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Abstract
The objectives of this research were to study 1) the adaptation of the ways of life among farmers in Klonghad
District, Srakaew Province, since the promulgation of the First National Economic Plan. 2) the adaptation of
production methods among those farmers since the promulgation of the First National Economic Plan. This study
employed qualitative research. All data was derived from related documents, interviews, and group discussions. The
sample group was comprised of 23 farmers, professional experts, community leaders, government staff related to
agriculture, and other people in the Klonghad District network organization. Data was investigated using content
analysis along with analytical induction. This study found that :
1. Pertaining to the adaptation of the ways of life among farmers in Klonghad District, Srakaew Province, it
should be noted that in the past, agriculture was central in people’s lives. Especially corn and cassava farming, due
to the wealth of soil quality and minerals. During the promulgations of the First National Economic Plan (B.E. 2504)
to the Twelfth National Economic Plan, there have been changes to the economic, social, and cultural aspects of
Klonghad District conveniently and rapidly. They could have more varieties of occupations and could work in other
districts conveniently in order to support their family incomes. People in the community also adapted their lives by
choosing other careers instead of only agriculture. The development of agricultural technology and these stated
factors had an effect on the lived of farmers in many aspects, furthermore resulting in the adaptation of farmers’
ways of life to be more suitable to their environment.
2. Regarding the adaptation of production methods among farmers in Klonghad District, Srakaew Province,
this study found that the promulgations of the First National Economic Plan (B.E. 2504) to the Twelfth National
Economic Plan resulted in changes to their income, production methods, and other area impacted by the changes
to production methods. In the past, the families in Klonghad District were farmers, as well as hunter-gatherers. They
were mostly farming rice and other corps, keeping them for their own use and sharing them with other families. The
community economy was a sufficiency economy. Most farmers’ households employed their own production
methods, using labor available in their own families and nearby communities. Most of them were unlikely to buy
fertilizers or agricultural chemicals because their farms had wealthy soil, rich in minerals. However, since the
promulgation of the First National Economic Plan, farmers in Klonghad District, Srakaew Province have changed their
ways of production by using more modern agricultural technologies, e.g. tractors and other agricultural machines. In
addition, they have used more chemical fertilizers, pesticides and insecticides. Eventhough they have had more
income from selling their agricultural products, their income does not cover with their expenditures. Consequently,
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the farmers have dad more debts and some of them had to sell their lands and migrated to other areas. Most farmers who have still stayed on their lands have had to change their ways of production from planting monocrop to
severalcrops. In other words, they have applied Philosophy of Sufficient Economy and New Theory of King Bhumiphol
Adulyadef and utilized them as the direction for their ways of living and producing agricultural products.
Consequently, they can live happily in accordance with their own life conditions.
Keywords : adaptation of the ways of life and production, farmers, First National Economic Plan

