธรรม 

  4) มีทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนสวนสําคัญขององคกร โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล

ท่ีเปนผูนําท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะในดานตางๆ ท้ังในดานความคิด ศีลธรรม การประกอบอาชีพ

การพูด การประสานงาน และผูนําท่ีมีบารมี ผูนําดานตางๆ เหลานี้มีบทบาทและความสําคัญตอองคกร 

  5) มีสมาชิกท้ังท่ีเปนสมาชิกในองคกรและชาวบานท่ัวไปท่ีไมเขารวม แตมีผลกระทบตอ

องคกรท้ังดานความรวมมือ ขอวิพากษวิจารณ และผลประโยชนรวมกันของชุมชน 

  6) มีการจัดการบริหาร ซ่ึงถือเปนตัวประกอบท่ีสําคัญและชี้วัดความเขมแข็งขององคกร 

และบทบาทหนาท่ี การกําหนดกฎกติการวมกัน สถานท่ีและทรัพยากรท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ การสื่อสาร 

และการประสานงาน กระบวนการควบคุมตรวจสอบและการประเมินผล 

  7) มีกิจกรรมไดแก กิจกรรมท่ีตอเนื่องและมีประโยชนตอองคกร สมาชิกและชุมชน 

ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการพัฒนา 

  8) มีทรัพยากรท่ีเปนทุนและงบประมาณ เชน ทรัพยากรดานความรู ประสบการณ

และเทคโนโลยี ทรัพยากรดานการระดมทุนและงบประมาณ และการประสานทุนจากท้ังภายในและ

ภายนอกชุมชน 
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 ทวีศักดิ์ นพเกษร (2541, หนา 8-10) ไดกลาวถึงลักษณะชุมชนเขมแข็ง ไวดังนี้ 

  1) มีจิตสํานึกชุมชนหรือเปนชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณคือ สมาชิกสํานึกวาตนเอง

เปนเจาของชุมชน มีความตั้งใจท่ีจะเขารวมรับผิดชอบปญหาตางๆ กับบุคคลอ่ืนๆ อยางเทาเทียมกัน

และมิตรภาพ ยอมรับในศักยภาพของกันและกัน และยอมรับในความแตกตางหลากหลายระหวาง

สมาชิก มีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน เปนตน 

  2) เปนชุมชนเรียนรูคือ สมาชิกชวยกันเรียนรูเปนกลุม มีความตื่นตัวอยูตลอดเวลา 

รูขาวคราวในดานตางๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงอยูนอกชุมชน และความรูเก่ียวกับชุมชน

ท่ีเปนผลมาจากการปฏิบัติหรือประสบการณท่ีไดรับรวมกัน เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ของชุมชน การเปนชุมชนเรียนรู ทําใหสมาชิกมีการเรียนรูรวมกัน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ

การดําเนินงานพัฒนาชุมชนรวมกัน เพราะผลจากการเรียนรูจะนําไปสูการคิดหาวิธีการท่ีจะรวมกัน

พัฒนาชุมชนของตน 

  3) มีเครือขายชุมชนคือ มีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุมและองคกรชุมชนตางๆ 

เขาดวยกัน ดวยระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธดวยความสมานฉันททําให

เกิดการรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและองคกรชุมชนตางๆ ใหมีพลังเขมแข็ง 

 นอกจากนี้ สัญญา สัญญาวิวัฒน (2543, หนา 14-17) ไดกลาวถึงลักษณะของชุมชนเขมแข็ง

ไว 4 ประการ คือ 

  1) เปนชุมชนแหงการเรียนรู ทุกคนในชุมชนรวมเรียนรู ชุมชนนั้นจะรูทันขาวท้ังเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง รวมท้ังการเพ่ิมพูนความรูอยูเสมอ 

  2) เปนชุมชนท่ีรูจักจัดการตัวเอง ดวยกิจกรรมสําคัญ 4 ประการ คือการวางแผน 

การจดักระบวนองคกรของตนเอง การลงมือปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล 

 3) เปนชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ อาจแสดงถึงความภักดีตอชุมชน มีความรูสึกเปนเจาของ

หวงแหน มีสิ่งยึดเหนี่ยวรวมกัน 

 4) เปนชุมชนท่ีมีสันติภาพ คนมีคุณภาพและคุณธรรม สงบสุข มีจิตใจเยือกเย็น 

 โดยสรุปลักษณะของชุมชนเขมแข็งไดแก ชุมชนท่ีคนในชุมชนมีจิตสํานึกชุมชนหรือสมาชิก    

ในชุมชนสํานึกวาตนเองเปนเจาของชุมชน โดยมีผลประโยชนรวมกัน ซึ่งสมาชิกในชุมชนยอมรับ           

ในศักยภาพของกันและกันและยอมรับในความแตกตางหลากหลายระหวางสมาชิก อีกท้ังยังจะตองมี

การทํากิจกรรมรวมกันโดยตอเนื่อง อันเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยการสรางเงื่อนไข หรือ

กิจกรรมรวมกันจะกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคนในสังคม ตลอดจนพัฒนาใหเกิดความตอเนื่อง

ของกิจกรรม ซึ่งสมาชิกจะตองชวยกันเรียนรูเปนกลุม มีความตื่นตัวอยูตลอดเวลาเพื่อนําไปสู

การตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชนซ่ึงจะนําไปสูการคิดหาวิธีการท่ีจะรวมกันพัฒนา

ชุมชนของตน โดยมีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุมและองคกรชุมชนตางๆเขาดวยกัน ดวยระบบ
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การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและดวยความสมานฉันท ทําใหเกิดการรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณ

ของสมาชิกและองคกรชุมชนตางๆ ใหมีพลังเขมแข็ง 

 2.8.2 การสรางความเขมแข็งแกชุมชน 

 สมพันธ เตชะอธิก และคนอ่ืนๆ (2543, หนา 3) กลาวสรุปวา การท่ีจะสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนในลักษณะประชาคมจะตองพิจารณาเง่ือนไขซ่ึงประกอบดวย 

   1) โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอความเปนประชาคมอันประกอบดวย การมีกลุมองคกร 

จํานวนคน สถานท่ี การพบปะ ประเด็นพูดคุยความใกลชิดและการสื่อสารวาท้ังหมดนี้มีมากนอยเพียงใด 

   2) กระบวนการตัดสินใจและเรียนรูของชุมชนวามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน และ

หาขอสรุปในการแกไขปญหาอยางไร 

   3) ภาวะผูนําวามีจํานวนมากนอยเพียงใด กระจายตัวหรือไมผูมีความสัมพันธกับสมาชิก

หรือไม และคุณสมบัติในการติดตามปญหาการเรียนรู เปนกลาง มองกวางไกลหรือไม 

   4) กระบวนทัศนเก่ียวกับการพัฒนาแบบมีสวนรวม ในการใหความสําคัญกับการดึงคน 

การพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การเนนกลุมวามีอํานาจและพลังในการเปลี่ยนแปลงและ

ความรับผิดชอบรวมกัน 

   5) ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนกับสถาบันตางๆ ท้ังวัด โรงเรียน หนวยงานราชการ

ตางๆ 

   6) ความเปนชุมชนและการหาทางออกรวมกัน โดยศึกษาประวัติศาสตรจากคําบอกเลา 

การทํากิจกรรมรวมกัน การดึงเอาคนท่ียังไมสนใจงานพัฒนามาเขารวม 

   7) บทบาทของผูหญิงและผูชายในการเปนผูนําและเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม

การพัฒนารวมกันอยางเทาเทียมกัน 

   8) การใหความสําคัญกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในฐานะเปนศูนยกลาง/

แกนกลางของการเสริมสรางความเขมแข็ง ท้ังนี้เพราะมีทรัพยากรจํานวนมากท้ังในเรื่องคน ทุน วัสดุ

อุปกรณ และอํานาจหนาท่ี 

   9) การมองเห็นคุณคา และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีท้ังความเหมือน และความแตกตางกัน

ในแตละพ้ืนท่ีในการนํามาใชประยุกตเพ่ือเสริมความเขมแข็งตอจากรากฐานเดิมทางวัฒนธรรม 

 ดังนั้น ความเขมแข็งของชุมชนจะเกิดข้ึนไดจําเปนตองอาศัยการรวมกลุมของคนในชุมชน

ในการท่ีจะกอใหเกิดการทํากิจกรรมรวมกันท้ังในการสรางสรรค หรือแกไขปญหาท่ีชุมชนนั้นประสบอยู 

ตลอดจนหนอยงานภายนอกตางๆ นั้นจําเปนตองมีการสงเสริม และสนับสนุนใหชุมชนนั้น

สรางความเขมแข็งจากปจจัยท่ีมีอยู ซ่ึงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนชาวนาหมูบานคลอง 14 ชาวบาน

คงมีความสัมพันธในชุมชนท่ีเนนแฟนเอ้ือเฟอเก้ือกูลในการรวมทํากิจกรรมเพ่ือรวมกันพัฒนาความเปนอยู

ของชุมชน โดยความเขมแข็งท่ีเกิดข้ึนจะเสริมสรางใหสังคมเกษตรกรรมอยูไดโดยท่ีสามารถตอรองกับ
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ภายนอกไดเปนเสมือนเกราะปองกันชุมชนไมใหถูกแทรกแซง หรือทําลายภูมิปญญา และวัฒนธรรม

ท่ีดีงามของชุมชน 

 

2.9 ปุยอินทรีย  

  

 ปุยอินทรียนับวาเปนปุยที่เกษตรกรนิยมใชกันแพรหลาย เพราะปุยอินทรียนั้นสามารถ

หาใชไดงาย เกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียใชไดเองอยางงายๆ เชน ปุยคอกจากมูลโคและกระบือ

ท่ีเลี้ยงไว ปุยพืชสดจากพืชตระกูลถ่ัว เปนตน ปุยอินทรียจึงเปนปุยท่ีเกษตรกรสามารถหาใชไดงายจาก

วัตถุดิบการเกษตรของเกษตรกรเอง 

 พิชิต พงษสกุล (2542, หนา 103) กลาววา ปุยอินทรียคือ ปุยที่ได หรือทํามาจากการสับ 

บด หมัก รอน หรือ ทํามาจากวัสดุอินทรีย และไมใชปุยเคมีและปุยชีวภาพ ปุยอินทรียที่สําคัญ และ

ใชกันอยางแพรหลายไดแก ปุยหมักปุยพืชสด ปุยคอก และดินคํ่า การผลิตและการใชปุยอินทรีย

เก่ียวของโดยตรงกับกระบวนการทางชีวภาพ ท่ีเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียหลายประเภท เชน 

กิจกรรมของจุลินทรียในระหวางกระบวนการยอยสลาย กิจกรรมการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ

โดยเชื้อไรโซเบียมในปมรากพืชตระกูลถ่ัวในปุยพืชสด รวมถึงกิจกรรมของจุลินทรียในดิน

เม่ือเกิดกระบวนการ mineralization และ immobilization ของธาตุอาหารพืชเม่ือมีการใสปุยอินทรีย

ในดิน  

 ธงชัย มาลา (2546, หนา 227) กลาววา ปุยอินทรีย หมายถึง ปุยที่มีองคประกอบหลัก

เปนสารอินทรียตางๆ ซึ่งไดมาจากซากพืช ซากสัตวรวมทั้งสิ่งขับถายจากสัตว เศษเหลือของ

สารอินทรียตางๆ เซลลจุลินทรียและผลิตภัณฑ จะเปนประโยชนตอพืชเม่ือผานกระบวนการยอยสลาย

โดยกิจกรรมของจุลินทรียเสียกอน ปุยอินทรียท่ีใชกันอยางแพรหลาย ไดแก ปุยคอก ปุยพืชสด และ

ปุยหมักชนิดตางๆ นอกจากนี้ยังมีเศษเหลือจากโรงงานฆาสัตว โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

เศษใบไมและเศษวัชพืชตางๆ เปนตน 

 เชนเดียวกับ ประเสริฐ สองเมือง (2543, หนา 1) กลาววา ปุยอินทรีย หมายถึง ปุยท่ีไดมาจาก

ธรรมชาติจากเศษซากพืชและสัตวท่ีตายแลว ตลอดจนสิ่งท่ีขับถายออกมาจากสัตว การหมักขยะหรือ

การไถกลบพืชสดหรือพืชตระกูลถ่ัวจนเนาเปอย ปุยอินทรียเรียกชื่อตางๆ กัน แลวแตแหลงที่มาหรือ

จากวิธีการทํา เชน ปุยหมักท่ีไดจากการหมักเศษขยะ เศษพืช ปุยคอก ไดมาจากมูลสัตวตางๆ ปุยพืชสด

ไดจากการไถกลบพืชตระกูลถ่ัวสดๆลงไปในดินขณะท่ีซากพืชยังออนอยู ปกติจะไถกลบขณะท่ีพืช

กําลังออกดอก ปุยอินทรียจะมีธาตุอาหารท่ีสําคัญ ไดแก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ

โพแทสเซียม (K) ในปริมาณต่ําและปลดปลอยธาตุอาหารใหกับพืชอยางชาๆ ดังนั้นการใชปุยอินทรียวัตถุ

ในการปรับปรุงบํารุงดินจึงจําเปนตองใชในปริมาณสูง 
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 ดังนั้น จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ปุยอินทรีย หมายถึง ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และ       

ปุยอินทรียน้ํา ซ่ึงเปนปุยท่ีไดจากเศษพืชหรือสัตว ซากพืชหรือซากสัตว หรือสิ่งขับถายจากสัตว 

ท่ีผานกระบวนการสลายตัว โดยกิจกรรมของจุลินทรีย ปุยอินทรียสามารถทําไดหลายชนิดข้ึนกับวัสดุ

เริ่มตนและกิจกรรมในกระบวนการผลิต ไดแก 

 2.9.1 ปุยหมัก 

 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และจันทรจรัส วีรสาร (2544, หนา 11-12) กลาววา ปุยหมักคือ 

การนําอินทรียสารจากพืชสวนใหญมาหมัก โดยการกระทําของกิจกรรมจุลินทรีย ภายใตอุณหภูมิถึง 

60 องศาเซลเซียส เม่ือกิจกรรมการหมักสมบูรณลักษณะของปุยดังกลาวจะคลายกับอินทรียวัตถุ 

ซ่ึงเปนประโยชนตอการบํารุงดินมากท่ีสุด เกษตรกรสามารถผลิตปุยหมักใชเองไดแตปริมาณนอย 

จึงมีธุรกิจการคาและอุตสาหกรรมปุยหมัก เนื่องจากความตองการของตลาดและเกษตรกรมีมากข้ึน  

 2.9.2 ปุยมูลสัตว หรือปุยคอก 

 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และจันทรจรัส วีรสาร (2544, หนา 11-12) กลาววา ปุยมูลสัตว 

เปนปุยอินทรียท่ีไดจากสิ่งขับถายของสัตวท้ังรูปของแข็งและรูปของเหลว รวมท้ังวัสดุอินทรียอ่ืนๆ 

ผสมลงไป นอกจากนั้นมูลสัตวสามารถใชเปนตัวเรงในการผลิตปุยหมักเนื่องจากมีธาตุอาหารมากกวา

เศษพืชโดยอาศัยจุลินทรียท่ียอยสลายได การเรียกปุยมูลสัตวจะเรียกตามวัสดุที่ใชไดแก ปุยคอก 

ซ่ึงไดจากวัสดุท่ีเปนสิ่งขับถายของสัตวเลี้ยงเปนสวนใหญ เชน ปุยมูลเปด ปุยมูลไก ปุยมูลวัว 

ปุยมูลนกกระทา เปนตน ปุยมูลคางคาวจะไดจากมูลคางคาวซ่ึงมีธาตุอาหารสูงมาก ปจจุบันมีการบรรจุถุง

ออกจําหนายในราคาคอนขางสูง มักจะใชกับไมดอกไมประดับ ไมผลที่มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะ เชน 

ทุเรียน ลองกอง เปนตน  

 เชนเดียวกับ ยงยุทธ โอสถสภา และคนอ่ืนๆ (2541, หนา 487) กลาววา ปุยคอกสวนใหญ

ไดจากคอกสัตวเลี้ยง บางครั้งจะเรียกวาปุยมูลสัตว (animal manure) ไดแก มูลไก มูลเปด มูลสุกร 

มูลโค มูลกระบือ มูลแพะ มูลแกะ มูลกระตาย และอื่นๆ ปุยมูลสัตวบางชนิดไดจากสัตวที่ไมไดเลี้ยง

ซ่ึงอาศัยรวมกันเปนกลุมใหญตามเกาะหรือถํ้า ไดแก มูลนก มูลคางคาว มูลสัตวเหลานี้จะมีปริมาณ

ธาตุอาหาร มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับชนิดของสัตวเลี้ยงและอาหารที่กินเขาไป จากการศึกษาพบวา

มูลสัตวประเภทสัตวปกจะมีความเขมขนของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) สูง 

เพราะสัตวเหลานี้จะบริโภคปลาปน แมลง และสัตวเล็กเปนอาหาร โดยเฉพาะนกนางแอนมีไนโตรเจนสูง  

สวนมูลคางคาวจะมีฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง สวนสัตวใหญ เชน ชาง มา โค กระบือ 

จะมีความเขมขนของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ต่ํา เนื่องจากอาหารท่ีสัตวเหลานี้

บริโภคเขาไปจะเปนอาหารท่ีได จากพืชเปนสวนใหญ ดังนั้นปุยคอกจึงมีคุณสมบัติที่ชวยปรับปรุงดิน

ท้ังดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ เนื่องจากปุยคอกมีธาตุอาหารพืชสูงกวาปุยหมัก โดยเฉพาะไนโตรเจน 
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เพราะธาตุอาหารท่ีผสมอยูในอาหารสัตวจะเหลือคางอยูในมูลสัตวเปนจํานวนมาก ปุยมูลสัตวชนิดตางๆ 

ไดแก 

   1) มูลไก มูลเปด  

   ดําริ ถาวรมาศ (2542, หนา 33) กลาววา มูลไก มูลเปด เปนมูลท่ีมีธาตุอาหาร

คอนขางสูง การเลี้ยงไกไดทําการเลี้ยงเปนการคาและมีการกระจายท่ัวประเทศ สวนเปดเลี้ยงกันบริเวณ

ริมน้ํา และมากท่ีสุด บริเวณริมฝงทะเล มูลท่ีขูดมาไดจากเลาอาจจะมีเกลือปะปนมาทําใหเปนท่ีนิยม

นอยกวามูลไก มูลไกกระทงมีแกลบปนประมาณ 50 เปอรเซ็นต สวนมูลไกไขมีแตเนื้อมูลลวน 

แตมีความชื้นสูงจนแฉะเปยก ดังนั้นมูลไกกระทงจึงนํามาใชไดงายกวา เพราะแกลบท่ีรองพ้ืนเลานั้น

ชวยดูดซับความชื้นในฤดูฝนมูลไกไขนํามาใชประโยชนไดยากกวา จึงมีการนําไปอบใหแหงเพ่ืออัดเม็ด 

แตไมคุมทุนในการผลิตจึงนํามาอัดเม็ดเชิงกลเพ่ือผลิตไปจําหนายใหสะดวกกวาการขนในรูปเดิมทําให

สามารถดําเนินธุรกิจไปไดดวยดี การใชประโยชนมูลไกในรูปธาตุอาหารพืชปริมาณการใชมูลไกไข

ควรนอยกวามูลไกกระทงครึ่งหนึ่งเพ่ือไมใหเกิดภาวะดินเค็ม ในสวนสมและแปลงผักไมนิยมใสปุยชนิดนี้ 

เพราะเกรงจะมีเชื้อราติดมาท้ังๆ ท่ีเปนเชื้อราชนิดอ่ืนท่ีไมกอใหเกิดรากหรือโคนเนา และไดมีการนํามูลไก

ท่ีมีธาตุอาหารสูงมาดับกลิ่นและฆาเชื้อโรค 

   2) มูลสุกร 

    ดําริ ถาวรมาศ (2542, หนา 34) กลาววา มูลสุกรเปนมูลที่มีธาตุอาหารสูงสุด

ในสัตวเลี้ยงดวยกัน แตการใชบอยๆ จะมีปริมาณทองแดงสะสมทําใหเกิดอันตรายกับพืชได มูลแหง

ชาวสวนผักนิยมใชมากที่สุด แตควรใชใหนอยกวามูลไกประมาณครึ่งหนึ่ง เมื่อใชกับพืชเดียวกัน 

ขอควรระวังท้ังมูลไกและมูลสุกรอาจจะมีสารโซดาไฟใสเพ่ือดับกลิ่นซ่ึงเปนอันตรายตอพืช แตปจจุบันนี้

สามารถใชจุลินทรียราดดับกลิ่นไดและไมเปนพิษตอพืช 

   3) มูลโค มูลกระบือ 

    ดําริ ถาวรมาศ (2542, หนา 34) กลาววา มูลโค มูลกระบือ เปนมูลท่ีมีธาตุอาหารตํ่า 

และไมควรใสกับพืชโดยตรงเนื่องจากจะมีปญหาเมล็ดวัชพืชปะปนมา ฉะนั้นควรผานการหมักกอนนํามาใช  

   4) มูลคางคาว 

    ดําริ ถาวรมาศ (2542, หนา 34) กลาววา มูลคางคาวเปนมูลที่มีคุณคา และ

ราคาสูงสุดมีธาตุฟอสฟอรัสสูง 5 เปอรเซ็นตข้ึนไป ดังนั้นนิยมใชกับไมผลเหมาะกับการใชกับดินท่ีมี

สภาพเปนกรด เปนมูลท่ีมีการสะสมกันมานานในถ้ําจนกลายเปนหินฟอสเฟสชนิดหนึ่งท่ีกําลังไดรับ

ความสนใจท้ังภาครัฐและเอกชน การใชควรใชรวมกับปุยอินทรียจึงจะทําใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

แตมีขอจํากัดท่ีมีคุณภาพแปรปรวน และมีปริมาณไมมากพอท่ีจะผลิตเปนปุยเคมี การบดใหเปนเม็ด

ขนาดเล็กตองสิ้นเปลืองคาใชจายทําใหราคาถึงมือผูบริโภคคอนขางสูง 

 2.9.3 ปุยพืชสด 
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 กรมพัฒนาท่ีดิน (2544, หนา 49) กลาววา ปุยพืชสดหมายถึง ปุยอินทรียชนิดหนึ่งท่ีไดจากพืช

และใบสดท่ีปลูกเอาไวแลวไถกลบขณะท่ีพืชยังเขียวอยูเพ่ือใหเนาเปอยผุพังจนกลายเปนธาตุอาหารพืช 

และเปนการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุใหแกดินดวย โดยปกติเปนการปลูกพืชพวกตระกูลถ่ัว เชน ถ่ัวเขียว 

ถ่ัวพรา ถ่ัวพุม โสนอัฟริกันและปอเทือง เปนตน แลวไถกลบหลังจากที่ถั่วออกดอกที่เปนเชนนี้ 

เพราะขณะถ่ัวออกดอกในตนถ่ัวจะมีการสะสมธาตุอาหารมาก และการท่ีนิยมใชพืชพวกถ่ัวตางๆ นั้น 

เนื่องจากพืชพวกถ่ัวมีลักษณะพิเศษคือมีปมที่ราก (พืชถั่วบางชนิดมีปมที่ตน เชนโสนคางคก) 

ซ่ึงมีสิ่งท่ีมีชีวิตเล็กๆ อาศัยอยู ซ่ึงสิ่งท่ีมีชีวิตเล็กๆ พวกนี้สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศซ่ึงพืชท่ัวๆ ไป

ใชไมไดใหมาอยูในตนถ่ัว ซ่ึงเม่ือไถกลบตนถ่ัวจะเปนการเพ่ิมไนโตรเจนใหกับดิน นอกจากนี้ธาตุอาหารอ่ืนๆ 

ท่ีถ่ัวดูดกินจากดินและสะสมอยูในตนนั้น เม่ือไถกลบถ่ัวแลวธาตุอาหารในตนถ่ัวจะถูกปลดปลอยใหพืช

ท่ีปลูกตามมาใชไดงายยิ่งข้ึน ในบางครั้งพืชสดท่ีปลูกนั้นอาจจะไมใชพืชตระกูลถ่ัวก็ได เชน ไถกลบหญา 

ขาวโพด แตสูพวกถ่ัวไมไดหลังจากไถกลบพืชพวกนี้แลวไมนาน ถาปลูกพืชอ่ืนตามมาพืชอาจจะแสดง

อาการขาดไนโตรเจนในชวงแรกๆ ได เพราะขณะเกิดการสลายตัวของพวกหญาที่ไถกลบจะมีการดึง

ไนโตรเจนจากดินมาชวยในการสลายตัวทําใหดินขาดไนโตรเจนระยะหนึ่ง แตหลังจากสลายตัวดี

แลวก็จะมีการปลดปลอยไนโตรเจนกลับมาใหพืชใชประโยชนได  

 2.9.4 ปุยจากวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมการเกษตร 

 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และจันทรจรัส วีรสาร (2544, หนา 11-12) กลาววา ปุยจากวัสดุเหลือใช

จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมการเกษตรไดแก วัสดุอินทรียท่ีเปนผลพลอยได

จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตรตางๆ เชน กากออย ตะกอนจากการผลิตนํ้าตาล 

กากมันสําปะหลังจากโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง วัสดุจากโรงงานผลิตผงชูรส ซ่ึงวัสดุเหลานี้จะไมมี

สภาพเดิมใหเห็นแตคงมีธาตุอาหารท่ีจําเปนตอพืชสูง และสามารถนํามาใชบํารุงดินเพ่ิมผลผลิตได 

