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การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ�าเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว
ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1
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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 farm-

ers 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.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และ 2) ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 

ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มจาก

เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท�าการเกษตรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และบุคคลในองค์กรเครือข่าย

ในพื้นที่อ�าเภอคลองหาด จ�านวนทั้งสิ้น 23 คน และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ผลจาการวิจัยพบว่า

 การปรบัเปลีย่นวถีิชีวติของเกษตรกรอ�าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว แต่เดมิเกษตรกรด�ารงชวีติด้วยอาชพีเกษตรกรรมเป็นส�าคญั 

เนื่องจากคุณภาพของดินที่มีแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์มาก ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับ

แรกเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม และด้านวัฒนธรรม ท่ีน�ามาสู่อ�าเภอคลองหาด และอ�าเภอใกล้เคียง ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเดินทางไปยังอ�าเภอคลองหาดได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพกันได้หลากหลายมากขึ้น และประชาชนในพื้นที่ก็สามารถเดินทางไปท�างานต่างพื้นที่

เพื่อหารายได้นอกชุมชนได้อย่างสะดวกมากข้ึน และประชาชนในพื้นที่ก็สามารถเดินทางไปท�างานในต่างพื้นที่เพื่อหารายได้นอกชุมชนได้

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรกรในชุมชนก็มีการปรับเปลี่ยนวิถีมาด�ารงชีวิตโดยการประกอบอาชีพเสริมกันมากขึ้น จากเดิมที่ท�าการเกษตร

อย่างเดียวในการเลี้ยงชีพ เน่ืองจากมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอื่นๆ ให้ทันสมัยมากข้ึนกว่าเดิม โดยที่การพัฒนา 

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของเกษตรกรในด้านต่างๆ ท�าให้เกษตรกรต้องปรับตัวให้เข้าและเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม

 การปรับเปลีย่นวถิกีารผลติทางการเกษตรของเกษตรกรอ�าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว พบว่า ตัง้แต่ประเทศไทยเร่ิมมกีารประกาศ

ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่งผลให้มี

การเปลีย่นแปลงด้านรายได้ ด้านวธิกีารผลติ และด้านผลกระทบทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงวถิกีารผลิต โดยในอดตีเกษตรกรในพืน้ทีอ่�าเภอ

คลองหาดจะเพาะปลกูเพือ่ยงัชีพ นยิมปลกูข้าวหรอืพชืชนดิอืน่ เพือ่เกบ็ไว้บรโิภคในครอบครวัและแลกเปลีย่นกบัเพือ่นบ้าน ด้านเศรษฐกจิ

ชมุชนเป็นเศรษฐกจิแบบพอเพยีง ครวัเรอืนต่างๆ ของเกษตรกรเป็นเจ้าของปัจจยัการผลติ แรงงานทีใ่ช้เป็นแรงงานในครอบครัวและชมุชน

เกษตรกรไม่นิยมซ้ือปุ๋ยหรือสารเคมีทางการเกษตร เพราะการเพาะปลูกอาศัยดินที่มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ในดินอยู่แล้วแต่ภายหลังการ

ประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิฉบบัที ่1 เป็นต้นมา เกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว กม็กีารปรบัเปลีย่นวถิกีารผลติ 

โดยมกีารใช้เทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหม่ เป็นต้นว่า มกีารใช้รถแทรคเตอร์และเครือ่งจกัรกลการเกษตรอืน่ๆ มกีารใช้ปุย๋และยาปราบศัตรู

พืชมากขึ้น ถึงแม้จะมีการผลิตสินค้าเกษตร เช่น มันส�าปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย ได้มาก แต่รายได้จาการขายพืชผลการเกษตรก็ไม่คุ้มทุน 

เกษตรกรจึงมีหนี้สินมากขึ้น ซึ่งยังผลให้เกษตรกรบางคนต้องขายที่ดินท�ากินและอพยพไปหางานท�าในพื้นที่อื่น เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ยังคง

อยูใ่นทีท่�ากนิเดมิ กต้็องปรับเปลีย่นวถิกีารผลติแบบไร่นาสวนผสม หรอืการน้อมน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใช้เป็นแนวทางการด�ารงชีวิตและการผลิตพืชผลของตนมากขึ้น ท�าให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่

อย่างมีความสุขตามอัตภาพได้

ค�าส�าคัญ : การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต เกษตรกร แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติได ้ก�าหนด 

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้

ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการเข้ามามีส่วนร่วม

ของประชาชนทกุขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ (ส�านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ 2555) โดยทีแ่ผนพัฒนาการ

เศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัที ่1 (พ.ศ. 2504-2509) เป็นแผนฯ ฉบบัแรก 

และฉบบัเดยีวทีม่รีะยะเวลาของแผน 6 ปี จุดเน้นของ แผนฯ คอื การ

ปพูืน้ฐาน เพือ่การเร่งรดัพฒันาประเทศด้านเศรษฐกจิโดยเน้นลงทนุ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Facilities) หลังจากนั้น

ประเทศไทยก็มีการก�าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมของประเทศโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 2-11 (พ.ศ. 2510-2559) เรื่อยมา โดยที่ผ่านมาการพัฒนา

ถอืได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบ 1) วางแผนจากส่วนกลางแบบ “จากบน

ลงล่าง” ใช้แนวคดิความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ (Development 

with growth) โดยเน้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน (คมนาคมขนส่ง 

โทรคมนาคม เขือ่นเพือ่ชลประทาน และไฟฟ้า รวมทัง้สาธารณปูการ

อื่นๆ) 2) มุ่งยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน (รายได้) และ 

3) ปรับปรุงการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพในแผนฯ ฉบับ

ที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) การก�าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศจึงได้น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ใช้เป็นหลกัในการพฒันา โดยการ 1) ยดึคนเป็นศนูย์กลางพฒันาต่อ

เนื่องจากแผนฯ ฉบับท่ี 8 2) มุ่งการพัฒนาที่สมดุล คน สังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

และ 4) บริหารจัดการทีด่ใีนทกุระดับ ผลปรากฏว่า สภาวะเศรษฐกจิ

และสังคมในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 9 เกิด 1) น�าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ 2) คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ ยาเสพติด และ

การกระจายรายได้ จนกระทั่ง ถึงปี พ.ศ. 2560 มีการใช้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดย

ก�าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติ

เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม และจากการก�าหนดยทุธศาสตร์ใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาตฉิบบั 1-11 ทีไ่ด้มกีารพยายามทีจ่ะพฒันาวถิชีีวติและความ

เป็นอยูด้่านต่างๆ ของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทให้ดขีึน้กว่าเดมิ 

โดยมีการน�าเอาเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ๆ เผยแพร่สู่สังคมชนบท

รวมถึงด้านวัฒนธรรมด้วย ส่งผลให้ชาวชนบทได้มีการปรับเปลี่ยน

วิถีการด�ารงชีวิต จากระบบการผลิตเพื่อยังชีพและการบริโภคแบบ

พอเพียงไปสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อการขาย โดยให้ความส�าคัญกับ

ระบบ เงนิตราในการด�าเนนิชวีติ เกดิการปรบัเปลีย่นระบบการผลิต

ไปเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งจากการด�าเนินตามแผนและ

นโยบายต่างๆ เป็นที่มาของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประกอบ

อาชีพของเกษตรกรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในช่วงต่อๆ มา เช่น ปัญหาจากต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น ปัญหาการสะสมของสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ผลิต 

และปัญหาด้านการตลาดทีรั่บซือ้ผลผลิตทางการเกษตร จงึเป็นทีม่า

ของระบบการเกษตรย่ังยืนท่ีถือเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพ 

เกษตรที่ช่วยในเรื่องการรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่สอดรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่9 ทรงมพีระราชด�ารใิห้ประชาชนชาวไทยใช้

ในการด�ารงชีพ

 อ�าเภอคลองหาด เป็นอ�าเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว 

ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชาแบ่งการปกครองออกเป็น 

7 ต�าบล 71 หมูบ้่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพี เกษตรกรรม 

ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด และมันส�าปะหลัง เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีโดย

ทัว่ไปเป็นทีร่าบเชิงเขา ดนิมแีร่ธาตแุละความอดุมสมบรูณ์มาก มดีนิ

ปนลูกรังบางส่วน เหมาะส�าหรับปลูกพืชทุกชนิด ปัจจุบันอ�าเภอ

คลองหาด มีสิ่งสาธารณูปโภคด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การไฟฟา้ 

การประปา การโทรคมนาคม การสื่อสาร และถนนสายต่างๆ เกิด

ขึน้มากมาย มคีวามสมบรูณ์ทางด้านทรพัยากรธรรมชาต ิในปัจจบุนั

ประชากรในอ�าเภอคลองหาดมกีารปรบัเปลีย่นอาชพีจากการท�าการ

เกษตรเพื่อการบริโภค และเชิงพาณิชย์ มาเป็นเชิงผสมผสาน

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของ

ประเทศมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองและรุนแรง และจากการ 

ทีป่ระชาชนในอ�าเภอคลองหาดและอ�าเภอใกล้เคยีงประกอบอาชพี

ท�าการเกษตรนั้น จึงส่งผลท�าให้ชาวบ้านเกิดอาชีพ เช่น 1) ปลูก

ข ้าวโพดเล้ียงสัตว ์หรือเพื่อใช ้เป ็นอาหารส�าหรับเล้ียงวัวนม  

ส่งสหกรณ์โคนม 2) ปลกูอ้อยส่งโรงงานน�า้ตาล 3) ปลกูมนัส�าปะหลงั

ลานรับซ้ือมันส�าปะหลัง ท�าให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น 

(ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัด

สระแก้ว. ม.ป.ป.)

 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในพื้นที่อ�าเภอ

คลองหาด จงัหวดัสระแก้ว ต้องปรบัวถิชีวีติและวถิกีารผลติทางการ

เกษตรเพื่อให้อยู ่รอดในสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ต่อเน่ือง และด�ารงตนให้อยู ่ในสังคมเกษตรยั่งยืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสภาพความเป็นจริงที่ได้พบท�าให้ผู้วิจัยมีความ

สนใจทีจ่ะศึกษาการปรบัเปล่ียนวถิชีีวติและวถิกีารผลิตของเกษตรกร

ในอ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผน

พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

เสนอแนะแนวทางในการน�าไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน

และแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและ 
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วถิกีารผลติทางการเกษตรของเกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด จงัหวดั

สระแก้ว ให้ด�ารงอยู่ในระบบการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรใน 

อ�าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้วภายหลงัการประกาศใช้แผนพฒันา

เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1

 2. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตร 

ของเกษตรกรภายหลงัการประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาติ 

ฉบับที่ 1

ขอบเขตของการวิจัย/การศึกษา
 1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา

  ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การปรับ

เปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ใน

ด้านการด�าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

และ 2) การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 

ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1  

ในด้านรายได้วิธีการผลิต ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

วิถีการผลิต

 2. ขอบเขตเชิงพื้นที่

    ผูว้จิยัเลอืกศึกษาข้อมลูในพ้ืนทีอ่�าเภอคลองหาด จงัหวดั

สระแก้ว ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลคลองหาด ต�าบล

ไทยอุดม ต�าบลซับมะกรูด ต�าบลไทยเด่ียว ต�าบลคลองไก่เถื่อน 

ต�าบลเบญจขร และต�าบลไทรทอง

 3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล

  3.1 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่

อ�าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว ซึง่มรีายได้หลกัของครอบครวัจาก

