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          บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการปรับเปลี่ยนวีถีชีวิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่1 และ 2) ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต
ทางการเกษตรของเกษตรกรภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ได้ข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มจากเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท าการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และบุคคลในองค์กรเครือข่ายในพ้ืนที่อ าเภอคลองหาด จ านวนทั้งสิ้น 23 คน และน าข้อมูล
มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) ด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction) ผลการวิจัยพบว่า 
 การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แต่เดิมประชาชนด ารงชีวิตด้วย
อาชีพเกษตรกรรมเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการท าไร่ข้าวโพดและมันส าปะหลัง เน่ืองจากคุณภาพของดินที่มีแร่ธาตุและ
ความอุดมสมบูรณ์มาก ต้ังแต่ประเทศไทยเริ่มมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 
เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านวัฒนธรรม ที่น ามาสู่อ าเภอคลองหาด และอ าเภอใกล้เคียง ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเดินทางไปยังอ าเภอคลองหาด
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพกันได้หลากหลายมากข้ึน และประชาชนในพ้ืนที่ก็สามารถ
เดินทางไปท างานในต่างพ้ืนที่เพ่ือหารายได้นอกชุมชน น าเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวได้อย่างสะดวกมากข้ึน ประชาชนใน
ชุมชนเองก็มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาด ารงชี วิตโดยการประกอบอาชีพเสริมกันมากข้ึน จากเดิมที่ท าการเกษตร
อย่างเดียวในการเลี้ยงชีพ เน่ืองจากมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอื่นๆ ให้ทันสมัยมากขึ้น
กว่าเดิม โดยที่การพัฒนาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรในด้านต่างๆ จึงท าให้เกษตรกรต้องปรับตัว
ให้เข้าและเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม  

 การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่า ต้ังแต่
ประเทศไทยเริ่มมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ ด้านวิธีการผลิต และด้านผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต โดยในอดีตเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอคลองหาดจะเพาะปลูกเพ่ือยังชีพและเก็บของป่า
ในพ้ืนที่ นิยมปลูกข้าวหรือพืชชนิดอื่น เพ่ือเก็บไว้บริโภคในครอบครัวและแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนบ้าน ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน
เป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ครัวเรือนต่างๆ ของเกษตรกรเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต แรงงานที่ใช้เป็นแรงงานในครอบครัว
และชุมชน จะไม่นิยมซื้อปุ๋ยหรือสารเคมีทางการเกษตร เพราะการเพาะปลูกจะอาศัยดินที่มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ใน
ดินอยู่แล้ว โดยที่การเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความส าคัญกับการผลิตเพ่ือการส่งออก
ป้อนตลาดในเมือง ภาครัฐที่มีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือก็มีการเปลี่ยนบทบาทหน้าท่ีตามแนวทางการพัฒนาของแต่ละ
หน่วยงาน 
 
ค าส าคัญ:  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต เกษตรกร, แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 
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ABSTRACTS 
 

 The purposes of this research were to study 1) the changing ways of life of famers in 
Klonghad District, Srakaew Province, 2) the changing ways of production of famers in Klonghad 
District, Srakaew Province, after the Promulgation of the 1st National Economic Plan 1961. The 
sample was comprised of 22 famers and related persons in Klonghad District, Srakaew Province, 
obtained by purposive sampling. The tools used for data collection were studies of documents, 
passice observation, in-depth interviews, and group discussions. The collected data were analyzed by 
menas of content analysis. 
 The results were as  Follows: 

1) Pertaining to the (1st purpose) in Klonghad District, Srakaew Province, after the 
promulgation of the 1st National Economic Plan in 1961, the findings indicated that after the 
promulgation of the 1st plan, Thai society has changed from an agriculturally intensive society to 
a more urbanized one. Therefore, Thai society has become more consumer-oriented. Consequently, 
famers were found to have had more convenient and dependable ways of life. However, these 
ways had changed from simple ways to complicated ones, in which famers had to struggle more in 
the modern manner in which money is an essential matter. During the past five decades, the farmers 
have had to pay much more for fertilizers, insecticides, and perticides. In addition, they had to pay 
much more for tution and fees for their children and other members of their families, including 
other increased costs in their daily lives. Consequently, a number of farmers have had to face 
increased debts. Therefore, they need to adjust their ways of life by following the directions of 
the Philosophy of Sufficiency Economy of the late King Bhumibhol Adulyadej i.e. they have had 
to embrace a frugal way of life to save more money.   

2) Pertaining to the changing ways of production of farmers in Srakaew Province, 
after the promulgation of the 1st National Economic Plan 1961, the findings indicative that farmers 
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(4) 

applied themselver to modern ways of life by having used their own creative thinking and that they 
had experimented more in the aspects of new knowledge and experiences in modern farming. In 
addition, they have created their own production plans and marketing plans. They divided their lands 
into different units based on the land characteristies. In addition, they had implemented soil preparation 
before cultivation had performed, and they had selected seeds in accordance with the climate and 
cultivated areas. The farmers used more modern tools, equipment, utensils, and machines. Additionally 
plans. They used both chemical and substances, insecticides, insecticides, and pesticides. Moreover, 
a number of farmers have joined together for the purpose of helping eachother through various 
types of collaboration. Above all, farmers in Klonghad District, Srakaew Province, have had applied 
the New Theory of King Bhumiphol Adulyadej in their ways of production i.e. They divided their lands 
more profitable, and consequently, they have had happier live and have achieved satisfaction 
accordingly within their life circumstances. 
 
Keywords: The adaptation of ways of life and production, farmers, 1st National Economic Plan  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักสูตรการจัดการเพื่อการพัฒนา โดยมีเนื้อหาข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นความรู้และ
เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าและวิจัยส าหรับผู้ท่ีสนใจ โดยรายละเอียดในดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้จะมี
เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร 
 ผู้จัดท าได้เลือกหัวข้อนี้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ เนื่องมาจากเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจและ
สามารถน าไปค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมได้ ผู้จัดท าขอขอบคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ท่ีให้ความรู้และเป็นท่ีปรึกษาในการจัดท าดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
รวมทั้งผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีก าลังศึกษาค้นคว้าวิจัยและรวมตลอดถึงผู้ ท่ี
สนใจทุกๆ ท่านต่อไป 
 
                                                                                  พันต ารวจเอก วรเชษฐ์ รุ่งหล า 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 
โดยท่ีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) เป็นแผนฯ ฉบับแรก และฉบับเดียวท่ี
มีระยะเวลาของแผน 6 ปี จุดเน้นของแผนฯ คือ การปูพื้นฐานเพื่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ 
โดยเน้นลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure facilities) โดยมีสาระส าคัญ คือ 1) เน้นการลงทุน
สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ทางหลวงแผนดิน ทางรถไฟ ประปา ไฟฟ้า และ 
เขื่อนชลประทาน เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนอุบลรัตน์ 2) ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในภาคอุตสาหกรรม   
เพื่อทดแทนการน าเข้า และ 3) จัดต้ังมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจากการท่ีประเทศไทยใช้แผนฯ ฉบับ 1 ไปแล้วพบว่าผลที่ได้รับเมื่อสิ้น
แผนฯ เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูง มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่เกิดปัญหาการกระจายรายได้
ไม่เป็นธรรม เพราะผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเป็นคนส่วนน้อยท่ีอยู่ในเมืองและเป็นผู้มีโอกาส
ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเมื่อส้ินจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงแผนฯ 1 พบว่า 1) เศรษฐกิจของประเทศ
ขึ้นอยูก่ับภาคเกษตร ข้าว ยางพารา ไมสัก ดีบุก 2) เศรษฐกิจขยายตัว 8 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี (เป้าหมาย 
5 เปอร์เซ็นต์) และด าเนินโครงการเขื่อนเจ้าพระยา และก่อสร้างเขื่อนภูมิพล และ 3) อัตราเพิ่มของ
ประชากรสูงขึ้นประมาณร้อยละ 3 ต่อป ี(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2559) หลังจากนั้นประเทศไทยก็มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 2-11 (พ.ศ. 2510-2559) เรื่อยมา โดยท่ีผ่านมา
การพัฒนาถือได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบ 1) วางแผนจากส่วนกลางแบบ “จากบนลงล่าง” ใช้แนวคิด
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (development with growth) โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม เขื่อนเพื่อชลประทานและ ไฟฟ้า รวมท้ังสาธารณูปการ -project-
oriented approach) 2) มุ่งยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน (รายได และ 3) ปรับปรุงการบริหารงาน
ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ โดยช่วงปลายแผนฯ ฉบับท่ี 7 (ป 2539) ประเทศไทยก้าวเข้าสูวิกฤตเศรษฐกิจ 
ดังค ากล่าวท่ีว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไมยั่งยืน” ฉะนั้น ในแผนฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-
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2549) การก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงได้อัญเชิญปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการพัฒนา โดยการ 1) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเนื่องจาก
แผนฯ ฉบับท่ี 8 2) มุ่งการพัฒนาท่ีสมดุลคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 3) เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขง่ขัน และ 4) บริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ ผลปรากฏว่า สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนฯ 
ฉบับท่ี 9 เกิด 1) น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 2) คุณภาพชีวิตดีขึ้น ท้ังด้านสุขภาพ ยาเสพติด 
และการกระจายรายได้ จากนั้นก็มีการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 10 และ 11 (พ.ศ. 2550-2559) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2559) มาจนกระท่ังถึงปี พ.ศ. 2560 ท่ีมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ก าหนดเป้าหมายท่ีจะต้องบรรลุใน 5 ปีแรก
อย่างชัดเจนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม การก าหนดเป้ามายท่ีจะบรรลุในระยะ 5 ปีนั้น
ได้พิจารณาและวิเคราะห์การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน 3 แผน จวบจนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 15 ในช่วงปี พ.ศ. 2575-2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนา
จะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทย เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายในปี 2579 ท่ีก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท้ังในระดับภาพรวมและรายสาขาของ
การพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีในทุกด้าน 
โดยท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน 5 ปีแรก
ของช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ผ่านไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2559) 
 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
จากการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับ 1-11 ท่ีได้มีการพยายามท่ีจะพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ด้านต่างๆ ของประชาชน 
โดยเฉพาะในชนบทให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีการน าเอาเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ๆ เผยแพร่สู่สังคมชนบท 
รวมถึงด้านวัฒนธรรมด้วย ส่งผลให้ชาวชนบทได้มีการได้มีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต ปรับเปล่ียนการด ารงชีวิต 
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านทางเศรษฐกิจ สังคม สังคม และวัฒนธรรมในสั งคมชนบทขึ้น 
จากระบบการผลิตเพื่อยังชีพและการบริโภคแบบพอเพียง การใช้แรงงาจากคนและสัตว์และ
การใช้เครื่องมือท่ีผลิตเองจากไม้ เช่น ไถ คราด ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อการขาย  
โดยให้ความส าคัญกับระบบเงินตราในการด าเนินชีวิต เกิดการปรับเปล่ียนระบบการผลิตไปเป็นการผลิต
เชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งภาครัฐและเอกชนพยายามส่งเสริมการผลิตในภาคการเกษตร ได้มีการเผยแพร่
เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ให้เกษตรกรในพื้นท่ีชนบทน าไปปฏิบัติในพื้นท่ีของตนเองเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อเน้นให้ได้ก าไรจากการผลิต ให้มากที่สุด 
ซึ่งจากการด าเนินการตามแผนและนโยบายต่างๆ เป็นท่ีมาของปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงต่อๆ มา เช่น ปัญหา จากต้นทุน
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การผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการสะสมของสารเคมีทางการเกษตรในพื้ นท่ีผลิต และ
ปัญหาด้านการตลาดท่ีรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  เนื่องจากปัญหาทางการผลิตของเกษตรกร
ท่ีสะสมมาจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว มาเป็นระยะเวลายาวนานจึงเป็นท่ีมาของระบบการเกษตรยั่งยืน
ท่ีถือเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรที่ช่วยในเรื่องการรักษาสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ท่ีสอดรับกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ถูกบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 8 เป็นครั้งแรก และมีการก าหนดนโยบายต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมด้านการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่ งถือว่า
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญด้านการเกษตร โดยการขยายการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสร้าง
ดุลยภาพของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้
การเกษตรยั่งยืนอยู่รอดได้ในเชิงพาณิชย์ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อลดปริมาณ
การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างท่ัวถึง  และเพื่อส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษให้แพร่หลาย 
(สุภารัตน์ สิทธิชัย, 2548) ในอดีตเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพท าการเกษตร 
มีวิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แต่ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีการเปล่ียนแปลงและ
ประชากรของประเทศเพิ่มมากขึ้น วิถีชีวิตของพลเมืองก็ย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์  
อันจะต้องมีการต่อสู้และแข่งขันกันอย่างรุนแรงและยากล าบาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงเดือดร้อน ทุกข์ยากของประชาชนในประเทศ จึงมีแนวความคิด
ในการท่ีจะช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้พ้นทุกข์ภัยดังกล่าว และมีวิถีชีวิตท่ีอยู่ดี มีสุข โดยทรงมี
พระราชด าริให้ประชาชนชาวไทยด ารงชีวิตโดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด ารงชีพ 
 อ าเภอคลองหาด เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว ท่ีมีพื้นท่ีติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชา 
แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ต าบล 71 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ได้แก่ 
อ้อย ข้าวโพด และมันส าปะหลัง เนื่องจากสภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นที่ราบเชิงเขา คุณภาพของดินท่ีมี
แร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์มาก ดินปนลูกรังมีบางส่วน เหมาะส าหรับปลูกพืชทุกชนิด นอกจากนี้
ยังมีการส่งเสริมให้มีปลูกหน่อไม้ฝรั่งและผักปลอดสารพิษ และการปลูกพืชสมุนไพร  ปัจจุบัน
อ าเภอคลองหาด มีส่ิงสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา การโทรคมนาคม  
การส่ือสาร และถนนสายต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย มีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ามกลางธรรมชาติอยู่หลายแห่งท่ีนักท่องเท่ียวหรือประชาชนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยว
ชมธรรมชาติเพื่อหาความสุขในปัจจุบัน  ประชากรในอ าเภอคลองหาดมีการปรับเปลี่ยนอาชีพ
จากการท าการเกษตรเพื่อการบริโภค หรือเชิงพาณิชย์ มาเป็นเชิงผสมผสานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรง และจากการท่ีประชาชน
ในอ าเภอคลองหาดและอ าเภอใกล้เคียงประกอบอาชีพท าการเกษตรนั้น จึงส่งผลท าให้ในขณะนี้
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อ าเภอใกล้เคียงมีโรงงานน้ าตาล และสหกรณ์โคนม มาก่อต้ังขึ้น รวมตลอดถึงเกิดลานรับซื้อมันส าปะหลัง
ท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีอยู่หลายแห่ง เพื่อรองรับวัตถุดิบผลผลิตจากเกษตรกร ท่ีผลิตแล้วน ามาขายให้
เพื่อน าไปด าเนินการต่อในขั้นตอนของโรงงานอุตสาหกรรมรวม ท้ังทางราชการได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1-11 และ ฉบับท่ี 12 มาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด ท าให้เกิดผลดี
ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นอย่างยิ่ง มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาสู่อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว มีการสร้างถนนสายต่างๆ ท่ีสามารถเช่ือมการขนส่งการเกษตร ไปยังโรงงานท าให้
ชาวบ้านในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้รับความเจริญในด้านต่างๆ ท่ีหล่ังไหลเข้าสู่หมู่บ้าน  
เริ่มมีเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อ านวยความสะดวกมากขึ้น มีนายทุนเกิดขึ้นในชุมชนมากมาย จากความเจริญ
ท้ังอ าเภอคลองหาด และอ าเภอใกล้เคียงโดยรอบๆ นั้น ท าให้ชาวบ้านเกิดอาชีพ เช่น 1) ปลูกข้าวโพด
เล้ียงสัตว์หรือเพื่อใช้เป็นอาหารส าหรับเล้ียงวัวนม ส่งสหกรณ์โคนม 2) ปลูกอ้อย ส่งโรงงานน้ าตาล  
3) ปลูกมันส าปะหลังส่งลานรับซื้อมันส าปะหลัง ท าให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น (ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว, ม.ป.ป.) 
 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  
เป็นกลุ่มผู้ผลิตด้านการเกษตรกลุ่มใหญ่ ในพื้นท่ีท่ีต้องปรับวิถีชีวิตและวิถีการผลิตทางการเกษตร
เพื่อให้อยู่รอดในสภาพการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่ อง และด ารงตนให้อยู่ในสังคมเกษตร
ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีความคิดและมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ของแต่ละบุคคล แต่เป้าหมายที่แท้จริงของมนุษย์
อาจไมแตกต่างกัน คือ ความต้องการมีความสุขในชีวิต จะต่างก็เพียงแต่วิธีการหรือวิถีการด าเนินชีวิต
ซึ่งแต่ละบุคคลเลือกท่ีจะด าเนินการเพื่อไปสู เป้าหมายของตนเองการด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของ
แต่ละบุคคลย่อมเป็นผลมาจากแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือประสบการณการเรียนรูของบุคคลนั้นๆ 
จากข้อมูลและสภาพความเป็นจริงท่ีได้พบ ท าให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการปรับเปล่ียน
วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 และเพื่อศึกษาถึงการปรับเปล่ียนวีถีชีวิตภายหลังการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 รวมถึงการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกร ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการเสนอแนะแนวทางในการน าไปใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาท่ีเป็น
ผลกระทบจากการปรับเปล่ียนวีถีชีวิตและวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว ให้ด ารงอยู่ในระบบการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป 
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1.2 ค าถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้ังค าถามการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  มีการปรับเปล่ียนวีถีชีวิตภายหลัง
การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 อย่างไรบ้าง 
 1.2.2 เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีการปรับเปล่ียนวีถีการผลิตทาง
การเกษตรภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 อย่างไรบ้าง 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1.3.1 เพื่อศึกษาการปรับเปล่ียนวีถีชีวิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1   
 1.3.2 เพื่อศึกษาการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรภายหลังการประกาศ 
ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขต ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยวิจัยเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การปรับเปล่ียนวีถีชีวิตของเกษตรกรใน
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
ในด้านการด าเนินชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ 2) การปรับเปล่ียนวิถีการผลิต
ทางการเกษตรของเกษตรกรภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ในด้านรายได้ 
วิธีการผลิต ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต  
 1.4.2 ขอบเขตเชิงพื้นที ่
 ผู้วิจัยเลือกศึกษาข้อมูลในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยพื้นท่ี 7 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลคลองหาด ต าบลไทยอุดม ต าบลซับมะกรูด ต าบลไทรเด่ียว ต าบลคลองไก่เถื่อน ต าบลเบญจขร 
และต าบลไทรทอง 
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 1.4.3 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
  1) เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ซึ่งมีรายได้หลักของครอบครัวจากการประกอบอาชีพการเกษตร  
  2) เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านการเกษตร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร และบุคคลในองค์กรเครือข่ายในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด 
 1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา  
 ระยะเวลาในการศึกษา คือ ช่วงต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การศึกษาการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังนี้ 
      
 

ส่งผล 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1) การปรับเปล่ียนวีถีชีวิต หมายถึง การปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับท่ี 1 ในด้านการด าเนินชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 2) การปรับเปล่ียนวิถีการผลิตทางการเกษตร หมายถึง การปรับเปล่ียนการด าเนิน 
การผลิตทางการเกษตร ท้ังด้านพืช สัตว์ ประมง ของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

1) การปรับเปล่ียนวิถีชีวิต 

2) การปรับเปล่ียนวิถีการผลิต 
1) การด าเนินชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ  
    สังคม และวัฒนธรรม 

2) รายได้ วิธีการผลิต ผลกระทบท่ีเกิดจาก 
    การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต 
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ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 ในด้านรายได้ วิธีการผลิต ผลกระทบท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต  
 3) เกษตรกร หมายถึง ผู้ท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก ท้ังด้านพืช สัตว์ 
ประมง ท่ีอยู่ในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับดังนี้ 
 1.7.1 ได้ข้อมูลและเข้าใจการปรับเปลี่ยนวีถีชีวิตและวิถีการผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 1 และพบปัจจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนวีถีชีวิตและวิถีการผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และบริบท ในการปรับเปล่ียน
วีถีชีวิตและวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรอย่างแท้จริงท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และวัฒนธรรมของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
 1.7.2 เพื่อให้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหาท่ีเป็นผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวีถีชีวิตและวิถีการผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  และสามารถน าข้อมูลไปน าเสนอแก่หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาท่ีเป็นผลกระทบจากการปรับเปล่ียน  
วีถีชีวิตและวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร และสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 1.7.3 ได้องค์ความรู้ ด้านการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรใน
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1  
ซึ่งสามารถน ามาถ่ายทอดเป็นความรู้ต่อกลุ่มคนให้ได้เรียนรู้ 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  
ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 เอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 2-12 
 2.2 เอกสารเกี่ยวกับบริบทพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัว 
 2.4 เอกสารเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต 
 2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 เอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 2-12 
 2.1.1 ความหมายและความเป็นมาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ การก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2554) 
 2.1.2 ความเป็นมาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
            ประเทศไทยได้มีการริเริ่มจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2502 ในสมัย
รัฐบาล จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ โดยในปี พ.ศ. 2504 ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับแรกขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 มีระยะเวลาของแผน 6 ปี โดยท่ีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อๆ มา มีระยะเวลาของแผน 5 ปี หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การจัดท าแผน คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยปัจจุบันประเทศไทย
ก าลังอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีท้ังหมด 12 ฉบับ ต้ังแต่ พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน 
เกือบ 60 ปี ท่ีประเทศไทยได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตัวแบบใน
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การพัฒนาประเทศ ในอดีตท่ีผ่านมามิติของกระบวนการพัฒนาส่วนใหญ่ได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นหลัก และเป็นการก าหนดแผนพัฒนาฯ จากส่วนกลางและน าไปสู่การปฏิบัติ ท าให้ขาดมิติของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแผนพัฒนาฯ ส่วนมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
เพิ่งเกิดปรากฏขึ้นในแผนฯ ฉบับท่ี 8 แต่กระบวนการจัดท าแผนพัฒนายังเป็นรูปแบบบนลงล่าง (top-
down) ผู้บริหารประเทศเป็นผู้ก าหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้การพัฒนาไม่เป็นไปตาม
ความต้องการท่ีแท้จริงของคนในชุมชน รวมถึงไม่สอดคล้องกับบริบทท่ีแตกต่างของแต่ละชุมชน 
ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับแรกต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2504  โดยอยู่ในสมัย
ของ นายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ จนถึงปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคม มาแล้ว 11 ฉบับและเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ในปี พ.ศ. 2560 โดยในแผนฯ แต่ละฉบับ มีจุดเน้นสรุปได้ดังนี้ 
 2.1.3 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504–2509)  
 เป็นแผนฯ ฉบับแรกและฉบับเดียวที่มีระยะเวลาของแผน 6 ปี จุดเน้นของแผนฯ นี้คือ การปู
พื้นฐานเพื่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure 
facilities) มีสาระส าคัญดังนี้ 
             1) เน้นการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ทางหลวง
แผ่นดิน ทางรถไฟ ประปา ไฟฟูา และเข่ือนชลประทาน เช่น เข่ือนภูมิพล เข่ือนอุบลรัตน์ 
             2) ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการน าเข้า 
            3) จัดต้ังมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
            ผลท่ีได้รับเมื่อส้ินแผนฯ เศรษฐกิจขยายตัวสูง มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่เกิดปัญหา
การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม เพราะผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเป็นคนส่วนน้อยท่ีอยู่ในเมือง
และเป็นผู้มีโอกาสทางเศรษฐกิจ 
 2.1.4 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510–2514)  
 เน้นการพัฒนาสังคม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ขยายพลังการผลิตรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายการพัฒนาและเร่งรัดการพัฒนาสู่ชนบท มีสาระส าคัญดังนี้  
             1) เน้นการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ คล้ายแผนฯ 
ฉบับท่ี 1 
             2) สนับสนุนการลงทุนของชาวต่างชาติ และพัฒนาการผลิตท้ังภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
             3) มุ่งพัฒนาก าลังคนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยกระจายการศึกษาและ
การสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้ท่ัวถึง และเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ 
            ผลท่ีได้รับเมื่อส้ินแผนฯ การกระจายรายได้ยังกระจุกตัวอยู่กับคนส่วนน้อย 
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  2.1.5 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519)  
 ยังมีจุดเน้นด้านการกระจายความเจริญสู่ชนบท พยายามลดช่องว่างคนรวยกับคนจน ขยายการผลิต
และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เน้นให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และให้ความส าคัญ
กับการวางแผนครอบครัว และการมีงานท าเป็นครั้งแรก มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
             1) เน้นการพัฒนาสังคมมากขึ้น ท้ังการศึกษา การอนามัยและสาธารณสุข 
             2) ก าหนดเปูาหมายลดอัตราการเพิ่มของประชากรเป็นครั้งแรก ให้เหลือร้อยละ 2.5 ต่อป ี
เมื่อส้ินแผนฯ 
             3) กระจายความเจริญสู่ชนบทให้มากขึ้นและเน้นการกระจายรายได้ให้เป็นธรรม 
            ผลท่ีได้รับเมื่อส้ินแผนฯ เกิดปัญหาอุปสรรคในเรื่องสภาพดินฟูาอากาศ (ฝนท้ิงช่วง) การขึ้น
ราคาน้ ามันครั้งใหญ่ และความผันผวนทางการเมือง โดยเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ท าให้เศรษฐกิจของประเทศซบเซาและมีการว่างงานสูง 
  2.1.6 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520–2524)  
 มีการกระจายการพัฒนาในรูปแบบภาค และภูมิภาคเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม มีโครงการผันเงิน อาสาพัฒนาชนบท การสร้างงานในชนบท (กสช.) โดย
มีการเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญเสียไป มสีาระส าคัญ ดังนี้ 
             1) เน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ีเกิดในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 3 โดยพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน 
             2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
            3) เน้นสร้างความเป็นธรรมในสังคม  โดยเน้นการกระจายรายได้ให้ท่ัวถึง 
          ผลท่ีได้รับเมื่อส้ินแผนฯ การพัฒนาท้ังภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการขยายตัวตามเปูา 
การขึ้นราคาน้ ามันของกลุ่มโอเปค (OPEC) ท าให้สินค้ามีราคาแพง และเกิดเงินเฟูอ รายจ่ายภาครัฐ
เพิ่มสูงขึ้น ท าให้เกิดปัญหาขาดดุลการค้า 
 2.1.7 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525–2529)  
 เป็นแผนท่ีมีการก าหนดการด าเนินงานในเชิงรับ และเชิงรุก เน้นการแก้ปัญหาความยากจน 
โดยการก าหนดพื้นท่ีตามระดับความยากจน มีพื้นท่ีเปูาหมาย ชนบทยากจนท่ัวประเทศ 286 อ าเภอ 
และรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง แก้ปัญหาการขาดดุลการค้า มสีาระส าคัญ ดังนี้ 
             1) เน้นการพัฒนาชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยขยายบริการพื้นฐานของ
รัฐไปสู่ชนบทให้มากขึ้น เช่น การสาธารณสุข การสาธารณูปโภค ฯลฯ แก้ไขปัญหาการว่างงาน และเร่ง
การกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม 
             2) ฟื้นฟูฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ลดการขาดดุลการค้า เร่งระดม
เงินออม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกระจายอุตสาหกรรมไปยังส่วนภูมิภาค 
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            ผลท่ีได้รับเมื่อส้ินแผนฯ สรุปได้ดังนี้ 
                 1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ ากว่าเปูาหมายท่ีก าหนด เนื่องมาจากความผันผวน
ทางเศรษฐกิจโลก การแข่งขันและการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 
                 2) เกิดปัญหาขาดเสถียรภาพทางการเงิน เพราะการใช้จ่ายเกินตัวทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน และขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง 
                3) ความเส่ือมโทรมในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2.1.8 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530–2534)  
 เป็นแผนท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น 
เน้นให้มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและชนบทมากขึ้น มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
             1) เน้นรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ลดหนี้สินต่างประเทศ ปรับปรุงระบบการผลิต
และการตลาด เพื่อให้การส่งออกสินค้าไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมควบคู่กันไป 
             2) เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม การจ้างงาน 
และกระจายรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน 
             3) เน้นพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารในภาครัฐ เพื่อเร่งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้เอกชนมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
            ผลท่ีได้รับเมื่อส้ินแผนฯ สรุปได้ดังนี้ 
                 1) ฐานะทางการเงินและการคลังของประเทศมีเสถียรภาพ คนไทยมีรายได้และการจ้างงาน
เพิ่มสูงขึ้น ภาระหนี้สินของประเทศลดลง ทุนส ารองระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

2) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกว่าเปูาหมาย  ท้ังนี้ เป็นผลจากการส่งออก 
การลงทุน และรายได้จากการท่องเท่ียว ท าให้เศรษฐกิจไทยเปิดกว้างสู่ระบบเศรษฐกิจสากลมากขึ้น 
                 3) ผลกระทบ คือ ความเส่ือมโทรมในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และ
ความเหล่ือมล้ าในการกระจายรายได้ระหว่างคนเมืองและคนในชนบทมีมากขึ้น 
 2.1.9 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539)   
 มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไป มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
             1) เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน  และสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจควบคู่กับสังคม 
            2) เน้นรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยพัฒนาการผลิตท้ังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
การส่งออก 
             3) เน้นการกระจายรายได้และพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบท 
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             4) เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดล้อม 
            5) เน้นพัฒนากฎหมาย รัฐวิสาหกิจ และระบบราชการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 
            ผลท่ีได้รับเมื่อส้ินแผนฯ สรุปได้ดังนี้ 
                 1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปตามเปูาหมาย รายได้ประชาชาติและ
รายได้เฉล่ียของประชากรเพิ่มสูงขึ้น 
                 2) การแก้ปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ยังไม่ได้ผล ช่องว่าในรายได้ระหว่าง
คนเมืองกับคนในชนบทยิ่งห่างกันมากขึ้น 
                 3) ความเส่ือโทรมในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีมากขึ้น การสูญเสียพื้นท่ี
ปุาไม้ และปัญหามลพิษของส่ิงแวดล้อมขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
  2.1.10 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544)  
 ในแผนนี้ ก าหนดให้ คนเป็นจุดหมายหลักของการพัฒนา เน้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (human resource development) เน้นการวางแผนพัฒนาแบบองค์รวม หรือบูรณาการระหว่าง
เศรษฐกิจกับสังคมเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นความเป็นไทย และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้   
            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) สาระส าคัญ มีดังนี้
 1) เน้นพัฒนาคน หรือเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ความสามารถในด้านต่างๆ 
            2) เน้นการพัฒนาท่ีท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะเกิดต่อการพัฒนาคน 
            ผลท่ีได้รับเมื่อส้ินแผนฯ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง เกิดการว่างงาน ธุรกิจล้มละลายและปัญหาหนี้สินจากต่างประเทศ จนน าไปสู่
การขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) จาก
วิกฤติการณ์ครั้งนี้  จึงได้ปรับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 2.1.11 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544 – 2549)  
 เป็นแผนท่ีมีปรัชญาการพัฒนาบริหารประเทศตามกระแสพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่งเน้นการพัฒนาท่ียั่งยืนด้วยการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศให้เข้มแข็งยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมท้ังความเข้มแข็งของ
ชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เกิดการเช่ือมโยงการพัฒนาท้ังชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน มีการดูแล
จัดการทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
สังคมไทย เปูาหมายส าคัญของแผนฯ ฉบับนี้คือ การสร้างดุลภาพทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิต
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การบริหารจัดการระบบราชการท้ังส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นท่ีดี กระจายอ านาจให้เกิดการบริหาร
ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้เกิดผล มีการด าเนินการ
ทางเศรษฐกิจท่ีเอื้ออาทรต่อคนจน เปิดโอกาสและสร้างศักยภาพในการพัฒนาให้คนจนมีความเข้มแข็ง 
มีภูมิคุ้มกัน สามารพึ่งตนเองได้ สามารถลดอัตราคนจนให้เหลือไม่เกินร้อยละ  12 ของประชากรท้ัง
ประเทศ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) สาระส าคัญ มีดังนี้ 
             1) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดทางสายกลางความพอประมาณ 
และความมีเหตุผล เพื่อให้ประเทศรอดพ้นวิกฤติและน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
             2) ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ท้ังภาคการเงินและการคลัง ให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ 
             3) วางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง  ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ และ
รู้เท่าทันโลก โดยพัฒนาคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปสุขภาพ สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             4) แก้ไขปัญหาความยากจน โดยเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งพา
ตนเอง ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ การมีรายได้ และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  2.1.12 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  
 เป็นแผนท่ีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปล่ียนแปลง
และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และให้ความส าคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมท้ัง การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง  
มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (green and happiness society) คนไทยมีคุณธรรมน า
ความรอบรู้ รู้เท่าทันโลกครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุขเศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ  
และเป็นธรรม ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
อยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”  
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีสาระส าคัญ คือ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับแนวคิดท่ียึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล ยั่งยืนและเป็นธรรม โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
 2.1.13 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
 ได้จัดท าวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 สาระส าคัญในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 
             แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เน้นการพัฒนาให้เกิด “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วย
ความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง” ดังนี้ 
             1) เร่งสร้างความสงบสุขให้สังคมโดยร่วมมือกันสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ส่งเสริมการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน  ท้ังสังคมพร้อมท้ัง
เสริมสร้างภาคราชการการเมือง และประชาสังคมให้เข้มแข็งภายใต้หลักประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง
เหมาะสมเป็นท่ีเช่ือมั่นและไว้วางใจของประชาชน 
             2) มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง และ
สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในโลกได้อย่างต่อเนื่องพัฒนาความสามารถสติปัญญา และจิตใจให้
พร้อมส าหรับการพัฒนาประเทศสู่สังคมฐานความรู้ 
             3) เพิ่มชนช้ันกลางให้กระจายทุกพื้นท่ีของประเทศเพราะชนช้ันกลางเป็นก าลังส าคัญ
ในการประสานประโยชน์ และพัฒนาประเทศท่ีมีความสมดุล พร้อมท้ังส่งเสริมให้ทุกชนช้ันรู้จักหน้าท่ี
ของตนเอง และร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าและน่าอยู่ 
             4) พัฒนาภาคเกษตรให้คงอยู่กับสังคมไทยและผลิตอาหารให้เพียงพอส าหรับทุกคน 
เร่งพัฒนาความสามารถของเกษตรกรในการผลิตพืชอาหารท่ีมีคุณภาพ ในปริมาณมากพอท่ีจะเล้ียงดู
คนในประเทศ และส่งเป็นสินค้าออกสนองความต้องการของประเทศต่างๆ สามารถเป็นผู้น าการผลิต
และการค้าในเวทีโลกรวมทั้งรักษาความโดดเด่นของอาหารไทยท่ีต่างประเทศช่ืนชอบ 
             5) ปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตเกิด
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 สรุปผลของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 
ท าให้ได้ภาพสรุปผลของการพัฒนาท่ีมีประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1) ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ: โอกาสของประเทศไทย ซึ่งได้วิ เคราะห์
แนวโน้มเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านพลังและอาหาร ด้านสังคม 
ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านแนวคิดการบริหารจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศและการเมืองโลก และโอกาสของประเทศไทย 
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 2) เศรษฐกิจสร้างสรรค์: ทางเลือกเศรษฐกิจไทย ได้วิเคราะห์และเสนอว่า เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ คือ แนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนฐานของการใช้องค์ความรู้ (knowledge) การศึกษา
(education) การสร้างสรรค์งาน (creativity)และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา(intellectual property)
ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การส่ังสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ 
 3) ภาวะโลกร้อน: รู้วิกฤติ สร้างโอกาสการพัฒนา ได้วิเคราะห์แนวโน้มท่ีประเทศไทย
ต้องเผชิญในอนาคตท้ังทางด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านต่างๆ เช่น ทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นสังคมคาร์บอนต่ า เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน เป็นต้น 
 4) สถาปัตยกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของคนไทย ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากของประเทศไทย และสถาปัตยกรรมทางสังคมในระยะต่อไป 
เช่น  
  (1) การปรับโครงสร้างทางสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพโดยน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต่อยอดกับทุนทางสังคม วางรากฐานการพัฒนาสังคมท่ีฐานราก  
การออกแบบสังคมท่ีมีคุณภาพจากสังคมใน 4 มิติ คือ สังคมแห่งความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ 
(social cohesion) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic security) การรวมกลุ่ม
เพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเป็นธรรม (social inclusion) การเสริมสร้างพลังทางสังคม (social 
empowerment)  
  (2) พัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการพัฒนาท่ีคนเป็นศูนย์กลาง
ทุกภาคส่วนสนับสนุน โดยภาคประชาชน ชุมชน เป็นผู้มีบทบาทเจ้าของเรื่อง เป็นกงล้อหลัก มีบทบาท
ส าคัญตลอดกระบวนการ ภาครัฐ ลดบทบาทความเป็นเจ้าของเพื่อเป็นผู้หนุนการสร้างศักยภาพของ
ชุมชนและเอกชน 
 5) สัญญาประชาคมใหม่: พลังขับเคล่ือนสังคมสู่สมดุล ได้วิเคราะห์และเสนอไว้ว่า 
สัญญาประชาคม หมายถึง ค่านิยมท่ีประชาชนตกลงร่วมกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในสังคมอย่างมีพลวัตตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเน้นการด ารงชีวิตตามวัฒนธรรมอันดีของไทยตามภูมิภาคต่างๆ ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาสิทธิของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติหน้าท่ีพลเมืองให้ครบถ้วน
และมีจิตสาธารณะ ยึดหลักแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข ปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์ สิน และได้มีทิศทางการพัฒนาสัญญา
ประชาคมใหม่ไว้ 5 ประเด็น คือ 
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  (1) ปรับกระบวนทัศน์ (paradigm) การพัฒนาประเทศใหม่โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา 
 (2) สร้างค่านิยมร่วม (shared value) 
 (3) พัฒนากระบวนการสัญญาประชาคม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกระดับต้ังแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
ต้ังแต่การสร้างความคิดร่วม (social consensus) การหาข้อสรุปท่ีทุกฝุายให้การยอมรับและยึดถือ 
(social commitment) และน าไปสู่การปฏิบัติ (action) โดยถ้วนหน้ากัน เพื่อสร้างความสงบสุขให้
เกิดขึ้นในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ โดย พัฒนากลไกในระดับภาพรวม และพัฒนากลไกลในระดับชุมชน 
 (4) สร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของ
ทุกภาคส่วนของสังคม 
 (5) ขับเคล่ือนและวางระบบการติดตามประเมินผลในทุกระดับ 
           จากเนื้อหาสาระโดยสรุปของแผนฯ ฉบับท่ี 11 และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 นั้นท าให้เห็น
มิติของกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลาย ประเด็นท่ีส าคัญคือ
ในส่วนของสถาปัตยกรรมทางสังคม ได้มีเนื้อหาท่ีส่ือถึงมิติในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งเน้นให้
ความส าคัญกับชุมชนเป็นหลักและเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา ในส่วนของสัญญา
ประชาคมใหม่ ได้กล่าวถึง กระบวนการสัญญาประชาคม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
ต้ังแต่การสร้างความคิดร่วม (social consensus) การหาข้อสรุปท่ีทุกฝุายให้การยอมรับและยึดถือ 
(social commitment) และน าไปสู่การปฏิบัติ (action) ซึ่งเป็นภาพรวมและแนวทางกว้างๆ ในการน าไปสู่
การปฏิบัติต่อไป 
           เนื้อหาสาระของ แผนฯ 11 ส่วนใหญ่กล่าวถึงเศรษฐกิจรวมท้ังแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ยังมีเนื้อหาสาระบางส่วนท่ีขาดหายไป เช่น มิติของการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรท่ีสามารถเอื้ออ านวยต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กระบวนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศไทย และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2555) 
 2.1.14 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ
เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านท่ีส่ังสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและ
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เช่ือมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเช่ือมโยง
ใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ีประเทศไทย
มีข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท่ีชัดเจนขึ้น 
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นับเป็นจังหวะเวลาท่ีท้าทายอย่างมากท่ีประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ 
โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลัก  
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ท่ามกลางการแข่งขันในโลกท่ีรุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทย
ยังต่างกับแรงงานต่างชาติ ส่วนใหญ่มีปัญหาท้ังในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพ
และมีความเหล่ือมล้ าสูงท่ีเป็น อุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงต้ังแต่ปี 2558 และโครงสร้าง
ประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ภายในส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมก็ร่อยหรอเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นท้ังต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบ
ร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะท่ีการบริหารจัดการ ภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส 
และมีปัญหาคอร์รัปช่ันเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดัน ขับเคล่ือนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
เต็มท่ี บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกท้ิงอยู่ข้างหลัง 
 การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเป็น 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 
20 ปี พร้อมท้ังประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักท่ีจะขับเคล่ือนไปสู่เปูาหมายระยะยาวของ
ประเทศท่ีได้ก าหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญท่ีสุดท่ีถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกที่ขับเคล่ือนไปสู่การบรรลุเปูาหมาย
ในระยะยาวได้ในท่ีสุด โดยมีกลไกตามล าดับต่างๆ และกลไกเสริมอื่นๆ ในการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย ท้ังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2559) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ก าหนดเปูาหมายท่ีจะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจนท้ังในมิติ
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม การก าหนดเปาูมายท่ีจะบรรลุในระยะ 5 ปีนั้นได้พิจารณาและวิเคราะห์
การตอ่ยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน 3 แผน จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 15 
ในช่วงปี พ.ศ. 2575-2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาจะบรรลุเปูาหมายอนาคต
ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายในปี 2579 ท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมาย
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท้ังในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียด
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และองค์ประกอบของ เปาูหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีในทุกด้าน โดยท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ 
ไปก็จะก าหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน 5 ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 ผ่านไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2559, หน้า 3-4) 
 

2.2 บริบทพ้ืนท่ีอ าเภอคลองหาด 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทพื้นท่ีอ าเภอคลองหาดจากส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. (ม.ป.ป.) มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
 อ าเภอคลองหาด อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ ตามเส้นทางรถยนต์ รวมระยะทางยาวประมาณ 

360 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดสระแก้ว ตามเส้นทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร มีถนน

ท่ีส าคัญผ่านดังนี้ 

 ถนนวัฒนานคร–ทุ่งขนาน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3395) ระยะทาง 63 กิโลเมตร 

 ถนนรัชตะวิถี (อรัญประเทศ–คลองหาด-วังน้ าฝน) ระยะทาง 62 กิโลเมตร 

 ถนนคลองหาด–วัฒนานคร ระยะทาง 35 กิโลเมตร 
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 แผนท่ีโดยสังเขปอ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  

 

ภาพ 2  แผนท่ีอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ท่ีมา:  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. (ม.ป.ป.) 
 