โดยท่ัวไปปุยจากวัสดุเหลือใชจากโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมักจะอยูในรูปของแข็งขนยาย

ไดงาย  

 2.9.5 ปุยอินทรียนํ้า 

 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และจันทรจรัส วีรสาร (2544, หนา 15) กลาววา ปุยอินทรียน้ํา ไดแก  

ปุยหรือสารอาหารพืชท่ีอยูในรูปของของเหลวเกิดจากการนําวัสดุที่เปนเศษซากพืชและสัตวจาก

แปลงผลิต เศษเหลือจากโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาหมักโดยผสมรวมกับกากนํ้าตาล  

หรือนํ้าตาลทรายแดง เพ่ือเปนแหลงพลังงานใหกับจุลินทรียท่ีทําหนาท่ีหมักในสภาพถังหมักท่ีมีอากาศ

หรือออกซิเจนอยูนอย ท้ังนี้ปุยอินทรียนํ้าเกิดจากกิจกรรมจุลินทรีย โดยเฉพาะกิจกรรมการยอยสลายวัสดุ

เริ่มตนตางๆ ดังกลาวขางตนภายในระยะเวลา 1 สัปดาห ถึง 2 เดือน จึงกรองของเหลวท่ีไดมาเจือจาง

ดวยนํ้ากอนที่จะใสใหกับตนพืชตอไป ดังนั้นปุยนํ้าชีวภาพจึงมีลักษณะคลายกับการทําปุยหมัก 

แตอยูในรูปของเหลวและมีสภาพการหมักในระบบท่ีมีอากาศหรือมีออกซิเจนตํ่า การทําปุยอินทรียนํ้า
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แบบนี้จุลินทรียท่ีดําเนินกิจกรรมการหมักมักจะเปนจุลินทรียท่ีอยูในบรรยากาศหรือเศษซากพืชและ

สัตวท่ีใชเปนวัสดุเริ่มตน เกษตรกรสามารถใชขาวสุกวางเพ่ือปลอยใหเกิดเชื้อยีสตบนกอนขาวสุก และ

นําเชื้อยีสตดังกลาวใสในถังหมักหรือใชเชื้อเรงกิจกรรมจุลินทรียสําหรับการทํากองปุยหมัก เชน 

สูตรของกรมพัฒนาท่ีดิน (พด. 1) จะชวยเรงกิจกรรมจุลินทรียไดอีกทางหนึ่ง  

 ท้ังนี้ขอควรระวัง ปุยอินทรียนํ้าในปจจุบันมีการผลิตกันแพรหลาย เนื่องจากเกษตรกรสามารถ

ดําเนินการผลิตเอง และยังมีการผลิตเปนการคาโดยไมทราบคุณสมบัติของปุยอินทรียนํ้าอยางชัดเจน 

ดังนั้นกอนการนําปุยอินทรียนํ้ามาใชงานนั้น ควรวิเคราะหคุณสมบัติของปุยดังกลาวเพ่ือประโยชนตอ

ผูใชไดถูกตองและเหมาะสม อยางไรก็ตามมีงานวิจัยและการรายงานผลของการใชปุยอินทรียนํ้ามากมาย

ในขณะนี้ ตลอดท้ังมีหนวยงานของทางราชการท่ีดําเนินการศึกษาวิเคราะหคุณสมบัติภายในปุยอินทรียนํ้า 

พบวาปุยอินทรียนํ้าจากพืชมักจะมีคุณสมบัติในแงการใหธาตุอาหารพืชหลักยังตํ่าอยู แตจะมีสวนของ

ธาตุอาหารรองท่ีสําคัญตอพืชอยูมากพอสมควร นอกจากนั้นยังมีการตรวจพบสารเรงการเจริญเติบโต

ภายในปุยอินทรียนํ้า ไดแก สารคลายฮอรโมนจิบเบอริลิคเอซิค (gibberellic acid) ออกซิน (auxin) 

เปนตน 

 2.9.6 คุณสมบัติของปุยอินทรีย 

 ออมทรัพย นพอมรบดี (2542, หนา 5) กลาววา ปุยอินทรียซึ่งไดจากวัสดุอินทรียตางๆ 

โดยมีคุณสมบัติในการชวยปรับปรุงคุณสมบัติของดินหลายประการท้ังทางตรงและทางออมดังนี้  

   1) ชวยเสริมคุณสมบัติทางกายภาพทําใหดินเหนียวมีความรวนซุยขึ้นระบายนํ้าและ

ระบายอากาศไดดีข้ึน สวนในดินทรายก็จะชวยเพ่ิมการอุมนํ้าไดดีข้ึน 

   2) ชวยปรับสภาพทางเคมี โดยชวยลดความเปนกรดเปนดางของดินใหอยูในสภาพ

ท่ีเปนกลางข้ึนลดความเปนพิษจากโลหะหนัก 

   3) ชวยปลดปลอยธาตุอาหารใหเปนประโยชนตอพืช 

   4) ชวยเก็บธาตุอาหารไวในดิน ดินท่ีมีอินทรียวัตถุ เม่ือใสปุยเคมีเพ่ิมลงไปจะไดผลผลิต

สูงข้ึนกวาการใสปุยอินทรียในดินท่ีไมมีอินทรียวัตถุ 

   5) ดินท่ีมีอินทรียวัตถุมากพอ หรือมีการคลุมดินดวยอินทรียวัตถุจะชวยตานทาน

การชะลางการพังทะลายของดินลงได 
 

ตาราง 1  เปรียบเทียบขอดีและขอเสียระหวางปุยอินทรียกับปุยเคมี 
 

ปุยอินทรีย ปุยเคมี 

- เปนปุยท่ีไดจากการเกษตร 

- มีธาตุอาหารพืชครบถวนในปริมาณนอย 

- มีจุดประสงค ท่ีจะใชเ พ่ืออนุรักษหรือปรับปรุง   

- เปนปุยท่ีไดจากกรรมวิธีผลิตทางเคมี 

- มีธาตุอาหารพืชมากนอยตามชนิดของปุย 

- มีจุดประสงคท่ีจะเพ่ิมความอุดมสมบูรณดิน 
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  ของสมบัติทางกายภาพของดินเปนหลัก 

- เปนแหลงอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน 

- บางชนิดจะทยอยปลดปลอยธาตุอาหารพืชออกมา 

- ตองใชในปริมาณมาก   

- ไมมีขอจํากัดในการใชท่ีเครงครัด 

- ยุงยากในการรวบรวม และบางชนิดมีกลิ่นรบกวน 

 และมีราคาสูง เชน มูลคางคาว 

- ใหธาตุอาหารพืชโดยตรง 

- ใหธาตุอาหารพืชไดรวดเร็วตามท่ีพืชตองการ 

- ใชในปริมาณท่ีแนะนํา 

- ใชใหตรงกับพืช ดิน และวิธีการใช มิฉะนั้น

 จะมีผลเสียตอพืช 

- จัดหาปุยสูตรท่ัวๆ ไปไดงาย 

  

  

 ธงชัย มาลา (2546, หนา 10) กลาววา การใสอินทรียวัตถุชนิดตางๆลงดินมีวัตถุประสงคหลัก

เพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ และจุลินทรียท่ีมีประโยชนใหแกดินท่ีใชปลูกพืชเปนสิ่งจําเปนมากในปจจุบัน 

วัสดุอินทรียเหลานี้จะถูกจุลินทรียท่ีมีอยูในดิน น้ํา และท่ีติดมากับวัสดุอินทรียนั้นๆ เขายอยสลายและ

ปลดปลอยธาตุอาหารพืชลงสูดิน ท้ังยังเปนการสงเสริมใหดินมีคุณสมบัติดีขึ้นมีความพรอม และ

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช อยางไรก็ตามประเทศไทยมีสภาพอากาศรอนชื้นซึ่งเหมาะแก

การเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ียอยสลายอินทรียวัตถุทําใหอินทรียวัตถุท่ีมีอยูแลว และท่ีเติมเขาไปใหม

ถูกยอยสลายอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะหากมีการเติมธาตุอาหารไนโตรเจนดวยแลวก็ยิ่งเปนการเรงให

อินทรียวัตถุในดินถูกยอยสลายรวดเร็วมากข้ึน การแกไขปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดโดยการเติม

ปุยอินทรียหรือวัสดุอินทรียท่ีเหมาะสมลงไปในดินซ่ึงในท่ีสุดจะมีผลทําใหพืชมีผลผลิตและคุณภาพสูงข้ึน  

  ปุยอินทรียท่ีเกษตรกรนิยมใช หรือท่ีแนะนําใหใชโดยทางราชการไดแก ปุยคอก ปุยหมัก

ในรูปปุยหมักอัดเม็ด ปุยอินทรียน้ํา และปุยพืชสด วิธีการใชโดยท่ัวๆ ไป มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

 

 

 1) การใชปุยคอก 

  กรมพัฒนาท่ีดิน (2548, หนา 7) กลาววา การใสปุยคอกควรใสในอัตรา 1-3 ตันตอไร 

โดยเทหรือกองกระจายใหท่ัวแปลง ตั้งแตชวงปลายฤดูแลง (มีนาคม-เมษายน) หรือชวงท่ีดินในนาแหงจัด 

เนื่องจากเปนชวงท่ีสะดวกตอการขนปุยคอกลงนากอนฝนตก จากนั้นเกลี่ยใหกระจายทั่วแปลงนา

อยางสมํ่าเสมอแลวไถดะหรือไถกลบท้ิงไวอยางนอย 1-2 เดือน เพื่อใหปุยคอกสลายตัวคลุกเคลา

แลวแทรกซึมลงไปในดินลางแลวจึงไถแปรเพ่ือพรวนดินและกําจัดวัชพืช  

  2) การใชปุยหมักอัดเม็ด 

  กลุมปุยอินทรียชีวภาพขวัญดินชัยนาท (2547) แนะนําใหใชปุยหมักอัดเม็ดในอัตรา            

40-50 กิโลกรัมตอไร โดยการคลุกเคลากับปุยเคมีอัตรา 10-20 กิโลกรัมตอไร เพ่ือหวานเม่ือขาวอายุไมเกิน 

20 วัน หรือกอนปกดํา 1 วัน ซ่ึงการคลุกเคลาปุยหมักอัดเม็ดรวมกับปุยเคมีจะชวยใหปุยหมักอัดเม็ด
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ซ่ึงปกติปลดปลอยธาตุอาหารพืชคอนขางชาจะปลดปลอยใหพืชใชไวข้ึน และยังชวยดูดยึดธาตุอาหาร

พืชในปุยเคมีไมใหปลดปลอยออกมาเร็วเกินไปทําใหมีสวนชวยลด การสูญเสียธาตุอาหารพืชในดิน 

สวนผสมของปุยหมักอัดเม็ดท่ีเปนวัสดุปรับปรุงดินและสารเสริมประสิทธิภาพปุยเคมี ชวยทําใหพืช

ดูดใชปุยเคมีไดอยางมีประสิทธิภาพพืชแข็งแรง ตานทานโรคแมลงศัตรูพืช และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ 

ท่ีไมเหมาะสมมากข้ึน  

  อานัฐ ตันโช (2549, หนา 110) รายงานวาปุยอินทรียท่ีผลิตโดยท่ัวไปจะมีปริมาณ

ธาตุอาหารท่ีพืชตองการใชในปริมาณตํ่าไมเพียงพอตอความตองการของพืช ซ่ึงการปลูกพืชนอกจาก

การใสปุยอินทรียแลว เกษตรกรจําเปนตองใชปุยเคมีเพ่ิมเติมในการปลูกพืชแตละครั้งดวย ดังนั้น

จึงมีการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงข้ึน โดยการนําปุยอินทรียที่ไดมาผสมกับวัสดุปรับปรุงดินและ

สารเสริมประสิทธิภาพการใชปุยเคมี จากนั้นจึงนํามาคลุกเคลากับปุยเคมีในอัตราสวนท่ีพืชแตละชนิด

ตองการกอนหวานทําใหลดคาใชจายและเวลาในการใสปุยลงได และปุยอินทรียคุณภาพสูงท่ีผลิตได

เม่ือนํามาใชจะสามารถทําใหพืช มีการเจริญเติบโตด ีแข็งแรงและใหผลผลิตสูง เชนเดียวกับการใชปุยเคมี

โดยท่ัวไป และในขณะเดียวกัน ก็สามารถปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินพรอมๆ กันไปดวย 

   3) การใชปุยอินทรียน้ํา 

  กรมพัฒนาท่ีดิน (2548, หนา 15) กลาววา ในการใสปุยอินทรียน้ําซ่ึงทําจากเศษปลา         

หอยเชอรรี่ ผัก หรือผลไมรวมกับหัวเชื้อจุลินทรีย (สารเรง พด. 2) ควรแบงใส 4-5 ครั้ง โดยครั้งแรก 

ใสปุยอินทรียน้าํจํานวน 5 ลิตรตอไร โดยผสมกับน้ําสาด ฉีดพน หรือหยดไปกับน้ําที่ปลอยเขานา

ใหท่ัวพ้ืนท่ี การใสปุยอินทรียน้ําจะชวยเพ่ิมปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรียชวยยอยสลายตอซังและ

ฟางขาวประมาณ 10-15 วันฟางขาวจะเปอยยุย จึงใชรถไถย่ําหรือตีดิน จากนั้นปลอยใหฟางขาว

สลายตัวอีก 5-10 วัน จึงหวานหรือปกดําขาวตามปกติและอาจใสปุยอินทรียน้ําจํานวน 5 ลิตรตอไร 

อีกครั้งโดยหยดไปกับน้ําท่ีปลอยเขาชวงหลอน้ําหลังจากขาวงอกแลว การใสปุยอินทรียน้ํา ครั้งท่ี 2, 3 

และ 4 ใสโดยผสมปุยอินทรียน้ํากับน้ําเปลาในอัตราสวน 1: 400 ถึง 1: 500 ฉีดพน ทางใบในชวงเวลา

เชาหรือชวงเวลาเย็นท่ีมีแดดออน เม่ือขาวมีอายุได 30-35 วัน, 50-55 วัน และ 60–75 วัน เพ่ือใหตนขาว

มีการแตกกอมากข้ึน ลําตนและใบมีสีเขียวนวลตนขาวมีความแข็งแรง และทนทานตอการรบกวนของ

แมลงศัตรูพืชตนสมบูรณและออกรวงสมํ่าเสมอ 

 

  4) การใชปุยพืชสด 

  กรมพัฒนาท่ีดิน (2544, หนา 49) กลาววา การพิจารณาเลือกพืชท่ีจะใชทําปุยพืชสด

ข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆอยาง เชน สภาพพ้ืนท่ี ภูมิอากาศ ชนิด และรูปแบบของการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ในทองถ่ินนั้นๆ สรุปหลักในการพิจารณาไดดังตอไปนี้คือ เมล็ดพันธุหาไดงายในทองถ่ินทนตอสภาพ

แหงแลงไดดีดูแลรักษาเพียงเล็กนอย มีน้ําหนักตนสดตอพื้นที่สูง เปนพืชที่เจริญเติบโตเร็วสามารถ
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แขงขันกับวัชพืชได มีระบบรากลึกกวางทนตอความแหงแลง ตานทานโรค และแมลงไดดีสามารถ

ไถกลบไดงายลําตนเปราะ และเนาเปอยสลายตัวไดรวดเร็ว และมีธาตุอาหารสูงในการปลูกพืช

บํารุงดินนั้น เกษตรกรจะไดประโยชนจากพืชปุยพืชสดท่ีเหมาะสม สรุปไดดังตอไปนี้เพ่ิมอินทรียวัตถุ

ใหแกดิน และปรับปรุงโครงสรางของดินใหเหมาะสมตอการปลูกพืชเพ่ิมธาตุอาหารไนโตรเจนใหแกพืช 

โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว ชวยในการอนุรักษดินและน้ําปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน 

อันเกิดมาจากการกระทําของน้ําชวยทําใหดินโปรง รวนซุย สะดวกในการไถพรวน เพ่ิมความสามารถ

ในการดูดซับอาหารของดินใหสูงข้ึน โดยท่ัวๆ ไปแลวนิยมปลูกพืชปุยสดโดยใชวิธีหวานเมล็ดในพ้ืนท่ี

ใหกระจายอยางสมํ่าเสมอ หรือใชวิธีโรยเปนแถวก็ได หากใชพืชตระกูลถ่ัวเปนพืชปุยสดควรใชหินฟอสเฟต

อยางละเอียดใสผสมดินในอัตรา 20 – 30 กิโลกรัมตอไร กอนปลูกพืชปุยพืชสดฟอสเฟต

จะชวยในการเจริญเติบโตและเพ่ิมการตรึงไนโตรเจนของพืชเนื่องจากพืชตระกูลถ่ัวตองการปริมาณ

ฟอสฟอรสัสงูในระยะแรกของการปลูก 

 2.9.7 ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชปุยอินทรีย 

 ขอดีตอการปรับปรุงบํารุงดินของการใชปุยอินทรียเพ่ือการปลูกขาว 

 สุวพันธ รัตนะรัต (2548, หนา 14) ไดกลาวถึง ประโยชน หรือขอดีของปุยอินทรีย

ตอการปลูกขาวและพืชชนิดอ่ืนๆ ดังนี้ 

 1) ชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินคือ ทําใหดินรวนซุยไมจับกันเปนกอน 

ดินไมแนน มีการถายเทอากาศดี เพิ่มความสามารถในการอุมน้ํา ลดการไหลบาของน้ําผิวดินลด

การชะลางพังทลาย ของดิน 

 2) ชวยปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน โดยการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุใหแกดิน

ซ่ึงจะชวยลดหรือชะลอการสูญเสียธาตุอาหารพืชในดินเพ่ิมความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก

ของดิน ชวยควบคุมการละลายของแรธาตุในดินเพ่ือใหพืชใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ

ชวยควบคุมปฏิกิริยาของดิน (pH) ไมใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเกินไป 

 3) ชวยปรับปรุงสมบัติทางดานชีวภาพของดิน โดยการชวยเพิ่มชนิดปริมาณและ

สงเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย และสัตวที่มีขนาดเล็ก (micro fauna) ในดิน ทั้งนี้เพราะอินทรียวัตถุ

ท่ีใสลงไปเปนแหลงอาหาร และพลังงานท่ีสําคัญของจุลินทรียและสัตวท่ีมีขนาดเล็กในดิน 

 4) ชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารพืชในดิน โดยชวยเพิ่มปริมาณ

ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุใหแกดิน นอกจากนั้นปุยอินทรียบางชนิดยังมีจุลินทรีย

ท่ีสามารถตรึงกาซไนโตรเจนจากอากาศไดดวย หรือชวยใหธาตุอาหารในดินถูกปลดปลอยออกมา

เปนประโยชนตอพืชมากข้ึน ปุยอินทรียบางชนิดท่ีมีธาตุซิลิกอน (Si) ในปริมาณสูงยังชวยทําใหตนพืช

แข็งแรง และมีความตานทานตอโรคและหรือแมลงศัตรูพืชมากข้ึนดวย 
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 2.9.8 ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการยอมรับการใชปุยอินทรีย 

 สมบูรณ ประภาพรรณพงศ (2549, หนา 67) กลาววา ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการยอมรับก็คือ 

การแปรรูปหรือการปรุงแตงวัสดุในรูปผลพลอยไดจากแหลงหรือจากการประกอบการตางๆ ใหอยูใน

รูปหรือสภาพท่ีสะดวกตอการใชมากข้ึน เชน การนํามูลสัตวท่ีมีอยูแลว หรือท่ีหาไดงายในทองถิ่น

มาหมักและผสมกับวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีมีปริมาณธาตุอาหารพืชสูง จากนั้นจึงนํามาปนเม็ดหรืออัดเม็ด

ซ่ึงจะทําใหสะดวกในการใสลงดิน นาใชเพราะเวลาใสไมฟุงกระจาย ขนสงงายและเก็บรักษาไดนานข้ึน  

 อัครินทร ทวมขํา (2547, หนา 32) กลาววา ปจจุบันมีเกษตรกรนิยมนําไปใชรวมกับปุยเคมี 

ทําใหลดตนทุนจากการซ้ือปุยเคมีลงได การคนควาวิจัยอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึนของนักวิชาการ

จากหนวยงานตางๆ เก่ียวกับการผลิตและการใชปุยอินทรียน้ําก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง ท่ีมีผลตอการยอมรับ

การใชปุยอินทรียในรูปปุยอินทรียน้ํา ท้ังนี้เพราะทําใหไดขอมูลและองคความรูท่ีเหมาะสมสําหรับ

การถายทอดแกเกษตรกรมากข้ึน เชน การศึกษาและรณรงคใหลดการใชปุยเคมีและสารเคมี

ในการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรท่ีมีการดําเนินการมาตั้งแตป 2543 รวมท้ังนักวิชาการในสังกัด

สถาบันระดับอุดมศึกษาตางๆ ท่ีไดใหความสนใจในการคนควาวิจัยและทดสอบการผลิต รวมถึงการใช

ปุยอินทรียน้ําในรูปน้ําหมักชีวภาพกันมากข้ึน  

 ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค (2542, หนา 30) กลาววา ระบบการเกษตรแบบเกษตรธรรมชาติ       

มีมากมายหลายรูปแบบ แตละรูปแบบก็มุงเนนตอการรักษาสภาพแวดลอมและการผลิตพืช 

เพ่ือใหไดผลิตผลท่ีปลอดภัยจากสารเคมี โดยหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีรวมท้ังปุยเคมี และแนะนําใหใช

ปุยอินทรียหรือสารอินทรียแทนแตการท่ีจะใหเกษตรกรยอมรับและนําไปปฏิบัติตามนั้น ตองใหเกษตรกร

ไดรับผลผลิตอยางเพียงพอตอการเลี้ยงครอบครัวของเกษตรกรกอน โดยเฉพาะในระยะแรกๆ 

ที่เปลี่ยนจากระบบการเกษตรแบบเกษตรเคมีมาเปนระบบการเกษตรแบบเกษตรธรรมชาติ 

แตเมื่อนานวันขึ้นการปรับปรุงบํารุงดิน โดยวิธีการปลูกพืชแบบเกษตรธรรมชาติจะมีผลทําให

ความอุดมสมบูรณของดิน และสภาพแวดลอมดีข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหพืชท่ีปลูกเจริญเติบโตไดดี

มีความแข็งแรง และความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช และใหผลผลิตสูงโดยไมจําเปนตองใชปุยเคมี 

หรือสารเคมีกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  

 2.9.9 ปจจัยท่ีมีผลตอการไมยอมรับการใชปุยอินทรีย 

 สุวพันธ รัตนะรัต (2548, หนา 20) กลาววาขอจํากัดอันเนื่องมาจากสมบัติของปุยอินทรีย 

ไดแก 

   1) ปุยอินทรียมีปริมาณธาตุอาหารพืชนอยเม่ือเปรียบเทียบกับปุยเคมี ดังนั้นจึงตองใช

ในปริมาณมากทําใหตองเสียคาใชจายในการขนสง และแรงงานในการใสมากกวาการใชปุยเคมี 

   2) ปุยอินทรียไมสามารถปรับแตงเปนสูตรปุยใหเหมาะสมกับดินและพืชไดเหมือนปุยเคมี 

และสัดสวนของธาตุอาหารพืชตางๆ ในปุยอินทรียยังมีความปรวนแปรมากดวยท้ังจากชนิดและอาย ุ
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(ความออน-แก) ท้ังตัวสัตวและอาหารท่ีสัตวกิน รวมท้ังรูปแบบในการเก็บรวบรวม หรือการเก็บรักษา 

หลังการรวบรวมหรือรอเวลานําไปใช 

   3) ปุยอินทรียสลายตัวและปลดปลอยธาตุอาหารออกมาใหพืชใชไดชา ซ่ึงการปลดปลอย

ธาตุอาหารออกมาอาจไมสอดคลองกับเวลาท่ีพืชตองการ และการใสปุยอินทรียลงไปในดินลวงหนา

นานเกินไปอาจทําใหเกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืชไดในปริมาณมาก 

   4) ปุยอินทรียบางชนิดมีธาตุโลหะหนักหรือสารพิษปนเปอน เชน ปุยหมักท่ีผลิตจาก

ขยะท่ีไดจากเมืองใหญ หรือวัสดุเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีธาตุโลหะหนัก เชน แคดเม่ียม (Cd) 

สังกะสี (Zn) ปรอท (Hg) ตะก่ัว (Pb) ฯลฯ เกินปริมาณมาตรฐานท่ีกําหนดไว ทําใหอาจเกิดอันตราย

กับคนหรือสัตวท่ีบริโภคพืชท่ีใชปุยอินทรียดังกลาวได 

 มนัส ดาเกลี้ยง (2527, หนา 44) กลาววาปจจัยที่เปนขอจํากัดอื่นๆ นอกจากขอจํากัด

ท่ีเกิดจากสมบัติเฉพาะตัวของปุยอินทรียแลว สาเหตุสําคัญท่ีเกษตรกรบางรายยังไมยอมรับการใช

ปุยอินทรียก็เพราะอุปนิสัยการละเลย (ignorance) ของเกษตรกรท่ีฝงตัวและคุนเคยอยูกับวิธีการปฏิบัติ

แบบเดิมๆ และการขาดความสามารถ (inability) ในการจัดหาหรือประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การขาดความตั้งใจจริง (unwillingness) ท้ังๆ ท่ีรูวาจะตองทําอะไร ทําอยางไรสามารถทําเองได และ

มีความพรอมท่ีจะทํา แตก็ยังไมทํา  

 ปุยอินทรีย จึงเปนปุยท่ีเกษตรกรนิยมใชกันตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ดวยปจจัยหลายๆ อยาง 

