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บทคัดย่อ
การวิิจัยั นี้้มี� ีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาบริิบทของชุุมชน ปัญ
ั หาและอุุปสรรค และ
การปรัับตััวของอาชีีพชาวนา การศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้ใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจััยแบบงาน
วิิจััยสนามทางมานุุษยวิิทยาในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่ การสำำ�รวจลัักษณะ
ทางกายภาพและสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน  การสัังเกตทั่่�วไป การสัังเกตอย่่างมีีส่่วน
ร่่วม การสััมภาษณ์์ผู้้�ให้้ข่า่ วสำำ�คัญ
ั ในชุุมชนที่่ศึ� กึ ษา การสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึก การ
สััมภาษณ์์อย่่างไม่่เป็็นทางการ การเก็็บประวััติิชุุมชน  การถ่่ายภาพ  และการจด
บัันทึึกภาคสนาม ผู้้�วิิจััยได้้เก็็บข้้อมููลแบ่่งเป็็น 2 ส่่วน ส่่วนแรก เป็็นการเก็็บข้้อมููล
ทั่่�วไปของบ้้านท่่าสวาย ส่่วนที่่ส� อง เป็็นการสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึกผู้้�ให้้ข้อ้ มููลสำำ�คัญ
ั
หลััก จำำ�นวน  8 คน และผู้้�ให้้ข้้อมููลสำำ�คััญรอง จำำ�นวน  7 คน ผลการศึึกษาพบว่่า
ประชาชนส่่ วน ใหญ่่ ป ระกอบอาชีีพเกษตรกรทำำ�น า โดยประกอบอาชีีพทาง
การเกษตรร้้อยละ 86 และเกษตรกรส่่วนใหญ่่ทำำ�นาร้้อยละ 59 ส่่วนปััญหาและ
อุุปสรรคในการประกอบอาชีีพชาวนามีี 4 ประการ ดัังนี้้� 1) ต้้นทุุนการผลิิตที่่�สููง
2) การขาดแคลนแหล่่งน้ำำ�� 3) สภาพอากาศแปรปรวน และ 4) ราคาข้้าวตกต่ำำ�� และ
พบว่่า แนวทางในการปรัับตััวของชาวนามีี 3 ประการ ดัังนี้้� 1) การพึ่่�งพาตนเอง
ให้้มากเพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิต 2) สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันด้้วยการออมเงิิน และ 3) การรวม
กลุ่่�มโดยการมีีส่่วนร่่วมก่่อให้้เกิิดชุุมชนเข้้มแข็็ง
คำำ�สำำ�คััญ : การปรัับตััว; ชาวนา
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Abstract
The objectives of this research were to analyze the community
contextual factors, the problems and constraints, the adaptation of
farmers  at Ban Tha Sawai, Tha Din Daeng Sub-District, Nong Phai
District, Petchabun Province. The research methodology used was
the anthropological field works.  The data received were from the
survey of community physical characteristics and environment,
observation, participatory observation, in-depth interviews of the key
informants from the research site, in-depth interviews,   informal
interviews, collection of the community history, taking the pictures
and the field notes.   The data collected were divided into two
sections.  The first section included the general data of Ban Tha
Sawai, Tha Din Daeng Sub District, Nong Phai District, Petchabun
Province . The second section concerned the data received from the
in-depth interviews of eight key informants and seven secondary key
informants. The results revealed that the majority of the respondents
were agriculturalists. of these agriculturalists, the majority of them
were farmers. In terms of the problems and constraints of being
farmers, they were found in four areas as follows 1) the high
production cost, 2) the shortage of water resource, 3) the climate
variability, and 4) the low grain price.  Besides, the results of the
current adaptation of the respondents were: 1) depending more on
self-sufficiency to lower the production cost, 2) increasing their
immunity by saving money, and 3) participating in organizing
community empowerment.
Keywords : Adaptation; Farmers
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บทนำ�
วิิถีีชีีวิิตไทยและการดำำ�เนิินชีีวิิตของคนไทยมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับข้้าวมาอย่่าง
ยาวนาน ทั้้�งเป็็นพืืชอาหารหลัักของคนไทยทั้้�งประเทศและนำำ�รายได้้เข้้าสู่่�ประเทศ
มาแต่่อดีีต ข้้าวจึึงเป็็นพืืชที่่ก่� อ่ เกิิดวััฒนธรรม ประเพณีีและภููมิปัิ ญ
ั ญาอย่่างมากมาย
และคนไทยเราก็็ยึดึ ถืือปฏิิบัติั สืืิ บทอดต่่อกัันมาจนถึึงทุุกวัันนี้้โ� ดยการรัับช่่วงสืืบต่่อ
เนื่่�องกัันมา สุุริิยะ  หาญพิิชััย และ พีีรพล  ไทยทอง (2561) แต่่ปรากฏการณ์์ทาง
สัังคมและเศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคมไทยในปััจจุุบัันที่่�สำำ�คััญ คืือ การที่่�ชาวนาใน
หมู่่�บ้้านต่่างจัังหวััดมีีแนวโน้้มจำำ�นวนผู้้�ประกอบอาชีีพทำำ�นาลดน้้อยลง แสดงให้้
เห็็นว่า่  วััฒนธรรมข้้าวซึ่ง่� เป็็นวิิถีีชีีวิิตของคนไทยส่่วนใหญ่่ในประเทศและวััฒนธรรม
ข้้าวกำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วในสัังคมไทย อัันเนื่่�องมาจากประชาชนที่่�
ประกอบอาชีีพทำำ�นาส่่วนใหญ่่จะยากจนเป็็นชาวนาที่่�เช่่าที่่�ของนายทุุน มีภี าระหนี้้�
สิินเพราะต้้องกู้้�เงิินทั้้�งในระบบและนอกระบบ ทั้้�งจากสถาบัันการเงิินและพ่่อค้้า
นายทุุน มีีต้้นทุุนการทำำ�นาสููงขึ้้�นทุุกปีี แต่่ราคาข้้าวตกต่ำำ��และยัังประสบกัับปััญหา
แหล่่งน้ำำ�� ภัยั แล้้งและภััยธรรมชาติิทำำ�ให้้ชาวนามีีหนี้้สิ� นิ สะสมไม่่หลุดุ พ้้นจากความ
ยากจน
โดยการศึึกษาในหมู่่�บ้้านที่่�วิิถีีชีีวิิตของประชาชนส่่วนใหญ่่ในต่่างจัังหวััด
ประกอบอาชีีพทำำ�นาจึึงเป็็นเรื่่อ� งที่่�สำำ�คัญ
ั น่่าสนใจ และจะเป็็นประโยชน์์เชิิงวิิชาการ
ต่่ อ สัั ง คมและเศรษฐกิิ จ ของประเทศไทย ซึ่่� ง ชาวนาในพื้้� นที่่� ส่่ วน ใหญ่่ ไ ด้้ รัั บ
ผลกระทบอย่่างมากจากอิิทธิพิ ลของภััยธรรมชาติิ ในขณะที่่ข้� า้ วยัังคงเป็็นพืืชเศรษฐกิิจ
ที่่�สํําคััญของประเทศ ดัังนั้้�นการแก้้ไขปััญหาที่่�เร่่งด่่วนและยั่่�งยืืนมากที่่�สุุดของ
