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การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาไทย

ใน จงัหวดัลพบุรี 2) ศึกษาเง่ือนไขของการดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาไทยในจงัหวดัลพบุรี และ 3) 
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ในการดาํรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยในจงัหวดัลพบุรี ผู ้
ศึกษาไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสาร และรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญัรวมทั้งส้ิน 45 คน คือ 
ชาวนาในจงัหวดัลพบุรี จาํนวน 33 คน และเจา้หนา้ท่ีเกษตรระดบัจงัหวดั และระดบัเกษตรอาํเภอ
ในจงัหวดัลพบุรีจาํนวน 12 คน โดยใชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวธีิการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรม และกระบวนการกลุ่ม ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
จาํแนกขอ้มูลเป็นหมวดหมู่หาความหมายและความเช่ือมโยงของประเด็นต่างๆ ภายใตบ้ริบทท่ี
เป็นอยูแ่ลว้นาํเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์การดาํรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยในจังหวดัลพบุรี มี
จาํนวนชาวนาท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเขตชลประทานเพิ่มข้ึนจากเดิม  เน่ืองจากการมีแหล่งนํ้ าท่ีอุดมสมบรูณ์ 
พื้นท่ีเหมาะสมแก่การทาํนา มีเคร่ืองมือทางการเกษตรท่ีทนัสมยั ช่วยทุ่นแรงให้กบัชาวนาไดท้าํนา
ไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน อีกทั้งยงัมีแรงงานภาคเกษตรท่ีช่วยในการทาํนาแทนชาวนาไดอี้กดว้ย 
ตลอดจนการสนับสนุนทางนโยบายการเกษตรของรัฐบาล แต่สําหรับชาวนาท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนท่ี
ชลประทานกลบัมีจาํนวนชาวนาลดลงจากเดิม ทั้งน้ีเพราะไม่มีแหล่งนํ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ ตอ้งรอเพียง
นํ้าฝนในการทาํนาเท่านั้น จึงสามารถทาํนาไดเ้พียงปีละหน่ึงคร้ัง นอกจากน้ีตน้ทุนการทาํนาก็สูงข้ึน 
ราคาผลผลิตตกตํ่ า อีกทั้ งย ังประสบภัยธรรมชาติต่างๆ  จึงทําให้ชาวนาท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนท่ี
ชลประทานบางส่วนเปล่ียนไปทาํไร่ออ้ยแทนการทาํนา เพราะว่าไดร้าคาดีและมีวิธีปฏิบติัท่ีง่ายกว่า
การทาํนา อย่างไรก็ตามจาํนวนของชาวนาในจงัหวดัลพบุรีในอนาคต โดยรวมอาจจะมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน เป็นเพราะความแตกต่างทางการสนบัสนุนเชิงนโยบายของรัฐบาลแต่ละรัฐบาล  



 

(4) 

ในดา้นเง่ือนไขของการดาํรงอยู่ของชาวนาไทยในจงัหวดัลพบุรี สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ปัจจยัหลกั คือ 1) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงอยูข่องชาวนาไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นท่ีดินและแหล่ง
นํ้ า ปัจจยัดา้นวิธีการทาํนา ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นนโยบาย และปัจจยัดา้นวิถีการดาํเนินชีวิต 
และ 2) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลิกทาํนาของชาวนาไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการยา้ยถ่ิน ปัจจยัดา้น
ความหลากหลายของอาชีพในจงัหวดัลพบุรี และปัจจยัดา้นการสืบทอดของลูกหลาน 
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงอยูข่องชาวนาในจงัหวดัลพบุรี  1) ปัญหาเร่ือง
แหล่งนํ้า และภยัทางธรรมชาติ เน่ืองจากไม่มีการจดัการบริหารเร่ืองแหล่งนํ้ าท่ีดี ถึงแมเ้ป็นจงัหวดัท่ี
อยู่ในเขตชลประทานแต่ก็ย ังพบปัญหาการขาดแคลนนํ้ าสําหรับชาวนาท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ี
ชลประทาน และปัญหาการจดัการกบันํ้ าท่ีมีในปริมาณท่ีมากเกินไป ไม่มีสถานท่ีสาํหรับระบายนํ้ า
เม่ือถึงฤดูนํ้ าหลาก  2) ปัญหาการแทรกแซงจากนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีจากสาํนกังาน
เกษตรอาํเภอและเกษตรจงัหวดัไม่สามารถควบคุมการกาํหนดระยะเวลาการทาํนาให้กบัชาวนาใน
จงัหวดัลพบุรี 3) ปัญหาเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่มีคุณภาพ ไม่มีแหล่งผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 4) ความไม่
แน่นอนของราคาผลผลิตและการขนส่งท่ีเป็นไปดว้ยความลาํบาก ระยะทางไกลจึงไม่สามารถขาย
ผลผลิตตามโรงสีได ้จึงจาํเป็นตอ้งขายให้กบัพ่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือถึงท่ีแทน ถึงแมร้าคาจะตํ่า
กว่าก็ตาม 5) ปัญหาจากการสนับสนุนเชิงนโยบายในลกัษณะประชานิยมของรัฐบาล ท่ีให้การ
ช่วยเหลือชาวนามากเกินไป ทาํให้ต่อไปชาวนาจะไม่สามารถพึ่ งพาตนเองได้ จะรอคอยการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะทาํใหรั้ฐบาลตอ้งแบกภาระมากข้ึน  

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาไดแ้ก่ 1) ควรมีการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ย
การดาํเนินตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ดว้ยการปลูกพืชใหห้ลากหลายมากกว่าการทาํนาเพียง
อยา่งเดียว ใหช้าวนารู้จกัพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ไม่จาํเป็นตอ้งรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
2) ควรส่งเสริมความรู้ให้กบัชาวนาให้มีความรู้มากข้ึน เช่น เร่ืองเมล็ดพนัธ์ุขา้ว การใชว้สัดุใน
ทอ้งถ่ิน ตอ้งเขา้ใจวิถีชีวิตของตนเองอยู่กบัธรรมชาติให้ได ้3) ภาครัฐตอ้งให้การสนบัสนุนภาค
เกษตรกรรมใหม้ากข้ึนและจริงจงัอีกทั้งยงัตอ้งมีการปลูกฝังอาชีพทาํนา สนบัสนุนแหล่งเงินทุนแก่
ชาวนา แต่ตอ้งตดัการใหเ้ชิงประชานิยม 
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The study was conducted for three objectives as follows: 1) to investigate the 
current  situations  of  Thai  farmers  in  Lopburi  province;  2)  to  find  out  the  factors 
affecting the existence of Thai farmers there: and 3) to identify the problems in their 
cause  of  living  and  make  some  recommendations  to  solve  them.    In  this  qualitative 
research,  the  data  were  gathered  from related  documents  and  45  key  informants, 
consisting of 33 farmers and 12 agricultural officers at the district and the provincial 
levels in Lopburi province.  Apart from in-depth interviews of the key informants, the 
researcher  observed  farmer  behaviors  and  group  process.    Researcher  used  analysis 
method  of  data  for  data  classification into  categories  find  out  the  meaning  and 
correlation under context. Then the data were described. 
  It  was  found  that  there  were  farmers  in  the  irrigated  areas  because  of  water 
abundance,  thus  being  suitable  for  farming.    They  possessed  modern  agricultural 
technology which made them work more conveniently and rapidly without straining 
their muscles.  Also, there were agricultural laborers that they could hire to help them 
to  do  farming.    Moreover,  they  were supported  by  the  government’s  agricultural 
policy.    Conversely,  the  number  of  farmers outside  the  irrigated  areas  was  reduced 
because of scarcity of water, and as they had to depend mainly on rainwater.  They 
could  work  in  the  fields  only  once  a  year.   Besides,  the  farming  cost  rose  and  the 
prices  of  yields  were  low.    On  top  of  that  they  experienced  natural  disaster.    As  a 
consequence,  some  farmers  outside  the  irrigated  areas  turned  to  do  sugar  plantation 
because they could got a good price and it was easier to do than rice cultivation.  In 
addition  it  was  found  that  the  number  of farmers  in  Lopburi  province  tended  to 
increase partly because of the differences in the policy of each government. 
  The  main  factors  affecting  the  cause of  living  of  Thai  farmer in  Lopburi 
province were: 1) the factors contributing to the existence of Thai farmers: land and 
water sources, agricultural method, finance, government policy, and way of life, and 
2)  the  factors  contributing  to  the  giving  up  of  farming:  emigration,  variety  of 
occupations  in  Lopburi  province  and  the  occupational  succession  of  the  younger 
generation. 
  The problems related to the existence of farmers in Lopburi province were: 1) 
Water  sources  and  natural  disaster.    There  was  poor  water  management.    Although 
Lopburi  province  was  under  the  irrigation  gone,  farmers  outside  the  irrigated  areas 
still  experienced  water  scarcity.    There  was  a  problem  of  excess  water  in  the  rainy 
season, which was unable to be drained out.  2) The interference of local politicians



 

(6) 

 

 

that make the agricultural officers at the district and the provincial levels in Lopburi 
province could not control the period of farming.  3) The seeds were of low quality 
and  there  was  no  source  for  seed  production.   4)  There  was  price  uncertainty  and 
transportation  was  not  convenient.    Because  of  a  long  distance  from  the  rice  mills, 
farmers could not sell their yields directly to the rice mills.  They had to sell them to 
middlemen instead, although the prices were lower.  5) The government spoiled them 
by giving aid though populist policies, making them unable to be self-reliant and just 
waiting for help from the government, which had to bear a burden for them. 
  Recommendations 

1) The philosophy of self-sufficiency economy followed the new agricultural 
theory should be introduced to Thai farmers so  that  they  would  learn  to  sustainably 
rely on themselves, not just waiting for the government assistance.  2) Farmers should 
be  given  more  knowledge  on  rice  seeds  and  the  use  of  local  materials  and  more 
understanding  of  the  way  of  life  that  was in  harmony  with  the  nature.    3)  The 
government  should  more  seriously  support  the  agricultural  sector.    It  should  train 
them  on  affective  farming  and  provide  them  with  financial  support.    However,  the 
populist policy should be reduced. 
  



 

 
 

 

กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เร่ือง การดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาไทย : กรณีศึกษาชาวนาจงัหวดัลพบุรี สาํเร็จ
ลุล่วงไดเ้น่ืองมาจากผูเ้ขียนไดรั้บความช่วยเหลือในการใหข้อ้มูล คาํปรึกษา ขอ้แนะนาํ ความคิดเห็น
และกาํลงัใจจากบุคคลหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสมบูรณ์ มรกฎ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ระดบัชาํนาญการพิเศษ จงัหวดัลพบุรี และนายณัฐวุฒิ ตรงดีตาํแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม
ยทุธศาสตร์และสารสนเทศ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลพบุรี  ท่ีให้การช่วยเหลืออาํนวยความสะดวก
ในการตอบแบบสอบถามของเจา้หนา้ท่ีเกษตรอาํเภอทุกอาํเภอของจงัหวดัลพบุรี  ซ่ึงทาํใหก้ารศึกษา
คร้ังน้ีมีความสมบูรณ์และรวดเร็วมากข้ึน 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ดร. สุวิชา เป้าอารีย ์ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์ของผูเ้ขียน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาใหค้าํปรึกษา ขอ้ช้ีแนะ ขอ้แนะนาํ และขอ้คิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนใหก้าํลงัใจแก่ผูเ้ขียนในการทาํวิทยานิพนธ์
เล่มน้ีตลอดมา รวมทั้ง กรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีไดถ่้ายทอด
และสร้างความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขียน และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นอย่างดี และ
ขอขอบพระคุณครอบครัวพวงประยงคท่ี์ไดก้รุณาใหก้ารช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํในการศึกษาคร้ังน้ี 
ขอขอบคุณนางสาวฉมานนัท ์แกว้อินต๊ะ ท่ีช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูล และคาํแนะนาํในการศึกษา
คร้ังน้ี รวมถึงเพื่อนๆท่ีรักทุกคนของผูเ้ขียน สาํหรับกาํลงัใจและความช่วยเหลือท่ีมีใหม้าโดยตลอด 
รวมไปถึง นายอนุชา โอทาศรี ผูซ่ึ้งเป็นนอ้งชายของผูเ้ขียนท่ีช่วยเหลือในการเกบ็ขอ้มูลในการศึกษา 

ทา้ยสุด ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความสาํเร็จทั้งหมดจากการทาํวิทยานิพนธ์
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ ท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะ

แก่การทําเกษตรกรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาข้าว  ซ่ึงพบได้มากทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต้ อันแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของอาชีพชาวนา ท่ีมีต่อประเทศและคนในประเทศ เปรียบ

เหมือนกระดูกสันหลังของชาติ โดยที่ประเทศไทยได้ช่ือว่าผู้ผลิตแหล่งอาหารสําคัญไม่เฉพาะแต่

ของคนในชาติ แต่รวมถึงการเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของคนในโลกด้วย 

การผลิตข้าวของชุมชนเกษตรกรชาวนาที่ทํานาเป็นอาชีพหลักในอดีตนั้นผลิตเพื่อยังชีพใน

ครัวเรือน แต่ปัจจุบันจากการเข้ามาของภาครัฐที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาชนบท จึงทําให้ชุมชน

ชาวนามีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตจํานวนมากเพื่อการ

ส่งออก ซ่ึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนชาวนาจึงเปลี่ยนแปลงไปเป็นเชิง

พาณิชย์ คือ ผลิตเพื่อขาย เข้าสู่การผลิตเชิงพานิชภายใต้อิทธิพลของกลไกทุนนิยมคือ ต้องนําสินค้า

ที่ผลิตได้ไปขายในตลาด เพื่อที่จะได้เงินมาซื้อปัจจัยในการดํารงชีวิต และในการขายสินค้าในตลาด

นั้น ผู้ผลิตเหล่านี้ไม่มีอํานาจใดๆ ไปกําหนดกฎเกณฑ์ภาวะของตลาด และโดยทั่วไปมักจะตกเป็ น

ฝ่ายเสียเปรียบต่อพ่อค้าและนายทุนเสมอ ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปใน

สังคมไทย มีการลงทุนทุกขั้นตอน มีการจ้างแรงงาน ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการผลิต เช่น 

เครื่องจักรกล ปุ๋ยเคมี ยากําจัดแมลง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตามมา คือ รายจ่ายในครัวเรือนเพิ่ม

สูงขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งการพัฒนาที่เจริญให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน ในขณะ

ท่ีผลผลิตของชาวนากับมีราคาตกตํ่าลง(กฤษฎา นาโสก, 2552) 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตข้าวและส่งออกข้าวไปยังประเทศที่บริโภคข้าวเช่นเดียว 

กับประเทศไทย ในอันดับต้นๆของโลกก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ช่วยทําให้ชาวนาไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นตาม
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ไปด้วย ตรงกันข้ามกลับพบว่าชาวนาไทยกลับมีภาระหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นจากการทํานา  ดังที่ ดร.

ธนวรรธน์  พลวิชัย ผู้อํานวยการศูนย์พยากรณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิเคราะห์ว่า หนี้สินของ

เกษตรกรในปัจจุบันเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้นมาก

อย่างผิดปกติ โดยผลสํารวจพบว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากการ

บริโภคลดลง 51.68  % ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 67.94  %  แต่รายได้ลดลง 47.84  % ส่งผลต่อการออม

ลดลง 67.09  % จึงเป็นสิ่งที่น่ากังวล ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเกษตรกรรม และจากหนี้ท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ท่ีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 1  % เป็ น 2.5  % ภาระหนี้เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก

รายได้ลดลง และต้นทุนสูงขึ้น จากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เกษตรกรเริ่มมีปัญหาในการ

ผ่อนชําระหนี้สิน และหันไปพึ่งพาเงินนอกระบบมากขึ้น โดยพิจารณาจากผลการสํารวจสถานภาพ

เกษตรกรไทย ของหอการค้าไทยที่พบว่า มีภาระหนี้สินและการผ่อนชําระ โดยมีหนี้สินในระบบใน

เดือนกรกฎาคม ปี 2552  คิดเป็นสัดส่วน 64.67 % จากเดิมในเดือน ธันวาคม ปี 2551  มีหนี้ในระบบ 

77.79 % แต่ปรากฏว่ามีภาระหนี้นอกระบบในเดือน กรกฎาคม 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 35.33 % จากเดือน

ธันวาคม ปี 2551 มีหนี้นอกระบบ เพียง  22.21 % ในขณะที่รายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นอย่างสูง 

เป็นผลมาจากโครงการรับจํานําผลิตผลการเกษตรซึ่งมีบทบาทสูงในการสร้างรายได้และพัฒนา

เศรษฐกิจ ปัญหาหนี้ท่ีเพิ่มขึ้นนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวล ต่อความสามารถการพึ่งพาตัวเองของเกษตรกรใน

อนาคตเนื่องจากมีต้นทุนค่าครองชีพสูงขึ้น (ธนวรรธน์  พลวิชัย, 2552) 

การที่ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดได้เพิ่มสูงต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลายปี 2552 เป็นต้นมา 

จนถึงปี น้ีราคาก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอีกมาจากสาเหตุสําคัญหลายประการ คือ 1) ความต้องการสินค้าเกษตร

จากจีนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนให้กับอุตสาหกรรมการผลิตที่เติบโตเร็ว 2) สภาพภูมิอากาศที่

แปรปรวนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ภัยแล้งในปี 2552/53 ต่อด้วยนํ้าท่วมรุนแรงในไทย

เมื่อปลายปี ก่อน ภัยแล้งในรัสเซียและนํ้าท่วมที่ปากีสถาน ล้วนส่งผลให้ผลผลิตเกษตรในตลาดโลก

ลดลง 3) โรคระบาดและแมลงทําลายพืชผล แม้ว่าไม่มีผลในวงกว้างต่อพืชหลายชนิดเหมือนภัย

ธรรมชาติ แต่เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานและได้สร้างความเสียหายหนักต่อผลผลิตกุ้งในอินโดนีเซีย

และผลผลิตมันสําปะหลังในไทย 4) ราคานํ้ามันดิบที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องสนับสนุนให้มีการใช้

พลังงานทดแทนจากพืชเพิ่มขึ้น 

นอกจากราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ท่ีเพิ่มสูงขึ้นแล้ว ภาครัฐยังมี “โครงการประกันรายได้

เกษตรกร” ท่ีเข้ามาช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งได้รับราคาไม่สูงขึ้น

เหมือนราคาสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยให้เงินชดเชยให้กับครัวเรือนเกษตรกรโดยตรง หากราคาตํ่ากว่า

ราคาประกันของภาครัฐ ซ่ึงในฤดูนาปี 53/54 ภาครัฐได้โอนเงินให้ครัวเรือนชาวนาประมาณ 6 แสน

ราย รวมเป็นเงินกว่า 2 หมื่น 4 พันล้านบาท เฉลี่ยต่อรายเป็นเงิน 4 หมื่นบาท และในฤดูนาปรังปี น้ี 
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ภาครัฐได้ให้เงินช่วยเหลือแก่ชาวนา 8 แสนราย เฉลี่ยต่อรายเป็นเงิน 2 หมื่น 5 พันบาท เงินจํานวนนี้

เป็นรายได้ท่ีเพิ่มเติมจากการขายข้าวเปลือกตามกลไกตลาดปกติ จึงทําให้เกษตรกรไทยโดยภาพรวม

ในช่วง 2 ปี นี้มีรายได้ดีกันถ้วนหน้า พอจะเรียกได้ว่าเป็น “ปีทองของเกษตรกรไทย” เมื่อเกษตรกรมี

รายได้เป็นกอบเป็นกํามากขึ้นมาระยะหนึ่ง ประกอบกับมีความไว้วางใจว่า ภาครัฐจะเข้ามาดูแลหาก

ราคาสินค้ากลับมาตกตํ่า ทําให้เกษตรกรไทยมีความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็ น

การใช้จ่ายเกี่ยวกับปัจจัยสี่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเฉพาะ

รถจักรยานยนต์และรถกระบะที่มียอดจดทะเบียนในส่วนภูมิภาคเร่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนต่อเนื่อง

ตั้งแต่ต้นปี 2553 (ปัญจพัฒน์ ประสิทธิ์เดชสกุล, 2554) 

จากการที่รัฐบาลได้เร่งการพัฒนาแบบทุนนิยมมุ่งส่งเสริมการผลิตเพื่อเชิงพาณิชย์ ท่ี

ต้องการผลผลิตจํานวนมากๆ โดยให้การสนับสนุนสินเชื่อให้กับชาวนาหากไม่มีทุนในการทํานา 

โดยสามารถนําโฉนดที่ดินไปฝาก (จํานอง) ไว้กับธนาคารของรัฐ (ธ.ก.ส.) เพื่อที่นําเงินมาลงทุน

ต่อไป แต่ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย แม้นโยบายลักษณะนี้ในด้านนี้จะดูดีแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นการเพิ่ม

ภาระหนี้สินให้กับชาวนาไทย บางรายไม่มีเงินพอจ่ายค่าดอกเบี้ย จนต้องให้ธนาคารยึดที่ดินทํากิน

ของตนไป นอกจากนี้ภาวะปัญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเพิ่มขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นฝนทิ้งช่วง

แห้งแล้ง นํ้าท่วม แมลงศัตรูพืชระบาด อีกทั้งพันธุ์ข้าวที่ชาวนาใช้ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ข้าวที่เกษตรกร

เก็บไว้ในฤดูท่ีผ่านมา ซ่ึงจะพบโรคข้าวที่ระบาดมากที่สุดคือโรคไหม้ รองลงมา คือโรคขอบใบแห้ง 

ส่วนแมลงศัตรูข้าวที่ระบาดมากที่สุด คือเพลี้ยไฟ รองลงมาคือแมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

(ชาติ พานเหล็ก, 2551) และปัจจุบันข้าววัชพืชได้แพร่ระบาดไปทั่วพื้นที่นาในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย ทําให้ผลผลิตของข้าวเสียหาย สาเหตุสําคัญที่ทําให้ข้าววัชพืชแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

คือการปนไปกับเมล็ดพันธุ์ (อาทิตยา สุตา, 2551) ทําให้ได้ผลผลิตไม่ดีหรือไม่ได้เลย น่ีก็เป็นอีก

สาเหตุท่ีทําให้ชาวนาต้องอพยพเข้าสู่เมืองเพ่ือมาทํางานเพราะการทํานาไม่ได้ผลผลิต 

ท่ามกลางปัญหาและความผันผวนของการทําการเกษตรแผนใหม่กระบวนการที่นําไปสู่

การปรับตัวของเกษตรกรมาสู่เกษตรกรรมทางเลือก ได้ก่อตัวและมีกําลังเคลื่อนอย่างต่อเนื่องแม้

เกษตรกรส่วนใหญ่ในชุมชนยังทําการเกษตรเคมีเป็นหลัก แต่ก็ได้เรียนรู้ท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ทําการเกษตรแบบใหม่ โดยการใช้ท้ังปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยนํ้าหมัก เข้ามาช่วยลดต้นทุนในการผลิต ซ่ึงการ

เรียนรู้เหล่านี้เกิดจากการติดตามข่าวสาร ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยน

ความรู้จากคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต

ของตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ (นภดล หงส์ศรีพันธ์, 2552) ซ่ึงเกษตรกรนั้นมีภูมิปัญญา

ของตนเองอยู่แล้วทั้งภูมิปัญญาทางกายภาพ สังคม ทางทรัพยากรบุคคล เพียงแต่ยังขาดการดึง

ศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ ดังนั้นเกษตรกรควรประยุกต์กระบวนการวิจัยเพื่อนําไปใช้ในการ
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พัฒนาการทําเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทําให้ปัจจัยในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่

ละปีลดลงได้อีกด้วย ทั้งนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการสนับสนุนจากทางรัฐบาลที่ควรออก

นโยบายที่จะช่วยสร้างหลักประกันให้กับเกษตรกรที่ทํานานั้น ได้มั่นใจว่าอาชีพที่ทําอยู่นั้นมีความ

มั่นคงสามารถเลี้ยงสมาชิกในครัวเรือนได้ ไม่มีภาระหนี้สิน และเป็นอาชีพที่ยั่งยืน (วนัสพงษ์ ใจอิน

ผล, 2553) 

หากเกษตรกรที่มีอาชีพทํานาได้มีหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืน โดยสามารถพึ่งตนเองได้ 

น่าจะทําให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน ทั้งสุขภาพกายของเกษตรกรเองที่มีความเสี่ยงต้องเฝ้ า

ระวังเพราะต้องทํางานหนัก กลางแดด ก้มๆ เงยๆ ได้มีหลักประกันที่ให้พวกเขาเหล่านั้นได้ มีสุข

ภาวะที่ดีข้ึนทั้งทางกาย และใจ ไม่ต้องกังวล ถึงสุขภาพของตน และรายรับ รายจ่าย ภายในครัวเรือน

อีกต่อไป และที่สําคัญจะทําให้การคงอยู่ของอาชีพทํานานั้นจะมีแนวโน้มในทางบวกเช่นกัน 

(กฤษณา งามกมล, 2552) 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับอาชีพการทํานาของชาวนาไทย ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

อาชีพชาวนาไทย เพราะหากแนวโน้มของอาชีพการทํานาลดลงแล้ว จะทําให้ประเทศไทยประสบ

กับปัญหาความมั่นคงด้านอาหารก็เป็นได้ ทั้งนี้เพราะประชากรในประเทศยังคงต้องบริโภคข้าวเป็น

อาหารหลัก หากเราไม่มีอาชีพนี้ หรือมีลดลงอย่างมากอาจจะต้องนําเข้าข้าวมาจากประเทศอื่น หาก

เป็นเช่นนี้ราคาข้าวจะเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อการดํารงชีวิต เพราะรายจ่ายในครัวเรือนย่อมเพิ่มขึ้นตาม

ไปด้วย  จากการท่ีพบว่ามีปัจจัยที่สําคัญมากมายที่ทําให้อาชีพนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปี

ท่ีผ่านมา ซ่ึงส่งผลต่อการทําอาชีพการทํานา แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องเร่งรัดให้มีการ

พัฒนาศักยภาพของชาวนา สนับสนุน การให้ความรู้ให้ความสําคัญต่ออาชีพนี้โดยการให้การ

ช่วยเหลือชาวนาให้มีหลักประกันการทํานาให้กับชาวนาได้มั่นใจว่าการทํานาก่อให้เกิดรายได้ท่ี

มั่นคง ลดภาระหนี้สิน โดยการช่วยเหลือนั้นต้องเป็นแนวทางที่ควรให้ชาวนาได้พ่ึงตนเอง และ

สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง เพราะการทําอาชีพนี้แล้วสามารถพึ่งพาตนเองได้ จะทําให้อาชีพทํานานั้น

กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ชาวนาไทยต่อไปในอนาคตได้นั่นเอง 
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1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 

1.  เพื่อศึกษาสถานการณ์การดํารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย โดยการศึกษากรณีของชาวนา

ในจังหวัดลพบุรี 

2.  เพื่อศึกษาเงื่อนไขของการดํารงอยู่ของชาวนาไทย โดยการศึกษากรณีของชาวนาใน

จังหวัดลพบุรี 

3.  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดํารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยโดย

การศึกษากรณีของชาวนาในจังหวัดลพบุรี 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 

 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ ในการศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมการศึกษาสถานการณ์การดํารง

อยู่ของอาชีพชาวนาไทย เงื่อนไขของการดํารงอยู่ของชาวนาและปัญหา อุปสรรค ตลอดจน

ข้อเสนอแนะสําหรับการดํารงอยู่ของชาวไทย 

 2.  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายและแหล่งข้อมูล กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 

ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ คือ ชาวนาในจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่

จากสํานักงานเกษตรอําเภอลพบุรี  

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1.  ทราบถึงองค์ประกอบและแนวโน้มการดํารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยในปัจจุบัน  

2.  สามารถนําผลจากการวิจัยนั้นไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับ

เกษตรกรท่ีทําอาชีพชาวนา ได้มีมั่นคงมากขึ้น  

3.  ใช้เป็นแนวทางการศึกษาให้กับผู้ท่ีสนใจอาชีพชาวนา อีกทั้งยังเป็นการศึกษาเพื่อเป็นอีก

แนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยส่งเสริม และผลักดันการสร้างหลักประกันที่ยั่งยืนให้กับชาวนาไทย

ต่อไปในอนาคต 



 
 

  บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับในการพัฒนา 

 

2.1.1  ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลําดับขั้น (The Stages of Economic 
Growth Theory)
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2.1.2  ทฤษฎีฝนหล่นจากฟ้ า (Trickle Down Effect Theory)



 

 

 2.1.3  ทฤษฎีการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Redistribution  with   

Economic Growth Theory)



 

 

 2.1.4   ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory)



 

 

 



 

 

2.2.  แนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 

 

2.2.1  ปรัชญาของมาร์กซ์ 



 

 



 

 

2.2.2  การวิพากษ์ระบบทุนนิยมโดยมาร์กซ์ 
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2.2.3  ลัทธิเลนิน 



 

 

 

2.2.4  แนวคิดของมาร์กซีสต์คลาสสิคว่าด้วยปัญหาชาวนา 



 

 



 

 

 

 



 

 

2.2.5  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสู่การผลิตแบบทุนนิยมในภาคเกษตรกรรม



 

 

2.2.6  สถานภาพของระบบทุนนิยมในประเทศไทย 



 

 



 

 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต 

 

2.3.1  ความหมายของคุณภาพชีวิต  
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2.3.2  องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
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2.3.4  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
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2.4  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการย้ายถิ่น 

 

2.4.1  ทฤษฎีการย้ายถิ่นของ Ernst Georg Ravenstien  

2.4.2  ทฤษฎีการย้ายถิ่น (Theory Migration) 



 

 

2.4.3  ทฤษฎีการย้ายถิ่นในสังคมทวิลักษณ์ (Dual Societies)  

2.4.4  ทฤษฎีความคาดหวังในรายได้ (An expected income’ model of rural-urbal) 



 

 

2.4.5 ทฤษฎีการตัดสินใจย้ายถิ่นในระดับจุลภาค (Micro- level decision-making 

Framework) 



 

 

  

 

2.4.6  ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependent Plantation Economies) 



 

 

2.4.7  ทฤษฎีระบบโลก 



 

 

 

 

2.5  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

 2.5.1  ความหมายและแนวทางปฏิบัติ



 

 



 

 



 

 

2.5.2  เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

2.5.3  ประโยชน์และความสําคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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2.5.4  แนวคิดและความหมายของเกษตรกรรมทางเลือก



 

 



 

 

2.6  แนวทางการดํารงชีพอย่างยั่งยืน  
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แหล่งที่มา: 2001 
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2.7  นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรของไทย (ระดับมหภาค) 

 

1025502554

2.7.1  ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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2.7.2  นโยบายการเกษตรของไทย 
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2.7.3  นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าเกษตรที่สําคัญ มีดังนี้ 
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2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 

การศึกษา การดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาไทย กรณีศึกษาชาวนา จงัหวดัลพบุรี ไดเ้ลือกใชว้ิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาทั้งน้ี เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดาํรงอยู่
ของอาชีพชาวนาไทย เง่ือนไขของการดาํรงอยู่ของชาวนาไทยและปัญหา อุปสรรค ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะสาํหรับการดาํรงอยูข่องชาวไทย ซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1  แนวคิดในการศึกษาเบ้ืองตน้                                                                                                     
3.2  วิธีการศึกษา                                                                                                                       
3.3  ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีสาํคญัสาํหรับการศึกษา (Key-informant)                                                                         
3.4  เคร่ืองมือในการศึกษา                                                                                                           
3.5  ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล                                                                                                             
3.6  การตรวจสอบขอ้มูล                                                                                                                  
3.7  การวิเคราะห์ขอ้มูล                                                                                                                         
3.8  นิยามศพัท์
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3.1  แนวคดิในการศึกษาเบือ้งต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขของการ

ดํารงอยู่ของชาวนา

ไทย

การดํารงอยู่

ของชาวนา

ความรู้และนวตักรรม 

- การศึกษา 

- เศรษฐกิจพอเพียง/  
ทฤษฎีใหม่ 

สุขภาพ
 

เศรษฐกจิ 

- รายได ้- หน้ีสิน 

- เงินทุน 

- ราคาขา้ว 

- ราคาท่ีดิน 

- การยา้ยถ่ิน 

ค่านิยม วัตถุนิยม 

-การศึกษา 

ปัจจัยทางธรรมชาติ 

- แหล่งนํ้า 

-ท่ีดิน 

-ภยัทางธรรมชาติ 

นโยบาย

การเกษตร 
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3.2  วิธีการศึกษา 

 

 แหล่งข้อมูลที่ทําการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นจาก

การศึกษาจากเอกสาร (Documentary  Study) ในประเด็นของ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

และความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการทํานาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

 2.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาเข้าไปเก็บในพื้นที่การศึกษา โดยการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล นอกจากนั้นยังทําการสังเกต และสนทนากลุ่มกับชาวนาในเขตพื้นที่ ดังจะได้

กล่าวในรายละเอียดของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 

3.3  ผู้ให้ข้อมูลหลักที่สําคัญสําหรับการศึกษา (Key-informant)   

                                                                                                

ผู้ศึกษาได้เลือกพื้นที่ในการศึกษา โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบยึดจุดมุ่งหมายของ

การศึกษาเป็นหลัก ซ่ึงเป็นการเลือกแบบไม่มีโครงสร้างที่เคร่งครัด มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ

ท่ีไม่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เหมาะสมกับแนวคิด จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ในการศึกษา ผู้

ศึกษาจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกัน ซ่ึงเลือกเฉพาะรายที่มีลักษณะสําคัญบาง

ประการร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทําการศึกษาประชากรกลุ่มนั้นอย่างลงลึก คือ ชาวนาใน

จังหวัดลพบุรี การเลือกกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลักที่สําคัญ รวมทั้งสิ้น 45 คน ประกอบด้วย        

- ชาวนาในจังหวัดลพบุรี 11 อําเภอ อําเภอละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน                                                

- เจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จํานวน 1 คน และเจ้าหน้าที่จาก

สํานักงานเกษตรอําเภอจังหวัดลพบุรี จํานวน 11 คน จากแต่ละอําเภอในจังหวัด

ลพบุรี                                                                                                                                                

เนื่องจากการศึกษาข้อมูลจํานวนชาวนาที่ข้ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่าพื้นที่

ในเขตภาคกลาง จังหวัดลพบุรีมีจํานวนชาวนามากที่สุด คือ 8, 754 คน (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2553) 

เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคกลาง อีกทั้งมีพ้ืนที่การทํานาที่อยู่ในเขตชลประทานและนอก

เขตชลประทานถึงแม้จะมีพ้ืนที่เพาะปลูกไม่มากก็ตาม นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมภายใน

จังหวัดเป็นจํานวนมาก และแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกหลายแห่ง จากความหลากหลายดังกล่าวอาจ

เป็นเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลต่อการดํารงอยู่ของชาวนาไทยในปัจจุบันและอนาคต  
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3.4  เคร่ืองมือในการศึกษา 
 
 1.  สมัภาษณ์ (Interview) การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็นวิธีการหลกั
ในการรวบรวมขอ้มูลโดยมีแนวประเด็นคาํถามท่ีไดเ้ตรียมไวแ้ลว้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ําหรับแนว
ประเด็นคาํถามสาํหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในรายละเอียดกบั
ผูท่ี้ให้ขอ้มูล ประเด็นคาํถามไดก้าํหนดตามขอบเขตเน้ือหาการศึกษา การสัมภาษณ์มีลกัษณะการ
พูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติตามความเหมาะสมและเป็นกันเอง ตามความเหมาะสมกับเวลาและ
โอกาส โดยใหผู้ต้อบเล่าเร่ืองต่างๆ ของตนเองตามประเดน็คาํถามอยา่งยดืหยุน่ 

2.  การสังเกต (Observation) ไดใ้ชก้ารสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
Observation) ในบริบทโดยรวมของชาวนาในเขตพ้ืนท่ี โดยผูศึ้กษาจะทาํการสงัเกตสภาพทัว่ไปของ
ชาวนาในฐานะลูกหลานของชาวนา เช่น ลกัษณะความเป็นอยู่ เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํนา 
สภาพจิตใจของผูใ้ห้ขอ้มูล ลูกหลานของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นอย่างไร เป็นตน้ ซ่ึงจะรวบรวมขอ้มูลโดย
การจดบนัทึกตามประเดน็ท่ีกาํหนดไวแ้ละถ่ายภาพ 

3.  การสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) เป็นเทคนิคท่ีประยกุตม์าจากการสัมภาษณ์ 
ท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ มกัเป็นการสัมภาษณ์ในประเด็นเก่ียวพนักบัขอ้เทจ็จริงหรือ
เร่ืองทัว่ ๆไป การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มโดยเป็นผูด้าํเนินการสัมภาษณ์ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริงตามวตัถุประสงค ์ทั้งน้ีเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายภายในกลุ่ม
โดยผูเ้ขา้ร่วมสนทนา คือ กลุ่มของชาวนาในจงัหวดัลพบุรี โดยแบ่งกลุ่มการสนทนาของชาวนาใน
จงัหวดัลพบุรีออกเป็นอาํเภอละกลุ่ม 

 
3.5  ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในภาคสนาม โดยดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.  นาํหนังสือขอความร่วมมือในการวิจยัท่ีออกโดย คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นาํส่งไปยงัหน่วยงานในพื้นท่ีเพื่อขออนุญาตเก็บรวมรวมขอ้มูล 
และการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของรัฐไปยงัสาํนกังานเกษตรจงัหวดัลพบุรี และสาํนกังานเกษตรประจาํ
อาํเภอ 11 อาํเภอ 

2.  สร้างความสัมพนัธ์และปรับตวัใหเ้ขา้กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและผูน้าํชุมชน ผูศึ้กษาได้
เขา้แนะนาํตวักบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐและผูน้าํชุมชน เพ่ือทาํความรู้จกัและอธิบายถึงวตัถุประสงคข์อง
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การเขา้มาในพ้ืนท่ี ตลอดจนการขอความร่วมมือในการศึกษาวิจยั จากนั้นไดห้าโอกาสเขา้พบปะ
พดูคุยกบัชาวบา้นท่ีมีอาชีพทาํนา ไดแ้ก่ ชาวนาในเขตพื้นท่ีของแต่ละอาํเภอของจงัหวดัลพบุรี เพ่ือ
สร้างความคุน้เคย และสงัเกตวิถีชีวิชาวบา้นเก่ียวกบัการทาํนา 

3.  การเก็บขอ้มูลรายละเอียดแบบเจาะลึก เม่ือผา่นช่วงการสร้างความสัมพนัธ์และปรับตวั
ไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ ผูศึ้กษาไดเ้ร่ิมเก็บขอ้มูลส่วนรายละเอียดในแต่ละประเด็น โดยเขา้พบปะพูดคุย
กบักลุ่มเป้าหมาย ตามเง่ือนไขสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

4.  การหาขอ้มูลเพิ่มเติม เม่ือผูศึ้กษาไดร้วบรวมวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของขอ้มูลและ
สรุปผลแลว้ หากพบว่าขาดรายละเอียดขอ้มูลบางส่วน ก็ไดเ้ขา้ไปเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมตลอดช่วงของ
การเขียนรายงานการวิจยั 

 

3.6  การตรวจสอบข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตรงกนั ครอบคลุม
และเพียงพอ ท่ีจะตอบวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ โดยใชว้ิธีตรวจสอบแบบสามเสา้ (Triangulation) ซ่ึงมี
วิธีการตรวจสอบ ดงัน้ี 
 1.  การตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลท่ีต่างกัน คือ การเปล่ียนแปลงบุคคลผูใ้ห้ข้อมูลท่ี
หลากหลายออกไป โดยใชค้าํถามเดียวกนักบัคนหลายๆ คน เพื่อตรวจสอบดูว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแต่ละ
คนเป็นอยา่งไรบา้ง สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัหรือไม่อยา่งไร พยายามหาขอ้มูลให้สอดคลอ้งหรือ
กระจ่างใหม้ากท่ีสุด 

2.  การตรวจสอบขอ้มูลในสถานท่ีท่ีต่างกนั ดว้ยการเปล่ียนสถานท่ีใหข้อ้มูลโดยเก็บขอ้มูล
ในเร่ืองเดียวกันจากหลายๆ สถานท่ี แลว้นําขอ้มูลมาตรวจสอบดูความคลา้ยคลึงกันและความ
กระจ่างของขอ้มูล 

3.  การตรวจสอบขอ้มูลในเวลาท่ีต่างกนั คือ การเปล่ียนแปลงช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูล 
โดยเก็บขอ้มูลในเร่ืองเดียวกนั ในเวลาต่างกนั แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบดูว่า ณ เวลาท่ีต่างกนั
ขอ้มูลเหมือนหรือขดัแยง้กนัหรือไม่ อยา่งไร 

ทั้งน้ี หากตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูลแลว้พบว่ายงัขาดความชดัเจนใน
บางประเด็น ตลอดจนไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลในชุดเดียวกนัหรือชุดอ่ืนๆ จะกลบัเขา้ชุมชนทาํการ
ตรวจสอบข้อมูล โดยนํากลับไปสอบถามเจ้าของขอ้มูล และผูน้ํากลุ่มในแต่ละแผนกอีกคร้ัง
ตลอดจนการตรวจเช็คความสมัพนัธ์ขา้มกลุ่มชุดขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีกระจ่างท่ีสุด 

 



 

  107 
 

 

3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารและขอ้มูลปฐมภูมิจากการ
จดัเก็บภาคสนาม ทาํการวิเคราะห์ หาขอ้สรุป ดว้ยการนาํขอ้มูลมาจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่ แยกแยะตาม
องคป์ระกอบต่างๆ หาความหมายและหาความสมัพนัธ์เช่ือมโยงในแต่ละประเดน็และความสมัพนัธ์
กบับริบทท่ีศึกษา เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั แลว้นาํเสนอในรูปแบบของความเรียงเชิง
บรรยาย ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลของสถานการณ์การดาํรงอยู่ของอาชีพชาวนาในพ้ืนท่ี โดย
แยกแยะประเด็น จดัหมวดหมู่ หาความหมายของขอ้มูลโดยจดักลุ่มวิเคราะห์ตามสภาพการดาํรงอยู่
ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต  

2.  ทาํการวิเคราะห์เง่ือนไขของการดาํรงอยูข่องชาวนาในพ้ืนท่ี หลงัจากการตรวจสอบ
ขอ้มูลแบบสามเส้า แลว้นาํมาแยกแยะ จดัหมวดหมู่ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ตีความ และสรุปปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการดาํรงอยู ่

3.  ทาํการวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค ต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนา เพื่อ
นาํการวิเคราะห์นั้นไปสู่การใหข้อ้เสนอแนะในปัจจยันั้นๆ ต่อไป 

 

3.8  นิยามศัพท์ 
 

ชาวนา หมายถึง ผูท่ี้ประกอบอาชีพเพาะปลูกขา้วเป็นอาชีพหลกัของครัวเรือน ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัลพบุรี 

นาปี หมายถึง การทาํนาช่วงฤดูฝน โดยอาศยันํ้ าฝนในการทาํนาจึงสามารถทาํนาไดปี้ละ 1 
คร้ัง บางคร้ังเรียกวา่ นานํ้าฝน ซ่ึงถือเป็นการทาํนาตามฤดูกาลปกติ 

นาปรัง หมายถึง การทาํนานอกฤดูกาลปกติของชาวนาท่ีจะสามารถทาํนาได ้2 คร้ัง ต่อปี 
เป็นการทาํนาท่ีใชพ้นัธ์ุขา้วอายสุั้น การท่ีจะสามารถทาํนาปรังไดน้ั้นตอ้งมีแหล่งนํ้ าชลประทานใน
การทาํนาไดเ้พียงพอ 

นาเปรอะ หมายถึง การทาํนาของชาวนาท่ีชาวนาตอ้งการทาํไม่เป็นไปตามฤดูกาลว่างตอน
ไหนทาํตอนนั้น และใชพ้นัธ์ุขา้วอายสุั้น กรณีท่ีทาํนาเช่นน้ีชาวนาสามารถทาํไดม้ากถึง 3 คร้ังต่อปี 
ซ่ึงตอ้งเป็นท่ีนาท่ีทั้ง 2 ช่วงดงักล่าวอยูใ่นเขตชลประทานมีนํ้าไวใ้ชไ้ดต้ลอดปี 
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หลกัประกนัท่ีย ัง่ยืน หมายถึง ส่ิงท่ีทาํให้ชาวนานั้นมีความมัน่คงในชีวิตของการประกอบ
อาชีพทาํนาไดต้ลอดไป ซ่ึงอาจจะเป็นส่ิงเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม เช่น ความรู้ในเร่ืองอาชีพ
ชาวนา การมีหน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนต่างๆ ท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

นโยบายภาคเกษตร หมายถึง ส่ิงท่ีรัฐบาลตอ้งการกาํหนดออกมาเพ่ือท่ีจะช่วยเหลือชาวนา
ใหไ้ดรั้บความยติุธรรมในดา้นต่างๆ ของการประกอบอาชีพทาํนา และเพื่อสนบัสนุน ช่วยเหลือใน
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชาวนา ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของชาวนาใหมี้ความรู้ความสามารถในการดาํรง
ชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไปได ้

ภาวะการหน้ี หมายถึง การท่ีชาวนามีหน้ีสินจากการไปกูย้มืเงินจากแหล่งเงินกูท่ี้เป็น
สถาบนัการเงิน และนอกสถาบนัการเงิน เพื่อนาํมาเพาะปลูกขา้ว และเพื่อยงัชีพ 

ราคาผลผลิต หมายถึง ราคาขา้วท่ีชาวนาขายไปใหก้บัผูรั้บซ้ือ 
ระบบทุนนิยม หมายถึง เป็นระบบท่ีใหค้วามสาํคญักบัการแข่งขนัเสรีในการผลิต โดยมี

กลไกตลาดเป็นตวัขบัเคล่ือนใหเ้กิดการผลิตและการแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีผลิตภายใตร้ะบบน้ี การทาํ
การเกษตรจะถูกบีบใหท้าํเพือ่มุ่งป้อนตลาดมากกวา่เพื่อยงัชีพ 

นวตักรรมทางการเกษตร หมายถึง เทคนิควธีิการใหม่ เป็นเทคนิควิธีการสาํหรับเกษตรกร
ในแต่ละพื้นท่ีไดน้าํมาใชใ้นการผลิตทางการเกษตรซ่ึง ท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพของชาวนาท่ี
แตกต่างไปจากในอดีต เช่น มีเคร่ืองจกัรกลการเกษตรเพือ่ใชใ้นการไถนา แทนควาย การใชปุ๋้ยเคมี 
เคร่ืองดาํนา เคร่ืองเก่ียวขา้ว เป็นตน้ 

การยา้ยถ่ิน หมายถึง การท่ีคนในชุมชนยา้ยถ่ินจากในชุมชนไปทาํงานในเมือง หรือในตวั
กรุงเทพ เพื่อหาเล้ียงครอบครัว 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาไทย กรณีศึกษาชาวนา
ในจงัหวดัลพบุรี ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพื่อศึกษาสถานการณ์การดาํรงอยู่ของอาชีพ
ชาวนาไทย จงัหวดัลพบุรี เง่ือนไขของการดาํรงอยูข่องชาวนาไทยในจงัหวดัลพบุรี และศึกษาปัญหา 
อุปสรรค ของการดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาไทย ตลอดจนขอ้เสนอเพื่อการส่งเสริมการดาํรงอยูข่อง
อาชีพชาวนาไทย โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจาํแนกขอ้มูลเป็นหมวดหมู่
หาความหมายและความเช่ือมโยงของประเดน็ต่างๆ ภายใตบ้ริบทท่ีเป็นอยูแ่ลว้นาํเสนอผลการศึกษา
เชิงพรรณนา โดยแบ่งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัน้ี คือ 
 4.1  บริบทของจงัหวดัลพบุรี 
 4.2  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
 4.3  สถานการณ์การดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาไทย จงัหวดัลพบุรี 

4.4  เง่ือนไขของการดาํรงอยูข่องชาวนาไทยในจงัหวดัลพบุรี 
4.5  ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ในการดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาไทย จงัหวดัลพบุรี 
4.6  กรณีศึกษาตวัแทนชาวนาท่ีสาํคญัในจงัหวดัลพบุรี 
4.7  สรุปผลการศึกษา 
 

4.1 บริบทของจงัหวดัลพบุรี 
 

จงัหวดัลพบุรี ตั้งอยูใ่นภาคกลางของประเทศไทย บนฝ่ังซา้ยของแม่นํ้ าลพบุรี มีระยะทาง        
ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน 153 กิโลเมตรหรือตาม
เส้นทางรถไฟประมาณ 133 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมด 6,641.859 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
3,874,846 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ทิศเหนือติดต่อกบัอาํเภอตากฟ้าและ
อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์ และอาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ทิศใตติ้ดต่อกบัอาํเภอบา้น
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แพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอพระพุทธบาทและอําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ทิศ

ตะวันออกติดต่อกับอําเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาและ 

อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และอําเภอ

ตากฟ้ า จังหวัดนครสวรรค์ (ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี, 2552) 

 

 

ภาพที่ 4.1 ท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดลพบุรี 

แหล่งที่มา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2553.  
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ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี จากรายงานการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดิน (2532) 

สามารถแบ่งตามธรณีสัณฐานได้ดังนี้ คือ  

1) ท่ีราบนํ้าท่วมถึง  เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าใหญ่ในฤดูน้ําหลากแต่ละปี นํ้าจาก

แม่นํ้าลําคลองจะไหลท่วมบริเวณนี้แล้วพัดพาเอาตะกอนมาทับถมกันทุกปี ทําให้เกิดมีสภาพเป็นที่

ราบ มีความลาดเทน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่กว้างใหญ่อยู่ในอําเภอท่าวุ้ง บ้านหมี่และอําเภอเมือง

ลพบุรี พื้นที่บริเวณนี้จะสูงกว่าระดับนํ้าทะเล 2 – 20 เมตร ส่วนการทับถมของตะกอนใหม่จากแม่

นํ้าป่าสักจะทําให้เกิดเป็นที่ราบลุ่มเป็นแนวแคบ ๆ ตามความยาวของแม่นํ้า ซ่ึงไหลผ่านอาณาเขต

อําเภอชัยบาดาลและอําเภอพัฒนานิคม จากทิศเหนือลงทิศใต้ ท่ีราบลุ่มบริเวณนี้จะมีความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลประมาณ 25 – 60 เมตร บริเวณพื้นที่ราบลุ่มนี้ถูกใช้ประโยชน์ในการทํานาเป็นส่วน

ใหญ่และได้ผลดี (ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี, 2552) 

   2) ลานตะพักนํ้ากลางเก่ากลางใหม่รวมทั้งเนินตะกอนรูปพัด ส่วนใหญ่พบเกิดอยู่ติดต่อกับ

ที่ราบนํ้าท่วมถึง ลักษณะสภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเรียบ มีความลาดเทน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ พบ

เป็นบริเวณกว้างในเขตอําเภอบ้านหมี่ อําเภอเมืองลพบุรีและอําเภอโคกสําโรง โดยจะมีความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลประมาณ 8 – 20 เมตร สําหรับเนินตะกอนรูปพัด พบเกิดเป็นส่วนน้อยและมักอยู่

บริเวณเชิงเขา การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ทํานา ซ่ึงให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี 

สามลานตะพักนํ้าเก่า  เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าที่มาทับถมกันนานแล้ว โดยแบ่งเป็นลาน

ตะพักนํ้าระดับตํ่า ซ่ึงอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 20 – 50 เมตร และลานตะพักนํ้าระดับสูง     

ซ่ีงอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 50 – 70 เมตร 

3)  ลานตะพักนํ้าระดับตํ่าส่วนใหญ่พบอยู่ติดต่อกับลานตะพักนํ้ากลางเก่ากลางใหม่ มีความ

ลาดเทน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ และพบเป็นบริเวณเล็กน้อย ในเขตอําเภอโคกสําโรงและอําเภอพัฒนา

นิคม ใช้ประโยชน์ในการทํานาเป็นส่วนใหญ่ ให้ผลผลิตค่อนค้างตํ่า ส่วนลานตะพักนํ้าระดับสูงมี

พื้นที่ติดต่อและสูงขึ้นมาจากลานตะพักนํ้าระดับตํ่า สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นใหญ่ มีความลาดเท 2 – 8 

เปอร์เซ็นต์ พบเป็นบริเวณเล็กน้อยในเขตอําเภอโคกสําโรงและอําเภอพัฒนานิคม ใช้ประโยชน์ใน

การทําไร่ (ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี, 2552) 

4) พื้นผิวที่ถูกกัดกร่อนและเนินเขา พื้นที่เป็นลูกคลื่น ส่วนใหญ่มีความลาดเทประมาณ 2 -

16 เปอร์เซ็นต์ สภาพภูมิประเทศแบบนี้จะพบเป็นบริเวณกว้างในเขตอําเภอชัยบาดาล อําเภอพัฒนา

นิคม อําเภอโคกสําโรงและทางด้านทิศตะวันออกของอําเภอเมืองลพบุรี ส่วนใหญ่ท่ีดินจะใช้

ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่  
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5) ภูเขา พื้นที่บริเวณนี้เกิดจากการโค้งตัวและการยุบตัวของผิวโลก ทําให้มีระดับความสูง

ต่ําต่างกันมาก มีความลาดเทมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ และมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 100 – 

750 เมตร พบอยู่กระจัดกระจายในอําเภอชัยบาดาล อําเภอพัฒนานิคม อําเภอโคกสําโรง และ

ทางด้านทิศตะวันออกของอําเภอเมืองลพบุรี ส่วนใหญ่ไม่ได้ทํากสิกรรม บริเวณนี้เป็นที่ลาดชัน

เชิงซ้อน (ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี, 2552) 

  กล่าวโดยสรุป สภาพภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี อาจแบ่งได้เป็ น 2 บริเวณ คือ บริเวณ

พื้นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา  ครอบคลุมพื้นที่ทางทิศตะวันออกของอําเภอเมืองลพบุรีบางส่วน 

ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอบ้านหมี่ ด้านเหนือและด้านใต้ของอําเภอโคกสําโรง พื้นที่เกือบ

ทั้งหมดของอําเภอสระโบสถ์ อําเภอโคกเจริญ อําเภอท่าหลวง อําเภอชัยบาดาลและอําเภอพัฒนา

นิคม คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ท้ังหมด  อีกบริเวณหนึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม

ครอบคลุมพื้นที่อําเภอท่าวุ้ง ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองลพบุรี บางส่วนของอําเภอบ้าน

หมี่และอําเภอโคกสําโรง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ท้ังหมด 

ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศในบริเวณจังหวัดลพบุรี อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากลมมรสุมทั้งสองแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากพายุ

ดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยาย ตามปกติในช่วง

ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี น้ัน ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทร

อินเดียจะพัดพาความชื้นเข้าสู่แผ่นดิน ส่งผลให้เกิดฝนตกในบริเวณจังหวัดลพบุรี โดยเดือนกันยายน

เป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด ส่วนระยะเวลาที่เหลือเป็นช่วงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึง

เป็นลมหนาวและแห้งจากประเทศจีนที่แผ่มาปกคลุมพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีพายุไซโคลนจากทะเลจีน

ใต้ ท่ีมักจะทําให้เกิดฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน (ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี, 2552) 

 ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัดลพบุรี 

จากพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัดลพบุรี ประมาณ 3.8 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่การเกษตร 2.5 ล้าน

ไร่เศษ โดยเป็นพื้นที่นา ประมาณ 1.2 ล้านไร่ โดยมีการทํานาปี (ปลูกเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เก็บ

เกี่ยวเดือนสิงหาคม – ธันวาคม) ประมาณ 8 แสนไร่เศษ และนาปรัง (ปลูกเดือนพฤศจิกายน – 

เมษายน เก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม – กรกฎาคม) ประมาณ 4 แสนไร่เศษ ซ่ึงพื้นที่ปลูกข้าวทั้ง 2 หนนี้จะ

ปลูกทับซ้อนโดยใช้พ้ืนที่เดียวกัน บางส่วนนอกจากนี้เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ประมาณ 1.4 ล้านไร่ โดย

แบ่งเป็ น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 3.5 แสนไร่ (ปลูก 2 รุ่นในพื้นที่เดียวกัน), อ้อยโรงงาน 

ประมาณ 7.5 แสนไร่ และมันสําปะหลัง ประมาณ 3.2 แสนไร่ โดยที่พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อ
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เก็บเกี่ยวแล้วจะใช้ปลูกทานตะวัน พืชตระกูลถั่ว หรือข้าวฟ่างต่ออีกเป็นบางส่วนตามสภาพฝน และ

ยังมีพ้ืนที่ปลูกพืชสวนและอื่นๆ ประมาณ 8 หมื่นไร่เศษ (สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี, 2554) 

ปริมาณผลผลิตการเกษตรสามารแบ่งเป็นรายพืช คือ ข้าวสามารถแบ่งเป็นข้าวนาปี มี

ผลผลิตเฉลี่ย 623 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตรวมประมาณ 550,000 ตันข้าวเปลือก ข้าวนาปรังมี 

ผลผลิตเฉลี่ย 721 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 270,000 ตันข้าวเปลือก รวมผลผลิตข้าวต่อปี

ของจังหวัดประมาณ 820,000 ตันข้าวเปลือก ปริมาณผลผลิตพืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีผลผลิตเฉลี่ย 

720 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตรวมประมาณ 250,000 ตันต่อปี, อ้อยโรงงาน มีผลผลิตเฉลี่ย 10.6 

ตันต่อไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 7.95 ล้านตันต่อปี มันสําปะหลัง มีผลผลิตเฉลี่ย 160 กิโลกรัมต่อไร่ 

คิดเป็นผลผลิตรวมประมาณ 7,000 ตันต่อปี (สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี, 2554) 

ต้นทุนการผลิตพืชของจังหวัดลพบุรีสามารถแยกเป็นรายชนิดของพืชดังต่อไปนี้ ข้าวมี

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,380 บาทต่อไร่ เทียบกับต้นทุนของประเทศ 4,040 บาทต่อไร่ ของจังหวัด

ลพบุรีมีต้นทุนที่สูงกว่า 1,340 บาท ต่อปี เนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธ์ข้าวในอัตราสูง 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีต้นทุนเฉลี่ย 4,400 บาท, อ้อยโรงงาน มีต้นทุนเฉลี่ย ปี ท่ี 1 10,300 บาทต่อไร่, 

มันสําปะหลัง มีต้นทุนเฉลี่ย 4,380 บาทต่อไร่ และทานตะวัน มีต้นทุนเฉลี่ย 2,300 บาทต่อไร่ 

(สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี, 2554) 

จํานวนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร แบ่งได้

ดังนี้ คือ ผู้ปลูกข้าว จํานวน 28,000 ราย พื้นที่ประมาณ 7 แสนไร่ (จํานวนเกษตรกรและพื้นที่จะ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพนํ้าฝนของแต่ละฤดูกาล), ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 10,400 ราย 

พื้นที่ประมาณ 1.7 แสนไร่ และผู้ปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 8,900 ราย พื้นที่ประมาณ 1.7 แสนไร่ 

(สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี, 2554) 

วิธีการทํานาของชาวนา 

การทํานาโดยทั่วไปในจังหวัดลพบุรีมีหลายวิธี คือ  นาหว่าน  นาหยอด และนาดํา 

นอกจากนี้ยังมีการทํานาแบบโยนกล้าซึ่งเป็นการทํานาแบบใหม่ท่ีสามารถนํามาใช้แทนการปักดํา

ด้วยเครื่องได้การเลือกทํานาในแต่ละวิธีท่ีกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่  (เช่นที่สูง ท่ีลุ่ม  ท่ีนํ้าลึก)  

สภาพนํ้า (เช่น เขตนํ้าฝน เขตชลประทาน)  สภาพสังคม  (เช่น มีแรงงานหรือไม่มีแรงงาน) สภาพ

เศรษฐกิจ เช่น มีเงินทุนมากหรือน้อย โดยในปัจจุบันมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้ คือ   

1. การทํานาหว่าน ส่วนมากเป็นที่นิยม เนื่องจากขาดแคลนแรงงานและสภาพนํ้ามีจํากัด 

ยากแก่การปักดําข้าว หรือพื้นที่อยู่ในเขตนํ้าฝนไม่สามารถควบคุมปริมาณนํ้าได้ เป็นการปลูกข้าว

โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหว่านลงไปในนาที่เตรียมดินไว้แล้ว มี 2 วิธี คือ 1) หว่านข้าวแห้งหรือหว่าน

สํารวย และ 2) หว่านข้าวตม หรือข้าวงอกหรือหว่านเพาะเลย (กรมการข้าว, 2552) 
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1) การหว่านข้าวแห้ง   มักใช้วิธีน้ีในเขตนานํ้าฝนหรือในพื้นที่ท่ีควบคุมนํ้าไม่ได้ 

เป็นการหว่านเมล็ดข้าวเพื่อคอยฝน โดยเมล็ดพันธุ์ท่ีหว่านไม่ได้เพาะให้งอกเสียก่อน เรียกอีกอย่าง 

คือ การหว่านสํารวย มี 2 แบบย่อยคือในสภาพดินแห้ง ชาวนาจะหว่านหลังจากไถแปร เมื่อฝนตกลง

มาเมล็ดข้าวที่หว่านไว้จะได้งอก บางกรณีเพื่อป้องกันการทําลายของศัตรูข้าวจะมีการคราดกลบ

เมล็ดหลังการหว่าน ซ่ึงอาจเรียกว่าหว่านคราดกลบ อีกแบบหนึ่งเป็นการหว่านในสภาพดินเปียก 

เป็นการหว่านในสภาพที่มีฝนตกลงมา และนํ้าเริ่มจะขังในกระทงนา เมื่อไถแปรแล้วก็จะหว่านเมล็ด

พันธุ์ข้าวตามหลัง แล้วคราดกลบทันที  วิธีนี้เรียกว่า  หว่านหลังขี้ไถ การหว่านข้าวแห้งจะใช้อัตรา

เมล็ดพันธุ์ประมาณไร่ละ 10 – 15 กิโลกรัม (กรมการข้าว, 2552) 

2) การหว่านข้าวตม หรือหว่านข้าวงอก หรือหว่านเพาะเลย เป็นการหว่านโดยการ

นําเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการเพาะให้งอกกล่าว คือ แช่นํ้าสะอาด 12 – 24 ชั่วโมง แล้วนําไปหุ้ม 30 – 48 