 2.2.1 ประวัติความเป็นมาของอ าเภอคลองหาด   
 อ าเภอคลองหาด เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ต้ังอยู่ชายแดนด้านตะวันออกประเทศไทยติดต่อกับ
ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตยอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี 
ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง ประกอบอาชีพ
ด้านเกษตร ท าไร่ ท านา ท่ีเรียกว่า คลองหาดนั้น เดิมบริเวณริมคลองหาดสายใหญ่สายหนึ่ง มีต้นมะหาด
สูงใหญ่อยู่อย่างหนาแน่นชาวบ้านจึงใช้เป็นสถานท่ีนัดพบ ต่อมามีประชาชนเข้าต้ังถิ่นฐานเป็นชุมชน 
หมู่บ้าน จึงเรียกช่ือหมู่บ้านแห่งนี้ บ้านคลองต้นมะหาด ต่อมาได้เรียกช่ือเพี้ยนไปเป็น “บ้านคลองหาด” 
มาจนถึงทุกวันนี้ 
 บ้านคลองหาด ได้รับการยกฐานะเป็นต าบลคลองหาด ขึ้นกับอ าเภอวัฒนานคร จังหวัด ปราจีนบุรี 
ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2528 และยกฐานะขึ้น
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เป็นอ าเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2533 จนกระท่ังในปี 25 36 ได้มี
พระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดสระแก้ว จึงแยกมาอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว ต้ังแต่วันท่ี 
1 ธันวาคม 2536 เป็นต้นมา 
 ค าขวัญ  เมืองผลไม้ คนชายแดน   
 วิสัยทัศน์ (vision) คลองหาดเข้มแข็ง แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ (mission) พัฒนาศักยภาพอ าเภอคลองหาดให้เข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สภาพภูมิศาสตร์ 
 ลักษณะภูมิประเทศ อ าเภอคลองหาด เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ีส่วนใหญ่ 
ติดกับประเทศกัมพูชา มีอาณาเขตติดต่อกับชายแดนระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร มีระยะทาง
ห่างจากชายแดนถึงท่ีต้ังอ าเภอคลองหาด 5 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 417.082 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
เนื้อท่ีท้ังหมด 260.272 ไร่ ต้ังอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ “ปุาเขาฉกรรจ์ โนนสาวเอ้ ปลายคลองห้วยไคร้ 
แควพระสทึง” พื้นท่ีเป็นเทือกเขาสลับเนินเขา และพื้นท่ีราบมีคลองธรรมชาติช่ือ “คลองน้ าใส” ไหลผ่าน
เป็นเส้นกั้นอาณาเขตชายแดน นอกจากนี้ยังมีคลองขนาดเล็กไหลผ่านพื้นท่ีราบตอนใน เช่น คลองหาด 
คลองไก่เถื่อน คลองห้วยไคร้ คลองไก่เถ่ือน คลองวังจิก สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบเชิงเขา คุณภาพ
ของดินท่ีมีแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์มาก ดินปนลูกรังมีบางส่วน เหมาะส าหรับปลูกพืชทุกชนิด 
ประชาชนด ารงชีวิตด้วยอาชีพเกษตรกรรมเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการท าไร่มันส าปะหลัง ข้าวโพด และ
อ้อยมีการส่งเสริมให้มีปลูกหน่อไม้ฝรั่งและผักปลอดสารพิษ และการปลูกพืชสมุนไพร 
 ลักษณะภูมิอากาศ  
 อ าเภอคลองหาดมีภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล แบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
 ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งมีปริมาณน้ าฝนมากทีสุดในช่วงเดือน
สิงหาคมและเดือนกันยายน 
 ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวมากท่ี สุดในช่วง
เดือนธันวาคมและเดือนมกราคม   
 ฤดูร้อน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนจัดท่ีสุดในช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤษภาคม 
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต าบลผักขะ ต าบลท่าเกวียน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
 ทิศใต้ ติดกับต าบลทุ่งขนาน และต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี   
 ทิศตะวันออก ติดกับต าบลคลองทับจันทร์ ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ และบ้านกิโลสิบสาม 
อ าเภอส าเภาลูน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา 
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 ทิศตะวันตก ติดกับต าบลคลองหินปูน ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว และ
ต าบลวังใหม่ ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

 การแบ่งเขตการปกครอง 
 อ าเภอคลองหาด  แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ต าบล 71 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 ต าบล อบต./เทศบาล หมู่บ้าน        หลังคาเรือน ประชากร 

1. ต าบลคลองหาด เทศบาล 13 3,649            9,965 
2. ต าบลไทยอุดม อบต. 9 1,591            4,660 
3. ต าบลซับมะกรูด อบต. 11 1,690            5,500 
4. ต าบลไทรเด่ียว อบต. 9 1,201            4,092 
5. ต าบลคลองไก่เถ่ือน อบต. 11 1,913            6,089 
6. ต าบลเบญจขร อบต. 10 1,317            4,339 
7. ต าบลไทรทอง อบต. 8 1,005            3,354 

รวม          7 แห่ง 71 12,366            37,999 
 ประชากรอ าเภอคลองหาด แยกเป็นรายต าบล จ านวน  7  ต าบล  ดังนี้ 

     ต าบล                      ชาย  หญิง  รวม 
ต าบลคลองหาด            4,999 4,966 9,965 
ต าบลไทยอุดม            2,379 2,281 4,660 
ต าบลซับมะกรูด   2,739 2,761 5,500 
ต าบลไทรเด่ียว   2,057 2,035 4,092 
ต าบลคลองไก่เถ่ือน  3,033 3,056 6,089 
ต าบลเบญจขร   2,219 2,120 4,339 
ต าบลไทรทอง            1,687 1,667 3,354 

รวม                    19,113 18,886 37,999 
 หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 
 ภาษาท้องถ่ิน ประชากรมีภาษาท้องถิ่นท่ีส่ือสารกันหลายภาษา ได้แก่ ไทย อิสาน โคราช 
ส่วย ญ้อ พวน 
 สถานที่ส าคัญ   
 ศาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม: ต้ังอยู่ริมถนนบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลต าบลคลองหาด 
หมู่ท่ี 5 ต าบลคลองหาด ในเขตเทศบาลต าบลคลองหาด เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวและสักการะของ
ชาวอ าเภอคลองหาด และบุคคลท่ัวไป มีความเช่ือว่าหากผู้ใดมากราบไหว้บูชาแล้วผู้นั้นจะมีโชคลาภ
ในด้านการค้า  
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จพระราชโอรส ของสมเด็จ
พระเอกาทศรส และเป็นหลานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยยกทัพไปตีเมืองเขมร และใช้เส้นทาง
ยกทัพผ่านพื้นท่ีบริเวณแห่งนี้ และเมื่อยกทัพไปถึงเมืองเขมรเจ้าเมืองเขมรได้ยอมสวามิภักด์ิพร้อมยก
พระราชธิดา คือเจ้าหญิงกรองแก้ว หรือแม่ย่าซอม ให้อภิเษกสมรสด้วย โดยการยกทัพมายังเมืองเขมร
ในครั้งนี้ มิได้มีการเสียเลือดเนื้อไพร่พลแต่อย่างใด เป็นท่ีเล่าขานมาจนปัจจุบัน 
 ศาลสมเด็จแม่ย่าซอม: ต้ังอยู่ริมบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลต าบลคลองหาด หมู่ ท่ี 5  
ต าบลคลองหาด ในเขตเทศบาลคลองหาด เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและสักการะบูชาของชาว
อ าเภอคลองหาด และบุคคลท่ัวไป  มีความเช่ือว่าหากผู้ใดมากราบไหว้จะมีโชคลาภ และท่านจักบันดาล
ให้เกิดความร่มเย็นและความปลอดภัยจากอันตรายท้ังปวง ด้วยความท่ีประชาชนในเขตอ าเภอคลองหาด 
ได้ประจักษ์ถึงความศักด์ิสิทธิ์จากการท่ีได้สักการระบูชาแล้วได้ประสบผลส าเร็จในกิจการงาน  
หรือหายจากความเจ็บปุวย สมเด็จแม่ย่าซอมจึงทรงเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีประชาชนเคารพบูชาเลื่อมใส  
ยกย่องให้เป็นองค์เทพคู่บ้านคู่เมืองของชาวอ าเภอคลองหาด 
 สมเด็จแม่ย่าซอม หรือ พระนามเดิม คือ เจ้าหญิงกรองแก้ว ราชธิดาเจ้าเมืองแห่งอาณาจักร
เขมร พระประวัติของพระองค์ท่านได้รับการบอกเล่าสืบต่อมาว่า ทรงเป็นเจ้าหญิงท่ีมีความเก่งกล้า  
มีฝีมือในการรบ สามารถออกศึกสงครามเพื่อรักษาบ้านเมืองได้เฉกเช่นเดียวกับนักรบชาย ภายหลัง
ได้อภิเษกกับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระราชโอรสของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา และได้ปกครองพื้นท่ี
บริเวณเมืองพระตะบอง ศรีโสภณ อาณาประชาราษฎร์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข จึงเกิดความเล่ือมใส
ศรัทธาของประชาชนตราบเท่าทุกวันนี้ 
 สถานที่ท่องเที่ยว 
 อ าเภอคลองหาดมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่หลายแห่ง ท่ีส าคัญดังนี้ 
 1) ถ้ าเพชรโพธิ์ทอง ต้ังอยู่ท่ีบ้านเขาเล่ือม หมู่ท่ี 9 ต าบลคลองหาด ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ
คลองหาด ระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ภายในถ้ ามีความสวยงามเป็นหินงอก
หินย้อยสลับเรียงกันอย่างสวยงาม            
     พิธีแต่งงานในถ้ าเพชรโพธิ์ทองเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี 
 2) ถ้ าน้ าเขาศิวะ ต้ังอยู่บ้านเขาตาง๊อก หมู่ ท่ี 11 ต าบลคลองไก่เถื่อนห่างจาก
ท่ีว่าการอ าเภอคลองหาด ระยะทาง 17 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สภาพเป็ นถ้ าที่น้ า 
หรือชาวบ้านเรียกว่า “เขาตาง๊อก” ภายในถ้ าจะมีน้ าไหลออกมาตลอดท้ังปี มีความยาวเข้าไปใน
ภูเขา 500 เมตร บางช่วงจะมีความลึกมาก บริเวณภายในถ้ าจะมีหินงอก หินย้อย สลับเรียงลายกันอย่าง
สวยงามเป็นท่ีประทับใจของผู้มาเท่ียวยิ่งนัก 
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 3) ถ้ าเขาภูหีบ ต้ังอยู่ท่ีบ้านเขาภูหีบ หมู่ท่ี 5 ต าบลไทยอุดม ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ 
คลองหาด ระยะทาง 12 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สภาพเป็นถ้ าหินปูนภายในถ้ าจะเป็น
ลานกว้าง สามารถจุคนได้มาก อากาศเย็นสบาย ภายในถ้ าจะเป็นหินปูน  มีความสวยงาม 
 ประเพณีที่ส าคัญ 
 1) การจัดงานประจ าปีของอ าเภอคลองหาด ได้แก่ งานชมพู่หวานและของดีคลองหาด
จะจัดระหว่าง เดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปีขึ้นอยู่กับผลผลิตชมพู่ ว่าจะออกผลผลิตมากใน
ช่วงเวลาใด ในปีนี้จัดระหว่างวันท่ี 14-21 กุมภาพันธ์ 2559 

2) การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-กัมพูชา ณ ตลาดจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้าน
เขาดิน ในช่วงประมาณวันท่ี 20 เมษายน ของทุกปี 

3) ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ต าบลไทยอุดม 
4) ฤดูกาลท่องเท่ียวถ้ าเพชรโพธิ์ทอง ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 สถานที่ที่น่าสนใจ 
 1) หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 

     เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ         
องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้เสด็จฯ เยี่ยมกองก าลังบูรพาได้ทรงทราบถึงแผนการฟื้นฟูพื้นท่ี
ท่ีเคยเป็นศูนย์อพยพในเขตรับผิดชอบของกองก าลังบูรพา จึงได้พระราชทานแนวความคิดใน
การพัฒนาพื้นท่ีศูนย์อพยพที่ 2 ศูนย์อพยพที่ 8 และศูนย์อพยพเขาอีด่าง และทรงรับไว้เป็นโครงการ
ทับทิมสยามของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ต่อมาเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2536 พระองค์ฯ ได้เสด็จฯ 
ทอดพระเนตรศูนย์อพยพที่ 8 และได้ทรงรับพื้นท่ีบริเวณด้านหน้าเขาตาง๊อก จัดต้ังเป็นบ้านโครงการ
ทับทิมสยามอีกแห่งหนึ่ง ตามความกราบบังคมทูลเสนอแนะของแม่ทัพภาคท่ี 1 โดยพระราชทานนามว่า 
โครงการทับทิมสยาม 05 มีเนื้อที่โครงการ 9,960 ไร่ 
 2) หมู่บ้านเขาดิน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอ าเภอคลองหาดต้ังอยู่บ้าน
เขาดิน หมู่ท่ี 8 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่ในการศึกษาดูงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 3) หมู่บ้านทรัพย์ตะเคียน หมู่ ท่ี 5 ต าบลซับมะกรูด เป็นหมู่บ้านที่ส่งเสริมใน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการท าผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์ การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และการเล้ียงโคนม 
 ด้านการศึกษา 
 มีสถานศึกษาภาคบังคับ และขั้นพื้นฐานท้ังส้ิน จ านวน 25 แห่ง จ านวนนักเรียน 5,759 คน   
แยกตามสังกัด ดังนี้ 

1) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  2 แห่ง นักเรียน 1,544 คน 
2) สถานศึกษาภาคบังคับ จ านวน 22 แห่ง นักเรียน 4,215 คน 
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 3) สถานศึกษาภาคบังคับสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนจ านวน 1 แห่ง 
นักเรียน 142 คน 
 ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมคล้ายคลึงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัด  
8 แห่ง ส านักสงฆ์ จ านวน 45 แห่ง 
 การสาธารณสุข 
 สถานบริการด้านการสาธารณสุขของรัฐ 
 โรงพยาบาลคลองหาด    จ านวน 1 แห่ง 
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล            จ านวน 9 แห่ง 
 สถานบริการด้านการสาธารณสุขของเอกชน 
 คลินิกแพทย์     จ านวน 1 แห่ง 
 สถานพยาบาล     จ านวน 1 แห่ง 
 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จ านวน 4 แห่ง 
 สมาคม 
            สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา                         จ านวน 1 แห่ง 
 การประกอบอาชีพ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ท าไร่ พืชท่ีปลูก ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง มะละกอ และ
ทานตะวัน นอกจากนี้มีการปลูกพืชสวนด้วยที่ข้ึนช่ือ คือ ชมพู่ ฝรั่ง มะละกอ มะม่วง ล าไย พืชสวนท่ีมี
ส่งเสริม คือ หน่อไม้ฝรั่ง และยังมีการท าปศุสัตว์ เล้ียงวัวนม อีกด้วย 
 การเกษตร 
 พื้นท่ีการเกษตร                                จ านวน 196,825 ไร ่
 พืชและผลไม้ท่ีส าคัญและผลผลิต ได้แก่  

1) มันส าปะหลัง  จ านวน 154,196 ไร ่ ผลผลิต เฉล่ีย/ไร่      5   ตัน 
2) อ้อย   จ านวน   19,602  ไร่ ผลผลิต เฉล่ีย/ไร่     12  ตัน 
3) ข้าวโพด  จ านวน    8,625 ไร่ ผลผลิต เฉล่ีย/ไร่   900  กก. 
4) ข้าว   จ านวน   11,519 ไร่ ผลผลิต เฉล่ีย/ไร่   400  กก. 
5) ชมพู่             จ านวน        320 ไร่ ผลผลิต เฉล่ีย/ไร่      4   ตัน 
6) ปาล์มน้ ามัน  จ านวน    1,755 ไร่ ผลผลิต เฉล่ีย/ไร่      3   ตัน 
7) ล าไย            จ านวน      911 ไร่ ผลผลิต เฉล่ีย/ไร่      4   ตัน 

 8) มะละกอ  จ านวน    1,430 ไร่ ผลผลิต เฉล่ีย/ไร่      5   ตัน 
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 ผลไม้ท่ีส าคัญของอ าเภอคลอง ได้แก่ ชมพู่เพชรคลองหาดซึ่งรสชาติอร่อยมาก เหมาะส าหรับ
ซื้อเป็นของฝากคนใกล้ชิด 
 การปศุสัตว์ 
 1) โคนม จ านวน    3,110  ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง  135 ครัวเรือน 
 2) โคเนื้อ จ านวน     6,230  ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง  704 ครัวเรือน 
 3) กระบือ จ านวน       211  ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง      23 ครัวเรือน 
 4) สุกร  จ านวน    3,386  ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง  173 ครัวเรือน 
 5) แพะ  จ านวน       876  ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง    20 ครัวเรือน 
 6) แกะ  จ านวน         22  ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง       2 ครัวเรือน 
 7) ไก่  จ านวน  130,748  ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง 1,632 ครัวเรือน 
 8) เป็ด  จ านวน    45,983  ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง    179 ครัวเรือน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 การวิเคราะห์  SWOT 
 จุดแข็ง (strengths) 

1) การบูรณาการของหน่วยงานในพื้นท่ี 
2) มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
3) การค้าชายแดน (จุดผ่อนปรนเป็นตลาดสินค้าเกษตร) 
4) เกษตรอินทรีย์ (หน่อไม้ฝรั่ง) 
5) คุณภาพดินท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชแทบทุกชนิด 
6) ชุมชนส่วนใหญ่เข้มแข็ง (เศรษฐกิจ, สังคม, กองทุน) 
7) มีความมั่นคงตามแนวชายแดน 

 จุดอ่อน (weaknesses) 
1) ปัญหาท่ีดินท ากิน 
2) มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมาก 
3) ประชาชนมีระดับการศึกษาต่ ากว่าภาคบังคับมาก 
4) ผู้เสพ ผู้ค้า ยาเสพติดในพื้นท่ี 
5) ข้อบังคับท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมและไม่บังคับใช้ 
6) การด าเนินการด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
7) ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
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 โอกาส (opportunities) 

1) นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

2) มีจุดผ่อนปรนชายแดน 

3) การคมนาคมและขนส่ง สะดวก ใกล้เมืองหลวง 

4) เกษตรอินทรีย์ได้รับการประกันราคา 

5) มีโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลาย 

6) มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

7) มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 

 ปัญหาและอุปสรรคภัยคุกคาม (threats) 

1) การเกษตรที่ต้องพึ่งธรรมชาติ 

2) งบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพไม่เพียงพอ 

3) มีแนวชายแดนยาว 25 กิโลเมตร (เป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง 

โรคติดต่อชายแดน) 

4) ขาดงบประมาณในการปราบปรามยาเสพติด 

5) งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพ 3  ประตูทางเข้า-ออกประเทศไทย และประเทศกัมพูชา อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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2.3 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัว 
 
 การศึกษาการปรับเปล่ียนวีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัว ดังนี้ 
 2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีของซิกด์มันด์ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
 ซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นนักจิตวิทยาคิดค้นทฤษฏีจิตวิเคราะห์กล่าวว่า
บุคลิกภาพของคนนั้นประกอบด้วยจิตมนุษย์มีโครงสร้างของจิตแยกได้เป็น 3 ส่วน คือ Id, Ego and 
Super Ego ซึ่งเป็นพลังผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ จนกลายเป็นลักษณะของคนท่ีมีความสัมพันธ์  
และเกี่ยวข้องกันในการแสดงพฤติกรรมปรากฏออกมา 
 1) อิด (id) หมายถึง ความปรารถนาท่ีเป็นแหล่งรวมพลังงานท่ีมีพลังต่อบุคลิกภาพ 
id ประกอบด้วยทุกส่ิงท่ีได้รับการถ่ายทอดจากพันธุกรรมด้ังเดิม แรงกระตุ้นท่ีมีมาต้ังแต่แรกเกิด 
จัดเป็นสัญชาติญาณขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ส่ิงเหล่านี้รวมถึงความต้องการของร่างกาย ความปรารถนา
ทางเพศ และแรงกระตุ้นความก้าวร้าว id เป็นระดับจิตใต้ส านึกและท างานตามหลักการแห่งความสุข 
(principle of pleasure) คือ มีความปรารถนาที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ท้ังหมด id แสวงหาแนวทางเพื่อให้มนุษย์ได้รับความสุข หลีกเล่ียงความเจ็บปุวยและความเครียดและ
ท าให้เกิดความยินดี ตามท่ีร่างกายของแต่ละบุคคลท่ีมีความต้องการในทันทีทันใด  id ประกอบด้วย
ความต้องการทางชีววิทยา และสัญชาติญาณ id ไม่มีความสามารถท่ีจะคิดหรือศึกษา ไม่นับว่าเป็น
ตรรกวิทยา และไม่สามารถช้ีว่าถูกหรือผิด ดังนั้น id ท างานในแนวทางท่ีไม่มีเหตุผลและไม่มีศีลธรรม 
ฟรอยด์มีความเช่ือว่า บุคลิกภาพของเด็กทารกขึ้นอยู่กับ id เกือบท้ังหมด จนกระท่ังเด็กมีการเจริญเติบโต
ถึงอายุ 6-7 เดือน เมื่อร่างกายมีความต้องการทางชีววิทยาเกิดขึ้นก็จะเกิดความเครียดขึ้นใน 
id ซึ่งต้องมีการพยายามผ่อนคลาย แนวโน้มของ id พยายามท่ีจะลดความเครียดลงในทันทีทันใด 
เรียกว่าหลักการแห่งความสุข มี 2 แนวทาง ซึ่งอิดสามารถปลดปล่อยความเครียดโดยตนเอง คือ แนวทาง
ท่ีหนึ่ง โดยผ่านการปฏิบัติการสะท้อนอย่างง่าย เช่น การจาม ซึ่งบางครั้งก็สามารถลดความเครียดลงได้
แนวทางท่ีสอง ใช้ความปรารถนาท่ีต้องการความส าเร็จ โดยผ่านความปรารถนาท่ีต้องการความส าเร็จ 
id จะท าให้เกิดจินตนาการทางความคิดเป็นรูปวัตถุ ซึ่งจะท าให้เกิดความพอใจต่อความต้องการนั้น 
และจะเป็นการช่วยลดความเครียดได้บ้างตามทรรศนะของฟรอยด์ ความฝันก็เป็นแนวทาง
อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสดงออกของความปรารถนาที่ต้องการความส าเร็จ และจะท าให้เกิดเป็น
จิตส านึก (conscious mind) ฟรอยด์ยืนยันว่าความฝันเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย นั้นคือ คนท่ีนอนหลับ
มีความสามารถจ าเรื่องท่ีตนปรารถนาจากจิตใต้ส านึกท่ีปรากฏในความฝันได้ก็จะมีความรู้สึกเกิด
ความกังวลใจ ในกรณีท่ีฝันร้าย และบางทีก็ต้องต่ืนขึ้นในเวลากลางคืน ดังนั้นความฝันท่ีเป็นความจริง
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ก็จะถูกปิดบังไว้ ฟรอยด์ พบว่า บางคนรู้จักใช้สัญลักษณ์ท่ีคล้ายกันส าหรับความฝันทีถูกปกปิดไว้นั้นคือ 
บุคคลจะต้องมีความเข้าใจถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งใช้แทนความฝันก่อนจึงจะสามารถแปลความหมาย
หรือท านายความฝันท่ีเกิดจากจิตใต้ส านึกได้ 
 2) อีโก้ (ego) หมายถึง ระดับจิตส านึกบางส่วน ท าหน้าท่ีตามหลักการแห่งความจริง 
(reality principle) และเช่ือแน่ว่า มีวัตถุอย่างหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมหรือเป็นสภาพการณ์ที่มี
ความเป็นไปได้เพื่อท าให้เกิดความพอใจต่อความต้องการของ id ถ้าบุคคลหนึ่งมีความหิว ego 
จะช่วยท าให้แต่ละบุคคลรู้จักแสวงหาอาหารมาได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดความเครียดท่ีเกิดขึ้น 
จากความหิวมาจาก id ถ้าปราศจาก ego อิดจะต้องแสวงหาอาหาร หรือวัตถุอื่นเพื่อตอบสนองความพอใจ
ต่อความต้องการนั้น    

 ego เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญของบุคลิกภาพ ท าหน้าท่ีตัดสินให้สัญชาติญาณ
เกิดความรู้สึกพอใจเมื่อใด และอย่างไร ไม่เหมือนกับ id คือ ego มีขีดความสามารถใช้ส าหรับพิจารณา
ตัดสินใจและอาศัยหลักการและความมีเหตุผล และสามารถระลึกนึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว 
เป็นส่วนช่วยชี้น าพฤติกรรมให้ได้รับความสุขสูงสุด และขจัดความเจ็บปวดให้มีน้อยท่ีสุด โดยรู้จักเลือก
แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อท าให้เกิดความพอใจต่อความต้องการของ id เพื่อให้บรรลุเปูาหมายใน
ระยะยาว ตัวอย่างเช่น ego อาจจะไม่ยอมให้คนงานคนหนึ่งแสดงความก้าวร้าวต่อนายจ้างโดยตรง 
(ซึ่ง id มีความรักและชอบท่ีจะกระท าเช่นนั้น) เพราะว่าเป็นที่ทราบดีแล้วว่าการกระท าเช่นนี้ จะท าให้
นายจ้างกระท าการนอกเหนืออ านาจ และจะมีการแทรกแซงต่อการพิจารณาแต่งต้ังเล่ือนต าแหน่งใน
อนาคตได้ 
 3) ซูเปอร์อีโก (super ego) หมายถึง ระดับจิตท่ีอยู่ในจิตส านึกเป็นบางส่วน มีหน้าท่ี
ควบคุมการ แสวงหาความสุขของ id จากแรงกระตุ้น super ego ยอมให้ iId แสวงหาความสุขภายใต้
เงื่อนไขท่ีแน่นอน super ego เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม มโนธรรม สามารถจะบอกได้ว่า การกระท าใด
ถูกหรือผิดและจะยอมให้แรงกระตุ้นของ id ได้รับการตอบสนองเป็นความสุข ก็เฉพาะการกระท า
ท่ีถูกต้องทางด้านศีลธรรม มโนธรรม ไม่เหมือนกับ ego ท่ียินยอมให้ id กระท าได้ เมื่อเป็นส่ิงท่ีปลอดภัย
หรือมีความเป็นไปได้ super ego เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการมีประสบการณ์ โดยได้รับการถ่ายทอด ฝึกอบรม 
มาจากพ่อแม่ จากการสอนทางด้านศีลธรรมของสถานศึกษา (norms) ของสังคมท่ีเป็นมาตรฐาน
ส าหรับยึดถือและปฏิบัติของบุคคลในสังคมระบบจิตมนุษย์ท้ัง 3 ระดับนี้ ในการท างานตามหน้าท่ีย่อม
จะต้องมีการต่อสู้ มีการยอมรับ มีการปรับตัวกัน มีความขัดแย้งกัน เป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ ถ้าส่วนของ
จิตท่ีเป็น id ego super ego ส่วนใดเป็นฝุายชนะหรือท่ีมีแรงขับดันมากกว่า บุคลิกภาพของบุคคล 
ก็จะแสดงพฤติกรรมออกไปตามแนวของจิตฝุายท่ีชนะหรือท่ีมีแรงขับดันมากกว่านั้น  จึงสรุปได้ว่า 
ซิกมันด์ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นผู้ท่ีศึกษาจิตส านึกท่ีอยู่ภายในตัวของมนุษย์แต่ละคน จะพัฒนา
และอธิบายส่ิงท่ีเป็นจริงในสังคมว่าเกิดจากการสร้างของกลไกปูองกันทางจิตและซุปเปอร์อีโก้ เพื่อหาทาง
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ตอบสนองความต้องการภายในท่ีอยู่ในระดับจิตไร้ส านึกและพยายามหาทางขจัดความขัดแย้งท่ีอยู่ใน
จิตใจของคนแล้วจึงปรากฏออกมาเป็น super ego (ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ, 2549, หน้า 67) 
 ซึ่งถ้ากล่าวถึงจิต ในแนวทางพระพุทธศาสนาแล้วนั้น จิตเป็นตัวก าหนดการกระท าในตัว
บุคคล เพราะเมื่อจิตก าหนดแนวทางการกระท าแล้วจะส่ังการไปยังสมอง สมองจะเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ
ท้ังทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์ให้ปรากฏออกมา ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของมนุษย์ เว้นแต่บุคคลผู้นั้นเป็นคนวิกลจริตหรือมีจิตบกพร่อง ท่ีอาจแสดงพฤติกรรมต่างๆ ให้เห็น
หรือปรากฏนอกเหนือจากการควบคุมของจิต 
 2.3.2 ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (roy's adaptation theory) 
 มนุษย์ทุกคนท่ีเกิดมาบนโลกนี้ ล้วนแล้วแต่ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคด้วยกันทุกคน มีท้ัง
สุขและทุกข์ปะปนกันไป แต่ทุกคนก็มีสัญชาติญาณในการช่วยเหลือตนเอง เพื่อความอยู่รอดของชีวิต
และความผาสุกในการใช้ชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมรอบๆ ตัว จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
เพื่อให้ตนเองและคนรอบข้างสามารถด าเนินชีวิตอยู่รอดได้อย่างมีความสุข รอยได้ให้ความหมายของ
มนุษย์ว่า เป็นบุคคลเดียว ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชนเป็นระบบการปรับตัวแบบองค์รวม (holistic 
adaptation system) ระบบของมนุษย์เป็นทั้งหมดใน หนึ่งเดียวแสดงถึงพฤติกรรมการมีความหมาย
ของมนุษย์ มีความสามารถในการคิด มีสติ และมีความหมายซึ่งจะมีการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงคนและส่ิงแวดล้อมจะมีรูปแบบและมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม
ท้ังภายในและภายนอก                
 ระบบการปรับตัวของบุคคลเป็นระบบเปิด ภายในมีการเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งมีปฏิสัมพันธ์
กับส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกตลอดเวลา (Roy, 1999) รอยมองว่า บุคคลประกอบด้วยกาย จิต 
และสังคม มีความเป็นองค์รวม (Roy, 1984) ไม่สามารถแยกจากกันได้เพื่อความปกติสุข หรือภาวะ
สุขภาพท่ีดี นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับระดับ การปรับตัว (adaptation level) ซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้าสู่ระบบ
การปรับตัวของบุคคลอีกตัวหนึ่ง ระดับการปรับตัว ก็คือระดับหรือขอบเขตท่ีแสดงถึงความสามารถ
ของบุคคลในการตอบสนองทางบวกต่อสถานการณ์หนึ่ง หรือเป็นผลจากการที่บุคคลตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้านั่นเอง ท้ังนี้ รอย ได้แบ่งระดับการปรับตัวออกเป็น 3 ลักษณะ (Roy, 1999) ได้แก่ 
 1) ระดับการปรับตัวท่ีมีการผสมผสานกันได้ดี ( integrated level of adaptation) 
หมายถึง ระดับของการปรับตัวท่ีโครงสร้างและหน้าท่ีของร่างกาย สามารถท างานประสานกันได้
อย่างเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ เช่น สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ  
สามารถตอบสนองความต้องการของร่างกายได้ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเข้ามาสามารถยอมรับได้  
บุคคลมีความมั่นคงในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมสามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างเหมาะสมและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นตามความเหมาะสมเช่นกัน 
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 2) ระดับการปรับตัวท่ีอยู่ในระยะของการชดเชย (compensatory level of 
adaptation) หมายถึง ระดับท่ีกลไกการควบคุมและกลไกการคิดที่ถูกกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ
ปรับตัวอย่างผสมผสาน (integrated) 

3) ระดับการปรับตัวท่ีอยู่ภาวะอันตราย/ไม่ดี (compromised level of adaptation) 
หมายถึง ระดับการปรับตัวท่ียังไม่เพียงพอท่ีจะไปถึงระดับของการปรับตัวท่ีผสมผสานกันได้ดีและ
ระดับการปรับตัวในระยะของการชดเชยท าให้เกิดปัญหาการปรับตัวในระยะการปรับตัวที่ไม่ดีนี้  
เมื่อส่ิงเร้าท่ีมากระทบนั้นอยู่ในขอบเขตความสามารถในการปรับตัวของบุคคล บุคคลจะสามารถ
ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าส่ิงเร้านั้นอยู่เหนือความสามารถของบุคคลจะเกิดการปรับตัว
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระดับความสามารถในการปรับตัวของแต่ละบุคคล จะมีลักษณะเฉพาะตัว  
และมีขอบเขตจ ากัด แต่ถ้าหากบุคคลเคยประสบความส าเร็จในสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนแล้ว 
ขอบเขตระดับความสามารถในการปรับตัวจะกว้างขึ้นในสถานการณ์ใหม่ท่ีเกิดขึ้นคล้ายกันหากระดับ
การปรับตัวไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลสะท้อนกลับสู่ระดับการปรับตัวใหม่ เพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ใน
สมดุลได้ต่อไปเมื่อสิ่งเร้าเข้ามากระทบท าให้ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวให้เข้าสู่สมดุล
ของระบบโดยใช้กลไกการเผชิญปัญหา (coping mechanism) เป็นกระบวนการท่ีตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยท่ีบุคคลไม่ต้องคิด (Roy, 
1984) การปรับตัวนั้นอาศัยกลไก ท่ีท างานประสานกัน 2 กลไก ได้แก่ 
 (1) กลไกการควบคุม (regulator mechanism) รอยมองว่าเป็นกลไกการปรับตัว
เพื่อตอบสนองโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาสมดุลการท างานของร่างกายในระบบต่างๆ โดยอาศัยระบบประสาท
ของร่างกาย (neural) สารเคมี (chemical) และระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine) กระบวนการเผชิญปัญหา
ท างาน จากการท่ีส่ิงเร้าท้ังจากภายนอกและภายใน ผ่านการรับความรู้สึก (sense) เข้าสู่ระบบประสาท 
ระบบไหลเวียน และระบบต่อมไร้ท่อผ่านวิถีประสาท (channel) โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองโดยอัตโนมัติ (automatic and unconcious responses) (Roy, 1984) และจะมีผลต่อกลไก
การคิดรู้ด้วย 
 (2) กลไกการคิดรู้ (cognator mechanism) รอยมองว่าเป็นกลไกการปรับตัวท่ีท างาน
ผ่านทางกระบวนการการคิดรู้และอารมณ์ (cognitive-emotive) มี 4 วิถีทาง ได้แก่ กระบวนการรับรู้
หรือรับข้อมูล (perceptual and information processing) คือ กิจกรรมการเลือกรับข้อมูล เก็บรหัส 
(coding) และจดจ าข้อมูล (memory) นั่นเอง ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ (learning) จะเกี่ยวข้องกับ
การเลียนแบบ การได้รับรางวัลผ่านกระบวนการตัดสินใจ (judgement) และการแสดงอารมณ์ (emotion) 
(Roy, 1984) ตลอดจนกลไกการปูองกันทางจิต (defense mechanism) (Roy, 1999) แล้วเกิดเป็น
พฤติกรรมตอบสนองออกมาการท างานของกลไกลการควบคุมและกลไกการคิดรู้มีการท างานร่วมกัน
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อย่างแยกจากกันไม่ได้ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ (outcome) ซึ่งตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมการปรับตัว 
4 ด้าน ได้แก่  