ชาวนาก็็ คืือ การปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ดัังกล่่าวเพื่่�อที่่�จะทํําให้้ชาวนา
สามารถตอบสนองต่่อปััจจััยด้้านลัักษณะภููมิอิ ากาศที่่�มีคี วามรุุนแรงเพิ่่�มมากยิ่่ง� ขึ้้น�
ดัังนั้้�นการวิิจััยครั้้�งนี้้� จึึงได้้ทํําการศึึกษาถึึงการปรัับตััวของชาวนาในพื้้�นที่่�ซึ่่�ง
ถืือเป็็นการจััดการกัับความเสี่่ย� งจากภััยธรรมชาติิ ที่่สํํ� าคััญประการหนึ่่�งที่่�ก่อ่ ให้้เกิิด
สภาพอากาศแปรปรวน การขาดแคลนแหล่่งน้ำำ��ในการทำำ�การเกษตร การมีีต้้นทุนุ
การผลิิตสููง เงิินทุุนไม่่เพีียงพอ และราคาข้้าวตกต่ำำ��  ซึ่่�งผลการวิิจััยจะช่่วยให้้เกิิด
ช่่องทางในการลดความเสี่่�ยงและภาวะสููญเสีียที่่�จะเกิิดขึ้้�นแล้้วยัังสามารถใช้้เป็็น
ข้้อเสนอแนะต่่อชาวนาและผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� เป็็นการจััดการป้้องกัันความเสีียหาย
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จากภััยธรรมชาติิต่่อการผลิิตข้้าวได้้อีีกด้้วย ผู้้�วิิจััยจึึงมีีความสนใจที่่�จะศึึกษาเรื่่�อง
การปรัับตััวของอาชีีพชาวนา ศึึกษากรณีี บ้้านท่่าสวาย ตำำ�บลท่่าแดง อำำ�เภอ
หนองไผ่่ จัังหวััดเพชรบููรณ์์ เพื่่อ� ศึึกษาเรีียนรู้้�การเปลี่่ย� นแปลงและการปรัับตััวของ
เกษตรกรที่่�ประกอบอาชีีพทำำ�นาอดีีต ปััจจุุบัันและในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่่อ� ศึึกษาบริิบทของชุุมชนในการประกอบอาชีีพชาวนา ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้มา
ประกอบอาชีีพชาวนา การเตรีียมความพร้้ อ มในการประกอบอาชีีพทำำ�น า
กระบวนการผลิิตตั้้ง� แต่่เริ่่มต้
� นจนนำ
้
ำ�ไปจำำ�หน่า่ ย ปััจจััยการผลิิตและทััศนคติิในการ
ประกอบอาชีีพทำำ�นาจากปััจจุุบัันจนถึึงอนาคต รายได้้ รายจ่่าย ภาระหนี้้�สิิน การ
ออม  การวางแผนชีีวิิตในอนาคต ทััศนคติิทางเศรษฐกิิจในอนาคต และการ
เปลี่่�ยนแปลงทางวััฒนธรรมในสภาพปััจจุุบััน
2) เพื่่อ� ศึึกษาปััญหาและอุุปสรรคในการประกอบอาชีีพชาวนา และแนวทาง
การปรัับตััวของชาวนาที่่�เหมาะสมกัับพื้้�นที่่�
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิิด ทฤษฎีี  และงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการศึึกษาครั้้�งนี้้� ได้้แก่่ แนวคิิด
เกี่่ย� วกัับปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อระบบการตลาดสิินค้า้ เกษตร แนวความคิิดการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการพััฒนาเกษตรแบบยั่่�งยืืน แนวคิิดเศรษฐกิิจพอเพีียง ทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับการมีี
ส่่วนร่่วม และทฤษฎีีการพึ่่�งพาตนเองของชุุมชนชนบท และแนวคิิดในการปรัับตััว
ของเกษตรกรเนื่่�องจากเกษตรกรรมเป็็นอาชีีพที่่�อยู่่�ท่่ามกลางความกดดัันทั้้�งจาก
ปััจจััยทางด้้านเศรษฐกิิจ ปัจั จััยทางด้้านอิิทธิพิ ลของสถานการณ์์ทางธรรมชาติิ ซึ่่�ง
เกษตรกรไม่่สามารถคาดการณ์์สภาพภููมิิอากาศตลอดจนสภาพเศรษฐกิิจสัังคมที่่�
มีคี วามแปรปรวนอยู่่�ตลอดเวลาได้้ ดังั นั้้�นเกษตรกรจึึงมีกี ารปรัับตััวเพื่่อ� ให้้สามารถ
อยู่่�รอดได้้ โดยสาระสํําคััญในการปรัับตััวของเกษตรกรมีี ดัังนี้้� ประการแรก ปััจจััย
ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการปรัับตััวของเกษตรกร สุุรเชษฐ์์ กัังลี่่� (2553) พบว่่า ประกอบไป
ด้้วย 1) ปััจจััยด้้านสภาพอากาศ  2) ปััจจััยด้้านการขาดแคลนแรงงานในภาค
การเกษตร 3) ปััจจััยด้้านสัังคม สภาพครอบครััวความเป็็นอยู่่�ในสัังคม 4) ปััจจััย

8

178

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

ด้้านเศรษฐกิิจ  แหล่่งเงิินทุุน ต้้นทุุนการผลิิต  ประการที่่�สอง พฤติิกรรมการปรัับ
ตััวของเกษตรกรกระบวนการตััดสิินใจของเกษตรกรภายใต้้ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น
เนื่่�องจากกระบวนการตััดสิินใจของเกษตรกรพบปััญหาเกี่่�ยวกัับการตััดสิินใจ
เนื่่�องจากมีีปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจ ได้้แก่่ เป้้าหมาย ทััศนคติิในการผลิิต
ค่่านิิยม แรงจููงใจ ซึ่่ง� มีีการเปลี่่ย� นแปลงตลอดเวลา ปิ่่�นแก้้ว เหลืืองอร่่ามศรีี (2551)
กรอบแนวความคิดการวิจัย
บริิบทการประกอบอาชีีพทำำ�นา

ปััญหาและอุุปสรรคการ
ประกอบอาชีีพทำำ�นา

การปรัับตััวของชาวนา

รููปภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
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วิธีการวิจัย
การศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้ใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจััยแบบงานวิิจััยสนามทางมานุุษยวิิทยา
และศึึกษาเฉพาะกรณีีศึึกษา ด้้วยการวิิเคราะห์์เชิิงพรรณาความจากเอกสาร และ
ข้้อมููลจากการวิิจัยั ภาคสนามโดยการลงพื้้�นที่่ที่่� ศึ� กึ ษาและเข้้าสัังเกตพฤติิกรรมของ
ประชาชนในการประกอบอาชีีพทำำ�น าประชากรที่่� ใช้้ ในการศึึ ก ษาครั้้�ง นี้้� คืื อ
ประชาชนที่่�ประกอบอาชีีพทำำ�นา หมู่่� 2 บ้้านท่่าสวาย ตำำ�บลท่่าแดง อำำ�เภอหนองไผ่่
จัังหวััดเพชรบููรณ์์ โดยศึึกษาข้้อมููลทั่่�วไปของ หมู่่� 2 บ้้านท่่าสวาย และสััมภาษณ์์
ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก คืือ ประชาชนที่่�ประกอบอาชีีพทำำ�นา จำำ�นวน  8 คน เป็็นเพศหญิิง
จำำ�นวน  4 คน และเพศชาย จำำ�นวน  4 คน ผู้้�ให้้ข้้อมููลรอง คืือ บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้แก่่ ผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ อาทิิ ผู้้�ใหญ่่บ้้าน ปราชญ์์ชาว
บ้้าน พระ ครูู หน่่วยงานภาครััฐ อาทิิ สำำ�นัักงาน อบต. และภาคเอกชน อาทิิ แม่่ค้้า
ร้้านขายของ พ่่อค้้าคนกลาง จำำ�นวน 7 คน  เป็็นเพศหญิิง จำำ�นวน 4 คน และเพศ
ชาย จำำ�นวน  3 คน  เครื่่�องมืือในการวิิจััยครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยใช้้แบบสััมภาษณ์์ จากแนว
ความคิิดทฤษฎีี  ผลงานวิิจััย และเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องและการวิิจััยคุุณภาพทาง