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และ 2) ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร
ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มจาก
เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท�ำการเกษตรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�ำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และบุคคลในองค์กรเครือข่าย
ในพื้นที่อ�ำเภอคลองหาด จ�ำนวนทั้งสิ้น 23 คน และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ผลจาการวิจัยพบว่า
การปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของเกษตรกรอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แต่เดิมเกษตรกรด�ำรงชีวติ ด้วยอาชีพเกษตรกรรมเป็นส�ำคัญ
เนื่องจากคุณภาพของดินที่มีแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์มาก ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับ
แรกเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านวัฒนธรรม ที่น�ำมาสู่อ�ำเภอคลองหาด และอ�ำเภอใกล้เคียง ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเดินทางไปยังอ�ำเภอคลองหาดได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพกันได้หลากหลายมากขึ้น และประชาชนในพื้นที่ก็สามารถเดินทางไปท�ำงานต่างพื้นที่
เพื่อหารายได้นอกชุมชนได้อย่างสะดวกมากขึ้น และประชาชนในพื้นที่ก็สามารถเดินทางไปท�ำงานในต่างพื้นที่เพื่อหารายได้นอกชุมชนได้
อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรกรในชุมชนก็มีการปรับเปลี่ยนวิถีมาด�ำรงชีวิตโดยการประกอบอาชีพเสริมกันมากขึ้น จากเดิมที่ท�ำการเกษตร
อย่างเดียวในการเลี้ยงชีพ เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอื่นๆ ให้ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม โดยที่การพัฒนา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของเกษตรกรในด้านต่างๆ ท�ำให้เกษตรกรต้องปรับตัวให้เข้าและเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
การปรับเปลีย่ นวิถกี ารผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่า ตัง้ แต่ประเทศไทยเริม่ มีการประกาศ
ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่งผลให้มี
การเปลีย่ นแปลงด้านรายได้ ด้านวิธกี ารผลิต และด้านผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงวิถกี ารผลิต โดยในอดีตเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
คลองหาดจะเพาะปลูกเพือ่ ยังชีพ นิยมปลูกข้าวหรือพืชชนิดอืน่ เพือ่ เก็บไว้บริโภคในครอบครัวและแลกเปลีย่ นกับเพือ่ นบ้าน ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ครัวเรือนต่างๆ ของเกษตรกรเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต แรงงานทีใ่ ช้เป็นแรงงานในครอบครัวและชุมชน
เกษตรกรไม่นิยมซื้อปุ๋ยหรือสารเคมีทางการเกษตร เพราะการเพาะปลูกอาศัยดินที่มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ในดินอยู่แล้วแต่ภายหลังการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา เกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ก็มกี ารปรับเปลีย่ นวิถกี ารผลิต
โดยมีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เป็นต้นว่า มีการใช้รถแทรคเตอร์และเครือ่ งจักรกลการเกษตรอืน่ ๆ มีการใช้ปยุ๋ และยาปราบศัตรู
พืชมากขึ้น ถึงแม้จะมีการผลิตสินค้าเกษตร เช่น มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย ได้มาก แต่รายได้จาการขายพืชผลการเกษตรก็ไม่คุ้มทุน
เกษตรกรจึงมีหนี้สินมากขึ้น ซึ่งยังผลให้เกษตรกรบางคนต้องขายที่ดินท�ำกินและอพยพไปหางานท�ำในพื้นที่อื่น เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ยังคง
อยูใ่ นทีท่ ำ� กินเดิม ก็ตอ้ งปรับเปลีย่ นวิถกี ารผลิตแบบไร่นาสวนผสม หรือการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใช้เป็นแนวทางการด�ำรงชีวิตและการผลิตพืชผลของตนมากขึ้น ท�ำให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่
อย่างมีความสุขตามอัตภาพได้
ค�ำส�ำคัญ : การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต เกษตรกร แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ ก� ำ หนด
แนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ เพื่ อ ให้
ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกขัน้ ตอนอย่างเป็นระบบ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555) โดยทีแ่ ผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) เป็นแผนฯ ฉบับแรก
และฉบับเดียวทีม่ รี ะยะเวลาของแผน 6 ปี จุดเน้นของ แผนฯ คือ การ
ปูพนื้ ฐาน เพือ่ การเร่งรัดพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจโดยเน้นลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Facilities) หลังจากนั้น
ประเทศไทยก็ มี ก ารก� ำ หนดแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมของประเทศโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 2-11 (พ.ศ. 2510-2559) เรื่อยมา โดยที่ผ่านมาการพัฒนา
ถือได้วา่ เป็นการพัฒนาแบบ 1) วางแผนจากส่วนกลางแบบ “จากบน
ลงล่าง” ใช้แนวคิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Development
with growth) โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน (คมนาคมขนส่ง
โทรคมนาคม เขือ่ นเพือ่ ชลประทาน และไฟฟ้า รวมทัง้ สาธารณูปการ
อื่นๆ) 2) มุ่งยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน (รายได้) และ
3) ปรับปรุงการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพในแผนฯ ฉบับ
ที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศจึงได้น�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้เป็นหลักในการพัฒนา โดยการ 1) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนาต่อ
เนื่องจากแผนฯ ฉบับที่ 8 2) มุ่งการพัฒนาที่สมดุล คน สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และ 4) บริหารจัดการทีด่ ใี นทุกระดับ ผลปรากฏว่า สภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 9 เกิด 1) น�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 2) คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ ยาเสพติด และ
การกระจายรายได้ จนกระทั่ง ถึงปี พ.ศ. 2560 มีการใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดย
ก�ำหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม และจากการก�ำหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับ 1-11 ทีไ่ ด้มกี ารพยายามทีจ่ ะพัฒนาวิถชี วี ติ และความ
เป็นอยูด่ า้ นต่างๆ ของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทให้ดขี นึ้ กว่าเดิม
โดยมีการน�ำเอาเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ๆ เผยแพร่สู่สังคมชนบท
รวมถึงด้านวัฒนธรรมด้วย ส่งผลให้ชาวชนบทได้มีการปรับเปลี่ยน
วิถีการด�ำรงชีวิต จากระบบการผลิตเพื่อยังชีพและการบริโภคแบบ
พอเพียงไปสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อการขาย โดยให้ความส�ำคัญกับ
ระบบ เงินตราในการด�ำเนินชีวติ เกิดการปรับเปลีย่ นระบบการผลิต
ไปเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งจากการด�ำเนินตามแผนและ

นโยบายต่างๆ เป็นที่มาของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในช่วงต่อๆ มา เช่น ปัญหาจากต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่เพิ่ม
มากขึ้น ปัญหาการสะสมของสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ผลิต
และปัญหาด้านการตลาดทีร่ บั ซือ้ ผลผลิตทางการเกษตร จึงเป็นทีม่ า
ของระบบการเกษตรยั่ ง ยื น ที่ ถื อ เป็ น แนวทางการพั ฒ นาอาชี พ
เกษตรที่ช่วยในเรื่องการรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ส อดรั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด�ำริให้ประชาชนชาวไทยใช้
ในการด�ำรงชีพ
อ� ำ เภอคลองหาด เป็ น อ� ำ เภอหนึ่ ง ของจั ง หวั ด สระแก้ ว
ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชาแบ่งการปกครองออกเป็น
7 ต�ำบล 71 หมูบ่ า้ น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด และมันส�ำปะหลัง เนื่องจากสภาพพื้นที่โดย
ทัว่ ไปเป็นทีร่ าบเชิงเขา ดินมีแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์มาก มีดนิ
ปนลูกรังบางส่วน เหมาะส�ำหรับปลูกพืชทุกชนิด ปัจจุบันอ�ำเภอ
คลองหาด มีสิ่งสาธารณูปโภคด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า
การประปา การโทรคมนาคม การสื่อสาร และถนนสายต่างๆ เกิด
ขึน้ มากมาย มีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในปัจจุบนั
ประชากรในอ�ำเภอคลองหาดมีการปรับเปลีย่ นอาชีพจากการท�ำการ
เกษตรเพื่ อ การบริ โ ภค และเชิ ง พาณิ ช ย์ มาเป็ น เชิ ง ผสมผสาน
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรง และจากการ
ทีป่ ระชาชนในอ�ำเภอคลองหาดและอ�ำเภอใกล้เคียงประกอบอาชีพ
ท�ำการเกษตรนั้น จึงส่งผลท�ำให้ชาวบ้านเกิดอาชีพ เช่น 1) ปลูก
ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ห รื อ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น อาหารส� ำ หรั บ เลี้ ย งวั ว นม
ส่งสหกรณ์โคนม 2) ปลูกอ้อยส่งโรงงานน�ำ้ ตาล 3) ปลูกมันส�ำปะหลัง
ลานรั บ ซื้ อ มั น ส� ำ ปะหลั ง ท� ำ ให้ ช าวบ้ า นมี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น
(ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอคลองหาด อ�ำเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว. ม.ป.ป.)
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในพื้นที่อ�ำเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ต้องปรับวิถชี วี ติ และวิถกี ารผลิตทางการ
เกษตรเพื่อให้อยู่รอดในสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และด� ำ รงตนให้ อ ยู ่ ใ นสั ง คมเกษตรยั่ ง ยื น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสภาพความเป็นจริงที่ได้พบท�ำให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ และวิถกี ารผลิตของเกษตรกร
ในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
เสนอแนะแนวทางในการน�ำไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน
และแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและ
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วิถกี ารผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ให้ด�ำรงอยู่ในระบบการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป

(observation) โดยอาศัยเครือ่ งมือการวิจยั หลายชนิด มีรายละเอียด
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร ได้แก่ เกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ของเกษตรกรใน สระแก้ว
อ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนา 		 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท�ำการ
เกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�ำชุมชนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1
2. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตร การเกษตร และบุคคลในองค์กรเครือข่ายในพื้นที่อ�ำเภอ คลองหาด
ของเกษตรกรภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ จ�ำนวน 23 คน เป็นชาย จ�ำนวน 15 คน เป็นหญิง 8 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ฉบับที่ 1
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
		 2.1 ผู้วิจัย โดยผู้วิจัยได้เป็นผู้ท�ำงานในพื้นที่และศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย/การศึกษา
ข้อมูลของเกษตรกรและข้อมูลของพื้นที่อ�ำเภอคลองหาด จังหวัด
1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา
		 ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัยเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การปรับ สระแก้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลการปรับเปลี่ยนวิถีและวิถีการผลิตของ
เปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศ
ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ใน ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนได้ข้อมูลที่เพียงพอที่
ด้านการด�ำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะน�ำไปวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล เพือ่ ใช้อธิบายถึงการปรับเปลีย่ น
และ 2) การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ได้
ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 		 2.2 สมุ ด บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ภาคสนามใช้ จ ดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ในด้านรายได้วิธีการผลิต ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง อย่างไม่เป็นทางการ จากการสังเกตสภาพแวดล้อม โดยบันทึก
ข้อมูลหลักๆ ได้แก่ ชือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล สถานภาพ อายุ หมายเลขโทรศัพท์
วิถีการผลิต
ที่อยู่ที่ติดต่อ ข้อมูลเป้าหมายหลักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถี
2. ขอบเขตเชิงพื้นที่
		 ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาข้อมูลในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอคลองหาด จังหวัด การผลิตของเกษตรกร
สระแก้ว ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลคลองหาด ต�ำบล 		 2.3 ประเด็นค�ำถามสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
ไทยอุดม ต�ำบลซับมะกรูด ต�ำบลไทยเดี่ยว ต�ำบลคลองไก่เถื่อน มีโครงสร้าง (Structured selection interview) โดยผู้วิจัยได้
ก�ำหนดข้อค�ำถามไว้ล่วงหน้าโดยสร้างแบบสัมภาษณ์เป็น 2 ชุด คือ
ต�ำบลเบญจขร และต�ำบลไทรทอง
แบบสัมภาษณ์รายบุคคล (One-By-One Interview) และแบบ
3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview)
		 3.1 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่
3. การด�ำเนินการวิจัย
อ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึง่ มีรายได้หลักของครอบครัวจาก
		 วิธีการด�ำเนินการวิจัยมีดังนี้
การประกอบอาชีพการเกษตร
		 3.1 ผู้วิจัยโดยผู้วิจัยได้เป็นผู้ท�ำงานในพื้นที่และศึกษา
		 3.2 เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ได้แก่
ข้อมูลของเกษตรและข้อมูลของพื้นที่อ�ำเภอคลองหาด จังหวัด
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�ำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
สระแก้ว เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ และวิถกี ารผลิตของ
และบุคคลในองค์กรเครือข่ายในพื้นที่อ�ำเภอคลองหาด
เกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศ
		 3.3 ขอบเขตด้านเวลา
ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนได้ข้อมูลที่เพียงพอที่
			 ระยะเวลาในการศึ ก ษา คื อ ช่ ว งตั้ ง แต่ เดื อ น
จะน�ำไปวิเคราะห์
พฤษภาคม 2559 - เดือนกุมภาพันธ์ 2560
			 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูลทั่วไปจากเอกสาร (documentary study) และสังเกต
วิธีด�ำเนินการวิจัย
แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) ของบริบท
ผูว้ จิ ยั ใช้กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ และเก็บรวบรวมข้อมูล ทั่วไปของพื้นที่อ�ำเภอคลองหาด รวมถึงถ่ายภาพจุดส�ำคัญและ
ด้านเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การสังเกต จดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบในช่วงที่ออกเก็บข้อมูลบริบทพื้นที่
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วารสารราชนครินทร์ กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

			 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
		 2.1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)
ถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ�ำเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถามแบบปลายเปิดด้านการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร จากเกษตรผู้ประกอบอาชีพ
ท�ำการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�ำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรและบุคคลในองค์กรเครือข่ายในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอคลองหาด
จ�ำนวน 23 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์รายบุคคล
		 2.2) การสังเกต ผู้วิจัยสังเกตสภาพการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร สภาพการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
สิ่งแวดล้อม ของเกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
		 2.3) สนทนากลุ่ม (focus group discussion) ผู้วิจัยได้
ของความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ประกอบ
อาชีพท�ำการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�ำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกีย่ วข้องกับการเกษตร และบุคคลในองค์กรเครือข่ายในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ในการเข้าร่วมในสนทนาและให้ข้อมูล
เพิ่มเติมด้านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
		 2.4) เครือ่ งบันทึกเสียงและเครือ่ งบันทึกภาพ ผูว้ จิ ยั ของ
อนุญาตผู้ให้ข้อมูลบันทึกเสียงและเครื่องบันทึกภาพในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุกครั้ง
การตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร ในอ�ำเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
พิจารณาจากน�้ำหนักและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 เนือ่ งจากการวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาการปรับเปลีย่ น
วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การส�ำรวจ
การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน คือ
		 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต การส�ำรวจ
การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อยโดยการจดบันทึก การ
บันทักเสียง โดยการถอดเทปบทสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ด้วยการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (analytic induction) จากนั้นผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาเรียบเรียง
เป็นข้อความทางวิชาการและแยกประเภทของข้อมูลเป็นข้อมูลการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและน�ำข้อมูล