ชั่วโมง จนมีรากงอกยาวประมาณ 1  –  2 มิลลิเมตร  ท่ีเรียกว่า  ตุ่มตา  แล้วจึงหว่านลงในกระทงนา 

ซ่ึงมีการเตรียมดินจนเป็นเทือก แยกเป็น การหว่านหนีน้ํา ซ่ึงทําในนานํ้าฝน เนื่องจากการหว่านข้าว

แห้งหรือทําการตกกล้าไม่ทัน เมื่อฝนมามาก หลังจากเตรียมดินเป็นเทือกดีแล้ว ก็หว่านข้าวที่เพาะ

จนงอกลงไปในกระทงนาที่มีน้ําขังอยู่มากจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “นาหว่านนํ้าตม”  หากเป็นนาในเขต

ชลประทานหรือในเขตที่มีแหล่งนํ้าอุดมสมบูรณ์ การทํานาในสภาพนี้มักจะให้ผลผลิตสูง หลังจาก

เตรียมดินเป็นเทือกดีแล้วระบายนํ้าออกหรือให้เหลือนํ้าขังบนผืนนาน้อยที่สุด นําเมล็ดพันธุ์ข้าวที่

งอกขนาด “ตุ่มตา” หวานลงไป แล้วคอยดูแลควบคุมการให้น้ํา มักจะเรียกการทํานาแบบนี้ว่า “การ

ทํานานํ้าตมแผนใหม่” (กรมการข้าว, 2552) 

2. การทํานาดํา เป็นวิธีการปลูกข้าวที่มาจากการเพาะกล้าก่อนแล้วนําไปปักดําอีกทอดหนึ่ง 

โดยแบ่งการปลูกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการตกกล้า 2) ขั้นตอนการปักดํา ปัจจุบันเกษตรกร

นิยมปักดําน้อยลง เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน อย่างไรก็ดี การปักดํา เป็นวิธีการปลูกข้าวที่สามารถ

ควบคุมวัชพืชได้ดีกว่านาหว่าน 

           1) ขั้นตอนการตกกล้า การตกกล้าเป็นการเตรียมต้นกล้าเพื่อให้ได้ต้นที่แข็งแรง 

เมื่อนําไปปักดําก็จะได้ข้าวที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และมีโอกาสให้ผลผลิตสูง ต้นกล้าที่แข็งแรงดี

ต้องมีการเจริญเติบโตและความสูงสมํ่าเสมอกันทั้งแปลง มีกาบใบสั้น มีรากมากและรากขนาดใหญ่ 

ไม่มีโรคและแมลงทําลาย ในการตกกล้าแบ่งออกเป็ น 3 วิธีการ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ

วัตถุประสงค์ ได้แก่ การตกกล้าบนดินเปียก (ทําเทือก) การตกกล้าบนดินแห้ง และการตกกล้าใช้กับ

เครื่องปักดําข้าว 
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- การตกกล้าในสภาพเปียก หรือการตกกล้าเทือก เป็นวิธีท่ีชาวนาคุ้นเคย

กันดี การตกกล้าแบบนี้จะต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่เสมอ การดูแลรักษาไม่ยุ่งยากและความสูญเสียจาก

การทําลายของศัตรูข้าวมีน้อย  

- การตกกล้าในสภาพดินแห้ง การตกกล้าโดยวิธีน้ี ควรกระทําเมื่อฝนไม่

ตกตามปกติ และไม่มีน้ําเพียงพอที่จะทําเทือกเพื่อตกกล้าได้ แต่มีนํ้าพอที่จะใช้รดแปลงกล้าได้ มี

วิธีการปฏิบัติดังนี้ คือ  

- การตกกล้าใช้กับเครื่องปักดําข้าว เนื่องจากเครื่องปักดําข้าวมีหลากหลาย

ยี่ห้อ และมีกรรมวิธีรายละเอียดแตกต่างกัน การตกกล้าเพื่อใช้กับเครื่องเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะมี

คําแนะนําบอกมาพร้อมเครื่อง (กรมการข้าว, 2552) 

           2) ขั้นตอนการปักดํา การเตรียมดินสําหรับการทํานาดําต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อม 

เช่น นํ้า ภูมิอากาศ ลักษณะพื้นที่ ตลอดจนแบบวิธีการทํานา และเครื่องมือการเตรียมดินที่แตกต่าง

กัน การเตรียมดินแยกได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ (1) การไถดะ และไถแปร คือ การพลิกหน้าดิน ตากดิน

ให้แห้ง ตลอดจนเป็นการคลุกเคล้าฟาง วัชพืช ฯลฯ ลงไปในดิน เครื่องมือที่ใช้ อาจเป็ น รถไถเดิน

ตามจนถึง รถแทรกเตอร์ (2) การคราดหรือใช้ลูกทุบ คือการกําจัดวัชพืช ตลอดจนการทําให้ดินแตก

ตัว และเป็นเทือกพร้อมที่จะปักดําได้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทําต่อจากขั้นตอนที่ 1 และขังนํ้าไว้

ระยะหนึ่ง เพื่อให้มีสภาพดินที่เหมาะสมในการคราดหรือการใช้ลูกทุบ ในบางพื้นที่อาจมีการใช้โร

ตารี  

การปักดําควรทําเป็นแถวเป็นแนวซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการกําจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ ย 

การพ่นยากําจัดโรคแมลง และยังทําให้ข้าวแต่ละกอมีโอกาสไดรับอาหารและแสงแดดอย่าง

สมํ่าเสมอกัน สําหรับระยะปักดํานั้นขึ้นกับชนิดและพันธุ์ข้าว ดังนี้ 

- พันธุ์ข้าวไม่ไวแสงหรือข้าวนาปรัง เช่นพันธุ์ สุพรรณบุรี1 ชัยนาท1 พิษณุโลก2 

ควรใช้ระยะปักดําระหว่างแถวและระหว่างกอ 20x20 เซนติเมตร หรือ 20x25 เซนติเมตร สําหรับ

พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงหรือข้าวนาปรัง เช่นพันธุ์ สุพรรณบุรี1 ชัยนาท1 พิษณุโลก2 ควรใช้กล้าที่

มีอายุประมาณ 20-25 วัน 

- พันธุ์ข้าวไวแสงหรือข้าวนาปี เช่น เหลืองประทิว123 ขาวดอกมะลิ105 กข15 กข6 

ปทุมธานี60 ควรใช้ระยะปักดํา 25x25 เซนติเมตร ปักดําจับละ 3-5 ต้น ปักดําลึกประมาณ 3-5 

เซนติเมตร จะทําให้ข้าวแตกกอใหม่ได้เต็มที่ การปักดําลึกจะทําให้ข้าวตั้งตัวได้ช้าและแตกกอได้

น้อย ไม่ควรตัดใบกล้าเพราะการตัดใบกล้าจะทําให้เกิดแผลที่ใบ จะทําให้โรคเข้าทําลายได้ง่าย ควร

ตัดใบกรณีท่ีจําเป็นจริงๆ เช่น ใช้กล้าอายุมาก มีใบยาว ต้นสูง หรือมีลมแรง เมื่อปักดําแล้วจะทําให้

ต้นข้าวล้ม อายุกล้า การใช้กล้าอายุท่ีเหมาะสม จะทําให้ข้าวตั้งตัวเร็ว แตกกอได้มาก และให้ผลผลิต
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สูง อายุกล้าที่เหมาะสมสําหรับปักดํา ขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์ข้าว สําหรับพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง

หรือข้าวนาปี เช่น เหลืองประทิว123 ขาวดอกมะลิ105 กข15 กข6 ปทุมธานี60 ควรใช้กล้าที่มีอายุ

ประมาณ 25-30 วัน (กรมการข้าว, 2552) 

          ระดับนํ้าในการปักดํา ควรมีระดับนํ้าในนาน้อยที่สุด เพียงแค่คลุมผิวดิน เพื่อ

ป้องกันวัชพืชและประคองต้นข้าวไว้ไม่ให้ล้ม การควบคุมระดับนํ้าหลังปักดําก็เป็นสิ่งจําเป็นอย่าง

ยิ่ง เพราะระดับนํ้าลึกจะทําให้ต้นข้าวแตกกอน้อย ซ่ึงจะทําให้ผลผลิตตํ่า (กรมการข้าว, 2552) 

3. การทํานาหยอด เป็นวิธีการปลูกข้าวที่อาศัยนํ้าฝน หยอดเมล็ดข้าวแห้ง ลงไปในดินเป็ น

หลุมๆ หรือโรยเป็นแถวแล้วกลบฝังเมล็ดข้าว เมื่อฝนตกลงมาดินมีความชื้นพอเหมาะ เมล็ดก็จะงอก

เป็นต้น นิยมทําในพื้นที่ข้าวไร่ หรือนาในเขตที่การกระจายของฝนไม่แน่นอน แบ่งเป็ น 2 สภาพ 

ได้แก่  

          1) นาหยอดในสภาพข้าวไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่มักเป็นที่ลาดชัน เช่น ท่ีเชิงเขาเป็นต้น 

ปริมาณนํ้าฝนไม่แน่นอน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเตรียมดินได้ จึงจําเป็นต้องหยอดข้าวเป็น

หลุม  

           2) นาหยอดในสภาพที่ราบสูง เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่วน

ใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาหรือหุบเขา การหยอดอาจหยอดเป็นหลุมหรือใช้เครื่องมือหยอด หรือโรยเป็น

แถวแล้วคราดกลบ นาหยอดในสภาพนี้ให้ผลผลิตสูงกว่านาหยอดในสภาพไร่มาก 

 4.  การทํานาแบบโยนกล้า เป็นรูปแบบการทํานาอีกแบบหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

ควบคุมข้าววัชพืชและพืชทั่วไป สําหรับการทํานาแบบโยนกล้ามีอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการเตรียมเพาะกล้าพันธุ์ ซ่ึงเตรียมได้ 2 แบบคือ วิธีเตรียมถาดเพาะกล้า

แบบแห้ง และวิธีเตรียมถาดเพาะกล้าแบบเปียก 

(1) วิธีการเตรียมถาดเพาะกล้าแบบแห้ง โดยย่อยดินแห้งให้ละเอียด ดิน

ต้องไม่มีเมล็ดข้าววัชพืช นําถาดพลาสติกมาวางกับพื้นที่ท่ีเตรียมไว้ พื้นที่ต้องเสมอกัน โดยวางเป็ น

แถวตอน 2-4 แผ่น (แล้วแต่ความสะดวกในการปฏิบัติงาน) หว่านดินไปก่อนประมาณ 50-70% 

จากนั้นหว่านเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ (แช่ 1 คืน หุ้ม 1 คืน หรือข้าวแห้ง) แล้วหว่านดินตามลงไปให้เต็ม

เสมอปากหลุมพอดีอย่าให้ดินล้นปากหลุมเพาะ เพราะจะทําให้รากข้าวพันกันเวลาโยนต้นกล้า มัน

จะไม่กระจายตัว (ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2551) 

 (2) วิธีเตรียมถาดเพาะกล้าแบบเปียก โดยเลือกแปลงนาที่ไม่มีข้าววัชพืช

และวัชพืชทั่วไประบาด มีการเตรียมแปลงคล้ายกับเพาะกล้านาดําทําเทือกให้ดินสมํ่าเสมอ นําถาด

เพาะกล้าวางเป็นแถวคู่เอาหัวชนกัน วางเป็นแถวตอนความยาวแล้วแต่แปลงกล้า โดยนําดินเลน

ระหว่างร่องทางเดินใส่บานถาดให้เต็มปรับให้เสมอปากหลุมถาด แต่อย่าให้ดินล้นปากหลุมเพาะ 
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เพราะจะทําให้รากข้าวพันกันเวลาหว่านต้นกล้า จากนั้นหว่านเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ จากนั้นใช้แผ่นไม้

คล้ายไม้บรรทัดกดหรือลูบเมล็ดพันธุ์ให้จมเลนโดยรักษาความชื้นตลอดไป หากมีฝนตกต้องหาวัสดุ

มาคลุมเพื่อกันเมล็ดข้าวกระเด็นออกจากถาดเพาะ พอกล้าอายุ 12-16 วัน นําไปโยนได้ทันทีก่อน

นําไปโยนควรหยุดให้น้ําต้นกล้า 1 วัน (ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2551) 

2) ขั้นตอนการเตรียมแปลง การเตรียมดินในผืนนานั้นก็ทําเช่นเดียวกันกับการทํา

นาทั่วไป ทําการไถตามปกติปรับผิวดินให้เสมอกัน การปรับพื้นที่นาหรือปรับเทือกให้สมํ่าเสมอจะ

ทําให้สามารถควบคุมนํ้าในพื้นที่นาได้สะดวก (กรมการข้าว, 2551)  

3) ขั้นตอนการโยนกล้า การโยนกล้าให้มีน้ําในแปลงประมาณ 1 เซนติเมตร นํา

กระบะกล้าข้าวที่มีอายุ 15 วัน ไปวางรายในแปลงที่เตรียมไว้ให้กระจายสมํ่าเสมอ จากนั้นคนที่จะ

โยนกล้าจะหยิบกระบะกล้ามาวางพาดบนแขน แล้วใช้มือหยิบกล้าข้าวหว่านหรือโยนในแปลง โดย

โยนให้สูงกว่าศีรษะ ต้นกล้าจะพุ่งลงโดยใช้ส่วนรากที่มีดินติดอยู่ลงดินก่อน (กรมการข้าว, 2551) 

4) ขั้นตอนการปฏิบัติดูแลรักษาระดับนํ้า วันหว่านกล้าให้มีน้ําในแปลงประมาณ 1 

เซนติเมตร (ท่วมหลังปู) หลังจากนั้นประมาณ 3 วัน ต้นข้าวตั้งตัวได้แล้ว สามารถเพิ่มระดับนํ้าให้อยู่

ท่ีระดับครึ่งหนึ่งของต้นข้าว เพื่อการควบคุมวัชพืช (กรมการข้าว, 2551) 

 

4.2  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย อายุ ระยะเวลาในการทํานา และการถือ

ครองที่ดินของชาวนาในจังหวัดลพบุรี ดังตารางที่ 4.1 

อายุ ตัวแทนชาวนาส่วนใหญ่จะเป็นชาวนาที่มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี มากที่สุด คิดเป็ น

ร้อยละ 45.45 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.27 ตามด้วยอายุ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ 24.24 และมีอายุน้อยกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามลําดับ  

ระยะเวลาในการทํานา ตัวแทนชาวนาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 

35 ปี ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.39 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพทํานาในระยะเวลาระหว่าง 

15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.30 ตามด้วยการประกอบอาชีพทํานาในระยะเวลาระหว่าง 26-35 ปี คิด

เป็นร้อยละ 27.27 และประกอบอาชีพทํานาน้อยกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามลําดับ 

การถือครองที่ดิน ตัวแทนชาวนาส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าที่ดินในการทํานามากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 48.48 รองลงมา คือ เป็นเจ้าของที่ดินในการทํานา คิดเป็นร้อยละ 42.42 และ เป็นทั้งเจ้าของที่ดิน

และเป็นผู้เช่าที่ดินในการทํานา คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.1  ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ จํานวน (N=33) ร้อยละ 

อายุ  

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี 1  3.03  

41-50 ปี 9  27.27  

51-60 ปี 15  45.45  

61 ปีขึ้นไป 8  24.24  

ระยะเวลาในการทํานา 

น้อยกว่า 15 ปี 1  3.03  

15-25 ปี 10  30.30  

26-35 ปี 9  27.27  

35 ปีขึ้นไป 13  39.39  

 การถือครองที่ดิน 

เป็นเจ้าของที่ดิน 14  42.42  

เช่าที่ดิน 16  48.48  

เป็นเจ้าของที่ดินและเช่า 3  9.09  
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4.3  สถานการณ์การดํารงอยู่ของชาวนาไทย 

 

ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การดํารงอยู่ของชาวนาในจังหวัดลพบุรี จาก

เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเกษตรอําเภอ และชาวนาที่เลือกศึกษา

ในจังหวัดลพบุรี ทําให้ทราบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่ท่ีใช้ประกอบอาชีพทํานา 

ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็ น 2 พื้นที่ใหญ่ๆ ได้แก่ พื้นที่การทํานาที่อยู่ในเขตชลประทาน และพื้นที่การ

ทํานาที่อยู่นอกเขตชลประทาน* ลักษณะการทํานาของชาวนาในเขตพื้นที่ท่ีอยู่ในเขตชลประทานจะ

เป็นการทํานาปรัง นาเปรอะ ไม่มีการทํานาปี ลักษณะของการทํานาปรังเป็นการทํานาที่ใช้ระยะเวลา

สั้น สามารถทําได้ 2 ครั้งต่อปี แต่สําหรับการทํานาเปรอะ เป็นการทํานาตามความต้องการของ

ชาวนาไม่เลือกฤดูกาลในการทํานา หากต้องการทํานาเมื่อไหร่ก็จะทําตอนนั้น ตามแต่พันธุ์ข้าว อายุ

ของข้าวที่ใช้ในการทํานา ซ่ึงจะมีระยะเวลาสั้นมากสามารถทํานาได้ 3-4 ครั้ง ต่อปี รวมแล้วชาวนา

ในเขตพื้นที่ชลประทานทํานาไม่ต่ํากว่าสองครั้งสองปี ท่ีทําได้ก็เพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน 

มีแหล่งนํ้าอุดมสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรบ้านหมี่ในจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวว่า 

 

“ชาวนาในเขตพื้นที่ชลประทาน มักจะทํานาเปรอะ ซ่ึงนาเปรอะคือ ชาวนาว่างตอน

ไหนก็ทํานาตอนนั้น ถ้าทําได้หลายครั้งก็จะได้เงินมาก จึงทําให้ชาวนาทํานาเปรอะ

กันเยอะ ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีแหล่งนํ้าไว้ใช้ในการทํานาตลอดปี สภาพพื้นที่เหมาะสม

แก่การทํานา ทําให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่มาก” (นามสมมติ 1, 2555) 

 

ในส่วนของพื้นที่ในอําเภออื่นๆ จะเป็นการทํานาปีเสียมาก เพราะไม่มีแหล่งนํ้าไว้ใช้ในการ

ทํานามากเพียงพอ เนื่องจากพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานจะต้องรอช่วงฤดูฝน จึงจะใช้น้ําฝนในการ

ทํานาได้และสามารถทํานาได้เพียงปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

* เนื่องด้วยความจํากัดทางข้อมูลที่ไม่สามารถแสดงจํานวนชาวนาในพื้นที่เขตชลประทานและนอกเขต

ชลประทานได้ ซ่ึงทางสํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีไม่มีการเก็บข้อมูลจํานวนชาวนา ในรูปแบบการแบ่งกลุ่ม

ตามเขตพื้นที่ท่ีอยู่ในเขตชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
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การทํานาในปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมามีความแตกต่างกันในหลายเร่ืองไม่ว่าจะเป็นวิธีการใน

การทํานา พันธุ์ข้าว เครื่องมือทางการเกษตร พื้นที่ในการทํานา กล่าวคือ ในอดีตกระบวนวิธีการทํา

นาของชาวนามีความซับซ้อนและยุ่งยาก เริ่มแรกชาวนาจะต้องถางป่าเพื่อหาพื้นที่ในการทํานาโดย

การจับจองเป็นของตนเอง ไม่มีการซื้อขาที่ดินอย่างปัจจุบัน ใช้แต่แรงงานของตนในการหาพื้นที่  

ใครที่ขยันจะมีพ้ืนที่มาก ทําให้เกิดการหวงแหนพื้นที่ดินของตนเพราะกว่าจะได้มายากลําบาก

เหลือเกิน อีกทั้งพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการทํานายังเป็นพันธุ์ข้าวป่ายังไม่มีการพัฒนาพันธ์ข้าว ไม่มี

เครื่องมือทางการเกษตรที่ทันสมัยจึงต้องใช้ วัว ควาย ในการไถนา ทําให้ต้องใช้เวลาในการทํานาแต่

ละครั้งนาน จึงทําได้เฉพาะนาปีเท่านั้น ไม่สามารถทํานาปรังได้  

ซ่ึงแรงงานที่ใช้มักใช้แรงงานภายในครัวเรือน และการขอแรงงานช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน

ของตนเองหรือที่เรียกว่า “การลงแขก” กล่าวคือ การทํานาโดยใช้แรงงานช่วยกันทํานาในทุกๆ 

ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การไถ การหว่าน และการเก็บเกี่ยว เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ใช้แรงงานคนใน

ครัวเรือนเป็นหลักทั้งสิ้น ไม่มีการใช้เงินในการจ้างแรงงานจะมีบ้างก็คือการขอความช่วยเหลือจาก

เพื่อนบ้านมาร่วมลงแรงในบางงานที่ทําไม่ทัน ระบบการทํางานในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้ น รักใคร่กลมเกลียวกันดีของคนในหมู่บ้าน  

นอกจากนี้ในอดีตยังไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี หากจะใส่ปุ๋ยบํารุงจะใส่มูลสัตว์จากวัว ควายที่เลี้ยง

ไว้ เป็นปุ๋ยแทน ทําให้ต้นทุนการผลิตไม่สูง แต่ส่วนใหญ่แล้ววัตถุประสงค์ของการทํานาในอดีตมัก

เป็นการทําเพื่อบริโภคในครัวเรือน หากเหลือถึงจะนําไปขาย จึงกล่าวได้ว่าการทํานาในอดีตแตกต่าง

จากปัจจุบันมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาที่ดินที่ปัจจุบันสามารถหาได้ง่ายกว่าโดยการหาเช่า

ท่ีดิน โดยในปัจจุบันทั้งในวิธีการและวัตถุประสงค์หากมีเงินมากพอก็สามารถซื้อมาเป็นของตนเอง

ได้ง่ายกว่า อีกทั้งมีนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทันสมัย อาทิ รถไถ เครื่องดํานา เครื่องฉีดยา และรถ

เก็บเกี่ยว ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกให้กับชาวนาได้ทํานาได้สะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น รวมไปถึง

การพัฒนาด้านความรู้ทางการเกษตรจนสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าว ท่ีสามารถทนต่อภัยธรรมชาติและ

ศัตรูพืชต่างๆได้ ถึงแม้จะมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย มีนวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้ แต่ชาวนาก็ต้อง

เพิ่มต้นทุนการทํานาเช่นกัน เพราะว่าพันธ์ข้าวมีราคาสูงขึ้น ปุ๋ยเคมีท่ีใช้ในการทํานาราคาแพงขึ้น อีก

ทั้งยังต้องจ้างแรงงานในการทํานาแทบจะทุกขั้นตอนของการทํานา ในขณะเดียวกันวัตถุประสงค์

ของการทํานาในปัจจุบันเป็นการทํานาเชิงพานิชที่ทํานาในปริมาณมากๆ หลายๆครั้งต่อปี เพื่อนํา

ผลผลิตไปขายเป็นหลักภายใต้สภาพเช่นนี้ชาวนาในปัจจุบันจึงเป็น “ผู้จัดการ” คอยสั่งการในการทํา

นาแทนเจ้าของนาเอง โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอท่าวุ้งในจังหวัดลพบุรี ได้อธิบายไว้

ว่า 
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“ชาวนาในปัจจุบันสามารถทํานาได้สะดวกสบายมากกว่าในอดีตมาก ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของเครื่องมือทางการเกษตรที่ช่วยทุ่นแรง อีกทั้งชาวนาในปัจจุบันใช้

โทรศัพท์ทํานาแทน กล่าวคือ ชาวนาปัจจุบันใช้เงินในการลงทุนมาก ไม่ลงแรง

เอง ใช้โทรศัพท์สั่งการให้แรงงานรับจ้างทํานาแทนตน เมื่อต้องการเริ่มทํานาก็จะ

โทรศัพท์ไปบอกให้แรงงานรับจ้างทําให้ เก็บเกี่ยวให้ ชาวนามีหน้าที่ควบคุมดูแล

การทํานาให้เป็นไปตามความต้องการของตนและมีหน้าที่จ่ายเงินค่าจ้าง เปรียบ

ชาวนาในปัจจุบันเหมือนกันผู้จัดการ ก็ว่าได้ ไม่ลงแรง แต่ลงเงิน ถึงแม้จะต้อง

จ่ายเงินในราคาที่สูง แต่ผลผลิตและกําไรที่ได้ก็คุ้มค่ากับการลงทุนที่เสียไป”  

(นามสมมติ 2, 2555) 

 

ความแตกต่างของชาวนาในอดีตกับปัจจุบันในหลายๆ เรื่อง ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนชาวนาด้วยเช่นกัน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ที่จํานวนชาวนามีการ

เปลี่ยนแปลงโดยมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะพื้นที่ของการทํานาเป็น

สําคัญ โดยมีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 

 ในพื้นที่ท่ีอยู่ในเขตชลประทาน จํานวนชาวนามีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยที่มี

จํานวนชาวนาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะในเขตพื้นที่ชลประทานมีแหล่งนํ้าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทํานา 

และมีการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาลที่ช่วยเหลือชาวนาด้านต่างๆ อาทิ การพยุงราคาผลผลิต 

การช่วยเหลือเมื่อได้รับความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงาน

เกษตรอําเภอสระโบสถ์ในจังหวัดลพบุรี ได้อธิบายไว้ว่า 

 

“ ชาวนาในเขตชลประทานในปัจจุบันมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพราะว่านโยบายของ

รัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องต่างๆ อาทิ การช่วยพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกตํ่า 

นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือชาวนาในเรื่องการพักชําระหนี้ การให้เงินชดเชย

สําหรับชาวนาที่ถูกนํ้าท่วม เป็นต้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นแรงจูงใจที่ทําให้

ชาวนาทํานามากขึ้น” (นามสมมติ 3, 2555) 
  

ข้อมูลดังกล่าวนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากชาวนาในจังหวัดลพบุรีท่ีอยู่ในเขตพื้นที่

ชลประทาน ท่ีส่วนใหญ่ระบุว่าจํานวนชาวนาในเขตชลประทานเพิ่มขึ้น เพราะการทํานาในปัจจุบัน

สามารถทําได้สะดวกสบายขึ้นกว่าในอดีต รวมไปถึงราคาผลผลิตที่สูงขึ้น ดังคํากล่าวของ ตัวแทน

ชาวนาอําเภอบ้านหมี่ในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 
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“ปัจจุบันมีจํานวนชาวนาเพิ่มขึ้นเยอะ เพราะว่าทําได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มี

อุปกรณ์ท่ีช่วยอํานวยความสะดวก ทั้งรถไถ รถเกี่ยว ทั้งเครื่องสูบนํ้า อีกทั้งราคา

ข้าวก็สูงขึ้น เมื่อทําได้มากก็จะทําให้มีรายได้มากขึ้น ถึงไม่มีท่ีนาก็จะพยายามหา

เช่าผู้อ่ืนทํา” (นามสมมติ 4, 2555) 

 

สําหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน ข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่เกษตรของอําเภอที่อยู่ในพื้นที่

นอกเขตชลประทาน ระบุว่า จํานวนชาวนาที่อยู่นอกเขตชลประทาน มีจํานวนชาวนาลดลง เพราะว่า

พื้นที่การทํานาที่อยู่นอกเขตชลประทานขาดแหล่งนํ้า การทํานาอาศัยเพียงนํ้าฝน จึงสามารถทํานาได้

ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น ชาวนาบางส่วนจึงเปลี่ยนไปทําไร่อ้อย โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตร

จังหวัดลพบุรี ได้อธิบายว่า  

 

“ปัจจุบันชาวนาในจังหวัดลพบุรีท่ีอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ มี

จํานวนลดลง เพราะว่าขาดแหล่งนํ้าในการทํานาจะทํานาได้ต้องรอช่วงหน้าฝน จึง

ทํานาได้เพียงปีละครั้ง จึงทําให้ได้รายได้น้อย ชาวนาจึงหันไปทําไร่อ้อยซึ่งทํา

สบายกว่า ราคาผลผลิตดีกว่าทํานา” (นามสมมติ 5, 2555) 

 

ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลจากชาวนานอกเขตพื้นที่ชลประทาน ท่ีอธิบายว่า 

จํานวนชาวนาที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทานมีจํานวนลดลง เพราะมีปัญหาเรื่องแหล่งนํ้า อีกทั้งการ

ทํานามีรายจ่ายที่ใช้ต้นทุนสูงขึ้น รายได้น้อยลง จึงนิยมเปลี่ยนไปทําไร่อ้อยซึ่งได้ผลตอบแทนสูงกว่า

การทํานา ดังคํากล่าวของตัวแทนชาวนาอําเภอโคกสําโรงในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ ช่วงหลายปี ท่ีผ่านมาจํานวนชาวนาลดลง เพราะว่าไม่มีแหล่งนํ้าในการทํานา อีก

ทั้งยังต้องพบเจอกับปัญหาศัตรูพืชรบกวน ถึงแม้จะมีเครื่องจักรกลการเกษตรที่

ทันสมัยช่วยทุ่นแรง ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ต้นทุนการทํานาก็สูงตามด้วย จึง

ทําให้ชาวนาเปลี่ยนไปทําไร่อ้อยแทนทํานา เพราะได้ราคาสูงกว่าทํานา”  

(นามสมมติ 6, 2555)   
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อย่างไรก็ตามข้อมูลสถิติชาวนาทั้งภาคกลาง รวมถึงจังหวัดลพบุรี พบว่า การเปลี่ยนแปลง

ของจํานวนชาวนาในอดีตและปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรนัก ซ่ึงสามารถดูสถิติจํานวน

ชาวนาได้จากตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.2 สถิติจํานวนชาวนาที่ข้ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

จังหวัด 

ทํานา 

2551  2552  2553  2554  

กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก 

ภาคกลาง  380   46611  486   56,045  459   53,946  449   50,278  

กาญจนบุรี  6   708  7   945  7   947  7   1,182  

จันทบุรี  7   792  14   1,496  11   1,198  11   1,051  

ชัยนาท  10   2,135  11   2,211  16   2,352  16   2,210  

นครนายก  8   1,196  13   1,405  12   1,369  12   1,343  

นครปฐม  11   1,507  14   1,761  13   1,780  12   1,570  

นนทบุรี  7   892  14   2,558  14   2,591  13   2,365  

ปทุมธานี  7   690  8   1,171  8   821  8   785  

พระนครศรีอยุธยา  75   5,119  80   5,313  80   5,421  78   5,218  

ราชบุรี  14   2,001  30   3,881  29   3,763  24   2,608  

ลพบุรี  46   7,915  51   8,852  53   8,887  53   8,754  

สมุทรปราการ  3   208  2   269  2   273  2   275  

สมุทรสงคราม  1   293  1   264  1   219  1   311  

สมุทรสาคร 6  581  6  553  

สิงห์บุรี  15   1,770  20   2,316  20   2,233  21   2,284  

สุพรรณบุรี  13   1,543  15   1,629  15   1,625  15   1,412  

อ่างทอง  23   2,587  40   3,764  40   3,702  40   3,728  

 

แหล่งที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2553.  

 

จากตารางที่ 4.1 แสดงสถิติจํานวนชาวนาที่ข้ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเห็นได้

ว่าจากปี พ.ศ. 2551 มีจํานวนชาวนาที่ข้ึนทะเบียนทั้งสิ้น 7,915 คน ในปี พ.ศ. 2552 มีจํานวนชาวนา

ท่ีขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 8,852 คน มีจํานวนชาวนาเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2551 จํานวน 937 คน ในปี พ.ศ.