เกษตรกรสามารถหาใชไดงาย และมีใหเลือกใชมากมายหลายชนิดตามวัตถุดิบเกษตรกรรมของตนเอง 

ไมวาจะเปนมูลสัตวและวัตถุดิบจากพืช ปุยอินทรียจึงมีสวนใหเกษตรกรสามารถทําเกษตรกรรม

แบบผสมผสานหรือเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี 

 

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 พวงทอง กุลธวัชศิริ (2550, หนา 128-130) ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนา

ในเขตชลประทานลําปาว อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง

วิถีการผลิต และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนา ในเขตชลประทานลาํปาว 

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 5 ตําบล ตําบลละ 2 หมูบาน หมูบานละ 10 ครอบครัว

รวม 50 ครอบครัว รวบรวมขอมูลภาคสนามจากผูรูในหมูบาน ไดแก พระสงฆ ผูอํานวยการโรงเรียน 

เฒาจ้ําในหมูบาน เจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก เจาหนาท่ีชลประทานลําปาว เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร 

เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบานและตัวแทนสถาบันการเงิน 

ไดแก เจาหนาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และเจาหนาที่กองทุนหมูบาน 

นาํมาวิเคราะหตามความมุงหมาย และนําเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาคนควา
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สรุปไดวา วิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานลําปาว มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสัมพันธกับการเพ่ิมพ้ืนท่ี

ใหบริการน้ําของโครงการชลประทานกับวิถีการผลิตของชาวนา จากการผลิตแบบด้ังเดิมท่ีอาศัยธรรมชาติ

เปนหลักชาวนาไมสามารถกําหนดกิจกรรมการผลิตได แตเม่ือมีระบบชลประทานเต็มท่ีแลวชาวนา

สามารถจัดการเลือกวิถีการผลิตไดอยางเต็มท่ีโดยมีปจจัยควบคุมนอยมาก และสงผลถึงเปลี่ยนแปลง

วิถีการดําเนินชีวิตของชาวนาอยางมาก การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนามีผลกระทบอยางมาก

ตอชาวนาในระดับครอบครัวและชุมชน ผลกระทบดังกลาวเปนผลกระทบที่ตอเนื่องและสัมพันธกัน

ท้ังดานรายไดวิธีการผลิต และการดําเนินชีวิต กลาวคือ ครอบครัวและชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางมาก

ความเปนอยูท่ีดี ครัวเรือนมีเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ รายไดถูกนําไปจัดซ้ือเครื่องมือทางการเกษตร

มาพัฒนาการผลิตทุกข้ันตอน เกิดคานิยมแบบทุนนิยม เปลี่ยนวิธีการผลิตเพ่ือยังชีพและการบริโภค

ไปสูการคา มีการบริโภคเพ่ิมข้ึนและสงผลตอการเปนหนี้ การชวยเหลือเก้ือกูลระหวางคนในชุมชน

หายไปคานิยมการทํานาและความเชื่อเดิมหลายอยางเปลี่ยนแปลง ระบบเงินตราและการจางงาน

เกิดขึ้นแทน ความสัมพันธในชุมชนจากแบบปฐมภูมิกลายเปนแบบทางการมากขึ้นการทํา

กิจกรรมการงานใดตองอาศัยการแจกการดเชิญแทนการบอกเลา 

 ศาสตราวัต สกุลนาธรรม (2546, บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ

ผลการนําปุยชีวภาพมาใชในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ในจังหวัดจันทบุรี มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความรูของกลุมท่ีเรียนรูตามอัธยาศัยและ

กลุมท่ีเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง ทางดานนําปุยชีวภาพมาใชในโครงการเกษตร เพ่ืออาหารกลางวัน

ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และการยอมรับของผูปกครองดังกลาว รวมท้ังศึกษาสุขภาพของ

นักเรียนในดานนําหนัก สวนสูง โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กลุมตัวอยาง

ท่ีใชในครั้งนี้ประกอบดวย นักเรียนและผูปกครองนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัด

จันทบุรี จํานวน 260 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการนําปุยชีวภาพมาใช

ในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปนแบบสอบถามความคิดเห็น

แบบมาตราสวนประมาณคาเพ่ือเก็บขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง

การนําปุยชีวภาพมาใชในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน สวนท่ีสองเปนแบบสอบถามเก่ียวกับ

การยอมรับของผูปกครองในการนําปุยชีวภาพมาใชในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยรอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 

(t – test) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1) ความรูในการนําปุยชีวภาพมาใชในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันของนักเรียน

โดยรวมอยูในระดับมาก ความรูในการนําปุยชีวภาพมาใชโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ของนักเรียนในกลุมเรียนรูโดยการปฏิบัติจริงสูงกวากลุมท่ีเรียนรูตามอัธยาศัย โดยมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p < .05) 
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 2) ความรูความเขาใจและการยอมรับของผูปกครองในการนําปุยชีวภาพมาใช

ในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันโดยรวมอยูในระดับมาก ความรูความเขาใจของผูปกครองของ

นักเรียนท้ังสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p < .05) สวนการยอมรับของ

ผูปกครองนักเรียนท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน 

 กรรณิกา นากลาง และคนอ่ืนๆ (2551, บทคัดยอ) ปุยเคมีและปุยอินทรีย มีราคาแพงข้ึนทุกป 

ชาวนาสวนมากมักใสปุยเคมีในนาขาว เนื่องจากซ้ือหางายและใสในอัตราตํ่ากวาปุยอินทรีย อยางไรก็ตาม

การใสปุยเคมีอยางเดียวอาจลดประสิทธิภาพของปุยเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งในนาดินทราย

ท่ีไมอุดมสมบูรณ การศึกษาการใสปุยเคมีและปุยอินทรีย ไดทําข้ึนระหวางป 2547 – 2551 ท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี 2 แหง คือ บานดอนชี และบานแขม ท่ีจังหวัดสุรินทร 2 แหง คือ บานโนนแคน และ

ศูนยวิจัยขาวสุรินทร เพื่อเปรียบเทียบการใชปุยเคมีและปุยอินทรียใสแบบเดี่ยว หรือใสรวมกัน 

แตละแหงวางแผนการทดลองแบบ RCB ทํา 3 ซ้ํา แตละซ้ํามี 10 กรรมวิธี คือ ใสปุยเคมีอยางเดียว 

2 อัตรา คือ 3-4-4, 6-4-4 กก. ของ N-P2O5-K2O /ไร ปุยอินทรียอัตรา 1,000 กิโลกรัมตอไร มี 4 ชนิด 

คือ ปุยหมักฟางขาว ปุยคอก ปุยพืชสด และแกลบ ใสปุยอินทรีย อัตราอยางละ 500 กิโลกรัมตอไร 

รวมกับปุยไนโตรเจน 3 กิโลกรัมตอไร พันธุขาวท่ีใชปลูก คือ พันธุขาวดอกมะลิ 105 ปกดําระยะ 

20x20 ซม. ยกเวนท่ีศูนยวิจัยขาวสุรินทร ปกดําระยะ 25x25 ซม. ผลการทดลองพบวา การใสปุยเคมี 

อัตรา 3-4-4 และ 6-4-4 กก. ของ N-P2O5-K2O /ไร และใสปุยหมักฟางขาว ปุยพืชสด และแกลบ 

อัตรา 1,000 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตโดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน โดยไดผลผลิตเฉลี่ยตามลําดับดังนี้ 

379 394 393 390 และ 370 กิโลกรัมตอไร แตการใสปุยคอก อัตรา 1,000 กิโลกรัมตอไร ท่ีใหผลผลิต 

427 กิโลกรัมตอไร สูงกวากรรมวิธีท่ีกลาวมาขางตน การใสปุยคอกและปุยพืชสดอัตรา 500 กิโลกรัม

ตอไร รวมกับปุยไนโตรเจน 3 กิโลกรัมตอไร ไดผลผลิตขาวเฉลี่ยจากทุกแหง 431 และ 422 กิโลกรัม

ตอไร ตามลําดับ  

   แมวาผลวิเคราะหคุณสมบัติของดินหลังการทดลองทุกปพบวาคุณสมบัติตางๆ ยังไมเปลี่ยนแปลง 

คาเฉลี่ยของจากทุกกรรมวิธีและทุกแหงท่ีทําการทดลองดังนี้ pH มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.0 อินทรียวัตถุ 0.6% 

ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนได 5.1 มิลลิกรัม/ดิน1 กก. และโพแทสเซียม 10 มิลลิกรัม/ดิน 1 กก. 

อยางไรก็ดีการใสปุยท้ังปุยเคมีและปุยอินทรีย มีความจําเปนในการผลิตขาวในดินนาท่ีไมอุดมสมบูรณ 

โดยเฉพาะใสปุยคอก หรือปุยพืชสดอัตรา 500 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยไนโตรเจน อัตรา 3 กิโลกรัม

ตอไร 

 อุทัย อันพิมพ และสุธิดา แจมใส ไวท (2552, บทคัดยอ) งานวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบ

ของการสรางและแลกเปลี่ยนความรู จากรูปแบบของ “เกษตรประณีต” ซึ่งเปนการทดลอง

ทําการเกษตรในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก กอนท่ีจะขยายสูพ้ืนท่ีขนาดใหญ เปนกรณีศึกษาจากสมาชิกท้ังท่ีเปน

เกษตรกรและไมใชเกษตรกร ท่ีอาศัยอยูในชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงตั้งอยูภายในเขตพ้ืนท่ี
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือศึกษาการแลกเปลี่ยนความรูระหวางความรู

ฝงลึกและความรูชัดแจงซ่ึงนําไปสูรูปแบบของความรูใหมในการทําเกษตรประณีตซ่ึงมี 4 กระบวนการ 

ประกอบดวย (1) กระบวนการแลกเปลี่ยนความรูท่ีฝงอยูในตัวของสมาชิกในชุมชน (2) กระบวนการ

แลกเปลี่ยนความรูท่ีฝงอยูในตัวของสมาชิกชุมชนออกมาสูภายนอกชุมชนใหรับรู (3) กระบวนการ

นําความรูชัดแจงมาเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และ (4) กระบวนการ

นําความรูชัดแจงเพ่ือพัฒนาสูความรูฝงลึก ผลการศึกษาพบวากระบวนการของการแลกเปลี่ยนความรู

ท่ีฝงอยูในตัวของสมาชิกในชุมชน สามารถเกิดข้ึนไดระหวางการแลกเปลี่ยนกระบวนคิด และการประชุม 

สําหรับกระบวนการท่ีสองและสาม เกิดข้ึนระหวางการดําเนินกิจกรรม และข้ันตอนสุดทาย

ซ่ึงเปนกระบวนการนําความรูชัดแจงเพ่ือพัฒนาสูความรูฝงลึก พบไดจากการนําไปปฏิบัติจริงของสมาชิก

ท้ังในและนอกชุมชน นอกจากนั้นยังพบวาหัวใจสําคัญในการยอมรับความรูใหมจากรูปแบบ “เกษตร

ประณีต” ผูปฏิบัติตองมีความเชื่อม่ัน และศรัทธาในรูปแบบ อีกท้ังหากมีผูนําทางจิตวิญญาณในชุมชน

ท่ีเขมแข็งจะทําใหเกิดความยั่งยืน 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาในเรื่อง ศึกษาความรู ทัศนคติ ตอการใชปุยอินทรียของชาวนา หมูบานคลอง 14 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ท่ีเปนแบบการวิจัย

ประเภทเชิงพรรณนา (descriptive) และวิเคราะหขอมูลโดย ท่ีผูวิจัยมุงหาองคความรูจากความจริง

ท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ ดวยหวังวา ความรูท่ีไดมาจะสามารถนํามาใชเพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาความรู 

ทัศนคติการใชปุยอินทรียของชาวนาไทย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ในการศึกษาศึกษาความรู ทัศนคติ ตอการใชปุยอินทรียของชาวนา หมูบานคลอง 14          

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุมชาวนาไดมีการทํานาโดยใชปุยอินทรียมาอยางตอเนื่อง

ในการเลือกพ้ืนท่ีการวิจัย ผูวิจัยไดทําการสํารวจและศึกษาเอกสารงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับความรู 

ทัศนคติตอการใชปุยอินทรียของชาวนา อีกท้ังไดมีการออกไปสํารวจดูพ้ืนท่ีจริงและรวมพูดคุยกับ

ชาวนาในหมูบานอยางไมเปนทางการ กอนตัดสินใจท่ีจะทําการศึกษาหาขอมูลและการสัมภาษณ 

อยางเปนทางการตอไป 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 จากการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีไมมีโครงสรางเครงครัด ทําใหผูวิจัยเลือกตัวอยาง

แบบยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (purposive sampling) ในกรณีนี้ ชาย โพธิสิตา (2549, 

หนา 126-129) ไดใหความเห็นไวอยางนาสนใจวา จุดมุงหมายหลักของการเลือกตัวอยางแบบนี้ไมใช

เพ่ือไดกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทน แตเพ่ือไดตัวอยางท่ีเหมาะสมท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได สําหรับแนวคิด  

จุดมุงหมายและวัตถุประสงคการศึกษา กลาวไดอีกนัยหนึ่งวาคือการท่ีเราเลือกใครเปนผูใหขอมูล

ก็เพราะเขามีขอมูลจะใหประโยชนแกเราไดมาก ซ่ึงถือวาจะเปนประโยชนสูงสุดแกการวิจัย 

โดยเราจะเรียกคนเหลานั้นวา key informants เหลานี้ยังรวมถึงการเลือกสถานที่ เหตุการณหรือ

กระบวนการใดๆ ท่ีมีอะไรใหเราเรียนรูไดมากและมีความหมายตอจุดมุงหมายหลักของการศึกษาอีกดวย 

 ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการเลือกสนามวิจัยและตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sample) 

เพ่ือเปนกรณีศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย ในกลุมชาวบานหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานครนั้น มีประชากรเปาหมายในการวิจัย คือ ชาวนาหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก 
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กรุงเทพมหานคร เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวนั้นเปนพ้ืนท่ีในเขตกรุงเพทมหานครท่ียังมีชาวนาท่ีดํารงชีพ

ดวยการทํานาโดยสามารถตอสูกับการกวานซ้ือท่ีดินจากนายทุน ยังมีการดํารงวิถีชีวิตการเกษตรท่ีมี

การปรับตัวภายใตการขยายตัวของเมือง โดยกลุมตัวอยางเปนผูที่มีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก

มาเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 15 ป และมีประสบการณในการใชปุยอินทรียมาแลวไมต่ํากวา 1 ป จํานวน 

10 ครัวเรือน โดยเลือกเฉพาะเจาะจงกับผูท่ีเปนผูทํานาเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  

 ผูวิจัยเขาไปศึกษาคือชาวนาหมูบานคลอง 14 โดยมีเทคนิคการเก็บขอมูลคือ 

 3.2.1 การสังเกตการณโดยตรง คือเขาไปอยูในพื้นที่และดูพฤติกรรมของชาวนาในหมูบาน      

โดยแสดงตนวามาทําการศึกษาวิจัยพวกเขา 

 3.2.2 การสัมภาษณ ผูวิจัยไดพูดคุยไตถามเรื่องราวตางๆ ท่ีตองการวิจัยและหารายละเอียด

เพ่ิมเติมดวยการสัมภาษณ ซ่ึงมีตั้งแตการสัมภาษณแบบธรรมดาจนถึงการสัมภาษณระดับลึก (in-depth 

interview) และการสัมภาษณตามแนวทางการสัมภาษณ (interview guide) 

 3.2.3 แบบสัมภาษณ ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณ (interview guide) โดยมีขอสมมติวา 

การตอบคําถามนั้น มีความมั่นใจไดวามีความนาเชื่อถือ ดวยเหตุวาผูวิจัยไดเขาไปศึกษาวิจัย

ในกลุมชาวนากอนหนาเปนชวงระยะเวลาพอสมควร ประกอบกับการท่ีผูวิจัยมีผูอางอิง (reference) 

ท่ีกลุมชาวนาใหความนับถือ ทําใหมีความสนิทสนมคุนเคยกับกลุมชาวนาในระยะเวลาอันสั้น 

 3.2.4 การศึกษาเอกสารตางๆ ผูวิจัยสามารถหาขอมูลตางๆ ท่ีเปนเอกสารท่ีผูอ่ืนไดทําไวแลว 

เชน รายงานการประชุม รายงานการวิจัย วิทยานิพนธตางๆ เปนตน ทําใหสิ่งเหลานี้ผูวิจัยไมตองเสียเวลา

ซักถาม เพราะไดมีหลักฐานบันทึกไวแลว นอกจากนี้ผูวิจัยไดคนหาเอกสารขอมูลจากท่ีตางๆ ดวย เชน 

หองสมุดจากมหาวิทยาลัยตางๆ เปนตน 

 3.2.5 การจดบันทึกสนาม (field notes) ผูวิจัยไดจดรวบรวมขอมูลจากการไดไปสังเกตการณ 

การมีสวนรวม การสัมภาษณในแตละวันดวยการใชเทปอัดบันทึกเสียง และการจดบันทึกเหตุการณตางๆ 

 การสัมภาษณแบบเจาะลึก 

 ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลโดยใชหลักการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)  

โดยเปนผูใหขอมูลท่ีอยูในขอบเขตการศึกษาท่ีกําหนดไว ซ่ึงผูท่ีจะใหขอมูลเหลานี้ เปนผูใหขอมูลหลัก 

(key informant) ในท่ีนี้ไดแก ชาวนาหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร คือผูท่ีมีบทบาท

สําคัญ 

 ในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณระดับลึก (indepth interview) 

ซ่ึงวิธีนี้เปนวิธีการท่ีเหมาะสม เพราะเปนวิธีท่ีจะทําใหไดมาซ่ึงขอมูลชั้นตน ซ่ึงแสดงออกอยางอิสระ
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ดวยคําพูด อากัปกิริยา และสีหนาของผูใหขอมูลหลักเอง โดยท่ีผูวิจัยก็ยังสามารถควบคุมบทสนทนา

ใหอยูภายใตประเด็นท่ีตองการได 

 การออกแบบแนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 

 ผูวิจัยไดสรางแนวคําถามแบบกวางๆ ท่ีเปนคําถามท้ังปลายปดและปลายเปดเอาไวลวงหนา 

โดยตั้งคําถามใหครอบคลุมกับบริบทท่ีตองการศึกษา ทําใหแนวคําถามครอบคลุมประเด็นท่ีตองการ

และเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 

 

 

 

 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  

 สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะมุงศึกษาไปที่ชาวนาหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร ท่ีใชปุยอินทรียในการทํานาซ่ึงเปนปรากฏการณทางสังคมเกษตรกรรมของไทย 

ขอมูลท่ีใชสวนใหญจึงเปนขอมูลระดับพ้ืนฐานในหลายลักษณะดวยกัน เรียกไดวา เปนขอมูลเชิงคุณภาพ 

(qualitative data) ซ่ึงชาย โพธิสิตา (2549, หนา 36-37) กลาววานั่นคือขอมูลทุกรูปแบบทั้งท่ีเปน

ขอความท่ีอยูในรูปของคําพูด ขอมูลขาวสารอ่ืนๆ เชน เทปบันทึกเสียง บันทึกบทสัมภาษณ บันทึก 

จากการสังเกตและขอมูลท่ีท่ีเผยแพรจากหนวยงานท่ีเชิงถือไดในลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการเลือกขอมูลนั้น

ผูวิจัยจะเลือกขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ือการบรรลุและเขาใจประเด็นท่ีตองการศึกษา  

 3.3.1 ขอมูลทางเอกสาร  

  ขอมูลเชิงวิชาการ (documentary) คือขอมูลจากเอกสารวิชาการ แนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยตองทําการคนควาทางวิชาการเพ่ือใหไดขอมูลท่ีนําไปสูการกําหนดประเด็น

คําถามของงานวิจัย และตอเนื่องไปถึงการสรางกรอบแนวคิด (conceptual framework) เปนสวนใหญ 

การดําเนินงานในสวนนี้ผูวิจัยจะทําเพ่ือคนควาแนวทางการทําวิจัยจากเอกสารและขอมูลท่ีแตกตาง

หลากหลาย เพ่ือตอบประเด็นคําถามในการวิจัย 

 3.3.2 ขอมูลจากการวิจัยภาคสนาม  

 จากการท่ีผูวิจัยจะเขาไปศึกษาปรากฏการณของชาวนาหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร ทําใหขอมูลภาคสนามถือไดวาเปนสวนสําคัญเพราะผูวิจัยจะใชการเก็บขอมูล

โดยใชการสังเกตแบบมีสวนรวม การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสนทนากลุมและการสัมภาษณ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 56  

ขอมูลเชิงลึกประกอบอีกดวยจากกลุมตัวอยางเปนหลักพรอมกับสัมภาษณผูเก่ียวของอ่ืนๆ ในบางสวน 

โดยมีการเก็บขอมูลภาคสนามดังนี้   

 การสัมภาษณ (interview) 

 ในการสัมภาษณรวมท้ังสัมภาษณแบบเจาะลึกนั้นผูวิจัยจะใชกลุมชาวนาหมูบานคลอง 14     

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครซ่ึงจะสามารถเปนผูใหขอมูลไดมาก รวมท้ังผูวิจัยยังมีความใกลชิดกับ

ขอมูลในฐานะท่ีเขารวมเสนอขอเรียกรองตอรัฐบาลซ่ึงจะสามารถเขาถึงและคัดเลือกผูเหมาะสมกับ

การใหขอมูลไดเปนอยางดี 

 3.3.4 การวิเคราะหและตีความขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล (analyzing the data) โดยใชการวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณา

องคประกอบตางๆ อยางครบถวนในลักษณะของการบูรณาการ (integration) โดยเนนการวิเคราะห

ปรากฏการณดวยการมองจากบุคคลภายใน (emic approach) หมายถึง ผูวิจัยจะพยายามเขาใจหรือ

อธิบายพฤติกรรมตางๆ โดยไมพยายามท่ีจะนําแนวความคิดหรือทฤษฎีเขาไปตีความ 

 นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดใหความสําคัญกับการนาํเอาองคความรูเดิมท่ีไดมีการสั่งสมกันมา 

ไมวาจะเปนแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานศึกษาท่ีเก่ียวของมาเปนพ้ืนฐานในการวเิคราะหขอมูลอีกชั้นหนึ่งดวย 

ท้ังนี้เพราะปรากฏการณหนึ่งๆ ท่ีเกิดข้ึนเปนเรื่องซับซอน การจะอธิบายปรากฏการณซ่ึงเปนกระบวนการ

ในการสรางความหมายตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมใชเรื่องงาย เพราะอาจทําใหไดขอสรุปท่ีผิดพลาดได 

 กลาวโดยสรุป การดําเนินการวิจัยในมิติของความรู ทัศนคติ ตอการใชปุยอินทรียของชาวนา 

หมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เปนกระบวนการทําความเขาใจมโนทัศนท่ีมีอยูใน

กลุมชาวนาหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก และยังเปนการใหความสําคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

อยางเปนรูปธรรมในสังคมไทย แทนที่จะตั้งอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีที่ไดรับมาจากตะวันตก 

เพราะการวิจัย เชิงคุณภาพ เปนวิธีการศึกษาปรากฏการณโดยเริ่มตนจากขอเท็จจริงแลวจึงคอยๆ 

ยกระดับของขอเท็จจริงเหลานั้นมาพัฒนาเปนองคความรูอยางเปนระบบตอไป 

 สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น มารแซล และรอสแมน (marshall & rossman; อางถึงใน 

ชาย โพธิสิตา, 2549, หนา 359) ไดใหความหมายของการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพไววา คือ  

กระบวนการจัดระเบียบ หาโครงสรางและหาความหมายของขอมูลท่ีเรารวบรวมมา ซ่ึงเปนกระบวนการ

ท่ียากและละเอียดออนไมมีข้ันตอนชัดเจน ตองใชเวลามากและตองการความคิดสรางสรรคมากดวย 

 ดวยเหตุที่การวิจัยเชิงคุณภาพไมมีโครงสรางหรือขั้นตอนชัดเจนในการวิเคราะหขอมูล 

การทําใหขอมูลแสดงความหมายอยางสมเหตุสมผลข้ึนมาไดนั้น ผูวิจัยยึดคําถามและประเด็นการวิจัย

ท่ีตองการหาคําตอบหาธงหลัก แลวจึงออกแบบใหขอมูลในแตละสวนสามารถแสดงความหมายออกมา

ซ่ึง ชาย โพธิสิตา (2549, หนา 360) ไดใหการดําเนินการผาน 3 ข้ันตอนสําคัญดังนี้  
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   1) การจัดระเบียบขอมูล (data organizing) เปนกระบวนการวิธีตางๆ เพ่ือทําใหขอมูล

เปนระเบียบ ท้ังในทางกายภาพและในทางเนื้อหา พรอมท่ีจะแสดงและนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ 

   2) การแสดงขอมูล (data display) เปนกระบวนการนําเสนขอมูล สวนใหญอยูในรูปของ

การพรรณนา อันเปนผลมาจากการเชื่อมโยงขอมูลท่ีจัดระเบียบแลวเขาดวยกัน ตามกรอบแนวคิดท่ีใช

ในการวิเคราะห เพ่ือบอกเรื่องราวของสิ่งท่ีศึกษาตามความหมายท่ีขอมูลซ่ึงไดถูกจัดระเบียบไวดีแลว 

   3) การหาขอสรุป การตีความและการตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของผลการวิจัย 

(conclusion, interpretation and verification) เปนกระบวนการหาขอสรุปและตีความหมายของ