การประกอบอาชีพการเกษตร

  3.2 เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเก่ียวข้องด้านการเกษตร ได้แก่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

และบุคคลในองค์กรเครือข่ายในพื้นที่อ�าเภอคลองหาด

  3.3 ขอบเขตด้านเวลา

   ระยะเวลาในการศึกษา คือ ช่วงตั้งแต่ เดือน

พฤษภาคม 2559 - เดือนกุมภาพันธ์ 2560

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ผูว้จิยัใช้กระบวนการวจิยัเชิงคณุภาพ และเกบ็รวบรวมข้อมลู

ด้านเทคนคิการสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interview) การสงัเกต 

(observation) โดยอาศยัเครือ่งมอืการวจิยัหลายชนดิ มรีายละเอียด

ขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร ได้แก่ เกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด จังหวัด

สระแก้ว

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท�าการ

เกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�าชุมชนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ

การเกษตร และบุคคลในองค์กรเครือข่ายในพื้นที่อ�าเภอ คลองหาด 

จ�านวน 23 คน เป็นชาย จ�านวน 15 คน เป็นหญิง 8 คน ได้มาโดย

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

    2.1 ผู้วิจัย โดยผู้วิจัยได้เป็นผู้ท�างานในพื้นที่และศึกษา

ข้อมูลของเกษตรกรและข้อมูลของพื้นที่อ�าเภอคลองหาด จังหวัด

สระแก้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลการปรับเปลี่ยนวิถีและวิถีการผลิตของ

เกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว ภายหลงัการประกาศ

ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนได้ข้อมูลที่เพียงพอที่

จะน�าไปวเิคราะห์ แปลผล สรปุผล เพือ่ใช้อธิบายถงึการปรบัเปลีย่น

วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ได้

  2.2 สมุดบันทึกข้อมูลภาคสนามใช้จดบันทึกข้อมูล 

อย่างไม่เป็นทางการ จากการสังเกตสภาพแวดล้อม โดยบันทึก 

ข้อมลูหลกัๆ ได้แก่ ชือ่ผูใ้ห้ข้อมลู สถานภาพ อาย ุหมายเลขโทรศพัท์ 

ที่อยู่ที่ติดต่อ ข้อมูลเป้าหมายหลักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถ ี

การผลิตของเกษตรกร

  2.3 ประเด็นค�าถามสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ 

มีโครงสร้าง (Structured selection interview) โดยผู้วิจัยได้

ก�าหนดข้อค�าถามไว้ล่วงหน้าโดยสร้างแบบสัมภาษณ์เป็น 2 ชุด คือ 

แบบสัมภาษณ์รายบุคคล (One-By-One Interview) และแบบ

สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview)

 3. การด�าเนินการวิจัย

    วิธีการด�าเนินการวิจัยมีดังนี้

   3.1 ผู้วิจัยโดยผู้วิจัยได้เป็นผู้ท�างานในพื้นที่และศึกษา

ข้อมูลของเกษตรและข้อมูลของพื้นท่ีอ�าเภอคลองหาด จังหวัด

สระแก้ว เพือ่ให้ได้ข้อมลูการปรบัเปล่ียนวถิชีวีติและวถิกีารผลติของ

เกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว ภายหลงัการประกาศ

ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนได้ข้อมูลที่เพียงพอที่

จะน�าไปวิเคราะห์

   1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง

ศึกษาข้อมูลทั่วไปจากเอกสาร (documentary study) และสังเกต

แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) ของบริบท

ทั่วไปของพื้นที่อ�าเภอคลองหาด รวมถึงถ่ายภาพจุดส�าคัญและ 

จดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบในช่วงที่ออกเก็บข้อมูลบริบทพื้นที่
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   2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

  2.1) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (in-depth interview) 

ถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ�าเภอ

คลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อค�าถามแบบปลายเปิดด้านการปรับเปล่ียนวิถี

ชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร จากเกษตรผู้ประกอบอาชีพ

ท�าการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

กบัการเกษตรและบคุคลในองค์กรเครอืข่ายในพืน้ทีอ่�าเภอคลองหาด

จ�านวน 23 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์รายบุคคล

  2.2) การสังเกต ผู้วิจัยสังเกตสภาพการปรับเปล่ียนวิถี

ชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร สภาพการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

สิ่งแวดล้อม ของเกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

  2.3) สนทนากลุ่ม (focus group discussion) ผู้วิจัยได้

ของความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ประกอบ

อาชีพท�าการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่

เกีย่วข้องกบัการเกษตร และบคุคลในองค์กรเครอืข่ายในพืน้ทีอ่�าเภอ

คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ในการเข้าร่วมในสนทนาและให้ข้อมูล

เพิ่มเติมด้านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

  2.4) เครือ่งบันทึกเสยีงและเคร่ืองบนัทกึภาพ ผูวิ้จยัของ

อนุญาตผู้ให้ข้อมูลบันทึกเสียงและเครื่องบันทึกภาพในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทุกครั้ง

 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อศึกษาการ 

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกร ในอ�าเภอคลอง

หาด จังหวัดสระแก้ว มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

พิจารณาจากน�้าหนักและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

  เนือ่งจากการวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาการปรบัเปล่ียน

วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด จังหวัด

สระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  

ฉบับที่ 1 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การส�ารวจ  

การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

  ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต การส�ารวจ 

การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อยโดยการจดบันทึก การ 

บันทักเสียง โดยการถอดเทปบทสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ด้วยการวิเคราะห์แบบ