 ก. การปรับตัวด้านร่างกาย (physiological mode) ซึ่งรอย (Roy, 1999) กล่าวว่า 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางด้านร่างกาย และสารเคมีท่ีเกี่ยวข้องกันในเรื่องการท าหน้าท่ี
และกิจกรรมของระบบอวัยวะโดยจะเป็นการท างานของเซลล์ เนื้อเยื่ออวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกาย
ของบุคคลเป็นการปรับตัวเพื่อด ารงไว้ซึ่งความมั่นคงด้านร่างกาย (physiologic integrity) ได้แก่ อากาศ 
น้ า อาหาร การออกก าลังกายและการพักผ่อน การขับถ่าย  การควบคุมภาวะสมดุลของร่างกาย ยังรวมถึง
การท าหน้าท่ีของกลไกการควบคุม คือ การรับความรู้สึก สารน้ า และอิเลคโตรไลท์ การท าหน้าท่ีของ
ระบบประสาทและการท าหน้าท่ีของระบบต่อมไร้ท่อ เปูาหมายสูงสุดเป็นการปรับตัวเพื่อเข้าสู่สมดุล
ของร่างกาย การประเมินพฤติกรรมการปรับตัวด้านร่างกายเป็นการประเมินพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความต้องการพื้นฐานด้านร่างกายสามารถประเมินได้จากการสังเกต การวัด การตรวจร่างกาย  
การตรวจพิเศษ การสัมภาษณ์และการรายงานด้วยตนเอง มีรายละเอียดดังนี้ 

ก) ออกซิเจน (oxygenation) 
 ข) โภชนาการ (nutrition) 
 ค) การขับถ่าย (elimination) 
 ง) การมีกิจกรรมและการพักผ่อน (activity and rest) 
 จ) การปูองกันอันตรายของร่างกาย (protection) 
 ฉ) การรับความรู้สึก (sense) 
 ช) สารน้ าและอิเลคโตรไลท์ (fluid and electrolyte) 
 ซ) การท าหน้าท่ีของระบบประสาท (neurological function) 
 ฌ) การท าหน้าท่ีของระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine function) 
 ข. การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน self-concept mode)                     
 ประกอบขึ้นจากความเช่ือ และความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองในช่วงเวลาหนึ่ง 
เกิดขึ้นจากการรับรู้ในตนเองและจากปฏิกิริยาของบุคคลรอบข้าง (Roy, 1999) ซึ่งรอยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
 ก) อัตมโนทัศน์ด้านร่างกาย (physical self)                         
  รอย (Roy, 1999) อธิบายว่า เป็นการประเมินตนเองด้านร่างกายของ
บุคคลอันประกอบด้วยคุณลักษณะทางด้านร่างกาย การมีเพศสัมพันธ์ ภาวะสุขภาพและการเจ็บปุวย 
และลักษณะท่ีปรากฏ รอย (Roy, 1999) แบ่งเป็นด้านการรับความรู้สึกของร่างกาย (body sensation) 
และด้านภาพลักษณ์ (body image)  
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 ข) อัตมโนทัศน์ส่วนบุคคล (personal self)      
รอย (Roy, 1999) กล่าวว่า เป็นการประเมินของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับ

ลักษณะนิสัย ความคาดหวัง ความรู้สึกมีค่า การให้คุณค่า อัตมโนทัศน์ส่วนบุคคลนี้ประกอบด้วย  
ด้านความมั่นคงในตนเอง (self consistency) ด้านอุดมคติของตนเอง (self ideal) ด้านศีลธรรมจรรยา
และจิตวิญญาณแห่งตน (moral ethical spiritual self) 

 ค) การปรับตัวด้านบทบาทหน้าท่ี (role function mode)                  
         เป็นการปรับตัวเพื่อตอบสนองทางด้านความมั่นคงหรือได้รับการยอมรับ

ในสังคม (social integrity) เป็นการกระท าหน้าท่ีตามความคาดหวังของสังคม เน้นบทบาทต าแหน่งหน้าท่ี
ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เป็นส่ิงก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์หนึ่งๆ โดยบุคคล
จะต้องปรับตัวตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีสังคมคาดหวังไว้อย่างเหมาะสม หากไม่สามารถปรับตัวใน
ด้านบทบาทหน้าท่ีได้จะเกิดปัญหาคือการไม่สามารถแสดงบทบาทใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ineffective role transition) การแสดงบทบาทไม่ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง (role distance) ความขัดแย้ง
ในบทบาท (role conflict) และความล้มเหลวในบทบาท (role failure)การแสดงบทบาทนี้จะสัมพันธ์
กับความรู้สึกต่อบทบาทตามท่ีรอยได้แบ่งบทบาทของบุคคล ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 (ก) บทบาทปฐมภูมิ (primary role)        

  บทบาทนี้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น 
บทบาทนี้เป็นไปตามการเจริญเติบโตของบุคคลหรือขั้นพัฒนาการแต่ละวัย เช่น บทบาทการเป็น
เด็กวัยเรียน บทบาทในการเป็นผู้สูงอายุ 
 (ข) บทบาททุติยภูมิ (secondary role)       
  เป็นบทบาทท่ีสัมพันธ์กับบทบาทปฐมภูมิ บุคคลหนึ่งอาจมีบทบาท
ทุติยภูมิได้หลายบทบาท ท้ังบทบาทในครอบครัว เช่น บทบาท การเป็นบุตรของบิดามารดา บทบาท
การเป็นพี่หรือเป็นน้อง และบทบาทตามอาชีพ เช่น บทบาทการเป็นพยาบาล บทบาทการเป็นครู 
บทบาทการเป็นนักศึกษาพยาบาล 
 (ค) บทบาทตติยภูมิ (tertiary role)        
  เป็นบทบาทช่ัวคราวท่ีบุคคลนั้นได้รับบทบาทนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระยะเวลาและระยะพัฒนาการของบุคคล เช่น บทบาทการเป็นผู้ปุวย บทบาทการเป็นประธานการประชุม 
เป็นต้น ท้ังนี้ บทบาทจะประกอบไปด้วยพฤติกรรมของบุคคล 2 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการกระท า 
(instrumental behavior) และพฤติกรรมความรู้สึก (expressive behavior)  
  ง) การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน (interdependence mode)     
 เป็นการปรับตัวเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางสังคมเช่นกันเป็นการตอบสนอง
ต่อความต้องการท่ีจะมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลการให้ได้รับความรัก ความห่วงใย ก่อให้เกิดความรู้สึก
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มั่นคงปลอดภัย หากปฏิบัติตัวหรือปรับตัวไม่เหมาะสมจะเกิดการพึ่งพาผู้อื่นไม่เหมาะสม (dysfunction 
dependence) และการพึ่งพาตนเองไม่เหมาะสม (dysfunction independence) แต่โดยปกติแล้ว
บุคคลจะพยายามพึ่งพาตนเองและผู้อื่นภายในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสังคมยอมรับ มีการรับและ
ให้ความเอาใจใส่ดูแล พึ่งพาอย่างสม่ าเสมอ มีปฏิสัมพันธ์และการอยู่คนเดียวอย่างเหมาะสม ซึ่งถือว่า
เป็นการปรับตัวด้านนี้ท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งรอย (Roy, 1999) แบ่งการประเมินออกได้ดังนี้                                               
 (ก) บุคคลส าคัญ (significant other) เป็นการประเมินความรู้สึก 
ความผูกพัน สัมพันธภาพ และการช่วยเหลือกันระหว่างผู้รับบริการกับบุคคลท่ีมีความหมายต่อชีวิต 
 (ข) ระบบสนับสนุน (supporting system) ประเมินความรู้สึก ความผูกพัน 
การช่วยเหลือระหว่างผู้รับบริการกับครอบครัว เครือญาติ เพื่อนร่วมงาน  
 รอยให้ค าจ ากัดความของส่ิงแวดล้อม โดยยึดตามทฤษฎีของเฮลสัน ท่ีกล่าวว่าการปรับตัว
เป็นการท างานของระดับการเปล่ียนแปลงระดับและระบบการปรับตัวของมนุษย์รอยมองว่า
ส่ิงแวดล้อม เป็นทุกส่ิงทุกอย่าง ทุกสภาพการณ์ ท่ีล้อมรอบตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกบุคคล 
มีผลกระทบต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของบุคคล (Roy, 1999) สิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยน าเข้า
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมเกิดขึ้นจะกลาย เป็นส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้นให้บุคคลเกิดการปรับตัว  
โดยจ าแนกส่ิงเร้าออกเป็น 3 ประเภท (รุจิรางค์ แอกทอง, 2549, หน้า 26-27) ได้แก่ 
 1) ส่ิงเร้าตรง (focal stimuli) คือ ส่ิงเร้าท้ังจากภายนอกและภายในท่ีบุคคลก าลัง
เผชิญอยู่ในขณะนั้นมีความส าคัญ และมีอิทธิพลต่อการปรับตัวมากที่สุดท าให้ต้องมีการตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้านั้นเกิดขึ้น ส่ิงเร้าเปรียบเสมือนตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม เช่น การเจ็บปุวยขณะนั้น 
 2) ส่ิงเร้าร่วม (contextual stimuli) คือ ส่ิงเร้าอื่นๆ ท่ีมีอยู่ในขณะนั้น นอกเหนือจาก
ส่ิงเร้ามีผลมากระทบบุคคลเช่นกัน เป็นได้ท้ังในทางบวกและทางลบ ซึ่งถ้ามีผลในทางบวกจะช่วยลด
อิทธิพลของส่ิงเร้าตรงหรือช่วยลดความรุนแรงได้ แต่ถ้ามีผลในทางลบจะท าให้อิทธิพลของส่ิงเร้าตรง
มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น จะท าให้บุคคลปรับได้ยากเพิ่มขึ้น โดยอาจจะมีผลเป็นตัวเสริมต่อสิ่งเร้าตรง 
ส่ิงเร้าร่วมเหล่านี้ เช่น เพศ การศึกษา สัมพันธภาพ รายได้ของครอบครัว  
 3) ส่ิงเร้าแฝง (residual stimuli) คือ ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน
ระบบบุคคลเป็นลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย์ หรืออาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีต เช่น นิสัย ทัศนคติ 
ความเช่ือ ค่านิยม บุคลิกภาพ เป็นต้น  
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2.4 การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต 
 
 ประชาชนชาวไทย ในอดีตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร มีวิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แต่ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีการเปล่ียนแปลงและ ประชากรของประเทศเพิ่มมากขึ้น 
วิถีชีวิตของพลเมืองก็ย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ อันจะต้องมีการต่อสู้และแข่งขันกัน
อย่างรุนแรงและยากล าบาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเล็งเห็นถึง
เดือดร้อน ทุกข์ยากของประชาชนในประเทศ จึงมีแนวความคิดในการท่ีจะช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย
ให้พ้นทุกข์ภัยดังกล่าว และมีวิถีชีวิตท่ีอยู่ดี มีสุข โดยทรงมีพระราชด าริให้ประชาชนชาวไทยด ารงชีวิต
โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีพ 
 จากการศึกษารายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต (lifestyle or style of life) ผู้วิจัยพบว่า 
มีการใช้ค าท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกันหลายค า ไดแก ค าว่าแบบแผนชีวิต การด าเนินชีวิต รูปแบบชีวิต 
ซึ่งไดมีผู้ใหค้วามหมายไวดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) ได้ให้ ความหมาย
ของค าว่า วิถีชีวิต หมายถึง ความเป็นไปในการด ารงชีวิต  
 สารานุกรมเว็บสเตอร์ (Webster’s New World Dictionary, 1994, p. 781) ได้ให้ความหมายว่า 
วิถีชีวิต หมายถึง การด าเนินชีวิตในภาพรวมของบุคคลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะและค่านิยมของ
บุคคลนั้น 
 นันทพร ศรีสุทธะ (2544) ได้สรุปความหมายของค าว่า วิถีชีวิต หมายถึง การแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ เป็นประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เป็นนิสัย ซึ่งจะสะท้อนทัศนคติ และวัฒนธรรมของบุคคลเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลในเรื่องท่ีอยู่อาศัย ลักษณะครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี การดูแล
สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลนั้น จะได้รับอิทธิพลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ส่ิงแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น สถานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความแตกต่างของรายได้  
การศึกษา อาชีพ ความเช่ือของบุคคล จะเป็นตัวก าหนดท าให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 
 โอไบรเอน (O’Brien, 1976, pp. 39-40) ใหค้วามหมายของ แบบแผนชีวิต หมายถึง นิสัยท่ี
ประพฤติในการด ารงชีวิต เช่น การออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพการประกอบ
อาชีพ และการช่วยเหลือสังคม 
 องค์การอนามัยโลก (WHO, Health Education Unit, 1986, p. 118) ให้ความหมายของวิถีชีวิตว่า 
หมายถึง แบบแผนของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเป็นไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจ และความสามารถ
ในการเลือกแสดงพฤติกรรมนั้น 
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 วอล์คเกอร์; ซีคริสท์ และเพนเดอร์ (Walker; Schrist & Pender, 1987, p. 76; citing in, 
1982, pp. 303-315) ให้ความหมายของวิถีชีวิตว่าเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตหรือแบบแผนของ
การปฏิบัติของประชาชนในเรื่องการท ากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน 
 คูลบอก; เอิรนส และมองโกเมอรี่ (Kulbok; Earls & Mongomery, 1988, p. 25) ให้ความหมายว่า 
วิถีชีวิต หมายถึงการท่ีบุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรม การด าเนินชีวิต ซึ่งบุคคลนั้นไดเลือกแลว โดยท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของคนนั้นในด้านดีหรือไมดีก็ได้ 
 หนังสือความสัมพันธ์ของมนุษย์กับวิถีชีวิต (2552; อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2552) กล่าวว่า 
วิถีชีวิต หมายถึง การกระท าตามวิธีการและแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีความสุขและประสบ 
ความส าเร็จในชีวิต โดยกระท าอย่างต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย กระท่ังการกระท านั้นได้กลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิต  
 หนังสือแนวทางการพัฒนาบนวิถีชีวิตไทย (2552; อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2552) กล่าวว่า 
วิถีชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของผู้คนในแต่ละสังคม บนพื้นฐานวัฒนธรรมของ
สังคมนั้นๆ  
 จากความหมายดังกล่าว สรุปไดวา วิถีชีวิต หมายถึง รูปแบบหรือแนวทางการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของบุคคลหรือผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นๆ โดยการสะท้อน
พฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดงถึงทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมและคุณธรรม 
จนกลายเป็นแบบแผน กฎเกณฑ์ ท่ีสามารถร่วมกันปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 รูปแบบการด าเนินชีวิต (lifestyle or style of life) หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล โดย
ท่ีลักษณะของพฤติกรรมต่างๆ จะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึง รูปแบบการด าเนินชีวิต แต่ละแบบ พฤติกรรมใน
การเข้าสังคม ในการบริโภคส่ิงต่างๆ การหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจหรือการใช้เวลาว่าง
ในการท ากิจกรรมให้เป็นประโยชน์ ล้วนแต่เป็นส่วนประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าตัว
ของแต่ละคน รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยท่ัวไปแล้วจะแสดงถึงค่านิยมทัศนคติ และมุมมองของแต่ละ
บุคคลดังนั้นรูปแบบการด าเนินชีวิต จึงมีความหมายในเชิงของอัตตาหรือตัวตน และใช้ในการสร้าง
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีประกอบกับอตัลักษณ์ของบุคคล 
 มนุษย์ทุกคนมีความคิดและมีเปูาหมายในการด าเนินชีวิตแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ต่างๆ ของแต่ละบุคคล แต่เปูาหมายท่ีแท้จริงของมนุษย์อาจไมแตกต่างกัน นั่นก็คือ ความต้องการมี
ความสุขในชีวิต จะต่างก็เพียงแต่วิธีการหรือวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งแต่ละบุคคลเลือกท่ีจะด าเนินการ
เพื่อไปสูเปูาหมายของตนเองการด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลย่อมเป็นผลมาจากแนวคิด
เกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือประสบการณการเรียนรูของบุคคลนั้นๆ 
 จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า มีแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตหลายประการ ดังนี้ 
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 ประเวศ วะสี (2538, หน้า 19-24) ไดกล่าวถึงการด ารงชีวิตท่ีมีคุณค่าหรือมีวิถีชีวิตท่ีถูกต้อง
ทุกคนควรจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการด ารงชีวิตท่ีมีคุณค่า 5 ประการ คือ 
 1) ปลุกมโนส านึกแหง่ความเป็นมนุษย์จุดเริ่มต้นของการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าอยู่ท่ี
การปลุกมโนส านึกแห่งความเปน็มนุษย์ของตนเองใหต้ระหนักรูวา เรามีศักยภาพท่ีจะเรียนรูท่ี จะรักและ
ท่ีจะเปน็อิสระ คือ พ้นจากความบีบค้ันไดมโนส านึกท าให้เกิดพลังอ านาจแห่งเจตจ านง พลังนี้ก่อให้เกิด
พลังชีวิต ช่วยให้ชีวิตด ารงอยู่ไดและมีความส าเร็จ                      
 2) สัมผัสเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติในสังคมสมัยใหม่ ชีวิตและการท างานของคนอยู่
กับความไม่เท่ียงแท้จึงท าใหเ้กิดปัญหาทางจิต สังคม และปัญญาเป็นอันมาก ในสังคมปัจจุบันชีวิตท่ีมี
คุณค่าต้องพยายามใหสั้มผัสกับธรรมชาติและสัมผัสกับชีวิตเพื่อนมนุษย์ไวเสมอๆ เพื่อพัฒนาจิตใจให้
ละเอียดอ่อน และพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้น ซึ่งจะท าใหชี้วิตมีคุณค่ายิ่งนัก   
 3) ขยายความรักเพื่อนมนุษย์และความรักธรรมชาติออกไปอย่างกว้างขวาง โดย 
ปราศจากเงื่อนไขทางลัทธิอุดมการณหรือชนช้ันใดๆ ให้จิตใจเต็มไปด้วยมิตรไมตรีและเอื้ออาทรต่อ 
สรรพส่ิงท้ังหลายมีความรักสากล เมื่อท าไดดังนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จิตใจจะสงบ ประสบความงาม ความสุข
และอิสรภาพ ท าใหอ้ยู่ในฐานะท่ี พรอมจะเรียนรูจากทุกส่ิงทุกอย่างทุกสถานการณได้เป็นอย่างดีตาม
ความเป็นจริง จึงท าให้มีศักยภาพมากข้ึน 
 4) รวมกลุ่มท าให้เกิดความเป็นชุมชน การรวมกลุ่มของบุคคลจ านวนหนึ่งท่ีมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรูและการกระท าร่วมกัน และมีองค์กรจัดการ
จะเกิดความอบอุ่นและความสุขอย่างมาก มีพลังการเรียนรูและพลังการสร้างสรรค์สูง เมื่อเกิดสภาพ
ดังกล่าวขึ้น เรียกว่า มีความเปน็ชุมชนและเครือข่ายของชุมชนจะท าใหแ้กปั้ญหาได้ทุกอย่าง 
  5) การเป็นบุคคลเรียนรู้ในยุคสมัยแห่งความสลับซับซ้อนและความเปล่ียนแปลง 
อย่างรวดเร็ว คนทุกคนต้องเป็นบุคคลเรียนรูและมีกระบวนการเรียนรู ท่ีเหมาะสม สามารถเรียนรูได
จากทุกคนและทุกสถานการณการรู้อะไรแจ่มแจ้งท าให้เกิดความสุข เพราะท าให้เกิดอิสรภาพหรือ 
การหลุดพ้นจากความไมรู้ ความไมรูท าใหเ้กิดความบีบค้ัน การเรียนรูท่ีถูกต้องท าให้รูความจริง เกี่ยวกับ
ธรรมชาติมนุษย์และสังคมท้ังทางวัตถุธรรมและนามธรรม รวมไปจนถึงทางจิตวิญญาณ การรู้ความจริง
ท าใหม้ีศักยภาพทางสังคม และท าใหชี้วิตมีคุณค่ายิ่งขึน้ 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2544, หน้า 41-42) ได้กล่าวถึงแนวคิดวิถีชีวิตท่ีจะด ารงคุณค่าหรือ 
เพิ่มคุณค่าใหก้ับชีวิตไวดังนี้ 
 1) สร้างสมดุลทางกายภาพ คือ การท าใหร้่างกายแข็งแรง สุขภาพกายดี       

2) สร้างสมดุลทางจิต คือ การท าใหจิ้ตมีความมั่นคง สุขภาพจิตดี  
3) สร้างสมดุลทางสังคม คือ การท าใหค้รอบครัวมีความอบอุน กลุ่มเพื่อนมั่นคง      
4) สร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ คือ การท าใหฐ้านะทางเศรษฐกิจมั่นคง  
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5) สร้างสมดุลทางจิตวิญญาณ คือ การมีคุณธรรมจริยธรรม ท าประโยชนตนพร้อมๆ 
ไปกับประโยชน์ท่านด้วย 
 6) ส่งเสริมสมดุลทางธรรมชาติ คือ การท าให้ธรรมชาติคงความหลากหลาย สามารถ
รักษาความสมดุลในระบบนิเวศน์ 
 อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของคนถูกก าหนดให้แตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เช่น
ชาวเขาก็แตกต่างจากชาวเมือง คนไทยอิสลามก็แตกต่างจากคนไทยพุทธ ดังนั้น  วิถีชีวิตของชาวไทย
หรือต่างชาติก็ดี จะมีวิถีชีวิตท่ีเป็นลักษณะของตนเอง จึงไม่ถือว่าวัฒนธรรมของใครสูงหรือต่ า  
ล้าหลัง ปุาเถื่อนกว่าอีกวัฒนธรรมหนึ่ง (สุพัตรา สุภาพ , 2541) และวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้น
ย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย และขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคม จ า เป็นที่ต้องเรียนรู้
ปรับตัวให้สอดคล้องกับส่ิงใหม่ๆ เพื่อการอยู่รอด แต่ส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต คือ คติธรรมเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมท้ังปัจจัยส่ีจึงท าให้มนุษย์จ าเป็นต้องการ
แลกเปล่ียนการผลิตซึ่งกันและกันในชุมชน ดังนั้นแล้ว วิถีชีวิตจึงเป็นการสรุปความคิดและแนวการปฏิบัติ
ตนของชุมชนนั้นๆ ซึ่งโดยท่ัวไปแต่ละชุมชนจะมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละชุมชนนั้นๆ ท่ีมีคุณค่า เกิดจากการรวบรวมจากประวัติศาสตร์ให้ความส าคัญแก่ความเป็นคน 
และหล่อหลอมกลมกลืนกันในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาชุมชนท่ีส าคัญ ซึ่งหาก
ต้องการเข้าใจชุมชมจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ  (ฉัตรทิพย์ 
นาถสุภา, 2540) 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2543, หน้า 2) ได้กล่าวถึงแนวคิดวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญา
ท่ีมีมิติครอบคลุม ด้วยกัน 4 ด้าน คือ 
 1) มิติด้านเศรษฐกิจ 

2) มิติด้านจิตใจหมายถึง การมีจิตใจท่ีรูจักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในส่ิง
ท่ีมี ยินดีในส่ิงท่ีได ไมโลภ ปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาในการด ารงชีวิตนั่นคือ 
การด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุค คล ซึ่งหมายถึงความสามารถใน
การด ารงชีวิตไดอยา่งไม่เดือดร้อน ก าหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานานุรูป ตามอัตภาพ 
และท่ีส าคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยมตามกระแสในยุคโลกาภิวัฒน์มีอิสรภาพ เสรีภาพ 
ไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆ กับส่ิงใด กล่าวโดยสรุปก็คือ การหันกลับมายึดแนวทางการด าเนินชีวิตตาม
ทางสายกลาง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคง ในการด ารงชีวิตท่ี
ส่งผลให้สามารถพึ่งตนเองได โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง 5 ประการ คือ  

(1) การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ  
(2) การพึ่งตนเองทางด้านสังคม  
(3) การพึ่งตนเองทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
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(4) การพึ่งตนเองทางด้านเทคโนโลยี  
(5) การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ 

 3) มิติด้านสังคม 
 4) มิติด้านวัฒนธรรม  
 นอกจากนี้ ธวัชชัย พืชผล (2549, หน้า 132) ไดอธิบายไววาแนวความคิดการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานได้กับทุกอาชีพ โดยมีแนวทาง 
การปฏิบัติดังนี้ 

1) การจะท างานอะไรต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรูกอ่น ตองมีสติจึงจะเกิดปัญญา  
 2) ตองมีความอดทนมุ่งมั่น ยึดหลักธรรมะ ความถูกต้องจะท าใหเ้ราสามารถเผชิญหน้า
กับทุกส่ิงทุกอย่างไดโดยไมหวาดกลัว  

3) ตองมีความอ่อนน้อมถอ่มตน เรียบง่ายและประหยัด  
4) ท างานโดยมุ่งประโยชนส่วนรวมเป็นหลัก ไมหวังผลอันใด เมื่องานนั้นส าเร็จลุล่วง

ส่ิงท่ีเราจะไดรับก็คือ ความสุขในการท่ีเราท าเพื่อผู้อื่นนั่นเอง  
5) ต้องรับฟังความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะ 

เบาะแว้งกัน  
6) ควรมีความขยันหมั่นเพียร และมีความต้ังใจจริงในการท างานเพื่อท่ีจะน าไปสู

ความส าเร็จ  
7) ตองมีความสุจริตและมีความกตัญญูซึ่งเป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีสุด 
8) ควรพึ่งตนเองให้ไดก่อนท่ีจะพึ่งคนอื่น และส่งเสริมคนเก่งคนดีไม่อิจฉาเพื่อน

ร่วมงาน  
9) ท าอยา่งใดมาจะไดผลอย่างนั้นตอบแทน ทรงสอนว่าถ้าปลูกมะม่วงก็จะได้มะม่วง 

ถ้าปลูกความดีก็จะไดความรักกลับมา  
10) ตองมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ จึงจะอยู่ 