2553 มีจํานวนชาวนาที่ข้ึนทะเบียนทั้งสิ้น 8,887 คน จํานวนชาวนาเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 

35 คน และในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวนชาวนาที่ข้ึนทะเบียนทั้งสิ้น 8,754 คน ซ่ึงมีจํานวนชาวนาลดลง
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จาก ปี พ.ศ. 2553 จํานวน 133 คน จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจากปี พ.ศ. 2551-2553 มีการ

เปลี่ยนแปลงของจํานวนชาวนาที่ไม่มากนัก ถือว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่คงที่  

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พบว่า จํานวนชาวนาในอนาคตอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

นโยบายของรัฐบาลแต่ละสมัย ซ่ึงในการศึกษาได้พบว่านโยบายที่โดดเด่นมี 2 นโยบาย คือ นโยบาย

ประกันรายได้เกษตรกรของอดีตนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนโยบายจํานําข้าวของนายกยิ่งลักษณ์ 

ในรัฐบาลปัจจุบัน จากตารางที่ 4.1 สะท้อนให้เห็นถึงการความสําคัญของการสนับสนุนเชิงนโยบาย

จากรัฐบาลแต่ละสมัย จากปี 2551-2554 แสดงให้เห็นว่าจํานวนชาวนาที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก

เป็นเพราะการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาลเช่นกัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอ

สระโบสถ์ในจังหวัดลพบุรี ได้อธิบายไว้ว่า 

 

“การขึ้นทะเบียนของชาวนา จากตารางแสดงสถิติจํานวนชาวนาที่ข้ึนทะเบียนใน

ปี พ.ศ. 2554 ท่ีมีจํานวนชาวนาลดลงจากปี พ.ศ. 2553 เป็นเพราะว่านโยบายของ

รัฐบาล เมื่อดูจากสถิติในปี พ.ศ. 2551-2553 จะเห็นได้ว่ามีจํานวนชาวนาเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ เนื่องจากมีโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลอดีตนายกอภิสิทธิ์ เวชชา

ชีวะ ท่ีจําเป็นต้องขึ้นทะเบียนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ใน

โครงการ ซ่ึงจากนโยบายนี้ทําให้เป็นแรงจูงใจแก่คนที่ทํานาอยู่แล้วและไม่ได้ทํา

นา ถึงแม้นาจะเกิดความเสียหายรัฐบาลก็ยังให้ความช่วยเหลือ ทําให้มีจํานวนผู้ข้ึน

ทะเบียนการทํานาเป็นจํานวนมาก แต่ในปี พ.ศ. 2554 ขึ้นทะเบียนกันน้อยลงเป็น

เพราะนโยบายจํานําราคาข้าว ต้องรอเงินนาน ระยะทางในการขนส่งข้าวเพื่อไปยัง

โรงสีท่ีรับจํานําอยู่ไกลทําให้ต้องขายข้าวให้กับขาจร หากแต่มีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายเป็นโครงการประกันรายได้ดังเดิมชาวนาก็จะมาขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น

เหมือนเดิม” (นามสมมติ 3, 2555) 
 

นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกหลายสาเหตุท่ีจํานวนชาวนามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นใน

อนาคต คือ การช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องราคาผลผลิต การช่วยเหลือด้านภัยธรรมชาติท่ีก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ท่ีนา ดังเหตุการณ์น้ําท่วมที่ผ่านมา อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมก็มีขีดจํากัดในการ

ขยายตัวที่ไม่ดีมากนัก แต่ท่ีดินสําหรับทํานาในจังหวัดลพบุรียังมีอยู่อีกจํานวนมากที่สามารถเปลี่ยน

มาทํานาได้อีกใน 2-3 ปี ข้างหน้า โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมี่ในจังหวัดลพบุรี

ได้อธิบายว่า 
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“ในอนาคตจํานวนชาวนาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะขีดจํากัดด้านโรงงาน

อุตสาหกรรมมีขีดจํากัดไม่สามารถขยายได้อีก แต่ท่ีดินในจังหวัดลพบุรียังมีอยู่อีก

จํานวนมากที่สามารถเปลี่ยนไปทํานาได้ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า” (นามสมมติ 1, 

2555) 

 

4.4  เงื่อนไขของการดํารงอยู่ของชาวนาในจังหวัดลพบุรี 

 

 ปัจจุบันการดํารงอยู่ของชาวนาในจังหวัดลพบุรีจะดํารงอยู่ และสามารถสืบต่อไปใน

อนาคตได้ ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นเงื่อนไขที่ช่วยให้ชาวนาสามารถประกอบอาชีพทํานา คือ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดํารงอยู่ ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านที่ดินและแหล่งนํ้า 2. ปัจจัยด้านวิธีการทํานา 3. 

ปัจจัยด้านการเงินของชาวนา 4.ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐบาล และ5. ปัจจัยด้านวิถีการดําเนินชีวิต 

ในขณะเดียวกันเงื่อนไขที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้การดํารงอยู่ของชาวนาต้องลดลง คือ ปัจจัย

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลิกทํานา ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านการย้ายถิ่น 2. ปัจจัยด้านความหลากหลายด้านอาชีพ 

และ 3. ปัจจัยด้านการสืบทอดของลูกหลาน จะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักทั้งสองกลุ่มปัจจัยถือว่าเป็ น

เงื่อนไขสําคัญในการดํารงอยู่ของชาวนาในจังหวัดลพบุรี   

 

4.4.1  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดํารงอยู่ 

1.   ปัจจัยด้านที่ดินและแหล่งนํ้า 

ท่ีดินสําหรับชาวนาถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากต่อการทํานา หากมีท่ีดินเป็นของ

ตนเองหรือมีท่ีดินให้เช่าทํานา ในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมชาวนาก็จะสามารถทํานาต่อไปได้ จาก

การศึกษาพบว่า ชาวนาส่วนใหญ่ในจังหวัดลพบุรีจะเช่าพื้นที่ของผู้อ่ืนในการทํานามากกว่าชาวนาที่

มีท่ีทํานาเป็นของตนเอง ในการเช่าที่ทํานานั้น เจ้าของที่ดินจะคิดค่าเช่าแตกต่างกันไป บางรายจะคิด

เป็นข้าวเปลือก ไร่ละ 10-20 ถัง ต่อปี ซ่ึงเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะคิดเป็นเงิน ไร่ละ 1,000  -1,500 

บาท ต่อปี และไร่ละ 500-700 บาท ต่อครั้ง แล้วแต่จะตกลงกัน และเมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ในการทํา

นาของชาวนาในจังหวัดลพบุรี จาก 3 ปี ท่ีผ่านมา (2551-2553) จะเห็นว่ามีจํานวนที่นาโดยรวมลดลง 

ดังตารางที่ 4.2 ซ่ึงแสดงสถิติพ้ืนที่การทํานาปี และตารางที่ 4.3 ซ่ึงแสดงสถิติพ้ืนที่การทํานาปรัง ใน

ปี พ.ศ. 2551/2552-2553/2554 
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ตารางที่ 4.3  แสดงสถิติพ้ืนที่การทํานาปี 

 

อําเภอ 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

2551/52  2552/53  2553/54  2551/52   2552/53  2553/54  2551/52   2552/53  2553/54  

เมืองลพบุรี 139,085  104,495  131,994  127,618  104, 498  93,850  102,268   82,231  57,022  

บ้านหมี่ 280,385  296,082  265,032  219,650  284, 578  199,530  197,685   227,662  159,624  

ชัยบาดาล 52,281  57,066  42,134  52,148  56, 966  27,111  25,836   26,312  13,556  

โคกสําโรง 185,381  172,085  184,491  155,152  172, 085  153,352   76,457   79,833   69,008  

พัฒนานิคม 68,734  58,184  38,724  62,593  58, 184  37,057  38,304   27,663  22,234  

ท่าวุ้ง 132,719  141,821  101,689  116,569  141, 821  66,442  101,629   115,374  49,771  

ท่าหลวง  200                     -    130  200                     -    95  140                     -    67 

สระโบสถ์ 105,065  104,600  94,600  101,840  104, 600  92,757  71,288   52,300  46,379  

โคกเจริญ 33,338  33,460  29,196  33,139  33, 460  28,884  19,048   18,455  17,830  

ลําสนธิ 14,634  14,839  13,106  14,560  14,839  378  6,401   6,498  198  

หนองม่วง 9,924  6,210  15,527  8,593  6, 210  14,237   3,952   3,105   9,254  

รวม 1,021,746  988,842  916,623  892,062  977,238 713,693  647,415  639,433 444,942 

 

แหล่งที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี, 2554.  

 

ตารางที่ 4.4  แสดงสถิติพ้ืนที่การทํานาปรัง 

 

อําเภอ 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

2550/51  2551/52  2552/53  2550/51  2551/52  2552/53   2550/51   2551/52  2552/53  

เมืองลพบุรี  98,838  91,458  57,740  98,838  91, 458  41,200   81,657   80,413  29,822  

บ้านหมี่  194,432  205,309  213,073  194,432  205, 309  173,550   166,924   167,671  138,840  

ชัยบาดาล  6,430  3,900  16,248  6,430  3, 900  16,248   5,150   3,120  12,786  

โคกสําโรง  5,880  8,678  20,777  5,880  8, 678  20,777   3,843   7,067  14,396  

พัฒนานิคม 1,958  4,349  6,631  1,958  4, 349  6,631   1,076   3,401  4,635  

ท่าวุ้ง  144,539  134,059  120,006  144,539  134, 059  118,636   127,028   127,191   87,201  

ท่าหลวง                     -                       -    95                     -                       -    95                     -                       -    76 

สระโบสถ์  755  1,208  7,240   755  1,208  7,240   619  1,087  5,409  

โคกเจริญ  40  50  1,120  40  50  1,120  24  25  537  

ลําสนธิ                     -    12  852                     -    12  852                     -    9  553  

หนองม่วง                     -                       -    57                     -                       -    57                     -                       -    39 

รวม 452,872  449,023  443,839 452,872  449,023  386,406 386,323  389,985  294,294 

 

แหล่งที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี, 2554.  
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เหตุท่ีจํานวนที่นาลดลง เนื่องมาจากชาวนาบางส่วนจําเป็นที่จะต้องขายที่นาให้กับ

นายทุนหรือผู้ท่ีมีฐานะดีกว่าเพื่อนําไปใช้หนี้สิน ซ่ึงเป็นหนี้สินที่เกิดจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ดังคํา

กล่าวของตัวแทนชาวนาอําเภอพัฒนานิคมในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“คนในหมู่บ้านก็ขายที่นากันเยอะ ส่วนใหญ่ขายให้กับข้าราชการ นายทุนใน

หมู่บ้าน เพื่อนําไปใช้หนี้สิน สาเหตุท่ีเป็นหนี้สินคือไม่มีเงินลงทุนในการทํานาเป็ น

ของตนเอง จึงไปกู้เงินเพื่อมาลงทุนแต่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เงินมากลับนําไปซื้อ

รถ ซื้อของที่ไม่จําเป็นเกินตัว จึงทําให้หนี้สินยิ่งเพิ่มขึ้น จนในที่สุดต้องขายที่นาเพื่อ

ไปใช้หนี้ จนไม่มีท่ีดินในการทํานาเป็นของตนเอง” (นามสมมติ 7, 2555) 

 

อีกสาเหตุท่ีพ้ืนที่นาลดลง คือ มีการเปลี่ยนที่นาไปปรับใช้เพื่อปลูกอ้อย เพราะปัญหา

ราคาข้าวตกตํ่า เจอภัยธรรมชาติ ผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยดีกว่าการปลูกข้าวในพื้นที่ขนาด

เดียวกัน ดังคํากล่าวของตัวแทนชาวนาอําเภอหนองม่วงในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“จากการทํานาที่ต้อเจอกับอุปสรรคปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง ศัตรูพืช

รบกวน ราคาข้าวตกตํ่า ส่งผลทําให้ชาวนาส่วนใหญ่หันไปปลูกอ้อยแทนข้าวกัน

เยอะ เพราะว่าอ้อยดูแลง่ายกว่าไม่ต้องใช้น้ํามาก และขายได้ราคาดีกว่าข้าว” (นาม

สมมติ 8, 2555) 

 

ในบางชุมชนการที่พ้ืนที่นามีจํานวนลดลงมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

โดยมีการซื้อที่ของนายทุน เพื่อนําไปทําโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี ดังเช่น ตัวแทนชาวนาอําเภอท่าวุ้งใน

จังหวัดลพบุรีได้กล่าวว่า 

 

“ในหมู่บ้านมีจํานวนชาวนาไม่น้อยที่ขายที่ดินให้กับนายทุน โดยที่นายทุนนั้นซื้อ

ที่ดินจากชาวนาเพื่อไปทําโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี” (นามสมมติ 9, 2555) 
 

นอกจากพื้นที่ดินแล้วนั้น สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้การทํานาได้ผลผลิตที่ดีได้น้ัน 

คือ สภาพความเหมาะสมของดินว่าดินมีความเหมาะสมต่อการทํานา หรือการปลูกพืชชนิดอื่น ซ่ึง

ในการทํานาหากสภาพดินไม่เหมาะสมกับการทํานาก็จะไม่สามารถปลูกได้ หรืออาจจะไม่ได้

ผลผลิตตามที่ต้องการ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ชาวนาในจังหวัดลพบุรีท่ียังคงทํานาในพื้นที่ของตน
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มาจนถึงปัจจุบันเป็นเพราะสภาพของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทํานา ทําให้ได้ผลผลิต

ตามต้องการ แต่ถ้าสภาพของที่ดินไม่เหมาะสมที่จะทํานาต่อไปได้ ชาวนาก็จะเปลี่ยนไปปลูกอ้อย

แทน ซ่ึงในความจริงแล้วชาวนาต้องการทํานา หากสภาพที่ดินยังคงสามารถทํานาได้อยู่ก็ไม่คิดจะ

เลิกทํานาแน่นอน ดังที่ตัวแทนชาวนาอําเภอลําสนธิในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ ปัจจุบันทํานาปี ซ่ึงเป็นนานํ้าฝนทําไดปีละ 1 ครั้ง เพราะอยู่นอกเขตชลประทาน 

ไม่มีแหล่งนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ ต้องรอช่วงฤดูฝน ได้น้ําฝนมาช่วยในการทํานา ถึงแม้

จะทําได้ปีละครั้งก็ยังพออยู่ได้ แต่สําหรับคนอื่นๆในหมู่บ้านไม่ค่อยทํานากันแล้ว

เพราะสภาพของดินไม่เหมาะที่จะทํานา ขาดแหล่งนํ้าจึงหันไปปลูกอ้อยแทน 

ถึงแม้ว่าคนอื่นๆ จะหันไปปลูกอ้อยกันเยอะ แต่คิดว่าตนคงไม่เลิกทํานาแน่นอน ยัง

คิดอยากจะหาที่ทํานาเพิ่มอีก ตอนนี้สภาพที่ดินก็เหมาะที่จะทํานา เว้นเสียแต่ว่าจะ

ไม่มีน้ําให้ทํานาได้ถึงจะเลิก” (นามสมมติ 10, 2555) 

 

ปัจจัยด้านแหล่งนํ้า นํ้าถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการทํานาที่สําคัญไม่แพ้พ้ืนที่ดินในการทํานา 

และสภาพที่ดิน หากไม่มีนํ้าก็ไม่สามารถทํานาได้เช่นกัน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านแหล่งนํ้า

เป็นปัจจัยที่สําคัญมากที่สุดของชาวนาในจังหวัดลพบุรี การทํานาจะดํารงอยู่ได้ต้องอาศัยนํ้าเป็นสิ่ง

สําคัญ ปัญหาเรื่องแหล่งนํ้าที่พบส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับชาวนาที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ไม่มี

แหล่งนํ้าไว้ใช้ตลอดทั้งปีเหมือนกับในเขตพื้นที่ชลประทาน จึงไม่สามารถทํานาปรังได้ทําได้แต่นา

ปีตามช่วงฤดูกาลในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ชาวนาส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการจัดการบริหารเรื่อง

แหล่งนํ้า เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนนํ้าในช่วงฝนแล้ง รวมไปถึงการแก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูน้ํา

หลากด้วยเช่นกัน เพราะชาวนาจะสามารถดํารงอาชีพชาวนาต่อไปได้น้ันก็ต้องอาศัยนํ้าเป็นหลัก 

จําเป็นต้องมีการจัดการเรื่องแหล่งนํ้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับที่นา เช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2554 ท่ี

เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่นาถูกนํ้าท่วมทุกแปลงจนขาดทุน ดังคํากล่าวของตัวแทนชาวนาอําเภอสระ

โบสถ์ในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ ตอนนี้ทํานาปี ไม่มีแหล่งนํ้า ต้องรอฝนตก ถึงจะมีน้ําในการทํานาถ้าปีไหนเป็ น

ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนานจนถึงขั้นแห้งแล้ง ก็มักจะมีปัญหาตามมาคือ แย่งนํ้ากันบ้างแต่

ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการกําหนดตารางการฉุดนํ้าผลัดกันฉุดนํ้าใส่ท่ีนาของ

ตนตามตารางที่ตกลงกัน แต่พอปี ท่ีแล้วเกิดนํ้าท่วมมากทําให้ท่ีนาเสียหายซึ่งยังไม่

ทันได้เก็บเกี่ยวผลผลิต นํ้าน้อยไปก็ไม่ดีน้ํามากไปก็ไม่ดี จึงอยากให้มีการจัดการ
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เรื่องนํ้าโดยที่มีแหล่งกักเก็บนํ้าที่ไว้ใช้ในช่วงฝนแล้ง และช่วงฤดูน้ําหลากด้วย” 

(นามสมมติ 11, 2555) 

 

ชาวนาต้องการให้มีคูคลองไปถึงพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพราะความต้องการของชาวนา

นั้นไม่ต้องการที่จะเลิกทํานา อยากทํานาต่อไปเร่ือยๆ หากมีการทําคูคลองเพิ่มขึ้นจะมีแหล่งนํ้าไว้ให้

ชาวนาได้ใช้ในช่วงฤดูท่ีฝนแล้งได้ด้วยเช่นกัน 

ในขณะเดียวกันปัจจัยด้านภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อชาวนาจนกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควร

คํานึงถึง ซ่ึงจะสังเกตเห็นได้ว่าอดีตจนปัจจุบันภัยธรรมชาติได้ก่อตัวขึ้นมากมาย อาทิ ภัยแล้ง ภัย

หนาว นํ้าท่วม และศัตรูพืชรบกวน เป็นต้น ล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายให้กับชาวนาทั้งสิ้น ซึ่ง

จากการศึกษาพบว่า ภัยธรรมชาติท่ีหนักหนาสาหัสที่สุดในรอบนับสิบปี ท่ีผ่านมา คือ ภัยนํ้าท่วมใน

ปี พ.ศ. 2554 ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติท่ีหนักที่สุดที่ชาวนาได้เจอมา ภัยนํ้าท่วมได้ท่วมพื้นที่นาของ

ชาวนาในจังหวัดลพบุรีเสียหายเป็นจํานวนมาก ชาวนาต้องพบกับภาวะขาดทุน ชาวนาบางคน

เสียหายจนเป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้น เพราะไม่สามารถกู้ผืนนาที่ลงทุนไปได้ ถึงแม้ว่าชาวนาส่วนใหญ่

จะเกิดความท้อแท้ต่อการทํานา แต่ชาวนาส่วนใหญ่ก็ไม่เคยคิดจะเลิกทํานาเว้นเสียแต่ร่างกายจะทํา

ไม่ไหว เนื่องจากชาวนามีความคิดว่าเมื่อปัญหาจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีใคร

สามารถห้ามไม่ให้เกิดได้ ก็ต้องยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นและช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เพราะ

ส่วนหนึ่งที่เกิดความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามนุษย์ท่ีทําลายธรรมชาติ 

ดังที่ ตัวแทนชาวนาอําเภอโคกเจริญในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ เมื่อนํ้าท่วมที่ผ่านมาทําให้ชาวนาหลายคนได้รับความเสียหายจํานวนมาก ส่วน

ใหญ่รู้สึกท้อถอยต่อการทํานาแต่ก็ไม่คิดจะเลิกทํานา เพราะเป็นอาชีพที่ตนทํามา

นาน สืบทอดมาจากรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ยังไงก็ต้องทําต่อไป เมื่อภัยธรรมชาติมัน

เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครสามารถยับยั้งมันได้ ปัญหามันเกิดขึ้นก็ต้องคิดแก้ปัญหากัน

ต่อไปยังไงภัยธรรมชาติก็คงไม่เกิดขึ้นรุนแรงทุกปี และที่เกิดภัยธรรมชาติรุนแรง

ขึ้นก็เพราะนํ้ามือมนุษย์ท่ีทําลายสิ่งแวดล้อม ทําให้โลกร้อนต่อไปคงต้องช่วยกัน

รักษาสภาพแวดล้อมและหาทางป้องกันภัยที่จะเกิดจากธรรมชาติต่อไปให้ได้

นั่นเอง” (นามสมมติ 12, 2555) 
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2. ปัจจัยด้านวิธีการทํานา 

ปัจจัยด้านวิธีการทํานา ในปัจจัยด้านนี้กล่าวถึงกระบวนการทํานาของแรงงาน และ

เครื่องมืออุปกรณ์ของชาวนาในการทํานา ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการทํานา

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สามารถแบ่งได้ดังนี้ คือ ปัจจัยด้านแรงงานภาคเกษตร และปัจจัยด้าน

นวัตกรรมทางการเกษตร 

ปัจจัยด้านแรงงานภาคเกษตร  

ปัจจุบันการทํานาได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมา ดังเช่นเรื่องการลงแรงในการทํานาได้

กลายมาเป็นการจ้างแรงงานแทนการทํานาด้วยการลงแขกมากขึ้น จากการศึกษาพบว่า ชาวนาใน

จังหวัดลพบุรีในปัจจุบันส่วนใหญ่จะทํานาด้วยตนเองแค่บางขั้นตอนของการทํานาเท่านั้น และ

ขั้นตอนอื่นๆ อาทิ การไถนาเพื่อเตรียมดิน การเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะจ้างแรงงานในการทําแทน 

นอกจากนี้พบว่าชาวนาในปัจจุบันส่วนหนึ่งได้กลายเป็นเพียง “ผู้จัดการ” ท่ีคอยควบคุมดูแลการผลิต

เท่านั้น คือ จะคอยสั่งหรือจ้างแรงงานในชุมชนในการทํานาทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ไถนา การหว่าน

หรือดํานา การใส่ปุ๋ยบํารุง การฉีดยาฆ่าศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนการขนส่งเพื่อนําไป

ขายยังโรงสี จะเห็นได้ว่าแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีความสําคัญต่อการทํานาในปัจจุบันมากขึ้น 

เพราะช่วยอํานวยความสะดวกสบายในการทํานาให้กับชาวนา โดยมีผลตอบแทนเป็นค่าจ้างถึงแม้

ชาวนาจะต้องจ่ายค่าแรงงานที่สูงขึ้นจนทําให้ต้นทุนสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ผลที่ได้ก็คุ้มค่าต่อการ

ลงทุนที่เสียไป ดังคํากล่าวของตัวแทนชาวนาอําเภอท่าวุ้งในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ เมื่อก่อนการทํานาจะลงแรงกันเองในทุกขั้นตอนของการทํานา แต่ปัจจุบันมี

แรงงานรับจ้างในชุมชนจึงจ้างแรงงานทําในทุกขั้นตอน ทั้งการไถนา หว่านข้าว ฉีด

ยาฆ่าแมลง เก็บเกี่ยว เป็นต้น โดยที่ตนเองจะเป็นคนคอยคุม คอยสั่ง ว่าต้องการให้

แรงงานทําอย่างไร ทําให้ทํานาได้สบายขึ้นไม่ต้องลงแรงเอง ไม่ต้องเหนื่อยร้อน

เหมือนเมื่อก่อน แต่ก็ต้องยอมเสียเงินไปกับค่าจ้างแรงงานเยอะพอสมควรเพราะ

ปัจจุบันค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ถึงแม้จะสูงขึ้นแต่ยังมีแรงงานอยู่ก็ทําให้การทํานา

สบายขึ้นก็ยอม เพราะถึงอย่างไรก็ไม่ขาดทุนคุ้มค่ากับการลงทุนที่เสียไปแน่นอน” 

(นามสมมติ 9, 2555) 

 

จากการที่มีแรงงานในภาคเกษตรที่ช่วยทําให้การทํานาของชาวนาบางส่วน

สะดวกสบายขึ้นมาก และเป็นสิ่งจูงใจให้หลายคนก็อยากทํานามากขึ้นเพราะ แค่เพียงโทรศัพท์สั่ง

การอย่างเดียว แต่ถึงอย่างนั้นแรงงานในภาคเกษตรที่เป็นวัยทํางานก็ยังมีน้อย เพราะคนวัยทํางานรุ่น



 
 
 

131 
 

 

ลูกหลานส่วนใหญ่ก็ไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรม ดังเช่นที่ตัวแทนชาวนาอําเภอโคกเจริญใน

จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ ปัจจุบันได้จ้างคนอื่นทํานาเป็นส่วนใหญ่โดยจ้างคนในหมู่บ้าน แต่แรงงานก็

พอจะมีอยู่ไม่ถึงกับเยอะหรือว่าน้อย เพราะส่วนใหญ่แล้วลูกหลานจะไปทํางาน

โรงงานหรือไม่ก็ทํางานที่อ่ืนกัน จึงไม่ค่อยมีแรงงานวัยทํางานมากนัก ถึงแม้จะมี

แรงงานวัยทํางานไม่มากแต่ก็ไม่มีปัญหาเร่ืองแรงงานในการทํานาขาดแคลน” (นาม

สมมติ 13, 2555) 

 

อย่างไรก็ตามการจ้างแรงงานในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นเพราะสะดวกสบาย ก็ทําให้ต้นทุนใน

การทํานาสูงขึ้นเช่นกัน แต่ชาวนาก็ไม่คิดจะเลิกทํานาแน่นอน อย่างไรเสีย ค่าตอบแทนที่ได้จากการ

ทํานาก็คุ้มค่ากับการลงทุนที่เสียไปอย่างแน่นอน แต่วิถีชีวิตของชาวนาย่อมเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 

มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอท่าวุ้งในจังหวัดลพบุรี ได้อธิบายว่า 

 

 “แม้ว่าต้นทุนค่าแรง ค่าจ้างที่ชาวนาจะต้องลงทุน เพื่อความสะดวกสบายนั้นยังไงก็

คุ้มกับรายได้ท่ีชาวนาจะได้รับ ทําให้ชาวนาไม่คิดจะเลิกทํานาแน่นอน เพราะว่าไม่

ต้องเหนื่อยเองด้วย และถึงแม้ว่าจะได้รายได้ท่ีคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างไร ผลที่

ตามมาก็คือ การเปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตของชาวนาที่มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น 

มีความขัดแย้งกันเรื่องนํ้าเพื่อที่ทํานา เพื่อให้นาตนไม่เสียหาย จนปัญหาบานปลาย

กลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันเองในชุมชน” (นามสมมติ 1, 2555) 

 

ปัจจัยด้านนวัตกรรมทางการเกษตร 

ปัจจุบันนวัตกรรมทางการเกษตรมีการพัฒนาจากอดีตมากขึ้น มีความทันสมัยมากขึ้น 

ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการผลิต รถไถ (รถสําหรับใช้ในการเตรียมดิน

แทนการใช้ วัว ควายในอดีต), รถดํานา, เครื่องหว่านปุ๋ ย หว่านข้าว และรถเกี่ยว เป็นต้น จากการ

พัฒนาเหล่านี้ทําให้ชาวนาได้รับความสะดวกสบายในการทํานามากขึ้นเช่นกัน ซ่ึงในการศึกษา

ข้อมูลพบว่า นวัตกรรมทางการเกษตรที่มีความทันสมัยทําให้ชาวนาสามารถทํานาได้รวดเร็วกว่าใน

อดีต ลดระยะเวลาในขั้นตอนการทําได้มากขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยทุ่นแรงให้กับชาวนาได้ดี ดังเช่นที

ตัวแทนชาวนาอําเภอโคกสําโรงในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 
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“ จากการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีได้มีการผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการทํานามากขึ้น 

เช่น รถไถ รถเกี่ยว เครื่องสูบนํ้า เป็นต้น ทําให้การทํานาใช้เวลารวดเร็วขึ้น

สะดวกสบายขึ้น ทําให้คนอื่นๆ อยากทํานามากขึ้นเช่นกัน” (นามสมมติ 14, 2555) 

 

นอกจากนี้จากการศึกษาชาวนาบางส่วน พบว่า นวัตกรรมทางการเกษตรไม่ใช่ปัจจัยที่

ส่งผลทําให้คนอื่นอยากมาทํานามากขึ้น เพราะถึงแม้จะมีเครื่องอํานวยความสะดวกแต่การทํานาก็

ยังคงทําได้ยากอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ถึงแม้จะมีเครื่องมือที่สะดวกแต่ก็ต้องใช้

ทํางานเอง ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการทํางานตากแดดร้อนๆ อยู่ดี ดังเช่นคํากล่าวที่ตัวแทนชาวนา

อําเภอท่าวุ้งในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ ไม่คิดว่าการมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรจะมีผลทําให้คนที่ไม่เคยทํา

นาจะอยากทําถึงแม้ว่าจะอํานวยความสะดวกมากกว่าในอดีตก็ตาม แต่ก็ยังคงต้อง

ตากแดด ตากลม ทํานาอยู่ดี ยิ่งปัจจุบันทํานายากขึ้น เจอปัญหาต่างๆ มากมาย 

ค่าใช้จ่ายสูง คนที่ไม่อยากทํานาถึงจะมีอุปกรณ์ดีแค่ไหนก็ไม่อยากทํา”  

(นามสมมติ 15, 2555) 

 

ปัจจัยด้านการเงินของชาวนา 

ปัจจัยด้านการเงินของชาวนา ได้แก่ ปัจจัยด้านแหล่งเงินทุน, ปัจจัยด้านรายได้ และปัจจัย

ด้านหนี้สินของชาวนา  

จากการศึกษาพบว่า ชาวนาส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนในการทํานาจากการกู้ยืมจากแหล่งกู้ยืม

ทั้งจากภาครัฐและนอกระบบ ซ่ึงแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ท่ีชาวนากู้ยืมนั้น คือ ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.), กองทุนหมู่บ้าน และจากองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 

ส่วนมากจะกู้เป็นเงินไปลงทุนทํานา แต่ก็มีกู้เป็นพันธ์ข้าว และปุ๋ยเคมีเช่นกัน ดังคํากล่าวของ

ตัวแทนชาวนาอําเภอโคกเจริญในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ เงินทุนที่ใช้ในการทํานากู้เงินจาก ธกส. บางครั้งก็จะกู้เป็นปุ๋ยเคมี เพราะปุ๋ยเคมี

ราคาแพงไม่มีเงินไปซื้อตามร้านขายส่งจึงกู้ท่ี ธกส. เพื่อมาลงทุนทํานา”  

(นามสมมติ 16, 2555) 
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มีชาวนาบางส่วนกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินนอกระบบ เช่น กู้ยืมเงินจากพ่อค้าในหมู่บ้าน ยืมจาก

คนในหมู่บ้าน และญาติพ่ีน้องของตน จะพบว่าชาวนาส่วนน้อยที่มีต้นทุนในการทํานาเป็นของ

ตนเอง 

ปัจจัยด้านหนี้สิน จากการศึกษาพบว่า หนี้สินของชาวนาเกิดจากหลายสาเหตุ ประการแรก

เกิดจากหนี้สินที่เริ่มต้นจากการลงทุนที่จะทํานา เนื่องจากไม่มีทุนเป็นของตนเอง ประการที่สอง คือ 