บริบททั่วไปที่ได้จากการสังเกต การส�ำรวจมาประกอบ การเขียน
รายงาน จากนั้ น วิ เ คราะห์ ถึ ง ความครบถ้ ว นของข้ อ มู ล และ
ความจ�ำเป็นของข้อมูลที่จะน�ำมาใช้ในการน�ำเสนอรายงาน
		 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
กลุม่ ย่อยเพิม่ เติมจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขัน้ ที่ 1 เพือ่ เก็บรวบรวม
ข้อมูลในส่วนที่ยังไม่ครบประเด็น ก็จะน�ำประเด็นนั้นไปซักถาม
เพิ่มเติมจนได้มาท�ำการรวบรวมเพื่อเขียนรายงานการวิจัย โดยการ
วิเคราะห์และสรุปผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและปรับวิถี
การผลิตพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่
ก�ำหนดไว้

สรุปผลการวิจัย

การปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ของเกษตรกรอ� ำ เภอคลองหาด
จั ง หวั ด สระแก้ ว พบว่ า แต่ เ ดิ มประชาชนด� ำ รงชี วิ ต ด้ วยอาชีพ
เกษตรกรรมเป็ น ส� ำ คั ญ โดยเฉพาะการท� ำ ไร่ ข ้ า วโพดและ
มันส�ำปะหลัง เนื่องจากคุณภาพของดินที่มีแร่ธาตุและความอุดม
สมบูรณ์มาก ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถึงแผน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ส่ ง ผลให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีอย่าง
มากที่น�ำมาสู่อ�ำเภอคลองหาด และอ�ำเภอใกล้เคียง ด้านเศรษฐกิจ
สรุปได้ว่าก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 1 เกษตรกรในพื้นที่เน้นการด�ำรงชีวิตแบบเรียบง่าย ใช้ชีวิตใน
ครอบครัวแบบพอเพียงมีรายได้จะไม่มากนัก โดยรายได้หลักจะมา
จากการประกอบอาชีพการเกษตรที่มีการปลูกพืชและจ�ำหน่าย
ในชุมชน ไม่มีเรื่องภาระหนี้สินจากการการด�ำรงชีวิต แต่หลังการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนถึงปัจจุบัน
เกษตรกรในพืน้ ทีเ่ ริม่ มีรายได้เพิม่ มากขึน้ แต่มหี นีส้ นิ ตามมา ซึง่ เป็น
ผลเนื่องมาจากการประกอบอาชีพที่มีต้นทุนสูงขึ้น ส่วนด้านสังคม
สรุปได้ว่าก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่
1 เกษตรกรอยู ่ ร ่ ว มกั น เป็ น ครอบครั ว ใหญ่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น
เหนียวแน่นในครอบครัว ภายในชุมชนที่อยู่อาศัยมีการพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน แต่หลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 1 จนถึงปัจจุบนั ครอบครัวของเกษตรกรในพืน้ ทีค่ อ่ ยๆ กลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยว แต่ภายในชุมชนที่อยู่อาศัยยังมีการพึ่งพากันใน
บางเรือ่ ง แต่เน้นเรือ่ งการซือ้ ขายด้วยเงินตรามากกว่าการแลกเปลีย่ น
เนื่ อ งจากภาวะสั ง คมและวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ เ ปลี่ ย นไปเมื่ อ
ความเจริญเริ่มเข้ามา ส่วนด้านวัฒนธรรมก่อนการประกาศใช้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เกษตรกรมีการปฏิบตั ติ ามระบบ

Journal of Rajanagarindra July - December 2018

25

ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น มีการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตามวิถีชีวิตแบบไทยๆ แต่หลัง
การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 จนถึงปัจจุบนั
เมือ่ มีความเจริญทางด้านต่างๆ เข้ามาในพืน้ ทีท่ งั้ ด้านเทคโนโลยีการ
คมนาคม การติดต่อสือ่ สารทีส่ ะดวกสบายมากขึน้ ท�ำให้เริม่ มีละเลย
ในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม
ส่วนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่า ตัง้ แต่ประเทศไทย
มี ก ารประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ฉ บั บ แรกเมื่ อ
พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ ด้านวิธีการผลิต
และด้านผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต โดย
ในอดีตเกษตรกรในพื้นที่อ�ำเภอคลองหาดเพาะปลูกพืชเพื่อยังชีพ
หรือเพื่อการบริโภคในครอบครัวและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านด้าน
เศรษฐกิจชุมชนเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่นิยมซื้อปุ๋ยหรือสาร
เคมีทางการเกษตร เพราะการเพาะปลูกจะอาศัยดินที่มีธาตุอาหาร
ที่สมบูรณ์ในดินอยู่แล้ว มิได้ค�ำนึงถึงหลักวิชาใดๆ ในการประกอบ
อาชี พ ยั ง ไม่ มี ก ารน� ำ เอาเทคโนโลยี แ ละวิ ท ยาการเข้ า ใช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพและกระบวนการผลิตมีการใช้แรงงานคนเป็นหลักใน
การท�ำการเกษตร โดยเกษตรกรมักปลูกพืชชนิดต่างๆ เหมือนๆ กัน
ส่วนด้านผลผลิตทีไ่ ด้เมือ่ เกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรออกมา
แล้ว ได้น�ำใส่เกวียนบรรทุกไปขายให้กับพ่อค้าคนกลาง แต่หลังการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 จนถึงปัจจุบัน
เกษตรกรในพืน้ ทีไ่ ด้ดแู นวโน้มความต้องการของตลาดหรือผูบ้ ริโภค
ก่อนลงมือผลิต มีการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการท�ำการเกษตร
เพื่อการบริโภค หรือเชิงพาณิชย์ มาเป็นเกษตรเชิงผสมผสาน มีการ
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสม
กับการเพาะปลูกในพื้นที่มีการน�ำเครื่องจักรกลมาใช้ในการผลิต
แทนแรงงานคนผลิผลิตจ�ำนวนมากที่ได้จะน�ำใส่รถบรรทุกน�ำสินค้า
ออกจ�ำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางหรือตลาดส่วนด้านผลกระทบ
ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงวิถกี ารผลิต สรุปได้วา่ การทีท่ างราชการ
ได้ น� ำ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1-12
มาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่อ�ำเภอคลองหาด ท�ำให้เกิดผลดีทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองเป็นอย่างยิ่ง
มีการสร้างถนนสายต่างๆ ที่สามารถเชื่อมการขนส่งการเกษตรไป
ยังโรงงาน ท�ำให้ชาวบ้านเกิดอาชีพ เช่น 1) ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หรือเพื่อใช้เป็นอาหารส�ำหรับเลี่ยงวัวนม ส่งสหกรณ์โคนม 2) ปลูก
อ้ อ ยส่ ง โรงงานน�้ ำ ตาล 3) ปลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง ส่ ง ลาน รั บ ซื้ อ
มันส�ำปะหลัง