รอดได 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากหลายแหล่ง แต่ปรากฏว่าไม่พบงานวิจัยในลักษณะท่ีผู้วิจัยด าเนินการวิจัยท่ี
สอดคล้องหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะพบงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
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 อัญชลี มีบุญ (2556) ได้ศึกษาวิถีชีวิตชาวนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี พ.ศ. 2398 ถึง พ.ศ. 2549  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี พ.ศ. 2398 ถึง พ.ศ. 2549 ศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตชาวนาในลุ่มน้ าปราจีนบุรี ตลอดจนการปรับตัวของ
ชาวนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี และศึกษาสถานภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม (ท านา) 
เพื่อการด ารงอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมชาวนาไทย มีขอบเขตด้านพื้นท่ี
ในลุ่มน้ าปราจีนบุรี คือ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านสร้าง 
อ าเภอศรีมโหสถ อ าเภอศรีมหาโพธิ์ อ าเภอประจันตคาม อ าเภอกบินทร์บุรี และอ าเภอนาดี  
ครอบคลุมเวลาจาก พ.ศ. 2398-2549 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง และท าการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (snowball sampling) 
ใช้การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 ผลการวิจัยพบว่า วิถีชีวิตชาวนาลุ่มน้ าปราจีนบุรีในสมัยก่อนกรท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง  
สามารถพึ่งตนเองได้ มีภูมิทัศน์วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท านา มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์มา
ยาวนาน ต้ังแต่ก่อนการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง หลังการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง พ.ศ. 2398 และก่อนเกิด
โครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก (eastern seaboard project) ท้ังสามช่วงมีปัจจัยต่างๆ 
ท่ีชาวนาอยู่เบ้ืองหลังความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศชาติ “กระดูกสันหลังของชาติ” 
เป็นด่ังผู้ปิดทองหลังพระ มิหน าซ้ ายังถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกระท าจากสังคมภายนอกและภายใน
มาอย่างยาวนาน ท้ังกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสามารถปรับตัวได้
ทุกรูปแบบ 
 งานวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของเครือข่ายวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
พิธีกรรม และความเช่ือต่างๆ ท่ียังด ารงอยู่ ข้ามยุค ข้ามสมัย คือ เครือข่ายชาวนาท่ีสามารถเช่ือมโยง
ระบบจิตใจอันปราณีตงดงาม ถูกหล่อหลอมมาด้วยวัฒนธรรมอันดีงามแบบด้ังเดิม ข้าวเป็น “อัตลักษณ์” 
ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นคนไทย เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณ
ข้าวหรือแม่โพสพ ชาวนาก็ท าขวัญข้าว เพื่อบ ารุงขวัญก าลังใจลดความวิตกกังวล เบิกบาน ปิติสุข และ
ความมั่นคงในชีวิต  
 ตุลย์ ตาลเจริญ (2555) ได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอ าเภอเสาไห้  
จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนา  วิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรค โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครอบครัวท่ีประกอบอาชีพท านาและมีรายได้หลักของ
ครอบครัวจากการประกอบอาชีพท านา และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์
หัวหน้าครอบครัวท่ีประกอบอาชีพท านาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต รายได้ วิธีการผลิต 
การด าเนินชีวิตและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต ปัญหาและอุปสรรค แนวทางใน
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การแก้ไขปัญหาในวิถีการผลิต และสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมร่วมกับการสังเกตสภาพการด าเนินชีวิต สภาพการเปล่ียนแปลงในชุมชน ค่านิยม วัฒนธรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี รวมท้ังน าเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาในวิถีการผลิตของชาวนาอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบว่า ชาวนาในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มี
การเปล่ียนแปลงไปสู่การผลิตเพื่อการค้า ชาวนามีการลงทุนเพื่อการผลิตข้าวทุกขั้นตอน นิยมท านาหว่าน
มากกว่านาด าเพื่อประหยัดแรงงานและลดต้นทุน ท ากิจกรรมหลายอย่างในพื้นท่ีเดียวกัน ปลูกพืชหมุนเวียน
ตลอดปี ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้น ท าให้ชาวนาในทุกครัวเรือนมีการลงทุนทางการผลิตและ
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และมีรายจ่ายด้านการบริโภคในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดหนี้สิน
จากการกู้ยืมเพื่อการผลิตและการบริโภคในครัวเรือน แนวโน้มในปัจจุบันอยู่ในยุคของการเปล่ียนสังคม
การเกษตรแบบทุนนิยมไปสู่การท าไร่นาสวนผสมตามแผนการพัฒนาของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
 เพชรณภัค นามแสงผา (2555) ได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง พ.ศ. 2470-2548 ผลการศึกษาพบว่า บางโฉลงเป็นชุมชนท่ีมีมาต้ังแต่สมัย
อยุธยาตอนปลาย มีพัฒนาการต่อเนื่องและความเปล่ียนแปลงระหว่าง พ.ศ. 2470 -2548 โดย
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวบางโฉลงในแต่ละช่วงเวลา คือ การสร้างถนน
ท่ีเกี่ยวข้องกับบางโฉลง 2 สาย คือ ถนนสุขุมวิทสายเก่า ซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตร มีบทบาทคือ
ท าให้การท านาได้ผลดี เกิดการขยายพื้นท่ีปลูกข้าว ส่วนถนนบางนา-บางปะกง มีบทบาทส าคัญใน
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 การเปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทในการแจ้ง
ข่าวสารราชการให้ชาวบ้านทราบและปฏิบัติ เมื่ อมีองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านก็หมดบทบาทไป องค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลงมีหน้าที่บริหารท้องถิ่น มีรายได้
และได้รับงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นจากรัฐในการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ และสนับสนุน
การศึกษาในท้องถิ่น ปัจจุบันความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในบางโฉลงมาจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโฉลงมากกว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ มีการเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม คือ การท านา
มาเป็นเกษตรผสมผสาน เมื่อท านาไม่มีก าไรและเปล่ียนเป็นการเล้ียงปลาเชิงธุรกิจ จากความส าเร็จ
ในการผสมเทียมปลา การขยายถนนบางนา-บางปะกง และการกระจายอุตสาหกรรมไปยังหัวเมือง
ในต่างจังหวัด เพื่อลดการเติบโตของเมืองหลวงและการย้ายถิ่นของแรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมใน
บางโฉลงท่ีมีมาก ส่งผลให้ท่ีดินมีราคาสูงขึ้น การใช้ท่ีดินจึงเปล่ียนไป ท่ีนาถูกขายเปล่ียนเป็นท่ีต้ัง
โรงงานอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ หมู่บ้านจัดสรร และห้องเช่า ปัจจุบันไม่มีนาข้าว อาชีพเกษตรกรรม
เปล่ียนเป็นอุตสาหกรรม การค้าและบริการ จากวิถีชีวิตในสังคมท่ีเรียบง่าย พอเพียง เป็นครอบครัวขยาย 
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ใช้การแลกเปล่ียนผลผลิตมากกว่าการใช้เงินตรา ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปล่ียนไปสู่สังคมท่ีเร่งรีบ 
แข่งขันและลักษณะครอบครัวเด่ียว ด้วยสาเหตุจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และการท างาน 
ด้านประชากรและการตั้งถิ่นฐานจากชาติพันธุ์ที่เคยมีท้ังไทย ลาว จีน และมอญ ปัจจุบันมีแรงงานจาก
ต่างถิ่นอพยพมา กลายเป็นประชากรแฝงของบางโฉลง การขยายถนนบางนา-บางปะกง และกิจกรรม
อุตสาหกรรมในพื้นท่ี ท าให้จ านวนประชากรเพิ่มข้ึน 
 การเปล่ียนแปลงทางด้านวัฒนธรรม จากชีวิตที่ผูกพันกับคลองที่เป็นแหล่งอาหาร อาชีพ  
เส้นทางคมนาคม และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม สายน้ าและล าคลองเป็นพื้นฐานชีวิตของคนบางโฉลง 
ถนนบางนา-บางปะกงเป็นจุดเปล่ียนวิถีชีวิตจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม การค้าและบริการ ถนนท าให้
คลองหมดความส าคัญ น้ าประปามาแทนท่ีน้ าในคลอง ในปัจจุบันมีสภาพไม่ดีจากโรงงานและน้ าท้ิง
จากบ้านเรือน การคมนาคมท่ีเคยใช้เรือเป็นพาหนะหลัก โดยถนนบางนา-บางปะกงท าให้คลองหมด
ความส าคัญ การคมนาคมโดยรถยนต์เข้ามาแทนท่ีคลองและเรือเพราะสะดวกและรวดเร็วกว่า 
 สุรศักด์ิ เช้ืองาม (2555) ได้ศึกษาการปรับเปล่ียนและการด ารงอยู่ของวิถีชีวิตชาวนา
ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังแต่ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2549 ผลการวิจัย
พบว่า ในอดีตวิถีชีวิตชาวนาต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย 
มีความผู้พันกับสมาชิกในสังคมชาวนา ผ่านประเพณีวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับข้าว คน และพุทธศาสนา 
ท่ีต่างร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพึ่งพาธรรมชาติ ดินฟูาอากาศในการท านาเป็นหลัก 
โดยท านาเพียงปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และแบ่งขายบางส่วน ชาวนายังคงด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข ท้ังในและนอกฤดูกาลท านา ตลอดจนปรากฏการณ์น้ าท่วมท่ีไหลท่วมทุ่งนากบเจา
เป็นประจ า ซึ่งชาวนาสามารถด ารงชีวิตแบบด้ังเดิมไว้ได้ตลอดมา 
 เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา พ.ศ. 2500 ส่งผลให้มีการจัดระบบชลประทาน ท่ีดีขึ้น 
ชาวนาจึงมีการเปล่ียนรู้แบบการท านา โดยสามารถท านาได้เป็นปีละ 2 ครั้ง ท าให้ชาวนามีรายได้เพิ่มข้ึน 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และยังคงยึดถือปฏิบัติประเพณี วัฒนธรรมการท านาแบบเดิมท่ีสืบทอดกันมา  
เพียงแต่ลดขั้นตอนเพื่อให้ทันต่อระยะเวลาในการเพาะปลูก เช่น การรวมกันท าพิธีแรกนา พิธีท าบุญ
กลางบ้าน สวนสภาพทั่วไปของชาวนายังคงรักษาความเป็นสังคมชาวนาได้เป็นอย่างดี มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันลักษณะการร่วมลงแขกขอแรงทางประเพณีท่ีเกี่ยวกับการท านา ประเพณีทาง
พุทธศาสนา ประเพณีทางสังคมท่ีมีอยู่เป็นประจ า ชาวนายังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของวิถีชีวิต
ชาวนาไว้ได้อย่างดี 
 ภายหลังมีการก่อสร้างทางหลวงแผนดินหมายเลข 3412 พ.ศ. 2517 จากอ าเภอพระนครศรีอยุธยา
ผ่านต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล ไปยังอ าเภอเสนา ความเจริญด้านต่างๆ จึงค่อยๆ หล่ังไหลเข้าสู่หมู่บ้าน
ต าบลกบเจา เช่น ไฟฟูา น้ าประปา รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องอ านวยความสะดวกในครัวเรือน 
อย่างโทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น วิทยุ โดยเฉพาะเครื่องจักรท่ีเรียกว่ารถไถ รถแทร็กเตอร์ เครื่องเกี่ยวข้าว
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และนวดข้าว ปุ๋ยเคมี ยาก าจัดศัตรูพืช ซึ่งเข้ามาแทนท่ีแรงงานในครอบครัวอย่างคนและควาย จึงท าให้
สมาชิกชาวนาบางส่วน เช่น ญาติพี่น้อง บุตร หลาน ต้องปรับเปล่ียนไปท างานอย่างอื่นหรือเรียนต่อ
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ความเจริญเหล่านี้ท าให้การด าเนินวิถีชีวิตชาวนามีการปรับเปล่ียนไปตาม
ความเจริญท่ีเข้ามาพร้อมถนน แต่ชาวนายังคงรักษาวิถีวัฒนธรรมแบบเดิม แต่มีการยอมรับส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ โดยปรับเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไป การท านาปลูกข้าวไม่เพียงแต่เก็บไว้
บริโภคเท่านั้น แต่มุ่งเน้นเพื่อการค้าขาย ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตลอดจนความกตัญญูรู้คุณ
ต่อข้าว โดยชาวนาส่วนใหญ่จึงยังคงปฏิบัติประเพณีทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าวเหมือนเดิม 
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับสมาชิกชาวนาด้วยกัน 
 กฤษฎา นาโสก (2552) ได้ศึกษาวิถีชาวนาอีสานตอนล่าง: ศึกษากรณีชุมชนชาวบ้านต าแย 
ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะ
การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการปรับตัวของชุมชนชาวบ้านต าแย ต าบลม่วง สามสิบ 
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าครอบครัว ผู้ใหญ่บ้านและผู้รู้
ในชุมชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ในอดีตชุมชนชาวบ้านต าแย เป็นชุมชนเกษตรกรรม 
ท านาเป็นอาชีพหลัก มีการผลิตเพื่อยังชีพ เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยผลิตเพื่อการค้าเป็นส าคัญ มีการลงทุนเพื่อผลิตทุกขั้นตอน ด้วยการจ้างแรงงาน 
ใช้เทคโนโลยีทางการผลิต ท าให้ครัวเรือนมาค่าใช้จ่ายด้านการผลิตเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ รายจ่าย
ด้านปัจจัยการบริโภคในครัวเรือนก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ชานาเกิดหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อ
การผลิตในภาคการเกษตรและการบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ปัญหาท่ีประสบอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่  
ปัญหาปัจจัยการผลิตท่ีเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร
และหนี้สินจากการบริโภคในครัวเรือน และปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ด้านการปรับตัว
ของชุมชนชาวบ้านต าแยมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทาสังคมอยู่ตลอดเวลา มีการติดต่อ
กับภายนอกชุมชนหมู่บ้านและรับเอาวัฒนธรรมใหม่ๆ จากภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน รับเอาความรู้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการผลิตของชาวนาท้ังในทาง
ท่ีดีและในทางลบ และมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย นอกจากการท านาเพียงอย่างเดียว เพื่อให้มี
รายได้หล่อเล้ียงครัวเรือน 
 พิทยา อรุณพงษ์ (2551) ได้ศึกษาการปรับเปล่ียนกระบวนการในการท านาของชาวบ้าน
หนองตาบุญ ต าบลยาง อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับเปล่ียน
กระบวนการในการท านาของชาวบ้านหนองตาบุญ ต าบลยาง อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี และ
ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายหลังการปรับเปล่ียนกระบวนการในการท า
นาของชาวนา ผลการวิจัยพบว่า บ้านหนองตาบุญเป็นชุมชนท่ีแยกตัวมาจากบ้านปลาขาว ประชาชน
ส่วนมากประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก จากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการท านา ผลการวิจัย
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พบว่า เปูาหมายการผลิตในอดีต การท านาข้าวมีลักษณะเพื่อยังชีพ ปัจจุบันผลิตเพื่อขาย เครื่องมือ
ในอดีตใช้ไถในการไถนา ปัจจุบันใช้เครื่องจักร มีการใช้ยาปราบศัตรูพืชในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการในการท านา พบว่า สภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจ
ของชาวบ้าน ชาวนายังมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินมีการลงทุนจ้างแรงงาน และปัญหาท่ีพบในการท านาข้าว 
ได้แก่ ฝนแล้ง โรคระบาด การเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน คือ ชาวนามีรายได้
จากการขายข้าวและรับจ้าง มีการอพยพไปท างานท่ีอื่น ชาวนายอมรับการท านาหว่านมากขึ้น และมี
ความเช่ือว่า การท านาด าต้องใช้แรงงานคนและสัตว์มาก 
 มธุรส สิริประภาพรรณ (2550) ได้ศึกษากระบวนการปรับเปล่ียนการท านาสู่เกษตรกรรม
ยั่งยืนของชาวนาต าบลท่างาม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการของระบบ
การเกษตร สามารถแบ่งยุคการท านาออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ท านาด าและนาหว่านส ารวย  
ใช้แรงงานคนและสัตว์ ส่ิงแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ อยู่ดีกินดี ไม่ต้องซื้อปัจจัยการผลิต ช่วงที่  2 
เริ่มท านาปีหว่านน้ าตม ใช้แรงงานคนและเครื่องจักรขนาดเล็กสภาพแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรม  
รายจ่ายครัวเรือนเริ่มมากขึ้น และช่วงท่ี 3 ท านาปรังและนาปี ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อม
เส่ือมโทรม ชาวนาพึ่งตัวเองได้น้อยลง จากการผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า สามารถจัดกลุ่มชาวนา
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสนใจ เป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจในประเด็นการเรียนรู้ท่ีจัดขึ้น  
แต่ยังไม่เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านการพึ่งตนเอง กลุ่มท่ี 2 กลุ่มพัฒนา เป็นกลุ่มท่ีสามารถน าความรู้
ท่ีได้จากการเรียนรู้ไปทดลองปฏิบัติ แต่ยังไม่มีการน าไปใช้ในแปลงนาอย่างชัดเจน สามารถผลิตผัก
ท่ีปลอดภัย สามารถบริโภคในครัวเรือนได้ และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มก้าวหน้า เป็นกลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ชัดเจน สามารถผลิตข้าวและผักท่ีปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน  โดยประยุกต์ใช้สารไล่แมลงและ
ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว อาจกล่าวได้ว่า การปรับเปล่ียนการท านาต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และสร้างสม
ประสบการณ์จากการทดลอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและมีความเช่ือมั่นในแนวทางการปฏิบัติ 
 พวงทอง กุลธวัชศิริ (2550) ได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทาน
ล าปาว อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตและ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานล าปาว อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานล าปาว 
เกิดจากปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ นโยบายรัฐ คือการสร้างชลประทาน การขยายเส้นทางคมนาคม และ
การเปล่ียนแปลงสู้ระบบทุนนิยม ส่งผลกระทบไปสู้ครอบครัวและชุมชนเกี่ยวกับรายได้ วิถีการผลิต 
และการด าเนินชีวิต ท าให้วิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไป 3 ช่วง ได้แก่ วิถีการผลิตแบบใช้น้ าฝน แบบเปล่ียน
ผ่านจากวิถีการผลิตแบบใช้น้ าฝนสู่การผลิตเพื่อการค้า และวิถีการผลิตเพื่อการค้า โดยช่วงที่ 1 คือ 
วิถีการผลิตแบบใช้น้ าฝน การผลิตหลักคือการท านาปีและเก็บหาของปุา พึ่งพาธรรมชาติเป็นส าคัญ 
ใช้แรงงานในครอบครัวและสัตว์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีการปรับพื้นท่ี ท่ีดินหรือท่ีนา การใช้พื้นท่ี
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เกษตรกรรมไม่เต็มท่ี มีพื้นท่ีเป็นปุาหัวไร่ปลายนา ส าหรับการเล้ียงสัตว์และเก็บหาอาหาร ช่วงที่ 2  
คือ แบบเปล่ียนผ่านจากวิถีการผลิตแบบการใช้น้ าฝนสู่การผลิตเพื่อการค้า การผลิตของชาวนา
เริ่มเปล่ียนแปลง เพราะมีระบบชลประทานจากเขื่อนล าปาว พื้นท่ีหนึ่งในสามของโครงการสามารถใช้น้ า
ท านาและเพาะปลูกนอกฤดูได้ ประกอบกับมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริม
การเพาะปลูกหลังการท านาปี พื้นท่ีดอน หัวไร่ปลายนาถูกปรับเปล่ียนเป็นคลองส่งน้ า มีการปรับปรุง
พื้นท่ีเพื่อปลูกปอ มันส าปะหลังอย่างมาก และช่วงท่ี 3 ได้แก่ วิถีการผลิตเพื่อการค้า การผลิตของชาวนา
เปล่ียนแปลงอย่างมาก เพราะโครงการชลประทานล าปาวเสร็จสมบูรณ์ คูคลองใช้เป็นถนนสัญจร
ได้สะดวก หมู่บ้านขยายไปยังท่ีนา มีการปรับพื้นนาและพัฒนาพื้นท่ีตามแนวคลองชลประทาน  
การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตในเขตชลประทานล าปาวส่งผลกระทบต่อชาวนาอย่างมาก ท้ังในระดับ
ครอบครัวและชุมชน เปล่ียนการผลิตแบบยังชีพโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น และด ารงชีวิตแบบพอเพียง
ไปสู่การผลิตเพื่อการค้า เน้นเทคโนโลยีและด ารงชีวิตแบบวัตถุนิยม รายได้สูงขึ้น การซื้อขายและ
ระบบเงินตราส าคัญกว่าการแบ่งปันและช่วยเหลือ มีการใช้พื้นท่ีตลอดปีท้ังท านาปรังและเล้ียงกุ้ง
ก้ามกรามเป็นกิจกรรมหลัก สร้างรายได้แก่ชุมชน มีธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร 
และกองทุนหมู่บ้าน เป็นแหล่งเงินกู้และก่อหนี้ของชาวนา มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตทุกขั้นตอน 
ละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความส าคัญต่อขนบธรรมเนียมประเพณีน้อยลง และบางอย่างได้หายไป 
นอกจากนี้ชาวนาในเขตชลประทานล าปาวสามารถปรับตัวในการผลิตได้อย่างเหมาะสมกับ
ปัจจัยท่ีเข้าเกี่ยวข้อง เพื่อยกมาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีดีขึ้นของครอบครัวยอมรับการเปล่ียนแปลง
จากนวัตกรรม การศึกษายังแสดงให้เห็นถึงระบบการจ่ายน้ าของโครงการชลประทานล าปาว ยังมีข้อ
ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะการจ่ายน้ าในพื้นท่ีตอนปลายโครงการ 
 ประสพสุข ฤทธิเดช (2550) ได้ศึกษาการปรับตัวของชาวนาในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ผลการวิจัย
พบว่า ประวัติศาสตร์ชุมชนของคนทุ่งกุลาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นชุมชนโบราณ มีอายุประมาณ 
2,500 ปี จากหลักฐานโบราณคดีท่ีขุดพบ แสดงใหเ้ห็นว่ามีการฝังศพ ปลูกข้าว ถลุงเหล็ก และการผลิตเกลือ
ในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนมีทุนทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ า ปุา และท่ีดิน เป็นสังคมเกษตรกรรม และ
ชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ในปัจจุบันเป็นชุมชนไทยลาว ไทยเขสร และไทยส่วย ท่ีอพยพมาต้ังถิ่นฐานอยู่อาศัย
ซ้อนทับชุมชนโบราณต้ังแต่ 200 ปี ผ่านมา โดยยังรักษาทุนธรรมชาติจากระบบนิเวศบางส่วนไว้ได้ คือ 
มีแหล่งน้ า ปุา และท่ีดิน โครงสร้างสังคมของชุมชนท่ีส่งผลต่อกระบวนปรับตัวในสังคมเกษตรกรรม
แบบพื้นบ้านและแบบใหม่ คือ ในสังคมเกษตรกรรมพื้นบ้านมีโครงสร้างสังคมเป็นครอบครัวแบบขยาย 
ระบบเครือญาติ มีอัตลักษณ์ร่วมกันทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยลาว ได้แก่ การนับถืออ านาจผีเมือง 
เจ้าพ่อศรีนครเตา และไทยเขมรนับถืออ านาจผีบรรพบุรุษ ความสัมพันธ์กับรัฐเป็นไปตามแนวคิด
การพัฒนากระแสหลัก ส่วนในสังคมเกษตรกรรมแบบใหม่ โครงสร้างสังคมเป็นสังคมเด่ียว ใช้แรงงาน
เครือญาติลดน้อยลง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ยังคงอยู่  ความสัมพันธ์กับรัฐและองค์กร
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พัฒนาเอกชนเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักและกระแสทางเลือก ส่งผลให้ชุมชนมีชนช้ัน
ทางสังคมแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ มีชาวนาฐานะรวยปานกลาง และยากจน ลักษณะร่วมของการปรับตัว
ในสังคมเกษตรกรรมพื้นบ้าน ท้ังยุคชุมชนบุกเบิกท ากิน และเมื่อเริ่มเข้าสู่การพัฒนาตามแนวคิด
กระแสหลัก มีการปรับตัวเป็นแบบต่อสู้ พึ่งพา ยอมรับ เพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีดินท ากินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังมีการอนุรักษ์ทุนธรรมชาติ จากระบบนิเวศน์ของชุมชนด ารงอยู่และ
รักษาท่ีดินไว้ในสังคมเกษตรกรรม 
 วีณา เอี่ยมประไพ (2550) ได้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนคลองบางกอกน้อย ผลการวิจัยพบว่า  
รัฐได้พัฒนาบ้านเมืองด้วยการสร้างเส้นทางถนนเข้าสู่ชุมชน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี
ทางกายภาพและพื้นท่ีทางสังคม ซึ่งถนนเป็นปัจจัยหนึ่งของสาเหตุที่ท าให้พื้นที่แตกต่างไปจากเดิม
เช่นกัน ในประเด็นด้านวัฒนธรรมนั้นประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนนับถือพุทธศาสนา เป็นคนไทยท่ีมาจาก
ต่างจังหวัด มีคติความเช่ือตามแนวทางพุทธศาสนาโดยท่ัวไป ซึ่งวัดประชาระบือธรรมเป็นศูนย์กลาง  
พิธีกรรมท่ีเกิดขึ้นใน ชุมชนมักจะเป็นพิธีกรรมท่ีสอดคล้องกับความเช่ือตามแนวพุทธ เช่น การท าบุญ
วันธรรมสวนะ ท าบุญวันเกิด ท าบุญตักบาตรไหว้พระตามประเพณีส าคัญๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ 
มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ออกพรรษา และลอยกระทง ซึ่งประเพณีต่างๆ เป็นการท าบุญ
ตามฤดูกาล การถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมมีลักษณะการให้ลูกหลานได้เข้าไปมีส่วนร่วมปฏิบัติด้วยกัน 
โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนได้ให้ความส าคัญกับการท าบุญในวันปีใหม่และวันสงกรานต์มาก 
 กมล สมิติรัต (2549) ได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนในคลองบางกรวย นนทบุรี 
ระหว่าง พ.ศ. 2445–2511 มีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงวิ ถีชีวิตของ
ชาวสวนบางกรวยจังหวัดนนทบุรี ต้ังแต่ พ.ศ. 2445 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึง พ.ศ. 2511 ซึ่งเริ่มมี
การสร้างถนนบางกรวย-ไทรน้อย โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารช้ันต้นท้ังท่ีตีพิมพ์แล้วและ
ยังไมได้ตีพิมพ์ รวมท้ังข้อมูลจากเอกสารช้ันรองและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ในพื้นท่ี โดยศึกษา
พื้นท่ีตั้งแต่ปากคลองบางกรวยริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาจนถึงปากคลองบางกรวยด้านวัดชลอ
และปากคลองบางสีทอง ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นท่ีคลองบางกรวยเริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนต้น โดยพบว่ามีการสร้างวัดกระโจมทองเป็นวัดแรกในย่านนี้และพบว่า
มีผู้คนค่อยๆ อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานกันเพิ่มขึ้นท้ังนี้มีหลักฐานคือการสร้างวัดในย่านนี้ถึง 11 วัด   
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักฐานจากแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหารบกพบว่าในปี พ.ศ. 2453 มีการตั้ง
บ้านเรือนตลอดสองฝั่งคลองบางกรวยค่อนข้างหนาแน่นและพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยกร่อง 
ผู้คนชาวคลองบางกรวยส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนผลไม โดยมีผลไมหลักคือทุเรียน ซึ่งเดิมปลูกมากมาย
หลายพันธุ์ แต่เมื่อพบกับปัญหาน้ าท่วมใหญ่ ป พ.ศ. 2460 และ พ.ศ. 2484-2485 พบว่าชาวสวนบางกรวย
นิยมปลูกทุเรียนอยู่เพียง 16 พันธุเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นท่ีสวนในอ าเภอบางใหญ่ (บางกรวย)  
มีมากกว่าอ าเภออื่นๆ 2-3 เทา ท าให้ชาวบางกรวยเสียภาษีให้กับรัฐค่อนข้างมาก และภาษีท่ีเสีย
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ใหก้ับรัฐมากท่ีสุดคืออากรสวนใหญ่ ซึ่งรวมถึงทุเรียนด้วย ดังนั้นวิถีชีวิตของชาวบางกรวยจึงผูกพันกับ
สายน้ าในการท าสวน รวมท้ังประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวพันกับการท าสวนและสายน้ าเช่นกัน  
ชาวสวนคลองบางกรวยมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีมีต่อรัฐผู้วิจัยไมพบหลักฐานการหนีการเกณฑ์
แรงงานในระบบไพรของชาวสวนคลองบางกรวย แต่พบว่ามีคนต่างถิ่นหนีทหารเข้ามาหลบอาศัยใน
สวนย่านบางกรวย เมื่อยกเลิกระบบไพร่ชาวสวนคลอง บางกรวยก็ยินดีเข้ารับราชการทหารหรือเสียเงิน
รัชชูปการ ซึ่งผู้วิจัยไดพบหลักฐานเช่นกัน และเมื่อมีการบังคับให้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษาปี พ.ศ. 2460 เด็กชาวสวนคลองบางกรวยก็พากันเข้าเรียนในโรงเรียน
ในพื้นท่ีหรือโรงเรียนใกล้เคียง มีส่ิงท่ีน่าสนใจส าหรับชาวสวนคลองบางกรวย คือ ความสามารถพิเศษ
ในการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนให้ได้สายพันธุ์ใหม่เป็นท่ีรูจักกันทุกวันนี้ คือ กบวัดกล้วยและก้านยาววัดสัก  
และถา้เช่ือตามค าบอกเล่าทุเรียนนนท์เริ่มปลูกครั้งแรกที่บางกรวยใกล้วัดสัก 
 ส าหรับสังคมชาวสวนคลองบางกรวยเป็นสังคมท่ีมีพื้นฐานจากพุทธศาสนา มีระบบครอบครัว
เครือญาติท่ีแน่นแฟูนและผูกพันกันแน่นหนา การท าสวนเป็นการใช้แรงงานในครอบครัว ระบบครอบครัว
จึงมีความส าคัญ นอกจากนี้ชาวสวนคลองบางกรวยยังเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสืบทอดกันมา สาเหตุการเปล่ียนแปลงวิถี ชีวิตของชาวสวนคลองบางกรวย เริ่มตั้งแต่
น้ าท่วมใหญ่ ปพ.ศ. 2484-2485 ท าให้ทุเรียนตายเกือบท้ังหมดประกอบกับเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ท าให้เกิดสภาวะข้าวยากหมากแพง ชาวสวนเริ่มขายท่ีดินและเปล่ียนไปท างานรับจ้าง และเมื่อมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 ชาวสวนคลองบางกรวยไดรับ
ผลกระทบจากการพัฒนาครั้งนี้ โดยเฉพะการสร้ างโรงไฟฟูายันฮีบริเวณใกล้ปากคลองบางกรวย 
การตัดถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย ท าใหเ้กิดการขยายตัวของเมือง สภาพสวนกลายเป็นท่ีอยู่อาศัยและ
จากการท่ีลูกหลานชาวสวน คลองบางกรวยไดรับการศึกษาสูงขึ้นท าให้ไมมีผู้รับการสืบทอดการท าสวน  
ทุเรียนนนท์ในย่านคลองบางกรวย จึงเป็นต านานท่ีเล่าขานกันมาและรอวันพลิกฟื้นคืนกลับ โดยคนรุ่น
ลูกหลาน 
 ศักด์ิชาย คูณเมือง (2546) ได้ศึกษาวิถีชุมชนพื้นที่สูง: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านลาดค่าง 
ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านลาดค่างต้ังอยู่บนไหล่เขา
อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูเรือ ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีควบคุมของอุทยานแห่งชาติภูเรือ และอยู่สูงเหนือ
ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 800 เมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นปุาต้นน้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของ
พืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ปุาน้อยใหญ่ ท่ีชาวบ้านได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค และส่ิงของ
เครื่องใช้และท่ีอยู่อาศัยหรือปัจจัยส่ีนั่นเอง ความผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้ท าให้
ชาวบ้านมีความเคารพและระมัดระวังในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรณีพิเศษ และ
ได้ก่อให้เกิดรูแบบวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนพื้นท่ีสูง โดยมีวิถีชุมชนกับการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้แก่ เป็นการพึ่งพาเพื่อเล้ียงชีพ เช่น เป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติเนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา
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ท่ีมีความสูงชัน จึงเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าและเส้นทางไหลผ่านของล าน้ าท่ีชาวบ้านได้พึ่งพาหลายสาย 
การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นแหล่งของวัตถุดิบในการใช้สอยเบ็ดเตล็ด  
ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรปุาไม้มากกว่าทรัพยากรประเภทอื่นๆ ท่ีชัดเจนท่ีสุดคือการใช้ประโยชน์
จากไม้ในการประดิษฐ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือประกอบอาชีพเครื่องดักจับสัตว์ หรือแม้แต่
การก่อสร้างและซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย ส่วนการประกอบอาชีพท่ีชัดเจนท่ีสุด คือ การท า เกษตรกรรม 
ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านซึ่งต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและน้ าโดยตรง 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เห็นถึงสภาพการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ของคนใน
พื้นถิ่นต่างๆ ท่ีมีการด าเนินชีวิตในอดีตท่ีเรียบง่ายและเปล่ียนผ่านมาสู่ยุคท่ีเริ่มเน้นการด ารงชีวิตท่ีมี
ความวุ่นวายและเน้นเรื่องเงินตราเป็นหลัก ซึ่งการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของประชาชนโดยตรง ท้ังในส่วนท่ีเกิดผลดีและเกิดผลกระทบ โดยในหลายพื้นท่ี
จะได้รับผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรในเรื่องการด ารงชีวิตประจ าวัน รวมถึงการผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ในการประกอบอาชีพต่างๆ ของเกษตรกร ท าให้ผู้วิจัยต้องการท่ีจะศึกษาถึงการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและ
วิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 เพื่อให้เข้าถึงบริบทในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต
ทางการเกษตรของเกษตรกรอย่างแท้จริงท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
ของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 1 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
 การศึกษาการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด  

จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ผู้วิจัยใช้กระบวนการ 

วิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การสังเกต (observation) โดยอาศัยเครื่องมือ

การวิจัยหลายชนิด มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3 การด าเนินการวิจัย 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 
 3.1.1 ประชากร ได้แก่ เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท าการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร และบุคคลในองค์กร เครือข่ายในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด 
จ านวน 23 คน เป็นชาย จ านวน 15 คน เป็นหญิง จ านวน 8 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
(purposive sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีมีความเหมาะสมกับประเด็น
ท่ีจะศึกษา และสามารถให้ข้อมูลสนับสนุนแนวคิดของการวิจัยได้ และผู้ให้ข้อมูลท่ีมาจากการแนะน า
ของผู้น าชุมชน ว่าบุคคลท่ีแนะน าให้ไปสัมภาษณ์สามารถท่ีจะให้ข้อมูลตามท่ีผู้วิจัยต้องการ  
 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ผู้วิจัยใช้ เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
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 3.2.1 ผู้วิจัย  
 โดยผู้วิจัยได้เป็นผู้ท างานในพื้นที่และศึกษาข้อมูล ของเกษตรและข้อมูลของพื้น ท่ี
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร
ในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  
จนได้ข้อมูลท่ีเพียงพอท่ีจะน าไปวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล เพื่อใช้อธิบายถึงการปรับเปล่ียนวีชีวิตและ
วิถีการผลิตของเกษตรกรในพื้นท่ีได้ 
 3.2.2 สมุดบันทึกข้อมูลภาคสนาม  
 ใช้จดบันทึกข้อมูลอย่างไมเป็นทางการ จากการสังเกตสภาพแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัย วิถีชีวิต 
และความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกขณะสัมภาษณ์และในช่วงเวลาขณะท่ีผู้วิจัยไปสัม ภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล รวมถึงข้อมูลท่ีจะกลับไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมในครั้งต่อไป โดยบันทึกข้อมูลหลักๆ ได้แก่ 
  1) ช่ือผู้ให้ข้อมูล 
  2) สถานภาพ 
  3) อายุ 
  4) หมายเลขโทรศัพท์ 
  5) ท่ีอยู่ท่ีติดต่อ 
  6) พฤติกรรม ลักษณะท่าทางในการให้ข้อมูล 
  7) ข้อมูลเป้าหมายหลักการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร 
 3.2.3 ประเด็นค าถามสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
selection interview)  
 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามไว้ล่วงหน้า เพื่อท่ีจะถามกลุ่มตัวอย่างได้ตรงประเด็นท่ีต้องการ 
ไม่ออกนอกเรื่อง ไม่เกินขอบเขตท่ีก าหนดไว้และข้อมูลท่ีได้รับสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ โดยสร้าง
แบบสัมภาษณ์เป็น 2 ชุด คือ 
  1) แบบสัมภาษณ์รายบุคคล (one-by-one interview)   

2) แบบสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (group interview) บันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มย่อย 
(focus group) ใช้จดบันทึกข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าประชุมกลุ่มย่อย ในเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปล่ียน
วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
 การสร้างแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ ดังนี้  
 1) ศึกษาทฤษฎี หลักการ ตัวแปร หรือประเด็นส าคัญท่ีต้องการทราบข้อมูล 
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 2) พัฒนาและสร้างแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์กับประเด็นท่ีต้องการทราบข้อมูล โดยก าหนดประเด็นต่างๆ 
ของค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีจะวิจัยในครั้งนี้ โดยประเด็นค าถามจะมีลักษณะดังนี้ 
 (1) ไม่ใช้ค าถามท่ีเป็นการช้ีน าให้เกิดค าตอบท่ีต้องการ 
                         (2) ไม่ใช้ค าถามท่ีท าให้ผู้ตอบรู้สึกต่อต้าน หรือท าให้เกิดอคติในการตอบข้อมูล 
 (3) ไม่ใช้ค าถามท่ีเป็นความขัดแย้งค่านิยมของสังคม เพราะผู้ตอบจะตอบตามค่านิยม
ท าให้ไม่ได้รับความจริง 
 3) น าประเด็นค าถามสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว
น ามาปรับปรุงข้อค าถาม ก่อนน าไปใช้จริง 
 4) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้เทคนิคการสนทนากระตุ้นให้ผู้ให้
ข้อมูลเล่าเรื่องราวได้อย่างมีเป้าหมาย และไม่รู้สึกว่าตนเองก าลังถูกสัมภาษณ์ ผู้วิจัยมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ถูกสัมภาษณ์ในลักษณะเป็นคู่สนทนาร่วมกับวิธีการตะล่อม (probe) เพื่อให้การพูดคุยด าเนินไป
อย่างดี ไม่ถูกขัดจังหวะ และจับค าส าคัญในการก าหนดค าถามต่อเนื่องจนครบประเด็นค าถามสัมภาษณ์ 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 การศึกษาการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ศึกษาข้อมูลท่ัวไปจากเอกสาร (documentary study) และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(non-participant observation) ของบริบทท่ัวไปของพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด รวมถึงถ่ายภาพจุดส าคัญ
และจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีพบในช่วงท่ีออกเก็บข้อมูลบริบทพื้นท่ี 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  
 (1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ถึงการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
และวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิดด้านการปรับเปล่ียนวีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร 
จากเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท าการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร และบุคคลในองค์กรเครือข่ายในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด จ านวน 23 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
รายบุคคล 
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 (2) การสังเกต ผู้วิจัยสังเกตสภาพการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของ
เกษตรกร สภาพการเปล่ียนแปลงในชุมชน ส่ิงแวดล้อม ของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 (3) สนทนากลุ่ม (focus group discussion) ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์และ
ขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท าการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร และบุคคลในองค์กรเครือข่ายในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  
ในการเข้าร่วมสนทนาและให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการปรับเปล่ียนวีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2559  
 (4) วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เพื่ออธิบายการปรับเปล่ียน
วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 3) เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องบันทึกภาพ ผู้วิจัยขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลบันทึกเสียง
และเครื่องบันทึกภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกครั้ง 
 4) การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 เพื่อศึกษาการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรของเกษตรกรใน
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล พิจารณาจากน้ าหนักและ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า (triangulation) ได้แก่ 
  (1) ต่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (method triangulation) เป็นการใช้หลายๆ 
วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกันจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกันด้วย
วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลจากเอกสาร แล้วน าข้อมูลมาตรวจสอบยืนยันกัน 
 (2) ต่างแหล่งข้อมูล (data sources triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูล
ท่ีได้จากแหล่งท่ีต่างกันนั้นด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเหมือนกัน หรือใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน  
แต่ต่างเวลา ต่างสถานท่ี และบุคคล แล้วน าข้อมูลมาตรวจสอบยืนยันกัน 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของ
เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 1 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การส ารวจ การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย 
ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยไดท าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการ การสังเกต การส ารวจ การสัมภาษณ์ และการประชุม
กลุ่มย่อย โดยการจดบันทึก การบันทึกเสียง โดยการถอดเทปบทสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (content analysis) ด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction)จากนั้นผู้วิจัย
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น าข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นข้อความทางวิชาการและแยกประเภทของข้อมูลเป็นข้อมูลการปรับเปล่ียน
วิถีชีวิตและข้อมูลการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร และน าข้อมูลบริบทท่ัวไปที่ได
จากการสังเกต การส ารวจมาประกอบการเขียนรายงาน จากนั้นวิเคราะห์ถึงความครบถ้วนของข้อมูล
และความจ าเป็นของข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการน าเสนอรายงาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มย่อยเพิ่มเติมจากกรวิเคราะห์ข้อมูล
ในขั้นท่ี 1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนท่ียังไม่ครบประเด็น ก็จะน าประเด็นนั้นไปซักถามเพิ่มเติม
จนไดข้อมูลท่ีครบถ้วน จากนั้นผู้วิจัยไดน าข้อมูลท้ังหมดท่ีไดมาท าการการรวบรวมเพื่อเขียนรายงาน
การวิจัย โดยการวิเคราะห์และสรุปผลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว ให้มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 จากการศึกษาการปรับเปล่ียนวีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  ผู้วิจัยขอน าเสนอ  
ผลการศึกษา ดังนี้  
 4.1 ผลการศึกษาจากเอกสาร บริบทพื้นท่ี และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 4.2 ผลการศึกษาการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 4.3 ผลการศึกษาการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว 
 

4.1 ผลการศึกษาจากเอกสาร บริบทพ้ืนท่ี และการสังเกตแบบไมม่ีส่วนร่วม 
 
 ผลการศึกษาพบว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยนั้น มีใช้มา
ต้ังแต่ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2504 จนกระท่ังถึง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) และฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีน าทิศทาง  
การพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกัน
ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ไว้ว่า คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง
ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ 
สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  
ระบบการผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจ
ท่ีพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรีฯ โดยมี
วิสัยทัศน์ของอ าเภอท่ีว่า สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปล่ียนแปลง 
 จากการศึกษาเอกสาร บริบทพื้นท่ี และการลงพื้นท่ีอ าเภอคลองหาดเพื่อศึกษาบริบทพื้นท่ี
และส่ิงแวดล้อมโดยรอบของพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่า ในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปมาก นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมไปในทาง 
ท่ีเจริญขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบท าให้ระบบเศรษฐกิจในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีการพัฒนาและ 
เปล่ียนแปลงไปในแนวทางท่ีดีขึ้น โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
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          1) ในอดีตหรือก่อนการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 พื้นท่ีใน
อ าเภอคลองหาด  มีสภาพเป็นปุารกชัฏ มีต้นไม้ใหญ่จ านวนมากมาย อันได้แก่ ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้ยางนา
และไม้อื่นๆ ขึ้นปะปนกันอยู่ในพื้นท่ี การคมนาคมติดต่อกับภายนอกชุมชน ชาวบ้านเดินทางกันโดย
วิธีเดินเท้าตามทางเดินท่ีเป็นดิน เกวียนเทียมโคหรือกระบือหรือม้าเป็นพาหนะในการเดินทาง และ
ต่อมาเมื่อมีผู้คนอพยพกันเข้าไปอยู่ท่ีอ าเภอคลองหาดมากขึ้น ปุาไม้ต่างๆ ก็เริ่มหมดไป และเมื่อภาครัฐมี
นโยบายในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการสร้างถนนในชุมชนและ
หมู่บ้าน หรือการสร้างถนนเช่ือมต่อระหว่างอ าเภอ หรือระหว่างจังหวัด ท าให้การเดินทางของชาวบ้าน
และเกษตรกร ถนนหนทางก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้น จนรถยนต์สามารถแล่นได้ ส่งผลให้กับชาวบ้านได้เดินทาง
ไปมาหาสู่และค้าขายกัน วิถีชีวิตท่ีชาวบ้านใช้เดินทางด้วยเท้าก็หมดไป เป็นผลท าให้มีการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพิ่มมากขึ้นด้วย การเดินทางโดยใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มี
ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ท าให้ชาวบ้านรวมถึงเกษตรกรได้มีโอกาสเดินทางไปมาหาสู่และค้าขาย
สินค้าได้ง่ายข้ึน 
 จากการที่ในอดีต พื้นท่ีส่วนใหญ่ในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีสภาพเป็นปุารกทึบ 
อยู่ติดบริเวณชายแดนประเทศกัมพูชา ต่อมาเมื่อประชาชนหรือชาวบ้าน อพยพเคล่ือนย้ายถิ่นท่ีอยู่
จากจังหวัดอื่นๆ หลายๆ จังหวัดของประเทศไทย แล้วเข้ามาจับจอง แผ้วถางปุา เพื่อท าการเกษตรหรือ
เพาะปลูกพืช ซึ่งในสมัยแรกๆ ประชาชนได้แย่งท่ีดินท ากินกัน จนท าให้เกิดคดีฆ่ากันตายจ านวนหลายราย 
จนท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ทหาร และ เจ้าหน้าท่ีฝุายปกครอง ต้องเข้าไปดูแล
และรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อปูองกันปัญหาความขัดแย้งของประชาชน
ในพื้นท่ี อันเนื่องมาจากแย่งท่ีดินกันท ามาหากินกันดังกล่าว ซึ่งต่อมาเมื่อความเจริญมีมากขึ้น  
การแข่งขันกันท ามาหากินมีมากขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความต้องการแสวงหาที่ดินไว้ท ากินหรือ
เป็นสมบัติส่วนตัวมากขึ้น เพราะท่ีดินเป็นวัตถุธาตุพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีเกษตรกรต้องใช้ท่ีดินในการเพาะปลูก
พืชหรือเล้ียงสัตว์ เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข เกษตรกรหลายคนเมื่อมีเงินมากขึ้น ก็จะหาซื้อท่ีดิน
เพื่อเป็นสมบัติของตนเองหรือของครอบครัว แต่ในบางกรณีที่เกษตรกรไม่มีที่ดินท าการเกษตร
เป็นของตนเอง ก็จะเช่าจากผู้อื่นเพื่อท าการผลิตพืชผลทางการเกษตร 
 2) น้ าประปา สภาพพื้นท่ีในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบ 
เชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ มีคลองเล็กๆ  
อยู่ในพื้นท่ีจ านวนไม่มากนัก ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2514 พื้นท่ีส่วนใหญ่ยังเป็นปุารกทึบ มีต้นไม้ขึ้น
ปะปนกันอยู่จ านวนหนาแน่น มีฝนตกชุกในฤดูฝน และในฤดูแล้งกับฤดูหนาวก็ไม่แห้งแล้ง ปุาช่วย
ในการเก็บความชุ่มช้ืนให้กับพื้นท่ีเป็นอย่างมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ตามบ้านเรือนต่างๆ จะมีตุ่มน้ าไว้
ส าหรับรองน้ าฝนไว้กินไว้ใช้ได้ตลอดท้ังปี ชาวบ้านหรือเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ส่วนใหญ่มักด ารงชีวิตโดยการพึ่งพาอาศัยอยู่กับธรรมชาติ เมื่อถึงฤดูฝน ชาวบ้านหรือเกษตรกรมักนิยม
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เก็บน้ าไว้ดื่มกินและใช้ในการประกอบอาหาร โดยการน าน้ าฝนหรือน้ าในธรรมชาติเก็บไว้ในตุ่มหรือโอ่ง 
ซึ่งท่ีมีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมและความต้องการ ส่วนน้ าที่ใช้ในการอุปโภค 
ได้แก่ ใช้อาบ ซักเส้ือผ้า รดต้นไม้ ฯลฯ จะใช้น้ าจากคลองหรือสระท่ีขุดไว้ใช้ในแต่ละบ้านหรือครอบครัว 
หรือขุดไว้ใช้ร่วมกันเป็นสาธารณะประโยชน์ และเมื่อถึงฤดูแล้ง อากาศร้อน อุณหภูมิสูงขึ้น ชาวบ้าน
หรือเกษตรกร มักได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า เพราะน้ าตามธรรมชาติในที่ต่างๆ  
เกิดการแห้ง หรือลดระดับลง และระเหยไปในอากาศ ซึ่งปัจจุบันนี้ก าลังจะต่ืนเขิน อันอาจเนื่องมาจาก
การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2524 จึงได้มีการจัดท าระบบน้ าประปาขึ้นมา 
เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรบางพื้นท่ีในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้มีและใช้น้ าประปาใน
การอุปโภคบริโภค 
          3) ไฟฟูา ในอดีตอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไม่มีไฟฟูาใช้ ชาวบ้านท่ีอพยพเข้ามา
จับจองท่ีดินเพื่อท าการเกษตรในอ าเภอคลองหาดนั้นมาจากหลายจังหวั ดเกือบทั่วประเทศไทย 
หรือประมาณ 58 จังหวัด จากท่ัวประเทศใช้ชีวิตอยู่แบบคนชนบทตามธรรมชาติ ชาวบ้านและเกษตรกร
ใช้แสงสว่างจากไฟฉาย ตะเกียงและครบเพลิง ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  
ความเจริญต่างๆ ได้เข้ามาสู่อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีการสร้างถนนสายต่างๆ ขึ้นในชุมชน 
หมู่บ้านมากขึ้น และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2518 เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ก็เริ่มมี
ไฟฟูาใช้ในการด ารงชีวิต เพื่อความสะดวกในด้านต่างๆ และส่องสว่าง การท่ีเกษตรกรมีไฟฟูาใช้ใน
บ้านเรือน ชุมชน หมู่บ้าน ส่งผลท าให้เกษตรกรจัดหาซื้อเครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ท่ีเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ มาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาข้อมูลยังพบว่า สมัยก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
เมื่อประมาณ 60 ปี ท่ีผ่านมา พื้นท่ีในอ าเภอคลองหาดมีสภาพเป็นปุาไม้เบญจพรรณ อันอุดมสมบูรณ์ 
ต่อมาประชาชนและเกษตรกรจากท่ัวทุกสารทิศ ได้ทยอยกันอพยพเข้ามาในพื้นที่อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว เพื่อหักล้างถางพง จับจองพื้นท่ีท ากินด้านการท าการเกษตร เช่น ปลูกข้าวโพด และ
มันส าปะหลัง เป็นส่วนมาก ถนนหนทางยังเป็นลักษณะทางดินและทางเกวียน ไฟฟูา น้ าประปา ยังไม่มีใช้  
เมื่อผู้คนอพยพเข้ามาในพื้นท่ีมีจ านวนมากขึ้น ทางราชการได้ตัดถนนหนทางเข้ามาสู่อ าเภอคลองหาด 
จ านวนหลายสายและเกษตรกรเริ่มมีไฟฟูาและน้ าประปาใช้ในครัวเรือน บริเวณชุมชนในช่วงเวลา
ค่ าคืนเริ่มมีแสงไฟจากหลอดไฟฟูาสว่างไสวในหมู่บ้าน ความเจริญในด้านต่างๆของอ าเภอคลองหาด
มีมากขึ้น ประกอบกับจากการเพิ่มของจ านวนประชากรของประเทศ และการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร
ในอ าเภอคลองหาด รวมตลอดถึงจ านวนประชากรแฝงชาวกัมพูชาท่ีเกษตรกรน าเข้ามาใช้เป็นแรงงาน
ในภาคการเกษตรและอื่นๆ ก็มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นด้วย การแข่งขันในด้านการท าการเกษตรธุรกิจ
การค้าขาย และการประกอบอาชีพต่างๆ มีความยากล าบากทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
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         จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น การสร้างถนน น้ าประปา ไฟฟูา ฯลฯ 
ดังกล่าวมาแล้วได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรในด้านต่างๆ จึงท าให้เกษตรกร
ต้องปรับตัวให้เข้าและเหมาะสมกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งในบางครั้งอาจส่งผลดีแก่เกษตรกร โดยเกษตรกร
สามารถได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้นจาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลมากขึ้น แต่ในบางครั้ง
หรือบางโอกาส การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล อาจส่งผลเสียต่อเกษตรกรได้เช่นกั น เช่น 
คนนอกพื้นท่ีมีความสะดวกและมีโอกาสเดินทางหล่ังไหลเข้ามาสู่อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  
มีจ านวนมากขึ้น จึงส่งผลท าให้เกิดการแข่งขันของคนท่ีเข้ามาอยู่ร่วมกันสูงมากขึ้น วัฒนธรรม ประเพณี
ด้ังเดิม ความสัมพันธ์ในชุมชนและครอบครัวเริ่มสูญหายหรือลดน้อยลงไป แนวโน้มการพัฒนาไปสู่
ความทันสมัยเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะอาจติดขัดในเงื่อนไขบางอย่างหรือบางประการ อันท าให้นักลงทุน
ยังไม่กล้าน าเงินหรือทุนจ านวนมหาศาล เข้ามาท าธุรกิจในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เช่น  
การถือครองท่ีดิน เพราะท่ีดินเกือบท้ังอ าเภอในอ าเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว รัฐบาลได้ประกาศ
ให้อยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน เกษตรกรสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินได้ไม่เกินคนละ 50 ไร่ และรัฐบาล
ได้ก าหนดหรือประกาศห้ามมิให้มีการซื้อขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจกให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่ตกทอด
ทางมรดกเท่านั้น ตลอดจนความเช่ือและพิธีกรรมต่างๆ ท่ีสืบทอดกันมาแต่ในอดีตก าลังเริ่มจะหมด
หรือเริ่มสูญหายไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
ภาพ 4  ประตูทางเข้า-ออกประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ด่านอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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 จากการศึกษาบริบทพื้นท่ีบริเวณตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน พบว่า เป็นตลาดทางการค้า