ผลหรือขอคนพบที่ไดจากการแสดงขอมูล รวมถึงการตรวจสอบวา ขอสรุป/ความหมายที่ไดนั้น

มีความถูกตองตรงประเด็นและนาเชื่อถือเพียงใด ขอสรุปและสิ่งท่ีตีความออกมานั้นอาจจะอยูในรูปของ

คําอธิบาย กรอบแนวความคิด หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีทําการวิเคราะหนั้น 

 3.3.5 การตรวจสอบขอมูลและความนาเช่ือถือ 

ในการตรวจสอบขอมูลและความนาเชื่อถือ ผูวิจัยไดใชวิธีการ ดังตอไปนี้ 

   1) การสรางความนาเชื่อถือของขอมูลตั้งแตขั้นเริ่มตนกลาวคือ การเขาพื้นที่และ

การเลือกตัวอยางท่ีตองเปนไปอยางรอบคอบ และมีหลักการตามระเบียบวิธีวิจัย การสรางความไวเนื้อ

เชื่อใจ การใชศิลปะในการสัมภาษณ และการรักษาจริยธรรมในการวิจัย ยอมกอใหเกิดความนาเชื่อถือ

ของขอมูลไดในระดับหนึ่ง 

   2) การถอดความจากเทปบันทึกเสียงแบบคําตอคําแลวนํามาอาน ประกอบกับฟงเทปซํ้า 

ในกรณีท่ีขอมูลมีความคลุมเครือ 

   3) การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (trianglulation) 

 การวิจัยเชิงคุณภาพมีความยืดหยุนสูง ผูวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการเก็บขอมูล

เพ่ือใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือ และเกิดความไววางใจในคุณภาพของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัย

จึงตองใชวิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนําไปวิเคราะห  

 การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี คือ (สุภางค 

จันทวานิช, 2553, หนา 128-130) 

 1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูล

ท่ีผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม วิธีการตรวจสอบคือ การตรวจสอบแหลงของขอมูล แหลงท่ีจะพิจารณา

ในการตรวจสอบ ไดแก แหลงเวลา หมายถึง ถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกันหรือไม เชน ถาผูวิจัย

เคยสังเกตผูปวยโรคจิตเวลาเชา ควรตรวจสอบโดยการสังเกตผูปวยเวลาบายและเวลาอ่ืน

ดวยแหลงสถานท่ี หมายถึง ถาขอมูลตางสถานท่ีกันจะเหมือนกันหรือไม เชน ผูปวยโรคจิตมีอาการ

คลุมคลั่งเม่ืออยูในบาน ถาหากไปอยูที่อื่นจะยังมีอาการคลุมคลั่งหรือไม แหลงบุคคล หมายถึง 
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ถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม เชน เคยซักถามบุตรชายผูปวยเปลี่ยนเปน

ซักถามบุตรหญิง หรือพยาบาล หรือเปลี่ยนจากปจเจกบุคคลเปนกลุมบุคคลหรือกลุมสังคม 

 2) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (investigator triangulation) คือ ตรวจสอบวา 

ผูวิจัยแตละคนจะไดขอมูลแตกตางกันอยางไร โดยเปลี่ยนตัวผูสังเกต แทนท่ีจะใชผูวิจัยคนเดียวกัน

สังเกตโดยตลอด ในกรณีท่ีไมแนใจในคุณภาพของผูรวบรวมขอมูลภาคสนาม ควรเปลี่ยนใหมีผูวิจัย

หลายคน 

 3) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (theory triangulation) คือ การตรวจสอบวา 

ถาผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีท่ีตางไปจากเดิมจะทําใหการตีความขอมูลแตกตางกันมากนอยเพียงใด 

อาจทําไดงายกวาในระดับสมมติฐานชั่วคราว (working hypothesis) และแนวคิดขณะท่ีลงมือตีความ

สรางขอสรุปเหตุการณแตละเหตุการณ ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎีไดยากกวา

ตรวจสอบดานอ่ืน 

 4) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (methodological triangulation) 

คือ การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กัน เพ่ือรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีการสังเกตควบคู

กับการซักถาม พรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย 

 หลักของการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา คือ การไมปกใจวาแหลงขอมูลแหลงใดแหลงหนึ่ง

ท่ีไดมาตั้งแตแรกเปนแหลงท่ีเชื่อถือได นักวิจัยจําเปนตองแสวงหาความเปนไปไดวายังมีแหลงอ่ืนใดอีกบาง

ท่ีมีขอมูลท่ีนาเชื่อถือ  

 3.3.6 ขอจํากัดในการวิจัย 

   1) ผูวิจัยไมไดเขาไปมีสวนรวมตั้งแตมีการเริ่มทํานาตั้งแตตน อาจทําใหมีขอจํากัด

ในการแปลความหมายหรือไดขอมูลท่ีไมครบถวนสมบูรณเพียงพอ หรืออาจไมเขาใจถึงวัฒนธรรมหรือ

การใหความหมายรวมท้ังการใหคุณคาบางอยางของชาวนาหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก ท่ีแทจริง 

   2) เนื่องจากระยะเวลาคอนขางจํากัดในการเก็บขอมูล เปนชวงท่ีชาวนาหมูบานคลอง 14  

เขตหนองจอก ไมไดอยูในชวงท่ีใสปุยแกตนขาว ซ่ึงทําใหผูวิจัยไมไดเห็นกรรมวิธีในการใชปุยอินทรีย

ของชาวนาอยางแทจริง ทําใหไดขอมูลท่ียังไมลึกมากนักในการทําวิจัยท่ีดี 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาในเรื่อง “ศึกษาความรู ทัศนคติ ตอการใชปุยอินทรียของชาวนา หมูบานคลอง 14 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร” ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคม 

วิถีชีวิต และรูปแบบการผลิตทางเกษตรกรรมในอดีต และปจจุบัน รวมท้ังความรู ทัศนคติตอการใชปุย

อินทรียของชาวนา หมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในบทนี้ผูวิจัยนําเสนอขอมูล

ท่ีไดจากลงไปศึกษาภาคสนามและไดแบงผลการศึกษา ออกเปนดังตอไปนี้  

 4.1 ขอมูลชุมชนบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 4.2 ขอมูลพ้ืนฐานกลุมตัวอยาง 

 4.3 วิถีชีวิตและรูปแบบการผลิตทางการเกษตรของชาวบานหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร 

4.4 ความรูและทัศนคติเก่ียวกับการใชปุยของชาวนาหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร 

 

4.1 ชุมชนหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 

 4.1.1 ประวัติความเปนมาของชุมชน 

 หมูบานคลอง 14 ตั้งอยูในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอกไดรับการสถาปนา 

เปนอําเภอครั้งแรก เม่ือปพุทธศักราช 2440 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

โดยไดมีการอพยพชาวไทยมุสลิมจากบริเวณ 7 หัวเมืองภาคใต มาตั้งรกรากทํามาหากินตามแนวคลอง

แสนแสบ 

 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา

เปนแมกลองจางชาวจีนขุดลอกขยายคลองเพื่อเปนเสนทางยุทธศาสตร ครั้นตอมาเมื่อมีการจัดตั้ง

บริษัท คูสยามข้ึน และไดรับสัมปทานขุดลอกคลองตางๆ เพ่ือประโยชนในทางกสิกรรม จึงมีผูอพยพ

มาตั้งถ่ินฐานมากข้ึนตามลําดับ  

 ในป พ.ศ. 2499 ร.ต.ต.ยรรยง ธีรรัช นายอําเภอสมัยนั้น เห็นวาท่ีตั้งของอําเภอไมเหมาะสม

กับสภาพทองท่ี ประกอบกับอาคารท่ีวาการอําเภอชํารุด ทรุดโทรมเปนอันมาก จึงไดยายท่ีวาการอําเภอ

ไปสรางในท่ีแหงใหม ณ บริเวณหมูท่ี 2 แขวงกระทุมราย ซ่ึงเปนท่ีตั้งสํานักงานเขตในปจจุบันเดิม
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คลอง 11 

 

คลอง 12 

 

คลอง 13 

 

 

คลอง14 

 

 

คลอง15 

อําเภอลําลูกกาปทุมธาน ี

เขตลาดกระบัง ชุมชนหมูบานคลอง 14 

 
 

คลองหกวา 

         คลองแสนแสบ 

จังหวัดเชิงเทรา 

 

เปนอาคารไมสองชั้น ตอมาในป พ.ศ. 2523 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารคอนกรีต 3 ชั้น หลังใหม

เพ่ิมเติมในบริเวณใกลเคียงกับอาคารหลังเดิม มีทางเดินเชื่อมตอระหวางกัน ไดทําการรื้อถอนอาคาร

หลังเดิม เม่ือตนป พ.ศ. 2532 และไดมีพิธีเปดอาคารหลังใหม เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2533 หมายเหตุ 

อําเภอหนองจอก เปลี่ยนชื่อเรียกใหมวา เขตหนองจอก ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 ลงวันท่ี 

13 ธันวาคม 2515 ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเรียกใหมวา สํานักงานเขตหนองจอก ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

 ชุมชนคลองสิบสี่ หรือชุมชนวัดใหมเจริญราษฎร เปนชุมชนเกาแก ประชาชนสวนใหญ

เปนคนไทยเชื้อสายมอญ ตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูกันตั้งแตเมื่อใดนั้น ไมมีหลักฐานจดบันทึกเอาไว

เปนลายลักษณอักษร แตจากหลักฐานดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ และจากคําบอกเลาของผูสูงอายุ

ภายในชุมชน แสดงใหเห็นวาชุมชนมอญแหงนี้กอตั้งข้ึนเม่ือรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ยายถ่ินฐานมาจาก ตําบลบานปอม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต

เม่ือไรไมมีหลักฐานปรากฏแนชัด ท้ังนี้สืบเนื่องจากนโยบายการขุดคลองรังสิต และลําคลองสายตางๆ

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ราว พ.ศ. 2433 เพ่ิมพ้ืนท่ีนาสําหรับผลผลิตขาวเพ่ือการคาและสงออก เชนเดียวกับ

การขยายตัวของชาวมอญไปสูพ้ืนท่ีทํานาแหงใหมอยางบางพลี บางบอ บางแกว บางบัวทอง ไทรนอย 

และลาดกระบัง โดยทางการไดประกาศเชิญชวนใหราษฎรมาบุกเบิกที่ทํามาหากินดวยการงดเวน

การเก็บภาษีในระยะแรก และเก็บในอัตราลดหยอนพิเศษกวาท่ีเคยเก็บในพ้ืนท่ีทํานาเดิมในระยะตอมา 

ประกอบกับพ้ืนท่ีทํานาของชาวมอญท่ีสมุทรสาคร พระประแดง นนทบุรี และท่ีอ่ืนๆ ก็เริ่มแออัดจาก

จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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ภาพ 2  ท่ีตั้งหมูบานคลอง 14 

 

 4.1.2 สภาพภูมิศาสตร 

 ลําคลอง 14 เปนลําคลองซ่ึงก้ันระหวางจังหวัดฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร โดยฝงตะวันออก

เปนเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และฝงตะวันตกเปนเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมเกิดจากการทับถมของดินตะกอนแมน้ํา จึงเหมาะแกการทําการเกษตร 

เชน ทํานา ทําสวน ไดมีการวางระบบชลประทาน โดยการขุดคลองเชื่อมกับแมน้ําเจาพระยา และ

แมน้ําบางปะกง คือคลองแสนแสบ และคลองหกวา โดยขุดหางกันประมาณ 12 กิโลเมตร และ

มีการขุดคลองซอยเชื่อมระหวางคลองท้ัง 2 ขนานกันไป แตละคลองหางกัน 2 กิโลเมตร โดยตั้งชื่อคลอง 

เปนลําดับต้ังแตคลองหนึ่งไปจนถึงคลองสามสิบเอ็ด จรดเขาเพิ่ม ที่ จ.นครนายก ชุมชนคลองสิบสี่ 

ข้ึนอยูกับแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก ครอบคลุมพื้นที่ ตั้งแตคลองสิบเอ็ดไปถึงคลองสิบหา 

มีประตู เปด–ปด เพ่ือระบายน้ําลงพ้ืนท่ีตามความตองการของคนในพ้ืนท่ี โดยมี นายประยูร พุมแกว 

เปนผูทําหนาท่ีประสานงานกับเจาหนาท่ีหนวยงานชลประทาน 

 4.1.3 สภาพเศรษฐกิจ 

 ภาวะชุมชนคลอง 14 มีความเปนอยูในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง มีการชวยเหลือตนเองและ

พ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแกการทํานา อาชีพ

ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตวเปนสวนนอย โดยเปนพ้ืนท่ีนาของตนเอง และเปนพ้ืนท่ีนาเชา ตามปกติจะทํานา

ไดปละ 3 ครั้ง เพราะมีปริมาณน้ําเพียงพอ และมีการจัดสรรน้ําท่ีเปนระบบ มีผูรับผิดชอบในการปด–เปด 

ประตูน้ําของคลองสิบสี่ โดยประสานกับกรมชลประทาน เพื่อนําน้ํามาใชในการทําการเกษตร

ของคนในชุมชน 

 4.1.4 สภาพสังคม 

 ลักษณะทางสังคมในชุมชนหมูบานคลองสิบสี่ จัดเปนสังคมแบบเครือญาติ มีการปลูกบาน

บริเวณใกลเคียงกัน โดยมักปลูกบานขนานไปกับลําคลอง 14 มีการพ่ึงพาอาศัยกัน มีการรวมมือกัน

ทํางาน ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และยังคงเปนชุมชนมอญท่ีมีความเครงครัดในพระพุทธศาสนา 

แมเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนานําลูกหลานมอญภายในชุมชนออกสูสังคมภายนอก รูปแบบการใชชีวิต

สมัยใหมก็ไมไดทําใหลูกหลานมอญในชุมชนลืมเลือนวิถีชีวิตมอญแบบปูยาตายายในอดีตวิถีชีวิตของคน

ในชุมชนยังมีการสืบทอดประเพณีแบบมอญ เชน พิธีอุปสมบท ประเพณีวันสงกรานต ก็จะมีการทําบุญ

ท่ีวัดกันตามปกติ แตจะจัดงานรื่นเริง และการละเลนตางๆ ลดลงเนื่องจากกลุมวัยรุนมักกอปญหา

อยูเสมอ ในดานภาษาท่ีใชในชุมชนปจจุบันใชภาษาราชการหรือภาษากลางในการสื่อสาร แตจะมี
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พูดภาษามอญไดบาง แตจะมีจํานวนนอยแลวและสวนใหญจะเปนคนเชื้อสายมอญแตดั้งเดิมมีโรงเรียน

ประถมศึกษา 1 แหง คือโรงเรียนวัดใหมเจริญราษฎร มีนักเรียน 167 คน ครู 17 คน (รวมครูพ่ีเลี้ยง) 

สวนในระดับมัธยมนักเรียนจะตองเดินทางไปเรียนท่ีโรงเรียนวัดหนองจอก และโรงเรียนสวนกุหลาบ

ปทุมธานี ในระดับปริญญา สวนใหญจะศึกษากันท่ีสถาบันราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 4.1.5 เสนทางการคมนาคม 

 ในชุมชนคลอง 14 มีเสนทางคมนาคมท้ังทางน้ําและทางบกโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 เสนทางการคมนาคมทางน้ํา 

 เสนทางการคมนาคมทางน้ําที่สําคัญของคลอง 14 ก็คือ คลอง 14 นั้นเอง คลอง 14 

เปนคลองชลประทานที่ขุดขึ้น โดยบริษัทขุดคลองและคูนาสยาม ไดรับสัมปทานขุดคลอง 

โดยพระบรมราชานุญาติในรัชกาลท่ี 5 คลองสิบสี่สายลางเริ่มขุดเม่ือ พ.ศ. 2435 แลวเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2446 

และลําคลองสายนี้ยังเปนเขตรอยตอแบงพ้ืนท่ีออกเปน 2 จังหวัด คือทางดานฝงตะวันออก

เปนเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนทางฟากตะวันตกอยู ในเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ชุมชนมอญคลองสิบสี่ จึงเปนชุมชนมอญท่ีครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด 

แมเขตพ้ืนท่ีการปกครองของกระทรวงมหาดไทยจะแบงชุมชนออกเปน 2 ฝงคลอง แตลําคลองสิบสี่

ไมอาจแบงความเปนมอญ และความเปนเครือญาติของคน ในชุมชนออกจากกันได และที่สําคัญ

คนท้ัง 2 ฟากฝงคลองยังมีวัดใหมเจริญราษฎรเปนวัดมอญประจําชุมชนเพียงวัดเดียว ท่ีเปนศูนยรวม

จิตใจของชาวบานนับแตอดีตจนปจจุบัน 

  ในอดีตเสนทางการสัญจรของชุมชนมีชองทางเดียวคือทางเรือ ดังนั้นการติดตอกับชุมชนอ่ืนๆ

ก็เพียงเวลามีงานสําคัญหรือเทศกาลเทานั้น เชนงานสงกรานตเม่ือมีการจัดงานและหาทะแยมอญจาก

บางกระดี่มาเลน ชาวบานพากันตื่นเตนมากเพราะนานครั้งถึงจะไดดู เนื่องจากการเดินทางยากลําบาก 

และเปนการแสดงของมอญแทๆ เปนการเปดหูเปดตา มีความรูสึกอบอุนราวมีญาติจากท่ีหางไกล

มาเยี่ยมเยือนหมูบาน ดวยชาวมอญคลองสิบสี่เปนเพียงหมูบานมอญเล็กๆ ทามกลางบานไทยและ

อิสลาม ในปจจุบันเสนทางการสัญจรทางน้ําแทบจะไมมีใหเห็นแลว แตยังคงมีเรือพายและเรือสองตอน 

ท่ีใชภายในชุมชนคลอง 14 และชุมชนใกลเคียงเทานั้น 

 เสนทางการคมนาคมทางบก 

 ปจจุบันเขตหนองจอกมีถนนสายหลัก ท่ีใชเปนเสนทางในการสัญจรในพ้ืนท่ีเขต และเสนทาง

สัญจรระหวางเขตหนองจอกกับเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 สาย คือ 

   1) ถนนสุวินทวงศ 

   2) ถนนเชื่อมสัมพันธ 

   3) ถนนเลียบวารี  

   4) ถนนมิตรไมตรี  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

  62  

   5) ถนนฉลองกรงุ 

 

4.2 ขอมูลพ้ืนฐานกลุมตัวอยาง 

 

ตาราง 2  จํานวนเพศของกลุมตัวอยาง 

 

เพศ จํานวน (คน) 

ชาย 5 

หญิง 5 

รวม 10 

  

 จากตาราง 2 พบวากลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 10 คน เปนเพศชายจํานวน และ

เพศหญิงอยางละจํานวน 5 คนเทากัน รวมท้ังสิ้น 10 คน  

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3  ระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) 

ประถมศึกษาตอนปลาย 4 

มัธยมศึกษาตอนตน 3 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 

อนุปริญญา 1 

รวม 10 

 

 จากตาราง 3 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 4 คน รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 3 คน ท้ังนี้จากขอมูลดังกลาว
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จะเห็นไดวา ชาวนาหรือเกษตรกรสวนใหญในกลุมตัวอยางของการวิจัยนั้นเปนผูมีการศึกษาเพียงระดับ

ข้ันพ้ืนฐานในการศึกษาภาคบังคับในอดีตของสังคมไทย มีเพียงสวนนอยท่ีเขาถึงระดับการศึกษามัธยม

หรือมากกวานั้น จุดนี้เองท่ีผูวิจัยเห็นวาการปรับตัวมาสูการใชปุยอินทรียจะเปนประโยชนกับเกษตรกร

มากกวา เพราะสามารถทําไดเองจากภูมิปญญาทองถ่ิน ถือเปนการลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีซ่ึงตองใช

องคความรูท่ีเนนเทคโนโลยีและมีข้ันตอนในการดูแลรักษามาก  

 

ตาราง 4  ภูมิลําเนา 

 

ภูมิลําเนา จํานวน (คน) 

กรุงเทพมหานคร 10 

รวม 10 

 

 จากตาราง 4 พบวากลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาอยู พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท้ังหมด หรือ

หากจะพิจารณาจากขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณแลว พบวาสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

เขตหนองจอก ตั้งแตดั้งเดิมท้ังสิ้นแตอาจมีการโยกยายตามครอบครัวและปจจัยทางสังคมอ่ืนๆ เชน 

เปนท่ีมรดก ซ้ือพ้ืนท่ีใหมเพ่ือใหเหมาะแกการสรางครอบครัวใหม เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 5  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

 

              จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวน (คน) 

         นอยกวา 3 คน 1 

         3-5 คน 6 

         5 คนข้ึนไป 3 
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            รวม 10 

 

 จากตาราง 5 พบวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุมตัวอยาง มีจํานวน 3 ถึง 5 คนมากท่ีสุด

มีจํานวนท้ังสิ้น 6 คน รองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คนข้ึนไปมี 3 คน ขณะท่ีนอยท่ีสุดคือ

มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนนอยกวา 3 คนมีเพียง 1 คนเทานั้น จากขอมูลดังลาวจะเห็นไดวาจํานวน

สมาชิกในครัวเรือนของรอบครัวเกษตรกรในหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ยังมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากอยู ท้ังนี้สวนหนึ่งเปนประโยชนตอการแบงเบาภาระอ่ืนๆ ในครัวเรือน 

เชน ประกอบอาหารหรือชวยทําอาชีพเสริม เพราะจากการสัมภาษณเชิงคุณภาพผูวิจัยพบวา สมาชิก

ท่ีมีอายุนอยในครัวเรือนสวนใหญมิไดมาชวยทําอาชีพท่ีเก่ียวของกับการทํานาโดยตรง 

 

ตาราง 6  จํานวนแรงงานของแตละครัวเรือนท่ีใชในการปลูกขาว 

 

จํานวนแรงงานในครัวเรือนในการปลูกขาว จํานวน (คน) 

                          นอยกวา 3 คน 1 

                          3-5 คน 4 

                          5 คนข้ึนไป 5 

รวม 10 

 

 จากตาราง 6 พบวาจํานวนแรงงานของแตละครัวเรือนท่ีใชในการปลูกขาวนั้น กลุมตัวอยาง

ท่ีใชแรงงาน 5 คนข้ึนไป มีจํานวนมากท่ีสุด 5 คน รองลงมาคือ 3 – 5 คน มีจํานวนท้ังสิ้น 4 คน และ

นอยท่ีสุดคือใชนอยกวา 3 คน มีจํานวน 1 คนเทานั้น จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาแนวโนมการทํานา

ขนาดใหญท่ีตองใชจํานวนแรงงานมีมากข้ึน  อีกท้ังสมาชิกในครัวเรือนท่ีเคยทํางานเปนหลักก็มีจํานวน

ลดลงทําใหตองใชแรงงานแบบวาจางมากข้ึน ทําใหตองมีการจางงานมากข้ึนเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 7  อาชีพหลัก 
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อาชีพหลัก จํานวน (คน) 

                เกษตรกร 9 

                คาขาย 1 

รวม 10 

 

 จากตาราง 7 พบวาอาชีพหลักของกลุมตัวอยางสวนใหญคือเกษตรกรมีจํานวนท้ังสิ้น 9 คน 

และมีเพียง 1 คนท่ีทําอาชีพคาขายเปนอาชีพหลัก  

 

ตาราง 8  อาชีพรอง 

 

อาชีพรอง จํานวน (คน) 

                          คาขาย 3 

                          ผูนําทองถ่ิน 2 

                          รับจาง 4 

                          อ่ืนๆ 1 

รวม 10 

 

 จากตาราง 8 พบวาอาชีพรองของกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคืออาชีพรับจางมีจํานวน

ท้ังสิ้น 4 คน รองลงมาคืออาชีพคาขายผูนําทองถ่ินมีจํานวน 3 และ 2 ตามลําดับ ท้ังนี้จะเห็นไดวา

รายไดจากอาชีพเกษตรกรไมเพียงพอตอความเปนอยูในชีวิตปจจุบัน ทําใหเกษตรกรสวนใหญ

จําเปนตองหาอาชีพรองทําเสริมทุกคน 

 

ตาราง 9  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง 

 

                       รายได จํานวน (คน) 

ไมเกิน 10,000 บาท/เดือน 4 

10,001 – 20,000 บาท/เดือน 4 

20,001 – 30,000 บาท/เดือน 1 

มากกวา 30,001 บาท/เดือน 1 

             รวม 10 
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 จากตาราง 9 พบวารายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยางนั้น สวนใหญรายไดไมเกิน 10,000 คน และ 

10,001 ถึง 20,000 บาท มีจํานวนอยางละ 4 คน ขณะท่ีกลุมรายได 20,001 – 30,000 บาท และ 

มากกวา 30,001 บาทที่เฉลี่ยตอเดือน มีเพียงอยางละ 1 คนเทานั้น จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา

เกษตรกรสวนใหญยังมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 15,500 บาท เม่ือพิจารณาควบคูไปกับขอมูลเชิงคุณภาพ

จะพบวารายไดของเกษตรกรนั้นมีรายไดไมเพียงพอ 

 

ตาราง 10  แหลงสินเชื่อของเกษตรกร 

 

แหลงสินเชื่อ จํานวน (คน) 

   กลุมออมทรัพย 2 

   สหกรณการเกษตร 1 

   ธนาคารพาณิชยเอกชน 1 

   ธนาคารของรัฐ 3 

   ใชแหลงสินเชื่อมากกวา 1 แหง 3 

รวม 10 

 