มานุุษยวิิทยา งามพิิศ สััตย์์สงวน (2551)
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การเก็็บรวบรวมข้้อมููล มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1) การสำำ�รวจลัักษณะทางกายภาพและสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน ผู้้�วิิจััยเก็็บ
รวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลัักษณะทางกายภาพและสิ่่�งแวดล้้อม
2) การสัังเกตทั่่�วไป ผู้้�วิิจััยใช้้เทคนิิควิิจััยการสัังเกตทั่่�วไปในครั้้�งแรกโดยการ
สัังเกตกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นภายในชุุมชนเพื่่�อความเข้้าใจชุุมชนและประชากรที่่�ศึึกษา
มากขึ้้�น
3) การสัังเกตอย่่างมีีส่่วนร่่วมโดยผู้้�วิิจััยได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับชาวบ้้าน 
4) การสััมภาษณ์์ผู้้�ให้้ข้้อมููลสำำ�คััญ ผู้้�วิิจััยได้้สััมภาษณ์์ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักและผู้้�
ให้้ข้้อมููลรอง
5) การสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึก ผู้้�วิิจััยใช้้เทคนิิคการสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึก
เพื่่อ� ให้้ได้้ข้อ้ มููลของผู้้�ให้้ข้อ้ มููลสำำ�คัญ
ั เกี่่ย� วกัับปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้มาประกอบอาชีีพชาวนา
และการเตรีียมความพร้้อมในการประกอบอาชีีพทำำ�นา กระบวนการผลิิตตั้้ง� แต่่เริ่่ม�
ต้้นจนนำำ�ไปจำำ�หน่่าย ปััจจััยการผลิิตและทััศนคติิในการประกอบอาชีีพทำำ�นาจาก
ปััจจุุบัันจนถึึงอนาคต  รายได้้ รายจ่่าย ภาระหนี้้�สิิน  การออม และการวางแผน
ชีีวิิตในอนาคต ทััศนคติิทางเศรษฐกิิจในอนาคต  ประวััติิชีีวิิตของผู้้�ประกอบอาชีีพ 
อดีีต ปััจจุุบััน  และปััญหาอุุปสรรค และการปรัับตััวของอาชีีพชาวนาและการ
เปลี่่�ยนแปลงทางวััฒนธรรมในสภาพปััจจุุบััน
6) การสััมภาษณ์์อย่่างไม่่เป็็นทางการ ผู้้�วิิจััยหาข้้อมููลทั่่�วไปที่่�เป็็นประโยชน์์
เกี่่�ยวกัับการประกอบอาชีีพทำำ�นาโดยผู้้�วิิจััยได้้พููดคุุยและซัักถาม
7) การเก็็บประวััติิชุุมชน ผู้้�วิิจััยทำำ�การเก็็บข้้อมููลประวััติิชุุมชน  และการค้้น
หาจากเว็็บไซต์์
8) กล้้องถ่่ายภาพดิิจิิตอลจากมืือถืือเพื่่�อจััดเก็็บภาพการทำำ�บุุญต่่าง ๆ ภาพ
การสััมภาษณ์์ และภาพบรรยากาศทั่่�วไปภายในชุุมชน
9) การจดบัันทึกึ ภาคสนาม ผู้้�วิิจัยั ได้้จดบัันทึกึ ข้้อมููลที่่�ได้้จากสัังเกต และจาก
การสััมภาษณ์์เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์เพื่่�อตอบวััตถุุประสงค์์การศึึกษาวิิจััย
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ผู้้�วิิจััยจะใช้้วิิธีีการสรุุปความ หรืือสัังเคราะห์์ข้้อความ
หลัังจากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลแล้้ว  และนำำ�มาเสนอในลัักษณะเชิิงพรรณาความ 
วิิเคราะห์์เนื้้�อหา และการสรุุปผลการศึึกษา
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
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ผลการวิจัย
ผู้้�วิจัิ ยั ได้้วิเิ คราะห์์ผลการวิิจัยั เพื่่อ� ตอบคำำ�ถามงานวิิจัยั ตามวััตถุุประสงค์์การ
วิิจััย ดัังนี้้�
1) บริิบทของชุุมชน ประวััติิชีีวิิตของผู้้�ประกอบอาชีีพ อดีีต ปััจจุุบััน  และ
อนาคต พบว่่า ตั้้�งแต่่จบการศึึกษาก็็มาประกอบอาชีีพทำำ�นาต่่อจากพ่่อแม่่เลยจนถึึง
ปััจจุบัุ นั และในอนาตคต่่อไป ประชาชนส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพเกษตรกรทำำ�นา มีี
ประชากรจำำ�นวน 161 ครััวเรืือน โดยอาชีีพส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพทางการเกษตร
ร้้อยละ 86 และเกษตรกรส่่วนใหญ่่ทำำ�นาร้้อยละ 59 วััฒนธรรมข้้าวของชาวนาบ้้าน
ท่่าสวาย แบ่่งเป็็น 2 ช่่วง คืือ ช่่วงแรก ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2494 ซึ่่�งคนส่่วนใหญ่่ที่่�อพยพ
มาตั้้�งถิ่่�นฐานเดิินทางมาจากภาคอีีสาน ส่่วนมากมาจากจัังหวััดชััยภููมิิ มาจัับจอง
ที่่�ดินถ
ิ างที่่�รกร้้างเพื่่อ� จััดสรรเป็็นที่่ทำ� ำ�กิน 
ิ ในระยะแรก คนที่่�มาอยู่่�ก่่อน จะสามารถ
จัับจองที่่�ได้้มากหลายร้้อยไร่่ ต่่อมาได้้มีีการอพยพโยกย้้ายกัันมามากขึ้้�น  คนที่่�มา
ทีีหลัังก็็ต้อ้ งหาซื้้อ� ที่่�ทำำ�กินต่
ิ อ่ จากคนที่่�มาอยู่่�ก่่อน เรีียกว่่า “วััฒนธรรมข้้าวในระบบ
เศรษฐกิิจแบบยัังชีีพ” คืือ เป็็นการผลิิตข้้าวเพื่่�อยัังชีีพ ทำำ�นาปีี ปลููกข้้าวนาดำำ� ใช้้
แรงงานคนและสััตว์์เป็็นหลััก ใช้้พัันธ์ข์ ้าวพื้้�นี้เมืือง ใช้้ปุ๋๋�ยธรรมชาติิ ปลููกทั้้�งข้้าวจ้้า
ข้้าวเหนีียว  มีีพิิธีีกรรมในขั้้�นตอนการทำำ�นามีียุ้้�งฉางเก็็บรัักษาข้้าว ส่่วนช่่วงที่่� 2
เรีียกว่่า “วััฒนธรรมข้้าวในระบบเศรษฐกิิจแบบการค้้า” เริ่่�มมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2549 เป็็นการปลููกข้้าวเพื่่�อการค้้า ทำำ�นาปีี และนาปรััง ปลููกข้้าวนา
หว่่าน ใช้้เครื่่�องจัักรเป็็นหลััก พิิธีีกรรมในขั้้�นตอนการปลููกลดลงเหลืือการทำำ�ขวััญ
ข้้าวปีีละครั้้�ง (ก่่อพระทรายข้้าวเปลืือก) ใช้้พัันธ์ข์ ้าวส่่งเสริิมีจัากราชการหรืือจาก
การซื้้�อเถ้้าแก่่ใช้้ปุ๋๋�ยเคมีี ส่่วนใหญ่่ปลููกข้้าวเจ้้า การปลููกข้้าวเหนีียวน้้อยลงเพื่่�อไว้้
รัับประทานมีียุ้้�งฉางน้้อยลง โดยมีีรายละเอีียด 4 ประเด็็น ดัังนี้้�
1.1 ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้มาประกอบอาชีีพชาวนาและการเตรีียมความพร้้อมใน
การประกอบอาชีีพทำำ�นา พบว่่า จากการสััมภาษณ์์ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก กล่่าวว่่า
“ทำำ�นามานาน  ไม่่คิิดจะไปไหน  ขอทำำ�นาไปจนตลอดชีีวิิต” ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้มา
ประกอบอาชีีพชาวนา คืือ อาชีีพทำำ�นาก็็เป็็นอาชีีพที่่�ทำำ�มายาวนานตั้้�งแต่่รุ่่�นพ่อ่ แม่่
ลููกชาวนาตามพ่่อแม่่และได้้รับั มรดกตกทอดที่่�ดินท้
ิ อ้ งนา ดัังนั้้�น จึงึ มีคี วามคิิดที่่�จะ
ทำำ�นาต่่อไปส่่วนการเตรีียมความพร้้อมในการประกอบอาชีีพทำำ�นาเมื่่อ� ฝนตกก็็เริ่่ม�
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ทำำ�นาเลย เตรีียมเมล็็ดพัันธ์์ข้้าวโดยซื้้�อพัันธ์์ข้้าวเจ้้าจากเถ้้าแก่่หรืือเก็็บเองไม่่ต้้อง
ซื้้อ� ที่่�ดินิ ปรัับไถหน้้าดิิน ทำ�น
ำ า 2 ครั้้ง� ไถนาแล้้วหว่า่ น  สิ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั  คืือ น้ำำ� 
� และเงิินทุนุ
1.2 กระบวนการผลิิตตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจนนำำ�ไปจำำ�หน่่าย พบว่่า จากการ
สััมภาษณ์์ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักสรุุปได้้ว่่า ในปััจจุุบัันการทำำ�นามีี  2 แบบ คืือ มีีการทำำ�
นาปีี (ในฤดููกาล) และนาปรััง (นอกฤดููกาล) จะทำำ�นา 2 ครั้้�ง หรืืออาจมีีครั้้�งที่่� 3
ปลููกถั่่�วเขีียวหากไม่่ปลููกถั่่�วเขีียวก็็จะตากดิิน การปลููกข้้าวใช้้วิิธีีหว่่านข้้าว ไม่่ปรััก
ดำำ�เหมืือนแต่่ก่่อนแล้้วเนื่่�องจากเมล็็ดข้้าวเป็็นพัันธุ์์�ที่่�โตเร็็วและเก็็บเกี่่�ยวโดยใช้้รถ
เกี่่�ยวข้้าวซึ่่�งเก็็บเกี่่�ยวได้้ภายใน 3 เดืือนหรืือ 4 เดืือน การเตรีียมพื้้�นที่่�จะไถ่นี้าด้้วิย
รถไถ การทำำานี้าจะเริ่่มี� ห์ลังประเพณีีสงกรานต์์เสร็มีีฝนตก มีีน้ำำ�� หรืือสููบน้ำำ��เข้้า
นา ก็็สามารถทำำ�นาได้้เมื่่อ� เก็็บเกี่่ย� วข้้าวแล้้วส่วน
่ ใหญ่่จะไปขายเถ้้าแก่่ หรืือสหกรณ์์
ตำำ�บลท่่าแดง โดยมีีรายละเอีียดสรุุปได้้ ดัังนี้้�
อดีีต การทำำ�นาจะทำำ�นาปีีละครั้้�ง เริ่่�มต้้นจาก
1. การสำำ�รวจสถานที่่�ถางหญ้้าตามคัันนา โดยเฉพาะแรก ๆ ในอดีีตเป็็นที่่ดิ� นิ
ใหม่่ต้้องถางหญ้้าให้้เตีียนโล่่งก่่อน
2. ไถนาด้ยควาย เรีียกว่่า “ไถ่ดะหรืือไถ่แปร” คืือ การไถคาดให้้เรีียบ ย่ำำ��
ให้้เรีียบ
3. การทำำ�นาปีี จะต้้องเตรีียมที่่�หว่่านกล้้าการทำำ�นาจะต้้องแบ่่งนาเป็็น 
10 ส่่วน 1 ส่่วนจะเป็็นที่่เ� พาะต้้นกล้้า และต้้องมีกี ารเตรีียมข้้าวเปลืือกคััดเลืือกเป็็น
แม่่พัันธุ์์� โดยนำำ�ไปแช่่น้ำำ��ไว้้ก่่อนหว่่าน ประมาณ 5 วััน แล้้วก็็นำำ�ไปหว่่านแปลงที่่�ได้้
เตรีียมไว้้
4. ในระหว่่างการเตรีียมหว่่านกล้้าต้้องเตรีียมตััดหญ้้า เมื่่�อฝนตกมีีน้ำำ��ฝนก็็
จะทำำ�การไถดะหรืือไถแปร ภาษาอีีสาน เรีียกว่่า “ไถ่ห์ุด” เพื่่�อเป็็นี้การกลบดิินี้ ไถ่
กลบหญ้้าที่่�ขึ้้น� ให้้ตาย เอาให้้แช่่ในน้ำำ��เพื่่อ� เป็็นปุ๋๋ย� ให้้ดินซุ
ิ ยุ  ดิินหลวม เป็็นปุ๋๋ย� ที่่�ดีีจะ
ได้้ดำำ�เนิินการปรัักดำำ�ต่่อไป
5. เมื่่�อไถปรัับดิินพร้้อมแล้้วิรอน้ำำ��มาจากหลายแบบ คืือ จากน้ำำ��คลอง จาก
ฝนที่่�ตกมา และสููบน้ำำ��เข้้านาให้้น้ำำ��ท่่วมที่่�ไถไว้้ได้้จัะดีีที่่�สุดเป็็นี้การหมัักหญ้้าเน่่าให้้
เป็็นปุ๋๋ย� ที่่�ดีีรอระยะเวลาที่่�ต้น้ กล้้าโตประมาณ 1เดืือนครึ่่ง�  จะขึ้้น� เมื่่อ� มีีน้ำำ��มาก็็จะไถ
ดะเป็็นครั้้�งที่่� 2
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6. หลัังจากนั้้�นก็็จะปรัักดำำ�หรืือดำำ�นา   โดยใช้้วิิธีีการเอาแรงกัันหรืือการ
ลงแขกกััน ญาติิ ๆ เพื่่�อน ๆ ในหมู่่�บ้้านมาช่่วยกััน
7. รอให้้ข้้าวออกรวง “ข้้าวเขีียว” ประมาณ 2-3 เดืือน ในช่่วงระยะดัังกล่่าว
จะต้้องมีีน้ำำ�� ในนาอยู่่�ตลอด ขาดน้ำำ��ไม่่ได้้
8. เมื่่อ� ข้้าวตั้้�งท้้องแล้้วออกรวง รอรวงข้้าวสุุกออกสีีเหลืืองแล้้วเกี่่ย� วข้้าวโดย
การเกี่่�ยวข้้าวใช้้วิิธีีการเอาแรงกััน หรืือการลงแขกกััน ญาติิ ๆ เพื่่�อน ๆ ในหมู่่�บ้้าน
มาช่่วยกัันและเปลี่่�ยนกัันไปเรื่่�อย ๆ จนครบทุุกคน
9. เมื่่�อเกี่่�ยวข้้าวมาแล้้วจะนำำ�ข้้าวไปตากแดดให้้เม็็ดข้้าวแห้้งแล้้วนำำ�ไปรวม
หมััดเป็็นกำำ� ๆ ถ้้าข้้าวมีีจำำ�นวนมากจะใช้้ควายเดิินนวด แต่่ถ้้าข้้าวมีีจำำ�นวนไม่่มาก
นัักชาวนาจะนำำ�หมััดข้้าวมาตีีฟาดโดยตีีกัับพื้้�นเสื่่�อ
10. แล้้วเก็็บข้้าวเปลืือกขึ้้นยุ้้�
� งข้้าว เก็็บไว้้กินิ ในครอบครััวตามสมควรที่่�เหลืือ
ก็็จะนำำ�ไปจำำ�หน่่าย
สรุุปช่่วงระยะเวลาในการทำำ�นา คืือ หลัังสงกรานต์์เมื่่�อฝนตก เดืือนเมษายน 
ถึึง ธัันวาคม หลัังวัันลอยกระทงจะลงมืือเกี่่�ยวข้้าว หลัังจากช่่วงเวลาดัังกล่่าวก็็จะ
ปลููกผัักสวนครััว หว่่านแหหาปลา ฯลฯ
ประมาณ 8 ปีีที่่�แล้้วจนถึึงปััจจุุบััน มีีการทำำ�นา 2-3 ครั้้�งใน 1 ปีี
การทำำ�นาระยะหลัังหลััง จะเรีียกว่่า มีีการทำำ�นาปีี (ในฤดููกาล) และนาปรััง
(นอกฤดููกาล) รวม 2 ครั้้�ง หรืือเกษตรบางรายอาจทำำ�นาได้้ถึึง 3 ครั้้�ง ถ้้ามีีน้ำำ��หรืือ
ที่่�นาอยู่่�ในที่่�ลุ่่�ม ซึ่่�งปััจจุบัุ ันเรีียกว่่า การทำำ�นาปรัังนั่่�นเอง ซึ่่�งบ้้านท่่าสวายส่่วนใหญ่่
จะทำำ�นา 2 ครั้้�ง บางรายครั้้�งที่่� 3 ปลููกถั่่�วเขีียว โดยใช้้วิิธีีหว่่านข้้าว ซึ่่�งไม่่ปรัักดำำ�
เหมืือนแต่่ก่อ่ นเนื่่อ� งจากเมล็็ดข้้าวเป็็นพันธุ์์�ที่่
ั โ� ตเร็็วและเก็็บเกี่่ย� วได้้ภายใน 3 เดืือน
1. การทำำ�นาครั้้ง� แรก ในช่่วงประมาณ เดืือนพฤษภาคม เมื่่อ� มีีน้ำำ��จากฝนหรืือ
การสููบน้ำำ��เข้้านาก็็จะทำำ�การหว่่านเมล็็ดข้้าวพัันธุ์์�  3 เดืือน  แล้้วเก็็บเกี่่�ยวข้้าว
ประมาณ เดืือนกรกฎาคม หลัังจากนั้้�นก็็จะย้ำำ��ตีีเลน
2. เป็็นการทำำ�นารอบที่่� 2 ช่่วง เดืือนสิิงหาคม หว่่านข้้าว เก็็บเกี่่�ยวประมาณ
เดืือน ตุุลาคม พฤศจิิกายน
3. ส่่วนรอบ 3 เกษตรจะเริ่่�มหว่่าน เดืือนธัันวาคม เก็็บเกี่่�ยว เดืือนมีีนาคม 
เกษตรกรบางรายในช่่วงเวลานี้้�ไม่่ปลููกข้้าวจะหัันไปปลููกถั่่�วเขีียวแทนจะเก็็บถั่่�วใน
เวลาไกล้้เคีียงกัันประมาณ เดืือนมีีนาคม

การปรับตัวของชาวนา บ้านท่าสวาย ตำ�บลท่าแดง อำ�เภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
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4. ในช่่วงเดืือนเมษายน เกษตรจะหยุุดปลููกพืืชเตรีียมพื้้�นที่่�โดยการไถนี้าให้้
ดิินได้้ตากแดด หลัังประเพณีีสงกรานต์์เสร็็จมีีฝนตกมีีน้ำำ�� หรืือสููบน้ำำ��เข้้านาก็็
สามารถทำำ�นาได้้
1.3 ปััจจััยการผลิิตและทััศนคติิในการประกอบอาชีีพทำำ�นาจากปััจจุุบััน
จนถึึงอนาคต พบว่่า ปััจจััยการผลิิตมีีที่่�ดิิน แรงงานในครอบครััว แหล่่งน้ำำ��จากน้ำำ��
ฝนและปั๊๊�มน้ำำ��บาดาล เตรีียมเครื่่อ� งมืือและอุุปกรณ์์การทำำ�นาที่่�มีอี ยู่่�ให้้พร้อ้ มใช้้งาน
ค่่าน้ำำ��มัันรถไถนา ค่่าจ้้างรถเกี่่�ยวข้้าว ปุ๋๋�ย ยาฉีีดกำำ�จััดศััตรููพืืช ส่่วนทััศนคติิในการ
ประกอบอาชีีพทำำ�นาจากปััจจุุบัันจนถึึงอนาคตโดยทั่่�วไปมองว่่าในชุุมชนมีีความ
สงบสุุขดีี  อาชีีพทำำ�นาก็็เป็็นอาชีีพที่่�ทำำ�มายาวนานตั้้�งแต่่รุ่่�นพ่่อแม่่และได้้รัับมรดก
ตกทอดที่่�ดิินท้้องนา แต่่รายได้้ไม่่ค่่อยดีีมีีหนี้้�สิินมาก ดัังนั้้�นจากการสััมภาษณ์์ผู้้�ให้้
ข้้อมููลรองรายหนึ่่�งกล่่าวว่่า “ทำำ�นาไม่่ไหวแล้้ว มีีแต่่หนี้้สิ� น ค้
ิ า้ ขายยัังพอมีเี งิินเหลืือ
บ้้าง” จึึงเลิิกทำำ�นาหัันมาขายปลาหรืือขายของแทน และให้้คนอื่่�นเช่่านา ชีีวิิตใน
อนาคตไม่่คิดิ ที่่�จะทำำ�นาต่่อไปในอนาคตแล้้วเปลี่่ย� นอาชีีพซึ่ง่� ทำำ�ให้้มีรี ายได้้ดีีขึ้้น� และ
มีบี างส่่วนทััศนคติิในการประกอบอาชีีพทำำ�นาจากปััจจุบัุ นจนถึ
ั
งึ อนาคตต้้องทำำ�นา
ไปเรื่่�อย ๆ จนกว่่าจะไม่่ไหว  การทำำ�นาในปััจจุุบัันมีีเครื่่�องจัักรมาช่่วยดีีขึ้้�นมากแต่่
ต้้นทุุนสููงถ้้าทำำ�ไม่่ไหวก็็จะให้้ลููกทำำ�แทนหรืือคนอื่่�นเช่่าที่่�นาแทน 
1.4 รายได้้ รายจ่่าย ภาระหนี้้�สินิ การออม และการวางแผนชีีวิติ ในอนาคต
ทััศนคติิทางเศรษฐกิิจในอนาคต พบว่่า ชาวนาส่่วนใหญ่่จะมีีรายได้้ไม่่เพีียงพอ
กัับรายจ่่าย มีภี าระหนี้้สิ� นิ อาจมีีการออมบ้้างบางครอบครััวส่วน
่ การประกอบอาชีีพ
อื่่�น  เช่่น  ขายของ ขายปลา จะมีีรายได้้มีีเพีียงพอสำำ�หรัับรายจ่่าย มีีหนี้้�สิินบ้้าง มีี
การออมบ้้างส่่วนการวางแผนชีีวิิตในอนาคต ทััศนคติิทางเศรษฐกิิจในอนาคต
ชาวนาส่่วนใหญ่่จะทำำ�นากัันต่อ่ ไป และมีีความหวัังที่่�ราคาข้้าวจะมีแี นวโน้้มที่่สู� งู ขึ้้น 
�
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มีีรายได้้สููงกว่่ารายจ่่าย
1.5 การเปลี่่�ยนแปลงทางวัั ฒ นธรรมในสภาพปัั จ จุุ บัั น พบว่่ า การ
เปลี่่�ยนแปลงทางวััฒนธรรมในสภาพปััจจุุบันั มีีการเปลี่่ย� นแปลงในทางที่่�ดีีขึ้้น� ใน
ทุุกๆ ด้้าน  ซึ่่�งวััฒนธรรม  9 ด้้านในหมู่่�บ้้าน จากการสััมภาษณ์์สรุุปได้้ ดัังนี้้�
1) ครอบครััว ไม่่เปลี่่ย� นแปลง ครอบครััวอบอุ่่�น 2) เศรษฐกิิจเปลี่่ย� นแปลง ครอบครััว
พอมีีพอกิิน 3) การเมืืองการปกครอง มีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�น  4) การศึึกษาวััด
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เป็็นที่่อ� บรมสั่่�งสอนลููกหลาน และการศึึกษาในโรงเรีียนของชุุมชน โรงเรีียนบ้้านท่่า
สวาย และเรีียนต่่อโรงเรีียนท่่าแดง หรืือโรงเรีียนหนองไผ่่ 5) ความเชื่่�อทางศาสนา
มีีความเชื่่�อมั่่�นและศรััทธาในพระพุุทธศาสนาครอบครััวไปทำำ�บุุญในวัันพระเสมอ
6) แพทย์์/สาธารณสุุข ไม่่ค่อ่ ยเจ็็บป่่วยร่่างกายแข็็งแรงดีีหากเจ็็บไข้้ได้้ป่ว่ ยเล็็กน้้อย
ก็็จะหาซื้้�อยากิินหรืือไปอนามััยตำำ�บล หรืือเป็็นมากก็็จะไปหาหมอที่่�โรงพยาบาล
อำำ�เภอหนองไผ่่ 7) สื่่�อสาร/เทคโนโลยีี  มีีมืือถืือใช้้สััญญาณไม่่ค่่อยชััด แต่่ไม่่มีี
โทรศััพท์บ้์ า้ น มีไี ฟฟ้้า ประปาชุุมชนใช้้  8) การคมนาคมในชุุมชนเป็็นทางลาดลููกรััง
ผิิวเรีียบตลอดเส้้นทางทำำ�ให้้การคมนาคมในหมู่่�บ้้านดีีขึ้้�น   9) ศิิลปะ/นัันทนาการ
หลัังจากกลัับจากไปนา ชาวบ้้านหรืือชาวนาก็็จะมาพัักผ่่อนที่่�วััดมาทำำ�บุุญ และที่่�
วััดมีีสวนร่่มรื่่�นสำำ�หรัับการพัักผ่่อน
2. ปััญหาและอุุปสรรคในการประกอบอาชีีพชาวนา การที่่�ชาวนาใน
หมู่่�บ้้านต่่างจัังหวััดมีีแนวโน้้มจำำ�นวนผู้้�ประกอบอาชีีพทำำ�นาลดน้้อยลง แสดงให้้
เห็็นว่า่ วััฒนธรรมข้้าวซึ่่ง� เป็็นวิิถีีชีีวิิตของคนไทยส่่วนใหญ่่ในประเทศและวััฒนธรรม
ข้้าวกำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วในสัังคมไทย อัันเนื่่�องมาจากประชาชนที่่�
ประกอบอาชีีพทำำ�นาส่่วนใหญ่่จะยากจนมีภี าระหนี้้สิ� นิ เพราะต้้องกู้้�เงิินทั้้ง� ในระบบ
และนอกระบบ ทั้้�งจากสถาบัันการเงิินและพ่่อค้้านายทุุน  ผลผลิิตได้้ปริิมาณน้้อย
หรืือบางทีีไม่่ได้้ตามมาตรฐานมีีต้้นทุนุ การทำำ�นาสููงขึ้้นทุ
� กุ ปีี แต่่ราคาข้้าวตกต่ำำ��และ
ยัังประสบกัับปััญหาแหล่่งน้ำำ��ภััยแล้้งและภััยธรรมชาติิทำำ�ให้้ชาวนามีีหนี้้�สิินสะสม
ไม่่หลุุดพ้้นจากความยากจน
ดัังนั้้�น ปัญ
ั หาและอุุปสรรคในการประกอบอาชีีพชาวนาของชาวบ้้านท่่าสวาย
เกิิดจาก 4 ประการ ดัังนี้้�
2.1 ต้้นทุนุ การผลิิตที่่�สูงู ได้้แก่่ ปุ๋๋ย� ยากำำ�จััดศััตรููพืืช เมล็็ดพัันธุ์์�ข้า้ ว ค่่าแรงงาน 
ค่่าน้ำำ��มันั รถ ซึ่่ง� ต้้นทุนุ การทำำ�นาต่่อรอบการผลิิตโดยทำำ�นาแต่่ละทีีมีีปััจจััยการผลิิต
13 ปััจจััย ได้้แก่่  ค่่าเช่่าที่่�ดิิน  ค่่าไถดะ (ครั้้�งที่่� 1) ค่่าไถพรวน (ครั้้�งที่่�2) ค่่าเมล็็ด
พัันธุ์์� ค่่าหว่่านเมล็็ด/ค่่าจ้้างปลููก ค่่าปุ๋๋�ย ค่่าสารกำำ�จััดศััตรููพืืช ค่่าจ้้างใส่่ปุ๋๋�ย ค่่าจ้้าง
ฉีีดพ่่นสารกำำ�จััดศััตรููพืืช ค่า่ จ้้างตััดข้้าวดีีด (ข้้าวที่่�จัดั อยู่่�ในหมวดวััชพืืช) ค่่าเก็็บเกี่่ย� ว 
(รวมค่่าขนส่่งข้้าวไปขาย) ค่่าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง และค่่าขนผลผลิิตไปขาย เป็็นค่่าใช้้
จ่่ายในการทำำ�นาทั้้�งสิ้้�น
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2.2 การขาดแคลนแหล่่งน้ำำ�� เป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั มากเมื่่อ� ขาดแคลนน้ำำ��ปริิมาณน้ำำ��
ไม่่เพีียงพอ แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิไม่่เพีียงพอต่่อการทำำ�นาปลููกข้้าวจะทำำ�ให้้มีีผลต่่อ
ผลผลิิตข้้าวไม่่ได้้มาตรฐานและไม่่ได้้ตามปริิมาณที่่�คาดหวััง
2.3 สภาพอากาศแปรปรวนด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศภาวะโลก
ร้้อน ซึ่ง่� นำำ�ไปสู่่�สถานการณ์์หลายอย่่างที่่�เราไม่่คาดคิิดมาก่่อน อย่่างในปีี 2562 บาง
พื้้�นที่่�ในประเทศไทยประสบทั้้�งภััยแล้้งรุุนแรงและน้ำำ��ท่่วมฉัับพลัันในเวลาใกล้้กััน 