หนี้สินจากการกู้เงินลงทุนแต่ต้องเจอกับภัยธรรมชาติ อาทิ ฝนแล้ง นํ้าท่วม ศัตรูพืชรบกวน ประสบ

กับความเสียหายจนขาดทุน ทําให้เงินที่กู้มาลงทุนก็ไม่ได้ทุนคืน อีกทั้งยังเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ถ้าหากไม่

เจอกับภัยธรรมชาติต่างๆ ก็จะทําให้ผลผลิตไม่เสียหายและสามารถนําเงินไปใช้หนี้สินได้ตาม

กําหนดและสามารถกู้เงินกลับมาหมุนใช้ได้อีก หนี้สินก็จะเท่าเดิมหรือไม่ก็ลดลงได้บ้าง ประการที่

สาม คือราคาผลผลิตตกตํ่าแต่ต้นทุนสูงขั้นทําให้ขาดทุน หนี้สินจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับ

ราคาผลผลิตเช่นกัน ซ่ึงจากการศึกษาจากชาวนาส่วนใหญ่ พบว่า หนี้สินลดลง เพราะว่าอยู่ท่ีราคา

ข้าวหากราคาข้าวดีก็จะได้เงินเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ได้ข้ึนอยู่ท่ีราคาข้าวเพียงอย่างเดียว ต้องขึ้นอยู่กับ

ผลผลิตที่จะได้ในแต่ละปี ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นหนี้สินจะลดลงได้ต้องรู้จักใช้เงินแต่พอดี ใช้แต่จําเป็ น

สําหรับครอบครัวของตนไม่ฟุ่มเฟือย รวมไปถึงการทําอาชีพเสริมในช่วงรอฤดูกาลทํานา เพื่อเพิ่ม

รายได้ให้กับครอบครัว หากทําเช่นนี้ก็จะสามารถลดหนี้สิน ซ่ึงชาวนาส่วนหนึ่งสามารถปลดหนี้สิน

ได้หมดก็มี เพราะเมื่อได้มาก็จะนําไปกลบหนี้สินทันที ส่วนชาวนาอีกส่วนหนึ่งที่หนี้สินเพิ่มขึ้นเป็น

เพราะความเสียหายจากนํ้าท่วม และบางส่วนก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และที่น่าสังเกตสําหรับคนทั่วไปว่า

ทําไมชาวนายิ่งทํานายิ่งจนลง ทั้งนี้เพราะว่าในครอบครัวของชาวนามีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นแต่ท่ีนา

ของครอบครัวยังเท่าเดิม คือ มีจํานวนสมาชิก 5 คน แต่มีท่ีนาที่มีจํานวนพื้นที่สําหรับเลี้ยงสมาชิกใน

ครอบครัวเพียง 3 คน สมาชิกที่เหลืออีก 2 คนจึงกลายเป็นผู้ว่างงาน จากเดิมที่เคยพอมีพอใช้ทําให้

รายได้ท่ีมีไม่เพียงพอต่อสมาชิกในครัวเรือน นอกจากจะไม่เหลือเงินเก็บแล้ว ยังสามารถทําให้เป็ น

หนี้สินเพิ่มขึ้นอีก โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้อธิบายไว้ว่า 

 

“ความจริงชาวนาทํานาไม่มีจนแน่นอน ที่เห็นว่ามีชาวนาที่ทํานาแล้วยิ่งจนเป็ น

เพราะมีหนี้สินเยอะ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่จําเป็ น อีกทั้งยังรวมไปถึงการว่างงาน

ของคนในครอบครัว อย่างเช่น ครัวเรือนหนึ่งมีพ้ืนที่นาจํานวนหนึ่ง สําหรับคนสาม

คน แต่ต่อมามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกสองคน แต่ท่ีนาของตนยังคงเท่าเดิมอยู่ จากที่เคย

พอมีพอกิน พอใช้หนี้สินเดิมได้ ก็กลายเป็นต้องเลี้ยงดูสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกสองคนทั้ง

ท่ีรายได้เท่าเดิม ก็ทําให้เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นไปอีก ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ชาวนายิ่งจน

ลง” (นามสมมติ 5, 2555) 
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ถึงแม้ว่าชาวนาจะมีหนี้สินหรือไม่มีก็ตามยังไงชาวนาส่วนใหญ่ก็ไม่คิดจะเลิกทํานา บางคน

กับคิดว่ายิ่งมีหนี้สินยิ่งต้องทํานาเพราะจะได้มีรายได้ไปใช้หนี้สินที่มีอยู่ เนื่องจากการการทํานาใน

แต่ละปี มีความแตกต่างกันออกไป การทํานาบางปี ก็ได้ผลผลิตดี ราคาไม่ตกตํ่า ไม่เจอภัยนํ้าท่วม 

อย่างไรเสียก็จะได้เงินมาใช้หนี้สิน และเหลือไว้ใช้จ่ายในครอบครัวแน่นอน 

ปัจจัยด้านรายได้ จากการศึกษาพบว่า รายได้จากการทํานาของชาวนาถือว่า “คุ้มค่ากับการ

ลงทุน” แน่นอน เพราะถึงอย่างไรก็จะไม่ขาดทุนถึงแม้ต้องใช้เงินในการลงทุนสูงก็ตาม เว้นเสียแต่

ว่าจะเจอกับปัญหาภัยนํ้าท่วมก็อาจขาดทุน แม้จะเจอปัญหาในการทํานามากเพียงใดก็ตามชาวนาไม่

มีความคิดที่เลิกทํานา เพราะชาวนาส่วนใหญ่คิดว่า อาชีพทํานา เป็นอาชีพที่ “มั่นคง” รายได้ดีแม้ว่า

ชาวนาบางส่วนจะคิดว่าเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงเท่าไหร่เพราะต้องเสี่ยงภัยธรรมชาติ ดังเช่นที่ตัวแทน

ชาวนาอําเภอหนองม่วงในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 
 

 “ คิดว่าการทํานาเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง รายได้ไม่แน่นอน เพราะต้องเสี่ยงภัย

ธรรมชาติมากมาย อาทิ ฝนแล้ง เจอเพลี้ย รวมไปถึงนํ้าท่วมที่พ่ึงผ่านมา”  

(นามสมมติ 17, 2555) 

 

แต่ก็เป็นเพียงชาวนาส่วนน้อยที่คิดเช่นนี้ เพราะว่าชาวนาส่วนใหญ่ล้วนมองว่าการทํางาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม ต้องยืนหลังขดหลังแข็ง ได้เงินเดือนใช้ไปวันต่อวันไม่มีเงินเก็บ อีกทั้งยัง

ต้องกังวลกับการที่จะถูกไล่ออกเมื่อไหร่ ไม่เหมือนการทําอาชีพทํานารายได้ดีกว่า มีเงินเก็บ มีข้าว

ไว้กิน บางปีราคาผลผลิตแพงๆ ยิ่งคุ้มค่าไปใหญ่ ดังคํากล่าวของตัวแทนชาวนาอําเภอท่าวุ้งใน

จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ ทํางานโรงงานไม่รวย ได้มาเป็นเงินเดือนก็ต้องกินต้องใช้ไปวันต่อวันก็หมด ไม่

เหลือเงินเก็บยิ่งต้องมาคอยกังวลว่าจะถูกไล่ออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ สู้ทํานาไม่ได้รวย

กว่าเพราะมีเงินเก็บมีความสุขที่ไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร เป็นเจ้านายตัวเอง ไม่ต้อง

กังวลเรื่องงานด้วย” (นามสมมติ 9, 2555) 

 

3. ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐบาล 

นโยบายของรัฐบาลในการดูแลชาวนา ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ชาวนาสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก

การควบคุมราคาข้าวให้อยู่ในราคาที่ไม่ตกตํ่าจนเกินไป จากการศึกษาพบว่า นโยบายของรัฐบาลมี

ส่วนกระตุ้นให้ชาวนาต้องการทํานามากขึ้นและอยากทํานาต่อไปในอนาคตเช่นกัน ซ่ึงนโยบายที่
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ชาวนาในจังหวัดลพบุรีคิดว่าช่วยจูงใจให้ทํานา มีอยู่ 2 นโยบาย คือ นโยบายประกันรายได้เกษตรกร

ของอดีตนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนโยบายจํานําข้าว ของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ผล

การศึกษาว่าส่วนใหญ่ชาวนาในจังหวัดลพบุรีต้องการให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรมากกว่า

เพราะสถานที่รับจํานําข้าวอยู่ไกลจากชุมชนจะต้องเสียค่าเดินทางไม่คุ้มค่ากับการไปเข้าจํานําอีกทั้ง

การทําเรื่องการจํานําก็นาน จึงจําเป็นต้องขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อในพื้นที่ซ่ึงให้ราคาตํ่า

กว่าแต่ก็ต้องขายเพื่อนําเงินไปใช้จ่ายต่อไป หากนาข้าวเกิดความเสียหายประกันรายได้จะสามารถ

ให้เงินชดเชยช่วยชาวนาได้ ดังที่ตัวแทนชาวนาอําเภอบ้านหมี่ในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

 “นโยบายของรัฐมีส่วนทําให้อยากทํานามากขึ้น เพราะช่วยในเรื่องราคาข้าวดี จาก

นโยบายประกันรายได้ กับนโยบายจํานําข้าวนั้น คิดว่าประกันรายได้ดีกว่าเพราะว่า

เมื่อนาข้าวเกิดความเสียหายจะได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือ แต่ถ้าเป็นจํานําต้องใช้

เวลานากว่าจะได้เงินมาใช้ อีกอย่างโรงสีท่ีรับจํานําอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านทําให้

ต้องเสียค่ารถขนส่งที่แพงไม่คุ้มกับที่ลงทุน จึงจําเป็นต้องขายให้พ่อค้าขาจรที่มารับ

ซื้อถึงที่ในราคาที่ต่ํา แต่ก็ต้องยอมขาย” (นามสมมติ 4, 2555) 

 

แต่ถ้าได้ข้าวในปริมาณที่มีจํานวนมากจะทําให้ได้รายได้ดีหากจํานํา ดังคํากล่าวของตัวแทน

ชาวนาอําเภอท่าวุ้งในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ นโยบายก็ดีพอๆ กัน แต่ถ้าผลผลิตได้ในปริมาณที่มาก คิดว่านโยบายจํานําข้าวจะ

ดีกว่านโยบายประกันราคาข้าว เพราะราคาสูงกว่า” (นามสมมติ 18, 2555) 

 

และจากการที่มีช่วงรอยต่อระหว่างนโยบายทั้งสองของสองรัฐบาลนั้น ทําให้ผู้ท่ีได้ผลประโยชน์กับ

เป็นพ่อค้าโรงสีมากกว่าชาวนาที่ต้องเสียสิทธิ์ไปทั้งสองนโยบาย เพราะเป็นช่วงรอยต่อของนโยบาย

นั่นเอง ดังที่ตัวแทนชาวนาอําเภอท่าวุ้งในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“นโยบายของรัฐบาลก็ดีทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็ น นโยบายประกันรายได้ หรือ 

นโยบายจํานําข้าว ถ้านโยบายที่ออกมาตรงตามระยะเวลาที่ชาวนาเก็บเกี่ยวจะดีมาก 

เพราะการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลทําให้เกิดช่วงรอยต่อระหว่างนโยบาย จึง

ส่งผลให้ชาวนาที่เก็บเกี่ยวช่วงระหว่างรอยต่อของนโยบายเสียสิทธิประโยชน์ไปทั้ง
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สองนโยบาย จึงทําให้พ่อค้าโรงสีได้ผลประโยชน์ไปแทนนั่นเอง” (นามสมมติ 9, 

2555) 

 

4. ปัจจัยด้านวิถีการดําเนินชีวิต 

จากการพัฒนาที่รวดเร็วของประเทศไทยทําให้วิถีชีวิตการทํานา และการดําเนินชีวิต

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสการพัฒนาของโลกที่เน้น

การพัฒนาแบบทุนนิยม แทนที่วิถีชีวิตเดิมที่มีวิถีชีวิตแบบยังชีพ จนกระทั่งปัจจุบันปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจทุนนิยมจึงมีบทบาทมากสําหรับชาวนาในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการส่งเสริม

วิถีชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทํา

เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเช่นกัน และจากการเปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตเดิมทําให้ส่งผลต่อปัจจัยด้าน

คุณภาพชีวิตของชาวนาที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ซ่ึงปัจจัยด้านวิถีการดําเนินชีวิตของชาวนา ท่ี

กล่าวถึง คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ 

และปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตของชาวนาในปัจจุบัน 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  

จากกระแสการพัฒนาที่รวดเร็วในปัจจุบันทําให้มีนายทุนเข้าไปมีบทบาทในจังหวัดต่างๆ 

มากมาย รวมไปถึงจังหวัดลพบุรีท่ีมีนายทุนจากโรงงานอุตสาหกรรมไปซื้อที่ดิน ที่นาของชาวนา

เพื่อนําไปทําโรงงานต่างๆ จากการศึกษาพบว่าชาวนาส่วนใหญ่ท่ีมีพื้นที่นาอยู่ในปัจจุบันจะไม่ขาย

ท่ีดินของตนแน่นอนถึงจะให้ราคาแพงมากแค่ไหนก็ตาม เพราะว่าพื้นที่นานั้นเป็นของบรรพบุรุษที่

สืบต่อกันมา และกว่าจะมีพ้ืนที่นาเป็นของตนเองนั้นยากลําบากมาก แต่พอยกให้ลูกหลานแล้วก็ไม่รู้

เหมือนกันว่าลูกหลานตนจะขายหรือเปล่า ดังเช่นตัวแทนชาวนาอําเภอลําสนธิในจังหวัดลพบุรี 

กล่าวว่า 

 

“ถึงแม้จะมีคนมาให้ราคาที่ดินของตนในราคาที่สูงแค่ไหนก็ไม่ขายเด็ดขาด 

ต้องการที่จะเก็บไว้เป็นสมบัติซ่ึงเป็นสิ่งตกทอดกันมา กว่าจะได้ท่ีดินมาแสนจะ

ลําบาก สู้เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ทํากินดีกว่า” (นามสมมติ 19, 2555) 

 

ซ่ึงในช่วง 2-3 ปี ท่ีผ่านมาชาวนาในจังหวัดลพบุรีมีการขายที่นาพอสมควร แต่จะขายให้คน

ในพื้นที่บ้าง เหตุผลที่ขายไปคือ ได้ราคาดีบ้างเพราะที่ติดถนนได้ราคาดี ขายใช้หนี้บ้าง คนที่ซ้ือไป

ส่วนใหญ่ไม่ทํานาแต่จะไว้ให้ชาวนาที่ขายให้เช่าทํานาต่อไป ดังเช่นที่ตัวแทนชาวนาอําเภอสระ

โบสถ์ในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 
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 “ในช่วง 2-3 ก็มีคนขายที่พอควร เพราะบางเจ้าก็มีท่ีติดถนนได้ราคาดีมากๆ ก็ขาย

ไป บางเจ้าใช้จ่ายเกินตัวฟุ่มเฟือย ไม่เหลือเงินเก็บไม่มีเงินไปใช้หนี้สินจนทําให้

ต้องขายที่นาเพื่อไปใช้หนี้สิน ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในหมู่บ้าน ในจังหวัดเดียวกัน

ท่ีมาซื้อไป และก็ให้ชาวนาที่ขายที่ให้เช่าทํานาต่อ” (นามสมมติ 20, 2555) 

 

จากการพัฒนาไปตามกระแสทุนนิยมที่ชาวนาซึมซับโดยไม่รู้ตัวในรูปแบบการส่งเสริมการ

ผลิตเชิงเดี่ยวปลูกพืชชนิดเดียวในปริมาณที่มาก ส่งผลทําให้ชาวนาต้องการทํานาเยอะขึ้นโดยการหา

เช่าที่นาเพิ่ม จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมี่ในจังหวัดลพบุรี 

ได้อธิบายว่า 

 

“การผลิตเชิงพานิชที่เน้นการผลิตในปริมาณที่มาก เพื่อให้ได้จํานวนมากๆ ได้เงิน

เยอะๆ ทําให้ชาวนาเกิดความฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินตัวจนเป็นหนี้สิน อีกทั้งการผลิต

เชิงพานิชก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาความขัดแย้งจาก

การทํานา เป็นต้น” (นามสมมติ 1, 2555) 

 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ 

 จากการศึกษาพบว่าทางเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ มีการสนับสนุนเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงเป็ ด ไก่ ไว้บริโภค มีการส่งเสริมการทําบัญชี

ครัวเรือนให้รู้จักการบริหารเงินไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็ น การทําปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ใน

การทํานา แต่การสนับสนุนในเรื่องนี้จะได้ผลกับชาวนาส่วนน้อยเฉพาะชาวนาที่สนใจจริงๆ ชาวนา

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทําตามในระยะยาว เพราะเห็นว่าการใช้ปุ๋ยชีวภาพได้ผลช้าไม่มีการรับรองจากกรม

วิชาการเกษตรว่าปุ๋ยชีวภาพมีคุณสมบัติในการบํารุงหรือฆ่าแมลงได้จริง ไม่เหมือนกับปุ๋ยเคมีท่ีมีการ

รับรองจากกรมวิชาการจึงเป็นสาเหตุทําให้ชาวนาเชื่อมั่นในปุ๋ยเคมีท่ีทางภาครัฐให้การสนับสนุน 

โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมี่ในจังหวัดลพบุรี ได้อธิบายว่า 

 

“จากการสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวนาได้มีการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองไม่ต้องซื้อแต่ชาวนากับเบื่อไม่ทําไปซื้อกินดีกว่า  

และเมื่อสนับสนุนให้มีการหมักปุ๋ยชีวภาพให้ใช้แทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนแต่

ชาวนาเห็นว่าได้ผลช้าและปุ๋ยชีวภาพไม่มีหน่วยงานไหนรับรองประสิทธิภาพของ
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ปุ๋ยชีวภาพว่าได้ผลอย่างไร ไม่เหมือนกับปุ๋ยเคมีมีการรับรองจากรมวิชาการเกษตร 

จึงทําให้ปุ๋ยเคมีได้รับการยอมรับจากชาวนามากกว่า” (นามสมมติ 1, 2555) 

 

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ชาวนาปลูกพันธุ์ข้าวกันเอง โดยมีศูนย์การเรียนรู้ข้าวใน

ชุมชน มีเครื่องคัดพันธุ์ข้าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของชาวนาจะได้ไม่ต้องพึ่งพา

พ่อค้าคนกลางที่คิดราคาพันธุ์ข้าวในราคาที่แพง โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอท่าวุ้งใน

จังหวัดลพบุรี ได้อธิบายว่า 

 

“มีการสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงผ่านศูนย์การเรียนรู้ข้าวของชุมชน โดย

ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกพันธ์ข้าวไว้ใช้เอง ซ่ึงมีเครื่องคัดพันธ์ข้าวสําหรับช่วยคัดเลือกพันธ์ข้าว

เพื่อที่ชาวนาจะได้มีพันธ์ข้าวที่ดี ราคาถูก และที่สําคัญสามารถพึ่งตนเองได้” (นามสมมติ 2, 

2555) 

 

ซ่ึงหลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมที่ผ่านมาทางเกษตรจังหวัดและอําเภอจึงเน้นให้ชาวนามีการ

ปรับระบบการเพาะปลูกเป็นแบบเดิมตามฤดูกาลที่เคยปลูกในอดีต และเน้นการทํานาโยนเพื่อลด

ต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวมีการรณรงค์ให้ชาวนาเลิกเผาซังข้าวเพื่อ

ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกถั่ว ปลูกปอเทือง เพื่อเพิ่มไนโตรเจนแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเจ้าหน้าที่

จากสํานักงานเกษตรอําเภอชัยบาดาลในจังหวัดลพบุรี ได้อธิบายว่า 

 

“มีการส่งเสริมและแนะนําให้ชาวนา ว่าควรปลูกถั่ว ปลูกปอเทือง หลังจากเก็บเกี่ยว

ผลผลิตเพราะการปลูกถั่ว หรือปอเทือง หลังการทํานาแล้ว จะสามารถช่วยเพิ่ม

ไนโตรเจนในดินได้ และสามารถทําให้ชาวนาลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วย” 

(นามสมมติ 21, 2555) 
 

จากการศึกษาชาวนาในจังหวัดลพบุรีพบว่า ไม่ค่อยมีการสนับสนุนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

พอเพียงมากนัก มาอบรมการทําปุ๋ยชีวภาพบ้างในระยะสั้นๆ ชาวนาก็เคยใช้ปุ๋ยชีวภาพ คิดว่าดี 

ผลผลิตที่ได้ก็พอๆ กันแต่ใช้เวลานาน แต่การใช้ปุ๋ยชีวภาพต้องจ่ายเงินสด บางทีไม่มีเงินจึงไม่อยาก

ใช้บางครั้งก็ใช้ไม่ได้ผลจนต้องนําปุ๋ยเคมีมาใช้เพิ่มทําให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกจึงเลิกใช้ไป 
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ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวนาในปัจจุบัน 

 จากการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวนาในจังหวัดลพบุรีมีความ

เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต คือ พอจะมีเงินเก็บไว้ใช้ในเวลาจําเป็นของชีวิต บางส่วนไม่มีเงิน

เก็บแต่สามารถลดภาระหนี้สินลงได้จากในอดีตทําให้ไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องหนี้สินมากนัก 

นอกจากนี้ยังสะดวกสบายมากขึ้นเพราะการทํานาในปัจจุบันทําง่ายและรวดเร็วกว่าในอดีตที่ผ่านมา 

ทําให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ราคาดีข้ึน ถึงแม้ราคาข้าวจะดีข้ึนแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงตามไปด้วยเช่นกัน ซ่ึงก็

เปลี่ยนไปตามกระแสนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาที่รวดเร็ว ที่เน้นการผลิตตามกระแสทุนนิยมที่เน้น

การปลูกข้าวเพื่อขายเสียมากก็ตาม ซ่ึงจากความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นจากที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าจํานวน

ชาวนาเพิ่มขึ้นกว่าในอดีต เป็นผลมาจากความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เมื่อทํานาแล้วชีวิตสุขสบายขึ้นหลายคน

จึงอยากทํา ดังเช่นที่ตัวแทนชาวนาอําเภอสระโบสถ์ในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“จากที่ทํานามาจนปัจจุบันนี้ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความสุขดี ถึงแม้จะเจอ

ภัยนํ้าท่วมช่วงหนึ่งก็จิตใจยํ่าแย่พอควร แต่โดยภาพรวมตั้งแต่ทํานามาแต่อดีตก็มี

ความเป็นอยู่ท่ีดี คุณภาพชีวิตดีข้ึน ยิ่งข้าวราคาดียิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้น ทุกวันนี้ไม่มี

หนี้สินอะไรสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้” (นามสมมติ 22, 2555) 

 

4.4.2 ปัจจัยแห่งการเลิกทํานา 

1. ปัจจัยด้านการย้ายถิ่น  

เนื่องด้วยจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทําให้พ้ืนที่ดินที่ใช้ในการทําการเกษตร 

รวมถึงอาชีพลดลง ไม่พอเพียงกับความต้องการของคนในพื้นที่ เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จํากัด ทําให้เกิดการย้ายถิ่นเพื่อไปประกอบอาชีพในพื้นที่อ่ืนแทน ดังจะเห็นได้จากการที่ชาวนาใน

อดีตมีจํานวนน้อย พื้นที่ทํานาก็มากสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ แต่

ปัจจุบันจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นพื้นที่นากับเท่าเดิม จึงทําให้รายได้ไม่เพียงพอกับ

สมาชิกในครัวเรือน ซึ่งในการศึกษาพบว่า ผู้ท่ีย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอื่น อาทิ งานใน

โรงงานอุตสาหกรรม งานรับจ้างทั่วไป เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของชาวนา สาเหตุหนึ่ง

มาจากการที่ไม่ต้องการทํานา เพราะคิดว่าลําบาก ร้อน ไปทํางานโรงงานสบายกว่า และส่วนหนึ่ง

ไม่มีท่ีดินในการทํานา เพราะขายไปหมดแล้ว จึงจําเป็นต้องย้ายถิ่นไปหางานทํา ดังคํากล่าวของ

ตัวแทนชาวนาอําเภอพัฒนานิคมในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 
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“ส่วนใหญ่ผู้ท่ีย้ายถิ่นฐานไปจังหวัดอื่น เพื่อทํางานรับจ้าง ทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรม คือ ลูกหลานของชาวนา ทั้งนี้เพราะว่าไม่อยากทํานามันลําบาก ร้อน 

และอีกสาเหตุ คือบางครอบครัวไม่มีท่ีทํากินจึงต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทํางานที่อ่ืน

แทน” (นามสมมติ 7, 2555) 

 

2. ปัจจัยด้านความหลากหลายด้านอาชีพ 

จากการศึกษาพบว่าในจังหวัดลพบุรีมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งเกษตรกรรม 

อาทิ ทํานา ไร่อ้อย ไร่มันสําปะหลัง เป็นต้น และโรงงานอุตสาหกรรม จากความหลากหลายของ

อาชีพต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากในจังหวัดลพบุรี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็ น

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากเกษตรกรรมมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ ส่วน

ใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมหลักที่

สําคัญได้แก่ โรงสีข้าวและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรส่งออกของ บริษัท เบทาโกร, บริษัท สห

ฟาร์ม, บริษัท บีฟู้ ด, โรงงานผลิตชิ้นส่วนอโลหะและโลหะของ บริษัท เอ็น เอ็ม บี มินิแบไทย จํากัด 

และโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก กลุ่มบริษัท อินโดรามา หากพิจารณาเป็นรายอําเภอแล้ว

อําเภอเมืองเป็นอําเภอที่มีโรงงานตั้งอยู่มากที่สุด รองลงมา คือ อําเภอพัฒนานิคม และชัยบาดาล 

ตามลําดับ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าความหลากหลายด้านอุตสาหกรรมส่งผลต่อการเลิกทํานาของ

ลูกหลาน และสําหรับชาวนาที่ไม่มีพื้นที่ในการทํานาจึงให้ความสนใจกับการทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรมในจังหวัดแทนการทํานา เนื่องจากลูกหลานไม่ต้องการทํางานตากแดด ต้องการที่จะ

ไปอยู่ในเมืองที่มีความเจริญมากกว่า สําหรับชาวนาที่ไม่มีพ้ืนที่ในการทํานาและหันไปทํางาน

โรงงานอุตสาหกรรมแทน เนื่องด้วยชาวนาขายที่นาเพื่อไปใช้หนี้จนไม่มีท่ีนาไว้ทํานารวมไปถึงไม่

มีท่ีนาให้เช่าทํานาจึงต้องไปทํางานโรงงานแทน 

แต่สําหรับชาวนาที่ทํานามานานซึ่งปัจจุบันก็ยังคงทําอยู่ เห็นว่างานโรงงานไม่ต้องตาก

แดดก็จริงแต่การทํางานโรงงาน ทําไปมีเงินแค่พอใช้ไปวันๆ ไม่สามารถมีเงินเก็บ ไม่เหมือนกับการ

ทํานาถึงจะลําบากตากแดดตากลม แต่ก็มีเงินเหลือใช้หากใช้อย่างไม่ฟุ่มเฟือย งานโรงงานหรืองาน

รับจ้างทั่วไปเมื่ออายุมากขึ้นก็ถูกไล่ออกเป็นงานที่ไม่มั่นคง ดังที่ตัวแทนชาวนาอําเภอโคกเจริญใน

จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ตั้งแต่ทํานามาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี ไม่เคยคิดที่จะไปทํางานรับจ้างหรืองานใน

โรงงานในเมือง มีแต่คนรุ่นใหม่เท่านั้น พวกลูกหลานที่ต้องการไปทํางานในเมือง

ในโรงงานต่างๆ เพราะจะได้ไม่ต้องทํางานตากแดด ตัวดํา เหมือนทํานา แต่ท่ีจริง
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แล้วทํางานโรงงานไม่แน่นอนเพราะจะทํางานถึง อายุ 50 ปี ยังไม่ได้เลย ไม่เหมือน

ทํานาตอนนี้อายุ 70 ปี ยังทํานาได้อยู่เลย อีกทั้งยังไม่ต้องกังวลว่าจะถูกไล่ออก

เมื่อไหร่ ทํานามีเงินเหลือพอจะเลี้ยงตัวเองได้อีกด้วย” (นามสมมติ 23, 2555) 

 

 3.  ปัจจัยด้านการสืบทอดของลูกหลาน 

การที่อาชีพทํานาจะดํารงอยู่ได้จําเป็นต้องมีการสืบทอดการทํานาต่อไปในอนาคตโดย

ลูกหลานของตน หรือคนในชุมชนเอง จากการศึกษาจากชาวนาส่วนใหญ่ พบว่า ลูกหลานของตนจะ

ไม่ทํานาต่อ เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องการทํานา และไม่สนใจที่จะทํานาต่อด้วย คนรุ่นใหม่

ได้ออกไปเจอโลกภายนอก เจอความเจริญมากขึ้น จึงต้องการที่จะทํางานตามที่ตนสนใจ ส่วนที่นา

ของบรรพบุรุษก็คงเก็บไว้ให้ลูกหลานไว้ให้คนอื่นที่ต้องการทํานาเช่าต่อ เพื่อหารายได้เสริม ดังคํา

กล่าวของตัวแทนชาวนาอําเภอท่าวุ้งในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 
 

“คนรุ่นใหม่คงไม่มีใครอยากทํานากันแล้ว อีกทั้งยังไม่รู้เรื่องการทํานาด้วย คงทําไม่

เป็นกันแล้ว ปัจจุบันการทํานาก็ทํายากขึ้นด้วย เจอปัญหาจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่าย

สูงขึ้น อีกอย่างคนรุ่นใหม่ก็เจอความเจริญก้าวหน้าในเมืองก็ต้องการทํางานตามที่

ชอบมากกว่าจะมาทํานา” (นามสมมติ 15, 2555) 

 

  นอกจากนี้ข้อมูลจากการศึกษาชาวนาบางส่วน พบว่า ไม่แน่ใจว่าลูกหลานจะมาทํานา

ต่อหรือไม่ แต่ถ้าไม่มีงานทําก็คงต้องกลับมาทํานา เพราะงานเดี๋ยวนี้หายากรวมไปถึงลูกหลานที่ไม่

ยอมเรียนหนังสือก็ต้องให้มาทํานา เพื่อหาเลี้ยงตัวเองต่อไป โดย ดังเช่นที่ตัวแทนชาวนาอําเภอโคก

เจริญในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ต่อไปถ้าทํานาไม่ไหวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกหลานจะมาทําต่อจากตนหรือไม่ 

แต่ถ้าหากลูกหลานไม่ยอมไปเรียน เกเร ก็จะต้องให้มาทํานา เพราะไม่เรียนก็ไม่มี

ความรู้ไปสมัครงานอย่างอื่นแน่นอน” (นามสมมติ 13, 2555) 

 

 ในขณะเดียวกันจากการศึกษาพบว่า การศึกษามีผลต่อการเลิกทํานาในลูกหลานของ

ชาวนา เพราะการสนับสนุนจากชาวนาเอง ดังจะเห็นได้จากการศึกษาที่พบว่า ชาวนาส่วนใหญ่มี

ความต้องการให้ลูกหลานของตนได้เรียนในระดับสูงๆ จบปริญญาตรี เพื่อเป็นข้าราชการ เป็นครู 