26

วารสารราชนครินทร์ กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของ
เกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศ
ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ผู้วิจัยสามารถน�ำผลการ
วิจัยมาอภิปรายเป็นประเด็นได้ดังนี้
1. การปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของเกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบับที่ 1
		 ผลการศึกษาพบว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกครอบครัวที่ส�ำคัญ ที่ส่งผลท�ำให้
เกษตรกรต้องมีการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการด�ำรงชีพ
ให้สามารถอยู่ได้ในสังคม โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่
ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 ได้มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์
นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึ่งมีส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติทำ� หน้าทีเ่ ป็นหลักในการด�ำเนินการ โดยมีหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันด�ำเนินการให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยขณะนี้ได้อยู่ในระยะการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นมา
จึงนับว่าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตัวแปร
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการปรับตัวหรือ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ซึ่งจากผลการศึกษาจะพบว่าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 มีจดุ เน้นของแผนฯ คือ การปูพนื้ ฐานเพือ่ การเร่งรัดพัฒนา
ประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยจะ
เห็นได้ว่าในพื้นที่อ�ำเภอคลองหาดมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ ทางหลวง แผ่นดิน ประปา ไฟฟ้า ซึ่งเกษตรกรใน
พื้ น ที่ ก็ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ตั ว ในการด� ำ รงชี วิ ต ให้ เข้ า กั บ สถานการณ์
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอยที่ว่าระบบการ
ปรับตัวของบุคคลเป็นระบบเปิด ภายในมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอ
กตลอดเวลา (Roy. 1999) รอยมองเกีย่ วกับเรือ่ งนีว้ า่ บุคคลประกอบ
ด้วยกาย จิต และสังคม มีความเป็นองค์รวม (Roy. 1984) ไม่สามารถ
แยกจากกันได้เพื่อความปกติสุข หรือภาวะสุขภาพที่ดี นอกจากนี้
ยังขึ้นอยู่กับระดับการปรับตัว (Adaptation level) ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ นันทพร ศรีสุทธะ (2554) ที่กล่าวว่าวิถีชีวิตหมาย
ถึงการแสดงพฤติกรรมต่างๆ เป็นประจ�ำวันอย่างสม�ำ่ เสมอ เป็นนิสยั
ซึง่ จะสะท้อนทัศนคติ และวัฒนธรรมของบุคคล เป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละบุคคลในเรื่องที่อยู่อาศัย ลักษณะครอบครัว ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และการดู แ ลสุ ข ภาพ ซึ่ ง พฤติ ก รรมด้ า นสุ ข ภาพของ

บุคคลนั้น จะได้รับอิทธิพลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สิง่ แวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม รวมตลอดถึงวิถชี วี ติ ของคนถูก
ก�ำหนดให้แตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เช่น ชาวเขาก็
แตกต่างจากชาวเมือง คนไทยอิสลามก็แตกต่างจากคนไทยพุทธ
ดังนัน้ วิถชี วี ติ ของชาวไทยหรือต่างชาติกด็ ี จะมีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ ป็นลักษณะ
ของตนเองจึงถือว่าวัฒนธรรมของใครสูงหรือต�่ำ ล้าหลัง ป่าเถื่อน
กว่าอีกวัฒนธรรมหนึง่ (สุพตั รา สุภาพ, 2541) และวิถชี วี ติ ของคนใน
สังคมนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรมของแต่ละสังคม จ�ำเป็นที่ต้องเรียนรู้ปรับตัวให้สอดคล้อง
กับสิ่งใหม่ๆ เพื่อการอยู่รอดแต่สิ่งที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต คือ
คติธรรมเกีย่ วกับการด�ำเนินชีวติ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
รวมทัง้ ปัจจัยสีจ่ งึ ท�ำให้มนุษย์จำ� เป็นต้องการแลกเปลีย่ นการผลิตซึง่
กันและกันในชุมชน จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ อัญชลี มีบุญ (2556) ที่ได้ศึกษาวิถีชีวิตชาวนากลุ่มน�้ำ
ปราจีนบุรี พ.ศ. 2398 - พ.ศ. 2549 ผลการวิจยั พบว่า วิถชี วี ติ ชาวนา
ลุ่มน�้ำปราจีนบุรีในสมัยก่อนการท�ำสนธิสัญญาเบาว์ริ่งสามารถ
พึง่ ตนเองได้ มีภมู ทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำนา มีภมู หิ ลัง
ทางประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่ก่อนการท�ำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
หลังการท�ำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง พ.ศ. 2398 ถึง พ.ศ. 2549 ผลการ
วิ จั ย พบว่ า วิ ถี ชี วิ ต ชาวนาลุ ่ ม น�้ ำ ปราจี น บุ รี ใ นสมั ย ก่ อ นการท� ำ
สนธิสัญญาเบาว์ริ่งสามารถพึ่งตนเองได้ มีภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่
เกีย่ วข้องกับการท�ำนา มีภมู หิ ลังทางประวัตศิ าสตร์มายาวนานตัง้ แต่
ก่อนการท�ำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง หลังการท�ำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
พ.ศ. 2398 และก่อนเกิดโครงการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลตะวันออก
(Eastern Seavoard Project) ทั้งสามช่วงมีปัจจัยต่างๆ ที่ชาวนา
อยู่เบื้องหลังความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศชาติ
“กระดูกสันหลังของชาติ” เป็นดั่งผู้ปิดทองหลังพระ มิหน�ำซ�้ำยังถูก
เอารัดเอาเปรียบ ถูกกระท�ำจากสังคมภายนอกและภายในมาอย่าง
ยาวนาน ทัง้ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้วยเหตุนพี้ วง
เขาจึงสามารถปรับตัวได้ทุกรูปแบบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เพชรณภัค นามแสงผา (2555) ที่ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของชาวบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง
พ.ศ. 2470-2548 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของชาวบางโฉลงในแต่ละช่วงเวลา คือ การสร้าง
ถนนที่เกี่ยวข้องกับบางโฉลง 2 สาย คือ ถนนสุขุมวิทสายเก่า ซึ่งอยู่
ห่างออกไปหลายกิโลเมตร มีบทบาทคือท�ำให้การท�ำนาได้ผลดี
เกิดการขยายพื้นที่ปลูกข้าว ส่วนถนนบางนา-บางปะกงมีบทบาท
ส�ำคัญในการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุรศักดิ์ เชือ้ งาม (2555)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาการปรับเปลีย่ นและการด�ำรงอยูข่ องวิถชี วี ติ ชาวนาต�ำบล