อุปนัย (analytic induction) จากนั้นผู้วิจัยน�าข้อมูลมาเรียบเรียง

เป็นข้อความทางวชิาการและแยกประเภทของข้อมลูเป็นข้อมลูการ

ปรับเปล่ียนวิถีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและน�าข้อมูล

บริบททั่วไปที่ได้จากการสังเกต การส�ารวจมาประกอบ การเขียน

รายงาน จากนั้นวิเคราะห์ถึงความครบถ้วนของข้อมูลและ 

ความจ�าเป็นของข้อมูลที่จะน�ามาใช้ในการน�าเสนอรายงาน

  ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ 

กลุม่ย่อยเพิม่เตมิจากการวเิคราะห์ข้อมลูในขัน้ที ่1 เพือ่เกบ็รวบรวม

ข้อมูลในส่วนที่ยังไม่ครบประเด็น ก็จะน�าประเด็นนั้นไปซักถาม 

เพิ่มเติมจนได้มาท�าการรวบรวมเพื่อเขียนรายงานการวิจัย โดยการ

วิเคราะห์และสรุปผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและปรับวิถี

การผลิตพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด 

จังหวัดสระแก้ว ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่

ก�าหนดไว้

สรุปผลการวิจัย
 การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของเกษตรกรอ�าเภอคลองหาด 

จังหวัดสระแก้ว พบว่า แต่เดิมประชาชนด�ารงชีวิตด้วยอาชีพ

เกษตรกรรมเป ็นส�าคัญ โดยเฉพาะการท�าไร ่ข ้าวโพดและ 

มันส�าปะหลัง เนื่องจากคุณภาพของดินที่มีแร่ธาตุและความอุดม

สมบูรณ์มาก ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการประกาศใช้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถึงแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีอย่าง

มากที่น�ามาสู่อ�าเภอคลองหาด และอ�าเภอใกล้เคียง ด้านเศรษฐกิจ

สรุปได้ว่าก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับ 

ที่ 1 เกษตรกรในพื้นที่เน้นการด�ารงชีวิตแบบเรียบง่าย ใช้ชีวิตใน

ครอบครัวแบบพอเพียงมีรายได้จะไม่มากนัก โดยรายได้หลักจะมา

จากการประกอบอาชีพการเกษตรที่มีการปลูกพืชและจ�าหน่าย 

ในชุมชน ไม่มีเรื่องภาระหนี้สินจากการการด�ารงชีวิต แต่หลังการ

ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนถึงปัจจุบัน 

เกษตรกรในพืน้ทีเ่ริม่มรีายได้เพิม่มากขึน้ แต่มหีนีส้นิตามมา ซึง่เป็น

ผลเนื่องมาจากการประกอบอาชีพที่มีต้นทุนสูงขึ้น ส่วนด้านสังคม 

สรุปได้ว่าก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 

1 เกษตรกรอยู ่ร ่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่มีความสัมพันธ์อัน 

เหนียวแน่นในครอบครัว ภายในชุมชนที่อยู่อาศัยมีการพึ่งพาซึ่งกัน

และกัน แต่หลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับ

ที ่1 จนถงึปัจจบัุน ครอบครวัของเกษตรกรในพืน้ท่ีค่อยๆ กลายเป็น

ครอบครัวเดี่ยว แต่ภายในชุมชนที่อยู่อาศัยยังมีการพึ่งพากันใน 

บางเรือ่ง แต่เน้นเรือ่งการซือ้ขายด้วยเงนิตรามากกว่าการแลกเปลีย่น 

เน่ืองจากภาวะสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ที่เปลี่ยนไปเมื่อ 

ความเจริญเริ่มเข้ามา ส่วนด้านวัฒนธรรมก่อนการประกาศใช้แผน

พฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิฉบบัที ่1 เกษตรกรมกีารปฏิบตัติามระบบ
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ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น มีการอนุรักษ์ประเพณี

และวัฒนธรรมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตามวิถีชีวิตแบบไทยๆ แต่หลัง

การประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัที ่1 จนถงึปัจจบุนั 

เมือ่มคีวามเจรญิทางด้านต่างๆ เข้ามาในพืน้ทีท่ัง้ด้านเทคโนโลยกีาร

คมนาคม การตดิต่อสือ่สารท่ีสะดวกสบายมากข้ึน ท�าให้เริม่มลีะเลย

ในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม

 ส่วนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการผลิตทางการเกษตรของ

เกษตรกรอ�าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว พบว่า ตัง้แต่ประเทศไทย

มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกเมื่อ  

พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถงึแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ ด้านวิธีการผลิต 

และด้านผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต โดย 

ในอดีตเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ�าเภอคลองหาดเพาะปลูกพืชเพื่อยังชีพ

หรือเพื่อการบริโภคในครอบครัวและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านด้าน

เศรษฐกิจชุมชนเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่นิยมซ้ือปุ๋ยหรือสาร

เคมีทางการเกษตร เพราะการเพาะปลูกจะอาศัยดินที่มีธาตุอาหาร

ที่สมบูรณ์ในดินอยู่แล้ว มิได้ค�านึงถึงหลักวิชาใดๆ ในการประกอบ

อาชีพยังไม่มีการน�าเอาเทคโนโลยีและวิทยาการเข้าใช้ในการ

ประกอบอาชีพและกระบวนการผลติมกีารใช้แรงงานคนเป็นหลักใน

การท�าการเกษตร โดยเกษตรกรมักปลูกพืชชนิดต่างๆ เหมือนๆ กัน

ส่วนด้านผลผลติทีไ่ด้เมือ่เกษตรกรผลิตพชืผลทางการเกษตรออกมา

แล้ว ได้น�าใส่เกวียนบรรทุกไปขายให้กับพ่อค้าคนกลาง แต่หลังการ

ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 จนถึงปัจจุบัน 

เกษตรกรในพืน้ทีไ่ด้ดแูนวโน้มความต้องการของตลาดหรอืผูบ้รโิภค

ก่อนลงมือผลิต มีการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการท�าการเกษตร 