ท่ีค่อนข้างใหญ่ คนท่ีมาท ามาค้าขายท่ีนี่มีท้ังท่ีเป็นคนไทยและคนเขมร คนท่ีมาหาซื้อของก็มีท้ังคนไทย

และคนเขมรเช่นเดียวกัน ส าหรับคนไทยท่ีเป็นนักท่องเท่ียวเท่าท่ีเห็นยังมีค่อนข้างน้อย ไม่เหมือนกับ

ทางตลาดโรงเกลือท่ีมีนักท่องเท่ียวไปหาซื้อของกันค่อนข้างมากกว่า 

 

 
 
  
 
 
 
 
     
 
ภาพ 5  การค้าขายในตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน ช่องทางข้ามแดนบริเวณสะพานมิตรภาพ 
           ไทย-กัมพูชา อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 6  การค้าขายในตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน ช่องทางข้ามแดน บริเวณสะพานมิตรภาพ 
           ไทย-กัมพูชา อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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 จากการศึกษาบริบทพื้นท่ีภายในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีการสร้างถนนภายใน
อ าเภอจ านวนหลายสายมากขึ้น เป็นผลท าให้มีการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง เพิ่มมากขึ้นด้วย การเดินทางโดยใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
ท าให้ชาวบ้านรวมถึงเกษตรกรได้มีโอกาสเดินทางไปมาหาสู่และค้าขายสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งจากการท่ี
หน่วยงานราชการได้สร้างถนนและเส้นทางคมนาคม ท าให้การคมนาคมของประชาชนในพื้นท่ีและ
นอกพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด มีความสะดวกเป็นอย่างมาก ส่งผลท าให้เศรษฐกิจในอ าเภอคลองหาด  
มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 7  ถนนเข้าสู่อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

4.2 ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเกษตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร และบุคคลในองค์กรเครือข่ายใน
พื้นท่ีอ าเภอคลองหาด จ านวน 23 คน เป็นชาย จ านวน 15 คน เป็นหญิง จ านวน 8 คน โดยมีข้อมูล
ของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 
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ตาราง 1  ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้การสัมภาษณ์ในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ- สกุล อายุ 
(ปี) 

อาชีพ / ต าแหน่งหน้าท่ี วันท่ีสัมภาษณ์ 

1 นางละมุน แก้วตาล 
(ผู้ใหญ่ละมุน แก้วตาล) 

45 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
เกษตรกรผู้เล้ียงวัวนม ท าไร่มัน
ส าปะหลังและล าไย 

14 กันยายน 2559 

2 นายเสงี่ยม สุขสถาน 83 ชาวบ้านในอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว อาชีพค้าขายพริก 
หอม กระเทียม  
อยู่ในตลาดอ าเภอคลองหาด 

14 กันยายน 2559 

3 
 
 

นายไพวงษ์ มหาผล 54 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต าบล
คลองไก่เถ่ือน อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว เกษตรกรผู้ท าไร่
อ้อย 

15 กันยายน 2559 

4 นางสุรินทร์ ศรีสงวน 57 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
เกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลัง 

15 กันยายน 2559 

5 นายสมหวัง จุ้ยกระโทก 
 
 

36 อดีตเป็นผู้จัดการลานมันของ
โรงงานท่ีต าบลคลองไก่เถ่ือน 
อ าเภอคลองหาด จนกระท่ังปี 
2556 จึงออกมาเป็นเกษตรกรผู้ท า
ไร่มันส าปะหลัง 

15 กันยายน 2559 

6 นางสาวนิธินันท์  
สีหาบาล 

38 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต าบลคลองไก่
เถ่ือน อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว เกษตรกรผู้ท าไร่อ้อย 

15 กันยายน 2559 

7 นางสาวธัญญารัตน์  
สีคันทา 

35 เกษตรกรผู้ท าไร่อ้อยและมัน
ส าปะหลัง ต าบลคลองหาด อ าเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

16 กันยายน 2559 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ- สกุล อายุ 
(ปี) 

อาชีพ / ต าแหน่งหน้าท่ี วันท่ีสัมภาษณ์ 

8 นายบุญกอง อนุมาตร ์ 51 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง หมู ่4 อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว เกษตรกรผู้ท าไร่
ข้าวโพด 

16 กันยายน 2559 

9 นางสาวล าพึง มหานาม 48 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ ส านักงานเกษตร
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

17 กันยายน 2559 

10 นายประเสริฐ หนูสวัสด์ิ 60 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต าบลไทย
อุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว เกษตรกรผู้ท าไร่ข้าวโพด 

18 กันยายน 2559 

11 นายมานพ พิมพ์อุ่น 59 เกษตรกรผู้ท าไร่ข้าวโพดหมู่ 4 
ต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว 

18 กันยายน 2559 

12 นายวิชาญ บุญมา 44 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลอง
หาด เกษตรกรผู้ท าไร่อ้อย 

19 กันยายน 2559 

13 นายบ าเพ็ญ นะภา 63 เกษตรกรผู้ท าไร่อ้อยและด ารง
ต าแหน่งเหรัญญิกสมาชิกสมาคม
เกษตรกรชายแดนบูรพาหรือ
สมาคมชาวไร่อ้อยชายแดนบูรพา 

19 กันยายน 2559 

14 นางศิริวรรณ  เจิมจุล 41 เกษตรกร หมู่ 10 ต าบลคลองไก่
เถ่ือน อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว เกษตรกรผู้ท าไร่ข้าวโพด 
และพืชผักสวนครัว 

28 กันยายน 2559 

15 นายอุเทน จงแต่งกลาง 48 เจ้าพนักงานสาธารณะสุข
ปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณะสุข
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

28 กันยายน 2559 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ- สกุล อายุ 
(ปี) 

อาชีพ / ต าแหน่งหน้าท่ี วันท่ีสัมภาษณ์ 

16 นายสุรเชษฐ์ บุบผา  59 เกษตรกรผู้ท าไร่ข้าวโพด ล าไย 28 กันยายน 2559 
17 นายนาโนทส์ เจือทิน 57 ผู้อ านวยการโรงเรียนทับทิมสยาม 

05 ต าบลคลองไก่เถ่ือน อ าเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

28 กันยายน 2559 

18 นายสะอาด วอนเมือง 57 ก านันต าบลไทรเด่ียว อ าเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว เกษตรกร
ผู้ท าไร่มันส าปะหลัง 

28 กันยายน 2559 

19 ร้อยเอกสุเทพ มาก
สาคร  

53 นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

19 ตุลาคม 2559 

20 นางทองพูน จังอนิทร์  36 เกษตรกรผู้ท าไร่มะละกอ ล าไย
และพืชผัก 

13 พฤศจิกายน 59 

21 นางสาวยุวดี แก้วทวีวงศ์ 31 เกษตรกรผู้ท าไร่อ้อย 13 พฤศจิกายน 59 
22 นายบุญมา เจียมอ่อน 62 เกษตรกรผู้ท าไร่ข้าวโพด  

หมู่ 4 ต าบลไทยอุดม อ าเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว 

20 พฤศจิกายน 59 

23 ดาบต ารวจกัมปนาท 
 โล่ห์สุวรรณ 

52 ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม 
ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีธุรการคดี 
สืบสวนปราบปรามจับกุมผู้กระท า
ผิดกฎหมายและเจ้าหน้าท่ีชุด
มวลชนสัมพันธ์ 

20 พฤศจิกายน 59 

 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 15 คน เป็นหญิง 
จ านวน 8 คน มีอายุระหว่าง 31-83 ปี โดยผู้ให้สัมภาษณ์จะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีประกอบด้วย เกษตรกร 
ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร และ
บุคคลในองค์กรเครือข่ายในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด จ านวน 23 คน เป็นชาย จ านวน 15 คน เป็นหญิง 
จ านวน 8 คน  
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 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม และวัฒนธรรม ของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ดังนี้ 
 
ตาราง 2  การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของเกษตรกรใน 
 อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  
 ฉบับท่ี 1   
  

การปรับเปล่ียน
วิถีชีวิต 

ผลการปรับเปล่ียนภายหลังการประกาศใช้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 

ด้านเศรษฐกิจ       ก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1  เกษตรกรในพื้นท่ี
จะเน้นการด ารงชีวิตแบบเรียบง่าย ซึ่งในด้านเศรษฐกิจนั้นจะพบว่าไม่เน้น
เรื่องรายได้ จะใช้ชีวิตในครอบครัวแบบพอเพียง รายได้จะไม่มากนัก โดยรายได้
หลักจะมาจากการประกอบอาชีพการเกษตรท่ีมีการปลูกพืชและจ าหน่ายในชุมชน 
มีรายได้ไม่มากนัก โดยเกษตรกรจะไม่มีเรื่องภาระหนี้สินจากการการด ารงชีวิต 
เนื่องจากมีการด ารงชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติเป็นท่ีต้ัง ไม่พึ่งพาปัจจัยการผลิตท่ี
จะต้องส้ินเปลืองเงินตรา 
      หลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 จนถึง ปัจจุบัน 
เกษตรกรในพื้นท่ีมีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่มีหนี้สินตามมาด้วย เป็นผลเนื่องมาจาก
การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เริ่มมีการพึงพาปัจจัยการผลิตท่ีต้องมีการซื้อหา
เพื่อน ามาเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ท าให้เริ่มต้องมีการใช้สินเช่ือ
หรือการกู้ยืมเกิดข้ึน เป็นท่ีมาของภาระหนี้สินตามมา       

ด้านสังคม       ก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1  ครอบครัวส่วนใหญ่
เป็นครอบครัวท่ีอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนชาวชนบทท่ัวไป ท่ีประกอบด้วย 
ปูุ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก อยู่รวมกัน โดยมีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นในครอบครัว 
มีพ่อท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว ท างานหาเล้ียงสมาชิกในครอบครัว โดยแม่
จะท าหน้าท่ีเป็นแม่บ้านคอยดูแลภายในครอบครัว โดยสภาพภายในชุมชนที่อยู่
อาศัยจะพึ่งพาซึ่งกันและกัน เน้นการแลกเปล่ียนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
อยู่กันในชุมชนเปรียบเสมือนพี่น้อง ผู้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย มีความเอื้อ
อาทรต่อกัน มีการอยูร่วมกันฉันพี่น้อง มีการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาต้ังแต่
รุ่นบรรพบุรุษ สืบสานมาเป็นประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงไดรับการซึมซับ 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

การปรับเปล่ียน
วิถีชีวิต 

ผลการปรับเปล่ียนภายหลังการประกาศใช้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 

 ถึงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย และปฏิบัติตนสอดคลองกับระบบประเพณีและวัฒนธรรม
ด้ังเดิมของท้องถิ่น มีจิตส านึกในการประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีดี ไมสร้างความ
เดือดร้อนให้กับผู้อื่น สามารถพึ่งตนเองไดในระดับบุคคล และยังเป็นท่ีพึ่งให้แก
ครอบครัวและบุคคลอื่นๆ ในชุมชนอีกด้วย ซึ่งหลักคิดเหล่านี้ไดมาจากการปลูกฝัง
เรื่องจริยธรรมและคุณงามความดีจากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ในโรงเรียน และจากวิถี
การด าเนินชีวิตในแต่ละวัน 
       หลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1จนถึงปัจจุบัน 
ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก อยู่รวมกัน โดยมี
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว มีพ่อท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว ท างานหาเล้ียง
สมาชิกในครอบครัว โดยแม่ประกอบอาชีพเดียวกับพ่อและช่วยกันในการหารายได้
เข้าครอบครัว โดยสภาพภายในชุมชนที่อยู่อาศัยยังมีการพึ่งพากันในบางเรื่อง
แต่เน้นเรื่องการซื้อขายด้วยเงินตรามากกว่าการแลกเปลี่ยน การแบ่งปันและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากภาวะสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ท่ี
เปล่ียนไปเมื่อความเจริญเริ่มเข้ามา 

ด้านวัฒนธรรม    ก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1  เกษตรกรในในพื้นท่ี
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรม
ด้ังเดิมของท้องถิ่น ซึ่งเป็นชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท่ีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตามวิถีชีวิตแบบไทยๆ ในอดีต กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมี
วัฒนธรรมชุมชนเป็นพื้นฐาน 
   หลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 จนถึงปัจจุบัน  เมื่อมี
ความเจริญทางด้านต่าง  ๆเข้ามาในพื้นท่ี ท้ังด้านเทคโนโลยี การคมนาคม การติดต่อส่ือสาร
ท่ีสะดวกสบายมากขึ้น ท าให้เริ่มมีการละเลยในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและ
ประเพณีด้ังเดิม 
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 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลถึงการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตในมุมมองและความคิด
ท่ีแตกต่างกันดังนี้   

 
 “...ในอดีตมีชีวิตความเป็นอยู่ยากล าบากมาก ชาวบ้านเป็นโรคมาลาเรียหรือไข้ปุากันมาก 
เพราะพื้นท่ีในสมัยนั้นยังเป็นปุาดงดิบ มีสัตว์ปุาอยู่หลายชนิด เช่น เสือ หมี ช้าง ลิง กระทิง อีเห็น  
หลังจากเลิกงาน ชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกมัน และข้าวโพด ก็จะพากันไปล่าสัตว์
เพื่อน ามาเป็นอาหาร หรือในบางครั้งอาจจะน าไปขายเพื่อให้ได้เงินมาเล้ียงครอบครัว แสงสว่างใน
ขณะนั้นจะเป็นคบไฟหรือคบเพลิงในการเดินทางไปล่าสัตว์ดังกล่าว แต่การใช้ชีวิตขณะนั้น ชาวบ้าน
รวมถึงครอบครัวผมเองมีความสุขมาก ไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเหมือนในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อประมาณ 
ปี พ.ศ. 2518 ชาวบ้านเริ่มมีไฟฟูาใช้ประชาชนจากนอกพื้นท่ีก็เริ่มหล่ังไหลเข้ามาในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด
เพิ่มมากขึ้น ความสะดวกสบายจากการได้ใช้ไฟฟูามีมากขึ้นเช่นกัน ประชาชนหรือเกษตรกรบางราย
ปรับตัวโดยการหาซื้อวิทยุและโทรทัศน์ไว้ดูและติดตามข่าวสารเพื่อให้ทันกับสถานการณ์บ้านเมืองท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ความล าบากยากเข็ญก็มีมากตามมาเช่นเดียวกัน คือว่าเมื่อคนเพิ่ม
มากขึ้น การแข่งขันก็เพิ่มมากขึ้น เพราะทุกคนย่อมแย่งกันกิน แย่งกันใช้เป็นธรรมดาของมนุษย์...”  

(นายเสงี่ยม สุขสถาน: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “...  ในอดีตเคยประกอบอาชีพรับจ้าง และท าการเกษตรปลูกข้าวโพด ท่ีบริเวณอ าเภอคลองหาด 
แต่ปัจจุบันได้ผันตัวมาประกอบอาชีพค้าขายพริก หอม กระเทียม อยู่ในตลาดอ าเภอคลองหาด
เพราะมีความถนัดในงานด้านค้าขายสินค้าดังกล่าวมากกว่าการท าไร่ข้าวโพด ประกอบกับได้เงินดี
และมีปริมาณมากกว่าจึงยึดอาชีพนี้เป็นหลัก โดยตนเองเข้ามาอยู่ท่ีอ าเภอคลองหาดต้ังแต่ประมาณ
ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งในขณะนั้นถนนหนทางยังไม่เจริญ ยังคงเป็นทางดินเล็กๆ อยู่ ชาวบ้านในละแวกนั้น
และบริเวณใกล้เคียงเดินทางไปมาหาสู่กันโดยใช้การเดินเท้า หรือเกวียน ในการบรรทุกพืชผล
ทางการเกษตร แต่ต่อมาเมื่อทางราชการสร้างถนนให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา ชาวบ้านก็ปรับตัวหา
ซื้อรถยนต์มาขับขี่เพื่อบรรทุกสินค้าทางการเกษตรเพื่อน าไปขายนอกพื้นท่ีและซื้อปุ๋ย ยา มาใช้ใน
การเกษตร ท าให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็วขึ้น และเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2526 ทางราชการได้
จัดท าโครงการน้ าประปาขึ้นใช้ในหมู่บ้านประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องรอรองน้ าฝนไว้ใช้
ในฤดูแล้งหรือฤดูหนาว สามารถมีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดท้ังปี ประชาชนและเกษตรกร
ปรับตัวมาใช้น้ าประปาท่ีทางราชการจัดท าขึ้นในการใช้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข...”   

(นายเสงี่ยม สุขสถาน: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
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 “...เทศบาลต าบลคลองหาด มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีจุดผ่อนปรนช่ัวคราว
จ านวน 1 แห่ง บนผืนแผ่นดินประเทศไทยท่ีบริเวณบ้านเขาดิน ท่ีต้ังอยู่ตรงข้ามอ าเภอส าเภาลุน 
ประเทศกัมพูชา มีผลท าให้การค้าบริเวณชายแดนมีศักยภาพและบทบาทสูงขึ้นตามแนวทาง 
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการค้ามวลรวมระหว่าง
ประเทศท้ังสอง และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยท่ัวไปการค้าชายแดนระหว่างไทยกับ
กัมพูชามีอยู่ 2 ลักษณะ คือมีลักษณะท้ังในรูปแบบการค้าชายแดนท่ีแท้จริงคือเป็นการซื้อขายระหว่าง
คนในพื้นท่ีท่ีอาศัยอยู่บริเวณจังหวัดชายแดน มีรูปแบบคล้ายกับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ได้
มีการท าการค้าขายเฉพาะกลุ่ม มีเพียงผู้ค้าขายภายในพื้นที่บริเวณจังหวัดชายแดนเท่านั้น และ
อีกลักษณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ค้าจากส่วนกลาง และท่ีอื่นๆ เข้ามาด าเนินการค้าขายผ่านชายแดน
ไทย-กัมพูชาหรือผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นท่ีมีพรมแดนติดต่อกันหลายด้าน...”  

(ร้อยเอกสุเทพ มากสาคร: 19 ตุลาคม 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...ในอดีตชาวบ้านและเกษตรกรในหมู่บ้านและชุมชนมักติดต่อค้าขายหรือลงทุนกัน
โดยการเดินทางไปมาหาสู่กันเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเรื่องท่ีต้องประสานติดต่อกัน แต่ในปัจจุบันนี้  
เมื่อโลกมีวิวัฒนาการสูงขึ้น มีโทรศัพท์มือถือใช้ เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ปรับตัวมาใช้
โทรศัพท์มือถือกันเกือบทุกครัวเรือน ท าให้เกิดความสะดวกสบายและความสุขมากขึ้น...”   

(นางละมุน แก้วตาล: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “...ในอดีตมีภูมิล าเนาเดิมอยู่ท่ีอ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ด าเนินชีวิตอยู่อย่าง
เรียบง่าย ไม่ค่อยได้ไปร่วมในงานสังคมต่างๆ มากนัก แต่ปัจจุบันเมื่อย้ายมาประกอบอาชีพในพื้นท่ี
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้เล็งเห็นความส าคัญในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม จึงได้
ปรับตัวเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ของหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ เช่น งานประเพณีแห่
นางแมวขอฝน เพื่อจะได้มีโอกาสพบปะประชาชนในพื้นท่ีได้มากขึ้น อันจะน ามาซึ่งการแลกเปล่ียน
ความรู้ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพได้...”   

(นางสุรินทร์ ศรีสงวน: 15 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...ในอดีตนั้นท าแต่งาน ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าสังคม พบปะชาวบ้านมากนัก แต่ในปัจจุบันนี้
ได้เล็งเห็นความส าคัญในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมท่ีต้องพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อถึงประเพณี
เข้าพรรษาของคนไทยชาวพุทธ ได้ปรับตัวเดินทางเข้าร่วมท าบุญกับคนในหมู่บ้านบ้างตามโอกาส
อันสมควร แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระส่วนตัว เพื่อจะได้มีโอกาสพูดคุยกับเกษตรกรอื่นท่ีมีความรู้ 
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ความสามารถ ในการประกอบอาชีพที่มีทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน แล้วน าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนา
หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจนเกิดประโยชน์สูงสุด...” 

(บุญมา เจียมอ่อน: 20 พฤศจิกายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยกับกลุ่มตัวอย่างในการประชุมกลุ่มย่อยเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 
2559 ถึงประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ได้ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ถึงการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด ดังนี้ 

 
 “... ในแต่ละปี จะอบรมส่ังสอนเด็กนักเรียนให้เช่ือฟังค าส่ังสอนของบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ 
รักพ่อแม่ และญาติพี่น้องในครอบครัวช่วยเหลือบิดา มารดา ท างานบ้างตามโอกาสอันสมควร 
รวมตลอดถึงได้สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยวิธีการฝึกให้ปฏิบัติตามเกี่ยวกับการท าการเกษตร
ปลูกพืชผักโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อหารายได้เสริม ช่วยเหลือครอบครัวตามแนวทางหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษ ผลจากการสังเกตพบว่าเด็กนักเรียนปรับตัวเชื่อฟังค า สั่งสอน
ของพ่อแม่และครูอาจารย์อย่างดี...” 

(มาโนทส์ เจือทิน: 28 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...ปัจจุบันมีบุตรจ านวน 2 คน อุปนิสัยเดิมก่อนมีครอบครัวและมีบุตรเป็นคนไม่ค่อยช่างพูด 
ในอดีตไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของบุคคลภายใน
ครอบครัวมากนักแต่หลังจากมีบุตรแล้ว มีประสบการณ์มากขึ้นได้พยามยามปรับตัวสั่งสอนให้บุตร
ท้ังสองเช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ในการเป็นคนดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือส่ิงผิดกฎหมายอื่น 
รวมตลอดถึงให้พี่น้องท้ังสองคนรักและสามัคคีกัน เห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตากัน ไม่เอารัด
เอาเปรียบกัน ช่วยเหลือกันจากการสังเกตพบว่าบุตรท้ังสองมีการปรับตัวเช่ือฟังค าสอนแนะน าของ
บิดา มารดา โดยไม่มีการขัดขืนหรือฝุาฝืนแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีแต่อย่างใด ประกอบกับยังมี
แนวโน้มท่ีบุตรทุกคนจะยังยึดอาชีพท าการเกษตรต่อไปเพราะบิดา มารดา ท ามาหากินเล้ียงครอบครัว
มาก่อนประกอบกับมีท่ีดินท่ีสามารถท ามาหากินกันต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งผลที่ตามมาครอบครัว
ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขและความพึงพอใจในระดับหนึ่ง...” 

                                                      (สุรเชษฐ์ บุบผา: 28 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...ในอดีตประชากรในชุมชนหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ยังมีไม่มาก สินค้าต่างๆ ซึ่งเป็นต้นทุน
การผลิตในอาชีพ รวมตลอดถึงสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคราคาก็ยังไม่สูงมา พอหาซื้อได้คล่องตัว 
เพราะมีรายรับกับรายจ่ายในครอบครัวมีความสมดุลกัน แต่ปัจจุบันนี้ สินค้าดังกล่าวรวมตลอดถึง
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ค่าครองชีพต่างๆ มีการเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่แต่เดิม ตนเองและครอบครัวจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัวโดยวิธีการประหยัดในการใช้เงินตราต่างๆ มีการออมเงิน และท าบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...” 

(นางศิริวรรณ เจิมจุล: 28 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...ในอดีตชาวบ้านและเกษตรกรต้องรองน้ าฝนไว้ใช้ในครัวเรือนในฤดูฝน แต่ปัจจุบัน
ชาวบ้านหรือเกษตรกรได้ปรับตัวหันมาใช้น้ าประปาในหมู่บ้านท่ีทางราชการสนับสนุนให้จัดให้มีการ
สร้างขึ้นเพื่อการอุปโภคบริโภคในครอบครัวและชีวิตประจ าวัน...”   

(นายสะอาด วอนเมือง:  28 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

“... ในช่วงการท างานท่ีผ่านมา เคยไปให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่เกษตรกร
ในพื้นท่ี และเคยมีการเจาะเลือดของเกษตรกรเพื่อหาสารเคมีท่ีตกค้างอยู่ภายในร่างกายของเกษตรกร 
ในบริเวณท่ีมีการใช้สารเคมีช่วยในการท าการเกษตรกันมาก รวมท้ังได้ให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ
อนามัยด้วย...”  

(อุเทน จงแต่งกลาง :  28  กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

จากการส ารวจพื้นท่ีและจดบันทึกข้อมูลในพื้นท่ียังพบว่า พื้นท่ีบริเวณตลาดจุดผ่อนปรนบ้าน
เขาดิน มีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 13 จากกองทัพบก ด่านต ารวจตรวจคนเข้าเมืองอรัญ
ประเทศและสถานีต ารวจภูธรคลองหาด เป็นผู้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตลาด  จุดผ่อน
ปรนบ้านเขาดิน เป็นตลาดทางการค้าท่ีค่อนข้างใหญ่ คนท่ีมาท ามาค้าขายท่ีนี่มีท้ังท่ีเป็นคนไทยและ
คนเขมร คนท่ีมาหาซื้อของก็มีท้ังคนไทยและคนเขมรเช่นเดียวกัน ส าหรับคนไทยท่ีเป็นนักท่องเท่ียว
เท่าท่ีเห็นยังมีค่อนข้างน้อย ไม่เหมือนกับทางตลาดโรงเกลือท่ีมีนักท่องเท่ียวไปหาซื้อของกันค่อนข้าง
มากกว่า ร้านค้าท่ีนี่มีท้ังแบบท่ีเป็นร้านค้าปลูกสร้างเป็นอาคารถาวร ร้านค้าพวกนี้ส่วนใหญ่จะ
จ าหน่ายสินค้าพวกข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน พวกเมล็ดพันธุ์พืช สารเคมี และอุปกรณ์เครื่องใช้
ทางการเกษตร อีกส่วนหนึ่งเป็นแผงค้าแบบท่ีขายกันอยู่ในโรงเรือนใหญ่มีหลังคากันแดดกันฝน  
กับอีกส่วนหนึ่งท่ีเป็นแผงค้าต้ังขายกันอยู่ท่ีลานกลางแจ้ง แผงค้าแบบนี้ส่วนใหญ่จะขายพวกของสด 
มีท้ังผลผลิตทางการเกษตร เช่น พืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ราคาสินค้าท่ีขายกันต้ังราคาไว้ค่อนข้างถูก 
เพราะคงต้องการให้เหมาะสมตามก าลังทรัพย์ของผู้ซื้อซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นคนเขมรหรือกัมพูชา  โดย
ตลาดจะเปิดขายกันต้ังแต่เช้ามืดช่วงประมาณตีห้า ขายกันไปจนถึงประมาณห้าโมงเช้า ก าหนดเวลา
เปิดด่านคือเก้าโมงเช้าถึงส่ีโมงเย็นของทุกวัน แต่ก็เห็นคนเขมรเข้ามาซื้อของท่ีตลาดกันต้ังแต่เช้ามืด 
วันหนึ่งๆ มีคนเข้ามาซื้อของกันนับพันนับหมื่นคน มีเงินหมุนเวียนถึง เดือนละประมาณ 500 ล้านบาท  
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 “...เทศบาลต าบลคลองหาดจัดระเบียบเน้นเรื่องความสะอาด จึงต้องจัดระเบียบเพื่อให้
พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาอยู่ในอาคารท่ีทางเทศบาลได้สร้างขึ้น ปัจจุบันตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดินได้
พัฒนาความเจริญไปมากแล้ว เทศบาลไม่มีนโยบายให้เกิดการค้าขายแบบผูกขาด เพราะหากมีการค้า
แบบผูกขาดเกิดขึ้น ตลาดก็จะซบเซาเพราะเป็นการค้าขายของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ผู้บริหารของเทศบาล 
จึงไม่สนับสนุนในการด าเนินการค้าแบบผูกขาดเช่นนั้น โดยยังคงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ของท้ังสองประเทศค้าขายกันตามประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิม เพื่อปูองกันนายทุนเข้ามารวบรวม
ในกิจการท่ีมีอยู่ ท้ังหลายในตลาดดังกล่าว ส าหรับรถยนต์บรรทุกทุกชนิดท่ีวิ่งผ่านเข้าออกด่าน
พรมแดนจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดินฯ โดยเฉพาะรถยนต์บรรทุกสุกร (หมู) มีชีวิตท่ีผู้ประกอบการ
ชาวไทยน าส่งออกข้ามชายแดนไปส่งขายให้กับพ่อค้าชาวกัมพูชา ในฝั่งจังหวัดพระตะบอง  
ประเทศกัมพูชา เพื่อเป็นการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ท่ีอาจจะติดต่อกันข้าม
ประเทศ ก็จะมีหน่วยงานปศุสัตว์ของจังหวัดสระแก้ว คอยดูแล ควบคุม ปูองกันโรคอย่างใกล้ชิด  
และเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาอย่างเข้มงวด  
โดยปัจจุบันประเทศกัมพูชาได้ส่ังซื้อสุกรมีชีวิตจากประเทศไทย เพื่อน าไปช าแหละขายให้ประชาชน
ท่ัวไปได้บริโภคอย่างท่ัวถึง ประกอบกับประเทศกัมพูชายังไม่สามารถเล้ียงสุกรในระบบฟาร์ม
ไว้บริโภคเองได้ จึงต้องส่ังน าเข้าสุกรจากประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน  
อยู่ในเขตต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด อยู่ตรงกับอ าเภอส าเภาลุน จังหวัดพระตะบอง วันธรรมดามี
ชาวกัมพูชาท่ีเข้ามาจับจ่ายช้ือของวันละประมาณ 5 ,000 คน ส่วนวันเสาร์อาทิตย์วันละประมาณ 
10,000 คน ในวันหนึ่งๆ พ่อค้า-แม่ค้าชาวไทยและชาวกัมพูชาจะมีเงินหมุนเวียนกันในตลาดวันละ
ประมาณ 500,000 บาท เทศบาลต าบลคลองหาดเก็บรายได้จากการบริหารตลาดเป็นเงินวันละ
ประมาณ 80,000 บาท และในอนาคต ตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน น่าจะเป็นเป็นตลาดรองรับ
ความแออัดของรถบรรทุกสินค้าจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศได้ดีในระดับ
หนึ่ง...” 