กบเจา อ�ำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2500พ.ศ. 2549 ผลการวิจัยพบว่า ในอดีตวิถีชีวิตชาวนาต�ำบลกบเจา
อ�ำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
มีความผูกพันกับสมาชิกในสังคมชาวนา ผ่านประเพณีวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับข้าว คน และพุทธศาสนา ที่ต่างร่วมมือร่วมในการช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน การพึ่งพาธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศในการท�ำนา
เป็นหลัก โดยท�ำนาเพียงปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ใช้บริโภคในครัวเรือน และ
แบ่ ง ขายบางส่ ว น ชาวนายั ง คงด� ำ เนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
ทัง้ ในและนอกฤดูกาลท�ำนาตลอดจนปรากฏการณ์นำ�้ ท่วมทีไ่ หลท่วม
ทุ่งนากบเจาเป็นประจ�ำ ซึ่งชาวนาสามารถด�ำรงชีวิตแบบดั้งเดิมไว้
ได้ตลอดมา เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา พ.ศ. 2500 ส่งผลให้
มีการจัดระบบชลประทานที่ดีขึ้นชาวนาจึงมีการเรียนรู้รูปแบบการ
ท�ำนา โดยสามารถท�ำนาได้เป็นปีละ 2 ครั้ง ท�ำให้ชาวนามีรายได้
เพิ่ ม ขึ้ น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น และยั ง คงยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ป ระเพณี
วัฒนธรรมการท�ำนาแบบเดิมที่สืบทอดกันมา เพียงแต่ลดขึ้นตอน
เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาในการเพาะปลูก เช่น การรวมกันท�ำพิธี
แรกนา พิธีท�ำบุญกลางบ้านสวนสภาพทั่วไปของชาวนายังคงรักษา
ความเป็นสังคมชาวนาได้เป็นอย่างดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันลักษณะการร่วมลงแขกขอแรงทางประเพณีที่เกี่ยวกับการ
ท�ำนา ประเพณีทางพุทธศาสนา ประเพณีทางสังคมที่มีอยู่เป็น
ประจ�ำ ชาวนายังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของวิถีชีวิตชาวนาไว้
ได้อย่างดีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประสพสุข ฤทธิเดช (2550)
ที่ได้ศึกษาการปรับตัวของชาวนาในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ผลการวิจัย
พบว่า ประวัติศาสตร์ชุมชนของคนทุ่งกุลาในยุคก่อนประวัติศาสตร์
เป็นชุมชนโบราณมีอายุประมาณ 2,500 ปี จากหลักฐานโบราณคดี
ทีข่ ดุ พบ แสดงให้เห็นว่ามีการฝังศพ ปลูกข้าว ถลุงเหล็กและการผลิต
เกลือในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนมีทุนทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน�้ำ
ป่า และที่ดิน เป็นสังคมเกษตรกรรม และชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ใน
ปัจจุบันเป็นชุมชนไทยลาว ไทยเขมร และไทยส่วย ที่อพยพมา
ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยซ้อนทับชุมชนโบราณตั้งแต่ 200 ปี ผ่านมา
โดยยังรักษาทุนธรรมชาติจากระบบนิเวศบางส่วนไว้ได้ คือ มีแหล่ง
น�้ำป่า และที่ดิน โครงสร้างสังคมของชุมชนที่ส่งผลต่อกระบวน
ปรับตัวในสังคมเกษตรกรรมแบบพืน้ บ้านและแบบใหม่ คือ ในสังคม
เกษตรกรรมพื้นบ้านมีโครงสร้างสังคมเป็นครอบครัวแบบขยาย
ระบบเครือญาติ มีอัตลักษณ์ร่วมกันทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์
ไทยลาว ได้แก่ การนับถือ อ�ำนาจผีเมือง เจ้าพ่อศรีนครเตา และไทย
เขมรนับถือ อ�ำนาจผีบรรพบุรุษ ความสัมพันธ์กับรัฐเป็นไปตาม
แนวคิดการพัฒนากระแสหลัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีณา
เอี่ยมประไพ (2550) ที่ได้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนคลองบางกอกน้อย
ผลการวิจัยพบว่า รัฐได้พัฒนาบ้านเมืองด้วยการสร้างเส้นทางถนน
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เข้ า สู ่ ชุ ม ชนก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ท างกายภาพ
และพื้นที่ทางสังคม ซึ่งถนนเป็นปัจจัยหนึ่งของสาเหตุที่ท�ำให้พื้นที่
แตกต่ า งไปจากเดิ ม เช่ น กั น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
กมล สมิ ติ รั ต (2549) ที่ไ ด้ศึก ษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชี วิ ต ของ
ชาวสวนในคลองบางกรวย นนทบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2445-2511
ผลการศึกษาพบว่า เป็นสังคมที่มีพื้นฐานจากพุทธศาสนามีระบบ
ครองครัวเครือญาติที่แน่นแฟ้นและผูกพันกันแน่นหนา การท�ำสวน
เป็นการใช้แรงงานในครอบครัวระบบครอบครัวจึงมีความส�ำคัญ
นอกจานี้ชาวสวนคลองบางกรวยยังเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา สาเหตุการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชาวสวนคลองบางกรวย เริ่มตั้งแต่น�้ำท่วมใหญ่ ปี พ.ศ.
2484-2485 ท� ำ ให้ ทุ เรี ย นตายเกื อ บทั้ ง หมดประกอบกั บ เกิ ด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ท�ำให้เกิดสภาวะข้าวยากหมากแพง ชาวสวน
เริ่มขายที่ดินและเปลี่ยนไปท�ำงานรับจ้าง และเมื่อมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ เริ่มตั่งแต่ปี พ.ศ. 2504 ชาวสวนคลองบางกรวย