เพื่อการบริโภค หรือเชิงพาณิชย์ มาเป็นเกษตรเชิงผสมผสาน มีการ

ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชท่ีมีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสม 

กับการเพาะปลูกในพื้นท่ีมีการน�าเครื่องจักรกลมาใช้ในการผลิต 

แทนแรงงานคนผลิผลิตจ�านวนมากที่ได้จะน�าใส่รถบรรทุกน�าสินค้า

ออกจ�าหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางหรือตลาดส่วนด้านผลกระทบ 

ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงวถิกีารผลติ สรปุได้ว่า การทีท่างราชการ

ได้น�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-12  

มาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีอ�าเภอคลองหาด ท�าให้เกิดผลดีทั้ง 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองเป็นอย่างยิ่ง  

มีการสร้างถนนสายต่างๆ ท่ีสามารถเชื่อมการขนส่งการเกษตรไป 

ยังโรงงาน ท�าให้ชาวบ้านเกิดอาชีพ เช่น 1) ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หรือเพื่อใช้เป็นอาหารส�าหรับเลี่ยงวัวนม ส่งสหกรณ์โคนม 2) ปลูก

อ้อยส่งโรงงานน�้าตาล 3) ปลูกมันส�าปะหลังส่งลาน รับซ้ือ 

มันส�าปะหลัง

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของ

เกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว ภายหลงัการประกาศ

ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ผู้วิจัยสามารถน�าผลการ

วิจัยมาอภิปรายเป็นประเด็นได้ดังนี้

 1.  การปรบัเปลีย่นวถิชีีวิตของเกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด 

จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

แห่งชาติ ฉบับที่ 1

  ผลการศึกษาพบว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกครอบครัวที่ส�าคัญ ที่ส่งผลท�าให้

เกษตรกรต้องมีการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการด�ารงชีพ

ให้สามารถอยู ่ได้ในสังคม โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่

ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 ได้มีการก�าหนดวัตถุประสงค์

นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละ 

ช่วงเวลา ซ่ึงมีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาตทิ�าหน้าทีเ่ป็นหลักในการด�าเนนิการ โดยมหีน่วยงานของรฐั

และเอกชนที่เก่ียวข้อง ร่วมกันด�าเนินการให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน โดยขณะนี้ได้อยู่ในระยะการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นมา

จึงนับว่าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตัวแปร

ส�าคัญที่ท�าให้เกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีการ

เปล่ียนแปลงทั้งในด้านการปรับตัวหรือ การปรับเปล่ียนวิถีชีวิต  

ซึ่งจากผลการศึกษาจะพบว่าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาต ิ

ฉบบัที ่1 มจีดุเน้นของแผนฯ คอื การปพูืน้ฐานเพือ่การเร่งรดัพฒันา

ประเทศด้านเศรษฐกจิ โดยเน้นลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โดยจะ

เห็นได้ว่าในพื้นที่อ�าเภอคลองหาดมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ ได้แก่ ทางหลวง แผ่นดิน ประปา ไฟฟ้า ซึ่งเกษตรกรใน

พื้นที่ก็ได้มีการปรับตัวในการด�ารงชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์

สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอยที่ว่าระบบการ 

ปรับตัวของบุคคลเป็นระบบเปิด ภายในมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ไม่หยุดนิ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอ 

กตลอดเวลา (Roy. 1999) รอยมองเกีย่วกบัเรือ่งนีว่้า บคุคลประกอบ 

ด้วยกาย จติ และสังคม มคีวามเป็นองค์รวม (Roy. 1984) ไม่สามารถ

แยกจากกันได้เพื่อความปกติสุข หรือภาวะสุขภาพที่ดี นอกจากน้ี 

ยังขึ้นอยู่กับระดับการปรับตัว (Adaptation level) ซ่ึงสอดคล้อง

กับแนวคิดของ นันทพร ศรีสุทธะ (2554) ที่กล่าวว่าวิถีชีวิตหมาย

ถงึการแสดงพฤตกิรรมต่างๆ เป็นประจ�าวนัอย่างสม�า่เสมอ เป็นนสิยั 

ซึง่จะสะท้อนทศันคต ิและวฒันธรรมของบคุคล เป็นเอกลกัษณ์ของ

แต่ละบุคคลในเรื่องที่อยู่อาศัย ลักษณะครอบครัว ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และการดูแลสุขภาพ ซ่ึงพฤติกรรมด้านสุขภาพของ 
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บุคคลนั้น จะได้รับอิทธิพลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

สิง่แวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม รวมตลอดถงึวถีิชวีติของคนถกู

ก�าหนดให้แตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เช่น ชาวเขาก็

แตกต่างจากชาวเมือง คนไทยอิสลามก็แตกต่างจากคนไทยพุทธ  

ดงันัน้วถิชีวีติของชาวไทยหรอืต่างชาตก็ิด ีจะมวิีถชีีวติทีเ่ป็นลกัษณะ

ของตนเองจึงถือว่าวัฒนธรรมของใครสูงหรือต�่า ล้าหลัง ป่าเถื่อน

กว่าอกีวฒันธรรมหนึง่ (สพุตัรา สภุาพ, 2541) และวถิชีวีติของคนใน

สังคมนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และขึ้นอยู ่กับ

วัฒนธรรมของแต่ละสังคม จ�าเป็นที่ต้องเรียนรู้ปรับตัวให้สอดคล้อง

กับสิ่งใหม่ๆ เพื่อการอยู่รอดแต่สิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต คือ 