น้ำำ��สะอาดจะเป็็นสิ่่�งที่่�ขาดแคลนในอนาคต เรื่่�องเหล่่านี้้�เป็็นความเสี่่�ยงโดยตรงต่่อ
ธุุรกิิจและกระทบกัับคนทั้้�งโลก นอกจากนี้้ยั� งั มีคี วามเสี่่ย� งทางอ้้อมที่่�อาจเป็็นผลต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมและแน่่นอนที่่�สำำ�คััญมีีผลต่่อผลผลิิตข้้าวไม่่ได้้มาตรฐานและไม่่ได้้ตาม
ปริิมาณที่่�คาดหวััง
2.4 ราคาข้้าวตกต่ำำ�� ที่่�สำำ�คััญ คืือ ราคาข้้าวในปััจจุุบัันต่ำำ��  ได้้ถัังละ 60-65
บาทต่่อถััง ซึ่�ง่ ต้้องการให้้ราคาถัังละ 100 บาทต่่อถััง
3. การปรัับตััวของอาชีีพชาวนา พบว่่า ชาวนาจะมีกี ารปรัับตััวตลอดเวลา
การปรัับตััวของอาชีีพชาวนาโดยการสัังเกตการณ์์จากในปีีที่่�ผ่่านมาแล้้วนำำ�มา
ปรัับปรุุงวิิธีีการหรืือผลผลิิตที่่�ได้้ และราคาที่่�นำำ�ไปขาย โดยพบว่่าแนวทางในการ
ปรัับตััวของชาวนา มีี 3 ประการ ดัังนี้้�
3.1 การพึ่่�งพาตนเองให้้มากเพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิต โดยเกษตรกรพยายาม
หาวิิธีีลดต้้นทุนุ การผลิิต รัับฟัังปราญช์์ชาวบ้้านที่่�มีีภููมิปัิ ญ
ั ญาที่่�สั่่ง� สมประสบการณ์์
มานานถ่่ายทอดให้้ลููกหลานโดยเลืือกใช้้วิิธีีที่่�เหมาะสมกัับพื้้�นที่่� อาทิิ ใช้้พัันธุ์์�พืืช
ของท้้องถิ่่�นลดการซื้้�อพัันธุ์์�พืืชจากนายทุุนไม่่ใช้้หรืือลดการใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีโดยใช้้ปุ๋๋�ย
ชีีวภาพแทน  ยารัักษาโรคพืืชควรใช้้ยาชีีวภาพ  ลดค่่าขนส่่งโดยการรวมกลุ่่�มขาย
สิิ นค้้ า เกษตรซึ่่� ง อาจเจรจาให้้ น ายทุุ นม ารัั บ สิิ นค้้ า หรืือร่่ วมกัั น ขนส่่ ง จะทำำ� ให้้
ประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยลง เป็็นต้น ที่่
้ สำ� ำ�คัญ
ั เกษตรกรควรเก็็บเมล็็ดพัันธุ์์�พืืชไร่่ของตนเอง
เพื่่�อไว้้ใช้้ในปีีหน้้าได้้ เป็็นการอนุุรัักษ์์พัันธุ์์�พืืชที่่�เป็็นของท้้องถิ่่�นอย่่างแท้้จริิงและ
จะทำำ�ให้้มีีต้้นทุุนการผลิิตที่่�ต่ำำ��ลงโดยไม่่ต้้องซื้้�อจากนายทุุน อีีกประเด็็น คืือ การ
ปลููกพืืชแบบผสมผสานในบริิเวณที่่�นา โดยการปลููกพืืช เช่่น ถัวั เขีียว ข้้าวโพด สลัับ
ทำำ�นา และปลููกรอบ ๆ ที่่�นา เช่่น ปลููกมะละกอ กล้้วย เป็็นต้้น เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ให้้
ชาวนาด้้วยและที่่�สำำ�คััญ คืือ เกษตรกรจึึงต้้องพึ่่�งพาตนเองโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการ
จััดการแหล่่งน้ำำ��ที่่�ดีี จากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิมีีอยู่่� 
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3.2 สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันด้้วยการออมเงิิน สภาพอากาศแปรปรวนด้้วยการ
เปลี่่ย� นแปลงสภาพอากาศภาวะโลกร้้อนเกษตรกรจึึงจำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้องพยายามช่่วย
เหลืือตนเองก่่อนหรืือช่่วยเหลืือกัันในชุุมชน หากเกษตรกรสามารถสะสมเงิินทุุน
หรืือออมเงิิน  มีีเงิินทุุนของตนเองเองก็็ไม่่ต้้องกู้้�จากสถาบัันการเงิิน หรืือไม่่ต้้องใช้้
เงิินทุุนจากพ่่อค้้าคนกลางหรืือนายทุุน ชาวนามีีความรู้้� ช่่างคิิด ช่่างสัังเกต เก็็บ
ข้้อมููล ปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการทางการเกษตรอยู่่�เสมอเพื่่�อให้้ผลผลิิตได้้
คุุณภาพและเป็็นที่่ต้� อ้ งการของตลาด มีีจิิตวิิญญาณของการเป็็นเกษตรกร คืือ ความ
อดทนมีใี จรัักในอาชีีพ มีวิี นัิ ยั ในตนเองและมีคี วามซื่่อ� สััตย์์ในอาชีีพของตนเอง โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่ง� การมีวิี นัิ ยั ในการขายสิินค้า้ เกษตรและที่่�สำำ�คัญ
ั เกษตรกรที่่�ประกอบ
อาชีีพทำำ�นาจะต้้องรู้้�จัักพอประมาณมีีเหตุุผลและมีีภููมิิคุ้้�มกัันตาม โดยการนำำ�หลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง คืือ สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันด้้วยการออมเงิินและการมีีวิินััย
ทางการเงิิน  โดยต้้องวางแผนการบริิหารจััดการ รายรัับ รายจ่่าย ซึ่่�งการวางแผน
การจััดการหนี้้� โดยทำำ�การวางแผนงบประมาณในครััวเรืือน  โดยทำำ�บััญชีีรายรัับ
รายจ่่ายในแต่่ละวััน เดืือน ปีี  ดัังนั้้�น เกษตรกรจึึงต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังกล่่าวเพื่่�อเป็็น
เครื่่�องป้้องกัันความเสี่่�ยงเพื่่�อลดหนี้้�สิินลงได้้โดยพััฒนาจากการพึ่่�งพาตนเองไป
จนถึึงการรวมกลุ่่�มชุุมชนเข้้มแข็็งเป็็นแนวทางการหลุุดพ้้นจากการเป็็นหนี้้�ได้้
3.3 การรวมกลุ่่�มโดยการมีีส่ว่ นร่่วมก่่อให้้เกิิดชุุมชนเข้้มแข็็ง การเสริิมสร้้าง
คุุณภาพของข้้าวที่่�ได้้มาตรฐานราคาข้้าวจะสููงขึ้้นนั่่
� น� เองซึ่่ง� การรวมกลุ่่�ม/การมีีส่่วน
ร่่วมที่่�เข้้มแข็็ง โดยการมีีภาวะผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง ทำำ�ให้้เกษตรกรสามารถรวม
กลุ่่�มเพื่่�อเจรจาต่่อรองกัับนายทุุน  และสามารถกำำ�หนดราคาสิินค้้าเกษตรเองได้้
หากผลิิตสิินค้้าเกษตรที่่�มีีคุุณภาพตามมาตรฐานของรััฐหรืือของนายทุุนที่่�กำำ�หนด
และการมีีส่่วนร่่วม พยายามร่่วมกัันตั้้�งรัับปััญหา หาทางป้้องกัันความเสี่่�ยงของ
ฤดููกาลที่่�เปลี่่ย� นแปลงร่่วมกัน 
ั มีีการรวมกลุ่่�มในการปรัับปรุุงการทำำ�นา พึ่่�งพาตนเอง
ฟื้้�นฟููดิิน  ใช้้ปุ๋๋�ยชีีวภาพ จะสามารถเสริิมสร้้างคุุณภาพของข้้าวที่่�ได้้มาตรฐานจะ
สามารถขายได้้ราคาที่่�สููงขึ้้�นได้้และการรวมกลุ่่�มโดยการมีีส่่วนร่่วมที่่�เข้้มแข็็งเพื่่�อ
ของบประมาณจากภาครััฐให้้เร่่งดำำ�เนิินสนัับสนุุนงบประมาณในการสร้้างท่่อส่่งน้ำำ��
จากอ่่างเก็็บน้ำำ��มายัังหมู่่�บ้้านเป็็นการเพิ่่�มแหล่่งน้ำำ��ให้้กัับชุุมชนได้้อีีกทางหนึ่่�งและ
การสร้้างเครืือข่่ายกลุ่่�มเกษตรกรทำำ�นาเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ประสบการณ์์และ
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การสร้้างอำำ�นาจการต่่อรองเพื่่�อกำำ�หนดราคาข้้าวให้้มีีราคาที่่�สููงขึ้้�นตามกลไกของ
ตลาดได้้
การวิิจััยสะท้้อนให้้เห็็นถึึงปััญหาและการปรัับตััวการดำำ�เนิินชีีวิิตของชาวนา