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาครั้งนี้ โดยเฉพาะการสร้างโรงไฟฟ้า
ยันฮีบริเวณใกล้ปากคลองบางกรวย การตัดถนนสายบางกรวยไทยน้อย ท�ำให้เกิดการขยายตัวของเมือง สภาพสวนกลายเป็นที่อยู่
อาศัยและจากการที่ลูกหลานชาวสวนคลองบางกรวยได้รับการ
ศึกษาสูงขึ้น ท�ำให้ไม่มีผู้รับการสืบทอดการท�ำสวน ทุเรียนนนท์
ในย่านคลองบางกรวย จึงเป็นต�ำนานที่เล่าขานกันมาและรอวัน
พลิกฟื้นคืนกลับโดยคนรุ่นลูกหลาน
2. การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของเกษตรในอ�ำเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบับที่ 1
ผลการศึกษาพบว่า การปรับเปลีย่ นวิถกี ารผลิตของเกษตรกร
ในอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 มีการปรับเปลีย่ นการผลิตไปตาม
ช่วงเวลาทีท่ างหน่วยงานราชการน�ำเอาความเจริญทางด้านวิทยากร
และเทคโนโลยีเข้ามา ท�ำให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ย และยาปราบศัตรู
พืชมากขึ้นถึงแม้จะมีการผลิตสินค้าเกษตร เช่น มันส�ำปะหลัง
ข้าวโพด และอ้อย ได้มาก แต่รายได้จาการขายพืชผลการเกษตรก็
ไม่คุ้มทุน เกษตรกรจึงมีหนี้สินมากขึ้น ซึ่งยังผลให้เกษตรกรบางคน
ต้องขายที่ดินท�ำกินและอพยพไปหางานท�ำในพื้นที่อื่น เกษตรกร
ส่วนใหญ่ทยี่ งั คงอยูใ่ นทีท่ ำ� กินเดิม ก็ตอ้ งปรับเปลีย่ นวิถกี ารผลิตแบบ
ไร่นาสวนผสม หรือการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไปใช้เป็นแนวทางการด�ำรงชีวิตและการผลิตพืชผลของตนมากขึ้น
ท�ำให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขตามอัตภาพได้
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จากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการ
ปรับตัวของรอย ที่กล่าวว่าการปรับตัวเป็นการท�ำงานขอระดับการ
เปลี่ยนแปลงระดับและระบบการปรับตัวของมนุษย์ ซึ่งรอยมองว่า
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สภาพการณ์ตา่ งๆ ทีล่ อ้ มรอบตัวบุคคลทัง้ ภายใน
และภายนอกบุคคล มีผลกระทบต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของ
บุคคล (Roy. 1999) สิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยน�ำเข้าเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจะกลายเป็นสิ่งเร้าที่มากระตุ้นให้
บุคคลเกิดการปรับตัวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ตุลย์ ตาลเจริญ
(2555) ที่ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอ�ำเภอ
เสาไห้ จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษา พบว่า ชาวนาในอ�ำเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
ผลิตเพื่อการค้า ชาวนามีการลงทุนเพื่อการผลิตข้าวทุกขั้นตอน
นิยมท�ำนาหว่านมากกว่านาด�ำเพื่อประหยัดแรงงานและลดต้นทุน
ท�ำกิจกรรมหลายอย่างในพื้นที่เดียวกัน ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้น ท�ำให้ชาวนาในทุกครัวเรือนมีการ
ลงทุนทางการผลิตและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และมีรายจ่ายด้าน
การบริโภคในครัวเรือนเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้เกิดหนีส้ นิ จากการกูย้ มื
เพื่อการผลิตและการบริโภคในครัวเรือน แนวโน้มในปัจจุบันอยู่ใน
ยุคการเปลี่ยนสังคมเกษตรแบบทุนนิยมไปสู่การท�ำไร่นาสวนผสม
ตามแผนการพัฒนาของเจ้าหน้าที่ภาครัฐสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ พิทยา อรุณพงษ์ (2551) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ในการท�ำนาของชาวบ้านหนองตาบุญ ต�ำบลยาง อ�ำเภอน�้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า เป้าหมายการผลิตในอดีต
การท�ำนาข้าวมีลกั ษณะเพือ่ ยังชีพปัจจุบนั ผลิตเพือ่ ขาย เครือ่ งมือใน
อดีตใช้ไถในการไถนา ปัจจุบนั ใช้เครือ่ งจักร มีการใช้ยาปราบศัตรูพชื
ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนการในการท�ำนา พบว่า สภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจ
ของชาวบ้านชาวนายังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีการลงทุนจ้างแรงงาน
และปั ญ หาที่ พ บในการท� ำ นาข้ า ว ได้ แ ก่ ฝนแล้ ง โรคระบาด
การเปลีย่ นแปลงและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ภายในหมูบ่ า้ น คือ ชาวนา
มีรายได้จากการขายข้าวและรับจ้าง มีการอพยพไปท�ำงานที่อื่น
ชาวนายอมรับการท�ำนาหว่านมากขึน้ และมีความเชือ่ ว่า การท�ำนา
ด�ำต้องใช้แรงงานคนและสัตว์มาก สอดคล้องกับพวงทอง กุลธวัชศิริ
(2550) ที่ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขต
ชลประทานล�ำปาว อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ารผลิ ต และผลกระทบจาการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานล�ำปาว ฅ
อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจยั พบว่า การเปลีย่ นแปลง
วิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานล�ำปาว เกิดจากปัจจัย
2 ประการ ได้แก่ นโยบายรัฐ คือการสร้างชลประทานการขยาย