คตธิรรมเกีย่วกบัการด�าเนนิชวีติ วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

รวมทัง้ปัจจยัส่ีจงึท�าให้มนษุย์จ�าเป็นต้องการแลกเปลีย่นการผลิตซึง่

กันและกันในชุมชน จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ อัญชลี มีบุญ (2556) ที่ได้ศึกษาวิถีชีวิตชาวนากลุ่มน�้า

ปราจนีบรุ ีพ.ศ. 2398 - พ.ศ. 2549 ผลการวจิยัพบว่า วิถชีวีติชาวนา

ลุ่มน�้าปราจีนบุรีในสมัยก่อนการท�าสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงสามารถ 

พึง่ตนเองได้ มภีมูทิศัน์วฒันธรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัการท�านา มภูีมหิลงั

ทางประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่ก่อนการท�าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 

หลังการท�าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง พ.ศ. 2398 ถึง พ.ศ. 2549 ผลการ

วิจัยพบว่า วิถีชีวิตชาวนาลุ่มน�้าปราจีนบุรีในสมัยก่อนการท�า 

สนธิสัญญาเบาว์ริ่งสามารถพึ่งตนเองได้ มีภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่

เก่ียวข้องกบัการท�านา มีภมิูหลงัทางประวตัศิาสตร์มายาวนานตัง้แต่

ก่อนการท�าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง หลังการท�าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง  

พ.ศ. 2398 และก่อนเกดิโครงการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลตะวนัออก 

(Eastern Seavoard Project) ทั้งสามช่วงมีปัจจัยต่างๆ ที่ชาวนา

อยู่เบื้องหลังความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศชาติ 

“กระดูกสันหลังของชาติ” เป็นดั่งผู้ปิดทองหลังพระ มิหน�าซ�้ายังถูก

เอารัดเอาเปรียบ ถูกกระท�าจากสังคมภายนอกและภายในมาอย่าง

ยาวนาน ทัง้กายภาพ เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ด้วยเหตนุีพ้วง

เขาจึงสามารถปรับตัวได้ทุกรูปแบบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

เพชรณภัค นามแสงผา (2555) ที่ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ของชาวบางโฉลง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง  

พ.ศ. 2470-2548 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาวบางโฉลงในแต่ละช่วงเวลา คอื การสร้าง

ถนนที่เกี่ยวข้องกับบางโฉลง 2 สาย คือ ถนนสุขุมวิทสายเก่า ซึ่งอยู่

ห่างออกไปหลายกิโลเมตร มีบทบาทคือท�าให้การท�านาได้ผลดี  

เกิดการขยายพื้นที่ปลูกข้าว ส่วนถนนบางนา-บางปะกงมีบทบาท

ส�าคญัในการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม 

และวฒันธรรม สอดคล้องกบัผลการวจิยัของสรุศกัดิ ์เชือ้งาม (2555)  

ทีไ่ด้ศกึษาการปรบัเปลีย่นและการด�ารงอยูข่องวถีิชีวติชาวนาต�าบล

กบเจา อ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต ่พ.ศ. 2500- 

พ.ศ. 2549 ผลการวิจัยพบว่า ในอดีตวิถีชีวิตชาวนาต�าบลกบเจา 

อ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 

มีความผูกพันกับสมาชิกในสังคมชาวนา ผ่านประเพณีวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้องกับข้าว คน และพุทธศาสนา ที่ต่างร่วมมือร่วมในการช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน การพึ่งพาธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศในการท�านา

เป็นหลกั โดยท�านาเพยีงปีละ 1 ครัง้ เพือ่ใช้บรโิภคในครัวเรือน และ

แบ่งขายบางส่วน ชาวนายังคงด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  

ทัง้ในและนอกฤดกูาลท�านาตลอดจนปรากฏการณ์น�า้ท่วมท่ีไหลท่วม

ทุ่งนากบเจาเป็นประจ�า ซึ่งชาวนาสามารถด�ารงชีวิตแบบดั้งเดิมไว้

ได้ตลอดมา เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา พ.ศ. 2500 ส่งผลให้

มีการจัดระบบชลประทานที่ดีขึ้นชาวนาจึงมีการเรียนรู้รูปแบบการ

ท�านา โดยสามารถท�านาได้เป็นปีละ 2 ครั้ง ท�าให้ชาวนามีรายได้

เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และยังคงยึดถือปฏิบัติประเพณี

วัฒนธรรมการท�านาแบบเดิมที่สืบทอดกันมา เพียงแต่ลดข้ึนตอน

เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาในการเพาะปลูก เช่น การรวมกันท�าพิธี

แรกนา พิธีท�าบุญกลางบ้านสวนสภาพทั่วไปของชาวนายังคงรักษา

ความเป็นสังคมชาวนาได้เป็นอย่างดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน

และกันลักษณะการร่วมลงแขกขอแรงทางประเพณีที่เกี่ยวกับการ 

ท�านา ประเพณีทางพุทธศาสนา ประเพณีทางสังคมที่มีอยู่เป็น 

ประจ�า ชาวนายังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของวิถีชีวิตชาวนาไว้

ได้อย่างดีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประสพสุข ฤทธิเดช (2550) 

ที่ได้ศึกษาการปรับตัวของชาวนาในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ผลการวิจัย

พบว่า ประวัติศาสตร์ชุมชนของคนทุ่งกุลาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