หรือได้งานที่บริษัทดี ๆเพราะจะได้ไม่ต้องมาทํานา ชาวนาส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ลูกหลานต้อง
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ทํางานที่ลําบาก ตากแดด ตากลม เหมือนกับตัวชาวนา หากมีทางเลือกที่ดีกว่าก็ไม่ต้องการให้มาทํา

นาต่อ หากทําไม่ไหวและไม่มีลูกหลานทํานาต่อก็จะไว้ให้คนอื่นเช่าทํานาต่อไป ดังคํากล่าวของ

ตัวแทนชาวนาอําเภอโคกเจริญในจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า 

 

“ตนเองเรียนมาน้อย ทํานาส่งลูกเรียนต้องการให้ลูกเรียนสูงๆ มีความรู้ไปประกอบ

อาชีพดี ๆอยากให้เป็นข้าราชาการจะได้สบาย ที่จริงทํานาก็ดี เพราะคนอื่นๆใน

หมู่บ้านก็กลับมาทํานากันเยอะ แต่ถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่าอย่างการเป็นข้าราชการก็

อยากให้ลูกเป็นเพราะทํานามันเหนื่อย ร้อน ตากแดด ตากลม หากตนเองทําไม่ไหว

ก็คงไว้ให้คนอื่นเช่าทํานาต่อไป” (นามสมมติ 12, 2555) 

 

4.5  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

 4.5.1  ปัญหา อุปสรรค ของชาวนาไทย 

 จากการศึกษาจากพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของชาวนา ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องแหล่งนํ้า 

ภัยทางธรรมชาติ อาทิ นํ้าท่วม ฝนแล้ง ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดจากการจัดการนํ้าไม่ดี ไม่มีการ

วางระบบที่ครอบคลุมหรือป้องกันที่ดี ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้หากชาวนาเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ของ

ภาครัฐ ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่มีการพัฒนารวดเร็วเน้นการผลิตเชิงพานิชต้องการการผลิต

จํานวนมากถึงจะได้เงินมากขึ้น ชาวนาจึงนิยมที่จะผลิตในปริมาณที่มากและทํานาถี่ข้ึนกว่าที่เคยทํา

นาตามฤดูกาล จากการผลิตที่เน้นในเชิงพานิชทําให้ชาวนาเกิดความขัดแย้งกันเองในเรื่องการแย่งนํ้า 

การปล่อยนํ้าออกจากที่นาเมื่อนํ้าท่วมนาของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับชาวนาที่อยู่นอกเขต

ชลประทานอยู่ห่างไกลแหล่งนํ้า ดังนั้นการเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ของภาครัฐทํานาตามที่กําหนดระยะเวลา

ในการทํานาว่าควรทําช่วงเดือนอะไรถึงเดือนอะไร จะได้สามารถแก้ปัญหาเรื่องนํ้าได้ ไม่ต้อง

ประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ จนทําให้ขาดทุนและขัดแย้งกันเองในชุมชน ท่ีสําคัญประการ

หนึ่งในเรื่องนํ้ายังพบกับปัญหาของหน่วยงานราชการที่ยังคงไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ เมื่อ

เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปิดการส่งนํ้าจากเขื่อนชลประทานเพื่อไม่ให้น้ําขาดแคลนจนไม่มีไว้ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน ชาวนาไม่เข้าใจก็จะไปร้องเรียนให้นักการเมืองท้องถิ่น ซ่ึงนักการเมืองต้องการหา

เสียงไว้เป็นฐานเสียงของตนจึงพยามยามทําตามที่ชาวนาร้องขอและมากดดันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้

เปิดเขื่อนกักเก็บนํ้าให้ชาวนาได้ใช้ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมี่ใน

จังหวัดลพบุรี ได้อธิบายว่า 
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“จากการพัฒนาที่รวดเร็วของประเทศโดยเฉพาะการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว เน้นการ

ผลิตเชิงพานิชที่ต้องผลิตให้ได้จํานวนมาก ขายในปริมาณมากๆ เพื่อให้มีเงินไว้ใช้

เยอะๆ ชาวนาก็ทํานาตามแนวคิดนี้เพื่อให้ได้ซ่ึงผลผลิตที่มีปริมาณมากทํานานอก

ฤดูกาลบ่อยขึ้น จากการผลิตเชิงพานิชนั้นได้ส่งผลต่อสังคม คือ เกิดความขัดแย้ง 

ความเห็นเห็นแก่ตัวของคนในชุมชนเพราะต้องแย่งนํ้ากันเพื่อมาทํานานอกฤดูกาล 

เมื่อเกิดปัญหาการแย่งนํ้าของชาวนากันเอง แล้วยังส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่อีกด้วย คือ ชาวนาไม่ฟังคําแนะนําของเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดและเกษตร

อําเภอ ว่าควรทํานาในช่วงไหนเพราะนํ้าจะไม่พอ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปิ ด

การส่งนํ้าจากเขื่อนชลประทานเพื่อไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั่วไป

ด้วยเกรงว่าจะเกิดภัยแล้งจนไม่มีนํ้าไว้ใช้ แต่ชาวนากลับไปร้องเรียนนักการเมือง

ท้องถิ่นให้มาเปิดประตูเขื่อนหรืออ่างเก็บนํ้าเพื่อปล่อยนํ้าให้ชาวนา ในด้านของ

นักการเมืองได้หาเสียงไว้และต้องการฐานเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าจึงมากดดัน

ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐทําตามที่ชาวนาต้องการ ถือเป็นการแทรกแซงการทํางานของ

เจ้าหน้ารัฐเป็นอย่างมาก” (นามสมมติ 1, 2555) 

 

นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ท่ีไม่มีคุณภาพ ไม่มีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ ขาด

แรงงานภาคเกษตรกรรม ความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตและการเดินทาง การขนส่งลําบาก ระยะ

ทางไกลจึงไม่สามารถไปขายผลผลิตตามโรงสีได้ จําเป็นต้องขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึง

ท่ีแทนถึงแม้ราคาจะตํ่ากว่าก็ตาม โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอท่าวุ้งในจังหวัดลพบุรี ได้

อธิบายว่า 

 

“ปัญหาส่วนใหญ่ของชาวนา คือ ปัญหาในเรื่องของวัชพืชที่ปนมากับพันธ์ข้าวเวลา

ไปปลูก จึงทําให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดี ไม่มีคุณภาพ อีกทั้งยังไม่มีแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์

ข้าวสําหรับชาวนากันเองต้นทุนจึงสูง นอกจากนี้ราคาผลผลิตก็ไม่มีความแน่นอน 

เมื่อราคาตํ่า การเดินทางการขนส่งมีระยะทางไกลก็ต้องขายผลผลิตให้กับพ่อค้าคน

กลางที่มารับซื้อถึงที่แม้ว่าราคาจะตํ่าก็ตาม” (นามสมมติ 2, 2555) 

 

อย่างไรก็ดีปัญหาของชาวนาที่ก่อตัวโดยที่ชาวนาไม่ค่อยรู้ตัวคือ การสร้างความเคยตัว

ให้กับชาวนาเมื่อพบปัญหาต่างๆ จะได้รับความช่วยเหลือมากเกินไปจากรัฐบาลทําให้ต่อไปชาวนา

จะไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้จะรอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะทําให้รัฐบาล
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ต้องแบกภาระ แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เอื้อประโยชน์ให้กับพ่อค้าคนกลาง และนักการเมืองท้องถิ่น

เช่นกัน โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอสระโบสถ์ในจังหวัดลพบุรี ได้อธิบายว่า 

 

“ปัญหาสําคัญของชาวนา คือ ความเคยตัวจากการช่วยเหลือของภาครัฐที่ซึมซับเข้า

ไปในตัวของชาวนาอย่างไม่รู้ตัว ทําให้ชาวนาไม่สามารถพึ่งตนเองได้เมื่อเกิด

ปัญหาอะไรก็จะรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐ จึงทําให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระ

ท่ีไม่ควรต้องแบกรับ” (นามสมมติ 3, 2555) 

 

 4.5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอพบว่า ควรมีการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืชให้หลากหลายมากกว่าการทํานาเพียงอย่างเดียว ให้ชาวนารู้จักพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืน ไม่จําเป็นต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่งเสริมความรู้ให้กับชาวนาให้

มีความรู้มากขึ้น เช่น เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้วัสดุในท้องถิ่น ต้องเข้าใจวิถีชีวิตของตนเองอยู่กับ

ธรรมชาติให้ได้ ปลูกฝังการครองชีวิตอย่างประหยัดไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ชาวนาต้องลงมือทํานาด้วย

ตนเองเรียนรู้สังเกตการเปลี่ยนแปลงการผลิตข้าวโดยร่วมมือกับโรงเรียนเกษตรจนกระทั่งส่งเสริม

ให้มีโรงสีของชุมชนเอง เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอท่าวุ้งในจังหวัดลพบุรี ได้

อธิบายว่า 

 

“ชาวนาจะดํารงอยู่ได้ต้องมีการสนับสนุนอย่างจริงจังในเรื่องของเศรษฐกิจแบบ

พอเพียงไม่ใช่เน้นการผลิตพืชอย่างเดียว ให้ชาวนาได้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อที่จะ

สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการส่งเสริมความรู้เรื่องต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น เรื่องพันธ์

ข้าว การใช้วัสดุท้องถิ่น อีกทั้งต้องเข้าใจในวิถีชีวิตของตนควรอยู่และพึ่งพา

ธรรมชาติอย่างสมดุลไม่เอาเปรียบธรรมชาติ ปลูกฝังให้เกิดการใช้ชีวิตอย่าง

พอเพียงไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะจะได้ไม่ตกเป็นฐานเสียงของนักการเมืองและถูก

ชี้นําไปในทางที่ผิด ทั้งนี้จะต้องมีการร่วมมือกับโรงเรียนเกษตรเพื่อส่งเสริมให้มี

โรงสีของชุมชนเอง” (นามสมมติ 2, 2555) 

 

นอกจากนี้ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนภาคเกษตรกรรมให้มากขึ้นและจริงจัง ต้องมีการ

ปลูกฝังอาชีพทํานา สนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ชาวนาแต่ต้องตัดการให้เชิงประชานิยมถึงแม้จะให้

การช่วยเหลือทั่วถึงกับชาวนาก็จริง แต่จะทําให้เกิดการเห็นแก่ตัวมากขึ้น ควรที่จะไปเน้นการ
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สนับสนุนการวิจัยให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น มีคุณภาพมีมาตรฐาน โดยเน้นทางชีวภาพตามโครงการ

ต่างๆ ของในหลวง เพื่อลดต้นทุน โดยการสอนการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ สอนการวัดคุณภาพดิน (KU 

test) ปรับปรุงคุณภาพดิน เมล็ดพันธุ์ สอนให้ไถหมกตอซังข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวแทนการเผาทิ้ง และ

ให้นักวิจัยศึกษาพันธ์ข้าวที่ต้านแมลง คุณภาพข้าวดี ผลผลิตสูง โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตร

อําเภอสระโบสถ์จังหวัดลพบุรี ได้อธิบายว่า 

 

“ต้องมีการสนับสนุนการวิจัยพันธ์ข้าวให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น ต้านแมลง และมี

คุณภาพ ซ่ึงจะเน้นการทํานาในเชิงชีวภาพตามโครงการต่างๆ ของในหลวง ส่งเสริม

การทําปุ๋ยชีวภาพที่หมักขึ้นเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ควรสอนการวัด

คุณภาพดิน โดยนําเครื่องมือของ KU  test ท่ีได้มีการทดลองทําอยู่ไปใช้จริงให้กับ

ชาวนา เพื่อวัดคุณภาพของดินและเน้นการไถหมกตอซังข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวแทน

การเผาทิ้ง” (นามสมมติ 3, 2555) 

 

แต่ส่วนหนึ่งให้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั่นเอง 

สําหรับการบริหารจัดการแหล่งนํ้าต้องการสร้างเขื่อนแต่ทําได้ยากเพราะว่าเกิดการต่อต้านจาก

องค์กรอิสระ (NGO) ทําให้ไม่สามารถสร้างเขื่อนเพื่อเป็นแหล่งนํ้าเพิ่มเติมและจะได้มีการจัดการ

บริหารเรื่องนํ้าได้ดีข้ึน จึงอยากให้เข้าใจว่าการสร้างเขื่อนที่คิดว่าจะทําให้ระบบความสมดุลของ

ธรรมชาติสูญเสียไปจากการตัดป่าไม้จํานวนมากแท้จริงสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้กับมาอุดม

สมบูรณ์ได้ตามที่ตัดไปก็ปลูกขึ้นทดแทนแต่ NGO โดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี 

ได้อธิบายว่า 

 

“ชาวนาจะต้องเชื่อฟังคําแนะนําและควรทํานาตามระยะเวลาที่ภาครัฐกําหนดให้ว่า

ควรทํานาในช่วงเดือนไหน เพราะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้า หรือ

เกิดปัญหานํ้าท่วมอีก แต่ชาวนาอาจใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยชีวภาพเพราะผลผลิตที่ได้

จะมีปริมาณมากและดี ในส่วนของการจัดการบริหารเรื่องแหล่งนํ้าเพิ่มเติมทาง

ภาครัฐก็ต้องการจะทําเพิ่ม แต่ติดตรงองค์กรอิสระ (NGO) ท่ีต่อต้านการทําเขื่อน

เพราะคิดว่าจะทําให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมและขาดความสมดุลของธรรมชาติ แต่

ความเป็นจริงแล้วสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้กับสู่สภาวะสมดุลได้ โดยที่ปลูก

ต้นไม้เพิ่มจากการที่ตัดไปทําเขื่อนทดแทนขึ้นมา แต่อย่างไร NGO ก็ยังคงคัดค้าน

อยู่ดี” (นามสมมติ 5, 2555) 
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จากการศึกษาชาวนาในจังหวัดลพบุรีพบว่า ชาวนาต้องการให้มีการจัดการเรื่องนํ้าที่ดี เพิ่ม

แหล่งนํ้า ลอกคลอง ทําฝายชะลอนํ้า เจาะบ่อบาดาลในราคาที่ไม่แพง เพื่อที่จะได้ทํานาได้ปีละสอง

ครั้ง นอกจากนี้ต้องการให้รัฐบาลควบคุม ดูแล เรื่องราคาข้าว ราคาปุ๋ ย มาตรฐานปุ๋ ย โดยเฉพาะเรื่อง

ปุ๋ยปลอม ยาฆ่าแมลง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทํานา โดยที่ภาครัฐ พ่อค้าคนกลาง โรงสีควรมี

ความซื่อสัตย์ต่อชาวนาไม่คิดคดโกง ดังคํากล่าวของตัวแทนชาวนาอําเภอท่าวุ้งในจังหวัดลพบุรี 

กล่าวว่า 

 

“จากปัญหาเรื่องนํ้าท่วมที่ผ่านมาก็อยากให้ภาครัฐมีการจัดการบริหารเรื่องนํ้าให้

ดีกว่าเดิม เพิ่มแหล่งนํ้า ลอกคลอง หรือให้เจาะบ่อบาดาลได้ในราคาย่อมเยา 

นอกจากนี้ต้องการให้ควบคุมเรื่องราคาผลผลิตไม่ให้ตกตํ่าจนเกินไป รวมไปถึง

ควบคุมราคาปุ๋ ย ยาฆ่าแมลงไม่ให้สูงมากขึ้น อีกทั้งยังมีปุ๋ยปลอมมาหลอกขาย

ชาวนา จึงต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการควบคุมเรื่องปุ๋ยปลอมด้วยเช่นกัน” (นาม

สมมติ 18, 2555) 

 

4.6  กรณีศึกษาตัวแทนชาวนาที่สําคัญในจังหวัดลพบุรี 

 

กรณีศึกษาที่ 1 

 นามสมมติ 9 อายุ 54 ปี อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระยะเวลาในการทํานา 25 ปี โดยเป็ น

เจ้าของที่ดินและเช่าผู้อ่ืนรวมมีพ้ืนที่ในการทํานา 50 ไร่ กล่าวว่า จากประสบการณ์การทํานามาเป็ น

ระยะเวลาที่ทํานามาในอดีตส่วนใหญ่เป็นการทํานาแบบช่วยเหลือกัน เอาแรงกันเอง หรือที่เรียกว่า 

“ลงแขก” ไม่มีการจ้างแรงงาน ทําให้ต้นทุนไม่สูงมาก ในการทํานาในอดีตที่ผ่านมาก็มีการใส่ปุ๋ยเคมี

แล้วสามารถทํานาปีสลับกับนาปรังบนผืนนาเดิมได้ ประมาณ 5 ครั้ง ต่อ 2 ปี แต่ปัจจุบันก็จะทํานา

ปรังกัน ซ่ึงจะทําได้ประมาณ 2 ครั้งต่อปี แต่ไม่มีการเอาแรงหรือลงแขกอย่างในอดีต เพราะมี

เครื่องมือในการทํานาที่ทันสมัยขึ้น ไม่ว่าจะเป็น รถไถ, รถเกี่ยว, เครื่องฉีดยา, เครื่องหว่านข้าวหว่าน

ปุ๋ ย และเคร่ืองสูบนํ้า เป็นต้น ถึงแม้จะมีเครื่องอํานวยความสะดวกให้ในการทํานาได้รวดเร็วขึ้น ง่าย

ขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังต้องเสียเงินค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ในส่วนของที่นาที่เช่า

ผู้อ่ืนทํานาส่วนใหญ่จะเช่าจากคนในหมู่บ้านอื่น โดยคิดค่าเช่าไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี หาก

เปรียบเทียบกับอดีตที่ทํานาเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือถึงจะขาย มาสู่ยุคที่มีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็วทั้งถนนหนทาง การสร้างเขื่อนกักเก็บนํ้า เทคโนโลยีมากมาย เน้นการทํานาเพื่อไว้ขายไม่ได้

ไว้บริโภคนั้นไม่ทําให้คนอื่นต้องการมาทํานามากนัก เพราะว่าค่าใช้จ่ายสูง ต้นทุนสูง ทั้งค่าปุ๋ยเคมี 
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ค่านํ้ามัน ค่าเมล็ดพันธ์ จํานวนชาวนาจึงลดลงการที่มีถนนหนทางที่สะดวกสบายก็สร้างปัญหา

ให้กับการทํานาไม่น้อย คือ เมื่อก่อนมีสะพานข้ามแม่นํ้าลําคลองไว้ใช้ในการเดินทางต่อมามีการ

พัฒนาสร้างถนนกั้นจนทําให้เวลาฝนตกน้ําไหลลงคลองช้า ทําให้น้ําขังที่นาจนผลผลิตเสียหาย อย่าง

ปี ท่ีผ่านมาที่น้ําท่วมใหญ่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวนามากถึงกับขาดทุน แต่ก็ยังดีท่ีทางรัฐบาล

ให้เงินช่วยเหลือและมีการพักชําระหนี้กับ ธกส.ให้ แม้ว่าจะเจอกับปัญหาภัยธรรมชาติอาทิ ฝนแล้ง 

นํ้าท่วม ศัตรูพืชรบกวน ก็ไม่เคยคิดที่จะเลิกทํานาเว้นแต่ทําไม่ไหวถึงจะเลิกทํา และไม่คิดที่จะขายที่

นาแน่นอนเพราะเป็นที่ของบรรพบุรุษที่ให้ไว้ ถึงแม้จะมีคนมาขอซื้อในราคาที่แพงแค่ไหนก็ตาม 

หากลูกหลานไม่มาทําเพราะไปทํางานตามที่เรียน ก็จะสั่งลูกหลานว่าไม่ให้ขายให้เก็บไว้ให้คนอื่น

เช่าทํานาต่อไปเก็บค่าเช่าเป็นรายได้เสริมแทน ตอนนี้ก็มีคุณภาพชีวิตไม่ค่อยดี จิตใจยํ่าแย่ เพราะว่า

เจอปัญหานํ้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีนาเสียหาย เก็บเกี่ยวไม่ได้ รายได้ก็ไม่ดี สุขภาพก็ยํ่าแย่ จึง

อยากให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องการบริหารจัดการนํ้า เรื่องราคาข้าว เพราะปัจจุบันข้าวของเครื่องใช้ใน

ครัวเรือนราคาสูงขึ้น ทําให้เหลือเงินน้อยลง 

กรณีศึกษาที่ 2 

 นามสมมติ 13 อายุ 70 ปี อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ระยะเวลาในการทํานา 50 ปี มีพื้นที่

ในการทํานา 25 ไร่ โดยเช่าผู้อ่ืน กล่าวว่า ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านจะเช่าที่ทํานา ซ่ึงเจ้าของที่เป็นคน

จังหวัดลพบุรีท่ีอยู่ในตัวเมือง คิดค่าเช่าไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี สามารถทํานาปรังได้ปีละ 2 ครั้ง ต่อปี 

เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องนํ้าเพราะอยู่ในเขตชลประทาน ถึงแม้ตอนนี้อายุจะมากแต่ก็ยังทํานาไหว

เพราะปัจจุบันจ้างแรงงานในหมู่บ้านในการทํานาแทน เช่น จ้างตั้งแต่ไถนา หว่านข้าว หว่านปุ๋ย เก็บ

เกี่ยว เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างจากเมื่อก่อนคือจะทํานากันเองสมัยนั้นยังใช้วัว ควาย ไถนาอยู่เลย

กว่าจะไถนาเสร็จแปลงหนึ่งก็เป็นหลายวันซึ่งใช้แรงงานมากกว่าใช้เงิน อีกทั้งยังไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมี

อีกด้วย ผิดกับปัจจุบันที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพราะว่าผลผลิตที่ได้จะดีกว่าไม่ใส่ปุ๋ยเคมี จากการที่ต้องจ้าง

แรงงานในทุกๆ ขั้นตอน ทําให้ต้นทุนในการทํานาสูงขึ้น รายได้จึงไม่มากนักพออยู่ได้ ไม่ขาดทุน 

ถือว่าการทํานาเป็นอาชีพที่มั่นคงไม่ขาดทุนและไม่คิดจะเลิกทําแน่นอน ถ้าจะเลิกทําก็ต้องรอให้เดิน

ไม่ไหวซึ่งชาวนาส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็คิดเช่นเดียวกับตน คือ ไม่เลิกทําแน่นอนรอให้ทําไม่ไหว

ก่อนค่อยเลิกทํานา เพราะมีความคิดที่จะไม่เลิกทํานาเหมือนๆ กัน จํานวนชาวนาในปัจจุบันจึงมี

จํานวนเท่าเดิม สําหรับลูกหลานนั้นไม่ได้คาดหวังว่าพวกลูกหลานจะมาทํานาสืบต่อจากตน เพราะ

ส่วนใหญ่ลูกหลานมักจะไปประกอบอาชีพอื่นในกรุงเทพฯ บ้าง จังหวัดใกล้เคียงบ้าง รวมไปถึงงาน

รับจ้างทั่วไป งานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดลพบุรีท่ีมีความหลากหลายด้านอาชีพ ก็มีส่วนทํา

ให้ลูกหลานไม่อยากทํานา เพราะงานรับจ้าง งานในโรงงานอุตสาหกรรมสบายกว่าตรงที่ไม่ร้อน

แดด เหตุน้ีก็เพราะสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการศึกษาสูงขึ้น อาชีพหลากหลายมากขึ้น จึงทํา
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ให้ไม่แน่ใจว่าในอนาคตลูกหลานจะสืบต่ออาชีพทํานาหรือไม่ ซ่ึงก็แล้วแต่ลูกหลานจะตัดสินใจ 

จากการทํานามาเป็นระยะเวลานานปัจจุบันก็มีหนี้สินจากการทํานาเท่าเดิมจากการกู้เงินมาจาก ธกส. 

เพื่อมาลงทุนทํานา ความเป็นอยู่ปัจจุบันถือว่าพออยู่ได้ พอมีพอกิน ไม่ถึงกับดีมาก คุณภาพชีวิตก็ถือ

ว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีความสุขดี สุขภาพแข็งแรง มีข้าวไว้กินไว้ขาย ใช้หนี้สินตามกําลังแค่นี้ก็ดี

แล้ว 

กรณีศึกษาที่ 3 

 นามสมมติ 16 อายุ 50 ปี อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ระยะเวลาในการทํานา 40 ปี มีพื้นที่

ในการทํานา 15 ไร่ โดยเป็นเจ้าของที่ดิน เช่าผู้อ่ืน 70 ไร่ กล่าวว่าช่วงหลายปี ท่ีผ่านมามีจํานวน

ชาวนาเพิ่มขึ้น เพราะว่าปัจจุบันมีการพัฒนาที่รวดเร็ว ถนนหนทางสร้างขึ้นจํานวนมากสะดวกต่อ

การเดินทางไปทํานาไกลๆ สามารถนํารถเข้าไปถึงที่นาของตนได้สะดวก สามารถขนพันธ์ข้าว ขน

ปุ๋ยไปที่นาได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรอย่างเช่น รถไถ เครื่องพ่นยา รถ

เกี่ยวข้าว ส่งผลต่อความต้องการที่จะทํานามากขึ้น ซ่ึงมีความแตกต่างจากในอดีตที่เคยทํานามา คือ 

ในอดีตหนทางไม่สะดวกรถเข้าไปไม่ถึงที่นาต้องเดินบ้าง ราคาข้าวก็ยังไม่ดี แต่จากความ

สะดวกสบายที่มีเครื่องทุ่นแรง ต้นทุนก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วย อาทิ การใช้ปุ๋ยเคมีเยอะราคาก็แพงแต่

เพราะความต้องการที่จะให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่มาก เน้นการทํานาเพื่อไว้ขายไม่ได้ไว้กิน ก็ต้อง

ยอมจ่ายในราคาที่แพง เพราะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย เมื่อก่อนคนทํานาน้อย

เพราะทํายาก ลําบาก ได้ผลผลิตปริมาณน้อยจึงเก็บไว้กินในครัวเรือนเหลือถึงจะขาย พออยู่พอกิน

ไปวันๆ พอปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาความเจริญเข้ามาในชุมชน ภาครัฐสนับสนุนการเกษตรให้มี

การผลิตมากๆ ไว้ขาย โดยให้ราคาสูงจึงทําให้คนสนใจหาเช่าที่นาเพิ่มเพื่อมาทํานา เพราะจะได้มีเงิน

ไว้ใช้จ่ายเยอะๆ ซื้อรถ ซื้อบ้าน ตามแต่ความต้องการของแต่ละคน ประกอบกับมีเครื่องทุ่นแรงจึงทํา

ให้มีจํานวนชาวนาเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะต้องเจอกับปัญหาภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนแล้ง นํ้าท่วม แต่ก็

ไม่มีใครที่คิดจะเลิกทํานาเพราะรายได้คุ้มค่ากับการลงทุนที่ลงไป ถึงแม้ต้นทุนจะสูงขึ้นก็ตาม 

สําหรับพื้นที่น้ีสามารถทํานาได้แค่ครั้งละหนึ่งปี หรือเรียกว่านาปี เนื่องจากเป็นนานํ้าฝนไม่

มีแหล่งนํ้าอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ท่ีทําได้ต้องรอในช่วงฤดูกาลของการทํานาปีรอให้ฝนตกถึง

จะมีน้ําไว้ใช้ในการทํานา พอถึงช่วงที่ว่างจากการทํานาก็จะไปรับจ้างทั่วไปตามไร่อ้อย ไร่มัน

สําปะหลัง ของคนในชุมชนเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวด้วย ในส่วนของลูกหลานนั้นต้องการ

ให้เรียนสูงๆได้เป็นข้าราชการ ไม่ต้องการให้ลูกมาทํานากลัวลูกจะทําไม่ไหว แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

ลูกหลานจะมาทํานาต่อหรือไม่แต่คิดว่าคงไม่ทํา เพราะคงอยากจะไปทํางานตามที่เรียนมา ถ้าหากทํา

ไม่ไหวก็คงไม่ขายที่นาจะเก็บไว้ให้คนอื่นเช่าต่อถึงจะให้ราคาแพงก็ไม่ขายแน่นอน 
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กรณีศึกษาที่ 4 

นามสมมติ 20 อายุ 45 ปี อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ระยะเวลาในการทํานา 20 ปี มี

พื้นที่ในการทํานา 22 ไร่ โดยเป็นเจ้าของที่ดิน กล่าวว่า ปัจจุบันทํานาปี ซ่ึงในพื้นที่ก็จะมีปัญหาเรื่อง

นํ้า นํ้าไม่พอใช้สําหรับการทํานา เพราะทํานาปีสามารถทําได้แค่ปีละหนึ่งครั้ง ต้องรอนํ้าฝน บางครั้ง

ก็จะมีการขัดแย้งกันบ้างเรื่องนํ้าแต่สามารถแก้ปัญหาได้โดยการผลัดกันฉุดนํ้าใส่นาตนเอง ท่ีนํ้าไม่

พอใช้ก็เกิดจากหลายสาเหตุ คือ อยู่นอกเขตชลประทาน ไม่มีท่ีกักเก็บนํ้า ฝนแล้ง รวมไปถึงจํานวน

ชาวนาเพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจากการทํานาในปัจจุบัน มีรถไถ ทํานาสบายขึ้น ราคาข้าวก็ได้ราคาดีแต่

ค่าใช้จ่ายก็สูงตามไปด้วยเช่นกัน จึงทําให้เป็นที่สนใจของหลายคนคือขอให้มีท่ีสําหรับทํานาต้องทํา

แน่นอน อาชีพทํานาถือว่ามั่นคงไม่เคยคิดจะเลิกทํานามีแต่คิดจะหาที่ทํานาเพิ่ม ทําสบายราคา

ผลผลิตแพง รัฐบาลก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีใครบ้างจะไม่อยากทํานา ถึงแม้ว่าการทํานาใน

ปัจจุบันก็ยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แต่ก็มีการผสมปุ๋ยขี้ไก่เพิ่มไปด้วย เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงผลผลิตที่

ได้ก็พอๆ กับการใส่ปุ๋ยเคมีล้วนๆ ตั้งแต่ทํานามาใช้ทุนตนเองไม่เคยกู้ยืมเงินจากที่ใด จึงทําให้มี

รายได้จากการทํานาเยอะเพราะไม่ต้องไปทําใช้หนี้ใคร ถือว่าอาชีพทํานาเป็นอาชีพที่มั่นคงถึงแม้จะ

เจอภัยธรรมชาติบ้างก็ตาม อย่างไรเสียอาชีพทํานาก็ทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น มีชีวิตที่มีความสุขดี ไม่

เป็นหนี้ มีพอกินพอใช้ มีเงินเหลือเก็บ ยิ่งถ้าราคาข้าวดีก็ยิ่งดีข้ึนไปอีกจึงอยากขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ

ชาวนาให้ราคาข้าวดี ไม่ตกตํ่า ไปเรื่อยๆ ทุกๆปี จะดีมาก สําหรับลูกหลานถ้าไม่มีท่ีไปก็คงจะมาทํา

ต่อ แต่จะให้ขายที่นาแล้วย้ายไปอยู่กับลูกหลานในเมือง คงไม่ขายแน่นอนและไม่ไปไหนจะทํานา

จนกว่าจะทําไม่ไหว 

กรณีศึกษาที่ 5 

นามสมมติ 6 อายุ 56 ปี อําเภอโคกสําโรง จังหวัด ลพบุรี ระยะเวลาในการทํานา 40 ปี มี

พื้นที่ในการทํานา 70ไร่ โดยเป็นเจ้าของที่ดิน กล่าวว่า ในการทํานาทุกขั้นตอนจะทําเอง เพราะมีรถ