เส้นทางคมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสู้ระบบทุนนิยม ส่งผล นันทพร ศรีสทุ ธะ. (2544). วิถชี วี ติ ชุมชนกับการเกิดโรคเบาหวาน
กระทบไปสู่ครอบครัวและชุมชนเกี่ยวกับรายได้ วิถีการผลิต และ
กรณีศึกษาชุมชนบ้านจัว ต�ำบลสมัย อ�ำเภอสบปราบ
การด�ำเนินชีวิต ท�ำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
จังหวัดล�ำปาง. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ
ตุลย์ ตาลเจริญ. (2555). การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนา
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
		 1.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้จากผลการ
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วิจยั การปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ และวิถกี ารผลิตของเกษตรกรในอ�ำเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนา ประสพสุข ฤทธิเดช. (2550). พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรบ้าน
กุดแคน ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ท�ำให้เห็นถึงสภาพการเปลีย่ นแปลงด้าน
วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ต่างๆ ของเกษตรกรอ�ำเภอคลองหาด โดยตัง้ แต่ประเทศไทยเริม่ การ
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504
เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พวงทอง กุลธวัชศิริ. (2550). การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของ
ชาวนาในเขตชลประทานล�ำปาว อ�ำเภอยางตลาด จังหวัด
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ วิธีการผลิตและผลระทบที่
กาฬสินธุ์. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาศิลปศาสตร
เกิดจากการเปลีย่ นแปลงวิถกี ารผลิต ซึง่ ผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
น�ำไปใช้ในการก�ำหนดแผนและนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิทยา อรุณพงษ์. (2551). การปรับเปลี่ยนกระบวนการในการ
กับพื้นที่อ�ำเภอคลองหาดได้
ท�ำนาของชาวบ้านหนองตาบุญ ต�ำบลยาง อ�ำเภอน�้ำยืน
		 1.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
			 1) ควรมีการท�ำวิจยั ต่อเนือ่ งในการศึกษาการปรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
เปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ�ำเภอคลองหาด
จั งหวั ด สระแก้ ว เพื่อหาข้อค้น พบในอัน ที่จะเป็น ประโยชน์ ต ่ อ เพชรณภัค นามแสงผา. (2555). การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของชาว
บางโฉลง อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง
เกษตรกรผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปที่สนในเรื่องราวของ
พ.ศ. 2470-2548. สารนิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
เกษตรกรในพื้นที่อ�ำเภอคลองหาด
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
			 2) ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด
ศรีนครินทรวิโรฒ.
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรใน
พืน้ ทีอ่ ำ� เภอคลองหาด เพือ่ พัฒนารูปแบบหรือการประยุกต์เศรษฐกิจ วีณา เอี่ยมประไพ. (2550). วิถีชีวิตชุมชนคลองบางกอกน้อย.
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
พอเพียงในภาคเกษตรกรรมตามพื้นที่อันตรายต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภาพดิน ฟ้า อากาศ และฝน ถ้าในช่วงการผลิตเกิด สุเมธ ตันติเวชกุล. การด�ำเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด�ำริ. วารสารข้าราชการ. 45 (2) : 1-6 (2543
ภาวะเสี่ยง เกษตรกรก็จะไม่ท�ำการเพาะปลูกพืช โดยการใช้สติ
มีนาคม–เมษายน).
ปัญญาปรับเปลี่ยนการปลูกพืชตามสภาพฤดูกาลและสิ่งแวดล้อม
มีการปรับปรุงดินเพือ่ ให้ผลผลิตดี โดยมีการใช้ปยุ๋ คอกปุย๋ หมัก หรือ สุ พั ต รา สุ ภ าพ. (2541). สั ง คมไทย และวั ฒ นธรรมไทย :
ค่านิยม : ครอบครัว : ศาสนา : ประเพณี. กรุงเทพฯ :
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นๆ
ไทยวัฒนาพานิช.
สุรศักดิ์ เชื้องาม. (2555). การปรับเปลี่ยนและการด�ำรงอยู่ของ
เอกสารอ้างอิง
วิถีชีวิตชาวนาต�ำบลกบเจา อ�ำเภอบางบาล จังหวัด
กมล สมิติรัถ. (2549). การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกร
พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2549.
ในคลองบางกรวย นนทบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2445-2511.
วิทยานิพนธ์ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สารนิ พ นธ์ การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต (ประวั ติ ศ าสตร์ ) .
ประวัติศาสตร์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
(2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
1-11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12.
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอคลองหาด อ�ำเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว. (ม.ป.ป.). ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระดับ
ต�ำบล ต�ำบลคลองหาด อ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว.
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