เป็นชุมชนโบราณมีอายุประมาณ 2,500 ปี จากหลักฐานโบราณคดี

ทีข่ดุพบ แสดงให้เหน็ว่ามกีารฝังศพ ปลูกข้าว ถลุงเหล็กและการผลติ

เกลือในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนมีทุนทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน�้า 

ป่า และที่ดิน เป็นสังคมเกษตรกรรม และชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ใน

ปัจจุบันเป็นชุมชนไทยลาว ไทยเขมร และไทยส่วย ที่อพยพมา 

ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยซ้อนทับชุมชนโบราณตั้งแต่ 200 ปี ผ่านมา  

โดยยังรักษาทุนธรรมชาติจากระบบนิเวศบางส่วนไว้ได้ คือ มีแหล่ง

น�้าป่า และที่ดิน โครงสร้างสังคมของชุมชนที่ส่งผลต่อกระบวน 

ปรบัตวัในสงัคมเกษตรกรรมแบบพ้ืนบ้านและแบบใหม่ คอื ในสงัคม

เกษตรกรรมพื้นบ้านมีโครงสร้างสังคมเป็นครอบครัวแบบขยาย 

ระบบเครือญาติ มีอัตลักษณ์ร่วมกันทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ 

ไทยลาว ได้แก่ การนบัถอื อ�านาจผเีมอืง เจ้าพ่อศรนีครเตา และไทย

เขมรนับถือ อ�านาจผีบรรพบุรุษ ความสัมพันธ์กับรัฐเป็นไปตาม

แนวคิดการพัฒนากระแสหลัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีณา 

เอี่ยมประไพ (2550) ที่ได้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนคลองบางกอกน้อย  

ผลการวิจัยพบว่า รัฐได้พัฒนาบ้านเมืองด้วยการสร้างเส้นทางถนน
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เข้าสู ่ชุมชนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีทางกายภาพ 

และพื้นที่ทางสังคม ซ่ึงถนนเป็นปัจจัยหน่ึงของสาเหตุท่ีท�าให้พื้นที ่

แตกต ่างไปจากเดิมเช ่นกันสอดคล ้องกับผลการวิจัยของ  

กมล สมิติรัต (2549) ที่ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ 

ชาวสวนในคลองบางกรวย นนทบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2445-2511  

ผลการศึกษาพบว่า เป็นสังคมท่ีมีพื้นฐานจากพุทธศาสนามีระบบ 

ครองครัวเครือญาติที่แน่นแฟ้นและผูกพันกันแน่นหนา การท�าสวน

เป็นการใช้แรงงานในครอบครัวระบบครอบครัวจึงมีความส�าคัญ 

นอกจานี้ชาวสวนคลองบางกรวยยังเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา สาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

วิถีชีวิตของชาวสวนคลองบางกรวย เริ่มตั้งแต่น�้าท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 

2484-2485 ท�าให้ทุเรียนตายเกือบท้ังหมดประกอบกับเกิด

สงครามโลกครั้งที่ 2 ท�าให้เกิดสภาวะข้าวยากหมากแพง ชาวสวน

เริ่มขายที่ดินและเปลี่ยนไปท�างานรับจ้าง และเมื่อมีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแห่งชาติ เริ่มตั่งแต่ปี พ.ศ. 2504 ชาวสวนคลองบางกรวย

ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาครั้งนี้ โดยเฉพาะการสร้างโรงไฟฟ้า

ยันฮีบริเวณใกล้ปากคลองบางกรวย การตัดถนนสายบางกรวย- 

ไทยน้อย ท�าให้เกิดการขยายตัวของเมือง สภาพสวนกลายเป็นที่อยู่

อาศัยและจากการที่ลูกหลานชาวสวนคลองบางกรวยได้รับการ

ศึกษาสูงขึ้น ท�าให้ไม่มีผู้รับการสืบทอดการท�าสวน ทุเรียนนนท์ 

ในย่านคลองบางกรวย จึงเป็นต�านานท่ีเล่าขานกันมาและรอวัน 

พลิกฟื้นคืนกลับโดยคนรุ่นลูกหลาน

 2. การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของเกษตรในอ�าเภอคลอง

หาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติ ฉบับที่ 1

 ผลการศกึษาพบว่า การปรบัเปลีย่นวถีิการผลติของเกษตรกร

ในอ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผน

พฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิฉบบัที ่1 มกีารปรบัเปลีย่นการผลิตไปตาม

ช่วงเวลาทีท่างหน่วยงานราชการน�าเอาความเจรญิทางด้านวทิยากร

และเทคโนโลยีเข้ามา ท�าให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ย และยาปราบศัตรู

พืชมากขึ้นถึงแม้จะมีการผลิตสินค้าเกษตร เช่น มันส�าปะหลัง 

ข้าวโพด และอ้อย ได้มาก แต่รายได้จาการขายพืชผลการเกษตรก็

ไม่คุ้มทุน เกษตรกรจึงมีหนี้สินมากขึ้น ซึ่งยังผลให้เกษตรกรบางคน

ต้องขายที่ดินท�ากินและอพยพไปหางานท�าในพื้นท่ีอื่น เกษตรกร 

ส่วนใหญ่ทีย่งัคงอยูใ่นทีท่�ากินเดมิ กต้็องปรบัเปลีย่นวถิกีารผลิตแบบ

ไร่นาสวนผสม หรือการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ไปใช้เป็นแนวทางการด�ารงชีวิตและการผลิตพืชผลของตนมากขึ้น

ท�าให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขตามอัตภาพได้

 จากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการ

ปรับตัวของรอย ที่กล่าวว่าการปรับตัวเป็นการท�างานขอระดับการ

เปล่ียนแปลงระดับและระบบการปรับตัวของมนุษย์ ซึ่งรอยมองว่า

สิง่แวดล้อม รวมทัง้สภาพการณ์ต่างๆ ทีล้่อมรอบตัวบคุคลทัง้ภายใน

และภายนอกบุคคล มีผลกระทบต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของ

บุคคล (Roy. 1999) ส่ิงแวดล้อมถือเป็นปัจจัยน�าเข้าเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมเกิดขึ้นจะกลายเป็นสิ่งเร้าที่มากระตุ้นให้

บุคคลเกิดการปรับตัวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ตุลย์ ตาลเจริญ 

(2555) ที่ได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอ�าเภอ

เสาไห้ จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษา พบว่า ชาวนาในอ�าเภอเสาไห้ 

จังหวัดสระบุรี เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ

ผลิตเพื่อการค้า ชาวนามีการลงทุนเพื่อการผลิตข้าวทุกขั้นตอน  

นิยมท�านาหว่านมากกว่านาด�าเพื่อประหยัดแรงงานและลดต้นทุน 

ท�ากิจกรรมหลายอย่างในพื้นที่เดียวกัน ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี 

ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้น ท�าให้ชาวนาในทุกครัวเรือนมีการ

ลงทุนทางการผลิตและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และมีรายจ่ายด้าน

การบรโิภคในครวัเรอืนเพิม่มากขึน้ ส่งผลให้เกดิหนีส้นิจากการกูย้มื

เพื่อการผลิตและการบริโภคในครัวเรือน แนวโน้มในปัจจุบันอยู่ใน

ยุคการเปล่ียนสังคมเกษตรแบบทุนนิยมไปสู่การท�าไร่นาสวนผสม

ตามแผนการพัฒนาของเจ้าหน้าที่ภาครัฐสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ พิทยา อรุณพงษ์ (2551) ทีไ่ด้ศกึษาการปรบัเปลีย่นกระบวนการ

ในการท�านาของชาวบ้านหนองตาบุญ ต�าบลยาง อ�าเภอน�้ายืน 

จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า เป้าหมายการผลิตในอดีต 

การท�านาข้าวมลัีกษณะเพือ่ยงัชีพปัจจบุนัผลิตเพือ่ขาย เครือ่งมอืใน

อดตีใช้ไถในการไถนา ปัจจบุนัใช้เครือ่งจกัร มกีารใช้ยาปราบศตัรพืูช

ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ปัจจัยที่ท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยน

กระบวนการในการท�านา พบว่า สภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกจิ

ของชาวบ้านชาวนายังมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน มีการลงทุนจ้างแรงงาน

และปัญหาที่พบในการท�านาข้าว ได้แก่ ฝนแล้ง โรคระบาด  

การเปลีย่นแปลงและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ภายในหมูบ้่าน คอื ชาวนา

มีรายได้จากการขายข้าวและรับจ้าง มีการอพยพไปท�างานที่อื่น 

ชาวนายอมรบัการท�านาหว่านมากขึน้ และมคีวามเช่ือว่า การท�านา 

ด�าต้องใช้แรงงานคนและสตัว์มาก สอดคล้องกบัพวงทอง กลุธวชัศิริ 

(2550) ที่ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขต

ชลประทานล�าปาว อ�าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ มวีตัถปุระสงค์

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตและผลกระทบจาการ

เปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานล�าปาว ฅ

อ�าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ ์ผลการวจิยัพบว่า การเปล่ียนแปลง

วิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานล�าปาว เกิดจากปัจจัย  

2 ประการ ได้แก่ นโยบายรัฐ คือการสร้างชลประทานการขยาย 
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เส้นทางคมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสู้ระบบทุนนิยม ส่งผล 

กระทบไปสู่ครอบครัวและชุมชนเกี่ยวกับรายได้ วิถีการผลิต และ

การด�าเนินชีวิต ท�าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

  1.1  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้จากผลการ

วจิยั การปรบัเปลีย่นวถีิชวีติและวถิกีารผลติของเกษตรกรในอ�าเภอ

คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนา

เศรษฐกจิแห่งชาต ิฉบบัที ่1 ท�าให้เหน็ถงึสภาพการเปล่ียนแปลงด้าน

ต่างๆ ของเกษตรกรอ�าเภอคลองหาด โดยตัง้แต่ประเทศไทยเริม่การ

ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 

เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ วิธีการผลิตและผลระทบที่

เกดิจากการเปลีย่นแปลงวถิกีารผลติ ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถ

น�าไปใช้ในการก�าหนดแผนและนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับพื้นที่อ�าเภอคลองหาดได้

  1.2  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

   1) ควรมกีารท�าวจิยัต่อเนือ่งในการศกึษาการปรับ

เปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอ�าเภอคลองหาด 

จังหวัดสระแก้ว เพื่อหาข้อค้นพบในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

เกษตรกรผู้ที่เก่ียวข้อง และประชาชนทั่วไปที่สนในเรื่องราวของ

เกษตรกรในพื้นที่อ�าเภอคลองหาด

   2) ควรศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรใน

พืน้ทีอ่�าเภอคลองหาด เพ่ือพฒันารปูแบบหรอืการประยกุต์เศรษฐกจิ

พอเพียงในภาคเกษตรกรรมตามพื้นท่ีอันตรายต่อธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม สภาพดิน ฟ้า อากาศ และฝน ถ้าในช่วงการผลิตเกิด

ภาวะเสี่ยง เกษตรกรก็จะไม่ท�าการเพาะปลูกพืช โดยการใช้สติ

ปัญญาปรับเปลี่ยนการปลูกพืชตามสภาพฤดูกาลและสิ่งแวดล้อม  

มกีารปรบัปรงุดนิเพือ่ให้ผลผลติด ีโดยมกีารใช้ปุย๋คอกปุย๋หมกั หรอื

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นๆ
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