 จากตาราง 10 พบวาแหลงสินเชื่อสวนใหญของกลุมตัวอยางคือธนาคารของรัฐและ

ใชแหลงสินเชื่อมากกวา 1 แหง เปนจํานวนอยางละ 3 คนเทากัน จะเห็นไดวาถึงแมภายในชุมชน

จะมีลุมออมทรัพยและสหกรณการเกษตรแตก็ไมสามารถเปนแหลงสินเชื่อท่ีเพียงพอตอความตองการ

ของเกษตรกรคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครได สงผลใหเกษตรกรตองเขาสูวงจรเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมดวยการกูเงินธนาคารของรัฐหรือตองกูเงินมากกวา 1 แหงสินเชื่อ 

 

ตาราง 11  สถานะของการรวมกลุมทางสังคม 

 

สถานะของการรวมกลุมทางสังคม จํานวน (คน) 

  กลุมเกษตรกรภายในหมูบาน 6 

  กลุมองคกรทางสังคมภายในชุมชนอ่ืนๆ 3 

  ไมเปนสมาชิก 1 

รวม 10 
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 จากตาราง 11 พบวากลุมตัวอยางของการวิจัยสวนใหญเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรภายใน

หมูบานมากท่ีสุด 6 คน และมีกลุมตัวอยางท่ีไมเปนสมาชิกเพียง 1 คน จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา

กลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่ง 

 

 

 

 

 

ตาราง 12  ระยะเวลาในการปลูกขาว 

 

ระยะเวลาในการปลูกขาว จํานวน (คน) 

       นอยกวา 5 ป - 

       5 ถึง 10 ป 1 

       10 ถึง 15 ป 1 

       15 ปข้ึนไป 8 

รวม 10 

 

จากตาราง 12 แสดงระยะเวลาในการปลูกขาวของกลุมตัวอยางพบวาเกษตรกรสวนใหญ 

ทําการเพาะปลูกขาวมาเปนระยะเวลามากกวา 15 ปเปนสวนใหญ จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา

เกษตรกรสวนใหญทํานาเปนอาชีพระยะยาว แสดงเห็นวาหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร นั้น มีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลักของหมูบานมาเปนระยะเวลานาน 

 

ตาราง 13  จํานวนครั้งในการปลูกขาว/ตอป 

 

จํานวนครั้งในการปลูกขาว/ตอป จํานวน (คน) 

2 ครั้ง 2 

3 ครั้ง 8 

รวม 10 

 

 จากตาราง 13 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญสามารถทํานาไดถึงปละ 3 ครั้งตอป มีเพียง 2 คน

เทานั้นท่ีทํานาได 2 ครั้งตอป แสดงใหเห็นวาหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
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มีระบบชลประทานและคลองสงน้ําท่ีสงเสริมระบบเพาะปลูกทางการเกษตรไดเปนอยางดี สงผลให

ชาวนาสามารถทําการเพาะปลูกไดถึง 3 ครั้ง ซ่ึงสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 14  จํานวนพ้ืนท่ีในการปลูกขาว 

 

จํานวนพ้ืนท่ีในการปลูกขาว จํานวน (คน) 

21 – 30  ไร 2 

31 – 40  ไร 2 

   มากกวา 40 ไร 6 

รวม 10 

 

 จากตาราง 14 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากกวา 40 ไร ถึงจํานวน 6 คน 

ขณะท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 21–30 ไร และ 31–40 ไร มีอยางละ 2 คน จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา

เกษตรกรของหมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่เพาะปลูกเปนจํานวนมาก

ไมจําเปนตองออกไปหาพ้ืนท่ีทํากินนอกหมูบาน ทําใหการอพยพเพ่ือยายถ่ินมีนอย มีเพียงเยาวชนรุนหลัง

ของครอบครับเทานั้นท่ีนิยมออกไปทํางานนอกหมูบาน 

 

4.3 วิถีชีวิตและรูปแบบการทํานาของชาวนาหมูบานคลอง 14 

 

 แตเดิมพ้ืนท่ีเกษตรในเขตหนองจอกมีการใชสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมาก ทําใหมี

สารปนเปอนในแมน้ําลําคลอง สงผลกระทบตอเกษตรกรและประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี ตอมาในป 2541 
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จึงมีการรวมตัวกันของเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ี จัดตั้งชมรมเกษตรธรรมชาติหนองจอกข้ึนมา 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับพิษภัยของสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกร รวมถึงมีการรณรงคการใช

สมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช การปองกันและกําจัดศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสาน มีการจัดอบรมทุกเดือน

เพ่ือใหเกษตรกร ลด ละ เลิกใชสารกําจัดศัตรูพืช โดยมีเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 

เขามาชวยถายทอดความรูและเทคโนโลยีในการฟนฟูสภาพดินใหกลับมามีความอุดมสมบูรณและ

เหมาะสมตอการปลูกพืชอินทรีย 

4.3.1 การทํานาในอดีต 

 การทํานาภายใตเง่ือนไขธรรมชาติ ชาวนาหมูบานคลอง 14 มีความเขาใจเง่ือนไขทางธรรมชาติ

เปนอยางดี ยังชีพดวยการทํานาตามเง่ือนไขของสภาพธรรมชาติ อาศัยการสังเกต ปรับวิธีการทํานาให

กลมกลืนเปนไปตามระบบนิเวศทางธรรมชาติที่มีอยู สืบทอดการดําเนินชีวิตดวยการยึดอาชีพ

การทํานาขาวตอจากบรรพบุรุษ  

 สิ่งท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ไดแก การเลือกสรรพันธุขาวท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี

ในพ้ืนท่ี การกําหนดวันปลูกขาวใหสอดรับกับฤดูกาล รูปแบบการหวานขาวท่ีมีชวงเวลาเก็บเกี่ยว

ท่ีพอเหมาะพอดีกับสภาพภูมิอากาศ 

 ฤดูกาลกับวัฎจักรขาว ระบบการทํานาของชาวนาหมูบานคลอง 13 เปนยุคท่ีพ่ึงพาธรรมชาติ

เริ่มตนดวยการรอน้ําจากธรรมชาติ ชาวนาจะเริ่มปลูกขาวโดยเลือกฤดูกาลท่ีมีปริมาณน้ําฝนเพียงพอ 

ท่ีจะหลอเลี้ยงตนขาวใหเจริญเติบโตจนออกรวง และเม่ือถึงชวงเก็บเก่ียวก็เปนชวงท่ีฝนฟาหยุดตกพอดี 

ชวงของฤดูกาลในหนาฝนกับอายุการเก็บเกี่ยวของขาว เปนชวงเวลาที่พอเหมาะพอดีกลาวคือ 

ชวงฤดูฝนจะมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในขณะท่ีขาวก็มีอายุการเก็บเก่ียวประมาณ 3 – 4 เดือน

เชนกัน ความพอดีเชนนี้ทําใหชาวนาวางแผนการปลูกและเก็บเก่ียวไดพอดิบพอดี โดยในชวงแรก

การเจริญเติบโตของขาวตองการน้ําปริมาณมาก ฝนจากฟามีใหอยางเพียงพอ พอถึงชวงสุดทาย

ท่ีจะตองเก็บเก่ียว ฝนจากฟาก็จะหยุดพอดีท่ีจะใหชาวนาทําการเก็บเก่ียว 

 ดวยการสังเกตจากธรรมชาติเชนนี้ การทํานาจึงเริ่มตนดวยการอาศัยฤดูกาลรอน้ําฝน

ในระบบการทํานาท่ีเรียกกันวา “นาป” นั่นคือจะสามารถทํานาไดปละครั้งเทานั้น โดยจะเริ่มในชวง

ตนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม ดวยการเตรียมท่ีนาเริ่มจากการไถดะ การคราด เพ่ือปรับพ้ืนท่ีนา

ใหเรียบและรวนซุย รายละเอียดการทํานาแตละข้ันตอนของชาวนาหมูบานคลอง 14 มีดังนี้ 

     1) พันธุขาว 

   พันธุขาวท่ีปลูกในอดีตในชุมหมูบานคลอง 14 แหงนี้ จากคําบอกเลาของผูสูงอาวุโส

ในชุมชนไดแก พันธุขาวพวงขาวเศรษฐี ขาวปลาไหล เหลืองควายหลา (เหลืองตาหวน) ขาวตามล และ

ขาวตาแหง  
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   การเก็บรักษาพันธุขาวปลูก ชาวนาในชุมชนหมูบานคลอง 14 แบงพันธุขาวปลูกไว

ตางหาก โดยการบรรจุใสกระบุง ซ่ึงมีขนาดความจุขาวเปลือกประมาณ 50 ถัง ลักษณะของกระบุง

จะสานดวยไมไผ เวลาใชเก็บพันธุขาวจะนําเอาข้ีควายมาทาดานนอกกระบุงโดยรอบเพ่ือปองกันแมลง 

เชน มอด เขาทําลาย 

    2) วิธีการปลูก 

   การหวานขาวจะหวานในปริมาณพ้ืนท่ีท่ีสามารถจะไปกลบดวยแรงงานควายไดทัน

ภายในหนึ่งวัน การไถนาดวยแรงงานควายจะเริ่มตั้งแตเชาและเลิกงานประมาณ 10 ถึง 11 นาฬิกา 

ควายหนึ่งตัวสามารถไถนาไดประมาณ 2 งานตอวัน และทํางานไดไมเกิน 5 ชั่วโมง ตอวัน ในการไถนา

แตละวันจะหยุดเมื่อชาวนาสังเกตเห็นควายของตนเองแสดงอาการเหนื่อยหอบลิ้นหอย ชาวนา

ก็จะปลดแอดออกและปลอยใหควายลงเลนน้ําจนกระท่ังพอใจ ควายก็จะข้ึนจากน้ําเอง 

   การทํานาปเปนระบบนาดั้งเดิมท่ีสืบทอดกันมาตั้งแตครั้งโบราณกาล การหวานขาว

มีความประณีตมาก คือชาวนาจะหวานขาวใหมีความสมํ่าเสมอ ไถนาโดยใชควายไถซ่ึงมีคันไถขนาดเล็ก

ขณะไถกลบสามารถบังคับผานไถใหไถกลบเมล็ดพันธุขาวใหตื้น ทําใหอัตราการงอกขาวมีปริมาณมาก  

 

 

 

 

 

  

 
 

ภาพ 3  ลักษณะการหวานขาวน้ําตม 

  

 การหวานขาวจะหวานเปนหนากระดานหางกันระหวางแตละคนประมาณ 6 เมตร 

เปนแถวหนากระดานเดินไปขางหนา 

 การเริ่มตนหวานขาวจะเริ่มหวานจากพ้ืนท่ีลุมกอนเนื่องจากน้ําจะเริ่มทวมขังในท่ีลุมกอน 

หากหวานชาขาวก็จะถูกน้ําทวม ชาวนาจะทราบวาพ้ืนท่ีใดจะหวานขาวกอนพ้ืนท่ีใดจะหวานขาวภายหลัง

เพ่ือใหขาวท่ีหวานจะไดไมเสียหายจากการกระทบแลงหรือถูกน้ําทวม 

 เทคนิคการหวานขาวแหง (หวานสํารวย) แตกตางจากการหวานขาวงอกในนาน้ําตม 

การหวานขาวแหงหรือการหวานสํารวยจําเปนตองมีเทคนิคการหวานใหเมล็ดขาวท่ีหวานออกจากมือ

กระทบดานขางของกระบุง เพ่ือใหเมล็ดขาวกระจายออกอยางท่ัวถึงในพ้ืนท่ีหวาน ลักษณะการหวาน
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เหมือนการซัดเมล็ดขาวใหกระจายอยางท่ัวถึงในพ้ืนท่ีนา สวนการหวานขาวนาน้ําตมซ่ึงเปนขาวงอก

จะหวานแบบนี้ไมไดเพราะจะทําใหขาวงอกท่ีหวานนั้นหักเสียหาย ลักษณะการหวานขาวนาน้ําตม

จะเหมือนการโปรยเมล็ดขาว 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 4  ทิศทางการหวานและการเก่ียวขาว 

 

   3) การไถนา 

    ใชแรงงานจากควายในการทํานาและเลี้ยงควายแกท่ีปลดจากการใชงานแลว

จนกระท่ังแกตายในท่ีสุด เนื่องจากมีความเชื่อวาควายเปนสัตวท่ีมีบุญคุณ รวมท้ังความผูกพันท่ีมีตอ

ควายของตนเอง ตอมาแนวคิดนี้ไดเลือนหายจากวิถีชีวิตของชาวนา เนื่องจากปรัชญาการดํารงชีวิต

ของชาวนาเริ่มเปลี่ยนจากการทํามาหากิน เปนการทํามาคาขาย ซ่ึงเปนแนวความในระบบทุนนิยม 

ทุกสิ่งถูกตีคาเปนเงินตราท้ังสิ้นแมแตชีวิตของควายเพ่ือนยากก็ไมสามารถหลีกพนได ควายท่ีใชงาน

ไมไดไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม จะถูกพิพากษาใหจําหนายแตสถานเดียว ในท่ีสุดสายสัมพันธระหวาง

คนกับควายไดขาดสะบั้นลงหลังจากท่ีชาวนาหันหลังใหควาย และหันหนาเขาหาเครื่องจักรกลการเกษตร

เพ่ือใชเปนเครื่องทุนแรงการเกษตร ปจจุบันบทบาทของควายในการทํานาของชาวนาชุมชนหมูบาน

คลอง 14 ไดสิ้นสุดลงอยางสิ้นเชิง 

   4) การดูแลรักษา 

    ในระยะแรกตั้งแตการหวาน หากอัตราการงอกไมสมํ่าเสมอ จําเปนตองมี

การหวานซอม ถามีจํานวนนอยก็จะหวานแลวใชจอบสับดินเพ่ือกลบเมล็ดขาว หากมีพ้ืนท่ีท่ีจําเปนตอง

หวานซอมเปนจํานวนมากก็จะหวานแลวใชรถคราดกลบเมล็ดขาว โดยปกติชาวนาจะไมไถตนขาวท้ิง

เนื่องจากมีความเชื่อวา การไถตนขาวท้ิงจะเปนบาปในพ้ืนท่ีใดหากจําเปนตองไถท่ีนาเพ่ือหวานขาวใหม 

จะตองทําการเก่ียวตนขาวกอนสักกํามือเพ่ือเปนพิธีแลวจึงจะสามารถไถท่ีได และท่ีสําคัญการหวาน

ซอมขาวจะทําการหวานเม่ือตนขาวท่ีหวานไวกอนสูงเพียงครึ่งนองเทานั้น หากสูงกวานี้แลวจะทําให

ขาวท่ีหวานภายหลังโตไมทัน 
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ข้ันตอนการเก็บเกี่ยวขาวในอดีต 

เก่ียวขาวโดยแรงงานในครัวเรือนหรือการลงแขก  → วางตากแดด 3 วัน → มัดฟอน → 

หาบรวมกอง  →  ขนมาท่ีลานนวด  →  นวดดวยควาย  →  ฝดดวยแรงลมธรรมชาติ

ภายหลังมีการพัฒนาสีฝดเปนเครื่องทนแรง  →  ขนเขายง  →  ขายขาวในเดือนเกา 

 

 

    การทํานาไมจําเปนตองอาศัยปุยเคมี ดินยังคงความอุดสมบูรณอยูมาก เนื่องจาก

น้ําเหนือท่ีหลากลงมาไดพัดพาเอาแรธาตุ และอินทรียวัตถุที่แขวนลอยมาตกตะกอนอยูในทุงนา

การกําจัดวัชพืช หลังจากขาวงอกแลววัชพืชท่ีสําคัญทําใหผลผลิตขาวลดลงไดแก ผักบุง หญาระมาน 

ชาวนา จึงจําเปนตองจํากัดกอนท่ีน้ําจะทวมเนื่องจากผักบุงและหญาระมานสามารถเจริญเติบโตได

ในขณะท่ีระดับน้ําทวมสูงข้ึน สวนวัชพืชชนิดอ่ืนๆ จะถูกน้ําทวมตายเม่ือระดับน้ําทวมสูงข้ึน การกําจัด

วัชพืชใชวิธีการกําจัดโดยใชถอนออกจากแปลงนา “ยุคแรกๆ จะไมมีคาใชจายอะไรมาก เพราะยาพวกนี้

เราไมไดใชอะไรเลย ยาคุม (หญา) ก็ไมไดใช ไมเหมือนสมัยนี้พอ 3 วัน 7 วันก็ฉีดเลย” นายวิเชษฐ  

จุนเจริญ (2554, สัมภาษณ) 

   5) การเก็บเก่ียวโดยแรงงานคนใชเคียวเก่ียวขาว  

    การเก็บเก่ียวแบบดั้งเดิมคือการใชเคียวเก่ียวขาวชาวนามีความประณีต

ในการเก่ียวขาวมาก ความยาวของรวงขาวแตละรวงจะยาวเทากัน เนื่องจากวิธีการเก่ียวนั้นชาวนา

แตกอนจะไมเก่ียวเปนหอบๆ แตจะเริ่มเก่ียวจาก “ลูกรวง” กอนเม่ือเก็บลูกรวงหมดแลวจึงทําการเก็บ

“แมรวง” ซ่ึงรวงขาวท่ีไดจะมีความยาวเทากัน ทําใหเวลาหอบและมัดเปนฟอนสามารถมัดไดอยางแนนหนา 

ขาวจะไมรวงหลนในขณะขนยายไปยังลานนวด 

    กอนถึงฤดูการเกี่ยวขาวชาวนาตองมีการเตรียมเคียวเพื่อใชในการเกี่ยวขาว 

โดยเฉพาะเคียวเกานั้นจําเปนท่ีจะนําไปทําใหมีความคมพรอมท่ีจะใชงานได การทําเคียวใหมีความคม

เรียกวา “เขน” จําเปนตองนําเคียวไปใหกับชางตีมีด ตีเคียวเปนผูทําให เนื่องจากลักษณะของคมเคียว

เก่ียวขาวจะมีซีเล็กๆ คลายฟนเลื่อย ซ่ึงชาวนาไมสามารถลับใหคมดวยการใชหินลับมีดเหมือนมีดท่ัวไปได  

    ผลผลิตท่ีไดตอไรจะต่ํากวาปจจุบันประมาณครึ่งหนึ่ง ขาวท่ีไดจะมีไวเพ่ือการบริโภค

เปนหลัก หรือแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.2 การทํานาในปจจุบัน 

 ในชวงเปลี่ยนผานระหวางป 2515-2543 นี้ถือไดวาเปนจุดเปลี่ยนของการทํานา กลาวคือ

มีการเปลี่ยนจากการใชแรงงานควายในการไถนามาใชรถเดินตามขนาดเล็ก หลังจากท่ีชาวนาเปลี่ยน
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มาใชรถไถเดินตามทําใหไมมีปุยมูลควายใช ชาวนาจึงหันมาใชปุยเคมีทดแทน ประกอบกับ ธกส. 

สงเสริมสินเชื่อในรูปของปุยใหแกชาวนา  

 ในชวงเวลา พ.ศ. 2534-2543 เริ่มมีการใชปุยในกระบวนการการผลิตแตปริมาณท่ีใชนอยมาก 

สวนใหญในอัตรา 5 ไรตอปุย 1 กระสอบ และมีการเพิ่มปริมาณการใชมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงป 

พ.ศ. 2549 นั้น การใชปุยเคมีนั้นจะใชประมาณไรละ 1 กระสอบ สวนสารเคมีในการทํานา

ก็เริ่มมีการใชในชวงเดียวกับปุยเชนกัน และชวงนี้เองท่ีชาวนาหันมาใชพันธุขาวปรับปรุงจากรัฐบาล

เพ่ือใหไดผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน จากการท่ีชาวนาใชปุยรวมกับพันธุขาวสงเสริมของรัฐบาลทําใหชาวนา

ไดผลผลิตขาวมากข้ึน แตในขณะเดียวกันก็ตองมีรายจายคาปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งคาสารเคมี 

คาน้ํามันรถไถ เปนตน 

 เม่ือมีการใชสารเคมีอยางหนักมากข้ึนสงผลใหสุขภาพรางกายของชาวนาทรุดหนักซ่ึงสาเหตุ

ดังกลาวทใหชาวนาเลือกท่ีจะลองใชสารเคมีใหนอยลง และเปดใจใชการทําเกษตรอินทรียมากข้ึนดังท่ี

นายจรัญ พิมพุดเลาใหฟงวา “ตอนแรกก็ยังไมมีอาการอะไร มันก็ยังทนได ปวดหัวนิดหนอย อาบน้ํา

อาบทา สักพักก็หาย แตตอมามันไมหาย มันจะปวดหัว พอไปฉีดยาพอมันรอนจะปวดหัว เริ่มเปนตะคริว

ตาจะพรา พอเปนหนักเขาชวงจะนอคมันจะปวดทอง ทองเนี่ยโอโหปวดแทบขาดใจเลย เรียกวา

เกือบไมถึงโรงพยาบาล” เชนเดียวกับนายวิเชษฐ จุนเจริญ (2554, สัมภาษณ) และนางประเทือง จุนเจริญ 

(2554, สัมภาษณ) ใหขอมูลวา “ท่ีจริงมันมาถึงทางตันแลวถาเราใชสารเคมีตอก็คงตาย เมื่อกอนใช

สี่สิบกวาโล เดี๋ยวนี้หาสิบกวา อาการแรกๆ ข้ันแรกเหง่ือออก พอรอนจัด เปนตะคริว ตาพรา ชวงเปนหนัก

มันปวดทองแทบไปโรงพยาบาลไมทัน” 

 เม่ือชาวนาเห็นวาการใชสารเคมีนอกจากจะมีผลกระทบตอสุขภาพโดยตรงแลว ยังมีผลตอ

ตนทุนมากอีกดวยเนื่องจากสารเคมีโดยเฉพาะปุยเคมีนั้นมีราคาแพงมาก ซ่ึงทําใหเม่ือเก็บเก่ียวขาว

ออกขายแลวพบวาบางครั้งตองขาดทุน ผลตอบแทนไมคุมกับท่ีลงทุนไป นอกจากนี้ผลผลิตท่ีไดก็ไมดี

เหมือนกอนเนื่องจากผลกระทบของสารเคมีทําใหดินท่ีนาแข็งกระดาง ทําใหแมแตสารเคมีก็ไมสามารถ

ชวยใหผลผลิตดีขึ้น ทางสํานักงานเกษตรอําเภอ และกรมสงเสริมการเกษตรไดเขามาที่ชุมชน

โดยใหผูใหญบานจัดพาลูกบานเขาไปอบรม ดูงานท่ีตางๆ เพ่ือเชิญชวนใหการทํานาแบบเกษตรอินทรีย 

และสงเสริมใหความรูการทําปุยชีวภาพตางๆ โดยการสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณในระยะแรก  

 ชาวนาหมูบานคลอง 14 การนําการทํานาแบบเกษตรอินทรีย และการใชสารเคมีบาง

เพ่ือแกไขปญหาท่ีวาชาวนายังตองการทํานาโดยใหไดผลผลิตสูงสุดจึงเลือกท่ีจะนําขอดีของแตกรรมวิธี

มาเสริมซ่ึงกันและกัน โดยข้ันตอนการทํานาในปจจุบันนั้นมีข้ันตอนดังนี้ 

   1) พันธุขาว 

    พันธุขาวท่ีชาวบานใช ไดแก พิษณุโลก 2, สุพรรณบุรี, กข.41, ปทุมธานี เปนพันธุขาว

ท่ีใหผลผลิตเยอะ ทนทานตอโรค และแมลง 
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    เมล็ดขาวปลูกจะซ้ือพันธุขาวท่ีกรมการเกษตร เพราะมีความสําคัญมาก โดยจะนํามา

ขยายพันธุไวใชประมาณ 2-3 รุน ก็จะเปลี่ยนโดยไปซ้ือท่ีใหมแตไมซ้ือไวมาก เพราะแคเอามาปลูกทําพันธุ

หนาตอไป ถาซ้ือใชท้ังหมดนั้นจะราคาแพง ราคาประมาณถังละ 200 บาท 

   2) วิธีการปลูก 

   เอาขาวมาแชน้ํา 1 คืน เอาข้ึนมาพักไวโดยใหน้ําพอชุม 2 วัน หวานโดยการใช

เครื่องหวาน ตองใชระยะท่ีเรียกวาขาวตูม เริ่มงอก ปริมาณไมเกิน 3 ถังตอไร การใชเครื่องหวาน

ประหยัดขาวไดมากกวาใชคนหวานเยอะ ระยะเวลาในการหวานดวยเครื่องรวดเร็ว เพราะหวานได

หนากวางกวา โดยแตละบานจะมีเครื่องหวานเปนของตัวเอง เวลาบานไหนจะหวานก็ถือแรงชวยกัน

บานละ 1-2 เครื่อง แลวแตกําลังคน โดยขนาดพ้ืนท่ี 20 ไร ใชเวลาประมาณ 30 นาที 

    ในขั้นตอนนี้ทําใหชาวบานมีความสัมพันธกันมากขึ้นเพราะมีการพูดคุยชวยกัน

ลงแรงทํางานอยางสนุกสนาน โดยการตอบแทนเพื่อนบานก็เปนกรเลี้ยงน้ํา เลี้ยงเครื่องดื่ม

ตามแตเจาบานจัดไว  

    หลังจากหวานก็จะเปดน้ําท้ิง มักจะหวานในชวงเชา และเปดน้ําท้ิงในตอนเย็น 

ยกเวนถาฝนมาก็ยังไมเปด เพราะวาขาวจะจมดิน และข้ึนไมสวยเปนกระจุกๆ 

    หลังจากถายน้ําท้ิงเราก็ตองเจาะรองน้ําเพ่ือระบายน้ําท่ีขังออก ไมเชนนั้นหนอขาว

จะเนาตาย ไมเจริญเติบโต ใชระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 5  ขาวท่ีแชพรอมใสเครื่องหวาน 
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ภาพ 6  การหวานขาวดวยเครื่องหวาน 