(ร้อยเอกสุเทพ มากสาคร: 19 ตุลาคม 2559: สัมภาษณ์) 
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4.3 ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว 

 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลถึงการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ดังนี้ 
 
ตาราง 3  การปรับเปล่ียนวิถีการผลิตในด้านรายได้ วิธีการผลิต ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 
            วิถีการผลิต ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตของเกษตรกรของเกษตรกร ในอ าเภอคลองหาด  
            จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1   
  

การปรับเปล่ียนวิถีการผลิต ผลการปรับเปล่ียนภายหลังการประกาศใช้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 

ด้านรายได้       ก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 
เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาดมักท าการเกษตรแบบการปลูกพืช
เชิงเด่ียว เกษตรกรไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องรายได้และเงินตรา เพียงแต่
ให้มีผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนหรือเหลือก็น าไปแลกเปล่ียนและ
บริโภคในแต่ละปีให้เพียงพอ 
      หลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1
จนถึงปัจจุบัน  เมื่อภาวะเศรษฐกิจเป็นเรื่องรายได้และการแข่งขัน 
เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องท างานแข่งกับเวลา จึงท าให้เกษตรกรหรือ
บุคคลในครอบครัวของเกษตรกรปรับตัวน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว หรือเดินทางไปท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นการประกอบอาชีพเสริมและหารายได้เสริม 
นอกจากนี้รัฐบาลให้ โอกาสเกษตรกรกู้ เ งิน จากธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อน ามาลงทุนในการท า
การเกษตรโดยมีหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ค้ าประกันเงินกู้ เช่น โฉนดท่ีดิน 
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ในท่ีดิน เพื่อให้เกิดผลผลิตท่ีมากขึ้น
และมีรายได้มากขึ้นตามมาด้วย 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

การปรับเปล่ียนวิถีการผลิต ผลการปรับเปล่ียนภายหลังการประกาศใช้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 

ด้านวิธีการผลิต     ก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1  
การท าการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด มักจะ
ลงทุนตามๆ กัน ชาวบ้านบริเวณข้างเคียงเขาปลูกอะไรกันก็ท าตามเขา 
เกษตรกรเพาะปลูกพืชกันตามความสะดวก พอใจตรงไหนก็ลงมือท า
ตรงท่ีบริเวณนั้นตามกรรมสิทธิ์การยึดครองท่ีดินบริเวณ มิได้ค านึงถึง
หลักการใดๆ ในการประกอบอาชีพ ยังไม่มีกรน าเอาเทคโนโลยีและ
วิทยาการเข้าใช้ในการประกอบอาชีพและกระบวนการผลิต มีการใช้
แรงงานคนเป็นหลักในการท าการเกษตร โดยเกษตรกรมักปลูกพืช
ชนิดต่างๆ ตามกัน โดยไม่มีการคัดเลือกสายพันธุ์พืชท่ีมีคุณสมบัติ
ดีเด่นมาเพาะปลูก ส่วนด้านผลผลิตท่ีได้ เมื่อเกษตรกรท่ีผลิตพืชผล
ทางการเกษตรออกมาแล้ว ได้น าใส่เกวียนบรรทุกไปขายให้กับพ่อค้า
คนกลาง 
      ปัจจุบัน เกษตรกรได้พยายามศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการต่างๆ ให้
ทราบถึงความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคก่อนลงมือท าการผลิต 
เกษตรกรในอ าเภอคลองหาดมีการปรับเปล่ียนอาชีพจากการท า
การเกษตรเพื่อการบริโภค หรือเชิงพาณิชย์ มาเป็นเชิงผสมผสาน 
นอกจากนี้เกษตรกรยังมีการปรับเปล่ียนวิธีการผลิต มีการปลูกพืช
แบบผสมผสาน และเริ่มการผลิตผักปรอดสารพิษออกจ าหน่าย
ให้แก่ผู้บริโภค ท าให้มีรายได้มาเล้ียงครอบครัวตลอดท้ังปี โดยเมื่อ
ความเจริญมีมากขึ้น ได้มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาให้ความรู้ในเรื่อง
การท าเกษตร เกษตรกรในพื้นท่ีจึงปรับวิธีการผลิต โดยมีการศึกษา
หาความรู้เกี ่ยวกับพันธุ ์พืชที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมกับ
การเพาะปลูกในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เช่น มีต้นพันธุ์
แข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ทนต่อสภาพดินฟูาอากาศได้ดี และให้ผลผลิตสูง 
มีการปรับเปล่ียนวิธีการผลิต โดยน าเครื่องจักรกลมาใช้ในการผลิต
แทนแรงงานคน เพราะถึงแม้จะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่า แต่ก็
สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า ส่วนด้านผลผลิตท่ีจะต้องน าไปจ าหน่าย 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

การปรับเปล่ียนวิถีการผลิต ผลการปรับเปล่ียนภายหลังการประกาศใช้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 

 น าไปจ าหน่ายพบว่าเมื่อความเจริญเข้ามาสู่อ าเภอคลองหาดมากขึ้น 
ในพื้นท่ีมีถนนหนทางหลายสาย เกษตรกรเริ่มปรับวิธีการผลิตโดยน า
สินค้าพืชผลทางการเกษตรท่ีผลิตได้ออกมานั้นบรรทุกใส่รถบรรทุก
พ่วงท่ีมีหัวรถไถขับลากจูง หรือรถบรรทุกประเภทอื่นๆ ขับขี่ไปบน
ถนนน าสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรออกจ าหน่ายให้แก่พ่อค้า 
คนกลาง ท้ังภายในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ด้านผลกระทบท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงวิถี 
การผลิต 

      ปัจจุบัน จากการท่ีทางราชการได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1-11 มาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด 
ท าใหเ้กิดผลดีท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นอย่างยิ่ง  
มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาสู่อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
มีการสร้างถนนสายต่างๆ ท่ีสามารถเช่ือมการขนส่งการเกษตรไปยัง
โรงงานท าให้ชาวบ้านในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้รับ
ความเจริญในด้านต่างๆ ท่ีหล่ังไหลเข้าสู่หมู่บ้าน เริ่มมีเครื่องใช้ไฟฟูา 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกมากขึ้น มีนายทุนเกิดขึ้นในชุมชน
มากมาย จากความเจริญท้ังอ าเภอคลองหาด และอ าเภอใกล้เคียง
โดยรอบๆ นั้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง และจากการที่ประชาชนใน
อ าเภอคลองหาดและอ าเภอใกล้เคียงประกอบอาชีพท าการเกษตร
นั้น จึงส่งผลท าให้ในขณะนี้อ าเภอใกล้เคียงมีโรงงานน้ าตาล และ
สหกรณ์โคนม มาก่อตั้งขึ้น รวมตลอดถึงเกิดลานรับซื้อมันส าปะหลัง
ท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีอยู่หลายแห่ง เพื่อรองรับวัตถุดิบผลผลิต
จากเกษตรกร ท่ีผลิตแล้วน ามาขายให้เพื่อน าไปด าเนินการต่อในขั้นตอน
ของโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้ชาวบ้านเกิดอาชีพ เช่น 1) ปลูกข้าวโพด
เล้ียงสัตว์หรือเพื่อใช้เป็นอาหารส าหรับเล้ียงวัวนม ส่งสหกรณ์โคนม  
2) ปลูกอ้อย ส่งโรงงานน้ าตาล 3) ปลูกมันส าปะหลัง  ส่งลานรับซื้อ
มันส าปะหลัง ท าให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

72 

 ผลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท าการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร และบุคคลในองค์กรเครือข่ายในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด  
พบว่า มีการให้ข้อมูลในเรื่องการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ในมุมมองและความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
 
 “... สมัยท่ีดงยังไม่แตก เกษตรกรเพาะปลูกพืชกันตามความสะดวก พอใจตรงไหนก็
ลงมือท าตรงท่ีบริเวณนั้นตามกรรมสิทธิ์การยึดครองท่ีดินบริเวณดังกล่าว มิได้ค านึงถึงหลักการใดๆ  
ในการประกอบอาชีพ...”  

(นายเสงี่ยม สุขสถาน: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...ในอดีตนั้น การท าการเกษตรมักจะลงทุนตามๆ กัน ชาวบ้านบริเวณข้างเคียงเขา
ปลูกอะไรกันก็ท าตามเขา แต่ปัจจุบันนี้ ได้พยายามศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการต่างๆ  ให้ทราบถึง
ความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคก่อนลงมือท าการผลิต ผลปรากฏว่า ขณะนี้พบว่า พืชผักต่างๆ 
มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผักป ลอดสารพิษ 
จึงได้ปรับเปล่ียนวิธีการผลิต มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน และเริ ่มการผลิตผักปรอดสารพิษ
ออกจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ท าให้มีรายได้มาเล้ียงครอบครัวตลอดท้ังปี ควบคู่ไปกับการท าไร่อ้อย
ท่ีใช้พื้นท่ีส่วนใหญ่ของตนเองและยังคงด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากอ้อยมีราคาดี ก็จะได้
มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเป็นเงินทุนส ารองไว้ใช้ในภายภาคหน้าต่อไป แต่ถ้าปีใดอ้อยราคา
ไม่ดีหรือราคาตกต่ า ก็ไม่มีผลกระทบอะไรมากนักเพราะอ้อยเป็นพืชทนแล้ง มิได้มีความเส่ียงต่อ
การลงทุนมากแต่อย่างใด ปัจจุบันทุกคนในครอบครัวด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือรู้จักประหยัด อดออม ด ารงชีพอย่างมีความพอเหมาะพอดี มีเหตุผล และวางแผน
การด าเนินชีวิตอย่างละเอียดรอบคอบ จึงท าให้ทุกคนในครอบครัวมีภูมิ คุ้มกันตนเองอย่างดีและ
มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ สมาธิ สติ ปัญญา และปฏิภาณไหวพริบตามสถานการณ์อย่างละเอียด
รอบคอบ...” 

(นายไพวงศ์ มหาผล: 15 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...เมื่อก่อนในสมัยเรียนอยู่ช้ันมัธยม มีความคิดว่า จะต้องเรียนต่อให้จบการศึกษาใน
ระดับช้ันปริญญาตรีให้ได้ เพราะคิดว่า การศึกษาจะช่วยให้เป็นคนมีความรู้ เป็นนักคิดท่ีดีและ
สร้างสรรค์ จึงปรับตัวเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ส าเร็จ และขณะนี้
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิด และประสบการณ์จากการศึกษาที่ได้รับมานั้น น าไปใช้ใน
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การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลปรากฏว่าในปัจจุบัน มีสถานภาพความเป็นอยู่ที่อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี...” 

(นางสาวยุวดี แก้วทวีวงศ์: 13 พฤศจิกายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...เมื่อก่อนในอดีต ถ้าร่างกายมีอาการเป็นไข้หรือร้อนใน ก็จะท าการบ าบัดรักษาด้วย
การซื้อยาแผนปัจจุบันมารับประทาน แต่ปัจจุบันนี้ หากมีอาการเป็นไข้หรือร้อนในดังกล่าวขึ้นมาอีก
เมื่อใด ก็จะท าการปรับตัวโดยการใช้พืชสมุนไพรท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เช่น ต้นฟูาทะลายโจร
มากินบ าบัดรักษา แล้วอาการไข้นั้นก็สามารถหายได้...” 

(นางสาวยุวดี แก้วทวีวงศ์: 13 พฤศจิกายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...การท าไร่อ้อยนั้น เจ้าของไร่หรือเจ้าของกิจการ ซึ่งท าหน้าท่ีบริหารงาน ซึ่งจ าเป็นต้อง
เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ในการท าหน้าท่ีเพื่อให้งานด าเนินการไปสู่เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ในอดีตไม่เคยค านึงถึงในเรื่องภาวะผู้น าของเจ้าของกิจการเลย  แต่หลังจากจบการศึกษาระดับ
สูงสุดแล้วรวมตลอดถึงประสบการณ์ในการท าไร่อ้อยจึงมั่นใจว่า เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ 
จ าเป็นต้องแสดงภาวะผู้น าให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเห็นและประจักษ์โดยใช้ สมาธิ สติ ปัญญา และปฏิภาณไหว
พริบตามสถานการณ์และส่ิงแวดล้อมอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งสามารถท าให้เกิดความเช่ือมั่น
แก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ อันจะน ามาซึ่งความสามัคคี ท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จในงานตามเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ท่ีต้ังใจไว้...” 

(นางสาวยุวดี แก้วทวีวงศ์: 13 พฤศจิกายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...อ้อยเป็นพืชทนแล้ง ชอบอากาศโปร่ง มีลมพัดอากาศถ่ายเทได้สะดวก และชอบ
แสงแดดมาก อดีตในแปลงปลูก มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ในบริเวณแปลงจ านวนมาก จากการสังเกตพบว่า
อ้อยมีการเจริญเติบโตได้ไม่เต็มท่ี  และในแต่ละปีผลผลิตท่ีได้ยังไม่ดีเท่าท่ีควร แต่ต่อมาเมื่อปรับวิธีการ
ผลิตใหม่โดยการตัดโค่นต้นไม้ดังกล่าวท่ีบังแสงแดด ท าให้เกิดเป็นร่มเงาปกคลุมต้นอ้อยออก ไป 
แสงแดดสามารถส่องสว่างลงมายังต้นอ้อยได้มากกว่าเดิม ผลปรากฏว่า ต้นอ้อยมีความเจริญงอกงามดี
ขึ้น และได้รับผลผลิตสูงขึ้น ท าให้เกิดความสุขและความพึงพอใจในระดับหนึ่ง...” 

(นางสาวยุวดี แก้วทวีวงศ์: 13 พฤศจิกายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...รับราชการเป็นต ารวจประจ าอยู่ท่ีสถานีต ารวจภูธรคลองหาด ต้ังแต่ปี พ.ศ.2536 ในอดีต
ขณะออกตรวจท้องที่ ได้มีการพบปะพูดคุยกับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ ได้สังเกตเห็นว่าใน
ขณะนั้น เกษตรกรมักท าการเกษตรแบบท าตามๆกัน เช่น เกษตรกรในพื้นท่ีใกล้เคียงกันปลูกข้าวโพด 
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ก็จะปลูกข้าวโพดบนพื้นท่ีไร่ของตนเองเหมือนๆ หรือตามๆ กันกับพื้นท่ีข้างเคียง และถ้าไร่ข้างเคียง
ปลูกมันส าปะหลัง เกษตรกรก็จะปลูกมันส าปะหลังตามๆ กัน โดยไม่ค่อยได้ใช้ความคิด สติ ปัญญา 
และปฏิภาณไหวพริบในการพัฒนาอาชีพมากนัก แต่ต่อมาเมื่อความเจริญมีมากขึ้น จ านวนประชากร
ในพื้นท่ีรวมตลอดถึงประชากรของประเทศมีมากขึ้น จนท าให้เกิดการแข่งขัน แย่งกันกิน แย่งกันใช้
มากขึ้น จากการสังเกตและพบปะพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นท่ี พบว่าเกษตรกรมีการพัฒนา ปรับวิธีการ
ผลิตพืชผลทางการเกษตร มีทั้งการปรับแผนการผลิต และปรับแผนการตลาด จนท าให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ดีข้ึน มีความสุขและความพึงพอใจอยู่ในระดับหนึ่งตามต้องการ...”  

(ดาบต ารวจ กัมปนาท โล่ห์สุวรรณ: 20 พฤศจิกายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...เมื่อก่อนตอนรับราชการเป็นต ารวจใหม่ๆ การออกตรวจไปในท้องท่ีรับผิดชอบ ไม่ค่อยมี
ประชาชนหรือเกษตรกรเข้ามาพูดคุยกันอย่างสนิทสนม ไม่ค่อยมีใครแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกั บ
อาชญากรรมในพื้นท่ีมากนัก แต่ปัจจุบันมีความรู้สึกว่าชาวบ้านหรือเกษตรกรได้ปรับตัวและปรับ
วิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารในพื้นท่ี  
เพื่อให้ช่วยปกปูองคุ้มครองพืชผลทางการเกษตรให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคนร้ายหรื อ
แรงงานเขมรลักขโมย...”  

(ดาบต ารวจ กัมปนาท โล่ห์สุวรรณ: 20 พฤศจิกายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...ร่างกายและจิตใจของเกษตรกร มีความส าคัญอย่างยิ่ง ถ้าร่างกายและจิตใจไม่พร้อม
ท างาน ก็ไม่สามารถท างานได้ หรืออาจท าได้ แต่ไม่ได้ดี ดังนั้น เกษตรกรควรปรับตัวทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจให้มีความเข้มแข็งและแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา โดยอาจแบ่งเวลาในการออกก าลังกายบ้าง 
เพราะการออกก าลังกายจะท าให้สารเอ็นโดฟินในร่างกายหล่ังออกมาท าให้จิตใจแจ่มใสได้ ผลก็เพื่อ
การท างานในวันข้างหน้าจะได้ประสบผลส าเร็จในชีวิต...”  

(นางละมุน แก้วตาล: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...แต่ก่อนเมื่อประกอบอาชีพเกษตรใหม่ จบการศึกษาแค่ระดับมัธยม แต่ต่อมาได้เล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่องการศึกษา เพราะคนท่ีเรียนและมีการศึกษาสูง การศึกษาจะฝึกให้คนเราคิด และ
มีสติปัญญา จึงได้ปรับตัวเข้าไปศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ส าเร็จ...” 

(นางละมุน แก้วตาล: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
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 “...เมื่อก่อน (ปี พ.ศ. 2528)  ประกอบอาชีพรับจ้าง แต่ต่อมาได้หันมาท าอาชีพทาง  
ด้านการเกษตร มีการเล้ียงวัวนม ได้ใช้สติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบต่างๆ คิดค้นคว้าวิธีการด ารงชีพ
ให้รอดพ้นจากความยากจน โดยปรับตัวในการใช้จ่ายอย่างประหยัด มีการออมเงินและจัดท า
บัญชีครัวเรือน ด ารงชีวิตตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และผสมผสานการประกอบอาชีพท าการเกษตรแบบในเชิงพาณิชย์เข้าร่วมด้วยจนถึงในปัจจุบันนี้  
มีฐานะทางครอบครัวมั่นคง ร่ ารวยข้ึน...” 

                                       (นางละมุน แก้วตาล: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...หากเกษตรกรในพื้นท่ีพบหรือเห็นว่า ดินในแปลงปลูกพืชนั้นไม่ดี เกษตรกรควรต้องใช้
สติปัญญาและไหวพริบในการพัฒนาดินให้มีคุณภาพและให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช
ท่ีเกษตรกรนั้นปลูก เช่น การน าขี้ไก่มาใส่เป็นปุ๋ยบ ารุงดิน...”  

(นางละมุน แก้วตาล: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...เมื่อก่อนในอดีตท างานอยู่ท่ีฟาร์มหมู ในอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในขณะนั้น
ประชากรของประเทศไทยมียังไม่มากนัก ท างานมีรายได้สามารถเล้ียงครอบครัวได้อย่างสบาย ไม่ต้อง
ประหยัดหรืออดออมเงินตราต่างๆมากมายนัก แต่ปัจจุบันนี้เมื่อได้มาประกอบอาชีพกสิกรรมดังกล่าว 
จ านวนคนท่ีเกิดใหม่ของชุมชน และประเทศชาติมีมากขึ้น การแข่งขันท้ังภายในประเทศและ
นอกประเทศมีมากขึ้น ราคาสินค้าท่ีเป็นต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพทางการเกษตรนั้น
มีราคาสูงขึ้น แพงขึ้น จึงส่งผลท าให้ต้องปรับตัวในการใช้จ่ายเงินทองของตนเองและครอบครัวให้มี
การประหยัดและมีการออมเงิน ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
และมีการท าบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับการใช้จ่ายในครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องอย่างละเอียด มีการสอนแนะ
และให้บุตรปฏิบัติตาม จนในปัจจุบันนี้ครอบครัวมีฐานะมั่นคง  อยู่ในเกณฑ์อยู่ดีมีสุข...” 

(นางละมุน แก้วตาล: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...สมัยก่อนเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ชนเป็นอาชีพเสริม มักใช้ยาท่ีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในการรักษาไก่ท่ีเป็นหวัด แต่ปัจจุบันนี้ได้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนดังกล่าวหลายรายในพื้นท่ี
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้ปรับตัวน าภูมิปัญญาท้องถิ่นน าเอาพืชสมุนไพรไทย เช่น ตะไคร้ 
หรือ ต้นฟูาทะลายโจร มาท าการรักษาโรคหวัดให้กับไก่ชนมากขึ้น และผลปรากฏว่า ไก่สามารถหาย
จากการเป็นโรคหวัดได้และมีสุขภาพแข็งแรง จึงมีการบอกต่อและสอนแนะให้เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ชน
ได้ทราบและทดลองปฏิบัติตาม...” 

(นางละมุน แก้วตาล: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
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 “...ในอดีตยังไม่เคยคิดท่ีจะประหยัดน้ าในการรดต้นไม้หรือสร้างความชุ่มช้ืนให้กับต้นไม้ท่ี
เพาะปลูก แต่ต่อมาเมื่อโลกร้อน ฝนแล้งเกิดขึ้นในฤดูการผลิตพืชผลทางการเกษตร จึงคิดหาวิธีการใช้
น้ าอย่างประหยัด ด้วยการปรับวิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บน้ า
ให้ยังคงชุ่มช้ืนอยู่ได้นานกว่าปกติ โดยใช้ฟางข้าวและเศษใบไม้ใบหญ้าคลุมท่ีโคนต้นพืชท่ีได้ท า
การเพาะปลูกไว้หลังการให้น้ าแก่ต้นพืช  ความชุ่มช้ืนก็จะอยู่บริเวณโคนต้นไม้ท่ีปลูกนั้นได้ยาวนาน...”  

(นางละมุน แก้วตาล: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 “...ในอดีตการปลูกพืช เกษตรกรมักจะปลูกกันตามความสะดวกของการด าเนินการเท่านั้น 
ยังไม่ได้ค านึงถึงระยะห่างระหว่างต้นพันธุ์ ว่าพืชจะได้รับแสงแดดหรือแสงสว่างมากน้อยเพียงใด 
แต่ปัจจุบันหลังจากได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงสุด จึงได้ใช้สมาธิ สติ ปัญญา  
และปฏิภาณไหวพริบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีการปรับวิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตร  
ให้พืชท่ีปลูกได้รับแสงแดดตามความเหมาะสมตามท่ีพืชต้องการ เช่น มีการจัดระยะห่างและระยะถี่
ของแถวที่ปลูกและปลูกกล้วยแซมระหว่างต้นล าไยแบบพืชพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพราะล าไยเป็นพืชท่ี
ชอบแสงแดด แต่ต้องไม่ร้อนมากจนเกินไป ส่วนต้นกล้วยนั้น ในล าต้นนั้นมีน้ าปริมาณมาก ช่วยให้บริเวณ
โดยรอบล าต้นมีความช้ืนอยู่ท่ัวบริเวณ และใบกล้วยสามารถบังแสงแดดอันแรงกล้าให้กับต้นล าไยท่ี
ยังเล็กและยังไม่แข็งแรงเพียงพอได้ ส่วนต้นล าไยก็มีประโยชน์ต่อต้นกล้วยด้วยเช่นกัน เพราะนกและ
สัตว์ชนิดอื่นท่ีมาเกาะกินอาหารบริเวณต้นล าไยได้ถ่ายมูลตกลงบนดินเป็นปุ๋ยอินทรีย์ท่ีเป็นอาหารอย่างดี
ให้กับต้นกล้วย...” 

(นางละมุน แก้วตาล: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...ในอดีตการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ไม่เคยนึกถึงเรื่องอากาศท่ีพืชและสัตว์ใช้ในการหายใจเลย 
แต่ปัจจุบันจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ค่าครองชีพก็สูง การแข่งขันในเชิงธุรกิจก็มีอยู่มาก จึงได้ปรับตัว
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  โดยการปรับวิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยในส่วนของวัวนมได้
จัดการเรื่องคอกกักกันสัตว์ ได้จัดให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ในส่วนของพืช อันได้แก่  ไร่มันส าปะหลัง
และสวนล าไย ได้จัดวางแปลงปลูกให้ลมหรืออากาศ สามารถพัดเอาก๊าซออกซิเจนผ่านเข้าไปในแปลงพืช 
เพื่อพืชจะได้ใช้ในการหายใจได้อย่างสะดวกเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับส่วนต่างๆ ของต้นพืช...” 

 (นางละมุน แก้วตาล: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
“...ก่อนหน้านั้น เห็นเกษตรกรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านซับตะเคียน ต าบลซับมะกรูด  

อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช รวมตลอดถึงได้ให้ปุ๋ยเคมี
บ ารุงพืชท่ีปลูก ผลปรากฏว่า ในช่วงแรกๆ ได้รับผลผลิตดี แต่ต่อมาเมื่อใช้สารเคมีไปนานๆ ผลผลิต
ท่ีได้รับก็เริ่มน้อยลง แต่ในปัจจุบันเกษตรกรในหมู่บ้านได้ปรับวิธีผลิตพืชผลทางการเกษตรดังกล่าว  
มาใช้สารอินทรีย์ในการก าจัดแมลง เช่น น้ าหมักจากผลสะเดา เหล้าขาวและยาฉุน ผลปรากฏว่า 
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แมลงไม่มารบกวนอีก ผลผลิตจากพืชท่ีปลูกได้รับมากขึ้น แต่เกษตรกรบางรายก็ยังคงต้องใช้สารเคมี
ผสมสารอินทรีย์อยู่บ้าง เพื่อใช้ในการปราบปรามศัตรูพืชตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น  
เพราะสารอินทรีย์ออกฤทธิ์ช้ากว่าสารเคมี ซึ่งมีความรวดเร็วและรุนแรงกว่ามาก ...” 

(นางละมุน แก้วตาล: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...กล่าวว่าในอดีต การลงทุนท าการเกษตร เกษตรกรอาจไม่ต้องวางแผนด้านการตลาด
มากนัก แต่ปัจจุบันนี้ เกษตรกรต้องปรับวิธีการผลิตโดยศึกษาเกี่ยวกับแผนการตลาดหรือความต้องการ
สินค้าของตลาดเสียก่อนท่ีจะลงมือผลิตพืชผลทางการเกษตรนั้น...” 

(นางละมุน แก้วตาล: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...ปลูกอ้อยและมันส าปะหลัง บนเนื้อท่ีดินจ านวน 240 ไร่ ในต าบลคลองหาด ในช่วงแรกๆ 
ท่ีท าการเพาะปลูกพืชนั้น ไม่เคยนึกถึงเรื่องพืชต้องน าก๊าซออกซิเจนในอากาศไปใช้ในการหายใจ แต่
ต่อมาเมื่อได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูกแล้ว จึงได้ปรับวิธีการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรดังกล่าว โดยการจัดเตรียมแปลงปลูกให้อากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวก เพื่อพืช
จะได้น าก๊าซออกซิเจนไปใช้ในการหายใจ...”  

(นางสาวธัญญารัตน์ สีคันทา: 16 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...รัฐบาลให้โอกาสเกษตรกรกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็น
ของรัฐบาล เพื่อน ามาลงทุนในการท าการเกษตรโดยมีหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ค้ าประกันเงินกู้ดังกล่าว 
เช่น โฉนดท่ีดิน หนังสือรับรองการท าประโยชน์ในท่ีดิน (เอกสาร ส.ปก.) ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวของรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว โดยกู้เงินมาแล้วจ านวน 500,000 บาท...”  

(นางสาวนิธินันท์ สีหาบาล: 15 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...ในอดีตเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลไทรเด่ียวมักท าการเกษตรแบบการปลูกพืชเชิงเด่ียวอย่าง
เดียว และช่วงว่างจากการท างานก็พักผ่อน แต่ในปัจจุบันนี้เมื่อภาวะเศรษฐกิจรัดตัว คนส่วนใหญ่ต้อง
ท างานแข่งกับเวลา จึงท าให้เกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรบางรายปรับตัวน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เช่น การสานสุ่มไก่ขายให้กับผู้เล้ียงไก่ชน หรือเกษตรกร
รายท่ีไม่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะปรับตัวเดินทางไปท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นการประกอบอาชีพเสริมและหารายได้เสริม...”  

(นายสะอาด วอนเมือง: 28 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
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 “...ก่อนหน้ายุคปัจจุบันนี้ เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว นิยมปลูกพืช
เชิงเด่ียวกันมาก ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งหลังจากท่ีเกษตรกรน าต้นพันธุ์ลงปลูก
ในแปลง และท าการให้น้ าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรมักจะต้องฉีดยาท่ีผลิตจากสารเคมีคุมหญ้า 
หลังจากนั้นเมื่อพืชเริ่มงอกงามเจริญเติบโตขึ้นมา ก็จะใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 เพื่อบ ารุงราก ล าต้น
และใบพืชท่ีเพาะปลูกนั้นและหากมีราหรือเพล้ียแปูงเกิดขึ้น เกษตรกรก็จะใช้ยาก าจัดศัตรูพืชจ าพวก
สารเคมีฉีดปูองกันและท าลาย ผลท่ีตามมาคือ ดินเริ่มเส่ือมสภาพ เกษตรกรเริ่มได้รับผลผลิตน้อยลง 
ปลาและสัตว์บก สัตว์น้ าเริ่มลดน้อยลง ระบบนิเวศถูกท าลายอย่างคาดไม่ถึง ประชาชนและเกษตรกร
มีชีวิตส้ันลง โดยเฉล่ียแล้วมีอายุไม่เกิน 90 ปี จึงน่าจะแสดงให้เห็นถึง  พิษภัยจากการใช้สารเคมีใน
การประกอบอาชีพ และเมื่อเกษตรกรพบกับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวบ่อยครั้งขึ้น ในปัจจุบันจึงได้
มีการปรับวิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตรลดการใช้สารเคมี เปล่ียนกลับมาใช้สารอินทรีย์ผสม
สารเคมีบ้างในการบ ารุงพันธุ์พืชและก าจัดแมลง ผลปรากฏว่า เกษตรกรยังสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุขและความพึงพอใจในระดับหนึ่ง...”  

(นายสะอาด วอนเมือง: 28 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...ในอดีต การท าการเกษตรหรือการท าไร่นั้น เจ้าของไร่หรือเจ้าของกิจการ มักไม่ได้ค านึงถึง
ภาวะผู้น าท่ีต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือสังคมอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ในอันท่ีจะสามารถน าผลส าเร็จ ใน
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตให้กับเกษตรกรและครอบครัวได้อย่างมีความสุข เช่น ลูกจ้าง
ท่ีมารับจ้างท างานในไร่ หรือ พ่อค้า แม่ค้าท่ีต้องมาติดต่อค้าขายสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร แต่ปัจจุบันนี้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาในชีวิตและจากการศึกษาจากชีวิตจริงจึงท าให้
เกษตรกรหรือเจ้าของไร่หรือเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการมีความจ าเป็นต้องปรับตัวให้เป็นผู้น าท่ี
สามารถแสดงภาวะผู้น า (Show of force) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเห็นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้งาน
ส าเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีความสุขและความพึงพอใจในระดับหนึ่ง...”  

(นายบุญมา เจียมอ่อน: 20 พฤศจิกายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
“...ในอดีตประกอบอาชีพรับจ้าง เป็นผู้บริหารลานรับซื้อมันส าปะหลัง อยู่ท่ีต าบลคลองไก่เถื่อน 

อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แต่ต่อมาเมื่อความเจริญมีมากขึ้น ประชาชนมีมากขึ้น ท าให้เกิดการ
แย่งกันกิน แย่งกันใช้ในส่ิงต่างๆมากมาย จึงคิดค้นวิธีการใช้ชีวิตให้อยู่รอดอย่างมีความสุข โดย
การปรับตัวเพิ่มความขยันหมั่นเพียรในการหาเงินเพื่อน าไปซื้อท่ีดินหรือเช่าเป็นของตนเองเพื่อใช้ใน
การท าการเกษตรหรือประโยชน์อื่น...” 

(สมหวัง จุ้ยกระโทก: 15 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
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 “...ได้ท าอาชีพปลูกมันส าปะหลัง ในพื้นท่ีท่ีเป็นของตนเอง จ านวน 29 ไร่ และเช่าท่ีดิน
จากบุคคลอื่นเพื่อปลูกมันส าปะหลังอีกเช่นกัน จ านวน 38 ไร่ รวมเป็นพื้นท่ีท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 
มีท้ังส้ินจ านวน 67 ไร่ ได้ท าการแบ่งพื้นเป็นส่วนๆ ดังนี้ ส่วนท่ีหนึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีใช้ปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัย 
พื้นท่ีส่วนท่ีสอง เป็นแปลงปลูกพืชล้มลุกและเล้ียงไก่ พื้นท่ีส่วนท่ีสามเป็นพื้นท่ีแหล่งน้ า พื้นท่ีส่วนท่ีส่ี 
เป็นพื้นท่ีท าการเกษตรปลูกมันส าปะหลัง ผลการด าเนินชีวิตเป็นที่น่าพอใจ...”  

(สมหวัง จุ้ยยกระโทก: 15 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “... ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 30 ไร่ ในการด ารงชีวิตท า
การเกษตรบนพื้นท่ีดิน จ านวน 30 ไร่นั้น ได้แบ่งพื้นท่ีเป็นส่วนๆ ในการบริหารกิจการ โดยพื้นท่ีส่วนท่ี
หนึ่งใช้ปลูกบ้านเป็นท่ีอยู่อาศัย ส่วนท่ีสองเป็นแหล่งน้ า ส่วนท่ีสามเป็นพื้นท่ีปลูกพืชผักล้มลุก ส่วนท่ีส่ี
เป็นพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง...” 

(นางสุรินทร์ ศรีสงวน: 15 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “... ในอดีตตนเองและชาวบ้านเกษตรกรในหมู่ 4 ต าบลซับมะกรูด ได้ใช้แรงงานคนชาวเขมร
หรือกัมพูชาท่ีมารับจ้างท าการเกษตรขุดมันส าปะหลัง แต่ต่อมาเมื่อวิวัฒนาการความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีมีมากขึ้น วิศวกรทางด้านการเกษตร ได้คิดค้นและผลิตเครื่องมือหรือเครื่องจักรกลท่ีใช้ใน
การขุดมันส าปะหลังขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสใช้ในการประกอบอาชีพ ผลปรากฏว่า มีเกษตรกร
บางรายได้เริ่มปรับวิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยใช้รถขุด  มันส าปะหลังมาใช้ในการท างาน  
ซึ่งท าให้ประหยัดค่าแรงคนงานเขมรดังกล่าว และประหยัดเวลาการท างานได้มากขึ้น อันอาจส่งผล
ท าให้เกษตรกรได้มีเวลาท่ีจะใช้ในการพักผ่อนหรือท าภารกิจอื่นได้มากขึ้น...” 

(นางสุรินทร์ ศรีสงวน: 15 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “... การท าการเกษตรในขณะนั้น น้ าไม่มีรดพืชไร่ที่เกษตรกรท าการเพาะปลูกไว้ ต้องรอน้ าฝน
ตามฤดูกาลและธรรมชาติ การเพาะปลูกพืชไร่ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก...”  

(นายเสงี่ยม สุขสถาน: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “... การปลูกข้าวโพดในสมัยด้ังเดิมนั้น เกษตรกรมักปลูกตามๆ กันไป โดยไม่มีการคัดเลือก
สายพันธุ์พืชท่ีมีคุณสมบัติดีเด่นมาเพาะปลูกแต่อย่างใด แต่ต่อมาเมื่อความเจริญมีมากขึ้น ได้มีหน่วยงาน
ของรัฐเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการท าเกษตร เกษตรกรในพื้นท่ีจึงปรับวิธีการผลิต โดยมีการศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่อ าเภอคลองหาด  
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จังหวัดสระแก้ว  เช่น มีต้นพันธุ์แข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ทนต่อสภาพดินฟูาอากาศได้ดี และให้ผลผลิต
สูง จนได้ผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ...” 

(นายเสงี่ยม สุขสถาน: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “... ในอดีตนั้น เกษตรกรท่ีผลิตพืชผลทางการเกษตรออกมาแล้ว ได้น าใส่เกวียนบรรทุกไป
ขายให้กับพ่อค้าคนกลาง แต่ในปัจจุบันนี้ความเจริญเข้ามาสู่อ าเภอคลองหาดมากขึ้น ในพื้นท่ีมีถนน
หนทางหลายสาย เกษตรกรเริ่มปรับวิธีการผลิตโดยน าสินค้าพืชผลทางการเกษตรท่ีผลิตได้ออกมานั้น
บรรทุกใส่รถบรรทุกพ่วงท่ีมีหัวรถไถขับลากจูง หรือรถบรรทุกประเภทอื่นๆ ขับขี่ไปบนถนนน าสินค้า
หรือผลผลิตทางการเกษตรออกจ าหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้น ท่ี
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ...” 

(นายเสงี่ยม สุขสถาน: 14 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...ในอดีต ได้ใช้แรงงานคนสัญชาติเขมรหรือกัมพูชา ท่ีมารับจ้างปลูกอ้อย จ านวน 550 ไร่
ท่ีด าเนินการเพาะปลูกอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แต่ปัจจุบันเพื่อให้มีสมรรถนะใน
การผลิตสูงสุด และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว จึงได้ปรับวิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตรดังกล่าว
โดยใช้เครื่องจักรกล ได้แก่รถปลูกอ้อย ซึ่งสามารถท างานแข่งกับเวลาได้ดีกว่าการใช้แรงงานคน
สัญชาติเขมรหรือกัมพูชา...”   

(นายวิชาญ บุญมา : 19 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 อนึ่ง จากการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยกับกลุ่มตัวอย่าง ในการประชุมกลุ่มย่อย เมื่อวัน ท่ี 
28 กันยายน 2559 ถึงประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ถึงการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตทางการเกษตร
ของเกษตรกรอ าเภอคลองหาดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 
 “...สมัยก่อนนั้น หลังจากท่ีไถพลิกหน้าดินแล้ว ได้ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ในการน าต้นพันธุ์
พืชลงปลูกในแปลง โดยผู้ปลูกเป็นผู้ก าหนดความลึกท่ีก้นหลุมตามความคาดเดาของผู้ปลูก  
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นแรงงานคนสัญชาติเขมรหรือกัมพูชา ท่ีมีค่าจ้างและค่าแรงต่ ามาใช้ในการเพาะปลูก 
แต่ในปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าการเกษตรต่างๆ ได้เข้ามาสู่เกษตรกรใน
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มากแล้ว เกษตรกรได้ปรับเปล่ียนวิธีการผลิต โดยน าเครื่องจักรกล
มาใช้ในการปลูกอ้อย และมันส าปะหลัง โดยสามารถชักร่อง และก าหนดความลึกได้แน่นอน 
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แทนแรงงานคน เพราะถึงแม้จะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่า แต่ก็สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า
เช่นกัน ท าให้มีความสุขและความพึงพอใจมากขึ้น...” 

(นายบ าเพ็ญ นะภา: 19 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...ในอดีตนั้น หลังจากท่ีอ้อยเจริญงอกงามดีแล้ว และเมื่อถึงอายุหรือฤดูการเก็บเกี่ยว จะใช้
แรงงานคนหรือแรงงานเขมรหรือชาวกัมพูชา ท่ีน าเข้ามารับจ้างท างานตามวิถีคนชายแดน เผาไร่อ้อย
ท่ีต้องการตัดก่อน และเมื่อไฟดับลงแล้ว ก็จะใช้แรงงานคนดังกล่าวตัดล าต้นอ้อยด้วยมีดท่ีท าจาก
เหล็กกล้า น าใส่รถบรรทุกขนส่งออกจากแปลงปลูกไป ก่อนท่ีจะท าการพักหน้าดินท้ิงไว้ประมาณ 1 เดือน
เพื่อมวลสารและแร่ธาตุในดินจะได้พักฟื้นปรับตัวให้มีประโยชน์กับพืชที่จะปลูกในฤดูกาลต่อไป  
แต่ต่อมาเมื่อความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล มีวิวัฒนาการสูงขึ้น วิศวกรได้คิดและ
ออกแบบผลิตเครื่องจักรกลที่ชาวบ้านหรือเกษตรกรเรียกกันว่า รถตัดอ้อยขึ้นมาใช้ตัดอ้อยใน
แปลงปลูก เกษตรกรจึงได้ปรับวิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยใช้รถตัดอ้อยเข้ามาตัดอ้อยแทน
แรงงานเขมร ท าให้เกิดการประหยัดการใช้แรงงานคน และท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วใน
การท างานมากขึ้น...”  

(นายบ าเพ็ญ นะภา: 19 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...ในแต่ละปีมีหน้าท่ีต้องให้การศึกษาและความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ และ
ความรู้อื่นๆ แก่เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด ท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นกับการเพาะปลูกพืชให้ได้  
ผลผลิตตามท่ีต้องการ...” 

(ล าพึง มหานาม: 17 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
  
 “...ในอดีตเกษตรกรมักเพาะปลูกพืชในสายพันธุ์ต่างๆ ตามๆ กันไป โดยไม่ได้มีการศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับพืชชนิดนั้นๆ มาก่อน แต่ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าไปให้ความรู้และ
แนะน าพันธุ์พืชชนิดใหม่ๆ ท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีและเหมาะสมในการเพาะปลูกกับดินในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว เช่น อ้อย สายพันธุ์ขอนแก่น 3 ท่ีทนแล้งได้ดี เจริญเติบโตดี และให้ความหวานสูง  
แต่ถ้าเป็นมันส าปะหลังจะเป็นสายพันธุ์ ระยอง 72 ซึ่งให้หัวโตและใหญ่มีปริมาณแปูงสูง เป็นต้น  
ดังนั้น เกษตรกรจึงเริ่มปรับวิธีการผลิต โดยท าการศึกษาหาข้อมูลของพืชชนิดนั้นๆ ท้ังศึกษาด้วย
ตนเองและจากค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐก่อนลงมือเพาะปลูกเสมอ...”  