ไถ รถเกี่ยว ไม่ต้องจ้างใคร นอกจากจะทํานาแล้วยังทําไร่อ้อยอีก 100 กว่าไร่ ท่ีนาบางส่วนก็ให้คน

ในหมู่บ้านเช่าทํานาบ้าง คิดค่าเช่าไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี ในอําเภอโคกสําโรงจะเป็นการทํานาปี ท่ี

ต้องรอนํ้าฝน แต่ก็มีอ่างเก็บนํ้าไว้ใช้ในการเกษตรบ้างจึงไม่มีปัญหาการแย่งนํ้ากันของชาวนาที่น่ี 

การทํานาถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่งอย่างน้อยทํานาก็มีข้าวไว้กินไม่ต้องซื้อข้าวจากผู้อ่ืนกิน 

จากการที่ปัจจุบันมีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน อาทิ เครื่องมือทางการเกษตร การพัฒนาถนน ซึ่งมี

ส่วนช่วยในการทํานาได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น การพัฒนาที่เน้นไปในทางการผลิตมากๆ ก็ไม่ได้ส่งผล

ต่อการเพิ่มหรือลดจํานวนชาวนาความจริงแล้วขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่มากกว่า ว่ามีความ

เหมาะสมมากน้อยแค่ไหนที่จะทํานาได้หรือไม่ ถ้าสภาพพื้นที่เหมาะสมอย่างไรก็ต้องทํานา หากแต่

ไม่เหมาะแก่การทํานาก็ไม่สามารถทําได้ แต่นโยบายของภาครัฐอาจมีส่วนกระตุ้นให้คนหันกับไป



 
 
 

150 
 

 

ทํานามากขึ้น โดยการหาเช่าที่ดิน หาซื้อที่ดินที่สามารถทํานาได้เพราะข้าวราคาดี สําหรับลูกหลาน

คงต้องทํานาต่อไปเพราว่าไม่ได้ไปทํางานที่ไหน แต่ลูกหลานบ้านอื่นก็ขึ้นอยู่กับความคิดความ

สนใจของพวกเขาเพราะมีอาชีพให้เลือกหลากหลายแล้วแต่ความถนัด อย่างไรก็ตามสําหรับตนนั้น

ยังไม่เลิกทํานาเพราะทํามาจนอายุเท่านี้แล้วก็จะทําต่อไปจนกว่าจะขับรถไถไม่ได้ ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็

คงไว้ให้คนอื่นในหมู่บ้านเช่าทํา ไม่ก็ให้ลูกหลานทําต่อไป และไม่คิดจะขายที่แน่นอนต้องเก็บไว้

เป็นสมบัติให้ลูกหลาน จากการที่ทําอาชีพทํานามานั้นคิดว่าความเป็นอยู่ดีขึ้นตลอด ใช้ทุนตนเอง มี

ท่ีดีเป็นของตนเอง ทํานาเอง ไม่มีหนี้สิน เหลือเงินไว้ใช้เยอะ สุขภาพแข็งแรง มีความสุขดี 

กรณีศึกษาที่ 6 

นามสมมติ 19 อายุ 69 ปี อําเภอลําสนธิ จังหวัด ลพบุรี ระยะเวลานาการทํานา 50 ปี มีพื้นที่

ในการทํานา 10 ไร่ เป็นเจ้าของที่ดินกล่าวว่า ปัจจุบันเป็นหมอดินประจําตําบลที่มีความรู้เกี่ยวกับ

การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ ทําปุ๋ยบํารุงดินจากธรรมชาติ โดยการหมักหอย ในการทํานาปีแต่ละครั้งจึงใช้

แต่ปุ๋ยที่ทําขึ้นเอง ซ่ึงผลผลิตที่ได้ก็พอๆกับการใช้ปุ๋ยเคมีอีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนได้จริง มีการ

สอนให้กับคนในชุมชนใช้ตามบ้างไม่ใช้บ้าง การทํานาในพื้นที่น้ีค่อนข้างจะมีจํานวนไม่มากนัก ซ่ึง

ในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมาจํานวนชาวนาก็ลดลงเพราะข้าวราคาไม่ดีก็หันไปปลูกอ้อยกันเยอะขึ้นเพราะ

ราคาดีกว่าลงทุนไม่มาก ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกนโยบายมาช่วยแต่บางนโยบายไม่ดีนัก อย่างเช่น

นโยบายจํานําราคาข้าวนโยบายนี้ไม่ดีสําหรับคนในพื้นที่น้ี เพราะว่าอยู่ห่างไกลพื้นที่ท่ีรับจํานํา

จะต้องเสียค่าขนส่งในราคาที่แพง เพื่อนําไปที่โรงสีต่างอําเภอ ทําให้เพิ่มค่าใช้จ่ายจึงจําเป็นจะต้อง

ขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึงที่ในราคาที่ไม่ดีแต่ก็ต้องยอมขาย แต่สําหรับนโยบายประกันราคาข้าว

ท่ีเคยมีมาดีกว่าจํานํา ไม่ต้องรอเงินในการขายผลผลิตนานและทาง ธกส.จะจัดการนําเงินเข้าบัญชีให้

สะดวกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก อีกทั้งถ้านาล่มก็มีการชดเชยค่าเสียหายให้อีก จึงคิด

ว่านโยบายของรัฐอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อจํานวนชาวนาที่เพิ่มหรือลดเล็กน้อย ท่ีส่งผลมาก

มาจากสภาพที่ดินและการถือครองที่ดินมากกว่า เพราะสําหรับคนที่ไม่มีท่ีดินนั้นจะไปทํางานใน

โรงงานในตัวจังหวัดลพบุรี ถึงแม้จะมีคนหันไปทําอ้อยกันเยอะก็จริง แต่ก็จะไม่เปลี่ยนไปทําอ้อย

ตามคนอื่นแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยทํานาก็มีข้าวไว้กินเหลือก็นําไปขายได้ ยังไงก็คุ้มค่ากับการ

ลงทุนไม่จน ถือว่าการทํานาเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความมั่นคง ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะถูกไล่ออกเมื่อไหร่

ด้วย ทําอาชีพนี้มานากว่า 50 ปี คงไม่ไปทําอย่างอื่นและไม่คิดจะขายที่แน่นอนจะเก็บไว้เป็นสมบัติ

ของลูกหลานให้ลูกได้ทํานาต่อไป หากแต่ลูกหลายที่เรียนสูงก็คงไม่มาทํานาแต่ก็จะให้ไว้เป็นสมบัติ

ต่อไป ทุกวันนี้ความเป็นอยู่ดีขึ้นจากเดิม พออยู่พอกินไม่เดือดร้อนลูกหลานต้องมาคอยดูแล 
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4.7  สรุปผลการศึกษา 

 

  จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย แบ่งเป็ น 11 อําเภอ คือ อําเภอเมือง, อําเภอ

ท่าวุ้ง, อําเภอบ้านหมี่, อําเภอสระโบสถ์, อําเภอโคกเจริญ, อําเภอโคกสําโรง, อําเภอท่าหลวง, อําเภอ

หนองม่วง, อําเภอพัฒนานิคม, อําเภอชัยบาดาล และอําเภอลําสนธิ โดยมีลักษณะภูมิประเทศดังนี้ 

คือ ท่ีราบนํ้าท่วมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าใหญ่ในฤดูน้ําหลากแต่ละปี นํ้าจากแม่นํ้าลํา

คลองจะไหลท่วมบริเวณนี้แล้วจะพัดพาเอาตะกอนมาทับถมกันทุกปี ทําให้เกิดสภาพเป็นที่ราบ ซ่ึง

บริเวณพื้นที่ราบลุ่มนี้ถูกใช้ประโยชน์ในการทํานาเป็นส่วนใหญ่และได้ผลดี สองที่ลานตะพักนํ้า

กลางเก่ากลางใหม่รวมทั้งเนินตะกอนรูปพัดส่วนใหญ่พบเกิดอยู่ติดต่อกับที่ราบนํ้าท่วมถึง สําหรับ

เนินตะกอนรูปพัดพบเกิดเป็นส่วนน้อยและมักอยู่บริเวณเชิงเขาใช้ประโยชน์บริเวณที่ดินนี้ในการทํา

นาอยู่ในเกณฑ์ดี สามที่ลานตะพักนํ้าเก่า เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าที่มาทับถมกันนานแล้ว 

โดยแบ่งเป็นลานตะพักนํ้าระดับตํ่าส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทํานา ส่วนลานตะพักนํ้าระดับสูง

ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทําไร่ ส่ีพื้นผิวที่ถูกกัดกร่อนและเนินเขาส่วนใหญ่ท่ีดินจะใช้

ประโยชน์ในการทําไร่ และสุดท้ายที่ภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทํากสิกรรมเพราะบริเวณนี้เป็นที่ลาด

ชันเชิงซ้อน 

 ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาในจังหวัดลพบุรีมีจํานวนมากที่สุดในภาคกลาง เมื่อ

ดูจากสถิติทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีอยู่ใน

เขตชลประทานจึงทําให้ชาวนาทํานากันเป็นจํานวนมาก จะเห็นได้ว่าชาวนามีบทบาทสําคัญต่อ

ประเทศไทยมาแต่อดีตเพราะเป็นผู้ท่ีผลิตข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย เปรียบเหมือนกระดูก

สันหลังของชาติท่ีทําให้คนไทยได้มีข้าวไว้บริโภค โดยไม่ต้องนําเข้าข้าว ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตการทํานา

ของชาวนาไทยในปัจจุบันจะมีความแตกต่างจากอดีตก็ตาม ดังจะเห็นได้จากวิธีการทํานาที่

หลากหลาย มีทางเลือกในการทํานาเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถแบ่งการทํานาที่ชาวนาส่วนใหญ่ใช้ได้ดังนี้ 

คือ 1. การทํานาดํา 2. การทํานาหว่าน แบ่งเป็ น การทํานาหว่านแห้ง และการทํานาหว่านตม 3. การ

ทํานาหยอด และสุดท้าย การทํานาโยน เป็นต้น 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการดํารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี สามารถ

สรุปได้ดังนี้   

1. สถานการณ์การดํารงอยู่ของชาวนาไทย จากการศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สํานักงานของ

เกษตรอําเภอ จังหวัดลพบุรีท่ีอยู่ในเขตชลประทาน พบว่า ชาวนาส่วนใหญ่มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 

เพราะว่าชาวนาที่อยู่ในเขตชลประทานมีแหล่งนํ้าไว้ใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาล

ท่ีช่วยสนับสนุนชาวนาในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกตํ่า ข้าวจึงมีราคาดีจน
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เป็นที่สนใจของชาวนา ทําให้มีความต้องการทํานากันมากขึ้น สําหรับการศึกษาข้อมูลจากตัวแทน

ชาวนาที่อยู่ในเขตชลประทาน ซ่ึงมีข้อมูลที่สอดคล้องกันกับเจ้าหน้าที่สํานักงานจากเกษตรอําเภอใน

จังหวัดลพบุรี พบว่า ชาวนามีจํานวนเพิ่มขึ้นเพราะการทํานาในปัจจุบันสามารถทําได้สะดวกสบาย

ขึ้น โดยมีเครื่องทุ่นแรงจากการพัฒนาเครื่องมือการเกษตร และมีคนรับจ้างในขั้นตอนต่างๆของการ

ทํานา อีกทั้งราคาข้าวก็ได้ราคาสูงขึ้น  

จากการศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่อยู่นอกเขตชลประทาน พบว่า 

จํานวนชาวนามีจํานวนลดลงจากเดิม เพราะขาดแหล่งนํ้าต้องรอนํ้าฝนเพียบอย่างเดียว จึงหันไปทํา

ไร่อ้อยกันมากกว่า อีกทั้งอ้อยยังราคาดีกว่าข้าวอีกด้วย และจากการศึกษาข้อมูลจากตัวแทนชาวนาที่

อยู่นอกเขตชลประทานมีข้อมูลสอดคล้องกัน คือ จํานวนชาวนามีจํานวนลดลงจากเดิม เพราะมี

ปัญหาเรื่องแหล่งนํ้า รายจ่าย ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รายได้ลดลงเพราะราคาข้าวไม่ดีจึงเปลี่ยนไปทํา

ไร่อ้อยแทนเพราะราคาสูงกว่าราคาข้าว  

 นอกจากนี้ในการศึกษายับพบว่าจํานวนของชาวนาจังหวัดลพบุรีในอนาคต มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น เพราะหากดูจากสถิติในการลงทะเบียนเกษตรกรผู้ทํานา จากปี พ.ศ. 2551-2554 จะพบว่ามี

แนวโน้มลดลงเป็นเพราะนโยบายของรัฐที่มีความแตกต่างกัน เนื่องด้วยนโยบายช่วงรัฐบาลของ

อดีตนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อปี 2552-2553 มีโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ท่ีได้สิทธิ์ใน

โครงการจะต้องลงทะเบียนเกษตรกรถึงแม้การทํานาจะเกิดความเสียหายอย่างไรก็จะได้เงินชดเชย 

ทําให้ชาวนาที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน จะเปลี่ยนมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มขึ้น จํานวน

ชาวนาจึงเพิ่มขึ้น แต่พอช่วงรัฐบาลปัจจุบันของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เปลี่ยนเป็นโครงการจํานํา

ข้าวแทนโครงการประกันรายได้เกษตรกร ทําให้ชาวนาหลายรายไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพราะคิด

ว่าไม่มีผลอะไรจึงทําให้สถิติของชาวนามีจํานวนลดลง ทั้งที่จริงแล้วจํานวนชาวนาเพิ่มขึ้นและ

อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต เพราะว่าปัจจุบันการช่วยเหลือของรัฐบาลในเรื่องราคาผลผลิต

เพิ่มขึ้น การช่วยเหลือด้านความเสียหายทางภัยธรรมชาติแก่ท่ีนาที่ได้รับความเสียหาย และนโยบาย

การพักชําระหนี้ นอกจากนี้อุตสาหกรรมก็มีขีดจํากัดขยายไม่ได้มากนัก แต่ที่ดินสําหรับทํานาใน

จังหวัดลพบุรียังมีอยู่อีกจํานวนมากที่จะสามารถเปลี่ยนมาทํานาได้อีก 2-3 ปี ข้างหน้า 

 2.  เงื่อนไขของการดํารงอยู่ของชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรี สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ คือ 

1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดํารงอยู่ของชาวนา 

(1) ปัจจัยด้านที่ดินและแหล่งนํ้า จากการศึกษาพบว่า ที่ดินที่เป็นพื้นที่ในการทํานา

ของชาวนาในจังหวัดลพบุรีในช่วง 2-3 ปี ท่ีผ่าน มีจํานวนพื้นที่ในการทํานาลดลงจากเดิมทั้งนี้เกิด

จากหลายสาเหตุ ประการแรก เกิดจากชาวนาเป็นหนี้สินจนต้องขายเพื่อใช้หนี้สินและเช่าที่นาที่ตน

ขายให้กับคนในหมู่บ้านทํานาต่อ ประการที่สอง คือ เกิดจากที่นาบางพื้นที่อยู่ในทําเลที่ดี ติดถนน 
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ทําให้ได้ราคาดีจึงขายไป ประการที่สาม คือ มีนายทุนเข้ามาซื้อที่นาของชาวนาเพื่อนําไปทําโรงงาน

ทําปุ๋ยจึงให้ราคาที่ดินในราคาที่แพงกับชาวนา และสุดท้ายมีชาวนาส่วนหนึ่งเปลี่ยนจากการทํานาไป

ทําไร่อ้อยแทนการทํานาจึงทําให้สถิติจํานวนพื้นที่นาลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามการที่พ้ืนที่นามี

จํานวนลดลงไม่ได้หมายความว่าชาวนาจะเลิกทํานา แต่เปลี่ยนสถานะจากเจ้าของที่นาเป็นผู้เช่าที่นา 

เพื่อทํานาเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งสภาพที่ดินส่วนใหญ่ของจังหวัดลพบุรีมีสภาพที่ดินที่มีความอุดม

สมบูรณ์เหมาะสมต่อการทํานา ไม่เหมาะสมแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น 

นอกจากนี้ปัจจัยด้านแหล่งนํ้า ในจังหวัดลพบุรีถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์เรื่อง

แหล่งนํ้าเพราะมีเขื่อนกักเก็บนํ้าขนาดใหญ่ จึงทําให้มีน้ําไว้ใช้ในช่วงการทํานาทั้งปี สําหรับชาวนา

ในเขตพื้นที่ชลประทานจนสามารถทํานาได้หลายครั้ง แต่อาจจะมีปัญหากับชาวนาที่อยู่นอกเขต

พื้นที่ชลประทานที่ต้องรอนํ้าในช่วงฤดูฝนเพื่อทํานา ทําให้ทําได้แค่ปีละครั้งเท่านั้น ชาวนาจึงมี

ความต้องการให้ภาครัฐจัดการบริหารเรื่องนํ้าให้ดี เพราะว่าในอนาคตหากปัญหาเรื่องนํ้าไม่มีการ

จัดการที่ดี จะก่อให้เกิดปัญหาต่อการประกอบอาชีพทํานาได้ การที่ชาวนาสามารถดํารงอยู่ได้เพราะ

มีแหล่งนํ้าไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทํานา 

ในขณะเดียวกันปัจจัยด้านภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสภาพ ดิน ฟ้ า อากาศ ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปมาก อาทิ ภัยแล้ง ภัยนํ้าท่วม ศัตรูพืชรบกวน ท่ีเกิดขึ้นกับชาวนาจนทําให้เกิดความ

ท้อแท้ แต่ชาวนาไม่คิดที่จะเลิกทํานาอย่างแน่นอน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นชาวนาสามารถคิดหาทาง

แก้ไขปัญหานั้นๆ ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และที่สําคัญเมื่อเจอภัยธรรมชาติมากขึ้น

ก็ต้องทํานาต่อไปเพราะข้าวมีราคาสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน อีกประการถ้าไม่ทําหนี้สินก็จะไม่ลด 

(2) ปัจจัยด้านวิธีการทํานา ปัจจัยในด้านนี้จะกล่าวถึงแรงงานในการทํานาและ 

เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ทันสมัยที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้แก่ ปัจจัยด้าน

แรงงานภาคเกษตร และปัจจัยด้านนวัตกรรมทางการเกษตร กล่าวคือ ปัจจัยด้านแรงงานภาคเกษตร 

จากการทํานาในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากในทุกขั้นตอนการทํานาทําให้แรงงานด้าน

การเกษตรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการทํานาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เพราะเสียแค่ค้าจ้างไม่

ต้องทํานาเองคอยสั่งการควบคุมตามความต้องการเป็นเหมือน ผู้จัดการ แต่บทบาทของชาวนาก็จะ

เปลี่ยนไปถึงแม้อาชีพชาวนาจะยังอยู่ก็ตาม 

ปัจจัยด้านนวัตกรรมทางการเกษตร จากการศึกษาข้อมูลจากชาวนาส่วนใหญ่ 

พบว่า ปัจจัยด้านนวัตกรรมทางการเกษตร ส่งผลต่อการทํานามากขึ้นเพราะมีเครื่องช่วยทุ่นแรงใน

การทํานาได้สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการทํานาได้ แต่ชาวนาบางส่วนไม่คิดว่าปัจจัย

ด้านนวัตกรรมทางการเกษตรจะส่งผลต่อการดํารงอยู่ของชาวนา เพราะปัจจุบันถึงแม้จะมีเครื่องมือ
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การเกษตรท่ีมีความทันสมัยช่วยทุ่นแรงก็จริง แต่การทํานาที่ต้องลงทุนสูงเจอภัยธรรมชาติต่างๆ การ

ทํานาจึงทํายากขึ้นจึงไม่ส่งผลต่อความต้องการที่จะทํานาเพิ่มขึ้น 

(3) ปัจจัยด้านการเงินของชาวนา ประกอบไปด้วยแหล่งเงินทุน หนี้สิน และรายได้ 

จากการศึกษาพบว่า แหล่งเงินทุนในการทํานาแต่ละครั้งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินลงทุนในการทํา

นา ซ่ึงพบว่าชาวนาส่วนใหญ่จะกู้ยืมเงินจาก ธกส. มาลงทุน ส่วนน้อยที่จะมีเงินทุนเป็นของตนเอง 

แสดงให้เห็นว่าแหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของอาชีพชาวนามากทีเดียว เพราะ

ส่วนใหญ่จะต้องไปกู้ยืมเงินหากไม่มีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมมาลงทุนก็ไม่สามารถทําอาชีพนี้ต่อไป

ได้ 

ปัจจัยด้านหนี้สิน จากการศึกษาพบว่า หนี้สินส่วนใหญ่ของชาวนาเกิดจากกู้ยืมจาก 

ธกส. เพื่อมาลงทุนในการทํานาในแต่ละครั้ง ถ้าไม่เจอกับภัยธรรมชาติต่างๆ ผลผลิตดี ราคาไม่ตกตํ่า 

ก็จะสามารถนําเงินไปใช้หนี้ได้หมดหรือลดลง และกู้ยืมมาลงทุนทํานารอบใหม่ได้ แต่หากเจอภัย

ธรรมชาติก็จะทําให้หนี้สินเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซ่ึงชาวนาคิดว่าปัจจัยด้านหนี้สินก็มีส่วนในการดํารงอยู่

ของอาชีพชาวนา คือ หากไม่ทํานาก็ใช้หนี้ไม่หมดเพราะอาชีพอื่นก็ไม่พอใช้หนี้แน่นอน ในการทํา

นาหากปีไหนราคาดีก็จะใช้หนี้ได้มากและพออยู่พอกินไปได้ 

. ปัจจัยด้านรายได้ พบว่าปัจจัยด้านรายได้ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของชาวนามาก

เพราะว่ารัฐบาลช่วยพยุงราคาข้าวให้มีราคาสูงขึ้นไม่ตกตํ่า ทําให้ชาวนาได้รายได้มากขึ้นจนเป็ น

แรงจูงใจให้หลายคนต้องการที่จะทํานาต่อไป และต้องการที่จะทํานาเพิ่มขึ้น 

(4) ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐบาล ปัจจัยด้านนี้ถึงแม้จะเป็นลักษณะเชิงประชานิยมที่

เน้นการช่วยเหลือชาวนาในทุกๆด้าน อาทิ การช่วยเหลือด้านภัยธรรมชาติ การพยุงราคาผลผลิต เป็น

ต้น แต่การสนับสนุนเชิงนโยบายในลักษณะประชานิยมที่เน้นการให้เพียงอย่างเดียว ก็สามารถ

กระตุ้นการเพิ่มขึ้นของจํานวนชาวนา และยังช่วยให้ชาวนาสามารถดํารงอยู่ได้ ไม่ขาดทุนสามารถ

ลืมตาอ้าปากได้จนถึงสามารถปลดหนี้ได้ 

(5) ปัจจัยด้านวิถีการดําเนินชีวิต กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของ

ชาวนาในปัจจุบัน ตลอดจนปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตของชาวนาในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจทุนนิยม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ชาวนามีวิถีชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งการผลิตที่เปลี่ยนเป็นเชิงพานิช เน้นการทํานาและขายในปริมาณมาก 

เพื่อให้มีรายได้มาใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น จึงทําให้ชาวนามีความต้องการที่จะทํานาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

จํานวนชาวนาจึงเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะการเน้นการผลิตเชิงทุนนิยมของภาครัฐ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียงมีการ

เน้นและสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สํานักงานของเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สํานักงานของเกษตร
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อําเภอ โดยเน้นการทําปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มไนโตรเจนในดิน จะได้ลดต้นทุน

การใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงมีเพียงชาวนาส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้ังใจทําอย่างจริงจัง ปัจจัยด้านนี้จึงไม่ส่งผลต่อการ

ดํารงอยู่ของอาชีพชาวนา และไม่ส่งผลต่อการเลิกทํานาเพราะปัจจัยด้านนี้จะส่งผลต่อการดํารงอยู่

ของชาวนาบางส่วนที่เน้นการทํานาเชิงอินทรีย์ซ่ึงมีไม่มีกี่คนเท่านั้น 

ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวนาในปัจจุบันส่งผลต่อการดํารงอยู่ของ

ชาวนาในจังหวัดลพบุรีมาก เพราะตั้งแต่ทํานามาจนปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากอดีต คือ มี

ความสุขทั้งร่างกาย จิตใจ หนี้สินลดลงจนถึงไม่มีหนี้สิน มีรายได้เพียงพอในการดูแลครอบครัว มี

เงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็ น แต่สําหรับชาวนาบางคนที่ยิ่งทํายิ่งจนซึ่งเป็นชาวนาส่วนน้อย เป็ น

เพระว่าใช้จ่ายเกินตัว เกินความจําเป็นของครอบครัว ไม่ใช้หนี้เก่าจนหนี้พอกพูนขึ้น เป็นต้น 

2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลิกทํานา 

(1) ปัจจัยด้านการย้ายถิ่น 

เนื่องด้วยจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทําให้พ้ืนที่ดินที่ใช้ในการทํา

การเกษตร รวมถึงอาชีพต่างๆ มีจํานวนลดลง ไม่พอเพียงกับความต้องการของคนในพื้นที่ เนื่องจาก

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด ทําให้เกิดการย้ายถิ่นเพื่อไปประกอบอาชีพในพื้นที่อ่ืนแทน ดังจะเห็นได้

จากการท่ีชาวนาในอดีตมีจํานวนน้อย พื้นที่ทํานาก็มากสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างเพียงพอกับ

ความต้องการ แต่ปัจจุบันจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นพื้นที่นากับเท่าเดิม จึงทําให้รายได้ไม่

เพียงพอกับสมาชิกในครัวเรือน ซ่ึงในการศึกษาพบว่า ผู้ท่ีย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอื่น อาทิ งาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม งานรับจ้างทั่วไป เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของชาวนา สาเหตุหนึ่ง

มาจากการที่ไม่ต้องการทํานา เพราะคิดว่าลําบาก ร้อน ไปทํางานโรงงานสบายกว่า และส่วนหนึ่งไม่

มีท่ีดินในการทํานา เพราะขายไปหมดแล้ว จึงจําเป็นต้องย้ายถิ่นไปหางานทํา 

(2) ปัจจัยด้านความหลากหลายด้านอาชีพจากความหลากหลายของอาชีพต่างๆ 

โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากในจังหวัดลพบุรี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

จากเกษตรกรรมมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมการเกษตร รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมหลักที่สําคัญได้แก่ โรงสี

ข้าวและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรส่งออกของ บริษัท เบทาโกร, บริษัท สหฟาร์ม, บริษัท บี

ฟู้ ด, โรงงานผลิตชิ้นส่วนอโลหะและโลหะของ บริษัท เอ็น เอ็ม บี มินิแบไทย จํากัด และโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตพลาสติก กลุ่มบริษัท อินโดรามา หากพิจารณาเป็นรายอําเภอแล้วอําเภอเมืองเป็ น

อําเภอที่มีโรงงานตั้งอยู่มากที่สุด รองลงมา คือ อําเภอพัฒนานิคม และชัยบาดาล ตามลําดับ และจาก

การศึกษาพบว่าความหลากหลายด้านอุตสาหกรรมส่งผลต่อการเลิกทํานาของลูกหลาน และชาวนาที่

ไม่มีพื้นที่ในการทํานาจึงให้ความสนใจกับการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดแทนการทํา
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นา เนื่องจากลูกหลานไม่ต้องการทํางานตากแดด ต้องการที่จะไปอยู่ในเมืองที่มีความเจริญมากกว่า 

สําหรับชาวนาที่ไม่มีพื้นที่ในการทํานาและหันไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรมแทน เนื่องด้วยชาวนา

ขายที่นาเพื่อไปใช้หนี้จนไม่มีท่ีนาไว้ทํานารวมไปถึงไม่มีท่ีนาให้เช่าทํานาจึงต้องไปทํางานโรงงาน

แทน แต่สําหรับชาวนาที่ทํานามานานซึ่งปัจจุบันก็ยังคงทําอยู่ เห็นว่างานโรงงานไม่ต้องตากแดดก็

จริงแต่การทํางานโรงงาน ทําไปมีเงินแค่พอใช้ไปวันๆ ไม่สามารถมีเงินเก็บ ไม่เหมือนกับการทํานา

ถึงจะลําบากตากแดดตากลม แต่ก็มีเงินเหลือใช้หากใช้อย่างไม่ฟุ่มเฟือย งานโรงงานหรืองานรับจ้าง

ทั่วไปเมื่ออายุมากขึ้นก็ถูกไล่ออกจึงเป็นงานที่ไม่มั่นคง 

(3) ปัจจัยด้านการสืบทอดของลูกหลาน 

  จากการศึกษาจากชาวนาส่วนใหญ่ พบว่า ลูกหลานของตนจะไม่ทํานาต่อ เพราะว่า

ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องการทํานา และไม่สนใจที่จะทํานาต่อด้วย คนรุ่นใหม่ได้ออกไปเจอโลก

ภายนอก เจอความเจริญมากขึ้น จึงต้องการที่จะทํางานตามที่ตนสนใจ ส่วนที่นาของบรรพบุรุษก็คง

เก็บไว้ให้ลูกหลานไว้ให้คนอื่นที่ต้องการทํานาเช่าต่อ เพื่อหารายได้เสริม นอกจากนี้ข้อมูลจาก

การศึกษาชาวนาบางส่วน พบว่า ไม่แน่ใจว่าลูกหลานจะมาทํานาต่อหรือไม่ แต่ถ้าไม่มีงานทําก็คง

ต้องกลับมาทํานา เพราะงานเดี๋ยวนี้หายากรวมไปถึงลูกหลานที่ไม่ยอมเรียนหนังสือก็ต้องให้มาทํา

นา เพื่อหาเลี้ยงตัวเองต่อไป 

นอกจากนี้ในการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการศึกษา การศึกษามีผลต่อการเลิกทํานา

ในลูกหลานของชาวนา เพราะการสนับสนุนจากชาวนาเอง ดังจะเห็นได้จากการศึกษาที่พบว่า 

ชาวนาส่วนใหญ่มีความต้องการให้ลูกหลานของตนได้เรียนในระดับสูงๆ จบปริญญาตรี เพื่อเป็ น

ข้าราชการ เป็นครู หรือได้งานที่บริษัทดี ๆเพราะจะได้ไม่ต้องมาทํานา ชาวนาส่วนใหญ่ไม่ต้องการ

ให้ลูกหลานต้องทํางานที่ลําบาก ตากแดด ตากลม เหมือนกับตัวชาวนา หากมีทางเลือกที่ดีกว่าก็ไม่

ต้องการให้มาทํานาต่อ หากทําไม่ไหวและไม่มีลูกหลานทํานาต่อก็จะไว้ให้คนอื่นเช่าทํานาต่อไป 

3. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1)  ปัญหาอุปสรรค 

ในการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของชาวนา ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องแหล่ง

นํ้า ภัยทางธรรมชาติ อาทิ นํ้าท่วม ฝนแล้ง ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดจากการจัดการนํ้าที่ไม่ดี ไม่

มีการวางระบบที่ครอบคลุมหรือป้องกันที่ดี ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้หากชาวนาเชื่อฟังเจ้าหน้าที่

ของภาครัฐ ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่มีการพัฒนารวดเร็วเน้นการผลิตเชิงพานิชต้องการการ

ผลิตจํานวนมากถึงจะได้เงินมากขึ้น ชาวนาจึงนิยมที่จะผลิตในปริมาณที่มากและทํานาถี่ข้ึนกว่าที่