 

 

   3) การดูแล 

    หลังหวานขาว 7–10 วัน ถาน้ําแหงเม่ือไหรใหฉีดยาคุม–ฆาหญา (โซฟส แอคโค 

ปปาแปง) ท้ิงไว 15-20 วัน  

    เครื่องฉีดยาก็มีทุกบาน 2-3 เครื่อง ทางอําเภอก็ใหงบประมาณมาซ้ือใหบานละ 

1 เครื่อง สําหรับบานที่ทํานาในสวนเครื่องฉีดหญาที่ไดรับมาจากการสนับสนุนหามเอาไปขาย 

ถาบานไหนท่ีไมทํานาก็ซ้ือขาวสารให 1 ถังแทนการรับเครื่องฉีดหญา 

    จากนั้นไขน้ําเขานาเชา พอเย็นก็ถายออก หรือถาฝนตกก็ไมตองไขน้ําเขานา 

เปนเทคนิคท่ีทําใหหนาดินเปยกกอนท่ีจะฉีดยาเก็บหญา (โนมินี่ ฟาเส็ด) โดยไขน้ําเขานาใหมิดยอดหญา 

อยาใหทวม ยอดขาว ท้ิงไว 5 วัน เพ่ือใหหญาตาย 

    ในชวงนี้ถาขาวตรงไหนท่ีข้ึนแหวงก็ซอมขาวดวยวิธีโยนขาวเพ่ือซอมพ้ืนท่ีตรงนั้น 

โดยเลือกตรงท่ีขาวข้ึนหนากวาตรงอ่ืน จับตนขาวใหติดดินข้ึนมาแลวก็จับโยนไปท่ีตองการซอม วิธีนี้

จะทําใหขาวโตทันกัน 
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ภาพ 7  การใชเครื่องฉีดพน 
 

   4) การใสปุย 

    พอหญาตายใหใสปุยครั้งแรก อายุขาวประมาณ 25-30 วัน เปนปุยอินทรียผสม

ปุยเคมีเพ่ือเรงการเจริญเติบโต โดยใชเครื่องหวานท่ีใชหวานขาว ระหวางนี้ใหคอยดูศัตรูพืชอยางแมลง 

หรือหนอน ถามีศัตรูรบกวนก็ฉีดยาเพ่ือกําจัด ถาไมตายก็ฉีดซํ้าอีกครั้ง 

    ในการใสปุยฉีดยาฆาแมลงก็จะมีการถือแรงเชนเดียวกับการหวานขาวจับกลุม

ประมาณ 2-3 บาน ใชคนประมาณ 4-5 คน ขับรถ 1 คน ฉีดประมาณ 4 คน แตเม่ือกอนท่ีเปนเครื่องชัก 

ทําใหชา และตองใชแรงมาก แตปจจุบันสบายเพราะไมตองใชแรงปม 

    เม่ือขาวอายุไดประมาณ 45 วัน ใหใสปุยอีกครั้งหนึ่ง ชวงนี้ขาวจะเริ่มตั้งทอง 

ถาเปนชวงหนาฝนเราไมตองใสปุยมาก เพราะในน้ําฝนการมีสารอาหาร ถาเราใสปุยจนใบขาวงามไป

ขาวจะไมออกรวงมาก แตชวงหนารอนเราตองบํารุงใหใบงาม  

   การสําคัญท่ีสภาพอากาศเราตองดูใหดี แลวปรับสภาพใหได อยางตอนนี้ท่ีสภาพอากาศ

มีการเปลี่ยนแปลงก็สงผลใหเราตองปรับการทํานา การใหปุย และแมลงดื้อยามากข้ึน ถายาตัวเดิม

ไมไดผลก็ตองใชยาท่ีแรงมากข้ึน ราคาก็จะแพงมากข้ึน 

    พอขาวเริ่มตั้งทอง หรือออกรวงประปรายก็ฉีดฮอรโมนเพื่อบํารุงและเรงขาว 

รอดูวามีอะไรรบกวนไหม เชน เพลี้ย หอยเชอรรี่ หนูเปนถามีก็กําจัด อยางหอยเชอรรี่ก็เอามาทําน้ําหมักได 

แตเม่ือกอนเราไมรูวิธีใชเราฉีดยาใหมันตาย แตพอเรารูก็ตายหายไปหมดแลว 
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ภาพ 8  การใชเครื่องหวานปุย 

 

   5) การเก็บเก่ียวโดยใชรถเก่ียว  

    เม่ือขาวอายุประมาณ 110-120 วัน การเก่ียวขาวโดยใชรถเก่ียว สําหรับขาวข้ึนน้ํา

ซ่ึงมีลักษณะของลําตนขาวยาวและลมราบไปตามแนวลม และการไหลของน้ํา เนื่องจากในฤดู

การเก็บเก่ียวลมจะพัดจากดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต ขณะเดียวกันทิศทาง

การไหลของน้ําก็จะไหลจากทางดานเหนือลงใต ดังนั้นตนขาว จึงลมราบไปทางทิศใตตามแนวแรงลม

และการไหลของน้ํา โดยตนขาวท้ังทุงจะลมไปในทิศทางเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9  ข้ันตอนการเก่ียวขาวโดยใชรถเก่ียวในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้ันตอนการเกี่ยวขาวโดยใชรถเกี่ยวในปจจุบัน 

เก่ียวขาวโดยรถเก่ียว → ขนสงโรงสีโดยเจาของนาเอง/เหมาท้ังกระบวนการ  

→ แบงทําพันธุขาวปลูก → ตากแดดอีก 3 วัน → ใสกระสอบเก็บเขายุง 
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ภาพ 10  การใชรถเก่ียวขาว 

 

 ในปจจุบันการทํานาขาวไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจากการทํานาปละไมเกินสองครั้ง 

มาเปนการทํานาตลอดท้ังป ปละ 3 ครั้ง เพ่ือตอบสนองระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการทํานา

จะตองทํากันอยางตอเนื่อง ชาวนาท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญไมสามารถที่จะทํานาดวยตนเองหรือสมาชิก

ในครอบครัวได จึงตองจางแรงงานเพ่ือมาทํานาข้ันตอน ดังนี้ 

   1) การจางไถ แยกเปนข้ันตอนการปนดิน เปนการใชรถโรตาลี่ ในการปนดิน

เปนการพลิกหนาดินสวนลางข้ึนมาอยูขางบน เปนการกลบทําลายวัชพืชท่ีอยูดานบน สวนวัชพืชท่ีอยู

ดานลางจะถูกพลิกข้ึนมาขางบน เพ่ือใหเกิดเปนหนาดินใหมข้ึนมาราคาการปนดินนั้นมีราคาประมาณ     

200 บาทตอไร สวนการทําเทือก เปนวิธีการทําใหดินท่ีผานการไถดะหรือไถพรวนแลวใหอยูในสภาพ

ท่ีเละงายตอการ ปกดํา หรือการทํานาหวานน้ําตม ทําใหตนขาวเจริญเติบโตไดรวดเร็วขึ้น ราคา

การทําเทือกมีราคาประมาณ 120 บาท ตอไร 

  2) การจางหวานเมล็ดพันธุ เปนการจางใหกลุมแรงงานประมาณ 3-4 คน ในการหวาน

เมล็ดพันธุ สามารถใชไดทั้งการหวานมือและการหวานโดยเครื่องพนราคา 40-45 บาทตอไร 

สวนการจางดํานา เปนการจางท่ีผูรับจางจะจัดเตรียมต้ังแตการปลูกตนกลาจนถึงขึ้นตอนการดํานา 

ซ่ึงชาวนาจะตองบอกผูรับจางกอนวาจะทําการดํานาเม่ือใด เพ่ือท่ีจะไดเตรียมตนกลาไดทันเวลาดํานา 

ราคาประมาณ 1,200 บาทตอไร 

   3) การจางฉีดยาฆาหญา ยาฆาแมลง ยาคุมขาว ท้ังสามข้ันตอนนี้จะมีกลุมรับจาง

ประมาณ 4-5 คน ซ่ึงจะมีอุปกรณครบมือ แตในเรื่องของยาตางๆ นั้นชาวนาจะตองเปนผูจัดเตรียมให

ผูรับจางเอง ราคาประมาณ 40–50 บาทตอไร 

   4) การจางดายขาวดีดและดายหญา เปนการวาจางใหกลุมผูรับจางการดายขาว 

ดีดและดายหญาภายในนา ซ่ึงคิดราคาประมาณ 200 บาทตอไร 

   5) การจางเก่ียวขาว เปนการจางรถเกี่ยวขาวใหมาเกี่ยวขาวในนาของชาวนา 

โดยมีราคาประมาณ 400–500 บาทตอไร ซึ่งผูรับเกี่ยวขาวนั้นจะรับจางขนขาวไปในตัวดวย 

โดยคิดราคาตั้งแต 80-120 บาทตอหนึ่งเกวียน (1 เกวียนมี 100 ถัง หรือ1 ตัน)  

 บริเวณพ้ืนท่ีหมูบานจะมีแรงงานที่รับจางในการทํานาขั้นตอนตางๆ นั้น จะมีลักษณะ

เปนกลุมแรงงานที่จะไปรับจางในบริเวณพื้นที่ตางๆ สวนใหญคิดคาจางเปนไรตอหนึ่งขั้นตอน 

กลุมแรงงานนี้มีอุปกรณครบมือ เชน รถปนดินหรือรถโรตาลี่ รถตีเทือก เครื่องพนยา เครื่องหวานขาว 

เปนตน ในข้ันตอนการจางนั้น มีท้ังจางเปนบางสวน และจางทั้งหมด ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถ

ในการผลิตของชาวนาแตละรายวามีกําลังในการผลิต และความสามารถของเงินทุนที่จะอํานวย
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ความสะดวกสบาย ดังที่ แตงออน รังสิน (2554, สัมภาษณ) เปรียบเปรยวา “ทํานาสมัยนี้งาย 

นั่งดูเอา คนเดียวก็ทําไดเปนสิบสิบไร” 

 4.3.3 การไถกลบตอซัง 

 การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบ วัสดุเศษซากพืชท่ีมีอยูในไรนา หลังจากการเก็บเก่ียว

ผลผลิต โดยทําการไถกลบวัสดุเศษ พืชในระหวางการเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก แลวท้ิงไวระยะเวลาหนึ่ง 

เพ่ือใหเกิดกระบวนการ ยอยสลายในดิน กอนท่ีจะทําการปลูกพืชตอไป 

 เนื่องจากการเผาตอซังมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม กอมลภาวะ ทําลายอินทรียวัตถุ ทําให 

โครงสรางของดินจับตัวแนน แข็งกระดาง จุลินทรียในดินที่มีประโยชนตอพืชถูกทําลาย สูญเสีย

ธาตุอาหารพืชและน้ําในดิน นอกจากนี้การเผาตอซังยังปลอยกาซพิษสูชั้นบรรยากาศของโลกซ่ึงกอใหเกิด

ภาวะเรือนกระจกหรือโลกรอนได เพื่อชวยลดปญหาดังกลาว จึงควรมีการรณรงคใหเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนจากการเผาตอซังมาเปนการไถกลบตอซัง เชน ในพ้ืนท่ีปลูกขาว ออย ขาวโพด นอกจาก

เพ่ือลดผลกระทบจากการเผาตอซังหลังการเก็บเก่ียวในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงมีผลตอภาวะโลกรอนแลว 

ยังเปนการปรับปรุงบํารุงดินใหสมบูรณเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายไดทําใหเกษตรกรมีความเปนอยูดีข้ึน 

พรอมท้ังมีการฝกอบรมเกษตรกรใหรูจักการใชประโยชนจากตอซังพืช เพื่อสรางรายไดใหกับทองถ่ิน

อีกทางหนึ่งดวย 

 วิธีการไถกลบตอซังในพ้ืนท่ีปลูกขาว 

 ให ทิ้ งฟางขาวและตอซังขาวไว ในแปลงนาเพื่อรักษาผิวหนาดิน  เ มื่อเขาสูฤดูฝน 

ทําการเตรียมดิน พรอมกับไถกลบตอซัง และฟางขาว ทิ้งไวเปนเวลา 20 วัน เพื่อใหวัสดุตอซัง

ยอยสลายเสียกอน จึงปลอยน้ําเขาสูแปลง นาเพ่ือเตรียมปลูกขาวตอไป โดยการไถกลบตอซังสามารถ

ใชลูกทุบหยดน้ําชีวภาพ หรือลูกจิ้ม จากนั้นก็ไถแปรอีกครั้งหนึ่งโดยใสปุยเพ่ือปรับสภาพดินใหคลุกเคลา 

 สารอินทรียเรงการยอยสลายวัสดุตอซัง 

 กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม กลวย, ตนกลวยสับรวมกัน 3 กิโลกรัม น้ํามะพราว 1 กิโลกรัม 

หมักไวในโองเอากระสอบปานคลุมพอประมาณ 2-3 วัน ก็คนใหมันสลายไดท่ีดี ท่ีนาไรหนึ่งใชประมาณ 

1-2 ลิตร ผสมน้ํา 200 ลิตร แลวก็ฉีดใหท่ัวฟางขาวไมก็วันมันก็จะพุ เนา ยอยสลายไป จะสงผลให

ใชปุยนอยลง  

 ประโยชนของการไถกลบตอซัง  

   1) ปรับปรุงโครงสรางของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชดินมีความโปรง

รวนซุย อุมน้ําไดดี และความหนาแนนของดินลดลง 

   2) เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสูดิน อินทรียวัตถุ จะดูด

ซับธาตุอาหารในดิน และปลดปลอยออกมาอยูในรูปท่ีเปนประโยชนตอพืช และลดความเปนพิษ

ของเหล็กและแมงกานีสในดิน 
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   3) เพ่ิมปริมาณของจุลินทรียท่ีเปนประโยชนในดิน 

   4) ชวยในการลดระดับความเค็มของดิน  

   5) รักษาระดับความเปนกรดและดางของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 

   6) เพ่ิมผลผลิตใหกับพืช การไถกลบตอซังในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอยางสมํ่าเสมอ 

จะทําใหผลผลิต พืชเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีเผาตอซัง 

   7) ลดปญหามลภาวะสภาพแวดลอมและอุบัติเหตุ 

 ผลของการเผาวัสดุตอซังตอสมบัติของดิน และสภาพแวดลอม  

   1) โครงสรางของดินจับกันแนนแข็ง กระดาง และการแพรกระจายของรากพืชลดลง 

   2) เกิดการสูญเสียอินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร และน้ําในดิน 

   3) จุลินทรียท่ีเปนประโยชนในดิน ถูกทําลาย 

   4) ทําลายแมลงและสัตวเล็กๆ ท่ีเปนประโยชนในไรนา 

   5) ทําใหเกิดผลกระทบ ตอสภาพแวดลอม มลภาวะเปนพิษ และเกิดอุบัติเหตุ 

 ชาวนาหมูบานคลอง 14 จะไถตอซังแลวก็จะท้ิงไวใหยอยสลายประมาณ 20-30 วัน 

แลวแตความพรอมในการทํานาครั้งตอไปของแตละครอบครัว หลักจากนั้นก็จะเริ่มการทํานารอบใหม

อีกครั้ง 
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ภาพ 11  วงจรการทํานา 

4.4 ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการใชปุยอินทรียของชาวบานหมูบานคลอง 14  

  

 ในปจจุบันการทํานาของชาวบานหมูบานคลอง 14 มีการพัฒนา ประยุกตเพ่ือใหเขากับ

สภาพของสิ่งแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต ดังนั้นปุยท่ีมีสวนสําคัญในการชวยใหผลผลิต

สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรจึงมีความสําคัญมาก ซ่ึงในหมูบานใชปุยในการทํานาหลายประเภท

ดังนี้ 

 4.4.1 ปุยเคมี 

 ปุยอนินทรีย หรือปุยเคมี เปนปุยที่ไดจากการสังเคราะหโดยผานกระบวนการทางเคมี 

ประกอบดวย ธาตุอาหารท่ีสําคัญ 3 ชนิดคือ ธาตุไนโตรเจน (N) ธาตุฟอสฟอรัส (P) และ

ธาตุโปแตสเซียม (K) หรือท่ีเรียกวา ปุย N-P-K   

 เนื่องจากปุยเคมีไมมีคุณสมบัติปรับปรุงสภาพทางฟสิกสของดิน กลาวคือไมทําใหดินโปรง

รวนซุยเหมือนปุยอินทรีย และปุยไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม ถาใชเปนปริมาณมาก และติดตอกัน

เปนระยะเวลานานๆ จะทําใหดินเปนกรดเพิ่มขึ้นจําเปนตองใชปูนชวยแกความเปนกรดของดิน 

ผูใชตองมีความรู ความเขาใจเรื่องปุยเคมีพอสมควร มิฉะนั้นอาจมีผลเสียหายตอพืชและตอภาวะ

เศรษฐกิจของผูใชเพราะมีราคาสูง ท้ังนี้ชาวนาหมูบานคลอง 14 ไดใหขอมูลถึงถึงคุณสมบัติ ขอดี และ

ขอเสียในการใชปุยเคมีจากมีประสบการณโดยตรงในการใชปุยเคมีมาเปนเวลานานเพ่ือชวยเพ่ิมผลผลิต 

 นายจรัญ พิมพุทธ (2554, สัมภาษณ) กลาววา “ปุยเคมีเขามาตั้งแตรุนพอ รุนแม 

ตั้งแตเริ่มทํานาป ตอนนั้นเราไมรูวามันมีผลเสีย รูแตวาพอใชแลวขาวไดมาก ผลผลิตก็ออกไว จําไดวา

ปุยเคมียี่หอแรกคือตราชางแดง หันมาใชเพราะเม่ือลองนํามาใชแลวขาวมากข้ึนจากปกติ 3 ไร 1 ตัน 

แตถาใชปุยเคมีได 2 ไร 1 ตัน เรารูสึกก็ดีข้ึนในระยะแรกแตในระยะหลังนั้นก็สงผลใหสภาพดินแย 

ดินแข็งมากขนาดท่ีวารถไถยังไถไมเขา”  

 นอกจากนี้ นางมยุเรศ ปลอดเปลื้อง (2554, สัมภาษณ) กลาวถึงปุยเคมีเพ่ิมเติมวา “ราคา

ปุยเคมีข้ึนอยูกับราคาน้ํามันนะ ทําใหตนทุนเราสูงข้ึนเรื่อยๆ ยิ่งดินเสียมากเราก็ยิ่งเขาใจวาตองใชปุย
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ใหมากข้ึน ทําใหเลี้ยงตัวเองแทบไมรอด คาปุยกินจนเทาทุน หรือขาดทุนทุกเท่ียว แถมยังตองระวังเวลา

ใชไมใหโดนมือ เพราะมันกัด เวลาหวานก็ตองระวังไมใหฟุงเขาจมูก” 

 นายประกอบ ปนสดใส (2554, สัมภาษณ) กลาววา “ถึงยังไงเราก็ขาดปุยเคมีไมได 

ความอุดมสมบูรณของดินมันหมดไปแลว ถาเราจะทํานาเลี้ยงชีพเราก็ยังตองอาศัยปุยเคมีเพ่ือเรงผลผลิต 

แตเราก็ประยุกตใชใหเหมาะสมกวาเดิม เพราะถาใชลวนๆ อยางเดิมอยูเราก็ไมมีทางท่ีจะทํานาเลี้ยงชีพ

ไดจนถึงทุกวันนี้”  

 เราจะเห็นไดวาบการเขาใจถึงผลเสียของปุยเคมีนั้นมาจากประสบการณการใชปุยเคมีของ

ชาวนาเองมากกวาท่ีภาครัฐจะใหความรูความเขาใจท่ีถูกตอง สงผลใหชาวนาเปนผูแบกรับผลเสียท่ีเกิดข้ึน 

และตองเรียนรูท่ีจะแกไขปญหาใหอยูรอดบนเสนทางอาชีพของตน 

 4.4.2 ปุยอินทรีย 

 ปุยอินทรีย คือสารประกอบท่ีไดจากสิ่งท่ีมีชีวิต ไดแก พืช สัตว และจุลินทรีย ผานกระบวนการ

ผลิตทางธรรมชาติ ปุยอินทรียสวนใหญใชในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ทําใหดิน

โปรง รวนซุย ระบายน้ําและถายเทอากาศไดดี รากพืชจึงชอนไชไปหาธาตุอาหารไดงายข้ึน มีปริมาณ

ธาตุอาหารอยูนอยเม่ือเปรียบเทียบกับปุยเคมีและธาตุอาหารพืชสวนใหญอยูในรูปของสารประกอบ

อินทรีย เชน ไนโตรเจนอยูในสารประกอบจําพวกโปรตีน เม่ือใสลงไปในดินพืชจะไมสามารถดูดไปใช

ประโยชนไดทันที แตตองผานกระบวนการยอยสลายของจุลินทรียในดิน แลวปลดปลอยธาตุอาหาร

เหลานั้นออกมาในรูปสารประกอบอินทรียเชนเดียวกันกับปุยเคมี จากนั้นพืชจึงดูดไปใชประโยชนได 

 นางมาลัย วงศจินดา (2554, สัมภาษณ) กลาวถึงการเริ่มใชปุยอินทรียวา “เริ่มรูจักปุยอินทรีย

เม่ือ 10 ปท่ีแลว โดยกรมวิชาการเกษตรเขามาเผยแพร หลังจากปรับมาใชปุยอินทรียเราก็เครียด

เพราะไดผลผลิตนอยกวาใชปุยเคมี แตตอนหลังๆ ผลผลิตก็มากกวาใชปุนอินทรียดินก็มีคุณภาพดีข้ึน 

ปุยอินทรียตนทุนจะต่ําเราก็ใชไรละครึ่งลูก” 

 นางประไพ ประสงคศิลป (2554, สัมภาษณ) กลาววา “การใชปุยอินทรียไมไดใชลวนๆ 

แตผสมกับปุยเคมี ปุยอินทรียชวยเราในเรื่องของการปรบปรุงดิน เพราะปุยเคมีเราใชเปนระยะ

เวลานานๆ มันทําใหดินเสีย ดินแข็ง ดินดาน อยางท่ีนาท่ีทําอยูเคยเปนบอท่ีเขาขุดขายหนาดิน ตอนท่ี

ทําแรกๆ 30 กวาไร เราไดขาว 60 ถังเอง เราก็ใชปุยชีวภาพบาง ปุยเคมีบาง แลวก็พวกฟางขาวตีรวม

ติดไป ไมเผา เหมือนกับปุยเคมีเรงใหพืชเราเจริญเติบโต แตปุยอินทรียชวยปรับปรุงดินเราในระยะยาว 

ตอนนี้ก็ใชอยู เม่ือกอนก็ทําปุยอินทรียเอง แลวก็มาอัดเม็ดท่ีทําการผูใหญบานจะมีเครื่องใหใชอยู 

แลวเอาไปใสปลายนาท่ีมีปญหาดินเปรี้ยว แตตอนนี้ซ้ือจะสะดวกกวา” 

 นอกจากนี้ นายสมนึก สุขประเสริฐ (2554, สัมภาษณ) กลาววา “ปุยอินทรียงามชา 

แตปรับปรุงดินไดมากกวา ระยะยาวปตอๆ ไปดินจะดีข้ึน เราก็ตองใชเคมีชวยบางเพราะจะทําให
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เจริญเติบโตเร็ว แลวปุยอินทรียชวยทําใหใบพืชแข็งแรง แมลงบางชนิดอยางเชน หนอนหอใบขาว 

ไมสามารถทําลายใบขาวได” 

 “แตสิ่งท่ีชาวนาตองระวังในการใชปุยอินทรียคือ แตท่ีตองระวังคือปุยปลอมท้ังปุยอินทรีย 

และปุยเคมี มีแตดิน อยางปุยอินทรียเราเคยผลิตเองแตไมคุมซ้ือใชถูกกวา เพราะเราไมไดทําอยางอ่ืน

นอกจากทํานาทําใหวัสดุดิบทําปุยตองไปขนมาจากท่ีอ่ืน ซ่ึงคาน้ํามันเดี๋ยวนี้แพงมากจนไมสามารถทํา

เองไดอีก อยากใหภาครัฐเขามาดูแลเรื่องนี้ดวย แตตอนนี้มีสหกรณท่ีคอยตรวจสอบแตยังไมท่ัวถึง” 

นายสํารวย นวมภักดี (2554, สัมภาษณ) 

 ปุยอินทรียท่ีชาวนาหมูบานคลอง 14 ใชนั้นมีหลากหลายซ่ึงแบงเปนประเภทไดแก 

    1) ปุยคอก ท่ีสําคัญก็ไดแก ข้ีหมู ข้ี เปด ข้ีไก ฯลฯ เปนปุยคอกที่นิยมใชกัน

อยางแพรหลายปุยคอกชวยปรับปรุงดินใหโปรงและรวนซุย ทําใหการเตรียมดินงาย การตั้งตัว

ของตนกลาเร็วทําใหมีโอกาสรอดไดมากชวยใหการดํานางาย ขาวตั้งตัวไดดี และเจริญเติบโตงอกงาม

อยางรวดเร็ว และทําใหดินอุมน้ําและปุยไดดีข้ึน สงผลใหทําเทือกแลวดินจะไมอัดกันแนน ปุยคอก

มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมคอนขางต่ําโดยหยาบๆ แลวก็จะมี

ไนโตรเจน ประมาณ 0.5% N ฟอสฟอรัส 0.25% P2O5 และโพแทสเซียม 0.5% K2O  

    ปุยข้ีไกและข้ีเปด จะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกวาข้ีหมู และข้ีหมูจะปริมาณธาตุอาหาร

สูงกวาข้ีวัว และข้ีควาย ปุยคอกใหมๆ จะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกวาปุยคอกท่ีเกาและเก็บไวนาน 

ท้ังนี้เนื่องจากสวนของปุยท่ีละลายไดงายจะถูกชะลางออกไปหมด บางสวนก็กลายเปนกาซสูญหายไป

ดังนั้นการเก็บรักษาปุยคอกอยางระมัดระวังกอนนําไปใช จะชวยรักษาคุณคาของปุยคอกไมใหเสื่อมคุณคา

อยางรวดเร็ว  การเก็บรักษาปุยคอกอาจทําได เชน นํามากองรวมกันเปนรูปฝาชี แลวอัดใหแนน 

ถาอยูภายใตหลังคาก็ยิ่งดี ถาอยูกลางแจงควรหาจากหรือทางมะพราวคลุมไวดวยก็จะดี ปุยคอก

ท่ีไดมาใหมๆ และยังสดอยูถาจะใสปุยซูเปอรฟอสเฟตชนิดธรรมดา (20% P O) ลงไปดวยสักเล็กนอย

ก็จะชวยปองกันไมใหมีการสูญเสียไนโตรเจนโดยการระเหิดกลายเปนกาซไดเปนอยางการปุยคอก

ท่ีใชนั้นไมเครงครัดเหมือนกับปุยเคมี โดยปกติจะใสอัตรา 1-4 ตันตอไร  

   2) ปุยหมัก ไดแก ปุยท่ีไดจากการหมักเศษพืช เชน หญาแหง ใบไม ฟางขาว ฯลฯ 

ใหเนาเปอยเสียกอน จึงนําไปใสในดินเปนปุย ปุยเทศบาลที่บรรจุถุงขายในชื่อของปุยอินทรีย

เบอรตางๆ นั้น ก็คือปุยหมัก ไดจากการนําขยะพวกเศษพืช เศษอาหารเขาโรงหมักเปนขั้นเปนตอน

จนกลายเปนปุย บางบานทําปุยหมักเองไดโดยการกองสุมเศษพืชสูงขึ้นจากพื้นดิน 30-40 ซม. 

แลวโรยปุยคอกผสมปุยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม ตอเศษพืชหนัก 

1,000 กิโลกรัม เสร็จแลวก็กองเศษพืชซอนทับลงไปอีกแลวโรยปุยคอกผสมปุยเคมี ทําเชนนี้เรื่อยไป

เปนชั้นๆ จนสูง ประมาณ 1.5 เมตร และรดน้ําแตละชั้นเพื่อใหมีความชุมชื้น และเปนการทําให

มีการเนาเปอยไดเร็วข้ึน กองปุยหมักนี้ท้ิงไว 3-4 สัปดาห ก็ทําการกลับกองปุยครั้งหนึ่ง ถากองปุย
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แหงเกินไปก็รดน้ํา ทําซํ้าไปเรื่อยประมาณ 3-4 ครั้ง เศษพืชก็จะเนาเปอยเปนอยางดีและมีสภาพเปน

ปุยหมัก นําไปใชใสดินเปนปุยใหกับขาวได 

 เนื่องจากชาวนาหมูบานคลอง 14 นิยมใชเครื่องหวานปุยเพื่อประหยัดแรงงาน และเวลา 

จึงมีการประยุกตนําปุยมาอัดเม็ด หรือการซ้ือปุยอินทรียอัดเม็ดมาใชเพ่ือความสะดวก ในสวนกรรมวิธี

การทําปุยอินทรียอัดเม็ดมีดังนี้  

 การทําปุยอินทรียอัดเม็ด 

 ท่ีทําการผูใหญบานหมูบานคลอง 14 นั้น มีเครื่องอัดเม็ดปุยเพ่ือใหใชเวลาท่ีวางจากการทํานา

มารวมกันทํา เม่ือไดปุยอัดเม็ดก็จะแบงกันไปใชสําหรับนาขาวของแตละคน 

 สวนผสมของปุยอินทรียอัดเม็ด  

 ปุยหมัก หรือปุยคอกท่ีทําเตรียมไว น้ําผสมน้ําหมักชีวภาพ 

 วิธีการทําปุยอัดเม็ด  

 ใสปุยผสมลงในครื่อง หม่ันเติมน้ําบอยๆ เพ่ือใหมีความเหนียวไมนิ่มเกินไป เพราะจะไมเปนเม็ด

ซ่ึงจะทําใหไมสามารถใสเครื่องหวานได นําไปผึ่งใหหมาดกอนบรรจุใสถุง 

 เคล็ดลับ : ข้ันตอนสําคัญของการทําปุยอินทรียอัดเม็ด อยูท่ีการใสน้ําเชื้อจุลินทรียผสมกับ

น้ําตาลโมลาสนั้น จะตองใสในปริมาณท่ีพอดีอยาใหแฉะเกินไป หรือแหงเกินไป 
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ภาพ 12  การทําปุยอินทรียอัดเม็ด  

  

 ขอดีของปุยอินทรีย 

1) ชวยปรับปรุงโครงสรางของดินใหดี ข้ึน มีความโปรงรวนซุย มีความสามารถ

ในการอุมน้ําและธาตุอาหารพืชไดดี  

2) สามารถอยูในดินไดนาน และคอยๆ ปลดปลอยธาตุอาหารอยางชาๆ  

3) สงเสริมใหจุลินทรีย ท่ีเปนประโยชนตอการบํารุงดิน สามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ขอดอยของปุยอินทรีย 

1) มีปริมาณธาตุอาหารพืชตอน้ําหนักปุยต่ํา ตองใชปริมาณมาก  

2) ใชเวลานานในการปลดปลอยธาตุอาหารท่ีเปนประโยชนใหแกพืช 
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 4.4.3 น้ําหมักชีวภาพ 

 น้ําหมักชีวภาพ คือ น้ําท่ีไดจากการหมักดองพืชอวบน้ํา เชน ผัก ผลไม ดวยน้ําตาลในสภาพ

ไรอากาศ น้ําท่ีไดรับจะประกอบดวยจุลินทรียและสารอินทรียหลากหลายชนิดจุลินทรียสวนใหญ

จะเปนพวกยีสตแบคทีเรีย สรางกรดแลกติคและพวกราแบคทีเรียสังเคราะหแสงก็เคยพบในน้ําสกัด

ชีวภาพ ซ่ึงชาวนาหมูบานคลอง 14 นิยมใชเพ่ือเรงยอยสารอาหารในแปลงนาในข้ันตอนไถพลิกหนาดิน 

ผสมน้ําฉีดบํารุงขาว 

 นางแตงออน รังสิน (2554, สัมภาษณ) “รูจักน้ําหมักชีวภาพเนื่องจากโดยไดรับการอบรม

การทําน้ําหมักเม่ือ 6-7 ปท่ีแลว (ประมาณป 2547) หมอดินมาสอนใหในหมูบาน จากกรมพัฒนาท่ีดิน 

ท่ีเขามาเพราะเขาบอกวา มีการใชสารเคมีเยอะ โดยเขามาอบรมใหลดการใชสารเคมี และสอนวิธี 

การใชปุยอินทรีย ท่ีใชอยูทุกวันนี้คือน้ําหมักชีวภาพ พด.2 โดยเคาใหหัวเชื้อมา วิธีทําคือใชเศษผัก ผลไม 

พด.2 คือฮอรโมนกระตุน วิธีการใชก็ผสมน้ํา 20 ลิตร ผสมฮอรโมนเรงขาว 200 CC กรมพัฒนาท่ีดิน

จะใหหัวเชื้อมาเพ่ือใหเกษตรกรนั้นลดสารเคมีลง ถาเปรียบเทียบกัน ผลผลิตท่ีไดจากการใชปุยชีวภาพนั้น

จะสวยสูปุยเคมีไมได แตก็ดีข้ึนมากเพราะทําใหลดตนทุนลงมากถึงครึ่งตอครึ่ง” 

 นายวิเชษฐ จุนเจริญ (2554, สัมภาษณ) กลาวเสริมวา “สําหรับผมใชกากน้ําตาลกับกลวย 

2:3 มีตนกลวยบางมาสับรวมๆ กัน แลวหมักรวมกับน้ํามะพราวประมาณ 3 ลูก ใส พด.2 แลวเอา

กระสอบปานปดไว พอประมาณ 2-3 วัน ก็คนใหมันสลายไดท่ี เวลาใชพ้ืนท่ีไรหนึ่งก็ประมาณ 1-2 ลิตร 

ผสมน้ํา 200 ลิตร แลวก็ฉีดใหท่ัวฟางขาวไมก่ีวันมันก็จะพุ เนา ยอยสลายเปนปุยใหเราไดอีกทาง 

พอทําวิธีนี้เราก็ไมตองเผาฟางขาวทําใหใชปุยนอยลง ตอนนี้ใชปุยแค 10 กวาลูกเอง อยางเม่ือกอนใช

ประมาณ 20 กวาลูก ประหยัดไปไดเยอะ” 

 ปุยน้ําชีวภาพ จึงเปนสวนเสริมท่ีทําใหยอยสลายสารอาหารของพืชไดดีมากข้ึนเพ่ิมจุลินทรีย

ท่ีมีชีวิตในดินท่ีเสียไปโดยการใชสารเคมี อีกท้ังชาวนาทุกบานสามารถผลิตใชเองไดทําใหสามารถ

ลดตนทุน อีกท้ังน้ําหมักชีวภาพยังสามารถนําไปใชประโยชนในครัวเรือนไดอีกดวย 

 ประโยชน 

 ปุยน้ําหมักชีวภาพประกอบดวยสารอินทรียตางๆ หลากหลายชนิดเชนเอนไซมฮอรโมนและ

ธาตุอาหารตางๆเอนไซมบางชนิดจะทําหนาท่ียอยสลายอินทรียวัตถุใหเปนสารอินทรียเปนอาหารของ

จุลินทรียเอง และเปนอาหารของตนพืชฮอรโมนหลายชนิดท่ีจุลินทรียสรางข้ึนก็เปนประโยชนตอ

พืชถาใหในปริมาณเล็กนอย แตจะมีโทษถาใหในปริมาณท่ีเขมขนจนเกินไป ฉะนั้นในการใชปุยน้ําหมัก

ชีวภาพในพืชท่ีจําเปนตองใหในอัตราเจือจางสารอินทรียบางชนิดสรางข้ึนเปนสารเพ่ิม ความตานทาน

ใหแกพืชทําใหพืชมีความตานทานตอโรคและแมลง และทนทานตอสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง

อยางกะทันหัน 
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 วิธีทําน้ําหมักชีวภาพ นําผลไมหรือพืชผักหรือเศษอาหาร 3 สวน น้ําตาล 1 สวน น้ํา 10 สวน 

ใสรวมกัน ในภาชนะ (ขวด, ถัง) ท่ีมีฝาปดสนิท อยาใหอากาศเขา โดยเวนท่ีวางไวประมาณ 1 ใน 5 

ของขวด/ถัง หม่ันเปดฝา คลายแกสออก และ ปดกลับใหสนิททันที วางไวในท่ีรม อยาใหถูกแสงแดด 

หมักไวประมาณ 3 เดือน จะไดน้ําหมักชีวภาพ ซ่ึงมีจุลินทรีย สารอินทรีย ธาตุอาหาร ท่ีเปนประโยชน

ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เชน ใชทําปุยสะอาด (แทนปุยเคมี) ใชในการเพาะปลูกกสิกรรมธรรมชาติ

ไรสารพิษ ใชในการซักลางทําความสะอาด และใชดับกลิ่นในหองน้ํา โถสวม ทอระบายน้ํา ฯลฯ  

 การขยายน้ําหมักชีวภาพ  

 น้ําหมักชีวภาพท่ีหมักได 3 เดือน ใชสายยางดูด เฉพาะน้ําใสออกมา ใสอีกภาชนะหนึ่ง 

สวนนี้เปนหัวเชื้อน้ําหมักชีวภาพ นําน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน น้ําตาล 1 สวน และ น้ํา 10 สวน ใสรวม

ในภาชนะ (ขวด, ถัง) ที่มีฝาปดสนิท โดยเวนที่วางไวประมาณ 1 ใน 5 ของขวด หมั่นเปดฝา 

คลายแกสออก และปดกลับ ใหสนิททันที วางไวในท่ีรม อยาใหถูกแสงแดด หมักไว 2 เดือน เราก็จะ

ไดหัวเชื้อน้ําหมักชีวภาพอายุ 5 เดือน ขยายตอตามวิธีขางตนทุก 2 เดือน เราก็จะไดหัวเชื้อน้ําหมัก

ชีวภาพท่ีมีอายุมากข้ึนเรื่อยๆ (7, 9, 11 เดือน,1, 2, 3 ป) ซ่ึงทําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเรื่อยๆ 

 ขอควรระวัง 

    1) ควรเก็บไวในท่ีรมไมใหถูกแสงแดด 

   2) การใชทุกครั้งไมควรเกินอัตราท่ีกําหนดเพราะจะทําใหใบไหมหรือตนตายได 

   3) ไมควรใชรวมกับสารเคมีเพราะจะทําใหประสิทธิภาพลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 13  น้ําหมักชีวภาพ 
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 4.4.4 ปุยอินทรียเคมี 

 ปุยอินทรียเคมี คือ ปุยท่ีมีธาตุอาหารหลักตั้งแต 2 ธาตุข้ึนไปและตองมีปริมาณธาตุอาหาร

หลักรวมกันไมต่ํากวารอยละ 12 ของน้ําหนัก ปริมาณธาตุอาหารหลักแตละชนิดตองไมต่ํากวารอยละ 

3 ของน้ําหนัก มีปริมาณอินทรียวัตถุไมต่ํากวารอยละ 10 ของน้ําหนัก 

 ชาวนาหมูบานคลอง 14 ใชปุยดังกลาวจํานวนนอยเนื่องจากมีความตองการท่ีจะผสมเอง

มากกวาเพราะไมเชื่อม่ันในปริมาณธาตุอาหารท่ีผสมมาใหดังท่ี นางประไพ ประสงคศิลป (2554, 

สัมภาษณ) กลาววา “ปุยอินทรียเคมีมันใชยากเพราะสัดสวนที่ผสมมาไมตรงใจเรา สวนใหญ

เราจะแยกใสตามความเหมาะสมของการทํานาแตละข้ันตอนวาตอนนี้จะเพ่ิมสารอาหารในดินไวรอขาว

ก็จะใชปุยอินทรีย แตถาชวงท่ีขาวกําลังเจริญเติบโตมากเราก็จะใชปุยเคมี ปุยอินทรียเคมีจึงไมคอย

เหมาะกับเราเทาไหร” 

 ปุยอินทรียเคมี: ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 สวน  

    1) ปุยหมัก และปุยคอก  

    2) วัสดุท่ีมีธาตุ P เชน rock phosphate หรือ K_feldspar (% ยิ่งสูง ยิ่งดี)  

    3) เชื้อจุลินทรีย ท่ีทําหนาท่ียอยสลาย rock phosphate และ potassium feld 

spar (เชื้อท่ีใชท่ัวไปไดแก Acotobacter, Bacillus, Trichoderma, เปนตน)  

   4) สารอ่ืนๆ สําหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย  เชน รําขาว กากน้ําตาล 

น้ําตาลทรายแดง เปนตน  

 อัตราสวน: ปุยอินทรียเคมี 10 ก.ก.–ปุยหมัก 100 ก.ก. รําขาว 100 ก.ก. สาร พด. 3 1 ถุง  

 ชาวนาหมูบานคลอง 14 เห็นวาการใชปุยเพ่ือใหไดผลผลิตปริมาณดีท่ีสุดนั้น ตองเปนการใช

รวมกันระหวางปุยอินทรียและปุยเคมี เพราะวาตางก็ทําหนาที่ที่แตกตางกัน และมีผลรวมกัน

ในการทําใหตนขาวเจริญเติบโตใหผลผลิตท่ีดี  

 4.4.5 ปุยส่ังตัด 

 การใชปุยเคมีแบบ “สั่งตัด” คือ การใชปุยเคมีตามชุดดิน และคาวิเคราะหดินปจจุบัน 

ซ่ึงพัฒนาโดยนําขอมูลดิน พืช การจัดการดิน รวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรมาคํานวณ

ในคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมการปลูกพืชที่สลับซับซอน แตทําใหงายสําหรับเกษตรกรนําไปใช 

คําแนะนําปุยแบบ“สั่งตัด” จะมีความแตกตางกันในดินแตละชนิด  

19 การทําปุยสั่งตัดไดดวยตนเอง 

 จากการแนะนําของกรมการเกษตรผานสื่อท่ีชาวนาหมูบานคลอง 14 ไดรับ และจากการเขามา

สงเสริมของสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยการฝกอบรมสามารถตรวจสอบเอ็น พี เค ในดินโดยใชชุด

ตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดินอยางงายดวยตัวเอง ซ่ึงรูผลไดภายใน 30 นาที และมีการสามารถ

ทราบชื่อชุดดินโดยตรวจสอบไดจากแผนท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน จากนั้นสามารถขอหาคําแนะนําปุย 
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“สั่งตัด” ไดโดยการใชหนังสือหรือโปรแกรมคําแนะนําท่ีกรมสงเสริมการเกษตรแจกใหไวท่ีทําการ

ผูใหญบาน 

 จากการไดรับความรูทําใหชาวบานหันมาสนใจปุยสั่งตัดมากข้ึน เพราะจากการศึกษาพบวา

การใชปุยในการทํานาปจจุบันของชาวบานนั้นไมไดใหตามสภาพดินท่ีเปนอยูกลาวคือ ชาวบานไมรู

สภาพดินของตนการใสปุยจึงใสในสูตรเดิมๆ ตลอดมาทําใหปริมาณธาตุอาหารบางตัวนั้นไมจําเปนตอง

ใสเพ่ิม และบางตัวนั้นขาดทําใหพืชเจริญเติบโตไมดี ดวยเหตุนี้ชาวนามองวาการใสปุยรวมๆ ของตนนั้น

เปนการสิ้นเปลืองจึงหันมาใหความสําคัญกับปุยประเภทนี้มากข้ึน 

 นางแตงออน รังสิน (2554, สัมภาษณ) กลาววา “ตอนนี้มีการรณรงคใหใชปุยสั่งตัด 

โดยใหใชตามพ้ืนท่ีของเราวาขาดสารอาหารใด มีปญหาอยางไร เพราะตอนนี้เราใชปุยเกินความจําเปน

กับพืชท่ีตองการ เหมือนกับวากระเพาะเราเล็ก แตกินขาวชามใหญมันก็จะเหลือ รณรงคใหวัดคา pH 

ในดินวาเปนอยางไรจะไดบํารุง และแกไขปญหาถูก อยางท่ีบานวัดมาแลวขาดตัว K” 

 นายสํารวย นวมภักดี (2554, สัมภาษณ) กลาวเสริมวา “ท่ีผานมาเราใชปุยเกินความจําเปน

เราใสโดยไมรูวาแทจริงแลวสภาพพื้นที่เราเปนยังไง ทั้งที่ธาตุอาหารบางอยางพื้นที่เรามีมากเกิน

ความจําเปนแลวแตเราก็ยังใสรวมไปๆ อยูดี แตบางตัวท่ีดินเราขาดเรากลับไมรูเลยดวยซํ้า มันเหมือนกับ

เราเกาไมถูกท่ีคันนั่นแหละ” 

 ความเขาใจในปุย 3 ประเภทหลักๆ ของชาวนาหมูบานคลอง 14 ตามประโยชนการใชงาน

สามารถสรุปไดตามตารางดังนี้ 

  

ตาราง 15  การเปรียบเทียบปุยอินทรียเคมี ปุยเคมีกับปุยอินทรียจากประโยชนการใชงานของชาวบาน 

              หมูบานคลอง 14 

 

คุณสมบัติ ปุยอินทรียเคมี ปุยเคมี ปุยอินทรีย 

ธาตุอาหารพืชท้ังหมด 13 ธาต ุ มีครบถวน มีไมครบ มีครบ 

ธาตุอาหารพืชหลัก 3 ธาต ุ มีครบ มีครบ มีครบ 

ธาตุอาหารพืชรอง 3 ธาต ุ มีครบ ไมครบ แลวแต

ตรา 

มีครบ 

ธาตุอาหารพืชเสริม 7 ธาต ุ มีครบ ไมมี มีครบ 

อินทรียวัตถุ Organic Matter (OM) มีมาก ไมมี มีมาก 

ฮิวมัส Humus มีมาก ไมมี มีมาก 

ผสมดิน แลวแตตรา สวน

ใหญผสมดิน 

ผสมดินขาว 

เพ่ือปนเม็ด 

แลวแตตรา  

สวนใหญผสมดิน 
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คุณสมบัติ ปุยอินทรียเคมี ปุยเคมี ปุยอินทรีย 

มีสูตรปุย มีสูตร มีสตูร ไมมีสูตร 

การปลดปลอยธาตุอาหาร รวดเร็ว รวดเร็ว คอยๆ ปลอย 

การละลายของปุย ไมเร็วไป ไมชาไป เร็วมาก ชา 

ระยะเวลาท่ีปุยอยูในดิน อยูนาน ไมนาน อยูนาน 

โอกาสท่ีธาตุอาหารจะสูญเสีย 

ในอากาศ 

นอยมาก มาก นอยมาก 

การใหผลผลิตในระยะสั้น ใหผลผลิตสูง ใหผลผลิตสูง ใหผลผลิตต่ํา 

การใหผลผลิตในระยะยาว ใหผลผลิตสูงมาก ใหผลผลิตต่ําลง มากข้ึนแตยังต่ํา 

ผลตอคุณสมบัติทางเคมีของดิน ไมมีผลเสีย มีผลเสีย ไมมีผลเสีย 

ชวยปรับสภาพความเปนกรด-ดาง ดีข้ึน แยลง ดีข้ึน 

ผลตอคุณสมบัติกายภาพของดิน ดีข้ึน แยลง ดีข้ึน 

สภาพเม่ือดินแหง รวนซุย เปนกอนแข็ง รวนซุย 

สภาพเม่ือดินเปยก นุม เหนียว นุม 

การอุมน้ําของดิน ดีมาก ไมดี ดีมาก 

การไหลซึมน้ําของดิน ดีมาก ไมดี ดีมาก 

การถายเทอากาศ ดีมาก ไมด ี ดีมาก 

การปรับปรุงดินในระยะยาว ดีข้ึน แยลง ดีข้ึน 

    

ผลตอคุณสมบัติทางชีวภาพของดิน จุลินทรียมากข้ึน จุลินทรียนอยลง จุลินทรียมากข้ึน 

การตานทานโรคพืช ตานทานไดมาก ไมตานทาน ตานทาน 

มีอาหารของจุลินทรียท่ีด ี มี ไมมี มี 

การสรางอาหารของจุลินทรีย มีมาก ไมมี มีมาก 

จุลินทรียสรางอาหารใหพืชตอ มีมาก ไมมี มีมาก 

การฟนฟูสภาพ พืชใกลตาย ฟนฟูได รวดเร็ว ไมฟนฟู ฟนฟูได แตชา 

การใชงาน งาย งาย งาย,ยาก 

ใชกับเครื่องพนปุย ใชได ใชได ใชได,ไมได 

การคลุกเคลาปุยกอนใช ไมตอง แลวแตตรา แลวแตตรา 

ปริมาณปุยท่ีใช เทาปุยเคมี เทาปุยเคมี มากกวาปุยเคมี 

ปริมาณปุยท่ีใชในระยะยาว ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

วัชพืช หรือ พืชอ่ืนๆ ท่ีติดมา ไมมี ไมมี อาจมี 
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คุณสมบัติ ปุยอินทรียเคมี ปุยเคมี ปุยอินทรีย 

วิธีการใช ใหไดผลท่ีดีท่ีสุด ใชเดี่ยวๆ ได ใชควบคูกับปุย 

อินทรีย 

ใชควบคูกับ

ปุยเคมี 

ราคา เหมาะสม สูง ต่ํา 

ราคาเม่ือเทียบกับประโยชนท่ีได ถูกมาก ปานกลางถึงแพง ปานกลางถึงแพง 

 

ตาราง 16  รูปแบบการใชปุยของชาวบานหมูบานคลอง 14 

 
 

ประเภทปุย 
กลุมตัวอยาง (คนท่ี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ปุยเคมี           

ปุยอินทรีย           
ปุยอินทรียเคมี           

น้ําหมักชีวภาพ           

 

 จากตาราง 16 พบวากลุมตัวอยางท้ังหมดใชปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพเปนองคประกอบ

สําคัญในการเพาะปลูกขาว สงผลใหในปจจุบันกลุมตัวอยางสามารถลดรายจายในการจายคาปุยได

เปนอยางมากทีเดียว 

 จากประสบการณท่ีผานมาของชาวนาหมูบานคลอง 14 จะเห็นไดวาความรูและทัศนคติ

เก่ียวกับการใชปุยอินทรียของชาวบานหมูบานคลอง 14 พบวา ชาวนายังไมมีความรูตามหลักวิชาการ

ท่ีถูกตอง แตประสบการณไดสอนใหชาวนากลุมนี้มีสามารถปรับกรรมวิธีทํานาท่ีสามารถสรางผลผลิต

ท่ีเลี้ยงครอบครัวตนเองได ซึ่งจริงๆ แลวการใชปุยทําการเกษตรที่ถูกตองคือการใชผสมผสาน

อยางเหมาะสม นับวาชาวนากลุมนี้มาถูกทางแลว แตท่ีนาเปนหวงคือการใชสารเคมีเพ่ือกําจัดศัตรูพืช

ที่ชาวนากลุมดังกลาวบอกวาไมสามารถหลีกเลี่ยงได แมจะรูดีวาเปนอันตรายตอตนเอง และ

สิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง แตความจําเปนในการผลิตขาวเปนอาชีพเพ่ือเลี้ยงชีพทําใหจํายอมแมวา

จะตองเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องสุขภาพก็ตาม 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 จากการวิจัยเรื่อง ศึกษาความรู ทัศนคติตอการใชปุยอินทรียของชาวนาหมูบานคลอง 14 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจวิถีชีวิตของชาวนาคลอง 14 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพ่ือทําความเขาใจประโยชนของการใชปุยอินทรียในการเพาะปลูกขาว 

ของเกษตรกร ท้ังนี้ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางแบบเจาะจงเปนหลัก (purposive sampling) ทําให

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถสัมภาษณกับรวมสังเกตการณปรากฏการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา

จากผูใหขอมูลสําคัญและกลุมตัวอยางอ่ืนๆ ไดอยางลึกซึ้ง สําหรับในสวนของบทที่ 5 ผูวิจัยไดแบง

การนําเสนอออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้ 

 5.1 สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการศึกษา 

 5.2 ขอจํากัดและอุปสรรคในการวิจัย 

 5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของและเก็บขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยพบวา

การทํานาในปจจุบันท่ีเทคโนโลยีมีสวนทําใหทุกสิ่งทุกอยางสะดวกสบายมากข้ึน ซ่ึงการทํานาก็มีการพัฒนา

เอาเทคโนโลยีตางๆ มาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รนระยะเวลา เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอตลาด

โดยมีความคิดวาหากสามารถผลิตผลผลิตไดมากเทาไหรยอมทําใหมีรายไดมากเทานั้น แตในความเปนจริง

การพ่ึงพาเทคโนโลยีเหลานี้มากเทาไหร ยอมหมายถึงตนทุนท่ีมากข้ึนเทานั้น  

 โดยเฉพาะในชวง 40 ปท่ีผานมาท่ีมีการทํานาโดยพ่ึงพาสารเคมีแบบเขมขนทําใหชาวนา

ตองแบกรับภาระจากการใชสารเคมีท่ีประเทศไทยไมสามารถผลิตไดเอง ราคาจึงถูกกําหนดโดยกลไก

ตลาดท่ีแสวงหากําไร ชาวนาไมมีทางเลือกนอกจากทนแบกรับภาระที่เกิดขึ้น โดยหวังวาปุยเคมี

ท่ีใชจะสามารถใหผลผลิตไดมากพอที่ทําใหการทํานาสามารถเลี้ยงชีพได แตในความเปนจริงนั้น

กลับกลายเปนวาชาวนาเปนหนี้สินเพราะราคาถูกกําหนดโดยรัฐบาลท่ีไมมีความจริงใจในการแกปญหา

ใหกับสันหลังของชาติอยางแทจริง การจํานํา หรือการประกันราคาเปนเพียงนโยบายท่ีไมไดแกปญหา

ท่ีตนเหตุ แตเปนการแสดงใหเห็นวาไดแกไขปญหาเทานั้น  
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 แตในชวงประมาณ 5 ปท่ีผานมา กระแสของการเกษตรอินทรียไดเขามาทําใหการทํานา

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เพราะแตเดิมท่ีชาวนากําลังหมดหวังดวยการเคมีใชสารเคมีท่ีสรางท้ังภาระในเรื่อง

ตนทุน การทําลายสภาพดินใหเสื่อมโทรม การเรียนรูของชาวนาทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตได และ

การพยายามฟนฟูดิน แมวาชาวนากลุมตัวอยางของผูวิจัยยังไมสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทํานา

ใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 100% เพราะการกําหนดราคายังคงเปนรัฐบาลท่ีใชกลไกตลาดเปนตัวตั้ง

มากกวาชาวนาผูท่ีท้ังลงทุน และลงแรง ท้ังนี้ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 5.1.1 ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนา หมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร 

 ในการศึกษาครั้งนี้พบวากลุมใหขอมูลสําคัญแบบยึดจุดมุงหมายเปนหลักนั้น ในจํานวน 

10 คนนี้เปนเพศชาย 5 คนและเพศหญิง 5 คน สวนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา รองลงมาคือ

มัธยมศึกษา ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีภูมิลําเนาปจจุบันอยูในกรุงเทพมหานคร 10 ในพื้นท่ี

เขตหนองจอก  

 กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพทํานานั้นมีรายได เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท และ 

10,000-20,000 บาท ซ่ึงไมสามารถเพียงตอการเลี้ยงชีพได ดังนั้นคนในครอบครัวจึงจําเปนตองออกไป

ทําอาชีพอ่ืนเสริมเพราะคิดวาเปนอาชีพท่ีตองลงแรงมาก ผลตอบแทนก็ไมคุมคาพอที่จะเลี้ยงชีพ 

อาชีพในการทํานาจึงตกอยูในคนรุนพอ-แม สําหรับหนี้สินท่ีมีก็จะเปนในสวนของการกูยืมเพ่ือลงทุน

ในการทํานา เม่ือขายขาวไดก็จะเอามาใชคืน ในสวนหนี้นอกระบบนั้นไมพบเห็น เพราะวามีกองทุน

หมูบานท่ีสมาชิกสามารถกูยืมได และคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ํากวาเงินกูของธนาคาร 

 ชาวบานมีท่ีดินเปนของตนเอง และเชาท่ีดินในสวนของท่ีราชพัสดุ ซ่ึงมีคาเชาต่ํา โดยพยายาม

ขยายพ้ืนท่ีทํานาใหมากท่ีสุด เพื่อใหสามารถสรางรายไดใหมากขึ้น เพราะในปจจุบันมีเครื่องทุนแรง

ท่ีสามารถประหยัดเวลาในเรื่องการเตรียมดิน การหวานปุย การฉีดยาฆาแมลง หรือยาบํารุง และ

การเก็บเก่ียว ซ่ึงในสวนของเครื่องทุนแรงเล็กๆ นั้นทุกบานจะมีเปนของตนเอง โดยบางสวนไดรับ

การสนับสนุนจากภาครัฐ ในสวนของเครื่องทุนแรงที่เปนรถไถ หรือรถเกี่ยวขาวนั้น ในหมูบานนั้น

จะมีใหเชาโดยมีราคาถูกกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพราะดวยความสนิทสนม และการเปนเครือญาติ 

 สภาพสังคมของหมูบานสวนใหญจะมีความสัมพันธใกลชิดกัน เนื่องจากมีผูใหญบาน

ท่ีควรประสานใหมีกิจกรรมรวมกันของสมาชิก และการทํานาก็มีการถือแรงกันเพื่อประหยัดตนทุน

ไมตองจางคนนอกมาทํางานมากนัก แตก็มีคนนอกท่ีมาซ้ือท่ีอยูในหมูบานเพื่อประกอบอาชีพทํานา

ซ่ึงเปนชาวตางชาติคนในหมูบานก็ไมไดไปยุงหรือชักชวนใหมีสวนรวมในกิจกรรมในหมูบาน 

 5.1.2 วิถีชีวิต และรูปแบบการผลิตทางเกษตรกรรมในอดีตและปจจุบันของชาวนา 

หมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 
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 จากอดีตท่ีมีการทํานาแบบพ่ึงพาสารเคมี เพราะมีความเขาใจวาจะสามารถทําใหผลผลิต

ท่ีมากพอคุมคา แตกลับกลายเปนวาสรางภาระมากมายใหชาวนา เพราะปุยเคมีมีราคาแพง อีกท้ัง

ยังทําใหดินเสื่อมโทรมมากข้ึนเรื่อย อุปกรณท่ีจะสามารถทุนแรงก็ไมมี และราคาขาวต่ําจนทําใหขาดทุน 

แตกระแสของการสนับสนุนเกษตรแบบอินทรีย การพัฒนาของเทคโนโลยี การสรางชุมชนใหมี

ความเขมแข็ง และการพ่ึงตนเอง ทําใหชาวนาหมูบานคลอง 14 พัฒนารูปแบบการผลิตของตนเอง  

 พันธุขาวดั้งเดิมของพ้ืนท่ีถูกแทนท่ีดวยพันธุขาวจากกรมการเกษตรท่ีมีการพัฒนาใหมีผลผลิต

ท่ีมากข้ึน ทนทานตอโรค และการระบาดของแมลง ขาวพ้ืนเมืองตอนนี้จึงหายไปจากพ้ืนท่ีแลว 

 รูปแบบการผลิตของชาวนาหมูบานคลอง 14 นั้น ไมไดรับเอาการผลิตแบบอินทรีย

ในทุกกระบวนการ เนื่องจากความตองการเรื่องผลผลิตที่จะสามารถสรางรายไดใหคุมคา ดังนั้น

จึงเปนการประยุกตเ พ่ือใหสามารถไดผลผลิตมาก โดยลดตนทุนที่แบกรับไวในเรื่องปุยเคมี 

เพราะในสวนของยาฆาแมลง และยาเรงการเจริญเติบโตก็มีการใชอยางตอเนื่อง ชาวนาใชปุยอินทรีย

เพราะตองการลดตนทุน และปรับปรุงสภาพดินที่ถูกทําลาย แตก็ยังมีการผสมผสานกับปุยเคมี

เพ่ือเรงผลผลิต  

 สําหรับเครื่องทุนแรงตางๆ ชาวบานมีการพ่ึงพากันทุกคนเพราะสามารถทําใหประหยัดเวลา 

และแรงงาน ดังนั้นบางครอบครัวพอ-แมท่ีอายุมากก็สามารถทํานาไดไมเดือดรอนเรื่องแรงงาน และ

บางสวนก็จางคนในสวนท่ีตนเองทําไมไหว เพราะการถือแรงนั้นจะชวยกันเพียงแคในหมูบาน

หากเปนท่ีนานอกหมูบานจะจางคนทําแทน 

 การทํานาในปจจุบันของชาวนาหมูบานคลอง 14 จึงเปนการทํานาท่ีประยุกตผสมผสานระหวาง

การใชเคมี และการเกษตรแบบอินทรียเพ่ือลดตนทุน และรักษาสภาพดินของท่ีนาตน โดยจุดมุงหมาย

ท่ีสําคัญก็คือปริมาณผลผลิตท่ีจะสามารถทํารายไดใหครอบครัวตนเอง 

  5.1.3 ความรู ทัศนคติตอการใชปุยอินทรียของชาวนา หมูบานคลอง 14 เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร 

 การใชปุยอินทรียของชาวนาหมูบานคลอง 14 สวนใหญนั้นมาจากกรมการเกษตรที่เคยมี

การใหความรู พาไปศึกษาดูงานตามท่ีตางๆ เม่ือมีความรูวาปุยท่ีมีอยูในทองตลาดนั้นมีขอดี-ขอเสีย

อยางไร จึงเกิดการประยุกตใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ซ่ึงชนิดปุยอินทรียท่ีชาวนาหมูบานคลอง 14 

นิยมใชมากท่ีสุดไดแก ปุยอินทรียสําเร็จรูป สําหรับสาเหตุท่ีชาวนาหมูบานคลอง 14 ไมทําปุยอินทรีย

ใชเอง เนื่องจากไมสะดวกในการใช ไมมีวัสดุอินทรียท่ีตนเองสามารถผลิตไดเอง เพราะหากจะผลิต

ปุยอินทรียก็ตองไปซ้ือวัตถุดิบมาทํา และไมมีแรงงานพอท่ีจะผลิต ในสวนน้ําหมักชีวภาพชาวบาน

จะผลิตใชเองทุกครัวเรือน เนื่องจากผลิตไดงาย สารเรงก็สามารถขอไดจากทางราชการ 
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 ปุยอินทรียท่ีชาวนาหมูบานคลอง 14 ใชคือ ปุยพืชสดท่ีมีการหมักตอซังขาวหลังการเก็บเก่ียว 

ปุยน้ําชีวภาพใชผสมน้ําหมดระหวางเตรียมดิน ฉีดตนขาว และผสมกับปุยอินทรียอัดเม็ด ปุยอินทรีย

เคมีอัดเม็ด เพราะสะดวกตอการใชกับเครื่องหวานปุย  

 แรงจูงใจท่ีสามารถทําใหชาวนาหมูบานคลอง 14 ใชปุยอินทรียเพราะเชื่อวาการใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมีเปนวิธีการที่ทําใหเพิ่มผลผลิตไดดีกวาการใชปุยเคมี หรือปุยอินทรียเพียงชนิดเดียว 

ซ่ึงจะเปนการลดตนทุนการผลิต และอนุรักษทรัพยากรดินใหสามารถใชตอไปไดอยางยั่งยืน  

 ความคาดหวังใหรัฐมาชวยในเรื่องการใชปุยอินทรียคือ การพัฒนาใหปุยอินทรียสามารถ

มีคุณสมบัติในเรื่องการบํารุงใหขาวสามารถใหผลผลิตไดรวดเร็วเหมือนปุยเคมี และควบคุมราคา

ไมใหแพงอยางปุยเคมี เพราะสถานการณท่ีปุยราคาแพง ทําใหเกษตรกรตองหาสิ่งทดแทน ยิ่งปุยเคมี

ราคาสูงข้ึนเทาไร ความตองการปุยอินทรียจะยิ่งเพ่ิมข้ึน ดังนั้นภาครัฐจะตองเปลี่ยนวิกฤติปุยเคมี

ราคาแพง ใหเปนโอกาสโดยการเรงดําเนินการขับเคลื่อนผลักดันใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การใชปุยเคมีมาใชปุยอินทรีย ท้ังในลักษณะรวมกับปุยเคมีหรือใชปุยอินทรียอยางเดียวโดยเฉพาะ

การหมักฟาง และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงสามารถลดคาใชจายในการซ้ือปุยเคมีไดเกือบครึ่งของ

คาปุยเคมีท่ีเคยใช ซ่ึงตอนนี้ชาวนาหมูบานคลอง 14 ใหความสนใจแตยังไมมีผูท่ีมาใหความรูอยางชัดเจน 

ชาวบานยังตองเรียนรูดวยตนเองซ่ึงยังไมมีความเขาใจเทาท่ีควร 

  ดังนั้นการสรางความเขาใจ ใหความรูเก่ียวกับปุยเคมีและปุยอินทรีย ท้ังในเรื่องของธาตุอาหาร 

ผลดี ผลเสีย รวมท้ังเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย การใชปุยเคมีที่ถูกตอง การใชอยางประหยัด 

มีประสิทธิภาพคุมคาการลงทุนนั้นเปนเรื่องที่ควรทําอยางจริงจัง และตอเนื่อง เพราะที่ผานมา

เปนการทําเปนชวงๆ ชาวนาบางคนท่ียังไมมีความเขาใจเพียงพอเห็นวาปุยอินทรียไมสามารถกระตุน

ผลผลิตไดเทาปุยเคมีก็จะหันกลับใชปุยเคมีอยางเดิม 

 ท่ีสําคัญท่ีสุดคือการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานปองกันปุยปลอมและปุยไมไดมาตรฐาน 

เพ่ือสรางความม่ันใจใหเกษตรกร ตลอดจนเตรียมมาตรการรองรับการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต

ปุยอินทรียท่ีจะเกิดข้ึน หากเกษตรกรยอมรับการใชปุยอินทรีย นอกจากจะชวยบรรเทาปญหาปุยเคมี

ราคาแพง ลดเงินตราตางประเทศจากการนําเขาปุยเคมี เพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุยเคมี การใชปุยอินทรีย

ยังชวยเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ทําใหโครงสรางของดินเหมาะกับการเพาะปลูก ชวยฟนฟูความอุดมสมบูรณ

ของทรัพยากรดินและสมดุลสิ่งแวดลอมใหสามารถใชประโยชนเพ่ือพัฒนาการเกษตรไดอยางปลอดภัย

และยั่งยืน 

  

5.2 ขอจํากัดและอุปสรรคในการวิจัย  

 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดและอุปสรรคในการวิจัยดังนี้ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 92  

 5.2.1 การวิจัยครั้งนี้ตองใชเวลาในการสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เพ่ือใหสามารถทําความเขาใจวิถีชีวิต และการทําความเขาใจรูปแบบการใชปุยอินทรียของเกษตรกร

อยางใกลชิด แตเกษตรกรมีวิถีชีวิตท่ีซับซอนและตองทํางานเพ่ือหาเลี้ยงชีพอยูตลอดเวลา สงผลให

ในบางครั้งผูวิจัยไมสามารถเขาถึงขอมูลท่ีตองการไดมากเทาท่ีคาดหวังไว 

 5.2.2 สําหรับการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพ้ืนท่ีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ยังไมมีงานวิจัย

ท่ีศึกษาขอมูลดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและประวัติศาสตร สงผลใหในชวงของการทบทวน

วรรณกรรม ผูวจิัยพบความยากลําบากในการเขาถึงขอมูล และตองตรวจสอบขอมูลอยางละเอียดหลายครั้ง

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

 5.2.3 การวิจัยครั้งนี้มีองคความรูท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรประยุกตเขามาเก่ียวของ ทําให

ผูวิจัยตองใชเวลาในการทําความเขาใจองคความรูท่ีเก่ียวของกับปุยชนิดตางๆ สงผลใหการทํางานวิจัย

ครั้งนี้ใชเวลามากข้ึนจากท่ีคาดการณไว 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอสําหรับภาครัฐ 

   1) ควรมีสงเสริมนโยบายการใชปุยของภาคการเกษตรแบบเปนระบบโดยการใหความรู

ท่ีสามารถสรางความยั่งยืนใหเกษตรกรมากข้ึน เพราะปญหาท่ีพบคือเกษตรกรยังไมมีความรูความเขาใจ

ท่ีแทจริง และสวนใหญยังคงตองซ้ือปุยจากภายนอกจึงเห็นวาภาครัฐควรสงเสริมการผลิตและสงเสริม

การขายในรูปแบบสหกรณ และจะตองมีกระบวนการผลิต สงขาย และชําระหนี้อยางไร

เพ่ือใหเกษตรกรไทยไดรับประโยชนสูงสุดและสงเสริมการลดการใชปุยเคมีตางประเทศอยางแทจริง 

  2) ควรมีการสงเสริมใหชาวนาไดมีทางเลือกโดยการใชสารเคมีเหลานี้ใหหมดไป 

โดยการสงเสริมการรักษาสมดุลของธรรมชาติอยางการกําจัดแมลงแบบชีววิธี หรือการใชสารชีวภาพ

สําหรับการกําจัดแมลง หรือวัชพืช 

   3) ภาครัฐควรแกไขปญหาระบบการผลิตของประเทศ โดยเนนใหเกษตรกรเขามา

มีสวนรวมในการจัดการระบบการกําหนดราคา เพราะหากอาชีพการเกษตรยังคงเปนอาชีพท่ีไมสามารถ

สรางความม่ันคงใหกับเกษตรกรไดแลว ในทายท่ีสุดแลวระบบการเกษตรของประเทศไทยคงไมมี

ผูท่ีอยากจะประกอบอาชีพนี้ ซ่ึงมีความเสี่ยงมากเพราะหากวาประเทศไมสามารถผลิตความมั่นคง

ใหระบบอาหารใหประชากรแลว ในอนาคตประเทศจะประสบปญหาเนื่องจากไมสามารถบริหารระบบ

อาหารภายในประเทศดวยตนเองได เพราะตองพ่ึงพาการนําเขาจากประเทศอ่ืนๆ 

 5.3.2 ขอเสนอสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
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   1) ผูวิจัยคิดวาจะเปนประโยชนสําหรับการทําวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวของกับพื้นท่ี

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร หากมีการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับเขตดังกลาวอยางรอบดาน

ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพ่ือใหผูท่ีเขามาศึกษามีขอมูลท่ีเปนเอกภาพในการทําความเขาใจ

ประวัติศาสตร และระบบสังคม วัฒนธรรมตางๆ ของพื้นที่แหงนี้และควรมีการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนา

คุณภาพและวิธีการใชปุยอินทรีย เพ่ือใหมีการนําองคความรูดังกลาวมาสอนเกษตรกรอยางทั่วถึง 

ซ่ึงจะสามารถชวยใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจและสามารถใชปุยอินทรียไดอยางถูกตอง 

    2) ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวผลกระทบของการใชปุยอินทรียที่ชัดเจนตอวิถีชีวิต

ผูทําการเกษตร 

   3) ควรมีการศึกษาวิจัยการใชปุยอินทรียโดยมีการเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีใชปุยเคมี 

หรือปุยอินทรีย 
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แบบสัมภาษณงานวิจัย 

เร่ือง 

การศึกษาความรู ทัศนคติตอการใชปุยอินทรียของชาวนาหมูบานคลอง 14 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 

คําช้ีแจง 

งานวิจัยชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา ศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

 ผูวิจัยใครขอความรวมมือในการใหสัมภาษณ ใหครบทุกขอตามความเปนจริงในการ

สัมภาษณ เพ่ือท่ีคําตอบจากการสัมภาษณของทานจะเปนแนวทางในการคนหาคําตอบรูปแบบการ

ผลิตและความคิดเห็นท่ีมีตอการใชปุยอินทรียของชาวนา อันจะเปนประโยชนของผูเก่ียวของตอไป 

 

 

         ขอขอบพระคุณอยางสูง 

              นายณัฐธเนศ มหาศักยศิริ 
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แบบสัมภาษณ 

 

แบบสัมภาษณมี 2 ชุด 

ชุดท่ี 1 สัมภาษณชาวนา 

ชุดท่ี 2 สัมภาษณบุคคลแวดลอม 

 

ชุดท่ี 1 สัมภาษณชาวนา 

 1. ทานมีความคิด ความเชื่อ เก่ียวกับการใชปุยอินทรียอยางไรบาง 

 2. ทานมีความคิด ความเชื่อ เก่ียวกับการใชปุยอินทรียวาจะสามารถสงผลอยางไร ในการ

      ทํานาของทาน 

 3. ทานใชปุยอินทรียมานานเทาไหร 

 4. คาใชจายในการใชปุยอินทรีย 

 5. วิธีข้ันตอนในการใชปุยอินทรียทํานา 

 6. ปจจัย หรือแรงจูงใจท่ีมีสวนในการตัดสินเลือกใชปุยอินทรียทํานา มีคนแนะนํา หรือใชเอง 

 7. ผลท่ีไดรับหรือคุณประโยชนจากการใชปุยอินทรีย 

 8. ขอดี - ขอเสีย ในการใชปุยอินทรีย 

 9. มีขอควรระวังในการใชหรือไม 

 10. ทานคิดวาปุยอินทรียนั้นมีความเหมาะสมในการทํานามากกวาปุยเคมีหรือไมอยางไร 

 11. ควรมีการสงเสริมใหชาวนาในพ้ืนท่ีอ่ืนใชปุยอินทรีย หรือไมอยางไร 
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 12. จากประสบการท่ีใชปุยอินทรียมีปญหาท่ีสําคัญคืออะไร 

 13. แรงจูงใจใดท่ีทําใหยึดอาชีพทํานา 

 14. ไดความรูในการใชปุยอินทรีย และการทํานามาจากท่ีไหน 

 15. คิดอยางไรกับอาชีพทํานา 

 16. รายไดตอเดือนเทาไหร มีคาใชจายอะไรบางในการใชปุยอินทรีย 

 17. ท่ีนาเปนของตนเองหรือไม 

 18. คิดจะเปลี่ยนไปใชปุยเคมีหรือไม 

 19. ภาครัฐใหการสนับสนุนหรือไม และอยากใหภาครัฐชวยเหลืออยางไร 

 20. การทํานามีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาถึงปจจุบันอยางไรบาง 

 21. ครอบครัวมีก่ีคน 

 22. ปญหาท่ีสําคัญในการทํานา 

 23. สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองสงผลตอการทํานาหรือไม อยางไร 

 24. มีอาชีพเสริมหรือไม 

 25. มีหนี้สินหรือไม 

 26. คิดจะเปลี่ยนอาชีพหรือไมในกรณีท่ีมีโอกาส แลวจะไปทําอะไร 

 27. ชีวิตในการทํานาแตละวันเปนอยางไร ดําเนินชีวิตอยางไร 

 28. สังคมในการทํานาเปนอยางไร 

 28.1 ความสัมพันธระหวางชาวนาดวยกันเอง 

 28.2 ความสัมพันธระหวางชาวนา และคนในชุมชน 

 29. มีความเชื่อหรือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในอาชีพชาวนาอยางไรบาง 

  

ชุดท่ี 2 สัมภาษณบุคคลท่ีแวดลอม 

 1. ทานทราบหรือไมวาในหมูบานของทานใชปุยอินทรียในการทํานา 

 2. ทานคิดวาการใชปุยอินทรียของชาวนาในหมูบานนั้นสงผลอยางไรตอสิ่งแวดลอมในชุมชน 

 3. ทานคิดวาการใชปุยอินทรียตางจากปุยเคมีหรือไม 

 4. ทานมีความสนใจในการทํานาโดยใชปุยอินทรียหรือไมของชาวนาในหมูบานหรือไม 

 5. ชุมชนในอดีตเปนอยางไร 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

102 

 

 6. จากท่ีทานเห็นการทํานาในอดีตตางจากปจจุบัน หรือไมอยางไร 

 7. การดําเนินชีวิตของคนในชุมชนเปนอยางไรบาง 

 8. การทํานามีความสัมพันธกับชุมชนอยางไรบาง 
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ช่ือ-ช่ือสกุล ณัฐธเนศ มหาศักยศิริ 

วันเดือนปเกิด 27 สิงหาคม 2529 

สถานท่ีเกิด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยู 33 ม. 3 แขวงคูฝงเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผูใหญบานหมู 12 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปรี้ยว   

 จังหวัดฉะเชิงเทรา  

สถานท่ีทํางาน 23/2 หมู 12 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประวัติการศึกษา ศศบ. การพัฒนาชุมชน  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. 2550 
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