(ล าพึง มหานาม: 17 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
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 “...ในอดีตไม่ค่อยได้ศึกษาเกี่ยวกับลมหรืออากาศท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของพืชมากนัก 
แต่ปัจจุบันเมื่อมีคนเกิดขึ้นมากขึ้น การแข่งขันสูงขึ้นจึงได้ปรับตัว และพัฒนาความคิดเพื่อให้เกิด
สติปัญญา โดยใช้ปฏิภาณไหวพริบ ศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์ของลมท่ี
สามารถท าให้พืชเจริญงอกงามได้ผลดี เช่น การศึกษาช่องทางลมท่ีสามารถพัดเอาอากาศท่ีมีก๊าซออกซิเจน
เข้ามาในแปลงปลูกให้มากท่ีสุดแล้วจัดระยะการปลูกพืชเป็นแถวก าหนดระยะห่าง ตามความเหมาะสม
ท่ีลมจะพัดพาเอาก๊าซออกซิเจนไปใช้ในการหายใจเพื่อสร้างความเจริญเติบโตแก่พืช เพราะพืชทุกชนิด
มีความต้องการอากาศท่ีบริสุทธิ์ ซึ่งมีก๊าซออกซิเจนท่ีช่วยในการหายใจของพืช...” 

(ทองพูน จังอินทร:์ 13 พฤศจิกายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพด และพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ เกษตรกรชาว
อ าเภอคลองหาด โชคดีที่อยู ่ใกล้ตลาดศรีเพ็ญ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านเขาดินหรือ
ชาวบ้านบางรายก็เรียกช่ือตลาดแห่งนี้ว่าตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดท่ีเกษตรกร
ผลิตสินค้าแล้วได้ปรับตัวโดยใช้สติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบในด้านการขายสินค้า ซึ่งแต่เดิมนั้น  
เมื่อผลิตพืชผักสวนครัวแล้ว จะขายให้กับพ่อค้าคนกลางท่ีมารับซื้อยังแปลงปลูก แต่ในปัจจุบัน
เมื่อเกษตรกรผลิตสินค้าได้แล้ว สามารถน าไปขายให้กับลูกค้าที่อาจเป็นทั้งคนไทยและคนเขมร
ท่ีเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าน าไปขายต่อหรือบริโภคได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นการท าเกษตรแบบเชิงพาณิชย์
มากขึ้นและน าเงินท่ีได้จากการขายสินค้าบางส่วนเก็บเป็นเงินออม และจัดท าบัญชีครัวเรือนเป็น
แนวทางปฏิบัติในการด ารงชีพ...”  

(นางศิริวรรณ เจิมจุล: 28 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...ครอบครัวมีอาชีพปลูกข้าวโพดและพืชผักแบบผสมผสานไว้ขาย ได้ประโยชน์จาก
การปรับตัวมาใช้ไฟฟูาท่ีทางราชการเดินสายเข้ามาในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ต าบลคลองไก่เถื่อน  
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ส่องสว่างขณะท างานเกี่ยวกับพืชผักท่ีปลูก แล้วเก็บมามัดให้เป็น
สัดส่วนเพื่อสะดวกต่อการน าไปจ าหน่ายท่ีตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน ท่ีบ้านในเวลากลางคืน...”  

(นางศิริวรรณ เจิมจุล: 28 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...ในอดีตไม่ค่อยมีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือมากนัก
เพราะถ้าจะติดต่อใครก็จะเดินทางไปหากันเลย แต่ปัจจุบันนี้ทุกอย่างต้องท างานแข่งกับเวลา ทุกคนใน
สังคมรอบๆ ตัวมีโทรศัพท์มือถือใช้กันอย่างถ้วนหน้า จึงต้องปรับตัวซื้อโทรศัพท์มือถือมาใช้บ้าง  
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ผลปรากฏว่าสามารถประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางและได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
จึงท าให้เกิดความสุขและความพึงพอใจในระดับหนึ่ง...”  

(นางศิริวรรณ เจิมจุล: 28 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “...ในอดีตนั้น เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆ ของอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จ าเป็นต้องใช้
คนงานเขมรมาช่วยท าการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นคนงานเขมรท่ีมารับจ้างปลูกหรือหักข้าวโพด ปลูกหรือ
ตัดอ้อย ปลูกมันส าปะหลังหรือขุดมันส าปะหลัง ส่วนใหญ่แล้ว บุคคลเหล่านั้นเป็นต่างชาติ มีฐานะยากจน 
มักมีนิสัยชอบลักขโมยพืชผลทางการเกษตร ท่ีเกษตรกรในหมู่บ้านปลูกไว้เพื่อบริโภคหรือขาย เช่น 
กล้วย มะพร้าว มะละกอเป็นต้น เกษตรกรหลายคนได้รับความเดือดร้อนจากภัยร้ ายดังกล่าว 
จึงพร้อมใจกันช่วยสอดส่องดูแล และเฝูาติดตามการเคล่ือนไหวของแรงงานเขมรท่ีเข้ามารับจ้าง
ท างานในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงอยู่อย่างใกล้ชิด มีการจัดเวรยามเฝูาระวังคนเข้าออกปาก
ทางเข้าออกหมู่บ้าน เกษตรกรบางคนได้ปรับวิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยมีมวลชนสัมพันธ์
กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจและทหารในพื้นท่ี สร้างความรัก ความอบอุ่นในการคบค้า สมาคมกัน ให้มีความผูกพัน
และสัมพันธ์กันดุจญาติมิตร ท่ีสามารถให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือเมื่อเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 
จากการถูกแรงงานคนเขมรเข้าไปลักทรัพย์พืชผลทางการเกษตรหรืออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท า
การเกษตร รวมตลอดถึงเส้ือผ้าท่ีตากไว้ตามราวหลังจากท่ีได้ซักท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว...”  

(นางศิริวรรณ เจิมจุล: 28 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...ในบางปีช่วงฤดูฝน น้ าฝนจะไหลจากพื้นท่ีสูง บริเวณภูเขาของเทือกเขาสารภี ไหลเข้าสู่
บริเวณแปลงเพาะปลูกพืชท่ีนางทองพูนฯได้ปลูกไว้จนได้รับความเสียหาย นางทองพูนฯ จึงต้องปรับตัว
ในการใช้ความอดทน และใช้ความวิริยะอุตสาหะเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต ท าการขุดรางระบายน้ า  
ระบายน้ าออกจากแปลงเพาะปลูกให้น้ าไหลออกจากแปลงให้เร็ว ซึ่งจะท าให้น้ าไม่ท่วมขังจนท าให้
พืชเน่าตายจนได้รับความเสียหาย...” 

(ทองพูน จังอินทร:์ 13 พฤศจิกายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...ในอดีตเป็นคนมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสระบุรี ต่อมาได้ย้ายมาประกอบอาชีพรับจ้างน ารถไถ 
จ านวน 1 คัน ท่ีน ามาด้วยจากจังหวัดสระบุรี รับจ้างไถไร่ให้กับเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว โดยได้ปรับตัวเพิ่มความขยัน หมั่นเพียร ด้วยความวิริยะอุตสาหะตามหลักธรรมะ อิทธิบาท 4 
เพื่อเก็บเงินท่ีต้องใช้ในการหาซื้อท่ีดินเป็นของตนเอง ส าหรับใช้ในการท าการเกษตร และในปัจจุบันนี้ 
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มีท่ีดินเป็นของตนเองท่ีใช้ในการท าการเกษตร จ านวน 250 ไร่ ชีวิตความเป็นอยู่ ของตนเองและ
ครอบครัวมีความสุขและความพึงพอใจในระดับหนึ่ง...”  

(นายสุรเชษฐ์ บุบผา: 28 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...ในอดีตเมื่อข้าวโพดแก่เต็มท่ีแล้วหรือถึงอายุการเก็บเกี่ยว จะท าการเก็บผลผลิตหรือหัก
ข้าวโพดน าใส่เกวียนหรือรถบรรทุกพ่วงซึ่งลากจูงโดยรถไถ น าไปขายให้กับพ่อค้าคนกลาง แต่ในปัจจุบันนี้ 
ความเจริญมีมากขึ้น ถนนเกือบทุกสายมีพื้นผิวการจราจรกว้างมากขึ้น ท าให้การเดินทางสัญจรไปมา 
การคมนาคมขนส่งสินค้า มีความสะดวกและรวดเร็ว จึงได้ปรับวิธีการผลิตสินค้า โดยใช้รถบรรทุกสิบ
ล้อซึ่งเป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ น าสินค้าพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดเพื่อจ าหน่ายน าเงินเข้า
มาใช้จ่ายในครอบครัว...” 

(ประเสริฐ หนูสวัสด์ิ: 18 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2516-2517 ได้เดินทางเข้ามาท าไร่ข้าวโพดในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว ในขณะนั้นไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับวัตถุธาตุในดินมากนัก ดูแต่เพียงว่าท่ีดินบริเวณใด
ในพื้นท่ีท่ีตนเองมีกรรมสิทธิ์ เป็นท่ีราบ ดินร่วนซุย พอท่ีจะปลูกข้าวโพดได้ ก็ปลูกไปโดยไม่ได้มี
การศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของดินบริเวณนั้นแต่อย่างใด ในช่วงแรกๆ ผลผลิตที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี  
แต่ต่อมาดินเริ่มเส่ือมคุณภาพลง ผลผลิตได้น้อย จึงได้ปรับวิธีการผลิต น าดินไปให้นักวิทยาศาสตร์
ทางด้านการเกษตรหรือท่ีชาวบ้านรู้จักกันในนามว่าหมอดิน ตรวจพิสูจน์ ผลปรากฏว่าดินในแปลงปลูก
เหมาะสมกับการปลูกพืชประเภทข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง แต่เกษตรกรต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างสม่ าเสมอ...”  

(ประเสริฐ หนูสวัสด์ิ: 18 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 

“...การท านาในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วนั้น มีเกษตรกรท าอยู่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่
เป็นการท าไว้เพื่อกินในครัวเรือนเท่านั้นมิได้ท าไว้เพื่อขาย การไถนาในอดีตนั้นส่วนมากจะใช้ควายหรือ
วัวเดินลากคันไถไปในแปลงปลูก ส่วนการท าไร่อ้อย ข้าวโพด และมันส าปะหลัง เกษตรกรหลายรายใช้
จอบ เสียม ในการขุดพลิกหน้าดิน แต่ต่อมาเมื่อความเจริญมีมากขึ้น ประชากรได้เพิ่มข้ึน การคิดค้นใน
การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ก็มีมากขึ้นด้วย เกษตรกรหลายรายได้ปรับวิธีการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร โดยใช้รถไถนาเดินตามมาใช้ในการไถพลิกหน้าดินในแปลงปลูก และในเกษตรกร
บางรายท่ีมีฐานะการเงินดี ก็ได้ปรับวิธีการผลิตซื้อรถไถขนาดใหญ่มาท าการไถพลิกหน้าดิน และชักร่อง 
ก่อนน าพันธุ์พืชลงปลูกในแปลง ท าให้เกิดความสะดวกสบายและความสุขเพิ่มมากขึ้น...”   

(ประเสริฐ หนูสวัสด์ิ: 18 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
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 “...ได้เดินทางเข้ามาท าไร่ข้าวโพดในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด ต้ังแต่ประมาณ ปี พ.ศ.2515 
ในช่วงนั้นดินในแปลงปลูกยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชอยู่มาก ในช่วงแรก
ได้รับผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่ต่อมาเมื่อดินเส่ือมสภาพลง โดยสังเกตจากผลผลิตท่ีได้รับลดน้อยลง  
จึงคิดแก้ไขปรับวิธีการผลิตใหม่ โดยน าดินไปให้นักวิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรหรือท่ีชาวบ้านรู้จัก
กันดีในช่ือว่าหมอดิน ท าการตรวจพิสูจน์คุณภาพของดินว่าดินในแปลงปลูกเหมาะสมกับการที่เกษตรกร
จะปลูกพืชอะไรหรือชนิดใด และผลปรากฏว่า ดินในแปลงปลูกเหมาะสมกับการปลูกพืชประเภท อ้อย 
ข้าวโพดและมันส าปะหลัง...”  

(มานพ พิมพ์อุน่ : 18 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...ในอดีตการท าไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย และมันส าปะหลัง เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว จะใช้จอบ เสียม ขุดพลิกหน้าดินก่อนน าพันธุ์พืชลงปลูก แต่ปัจจุบันเมื่อความเจรญิมี
มากขึ้น จ าเป็นต้องท างานแข่งกับเวลา เกษตรกรจึงได้ปรับวิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตรใหม่  
โดยใช้รถไถขนาดใหญ่ เช่น รถไถยี่ห้อฟอร์ดหรือรถไถยี่ห้อคูโบต้ามาไถพลิกหน้าดินและชักร่องให้
หน้าดินตากแดดเพื่อฆ่าเช้ือโรคและเช้ือแบคทีเรียต่างๆ ท่ีปะปนอยู่ในดิน จากนั้นจึงน าพันธุ์พืชลงปลูก
ในแปลงปลูก...”  

(มานพ พิมพ์อุน่ : 18 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “...เริ่มเข้ามาท าไร่ข้าวโพดในต าบลไทรทองนี้ ต้ังแต่ประมาณ ปี พ.ศ.2521 ในช่วงแรกๆ นั้น 
ในฤดูฝน ฝนจะตกลงมามาก  ความชุ่มช้ืนในดินท่ีเกิดจากน้ าฝนมีมาก พืชท่ีเพาะปลูกใช้น้ าฝนท่ีตกลง
มาตามฤดูกาล ต้นไม้และต้นพืชมีความเจริญงอกงามดี แต่ต่อมาในระยะหลังก่อนหน้านี้ประมาณไม่เกิน 
10 ป ีฝนเริ่มตกน้อยลง พื้นท่ีไร่บางส่วนของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด เริ่มขาดน้ า เกษตรกรก็เริ่ม
ขาดน้ าซึ่งใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมตลอดถึงใช้รดต้นไม้ ผมจึงได้ยกท่ีดินให้ขุดเป็นบ่อน้ า เพื่อใช้
เป็นแหล่งน้ าสาธารณะและผมก็ร่วมใช้น้ าในบ่อนั้นด้วย มีการต่อท่อน้ า เพื่อน าน้ าไปรดต้นไม้ท่ี
เพาะปลูกและเล้ียงสัตว์อย่างประหยัด...”    

(นายบุญกอง อนุมาตร:์ 16 กันยายน 2559: สัมภาษณ์) 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาการปรับเปล่ียนวีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1ผู้วิจัยใช้กระบวนการ  
วิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาการปรับเปล่ียนวีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร โดยศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การสังเกต (observation) 
โดยอาศัยเครื่องมือการวิจัยหลายชนิด เพื่อให้ได้ข้อมูลการปรับเปล่ียนวีถีชีวิตและวิถีการผลิตทาง
การเกษตรของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยผู้วิจัยขอสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 บริบทพื้นที่อ าเภอคลองหาดเดิมมีสภาพเป็นปุารกชัฏ มีต้นไม้ใหญ่จ านวนมากมาย  
ซึ่งการคมนาคมติดต่อกับภายนอกชุมชน ชาวบ้านเดินทางกันโดยวิธีเดินเท้าตามทางเดินท่ีเป็น
ดินลูกรังหรือใช้เกวียนเทียมโค กระบือหรือม้าเป็นพาหนะในการเดินทาง และต่อมาเมื่อมีผู้คนอพยพ
เข้าไปอยู่กันท่ีอ าเภอคลองหาดมากขึ้น ปุาไม้ต่างๆ ก็เริ่มหมดไป เมื่อภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน ท าให้การเดินทางของชาวบ้านและเกษตรกร ถนนหนทางก็
เริ่มขยายใหญ่ขึ้น จนรถยนต์สามารถแล่นได้ ชาวบ้านได้เดินทางไปมาหาสู่และค้าขายกัน วิถีชีวิตท่ี
ชาวบ้านใช้เดินทางด้วยเท้าก็หมดไป เป็นผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยปัจจุบันว่าอ าเภอคลองหาดมีสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
การไฟฟูา การประปา การโทรคมนาคม การส่ือสาร และถนนสายต่างๆ เกิดขึ้นจ านวนมาก นอกจากนี้
อ าเภอคลองหาดมีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติหลายแห่ง
ท่ีนักท่องเท่ียวหรือประชาชนเข้ามาเท่ียวชมธรรมชาติเพื่อหาความสุข เช่น ศาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 
ศาลสมเด็จแม่ย่าซอม ถ้ าเพชรโพธิ์ทอง ถ้ าน้ าเขาศิวะ ถ้ าเขาภูหีบ  
   การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่า แต่เดิม
ประชาชนด ารงชีวิตด้วยอาชีพเกษตรกรรมเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการท าไร่ข้าวโพดและมันส าปะหลัง 
เนื่องจากคุณภาพของดินท่ีมีแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์มาก นอกจากนี้หน่วยงานด้านการเกษตร
ก็มีการส่งเสริมให้มีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ผักปลอดสารพิษ และการปลูกพืชสมุนไพร ตั้งแต่ประเทศไทย
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เริ่มมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม  
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีอย่างมากท่ีน ามาสู่ อ าเภอคลองหาดและอ าเภอใกล้เคียง ประชาชนโดยท่ัวไป
สามารถเดินทางไปยังอ าเภอคลองหาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพกันได้
หลากหลายมากขึ้น มีการน าพันธุ์อ้อยเข้ามาปลูกในพื้นท่ีและประชาชนในพื้นท่ีก็สามารถเดินทาง
ไปท างานในต่างพื้นท่ีเพื่อหารายได้นอกชุมชน น าเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
ประชาชนในชุมชนเองก็มีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตมาด ารงชีวิตโดยการประกอบอาชีพเสริมกันมากขึ้น  
จากเดิมท่ีท าการเกษตรอย่างเดียวในการเล้ียงชีพ เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
และด้านอื่นๆ ให้ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม โดยท่ีการพัฒนาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของเกษตรกรในด้านต่างๆ จึงท าให้เกษตรกรต้องปรับตัวให้เข้าและเหมาะสมกับส่ิงแวดล้อม โดย
การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด ด้านเศรษฐกิจสรุปได้ว่า ก่อนการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 เกษตรกรในพื้นท่ีเน้นการด ารงชีวิตแบบเรียบง่าย ใช้ชีวิตใน
ครอบครัวแบบพอเพียง มีรายได้ไม่มากนัก โดยรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพการเกษตร
ท่ีมีการปลูกพืชและจ าหน่ายในชุมชน ไม่มีเรื่องภาระหนี้สินจากการการด ารงชีวิต แต่หลังการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 จนถึงปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นท่ีเริ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  
แต่มีหนี้สินตามมาซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เริ่มมีการพึ่ งพาปัจจัย
การผลิต ส่วนด้านสังคม สรุปได้ว่า ก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 เกษตรกร
อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ มีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นในครอบครัว และภายในชุมชนท่ีอยู่อาศัย
มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เน้นการแลกเปล่ียนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้คนในชุมชนมีวิถีชีวิต
ท่ีเรียบง่าย มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการอยูร่วมกันฉันพี่น้อง แต่หลังการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 จนถึงปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นท่ีค่อยๆ เริ่มเป็นครอบครัวเด่ียว ภายในชุมชน
ท่ีอยู่อาศัยยังมีการพึ่งพากันในบางเรื่อง แต่เน้นเรื่องการซื้อขายด้วยเงินตรามากกว่าการแลกเปล่ียน 
การแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากภาวะสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
เปล่ียนไปเมื่อความเจริญเริ่มเข้ามา ส่วนด้านวัฒนธรรม ก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ    
ฉบับท่ี 1 เกษตรกรมีการปฏิบัติตนตามระบบประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมของท้องถิ่น เป็นชุมชนท่ีมี
ความเข้มแข็ง เนื่องจากยังมีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตามวิถีชีวิต
แบบไทยๆ มีการปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาชุมชนในเรื่องของการท าความดี แต่หลังการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 จนถึงปัจจุบัน เมื่อมีความเจริญทางด้านต่างๆ เข้ามาในพื้นท่ี 
ท้ังด้านเทคโนโลยี การคมนาคม การติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกสบายมากขึ้น ท าให้เริ่มมีละเลยในการปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิม 
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 การปรับเปล่ียนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
พบว่า ต้ังแต่ประเทศไทยเริ่มมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก
เมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่งผลให้มี
การเปล่ียนแปลงด้านรายได้ ด้านวิธีการผลิต และด้านผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต 
โดยในอดีตเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาดเพาะปลูกเพื่อยังชีพและเก็บของปุาในพื้นท่ี นิยมปลูกข้าว
เพื่อเก็บไว้บริโภคในครอบครัวและแลกเปล่ียนกับเพื่อนบ้าน ด้านเศรษฐกิจชุมชนเป็นเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง ครัวเรือนต่างๆ ของเกษตรกรเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต แรงงานท่ีใช้เป็นแรงงานใน
ครอบครัวและชุมชน จะไม่นิยมซื้อปุ๋ยหรือสารเคมีทางการเกษตร เพราะการเพาะปลูกจะอาศัยดินท่ีมี
ธาตุอาหารที่สมบูรณ์ในดินอยู่แล้ว โดยท่ีการเปล่ียนแปลงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้ความส าคัญกับการผลิตเพื่อการส่งออกปูอนตลาดในเมือง ภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือก็มี
การเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีตามแนวทางการพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน โดยการปรับเปล่ียนวิถีการผลิต
ของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด ด้านรายได้ สรุปได้ว่า ก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับท่ี 1 เกษตรกรในพื้นท่ีท าการเกษตรแบบการปลูกพืชเชิงเด่ียว เกษตรกรไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องรายได้
และเงินตรา เพียงแต่ให้มีผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนหรือเหลือก็น าไปแลกเปลี่ยนและบริโภค
ในแต่ละปีให้เพียงพอ แต่หลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 จนถึงปัจจุบัน  
เกษตรกรในพื้นท่ีต้องท างานแข่งกับเวลา ต้องสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว รวมถึงมีการเดินทางไป
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการประกอบอาชีพเสริมและหารายได้เสริม ด้านวิธีการผลิต สรุปได้ว่า 
ก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับท่ี 1 เกษตรกรในพื้น ท่ีเพาะปลูกพืชกัน
ตามความสะดวก พอใจตรงไหนก็ลงมือท าตรงท่ีบริเวณนั้นตามกรรมสิทธิ์การยึดครอง ท่ีดินบริเวณ 
มิได้ค านึงถึงหลักการใดๆ ในการประกอบอาชีพ ยังไม่มีกรน าเอาเทคโนโลยีและวิทยาการเข้าใช้
ในการประกอบอาชีพและกระบวนการผลิต มีการใช้แรงงานคนเป็นหลักในการท าการเกษตร โดย
เกษตรกรมักปลูกพืชชนิดต่างๆ ตามกัน ไม่มีการคัดเลือกสายพันธุ์พืชท่ีมีคุณสมบัติดีเด่นมาเพาะปลูก 
ส่วนด้านผลผลิตท่ีได้ เมื่อเกษตรกรท่ีผลิตพืชผลทางการเกษตรออกมาแล้ว ได้น าใส่เกวียนบรรทุก
ไปขายให้กับพ่อค้าคนกลาง แต่หลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1  จนถึง
ปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นท่ีได้ดูแนวโน้มความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคก่อนลงมือท าการผลิต 
มีการปรับเปล่ียนอาชีพจากการท าการเกษตรเพื่อการบริโภค หรือเชิงพาณิชย์ มาเป็นเชิงผสมผสาน  
มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีและเหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นท่ี  
มีการน าเครื่องจักรกลมาใช้ในการผลิตแทนแรงงานคน ผลผลิตจ านวนมากท่ีได้จะน าใส่รถบรรทุกพ่วง
ท่ีมีหัวรถไถขับลากจูง หรือรถบรรทุกประเภทอื่นๆ ขับขี่ไปบนถนนน าสินค้าออกจ าหน่ายให้แก่พ่อค้า
คนกลาง ท้ังภายในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี ส่วนด้านผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต สรุปได้ว่า 
การท่ีทางราชการได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1-12 มาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นท่ี
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อ าเภอคลองหาด ท าให้เกิดผลดีท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นอย่างยิ่ง มีการสร้างถนนสาย
ต่างๆ ท่ีสามารถเช่ือมการขนส่งการเกษตรไปยังโรงงาน ท าให้ชาวบ้านในอ าเภอคลองหาด ได้รับความเจริญ
ในด้านต่างๆ ส่งผลท าให้ในขณะนี้อ าเภอใกล้เคียงมีโรงงานน้ าตาล และสหกรณ์โคนม มาก่อตั้งขึ้น  
รวมตลอดถึงเกิดลานรับซื้อมันส าปะหลังท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีอยู่หลายแห่ง เพื่อรองรับวัตถุดิบ
ผลผลิตจากเกษตรกร ท่ีผลิตแล้วน ามาขายให้เพื่อน าไปด าเนินการต่อในขั้นตอนของโรงงานอุตสาหกรรม 
ท าให้ชาวบ้านเกิดอาชีพ เช่น 1) ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หรือเพื่อใช้เป็นอาหารส าหรับเลี้ยงวัวนม 
ส่งสหกรณ์โคนม 2) ปลูกอ้อย ส่งโรงงานน้ าตาล 3) ปลูกมันส าปะหลัง ส่งลานรับซื้อมันส าปะหลัง ท าให้
ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

5.2 อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาการปรับเปล่ียนวิ ถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1  ผู้วิจัยสามารถน า
ผลการวิจัยมาอภิปรายเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 5.2.1 การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลัง
การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1  เกิดขึ้นจาก
สิ่งแวดล้อมนอกตัวของเกษตรกร โดยที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นสิ่งแวดล้อม
ภายนอกครอบครัวท่ีส าคัญ ที่ส่งผลท าให้เกษตรกรต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตใน
การด ารงชีพให้สามารถอยู่ได้ในสังคม โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ประกาศใช้
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เปูาหมาย และแนวทาง ในการพัฒนา
ประเทศในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท าหน้าท่ี
เป็นหลักในการด าเนินการ โดยมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินการให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน หลังจากท่ีประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2504 โดยขณะนี้ได้ส้ินสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และก าลังเริ่มใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2559 จึงนับว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ ท่ีท าให้เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระ แก้ว 
มีการเปล่ียนแปลง ท้ังในด้านการปรับตัวและการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต  ซึ่งจากผลการศึกษาจะพบว่า 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504–2509) เป็นแผนฯ ฉบับแรกและฉบับเดียวท่ีมี
ระยะเวลาของแผน 6 ปี จุดเน้นของแผนฯ นี้คือ การปูพื้นฐานเพื่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ 
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โดยเน้นลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะเห็นได้ว่าในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาดมีการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน ประปา ไฟฟูา ซึ่งเกษตรกรในพื้นท่ีก็ได้มีการปรับตัวใน
การด ารงชีวิตให้ข้ากับสถานการณ์ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอยท่ีว่าระบบการปรับตัว
ของบุคคลเป็นระบบเปิด ภายในมีการเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกตลอดเวลา (Roy, 1999) รอยมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า บุคคลประกอบด้วยกาย จิต 
และสังคม มีความเป็นองค์รวม (Roy, 1984) ไม่สามารถแยกจากกันได้เพื่อความปกติสุข หรือ
ภาวะสุขภาพท่ีดี นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับระดับการปรับตัว (adaptation level) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ นันทพร ศรีสุทธะ (2544) ท่ีกล่าวว่าวิถีชีวิตหมายถึงการแสดงพฤติกรรมต่างๆ เป็นประจ าวันอย่าง 
สม่ าเสมอ เป็นนิสัย ซึ่งจะสะท้อนทัศนคติ และวัฒนธรรมของบุคคล เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล
ในเรื่องท่ีอยู่อาศัย ลักษณะครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี และการดูแลสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรม
ด้านสุขภาพของบุคคลนั้น จะได้รับอิทธิพลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
และวัฒนธรรม เช่น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความแตกต่างของรายได้ การศึกษา อาชีพ ความเช่ือ
ของบุคคล จะเป็นตัวก าหนดท าให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน โดยผลการวิจัย
ดังกล่าว ในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด ซึ่งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปมาก นอกจากนี้ยังพบว่า
มีการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมไปในทางท่ีเจริญขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบท าให้ระบบเศรษฐกิจใน
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปในแนวทางโลกาภิวัตน์มากขึ้น และ
จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด เช่น การสร้างถนน น้ าประปา ไฟฟูา ได้ส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตของเกษตรกรในด้านต่างๆ จึงท าให้เกษตรกรต้องปรับตัวให้เข้าและเหมาะสมกับ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งในบางครั้งอาจส่งผลดีแก่เกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลมากขึ้น แต่ในบางครั้งหรือบางโอกาส การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล อาจส่งผลเสียต่อเกษตรกรได้เช่นกัน เช่น คนนอกพื้นท่ีมีความสะดวกและ
มีโอกาสเดินทางหล่ังไหลเข้ามาสู่อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีจ านวนมากขึ้น จึงส่งผลท าให้เกิด
การแข่งขันของคนท่ีเข้ามาอยู่ร่วมกันสูงมากขึ้น วัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิม ความสัมพันธ์ในชุมชน
และครอบครัวเริ่มสูญหายหรือลดน้อยลงไป แนวโน้มการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยเป็นไปอย่างช้าๆ 
อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของคนถูกก าหนดให้แตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เช่นชาวเขาก็แตกต่าง
จากชาวเมือง คนไทยอิสลามก็แตกต่างจากคนไทยพุทธ ดังนั้นวิถีชีวิตของชาวไทยหรือต่างชาติก็ดี  
จะมีวิถีชีวิตท่ีเป็นลักษณะของตนเอง จึงไม่ถือว่าวัฒนธรรมของใครสูงหรือต่ า ล้าหลัง ปุาเถื่อนกว่าอีก
วัฒนธรรมหนึ่ง (สุพัตรา สุภาพ, 2541) และวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ยุคสมัย และขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคม จ าเป็นท่ีต้องเรียนรู้ปรับตัวให้สอดคล้องกับส่ิงใหม่ๆ 
เพื่อการอยู่รอด แต่ส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตคือ คติธรรมเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมท้ังปัจจัยส่ีจึงท าให้มนุษย์จ าเป็นต้องการแลกเปล่ียนการผลิตซึ่งกันและกัน
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ในชุมชน จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชลี มีบุญ (2556) ท่ีได้ศึกษาวิถีชีวิต
ชาวนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี พ.ศ. 2398 ถึง พ.ศ. 2549 ผลการวิจัยพบว่า วิถีชีวิตชาวนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี
ในสมัยก่อนกรท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีภูมิทัศน์วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท านา 
มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์มายาวนาน ต้ังแต่ก่อนการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง หลังการท าสนธิสัญญา
เบาว์ริ่ง พ.ศ. 2398 และก่อนเกิดโครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก (eastern seaboard project) 
ท้ังสามช่วง มีปัจจัยต่างๆ ท่ีชาวนาอยู่เบื้องหลังความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศชาติ 
“กระดูกสันหลังของชาติ” เป็นด่ังผู้ปิดทองหลังพระ มิหน าซ้ ายังถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกระท าจาก
สังคมภายนอกและภายในมาอย่างยาวนาน ท้ังกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้  
พวกเขาจึงสามารถปรับตัวได้ทุกรูปแบบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพชรณภัค นามแสงผา (2555) 
ท่ีได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง  
พ.ศ. 2470-2548 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวบางโฉลง
ในแต่ละช่วงเวลา คือ การสร้างถนนท่ีเกี่ยวข้องกับบางโฉลง 2 สาย คือ ถนนสุขุมวิทสายเก่า ซึ่งอยู่ห่าง
ออกไปหลายกิโลเมตร มีบทบาท คือ ท าให้การท านาได้ผลดี เกิดการขยายพื้นท่ีปลูกข้าว ส่วนถนนบางนา-
บางปะกง มีบทบาทส าคัญในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรศักดิ์ เช้ืองาม (2555) ท่ีได้ศึกษาการปรับเปล่ียนและการด ารงอยู่ของ
วิถีชีวิตชาวนาต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังแต่ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2549 
ผลการวิจัยพบว่า ในอดีตวิถีชีวิตชาวนาต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย มีความผู้พันกับสมาชิกในสังคมชาวนา ผ่านประเพณีวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับข้าว 
คน และพุทธศาสนา ท่ีต่างร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพึ่งพาธรรมชาติ ดินฟูาอากาศ
ในการท านาเป็นหลัก โดยท านาเพียงปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และแบ่งขายบางส่วน  
ชาวนายังคงด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ท้ังในและนอกฤดูกาลท านา ตลอดจนปรากฏการณ์น้ าท่วม
ท่ีไหลท่วมทุ่งนากบเจาเป็นประจ า ซึ่งชาวนาสามารถด ารงชีวิตแบบด้ังเดิมไว้ได้ตลอดมา  เมื่อมี
การก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา พ.ศ. 2500 ส่งผลให้มีการจัดระบบชลประทานท่ีดีขึ้น ชาวนาจึงมีการเรียนรู้
รูปแบบการท านา โดยสามารถท านาได้เป็นปีละ 2 ครั้ง ท าให้ชาวนามีรายได้เพิ่มข้ึน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
และยังคงยึดถือปฏิบัติประเพณี วัฒนธรรมการท านาแบบเดิมท่ีสืบทอดกันมา เพียงแต่ลดขั้นตอน
เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาในการเพาะปลูก เช่น การรวมกันท าพิธีแรกนา พิธีท าบุญกลางบ้าน สวนสภาพ
ท่ัวไปของชาวนายังคงรักษาความเป็นสังคมชาวนาได้เป็นอย่างดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ลักษณะการร่วมลงแขกขอแรงทางประเพณีท่ีเกี่ยวกับการท านา ประเพณีทางพุทธศาสนา ประเพณี
ทางสังคมท่ีมีอยู่เป็นประจ า ชาวนายังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของวิถีชีวิตชาวนาไว้ได้อย่างดี 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประสพสุข ฤทธิเดช (2550) ที่ได้ศึกษาการปรับตัวของชาวนาใน
เขตทุ่งกุลาร้องไห้ ผลการวิจัยพบว่า ประวัติศาสตร์ชุมชนของคนทุ่งกุลาในยุคก่อนประวัติศาสตร์  
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เป็นชุมชนโบราณ มีอายุประมาณ 2,500 ปี จากหลักฐานโบราณคดีท่ีขุดพบ แสดงให้เห็นว่ามีการฝังศพ 
ปลูกข้าว ถลุงเหล็ก และการผลิตเกลือในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนมีทุนทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ า 
ปุา และท่ีดิน เป็นสังคมเกษตรกรรม และชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ในปัจจุบันเป็นชุมชนไทยลาว ไทยเขมร 
และไทยส่วย ท่ีอพยพมาต้ังถิ่นฐานอยู่อาศัยซ้อนทับชุมชนโบราณตั้งแต่ 200 ปี ผ่านมา  โดยยัง
รักษาทุนธรรมชาติจากระบบนิเวศบางส่วนไว้ได้ คือ มีแหล่งน้ า ปุา และท่ีดิน โครงสร้างสังคม
ของชุมชนที่ส่งผลต่อกระบวนปรับตัวในสังคมเกษตรกรรมแบบพื้นบ้านและแบบใหม่ คือ ในสังคม
เกษตรกรรมพื้นบ้านมีโครงสร้างสังคมเป็นครอบครัวแบบขยาย ระบบเครือญาติ มีอัตลักษณ์ร่วมกัน
ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยลาว ได้แก่ การนับถืออ านาจผีเมือง เจ้าพ่อศรีนครเตา และไทยเขมร
นับถืออ านาจผีบรรพบุรุษ ความสัมพันธ์กับรัฐเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลัก  สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ วีณา เอี่ยมประไพ (2550) ท่ีได้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนคลองบางกอกน้อย ผลการวิจัย
พบว่า รัฐได้พัฒนาบ้านเมืองด้วยการสร้างเส้นทางถนนเข้าสู่ชุมชนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นท่ีทางกายภาพและพื้นที่ทางสังคม ซึ่งถนนเป็นปัจจัยหนึ่งของสาเหตุที่ท า ให้พื้นที่แตกต่าง
ไปจากเดิมเช่นกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมล สมิติรัต (2549) ที่ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชาวสวนในคลองบางกรวย นนทบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2445–2511 ผลการศึกษาพบว่า เปน็สังคม
ท่ีมีพื้นฐานจากพุทธศาสนา มีระบบ ครอบครัวเครือญาติท่ีแน่นแฟูนและผูกพันกันแน่นหนา การท าสวน
เปน็การใช้แรงงานในครอบครัว ระบบครอบครัวจึงมีความส าคัญ นอกจากนี้ชาวสวนคลองบางกรวย
ยังเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา สาเหตุการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชาวสวนคลองบางกรวย เริ่มตั้งแต่น้ าท่วมใหญ่ ปพ.ศ. 2484-2485 ท าให้ทุเรียนตาย
เกือบท้ังหมดประกอบกับเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท าให้เกิดสภาวะข้าวยากหมากแพง ชาวสวน
เริ่มขายที่ดินและเปลี่ยนไปท างานรับจ้าง และเมื่อมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2504 ชาวสวนคลองบางกรวยไดรับผลกระทบจากการพัฒนาครั้งนี้ โดยเฉพะการสร้าง
โรงไฟฟูายันฮีบริเวณใกล้ปากคลองบางกรวย การตัดถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย ท าให้เกิดการขยายตัว
ของเมือง สภาพสวนกลายเป็นท่ีอยู่อาศัยและจากการท่ีลูกหลานชาวสวน คลองบางกรวยไดรับ
การศึกษาสูงขึ้นท าใหไ้มมีผู้รับการสืบทอดการท าสวน ทุเรียนนนท์ในย่านคลองบางกรวย จึงเป็นต านาน
ท่ีเล่าขานกันมาและรอวันพลิกฟื้นคืนกลับโดยคนรุ่นลูกหลาน 
 5.2.2 การปรับเปล่ียนวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
 ผลการศึกษาพบว่า การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  มีลักษณะค่อยๆ 
มีการปรับเปล่ียน เนื่องจากในพื้นท่ียังคงมีการท าการเกษตรกันแบบด้ังเดิมจากการท่ีมีการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 และค่อยๆ มีการปรับเปล่ียนการผลิตไปตามช่วงเวลาท่ีทาง
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หน่วยงานราชการน าเอาความเจริญทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีเข้ามา โดยภาพที่เห็นจากการวิจัย
พบข้อมูลด้านการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ดังนี้ 
 1) พืชท่ีมีการผลิตกันมากในสภาพแวดล้อมของอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
เป็นพืชที่เกษตรกรให้ข้อมูลว่าเมื ่อผลิตแล้วไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรืออันตรายต่อธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และล าไย 
 2) สภาพดิน ฟูา อากาศ และฝน ถ้าในช่วงการผลิตเกิดภาวะเส่ียง เกษตรกรก็จะไม่ท า
การเพาะปลูกพืช โดยการใช้สติปัญญา ปรับเปล่ียนตามสภาพฤดูกาลและส่ิงแวดล้อม 
 3) มีการปรับปรุงดินเพื่อให้พืชสามารถน าธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต และ
ให้ผลผลิตดี โดยมีการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงและบ ารุงดิน ซึ่งเกษตรกรเช่ือว่า
จะเป็นวิถีการผลิตท่ียั่งยืนกว่าการใช้ปุ๋ยและสารเคมี 
 4) วิถีการผลิตท้ังพืชและสัตว์ในปัจจุบันต่างจากในอดีตมาก เช่น เรื่องการท างานท่ี
ต้องแข่งขันกับเวลา มีการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ มี การพึ่งพา
แรงงานจากประเทศกัมพูชา เพราะค่าจ้างถูกกว่าแรงงานคนไทย 
 จากผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย ท่ีกล่าวว่า
การปรับตัวเป็นการท างานของระดับการเปล่ียนแปลงระดับและระบบการปรับตัวของมนุษย์  ซึ่งรอย
มองว่าส่ิงแวดล้อม รวมท้ังสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีล้อมรอบตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกบุคคล 
มีผลกระทบต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของบุคคล (Roy, 1999) สิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยน าเข้า
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจะกลายเป็นสิ่งเร้าที่มากระตุ้นให้บุคคลเกิดการปรับตัว
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ตุลย์ ตาลเจริญ (2555) ท่ีได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของ
ชาวนาอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ชาวนาในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นชุมชน
เกษตรกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปสู่การผลิตเพื่อการค้า ชาวนามีการลงทุนเพื่อการผลิตข้าว
ทุกขั้นตอน นิยมท านาหว่านมากกว่านาด าเพื่อประหยัดแรงงานและลดต้นทุน ท ากิจกรรมหลายอย่าง
ในพื้นท่ีเดียวกัน ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้น ท าให้ชาวนาในทุกครัวเรือน
มีการลงทุนทางการผลิตและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และมีรายจ่ายด้านการบริโภคในครัวเรือน
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อการผลิตและการบริโภคในครัวเรือน แนวโน้มในปัจจุบัน
อยู่ในยุคของการเปล่ียนสังคมเกษตรแบบทุนนิยมไปสู่การท าไร่นาสวนผสมตามแผนการพัฒนา
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิทยา อรุณพงษ์ (2551) ท่ีได้ศึกษาการปรับเปล่ียน
กระบวนการในการท านาของชาวบ้านหนองตาบุญ ต าบลยาง อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  
ผลการวิจัยพบว่า เปูาหมายการผลิตในอดีต การท านาข้าวมีลักษณะเพื่อยังชีพ ปัจจุบันผลิตเพื่อขาย 
เครื่องมือในอดีตใช้ไถในการไถนา ปัจจุบันใช้เครื่องจักร มีการใช้ยาปราบศัตรูพืชในกระบวนการผลิต
ทุกขั้นตอน ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการในการท านา พบว่า สภาพแวดล้อมและ
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สภาพเศรษฐกิจของชาวบ้าน ชาวนายังมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน มีการลงทุนจ้างแรงงาน และปัญหาท่ีพบ
ในการท านาข้าว ได้แก่ ฝนแล้ง โรคระบาด การเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน 
คือ ชาวนามีรายได้จากการขายข้าวและรับจ้าง มีการอพยพไปท างานท่ีอื่น ชาวนายอมรับการท านาหว่าน
มากขึ้น และมีความเช่ือว่า การท านาด าต้องใช้แรงงานคนและสัตว์มาก สอดคล้องกับพวงทอง กุลธวัชศิริ 
(2550) ท่ีได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานล าปาว อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตและผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานล าปาว อ าเภอยางตลลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผลการวิจัยพบว่า การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานล าปาว เกิดจากปัจจัย  
2 ประการ ได้แก่ นโยบายรัฐ คือการสร้างชลประทาน การขยายเส้นทางคมนาคม และการเปล่ียนแปลงสู่
ระบบทุนนิยม ส่งผลกระทบไปสู้ครอบครัวและชุมชนเกี่ยวกับรายได้ วิถีการผลิต และการด าเนินชีวิต 
ท าให้วิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไป 3 ช่วง ได้แก่ วิถีการผลิตแบบใช้น้ าฝน แบบเปล่ียนผ่านจากวิถีการผลิต
แบบใช้น้ าฝนสู่การผลิตเพื่อการค้า และวิถีการผลิตเพื่อการค้า โดยช่วงท่ี 1 คือ วิถีการผลิตแบบใช้
น้ าฝน การผลิตหลักคือ การท านาปีและเก็บหาของปุา พึ่งพาธรรมชาติเป็นส าคัญ ใช้แรงงานในครอบครัว
และสัตว์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีการปรับพื้นท่ี ท่ีดินหรือท่ีนา การใช้พื้นท่ีเกษตรกรรมไม่เต็มท่ี 
มีพื้นท่ีเป็นปุาหัวไร่ปลายนา ส าหรับการเล้ียงสัตว์และเก็บหาอาหาร ช่วงท่ี 2 คือ แบบเปล่ียนผ่านจาก
วิถีการผลิตแบบการใช้น้ าฝนสู่การผลิตเพื่อการค้า การผลิตของชาวนาเริ่มเปล่ียนแปลง เพราะมีระบบ
ชลประทานจากเขื่อนล าปาว พื้นท่ีหนึ่งในสามของโครงการสามารถใช้น้ าท านาและเพาะปลูกนอกฤดูได้ 
ประกอบกับมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะปลูกหลังการท านาปี 
พื้นท่ีดอน หัวไร่ปลายนาถูกปรับเปล่ียนเป็นคลองส่งน้ า มีการปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อปลูกปอ มันส าปะหลัง
อย่างมาก และช่วงท่ี 3 ได้แก่ วิถีการผลิตเพื่อการค้า การผลิตของชาวนาเปล่ียนแปลงอย่างมาก 
เพราะโครงการชลประทานล าปาวเสร็จสมบูรณ์ คูคลองใช้เป็นถนนสัญจรได้สะดวก หมู่บ้านขยายไป
ยังท่ีนา มีการปรับพื้นนาและพัฒนาพื้นท่ีตามแนวคลองชลประทาน การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตใน
เขตชลประทานล าปาวส่งผลกระทบต่อชาวนาอย่างมาก ท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน เปล่ียน
การผลิตแบบยังชีพ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น และด ารงชีวิตแบบพอเพียงไปสู่การผลิตเพื่อการค้า เน้น
เทคโนโลยีและด ารงชีวิตแบบวัตถุนิยม รายได้สูงขึ้น การซื้อขายและระบบเงินตราส าคัญกว่า
การแบ่งปันและช่วยเหลือ มีการใช้พื้นท่ีตลอดปีท้ังท านาปรังและเล้ียงกุ้งก้ามกรามเป็นกิจกรรมหลัก 
สร้างรายได้แก่ชุมชน มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกองทุนหมู่บ้าน เป็น
แหล่งเงินกู้และก่อหนี้ของชาวนา มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตทุกขั้นตอน ละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้ความส าคัญต่อขนบธรรมเนียมประเพณีน้อยลงและบางอย่างได้หายไป 
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 จากการศึกษาในครั้งนี้ท าให้เห็นถึงสภาพการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ของคนในพื้นถิ่นต่างๆ 
โดยต้ังแต่ประเทศไทยมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504  
เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านรายได้ ด้านวิธีการผลิต และด้านผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต  โดยในอดีต
เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาดเพาะปลูกเพื่อยังชีพและเก็บของปุาในพื้นท่ี นิยมปลูกข้าวและพืช
ชนิดอื่นๆ เพื่อเก็บไว้บริโภคในครอบครัวและแลกเปล่ียนกับเพื่อนบ้าน ด้านเศรษฐกิจของชุมชนเป็น
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ครัวเรือนต่างๆ ของเกษตรกรเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต แรงงานท่ีใช้เป็น
แรงงานในครอบครัวและชุมชน จะไม่นิยมซื้อปุ๋ยหรือสารเคมีทางการเกษตร เพราะการเพาะปลูก
จะอาศัยดินท่ีมีธาตุอาหารท่ีสมบูรณ์ในดินอยู่แล้ว การด าเนินชีวิตในอดีตท่ีเรียบง่ายและเมื่อเปลี่ยน
ผ่านมาสู่ยุคท่ีเน้นเรื่องวัตถุหรือเงินตราเป็นหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนโดยตรง โดยท่ีการเปล่ียนแปลงตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความส าคัญกับการผลิตเพื่อการส่งออกปูอนตลาดใน เมือง ภาครัฐ
ท่ีมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือก็มีการเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีตามแนวทางการพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด การเปลี่ยนแปลงวิถี
การผลิตนั้น พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตแบบเพื่อยังชีพโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงไปสู่การผลิตเพื่อการค้า  มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเกือบทุกขั้นตอน 
การท่ีทางราชการได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1-12 มาปรับประยุกต์ใช้ใน
พื้นท่ีอ าเภอคลองหาด ท าให้เกิดผลดีท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง มีการสร้าง
ถนนสายต่างๆ ท่ีสามารถเช่ือมการขนส่งการเกษตรไปยังโรงงาน ท าให้ชาวบ้านในอ าเภอคลองหาด
ได้รับความเจริญในด้านต่างๆรวมท้ังอ าเภอใกล้เคียงมีโรงงานน้ าตาล และสหกรณ์โคนมมาก่อต้ังขึ้น 
ตลอดจนเกิดลานรับซื้อมันส าปะหลังท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีอยู่หลายแห่ ง เพื่อรองรับวัตถุดิบ
ผลผลิตจากเกษตรกร ท่ีผลิตแล้วน ามาขายให้เพื่อน าไปด าเนินการต่อในขั้นตอนของโรงงาน
อุตสาหกรรม ท าให้ชาวบ้านเกิดอาชีพ เช่น 1) ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หรือเพื่อใช้เป็นอาหารส าหรับ
เล้ียงวัวนมส่งสหกรณ์โคนม 2) ปลูกอ้อยส่งโรงงานน้ าตาล 3) ปลูกมันส าปะหลังส่งลานรับซื้อมันส าปะหลัง 
ท าให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