จะการทำำ�อย่่างไรให้้เกษตรกรที่่�ทำำ�นามีรี ายได้้เพีียงพอกัับค่่าใช้้จ่า่ ยไม่่เป็็นหนี้้หรืื
� อ
มีีหนี้้�สิินน้้อยลง ทำำ�ให้้ชาวนาสามารถลืืมตาอ้้าปากขึ้้�นมาได้้แต่่ถึึงแม้้ว่่าชาวนาจะ
ประสบปััญหาในการทำำ�นาแต่่พวกเขามีีความสงบสุุขตามอััตภาพ ผู้้�วิิจััยขอเป็็น
กำำ�ลัังใจให้้แก่่ชาวนาที่่�ประกอบอาชีีพทำำ�นาที่่�มีีความพยายามและตั้้�งใจในการ
ประกอบอาชีีพที่่�สำำ�คััญเป็็นกระดููกสัันหลัังของชาติิที่่�จะทำำ�นาต่่อให้้ยั่่�งยืืนสืืบไป
ดัังแสดงใน รููปภาพที่่� 2
บริิบทการประกอบอาชีีพทำำ�นา
-ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้มาประกอบอาชีีพ
ชาวนาและการเตรีียมความพร้้อม
ในการประกอบอาชีีพทำำ�นา
-กระบวนการผลิิตตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจน
นำำ�ไปจำำ�หน่่าย
-ปััจจััยการผลิิตและทััศนคติิในการ
ประกอบอาชีีพทำำ�นาจากปััจจุุบััน
จนถึึงอนาคต
-รายได้้ รายจ่่าย ภาระหนี้้�สิิน
การออม การวางแผนชีีวิิตใน
อนาคตและ ทััศนคติิทางเศรษฐกิิจ
ในอนาคต
-การเปลี่่�ยนแปลงทางวััฒนธรรม
ในสภาพปััจจุุบััน

ปััญหาและอุุปสรรคการ
ประกอบอาชีีพทำำ�นา
-ต้้นทุุนการผลิิตที่่�สููง
-ขาดแคลนแหล่่งน้ำำ��
-สภาพอากาศแปรปรวน
-ราคาข้้าวตกต่ำำ��

การปรัับตััวของชาวนา
-การพึ่่�งพาตนเองให้้มาก
เพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิต
-สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันด้้วยการ
ออมเงิิน
-การรวมกลุ่่�มโดยการมีีส่่วน
ร่่วมก่่อให้้เกิิดชุุมชนเข้้มแข็็ง

รููปภาพที่่� 2 สรุุปข้้อค้้นพบจากบริิบทการประกอบอาชีีพทำำ�นา ปััญหาและ
อุุปสรรค การประกอบอาชีีพทำำ�นา และการปรัับตััวของชาวนา
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สรุป และอภิปรายผล
การวิิจััยได้้ศึึกษากรณีี บ้้านท่่าสวาย ตำำ�บลท่่าแดง อำำ�เภอหนองไผ่่ จัังหวััด
เพชรบููรณ์์ พบว่่า ประชาชนส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพเกษตรกรทำำ�นา จากการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููลเห็็นได้้ว่่าเกษตรกรในชุุมชนมีีวิิถีีชีีวิิตตามแนวเศรษฐกิิจพอเพีียงมีี
ความสอดคล้้องกัับการปฏิิบััติิตามแนวเศรษฐกิิจพอเพีียงอัันเนื่่�องมาจากพระ
ราชดำำ�ริิ รััชกาลที่่� 9 สุุเมธ ตัันติิเวชกุุล, 2563 (อ้้างถึึงใน ชเนตตีี พิิพััฒนางกููร,
2563 : 68-69) ประการแรก ยึึดความประหยััดดัังพระราชดำำ�รััสที่่�ว่่า ความเป็็น
อยู่่�ต้้องไม่่ฟุ้้�งเฟื่่�องต้้องประหยััดในทางที่่�ถูกู ต้้อง  ประการที่่�สอง ยึึดกิิจการประกอบ
อาชีีพที่่�ถูกู ต้้อง ดัังพระราชดำำ�รัสั ที่่�ว่า่ ความเจริิญของคนทั้้�งหลายย่่อมเกิิดจากความ
ประพฤติิชอบและการหาเลี้้ย� งชีีพชอบเป็็นหลักั ที่่�สำำ�คัญ
ั ประการที่่�สาม ละเลิิกการ
แก่่งแย่่งผลประโยชน์์ ประการที่่�สี่่� หาวิิธีีการหลุุดพ้้นจากความทุุกข์์ยาก โดยการ
แสวงหาความรู้้�เพื่่อ� ก่่อให้้เกิิดรายได้้เพิ่่�มพูนขึ้้
ู น 
� ประการที่่�ห้้า ปฏิิบัติั ติ นในแนวทาง
ที่่�ดีีลดละสิ่่ง� ชั่่วทั้้
� ง� หมดสืืบไป ดัังพระราชดำำ�รัสั ที่่�ว่า่ “พยายามไม่่ก่อ่ ความชั่่�วให้้เป็็น
เครื่่�องทำำ�ลายตััว ทำำ�ลายผู้้�อื่่�น พยายามก่่อความดีีให้้แก่่ตนเองเสมอ พยายามและ
เพิ่่� มพูู น ความดีีที่่� มีี อ ยู่่�นั้้� น ให้้ ง อกงามสมบูู ร ณ์์ ” และสอดคล้้ อ งกัั บ  บุุ ญ เสริิ ม 
บุุญเจริิญผล (อ้้างถึึงใน ชุุติิมา บริิสุุทธิ์์�, 2553 : 13) เศรษฐกิิจพอเพีียง คืือ เป็็นวิิธีี
ดำำ�เนิินการเลี้้ย� งชีีวิิตแบบรู้้�จักั พอด้้วยการพยายามผลิิตสิินค้า้ ขึ้้นม
� าเองให้้พอเพีียง
สำำ�หรับั คนในครอบครััวและใช้้ หากผลิิตได้้เหลืือกิินเหลืือใช้้จึงึ ขายผลผลิิตได้้ไม่่พอ
ก็็ต้้องซื้้�อบ้้างมิิได้้มุ่่�งผลิิตเพื่่�อขายอย่่างเดีียวโดยไม่่นำำ�มาบริิโภคด้้วย นอกจากนั้้�น
การผลิิตและการบริิโภคต้้องอยู่่�ในหลัักของความพอดีี รู้้�จักั พอ ในการผลิิตและการ
บริิโภค ลัักษณะการดำำ�เนิินชีีวิิตแบบเศรษฐกิิจพอเพีียงมีีหลััก 4 ประการ ดัังนี้้�
ประการแรก ต้้องพึ่่�งตนเองให้้มากที่่�สุุด ประการที่่�สอง ใช้้ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิด
ผลคุ้้�มค่่าที่่�สุดุ ประการที่่�สาม ไม่่ผลิิตและบริิโภคเกิินกำำ�ลังั แสวงหาความพอเหมาะ
พอดีีได้้คุุณภาพ ประการที่่�สี่่� ต่่างมีีส่่วนร่่วมช่่วยเหลืือกัันและกัันไม่่ต่่างอยู่่�โดยไม่่
เหลีียวแล
โดยการปรัับตััวของอาชีีพชาวนาและการเปลี่่�ยนแปลงทางวััฒนธรรมใน
สภาพปััจจุุบัันของชุุมชนมีีความสอดคล้้องกัับ วีีระ หวัังสััจจะโชค (2555) ที่่�กล่่าว
ว่่า การเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมการเมืืองแบบเกษตรกรรมไม่่ได้้หมายความถึึงการ

การปรับตัวของชาวนา บ้านท่าสวาย ตำ�บลท่าแดง อำ�เภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
The Adaptation of the Farmers Ban Tha Sawai, Tha Din Daeng Sub-District, Nong Phai District, Petchabun Province

เปลี่่�ยนแปลงจาก “เกษตรกรรมไปสู่่�อุุตสาหกรรม” แต่่เป็็นการเปลี่่�ยนแปลง
“สัังคมเกษตรกรรมและสัังคมอุุตสาหกรรมทุุนนิิยมที่่�ซ้้อนทัับกััน” มากยิ่่�งขึ้้�น 
ชาวนาจึึงไม่่ใช่่กลุ่่�มคนที่่�กำำ�ลัังหายไปจากชนบท  แต่่ชาวนาเป็็นวิิถีีชีีวิิตของกลุ่่�มที่่�
ปรัั บ ตัั วพร้้ อ มกัั บ การเปลี่่� ย นแปลงสัั ง คมการเมืืองสู่่�ความเป็็ น สมัั ย ใหม่่ แ ละ
สอดคล้้องกัับ สุุภา ใยเมืือง และคณะ (2559) สรุุปภาพรวมของการปรัับตััวของ
ชาวนาที่่�ใกล้้ชิิดกัับอำำ�นาจของกลไกตลาดและนโยบายของรััฐโดยมีีข้้อค้้นพบการ
ปรัับตััวของชาวนาการปรัับตััวในระบบและกระบวนการผลิิต การรวมกลุ่่�มรัับจ้้าง
แรงงานในชุุมชน  การปรัับตััวไปสู่่�การผลิิตข้้าวคุุณภาพและข้้าวอิินทรีีย์์ การปรัับ
ตััวเพื่่อ� หัันไปหาความหลากหลายทางพัันธุกุ รรม พัันธุ์์�ข้า้ วท้้องถิ่่น ดั
� งั นั้้�น การปรัับ
ตััวและการแก้้ปััญหาของชุุมชนต้้องใช้้ทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนร่่วมเป็็นเรื่่�องที่่�
สำำ�คัญ
ั สำำ�หรับั ชุุมชนการที่่�ประชาชนภายในพื้้�นที่่มี� กี ารรวมกลุ่่�มในรููปของประชาคม
หรืือชุุมชนซึ่่�งเป็็นแนวคิิดที่่�สนัับสนุุนความเข้้มแข็็งของชุุมชนและสัังคมโดยเน้้น
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชน ให้้ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ร่่วมแก้้ปััญหา ซึ่่�งการแก้้ปััญหา
นั้้�นจำำ�เป็็นต้อ้ งมีคี วามร่่วมมืือทำำ�พร้อ้ ม ๆ กัันในทุุกระดัับต้้องระดมทุุกองค์์ประกอบ
ในสัังคมโดยเฉพาะชุุมชน เพื่่อ� เสริิมสร้้างความเป็็นชุมชน
ุ ให้้มีคี วามเข้้มแข็็งสามารถ
แก้้ปััญหาต่่างๆ ได้้ด้้วยตนเอง อาทิิ การกำำ�หนดราคาขายข้้าวในชุุมชนกัับเถ้้าแก่่
ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องกัับแนวคิิดทฤษฎีีการพึ่่�งพาตนเองของชุุมชน นอกจาก
เกษตรกรจำำ�เป็็นจะต้้องรวมกลุ่่�ม  การมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานธุุรกิิจชุุมชนจึึง
จำำ�เป็็นที่่�เกษตรกรจะต้้องพึ่่�งตนเองทั้้�ง 5 ด้้าน คืือ ทางเทคโนโลยีี  เศรษฐกิิจ 
ทรััพยากรธรรมชาติิ จิิตใจ สัังคมและวััฒนธรรม จึึงจะประกอบอาชีีพหาเลี้้�ยง
ครอบครััวให้้พอมีีพอกิินได้้อย่่างมีีความสุุขต่่อไป
ข้อเสนอแนะ
	ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
1) ภาครััฐควรเร่่งดำำ�เนิินสนัับสนุุนงบประมาณในการสร้้างท่่อส่่งน้ำำ��จากอ่่าง
เก็็บน้ำำ��มายัังหมู่่�บ้้านเพื่่�อเพิ่่�มแหล่่งน้ำำ�� 
2) ภาครััฐควรเร่่งดำำ�เนิินลดต้้นทุนุ การผลิิต เช่่น ราคาปุ๋๋�ย และให้้ราคาตลาด
เป็็นไปตามกลไลตลาด จะทำำ�ให้้ปััญหาความยากจนหนี้้สิ� ินในระดัับครััวเรืือนของ
เกษตรกรอัันเนื่่�องมาจากการประกอบอาชีีพทำำ�นาลดลง
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3) ภาครััฐควรการส่่งเสริิม  อบรม ให้้ความรู้้�กัับประชาชน คืือ การส่่งเสริิม
ให้้ประชาชนมีวิี นัิ ยั ในการใช้้จ่า่ ยเงิิน ส่ง่ เสริิมการออมซึ่่ง� รััฐบาลควรเข้้าไปให้้ความรู้้� 
ดููแล กำำ�กัับ ส่่งเสริิมให้้ประชาชนใช้้จ่่ายเงิินอย่่างเป็็นระบบและถููกวิิธีีควบคู่่�กัันไป
ด้้วยจึึงจะเกิิดผลสำำ�เร็็จ
4) ภาครััฐควรทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้ส่่งเสริิมแหล่่งข้้อมููลความรู้้�และแหล่่ง
เงิินทุนก่
ุ อ่ ให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ส่วน
่ รวมอย่่างแท้้จริงิ เช่่น รัฐั ควรสนัับสนุุนเกษตรกร
ทำำ�การเกษตรแบบผสมผสานเพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ให้้ครอบครััว  
5) ภาครััฐควรส่่งเสริิมให้้มีกี ารรวมกลุ่่�มของภาคประชาชนในการดำำ�เนิินการ
เพื่่อ� ให้้เกษตรกรได้้รับั ทราบข่่าวสารข้้อมููลและมุ่่�งคุ้้�มครองประโยชน์์ของประชาชน
รวมกลุ่่�มการแบ่่งเขตการปลููกเพื่่�อเพิ่่�มความเข้้มแข็็งในการขายผลผลิิต
6) ภาครััฐควรให้้การสนัับสนุุนทางการศึึกษาด้้านการวางแผนทางการเงิิน 
โดยบรรจุุไว้้ในหลัักสููตรการศึึกษาตั้้�งแต่่ระดัับประถม มััธยม  อาชีีวศึึกษา และ
อุุดมศึึกษา เพื่่�อให้้ได้้รัับความรู้้�ทางด้้านการวางแผนทางการเงิินส่่วนบุุคคลอย่่าง
เป็็นระบบและมีีความต่่อเนื่่�อง
	ข้้อเสนอแนะเชิิงปฏิิบััติิการ
1) เกษตรกรควรพยายามหาวิิธีีลดต้้นทุนุ การผลิิตควรเลืือกใช้้วิธีีที่่
ิ เ� หมาะสม
กัับพื้้�นที่่� อาทิิ ใช้้พัันธุ์์�พืืชของท้้องถิ่่�นลดการซื้้�อพัันธุ์์�พืืชจากนายทุุนไม่่ใช้้หรืือลด
การใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีโดยใช้้ปุ๋๋�ยชีีวภาพแทนยารัักษาโรคพืืชควรใช้้ยาชีีวภาพ  ลดค่่าขนส่่ง
โดยการรวมกลุ่่�มขายสิินค้า้ เกษตรซึ่ง่� อาจเจรจาให้้นายทุุนมารัับสิินค้า้ หรืือร่่วมกันั
ขนส่่งจะทำำ�ให้้ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายลง เป็็นต้้น
2) เกษตรกรควรเก็็บเมล็็ดพัันธุ์์�พืืชไร่่ของตนเอง เพื่่อ� ใว้้ใช้้ในปีีหน้า้ ได้้ เป็็นการ
อนุุรัักษ์์พัันธุ์์�พืืชที่่�เป็็นของท้้องถิ่่�นอย่่างแท้้จริิงและจะทำำ�ให้้มีีต้้นทุุนการผลิิตที่่�ต่ำำ��
ลงโดยไม่่ต้้องซื้้�อจากนายทุุน
3) เกษตรกรควรมีีความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีการผลิิต เพื่่�อการพััฒนาการใช้้
เครื่่อ� งจัักรแทนแรงงานคนและแรงงานสััตว์์หรืือใช้้เทคโนโลยีีการผลิิตเพื่่อ� ลดต้้นทุนุ
การผลิิต เช่่น ใช้้โดรนในการพ่่นปุ๋๋�ย ลดต้้นทุุนและรัักษาสุุขภาพด้้วย เป็็นต้้น และ
ยัังสามารถปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการทางการเกษตรได้้อยู่่�เสมอเพื่่�อให้้ผลผลิิต
ได้้คุุณภาพและเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด
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4) เกษตรกรต้้องพึ่่�งพาตนเองจึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องพยายามช่่วยเหลืือตนเอง
ก่่อนหรืือช่่วยเหลืือกัันในชุุมชน หากเกษตรกรสามารถสะสมเงิินทุุนหรืือออมเงิิน
มีีเงิินทุุนของตนเองเองก็็ไม่่ต้้องกู้้�จากสถาบัันการเงิิน หรืือไม่่ต้้องใช้้เงิินทุุนจาก
พ่่อค้้าคนกลางหรืือนายทุุน
5) เกษตรกรควรมีกี ารรวมกลุ่่�ม/การมีีส่่วนร่วม
่ เพื่่อ� สร้้างอำำ�นาจในการเจรจา
ต่่อรองกัับนายทุุนและสามารถกำำ�หนดราคาสิินค้้าเกษตรเองได้้ หากผลิิตสิินค้้า
เกษตรที่่�มีีคุุณภาพตามมาตรฐานของรััฐหรืือของนายทุุนที่่�กำำ�หนดและพยายาม
ร่่วมกัันตั้้�งรัับปััญหาหาทางป้้องกัันความเสี่่�ยงของฤดููกาลที่่�เปลี่่�ยนแปลงร่่วมกััน 
ควรมีีการรวมกลุ่่�มเพื่่�อการปรัับปรุุงการทำำ�นา ได้้แก่่ การพึ่่�งพาตนเอง การฟื้้�นฟูู
ดิิน การใช้้ปุ๋๋�ยชีีวภาพ และการใช้้วััตถุุดิิบมาจากพื้้�นที่่� เป็็นต้้น 
6) เกษตรกรส่่วนใหญ่่ที่่ป� ระกอบอาชีีพทำำ�นาอายุุมากเป็็นผู้้�สูงู อายุุขาดคนรุ่่�น
ใหม่่มาประกอบอาชีีพทำำ�นาแทนผู้้�สููงอายุุ จึึงควรผลัักดัันหรืือสร้้างแรงบัันดาลใจ
รัักษ์์บ้้านเกิิดกลัับมาประกอบอาชีีพทำำ�นาให้้คนรุ่่�นใหม่่สามารถปรัับวิิธีีการทำำ�นา
ให้้ทัันสมััยและสามารถลดต้้นทุุนการผลิิตลงได้้
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