 5.3.1 ส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้  
 จากผลการวิจัย การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 ท าให้เห็นถึงสภาพ
การเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ของของเกษตรกรอ าเภอคลองหาด โดยตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมี
การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504  เป็นต้นมา 
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้าน รายได้ 
ด้านวิธีการผลิต และด้านผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ในการก าหนดแผนและนโยบายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นท่ีอ าเภอ
คลองหาดได้เป็นอย่างดี 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1) ควรมีการท าวิจยัต่อเนื่องในการศึกษาการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของ
เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อหาข้อค้นพบในอันท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเรื่องราวของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด เพื่อพัฒนารูปแบบหรือประยุกต์ใช้หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรมตามบริบทของพื้นท่ี 
            5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดการ 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรใน
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็นวิถีทางท่ีน าไปสู่การพัฒนา ท่ีเริ่มจากสภาพการเปล่ียนแปลงท่ี
ปรารถนาให้เกษตรกรและบุคคลในครอบครัว มีการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข อันเป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร ในการใช้หลักการทางวิชาการในด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมตลอดถึงการใช้สติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบ ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการท าการเกษตร  
มาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และส่ิงท่ีส าคัญคือ ความเข้าใจต่อสถานการณ์
การด ารงชีวิตของเกษตรกร อันเป็นกลุ่มเปูาหมาย ว่าสภาพเดิมของเกษตรกรมีความเป็นมาอย่างไร 
สภาพปัญหา อุปสรรคและผลกระทบมีอย่างไร ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวนี้ สามารถอาจใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของเกษตรกร ร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยอาจขึ้นอยู่กับความต้ังใจและความรับผิดชอบของบุคคล
ในแต่ละฝุายท้ังภาครัฐและเกษตรกร รวมตลอดถึงองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะใช้หลักการ
ทางวิชาการ เทคนิค กระบวนการ และประสบการณ์ต่างๆ มาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
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เกษตรกรและสังคม ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องวางแผนหรือจัดท าโครงการ
เพื่อการพัฒนาการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อเกษตรกรและประเทศชาติ และหน่วยงานภาครัฐควรท่ีจะต้องพิจารณาให้
ความส าคัญเกี่ยวกับด้านการวางแผนหรือโครงการท่ีพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนเป็นอันดับแรก 
เช่น โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ดิน น้ า อากาศ 
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการให้ความส าคัญในเรื่องท่ีจะต้องด าเนินการก่อน 
จากนั้นควรสร้างความเข้าใจ ในเรื่องของการยอมรับ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้สึกท่ีดีและเต็มใจท่ีจะ
เข้าร่วมในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ อันก่อให้เกิดการด าเนินชีวิตของเกษตรกรอย่างมี
ความสุขและยั่งยืน ท้ังนี้อาจขึ้นอยู่กับสติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ เทคนิควิธีการ ของเกษตรกรและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการด าเนินการร่วมกัน เพื่อน าไปสู่เปูาหมายตามวัตถุประสงค์ 
 ส่วนผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ ที่มีหน้าที่ใน
การช่วยเหลือ บ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้กับประชาชนหรือเกษตรกร เช่น เกษตรจังหวัด หรือ  
เกษตรอ าเภอ ควรน าเทคนิค วิธีการ และกระบวนการศึกษาหรือค้นหาปัญหา ท่ีเป็นสาเหตุบนพื้นฐาน
ของความเดือดร้อน ทุกข์ยากของเกษตรกร ท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือของประเทศ มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี เช่น การวิเคราะห์สภาพ
ส่ิงแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT แนวทางการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค mind mapping การวิจัยเชิงส ารวจ
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน หรือ
ภาคีเครือข่าย อันท่ีจะสามารถเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรในทุกๆ ปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            5.3.4 ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติการ 
 1) จากข้อค้นพบ ท าให้ทราบถึงแนวทางการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของ
เกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยเกษตรกรมีการใช้สติปัญญา และปฏิภาณไหวพริบ 
จากความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากวิทยากรของหน่วยงานภาครัฐท่ีได้มาอธิบายและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร ในหลายๆ ด้าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทและ
ศักยภาพของท้องถิ่น ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ ควรจัดเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน ลงไปใน
พื้นท่ีเปูาหมาย เพื่อให้ความรู้และทักษะกับเกษตรกรอย่างละเอียด รอบคอบ ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ อันควรประกอบไปด้วยสาระส าคัญเชิงวิชาการทางด้านการเกษตร ส่ิงแวดล้อม
และประสบการณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร เพื่อน าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์
ของแต่ละพื้นท่ีตามความเหมาะสม รวมตลอดถึงการใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นความรู้
ขั้นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต และหน่วยงานภาครัฐควรมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป 
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 (2) การวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของเกษตรกรกับภาครัฐหรือหน่วยงานรัฐบาล
มีอยู่ในระดับกว้าง โดยมุ่งให้เกษตรกรส่วนใหญ่ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐ
และสังคม เพื่อเป็นการการรองรับกับการเปล่ียนแปลงท้ังท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น  
หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนหรือสังคมให้มากท่ีสุด เพื่อเกษตรกรจะได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับการพัฒนาการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน ท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงของสังคมในทุกๆ มิติ      
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง 
การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

 
ส าหรับนักวิจัยกรอก 
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วันท่ีสัมภาษณ์.................................................................................................................................. 
เริ่มสัมภาษณ์เวลา............................................................................................................................ 
สัมภาษณ์เสร็จเวลา.......................................................................................................................... 
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เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
1. สัมภาษณ์ท่ีไหน เมื่อใด เกษตรกรชื่ออะไร นามสกุลอะไร อายุเท่าใด เกิดเมื่อใด ท่ีไหน 
ตอบ 
2. ปัจจุบันมีภูมิล าเนาอยู่ท่ีใด เบอร์โทรศัพท์ใด จบการศึกษาสูงสุดระดับใด มีต าแหน่งอะไรหรือไม่ 
ตอบ 
3. สถานะภาพเป็นอย่างไร 
ตอบ 
4. บิดา-มารดาช่ืออะไร มีพี่น้องกี่คน 
ตอบ 
5. หลังจบการศึกษาแล้วประกอบอาชีพอะไร ต้ังแต่เมื่อใดหรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
6. มีรายได้ประมาณเดือนละเท่าใด 
ตอบ 
7. เกษตรกรมีมูลเหตุอะไรจึงต้องมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมนี้ 
ตอบ 
8. เกษตรกรท าเกษตรบนท่ีดินเป็นของตนเองหรือเป็นท่ีเช่า จ านวนเท่าใดหรืออย่างไร 
ตอบ  
9. ท่ีดินท่ีท าการเกษตรนั้น มีหลักฐานเป็นโฉนดหรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
10. หลักฐานของท่ีดินนั้นสามารถเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินทุนได้หรือไม่ จากแหล่งเงินทุนใด 
ตอบ 
11. เกษตรกรมีความต้องการอะไรจึงต้องมาประกอบอาชีพนี้ 
ตอบ 
12. ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้น ต้องเป็นคนท่ีมีจิตใจรักในอาชีพนี้หรือไม่ 
ตอบ 
13. คนท่ีไม่มีจิตใจรักในอาชีพเกษตรกรรม จะสามารถประกอบอาชีพนี้ได้หรือไม่ 
ตอบ 
14. อะไรเป็นขวัญและก าลังใจในการประกอบอาชีพนี้ 
ตอบ 
15. ในอดีตเกษตรกรมีวิถีชีวิตในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพอย่างไรนับต้ังแต่ต่ืนเช้าขึ้นมา 
ตอบ  
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16. ในปัจจุบัน ซึ่งโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงสูงมากท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
เกษตรกรมีการปรับตัวในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพอย่างไร  
ตอบ 
17. เกษตรกรควรด ารงชีวิตอย่างโดดเด่ียวอยู่ในชุมชนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ใช่หรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
18. เกษตรกรควรด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน โดยยึดหลักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใช่หรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
19. เกษตรกรมีความจ าเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชุมชนด้วยหรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
20. เพราะเหตุใด เกษตรกรต้องเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
ตอบ 
21. การให้ความร่วมมือกับชุมชน ได้ประโยชน์อย่างไร 
ตอบ 
22. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงอะไร(แนวตอบ หมายถึงความรู้ด้ังเดิม ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาต้ังแต่
บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น) 
ตอบ  
23. มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการด ารงชีวิตบ้างหรือไม่อย่างไร(เช่น การสานสุ่มไก่ ,การท า
น้ าปลา,การท าปลาร้า,การท าลันดักปลาไหล,การสานตระก้อสอยผลไม้ ฯลฯเป็นต้น) 
ตอบ 
24. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประโยชน์อะไร 
ตอบ 
25. มีการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่ไหนอย่างไรหรือไม่ 
ตอบ 
26. เกษตรกรมีวิธีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรบ้าง 
ตอบ 
27. เกษตรกรรู้จักช่ือ และท่ีอยู่ของวิทยากร ท่ีสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยในอนาคตได้หรือไม่ 
ตอบ 
28. วิทยากรหรือผู้บรรยาย มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเกษตรกรดีเด่น หรือเป็นนักวิชาการ
ผู้มีความรู้เฉพาะด้านหรืออย่างไร 
ตอบ 
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29. เกษตรกรฝึกและสอนให้บุคคลในครอบครัว เช่น บุตร หลาน ฯ เรียนรู้และช่วยเหลือในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนี้บ้างหรือไม่ 
ตอบ 
30. ถ้ามีใช้วิธีการเรียนรู้อย่างไร  ถ้าไม่มีเพราะเหตุใด 
ตอบ 
31. ประโยชน์ท่ีให้คนในครอบครัว เช่น บุตร หลาน ฯช่วยงานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมี
อะไรบ้าง 
ตอบ 
32. ดิน น้ า อากาศ ความร้อนและแสงแดด มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
หรือไม่ 
ตอบ 
33. ถ้า ดิน ฟูา อากาศ ความร้อนและแสงแดด ท่ีมีความแปรปรวนหรือมีการเปล่ียนแปลงจะมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ 
ตอบ 
34. ในภาวะโลกร้อน ฝนแล้ง เกษตรกรสามารถปรับเปล่ียนวิถีการผลิตในการให้น้ าพืชผลทาง
การเกษตรอย่างไร 
ตอบ 
35. เกษตรกรมีการปรับตัวใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการควบคุมความช้ืนบริเวณรอบๆต้นไม้นั้นอย่างไร 
ตอบ 
36. เกษตรกรทราบหรือไม่ว่า พืชท่ีท าการเพาะปลูกนั้น ต้องการธาตุสารอาหารอะไรบ้าง  
ตอบ 
37. เกษตรกรทราบหรือไม่ว่าในพื้นท่ี ท่ีท าการเกษตรมีสารพิษ และสารเคมีตกค้างบ้างหรือไม่ 
ตอบ 
38. สารพิษ และสารเคมีตกค้างดังกล่าวเกิดมาจากสาเหตุใด 
ตอบ 
39. เกษตรกรทราบหรือไม่ว่าในพื้นท่ี ท่ีท าการเกษตร มีมลภาวะในอากาศท่ีเป็นพิษหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ อนามัยของมนุษย์ ส่ิงมีชีวิต ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบ้างหรือไม่ 
ตอบ 
40. มลภาวะในอากาศท่ีเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัยของมนุษย์ ส่ิงมีชีวิต ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเกิดมาจากสาเหตุใด 
ตอบ 
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41. เกษตรกรสังเกตจากส่ิงใด จึงทราบว่ามีสารพิษ และสารตกค้างอยู่ในพื้นท่ีและธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม 
ตอบ 
42. เกษตรกรสังเกตจากส่ิงใด จึงทราบว่าในอากามีมลภาวะท่ีเป็นพิษท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ 
ตอบ 
43. เกษตรกรคิดว่า รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ควรออกค าส่ังหรือกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
มลพิษในอากาศในพื้นท่ี ท่ีท าการเกษตรนี้หรือไม่ 
ตอบ 
44. เกษตรกรทราบหรือไม่ว่า การใช้สารเคมีในการผลิตพืชผลทางการเกษตร ท าให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ ดิน น้ า อากาศและส่ิงแวดล้อม 
ตอบ 
45. ในการท าการเกษตรของเกษตรกร มีความจ าเป็นหรือไม่ ท่ีต้องใช้สารเคมี 
ตอบ 
46. เกษตรกรคิดว่า ค าส่ังหรือกฎหมายควบคุมช่องทางการจ าหน่ายและใช้สารเคมีในพืชและสัตว์ ท่ี
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัยของมนุษย์ ส่ิงมีชีวิต และธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม มีการบังคับ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
ตอบ 
47. อาชีพของเกษตรกรเกี่ยวข้อง ต้องท าผิดกฎหมายอย่างไรหรือไม่ 
ตอบ 
48. เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตพืชผลทางเกษตรนี้อย่างไรบ้าง 
ตอบ 
49. เกษตรกรมีการปรับปรุงดินซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคัญในการปลูกพืชบ้างหรือไม่ 
ตอบ 
50. มีการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพโดยวิธีการทางเกษตรอินทรีย์บ้างหรือไม่อย่างไร เช่น  
การปลูกปอเทือง ปลูกพืชตระกูลถั่ว แล้วไถกลบเพื่อเพิ่มวัตถุธาตุท่ีมีประโยชน์กับพืชท่ีเพาะปลูก 
ตอบ 
51. การท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์หรือชีวภาพ กับการท าการเกษตรแบบใช้สารเคมี เกษตรกร
คิดว่า การท าการเกษตรแบบใด จะมีความยั่งยืนมากกว่ากัน 
ตอบ 
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52. ขั้นตอนในการประกอบอาชีพเกษตรกรมีอะไรบ้าง 
ตอบ  
53. ขั้นตอนการเตรียมท่ีดินและแปลงปลูกมีการด าเนินการอย่างไรหรือไม่  
ตอบ 
54. มีการแบ่งพื้นท่ีตามหลักทฤษฎีใหม่ เป็น 3:3:3:1ด้วยหรือไม่ 
ตอบ 
55. มีการเตรียมพันธ์พืชอย่างไร 
ตอบ 
56. พืชชนิดใดบ้าง ท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพส่ิงแวดล้อมของอ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว โดยเมื่อปลูกหรือใช้วิธีการผลิตแล้ว ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรืออันตรายต่อ 
สุขภาพ อนามัยของมนุษย์ และธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
ตอบ 
57. ในปัจจุบัน การท างานท่ีต้องแข่งกับเวลา มีความจ าเป็นและส าคัญต่อเกษตรกรหรือไม่ 
ตอบ 
58. ควรมีการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการประกอบอาชีพหรือไม่ 
ตอบ 
59. มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท าการเกษตร ก่อนหรือขณะลงมือท าการเกษตร
บ้างหรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
60. มีการใช้แรงงาน ท่ีสามารถช่วยในการผลิตจากท่ีใด เพราะอะไร 
ตอบ 
61. มีการจัดเตรียมแหล่งน้ าอย่างไรหรือไม่ 
ตอบ 
62. มีการเล้ียงปลาในแหล่งน้ านั้นด้วยหรือไม่ 
ตอบ 
63. มีการเล้ียงสัตว์ ซึ่งสามารถใช้เป็นอาหารจ าพวกโปรตีนในครัวเรือนหรือเป็นสัตว์เศรษฐกิจบน
แหล่งน้ าหรือบ่อเล้ียงปลานั้นด้วยหรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
64. เกษตรกร มีการเล้ียง เป็ด ไก่ สุกร วัว ควาย ไว้เพื่อให้ได้มูลสัตว์นั้นไว้ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพบ้าง
หรือไม่ 
ตอบ 
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65. ในภาวะฤดูร้อน ฝนแล้ง เกษตรกรสามารถปรับเปล่ียนวิถีการผลิตพืชผลทางการเกษตรอย่างไร 
ตอบ 
66. มีการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตโดยปลูกต้นไม้อื่นเช่นกล้วยผสมผสานเป็นร่มเงาให้ต้นไม้หลักด้วย
หรือไม่ 
ตอบ   
67. ระบบน้ าหยดนั้น เกษตรกรสามารถน าน้ าจากท่ีใดมาใช้ได้บ้าง 
ตอบ 
68. ระบบน้ าหยดนั้น เกษตรกรสามารถน าพลังงานท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติจากท่ีใดมาใช้ได้บ้าง 
ตอบ 
69. พลังงานแสงแดดท่ีมีอยู่ตามธรรมชาตินั้น สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้หรือไม่  
ตอบ 
70. มีการด ารงชีวิตอยู่โดยยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรบ้างหรือไม่  
ตอบ 
71. เกษตรกร มีความจ าเป็นท่ีต้องไปร่วมงานประเพณีในชุมชนหรือไม่เพียงใด 
ตอบ 
72. มีข้ันตอนการบ ารุงรักษาพืชท่ีเพาะปลูกอย่างไรบ้าง  
ตอบ 
73. เกษตรกรคิดว่า ในการท าการเกษตรควรใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในการบ ารุงพืชท่ี
เพาะปลูก 
ตอบ 
74. เกษตรกรคิดว่าปุ๋ยเคมี ท่ีน าไปใช้ในการท าการเกษตรนั้น มีข้อดี และข้อเสียอย่างไร 
ตอบ 
75. เกษตรกรคิดว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือชีวภาพ ท่ีน าไปใช้ในการท าการเกษตรนั้น มีข้อดีและข้อเสีย
อย่างไร 
ตอบ 
76. ถ้าเกษตรกรต้องการบ ารุงดินและพันธุ์พืชท่ีเพาะปลูก ควรใส่ปุ๋ยอย่างไร 
ตอบ 
77. พืชท่ีเพาะปลูกนั้น มีการปูองกันและก าจัดศัตรูพืชอย่างไรหรือไม่ 
ตอบ 
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78. สังเกตอย่างไรว่า จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว  
ตอบ 
79. ขั้นตอนการเก็บผลผลิตท าอย่างไร 
ตอบ  
80. ขั้นตอนการขนส่งท าอย่างไรบ้าง  
ตอบ 
81. มีการจ าหน่ายผลผลิตอย่างไร 
ตอบ 
82. การบรรทุกพืชผลทางการเกษตรด้วยรถยนต์หรือรถลากนั้น เกษตรกรได้กระท าผิดกฎหมายบ้าง
หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ 
83. ท าอย่างไร ไม่ให้เกษตรกรเสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง 
ตอบ 
84. เกษตรกรคิดว่า การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศ มีผลกระทบต่อ
เกษตรกรอย่างไรหรือไม่ 
ตอบ 
85. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนมีหรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
86. ความมีจิตมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียร และอดทนมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรหรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
87. การสังเกตและจดจ า มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรรมหรือไม่ 
ตอบ 
88. ความละเอียดรอบครอบ มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือไม่ 
ตอบ 
89. เกษตรกรมีการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือนอย่างไรบ้างหรือไม่ 
ตอบ 
90. เกษตรกรควรมีการประกอบอาชีพเสริมด้วยหรือไม่ 
ตอบ 
91. การประกอบอาชีพเสริมมีการด าเนินการอย่างไร 
ตอบ 
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92. ถ้ามีมูลสัตว์ที่เล้ียงไว้มีการน าไปท าประโยชน์ใดบ้าง 
ตอบ 
93. การด าเนินชีวิตนั้น ควรด ารงชีวิตแบบฟุุมเฟือยตามสบาย หรือแบบประหยัด 
ตอบ  
94. การด าเนินชีวิตแบบฟุุมเฟือย มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 
ตอบ 
95. การด าเนินชีวิตแบบประหยัด มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 
ตอบ 
96. มีการด ารงชีพอย่างประหยัดอย่างไรบ้างหรือไม่  
ตอบ  
97. การออมเงินมีหรือไม่ 
ตอบ 
98. การออมเงินท าให้เกิดความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรได้หรือไม่ 
ตอบ 
99. การท าบัญชีครัวเรือนมีหรือไม่ 
ตอบ 
100. การท าบัญชีครัวเรือนมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับเกษตรกรหรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
101. เกษตรกรต้องการความมั่นคงในชีวิตหรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
102. ความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกร สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติได้หรือไม่ 
ตอบ 
103. ความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกร สามารถสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติได้หรือไม่ 
ตอบ 
104. ความมั่นคงในชีวิตท่ีเกษตรกรต้องการมีอะไรบ้าง 
ตอบ 
105. เกษตรกรต้องการความสุขในชีวิตหรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
106. ความสุขในชีวิตท่ีเกษตรกรต้องการมีอะไรบ้าง 
ตอบ 
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107. ในการด ารงชีวิตนั้น เกษตรกรสามารถปรับตัวให้มีชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไร 
ตอบ 
108. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างความสุขในชีวิตให้กับเกษตรกรได้หรือไม่ 
ตอบ 
109. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับเกษตรกรได้หรือไม่ 
ตอบ 
110. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจุบันจะยังคงใช้กับเกษตรกรต่อไปได้หรือไม่อย่างไร 
ตอบ 
111. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการปรับตัวและปรับวิถีการผลิตของเกษตรกรมีอย่างไรบ้าง 
ตอบ 
112. การท่ีเกษตรกร อยู่ดี มีสุข จะท าให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าได้หรือไม่ 
ตอบ 
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ภาคผนวก ค 

แนวค าถามการสนทนากลุ่ม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
แนวค าถามการสนทนากลุ่ม 

เรื่อง 
การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

 
1) ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของเกษตร 

1.1 ในอดีตการด าเนินชีวิตของเกษตรกรเป็นอย่างไร และในปัจจุบันมีการด าเนินชีวิตเป็น
อย่างไร 

1.2 ในอดีตการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว เป็นอย่างไร และในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง 

1.3 ในอดีตเกษตรกรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นอย่างไร และในปัจจุบันมีการปรับตัว
อย่างไร 

1.4 การเป็นเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ มีหลักฐานของทางราชการเป็นอย่างไร 
1.5 การเช่าท่ีดินท าการเกษตรเป็นอย่างไร 
1.6 การประกอบอาชีพท าการเกษตรมีการสืบทอดอาชีพจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลาน

หรือไม่ อย่างไร 
1.7 ความคิดเห็นและค่านิยมในการท าเกษตรของคนรุ่นใหม่หรือรุ่นปัจจุบันหรือคนวัยท างาน 
     เป็นอย่างไร 

2) ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
2.1) สังคมไทยในการประกอบอาชีพท าการเกษตรมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันเป็น 
     อย่างไร 
2.2) ค่านิยมของคนในอาชีพเกษตร มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่อย่างไร เช่น การรักษาสุขภาพ 
      อนามัย การอุปโภค บริโภค ความทันสมัย การใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3) ปัจจุบันการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาไทย ยังมีอยู่หรือไม่ อย่างไร 
2.4) ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของเกษตรกรที่เป็นลูกจ้างในการท าการเกษตร  
      เป็นอย่างไร 
2.5) ปัญหาคนไทยชอบความสบาย หลีกเล่ียงการท างานหนักอย่างอาชีพเกษตรกร  
      มีผลท าให้เลือกไป แสวงหาเงินและประโยชน์ โดยไปค้ายาเสพติดหรือยาบ้า  
      หรือไปท างานเพื่อหาเงิน โดยใช้วิธีการท่ีไม่สุจริต ยังคงมีอยู่หรือไม่ 
2.6) การท าอาชีพการท าการเกษตร เกษตรกรมีความคิดเห็นอย่างไร 
2.7) ในปัจจุบันเกษตรกรมีการปรับตัวอย่างไร 
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2.8) ในอนาคตเกษตรกรยังคงยึดถือการประกอบอาชีพท าการเกษตรต่อไปหรือไม่อย่างไร 
2.9) ในอดีตสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปในอ าเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเป็นอย่างไร และ 
      ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร 

3) ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง 
3.1) ระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในปัจจุบัน มีอิทธิพลต่ออาชีพ 
      การท าการเกษตรหรือไม่อย่างไร 
3.2) หากเกษตรกรปรับตัวโดยใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต  
      เป็นเหตุให้ตัดวงจร การซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งทางการเมือง ใช่หรือไม่อย่างไร 
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ภาคผนวก ง   
ภาพประกอบการท าวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

122 

 
ภาพ 8  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นายเสงี่ยม สุขสถาน ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นายบ าเพ็ญ นะภา ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ภาพ 10  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นายวิชาญ บุญมา ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 11  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นางสุรินทร์ ศรีสงวน ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ภาพ 12  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นางสาวธัญญารัตน์ สีคันทา ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 13  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นางสาวนิธินันท์ สีหาบาล ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
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ภาพ 14  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นายสมหวัง จุ้ยกระโทก ผู้ให้ข้อมูลหลัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 15  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นายไพวงษ์ มหาผล ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ภาพ 16  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นายมานพ พิมพ์อุ่น ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 17  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นายบุญกอง อนุมาตร์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
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ภาพ 18  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นายประเสริฐ หนูสวัสด์ิ ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพ 19  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นายมาโนทส์ เจือทิน ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ภาพ 20  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์นายสุรเชษฐ์ บุบผา ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 21  ภาพตัวอย่างการสนทนากลุ่ม 
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ภาพ 22  ภาพตัวอย่างการสนทนากลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 23  ภาพตัวอย่าง ร.อ.สุเทพ มากสาคร ก าลังพัฒนาความสะอาดพื้นท่ีในเขต 

เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพ 24  ภาพตัวอย่าง ดาบต ารวจ.กัมปนาท  โล่ห์สุวรรณ เมื่อครั้งปฏิบัติราชการเป็น 
ทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดกองทัพเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 25  ภาพตัวอย่าง ดาบต ารวจ.กัมปนาท  โล่ห์สุวรรณ ปัจจุบันปฏิบัติราชการเป็นต ารวจประจ า  

สถานีต ารวจภูธรคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ภาพ 26  ภาพตัวอย่าง นาง ละมุน  แก้วตาล ก าลังสาธิตอุปกรณ์เตาเผาถ่านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 27  ภาพตัวอย่าง พันต ารวจเอก วรเชษฐ์ รุ่งหล า ผู้วิจัยก าลังช่วยเหลือญาติเกษตรกรขึ้นไป 

ติดต่อท าธุรกรรมทางด้านการเงินกับธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพ 28  ภาพตัวอย่าง สัญลักษณ์แสดงว่าจังหวัดสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความสุข 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 29  ภาพตัวอย่าง ประตูทางเข้า – ออก ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาท่ีอ าเภอคลองหาด   

จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพ 30  ภาพตัวอย่าง ท่ีต้ังสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 31  ภาพตัวอย่าง ท่ีต้ังสถานีต ารวจภูธรคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพ 32  ภาพตัวอย่าง การขนส่งผลผลิตออกจากแปลงปลูกในต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  

จังหวัดสระแก้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 33  ภาพตัวอย่าง การแปลงปลูกพืชผักในต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพ 34  ภาพตัวอย่าง การคัดแยกพืชผักในต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  
เพื่อเตรียมน าส่งสู่ตลาดผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 35  ภาพตัวอย่าง สถานท่ีพักส าหรับผู้ท่ีเดินทางเข้ามาสู่อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพ 36  ภาพตัวอย่าง แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านท่ีเข้ามารับจ้างประกอบอาชีพท าการเกษตร 

อยู่ในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 37  ภาพตัวอย่าง การจัดการแปลงปลูกอ้อยของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด  

จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพ 38  ภาพตัวอย่าง การเตรียมแหล่งเก็บน้ าฝนตามธรรมชาติในพื้นท่ีต าบลไทยอุดม  
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 39  ภาพตัวอย่าง การเตรียมแหล่งน้ าท่ีประดิษฐ์และพัฒนาทันสมัยข้ึนเป็นระบบน้ าประปาใน
พื้นท่ีต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพ 40  ภาพตัวอย่าง การปลูกพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 41  ภาพตัวอย่าง ส านักสงฆ์ป่าวังปืน ต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  
อันแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังคงมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีของไทย 
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ภาพ 42  ภาพตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึง หน่วยงานของรัฐส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและ
วิถีการผลิตโดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 43  ภาพตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังคงมีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมีร่วมในการท า
การเกษตรของเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพ 44  ภาพตัวอย่าง รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งแล่นบนถนนลาดยางในอ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว บรรทุกพืชผลทางการเกษตรน าส่งออกสู่ตลาดผู้บริโภค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 45  ภาพตัวอย่าง รถไถซึ่งเป็นเครื่องจักรกลท่ีปัจจุบันเกษตรกรในอ าเภอคลองหาด  

จังหวัดสระแก้ว ใช้การท าการเกษตร 
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