เคยทํานาตามฤดูกาล จากการผลิตที่เน้นในเชิงพานิชทําให้ชาวนาเกิดความขัดแย้งกันเองในเรื่องการ

แย่งนํ้า การปล่อยนํ้าออกจากที่นาเมื่อนํ้าท่วมนาของตัวเอง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดกับชาวนาที่อยู่นอก
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เขตชลประทานอยู่ห่างไกลแหล่งนํ้า ดังนั้นการเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ของภาครัฐทํานาตามที่กําหนด

ระยะเวลาในการทํานาว่าควรทําช่วงเดือนอะไรถึงเดือนอะไร จะได้สามารถแก้ปัญหาเรื่องนํ้าได้ ไม่

ต้องประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ จนทําให้ขาดทุนและขัดแย้งกันเองในชุมชน ท่ีสําคัญ

ประการหนึ่งในเรื่องนํ้ายังพบกับปัญหาของหน่วยงานราชการที่ยังคงไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ เมื่อ

เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปิดการส่งนํ้าจากเขื่อนชลประทานเพื่อไม่ให้น้ําขาดแคลนจนไม่มีไว้ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน ชาวนาไม่เข้าใจก็จะไปร้องเรียนให้นักการเมืองท้องถิ่น ซ่ึงนักการเมืองต้องการหา

เสียงไว้เป็นฐานเสียงของตนจึงพยามยามทําตามที่ชาวนาร้องขอและมากดดันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้

เปิดเขื่อนกักเก็บนํ้าให้ชาวนาได้ใช้ 

นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ท่ีไม่มีคุณภาพ ไม่มีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตและการเดินทาง การขนส่งลําบาก ระยะทางไกลจึงไม่สามารถไป

ขายผลผลิตตามโรงสีได้ จําเป็นต้องขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงที่แทนถึงแม้ราคาจะตํ่า

กว่าก็ตาม อย่างไรก็ดีปัญหาของชาวนาที่ก่อตัวโดยที่ชาวนาไม่ค่อยรู้ตัวคือ การสร้างความเคยตัว

ให้กับชาวนาเมื่อพบปัญหาต่างๆ จะได้รับความช่วยเหลือมากเกินไปจากรัฐบาลทําให้ต่อไปชาวนา

จะไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้จะรอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะทําให้รัฐบาล

ต้องแบกภาระ แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เอื้อประโยชน์ให้กับพ่อค้าคนกลาง และนักการเมืองท้องถิ่น

เช่นกัน 

2) ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่สํานักงาน

เกษตรอําเภอในจังหวัดลพบุรีพบว่า ควรมีการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืช

ให้หลากหลายมากกว่าการทํานาเพียงอย่างเดียว ให้ชาวนารู้จักพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ไม่

จําเป็นต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่งเสริมความรู้ให้กับชาวนาให้มีความรู้มากขึ้น เช่น 

เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้วัสดุในท้องถิ่น ต้องเข้าใจวิถีชีวิตของตนเองอยู่กับธรรมชาติให้ได้ 

ปลูกฝังการครองชีวิตอย่างประหยัดไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ชาวนาต้องลงมือทํานาด้วยตนเองเรียนรู้

สังเกตการเปล่ียนแปลงการผลิตข้าวโดยร่วมมือกับโรงเรียนเกษตรจนกระทั่งส่งเสริมให้มีโรงสีของ

ชุมชนเอง นอกจากนี้ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนภาคเกษตรกรรมให้มากขึ้นและจริงจัง ต้องมีการ

ปลูกฝังอาชีพทํานา สนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ชาวนาแต่ต้องตัดการให้เชิงประชานิยมถึงแม้จะให้

การช่วยเหลือทั่วถึงกับชาวนาก็จริง แต่จะทําให้เกิดการเห็นแก่ตัวมากขึ้น ควรที่จะไปเน้นการ

สนับสนุนการวิจัยให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น มีคุณภาพมีมาตรฐาน โดยเน้นทางชีวภาพตามโครงการ

ต่างๆ ของในหลวง เพื่อลดต้นทุน โดยการสอนการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ สอนการวัดคุณภาพดิน (KU 

test) ปรับปรุงคุณภาพดิน เมล็ดพันธุ์ สอนให้ไถหมกตอซังข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวแทนการเผาทิ้ง และ
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ให้นักวิจัยศึกษาพันธ์ข้าวที่ต้านแมลง คุณภาพข้าวดี ผลผลิตสูง แต่ส่วนหนึ่งให้ข้อเสนอแนะว่าควร

ใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั่นเอง สําหรับการบริหารจัดการแหล่งนํ้าต้องการสร้าง

เขื่อนแต่ทําได้ยากเพราะว่าเกิดการต่อต้านจากองค์กรอิสระ (NGO) ทําให้ไม่สามารถสร้างเขื่อนเพื่อ

เป็นแหล่งนํ้าเพิ่มเติมและจะได้มีการจัดการบริหารเรื่องนํ้าได้ดีข้ึน จึงอยากให้เข้าใจว่าการสร้าง

เขื่อนที่คิดว่าจะทําให้ระบบความสมดุลของธรรมชาติสูญเสียไปจากการตัดป่าไม้จํานวนมากแท้จริง

สามารถปรับสภาพแวดล้อมให้กับมาอุดมสมบูรณ์ได้ตามที่ตัดไปก็ปลูกขึ้นทดแทนได้ 

จากการศึกษาชาวนาในจังหวัดลพบุรีพบว่า ชาวนาต้องการให้มีการจัดการเรื่องนํ้าที่ดี 

เพิ่มแหล่งนํ้า ลอกคลอง ทําฝายชะลอนํ้า เจาะบ่อบาดาลในราคาที่ไม่แพง เพื่อที่จะได้ทํานาได้ปีละ

สองครั้ง นอกจากนี้ต้องการให้รัฐบาลควบคุม ดูแล เรื่องราคาข้าว ราคาปุ๋ ย มาตรฐานปุ๋ ย โดยเฉพาะ

เรื่องปุ๋ยปลอม ยาฆ่าแมลง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทํานา โดยที่ภาครัฐ พ่อค้าคนกลาง โรงสีควร

มีความซื่อสัตย์ต่อชาวนาไม่คิดคดโกง 

อย่างไรก็ตามการที่ชาวนาสามารถดํารงอยู่ได้ในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปจําเป็นจะต้อง

อาศัยปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการดํารงอยู่ของชาวนาต่อไป ดังภาพที่ 4.2 การดํารงอยู่ของชาวนา

ไทย 

 

 

ภาพที่ 4.2 การดํารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย 
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จากภาพที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าการดํารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยจะสามารถดํารงอยู่ได้

จําเป็นต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยในการดํารงอยู่ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดํารง

อยู่ของอาชีพชาวนาได้แก่ ปัจจัยด้านที่ดินและแหล่งนํ้า ปัจจัยด้านวิธีการทํานา ปัจจัยด้านการเงิน 

ปัจจัยด้านนโยบาย และปัจจัยด้านวิถีการดําเนินชีวิต ในขณะเดียวกันยังมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเลิก

ทําอาชีพทํานา ได้แก่ ปัจจัยด้านการย้ายถิ่น ปัจจัยด้านความหลากหลายของอาชีพ และปัจจัยด้านการ

สืบทอดของลูกหลาน ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยลดจํานวนลง 

จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าสถานการณ์การดํารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรี 

และเงื่อนไขของการดํารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีผู้ศึกษาได้ศึกษามา กล่าวคือ จากสถานการณ์การ

ดํารงอยู่ของอาชีพชาวนา จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการทํานาและความเป็นอยู่ของชาวนาที่

แตกต่างจากเดิมค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาที่รวดเร็วของ

ประเทศที่เน้นการพัฒนาตามกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยม ท่ีเน้นการพัฒนาความเจริญให้แก่พื้นที่

ด้อยพัฒนา เน้นการพัฒนาเกษตรกรรมในเชิงเดี่ยวซึ่งต้องผลิตในปริมาณที่มาก เพื่อให้ได้มาซึ่ง

รายได้ท่ีมากขึ้นและในการตอบสนองความต้องการต่างๆของชาวนา ทั้งสภาพความเป็นอยู่ คุณภาพ

ชีวิต จากความต้องการที่เป็นการผลิตเพื่อยังชีพสู่การผลิตเพื่อขาย ทําให้เกิดความต้องการเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ หากได้รับการสนองตอบตามความต้องการของตนด้วยปัจจัยต่างๆ ก็ยิ่งจะมีความต้องการ

เพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดเช่นกัน ดังนั้นเมื่อถูกกระตุ้นและได้รับการตอบสนองก็ยิ่งทําให้เพิ่มความ

ต้องการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ดังเช่นชาวนาที่มีความต้องการจะให้ชีวิตของตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบยังชีพสู่การพัฒนาตามกระแสทุนนิยมที่เน้นการลงทุน การ

ผลิตมากๆ โดยการสนับสนุนจากรัฐบาล ทําให้ชาวนาถูกส่งเสริมไปสู่การทําเกษตรกรรมเชิงพานิช

จะต้องทํานาบ่อยครั้งขึ้น ปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตนทั้งทางด้านวัตถุ

และจิตใจมาจนถึงปัจจุบัน 

ในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของอาชีพชาวนา จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของอาชีพชาวนา แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดํารงอยู่ 

ได้แก่ ปัจจัยด้านปัจจัยด้านที่ดินและแหล่งนํ้า ปัจจัยด้านวิธีการทํานา ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้าน

นโยบาย และปัจจัยด้านวิถีการดําเนินชีวิต 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลิกทํานา ได้แก่ ปัจจัยด้านการ

ย้ายถิ่น ปัจจัยด้านความหลากหลายของอาชีพ และปัจจัยด้านการสืบทอดของลูกหลาน ปัจจัย

ดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่เป็นปัจจัยที่เป็นผลมาจากการพัฒนาตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจทุนนิยม เมื่อมี
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การพัฒนาตามกระแสทุนนิยมที่เน้นการผลิตเชิงพานิช จําเป็นจะต้องมีปัจจัยต่างๆ ท่ีช่วยตอบสนอง

ต่อความต้องการพัฒนานั้นๆ เมื่อชาวนาได้รับการตอบสนองจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ด้านนวัตกรรม

ทางการเกษตรที่ทันสมัย การสนับทางด้านการเงินจากภาครัฐ การส่งเสริมการผลิตเชิงเดี่ยว ค่านิยม

ด้านวัตถุเงินทองเพิ่มขึ้น จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เองทําให้ชาวนาได้รับความสะดวกสบายจนทําให้มี

คุณภาพชีวิตดีข้ึน ยิ่งส่งผลต่อความต้องการของชาวนาเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการทํานา หรือด้านวัตถุ

เงินทองที่ต้องการเพิ่มขึ้นอีก ถึงแม้ว่าปัจจัยต่างๆตามกระแสทุนนิยมดังกล่าวจะช่วยตอบสนองความ

ต้องการให้กับชาวนาได้ ในขณะเดียวกันการพัฒนาแบบกระแสทุนนิยมก็ยังส่งผลต่อการเลิกทํานา 

อาทิ ปัจจัยด้านการย้ายถิ่น ปัจจัยด้านความหลากหลายของอาชีพ และปัจจัยด้านการสืบทอดของ

ลูกหลาน เนื่องด้วยการพัฒนาที่รวดเร็วและเป็นไปตามกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยมนั้น มีการเน้น

การลงทุนด้านอุตสาหกรรมจํานวนมาก ต้องการแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และรวมไปถึงความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อทัศนะที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับการศึกษา ทําให้เกิดความ

ต้องการที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้นไม่ต้องการมาทํานาเหมือนกับพ่อแม่ชาวนาของตน ซ่ึงเป็นอีก

สาเหตุท่ีทําให้จํานวนชาวนามีการเปลี่ยนแปลง  

อย่างไรก็ดีขีดจํากัดในการตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ของชาวนาย่อมมีขีดจํากัด 

เหมือนกับการพัฒนาแบบทุนนิยมที่เป็นการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืน และท้ายที่สุดการพัฒนาตาม

กระแสทุนนิยมก่อให้เกิดการเห็นแก่ตัวของชาวนาเพิ่มขึ้นแน่นอน ซ่ึงจากปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาตามกระแสทุนนิยมที่เน้นเชิงพานิช เป็ น

การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนชาวนาไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการปลูกฝัง 

ส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ไม่เน้น

การทําการเกษตรในเชิงเดี่ยว   
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สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษา การดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาไทย : กรณีศึกษาชาวนา จงัหวดัลพบุรี ดว้ยวิธีการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพื่อศึกษาสถานการณ์การ
ดาํรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย ศึกษาเง่ือนไขของการดาํรงอยูข่องชาวนาไทยในจงัหวดัลพบุรี และ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค ตลอดจนขอ้เสนอสาํหรับการดาํรงอยูข่องชาวไทย ผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูลจาก
เอกสาร และรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัรวมทั้งส้ิน 45 คน โดยใชแ้นวการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก รวมไปถึงการสงัเกตพฤติกรรม กระบวนการกลุ่ม โดยแบ่งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัน้ี คือ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.2 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  การดํารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยโดยศึกษาชาวนาใน จังหวดัลพบุรี 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวดัลพบุรีเป็นพื้นท่ีท่ีใช้ประกอบอาชีพทาํนา ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 พื้นท่ีใหญ่ๆ ไดแ้ก่ พื้นท่ีการทาํนาท่ีอยูใ่นเขตชลประทาน และพ้ืนท่ีการทาํนาท่ีอยูน่อก
เขตชลประทาน การทาํนาของชาวนาในปัจจุบนัมีความแตกต่างจากในอดีตหลายเร่ือง ไม่ว่าจะเป็น
วิธีการในการทาํนา พนัธ์ุขา้ว เคร่ืองมือทางการเกษตร พื้นท่ีในการทาํนา กล่าวคือ ในอดีตกระบวน
วิธีการทาํนาของชาวนามีความซบัซอ้นและยุง่ยาก เร่ิมแรกชาวนาจะตอ้งถางป่าเพื่อหาพ้ืนท่ีในการ
ทาํนาโดยการจบัจองเป็นของตนเอง ไม่มีการซ้ือขายท่ีดินอยา่งปัจจุบนั ใชแ้ต่แรงงานของตนในการ
หาพื้นท่ี  ใครท่ีขยนัจะมีพื้นท่ีมาก ทาํให้เกิดการหวงแหนพื้นท่ีดินของตนเพราะกว่าจะได้มา
ยากลาํบากเหลือเกิน อีกทั้งพนัธ์ุขา้วท่ีใชใ้นการทาํนายงัเป็นพนัธ์ุขา้วป่ายงัไม่มีการพฒันาพนัธ์ขา้ว 
ไม่มีเคร่ืองมือทางการเกษตรท่ีทนัสมยัจึงตอ้งใช ้ววั ควาย ในการไถนา ทาํให้ตอ้งใชเ้วลาในการทาํ
นาแต่ละคร้ังนาน จึงทาํไดเ้ฉพาะนาปีเท่านั้น ไม่สามารถทาํนาปรังได ้ 
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ซ่ึงแรงงานท่ีใชม้กัใชแ้รงงานภายในครัวเรือน และการขอแรงงานช่วยเหลือกนัในหมู่บา้น
ของตนเองหรือท่ีเรียกว่า “การลงแขก” กล่าวคือ การทาํนาโดยใชแ้รงงานช่วยกนัทาํนาในทุกๆ 
ขั้นตอน เร่ิมตั้ งแต่การไถ การหว่าน และการเก็บเก่ียว เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ใช้แรงงานคนใน
ครัวเรือนเป็นหลกัทั้งส้ิน ไม่มีการใชเ้งินในการจา้งแรงงานจะมีบา้งก็คือการขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนบา้นมาร่วมลงแรงในบางงานท่ีทาํไม่ทนั ระบบการทาํงานในลกัษณะน้ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้น รักใคร่กลมเกลียวกนัดีของคนในหมู่บา้น ส่วนใหญ่แลว้วตัถุประสงค์
ของการทาํนาในอดีตมกัเป็นการทาํเพื่อบริโภคในครัวเรือน หากเหลือถึงจะนาํไปขาย จึงกล่าวไดว้่า
การทาํนาในอดีตแตกต่างจากปัจจุบนัมาก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการหาท่ีดินท่ีปัจจุบนัสามารถหาได้
ง่ายกว่าโดยการหาเช่าท่ีดิน โดยในปัจจุบันทั้ งในวิธีการและวตัถุประสงค์หากมีเงินมากพอก็
สามารถซ้ือมาเป็นของตนเองไดง่้ายกว่า อีกทั้งมีนวตักรรมทางการเกษตรท่ีทนัสมยั ท่ีช่วยอาํนวย
ความสะดวกให้กบัชาวนาไดท้าํนาไดส้ะดวก รวดเร็วและง่ายข้ึน รวมไปถึงการพฒันาดา้นความรู้
ทางการเกษตรจนสามารถพฒันาพนัธ์ุขา้ว ท่ีสามารถทนต่อภยัธรรมชาติและศตัรูพืชต่างๆได ้ถึงแม้
จะมีพนัธ์ุขา้วท่ีหลากหลาย มีนวตักรรมทางการเกษตรมาใช ้แต่ชาวนาก็ตอ้งเพิ่มตน้ทุนการทาํนา
เช่นกนั ตอ้งจา้งแรงงานในการทาํนาแทบจะทุกขั้นตอนของการทาํนา ในขณะเดียวกนัวตัถุประสงค์
ของการทาํนาในปัจจุบนัเป็นการทาํนาเชิงพานิชท่ีทาํนาในปริมาณมากๆ หลายๆคร้ังต่อปี เพื่อนาํ
ผลผลิตไปขายเป็นหลกัภายใตส้ภาพเช่นน้ีชาวนาในปัจจุบนัจึงเป็น “ผูจ้ดัการ” คอยสั่งการในการทาํ
นาแทนเจา้ของนาเอง 
 สถานการณ์การดาํรงอยู่ของชาวนาในจงัหวดัลพบุรี พบว่า มีจาํนวนชาวนาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
เขตชลประทานเพ่ิมข้ึนจากเดิม เน่ืองจากการมีแหล่งนํ้ าท่ีอุดมสมบรูณ์ พื้นท่ีเหมาะสมแก่การทาํนา 
มีเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรท่ีทนัสมยัช่วยทุ่นแรงให้กบัชาวนไดท้าํนาไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน 
อีกทั้งยงัมีแรงงานภาคเกษตรท่ีช่วยในการทาํนาแทนชาวนา ตลอดจนการสนับสนุนเชิงนโยบาย
การเกษตรของรัฐบาลท่ีทาํให้ผลผลิตราคาไม่ตกตํ่า และมีการช่วยเหลือดา้นภยัธรรมชาติท่ีสร้าง
ความเสียหายให้กบัชาวนาเช่นกนั แต่สําหรับชาวนาท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีชลประทานกบัมีจาํนวน
ชาวนาลดลงจากเดิม ทั้งน้ีเพราะไม่มีแหล่งนํ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ตอ้งรอเพียงนํ้ าฝนในการทาํนาเท่านั้น
จึงสามารถทาํไดเ้พียงปีละหน่ึงคร้ัง นอกจากน้ีตน้ทุนการทาํนาก็สูงข้ึน รายไดไ้ม่ดี เจอภยัธรรมชาติ
ต่างๆ จึงทาํให้ชาวนาท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีชลประทานบางส่วนเปล่ียนไปทาํไร่ออ้ยแทนการทาํนา
เพราะวา่ไดร้าคาดีและทาํง่ายกวา่การทาํนา 
 นอกจากน้ีในการศึกษายบัพบว่าจาํนวนของชาวนาจงัหวดัลพบุรีในอนาคต จาํนวนชาวนา
ในอนาคตมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เป็นเพราะความแตกต่างทางการสนบัสนุนเชิงนโยบายของรัฐบาลแต่
ละรัฐบาล หากเป็นนโยบายประกนัรายไดเ้กษตรกร สถิติท่ีข้ึนทะเบียนจะเห็นว่าจาํนวนชาวนา
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เพิ่มข้ึน แต่ถา้เป็นนโยบายจาํนาํขา้วการข้ึนทะเบียนของชาวนาจะลดลง แต่ความเป็นจริงจาํนวน
ชาวนาเพิ่มข้ึนแต่ไม่มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกร รวมไปถึงการสนบัสนุนจากภาครัฐท่ีเพิ่มข้ึน ท่ีพยงุ
ราคาผลผลิต การช่วยเหลือดา้นภยัธรรมชาติ ตลอดจนการพกัชาํระหน้ีแก่เกษตรกร 
 

5.1.2  เงื่อนไขของการดํารงอยู่ของชาวนาไทยในจังหวดัลพบุรี 
 เง่ือนไขของการดาํรงอยู่ของชาวนาไทยในจงัหวดัลพบุรี สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มปัจจยั
หลกั คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงอยูข่องชาวนาไทย และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลิกทาํนาของ
ชาวนาไทย  
  5.1.2.1 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงอยูข่องชาวนาไทยท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ท่ีดินและแหล่งนํ้า, ปัจจยัดา้นวิธีการทาํนา, ปัจจยัดา้นการเงิน, ปัจจยัดา้นนโยบาย และปัจจยัดา้นวิถี
การดาํเนินชีวิต ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี คือ  
  - ปัจจยัดา้นท่ีดินและแหล่งนํ้ า ถึงแมท่ี้ดินสาํหรับการทาํนาในจงัหวดัจะลดลงไป 
แต่ยงัมีท่ีดินสําหรับการทาํนาอยู่อีกจาํนวนหน่ึง ถึงแมว้่าเจา้ของท่ีดินจะไม่ใช่ชาวนาแต่ชาวนา
สามารถเช่าท่ีดินในการทาํนาจากเจา้ของท่ีดินท่ีอยูใ่นจงัหวดัได ้เพราะส่วนใหญ่ท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินก็
จะเป็นผูท่ี้มีฐานะดีกว่าตอ้งการดินท่ีไวใ้ห้ชาวนาเช่าเพื่อหาไดร้ายเสริม เพราะตนไม่สามารถมาทาํ
นาได ้จึงมีพื้นท่ีดินในการทาํนาและมีผูเ้ช่าหมุนเวียนการทาํนาในการเช่าท่ีดินทาํนาต่อไป ส่วน
สําคญัของการดาํรงอยู่ของชาวนายงัข้ึนอยู่กบัสภาพความเหมาะสมของดินเช่นกนั ซ่ึงพื้นท่ีส่วน
ใหญ่ของจงัหวดัลพบุรีมีสภาพพื้นท่ีเหมาะสมในการทาํนาไม่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอ่ืน จึงทาํให้การประกอบอาชีพการทาํนาสามารถดาํรงอยู่ไดแ้ละท่ีขาดไม่ไดคื้อ ปัจจยัดา้น
แหล่งนํ้ า เน่ืองดว้ยจงัหวดัลพบุรีอยู่ในเขตพื้นท่ีชลประทานทาํให้มีแหล่งนํ้ าไวใ้ชใ้นการทาํนาใน
การปริมาณมากจึงทาํใหช้าวนาส่วนใหญ่สามารถทาํนาปรังท่ีสามารถทาํนาได ้2 คร้ังต่อปี จึงทาํให้
ไดผ้ลผลิตในปริมาณท่ีมากเช่นกนัจากการท่ีมีแหล่งนํ้ าไวใ้ชใ้นการทาํนาชาวนาจึงสามารถดาํรง
อาชีพชาวนาได ้เพราะหากไม่มีแหล่งนํ้ากจ็ะไม่สามารถทาํนาไดอ้าชีพชาวนากจ็ะสูญส้ินไป  

- ปัจจัยด้านวิธีการทาํนา เป็นปัจจัยท่ีทาํให้ชาวนาในปัจจุบนัได้รับความ
สะดวกสบายในการทาํนามากข้ึน และมีผลต่อการดํารงอยู่ของชาวนาเช่นกัน ซ่ึงปัจจัยด้าน
นวตักรรมทางการเกษตร กล่าวไดว้่าในปัจจุบนัการทาํนาไม่สามารถขาดปัจจยัน้ีได ้เพราะว่าการ
สร้างนวตักรรมทางการเกษตร อาทิ รถไถนา เคร่ืองหว่านขา้ว เคร่ืองดาํนา เคร่ืองฉีดยาฆ่าแมลง 
และรถเก่ียวขา้ว เป็นตน้ มาแทนการใชว้วั ควาย ท่ีเล้ียงไวอ้ยา่งในอดีตทาํให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการทาํนาอยา่งมาก หากขาดส่ิงเหล่าน้ีคงไม่สามารถทาํนาไดเ้น่ืองจากไม่มีชาวนารายใดท่ี
ใชว้วั ควาย ในการทาํนาและลงแรงกนัเองอีกแลว้ ดว้ยเหตุน้ีการทาํนาจึงสามารถทาํไดง่้ายข้ึน ทาํได้
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บ่อยคร้ังข้ึนจนเป็นท่ีสนใจของหลายคน จึงมีจาํนวนความตอ้งการในการประกอบอาชีพทาํนา
เพิ่มข้ึน เพราะมีเคร่ืองทุ่นแรงในการทาํนาไดม้าก ดงันั้นการดาํรงอยู่ของชาวนาจะยงัคงดาํรงอยู่
ต่อไปหากมีการพฒันานวตักรรมทางการเกษตร รวมไปถึงปัจจยัดา้นแรงงานภาคเกษตรกรรม 
ปัจจยัดา้นน้ีถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัสาํหรับอาชีพทาํนาในปัจจุบนัพอควร เพราะว่าการทาํนาไดมี้
การเปล่ียนแปลงไปสืบเน่ืองมาจากการพฒันาทางนวตักรรมทางการเกษตร ทาํใหมี้เคร่ืองมือท่ีช่วย
ทุ่นแรงมากมายมาแทนการใช ้ววั ควาย จึงเกิดแรงงานภาคเกษตรกรรมท่ีช่วยในการทาํนา ไดแ้ก่ 
การไถนา การหว่านขา้ว การหว่านปุ๋ย การเก็บเก่ียว เป็นตน้ ซ่ึงนวตักรรมทางการเกษตรนั้นมีราคา
แพงจะมีเพียงไม่ก่ีรายท่ีมีเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรท่ีช่วยในการทาํนาเหล่าน้ี ทาํให้ตอ้งเกิดการ
จา้งแรงงานภาคเกษตรท่ีมีเคร่ืองมือทางการเกษตรแทนการลงแรงเอง  
  - ปัจจยัดา้นการเงิน ถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัมากสาํหรับชาวนาท่ีไม่มีเงินทุนในการ
ทาํนาเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่การทาํนาของชาวนาในจงัหวดัลพบุรีไม่มีทุนในการทาํนาเป็นของ
ตนเอง จึงมีความจาํเป็นตอ้งกู้เงินลงทุนจาก ธกส. เพื่อมาลงทุนทาํนา หากไม่มีแหล่งเงินทุนน้ี
ชาวนาจะไม่สามารถดาํรงอาชีพน้ีต่อไปได ้เพราะการทาํนาปัจจุบนัแตกต่างจากในอดีต เน่ืองจาก
ค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน ราคาผลผลิตท่ีไม่แน่นอน ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนจากการใชปุ๋้ยเคมีและการจา้ง
แรงงานภาคเกษตร ตลอดจนการพบเจอกับภยัธรรมชาติท่ีสร้างความเสียหายจนขาดทุน แหล่ง
เงินทุนจึงมีความสาํคญัยิง่ สาํหรับปัจจยัดา้นรายได ้หากรายไดข้องการทาํนาไม่สามารถใชจ่้ายอยา่ง
เพียงพอสาํหรับการดาํรงชีวิตประจาํวนัของสมาชิกในครอบครัวได ้การดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาคง
ไม่สามารถดาํรงอยูต่่อไปได ้แต่จากการศึกษาพบว่ารายไดท่ี้ชาวนาไดจ้ากการทาํนาถือไดว้่าคุม้ค่า
กบัการลงทุนท่ีเสียไปแน่นอน ยิง่ถา้ชาวนาท่ีมีทุนในการทาํนาเป็นของตนเอง ราคาผลผลิตไม่ตกตํ่า 
จะไดร้ายไดดี้มากกว็า่ได ้ดว้ยเหตุน้ีเองจึงทาํใหช้าวนาทั้งท่ีเป็นหน้ีสิน ก็ตอ้งการท่ีจะทาํนาถึงแมจ้ะ
มีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงกต็าม  
  - ปัจจยัดา้นนโยบายของรัฐบาล การดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาจะดาํรงอยูต่่อไปได้
ตอ้งอาศยันโยบายของแต่ละรัฐบาลท่ีออกมาช่วยเหลือชาวนา ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า นโยบายท่ี
ชาวนาให้ความสาํคญัและโดดเด่น มี 2 นโยบาย ไดแ้ก่ นโยบายประกนัรายไดเ้กษตรกรของอดีต
นายกอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และนโยบายจาํนาํขา้วของนายกยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ซ่ึงชาวนาส่วนใหญ่ใน
จงัหวดัลพบุรีตอ้งการนโยบายประกนัรายไดเ้กษตรกรมากกวา่นโยบายจาํนาํขา้ว ถึงแมร้าคาผลผลิต
ท่ีให้จะไม่สูงมากเช่นเดียวกบันโยบายจาํนาํก็ตาม เน่ืองจากนโยบายประกนัรายไดจ้ะให้ราคาขา้ว
เป็นไปตามราคาตลาดโลก ถา้ชาวนาไดร้าคาไม่ถึงราคาท่ีตั้งไวจ้ะไดค่้าส่วนต่างจากรัฐบาลในการ
ช่วยเหลือเพิ่มเติม แต่ถา้เป็นนโยบายจาํนาํขา้วชาวนาส่วนใหญ่เห็นว่าผูท่ี้จะไดป้ระโยชน์ส่วนใหญ่
ไม่ใช่ชาวนาแต่กบัเป็นโรงสี  ถึงแมจ้ะรับจาํนาํในราคาท่ีสูงแต่ความจริงไม่มีทางท่ีจะไดต้ามราคา
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ท่ีตั้งไวจ้ะตอ้งโดนกดราคาเสมอ และท่ีสาํคญัสาํหรับชาวนาท่ีอยูห่่างไกลนั้นไม่สามารถเขา้ร่วมกบั
นโยบายรับจาํนาํไดเ้พราะโรงสีอยู่ห่างไกลเกินไปจึงจาํใจตอ้งขายให้กบัพ่อคา้ท่ีมารับซ้ือถึงท่ีใน
ราคาท่ีตํ่า  

- ปัจจยัดา้นวิถีการดาํเนินชีวิต ปัจจุบนัปัจจยัดา้นเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการดาํรงของชาวนาในจังหวดัลพบุรีมาก เพราะชาวนาส่วนใหญ่ตอ้งการทาํนาใน
ปริมาณท่ีมาก บ่อยคร้ังข้ึน และตอ้งการหาเช่าท่ีนาเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากราคาผลผลิตท่ีดีข้ึน ท่ีเป็นเช่นน้ี
เพราะรัฐบาลมีการเน้นการทาํนาในเชิงพานิชมาก มีการสนับสนุนช่วยเหลือชาวนาในทุกๆดา้น 
อาทิ การพยุงราคาผลผลิต การช่วยเหลือชดเชยท่ีนาเสียหายอนัเกิดจากภัยธรรมชาติ และการ
สนับสนุนแหล่งเงินทุน การพกัชาํระหน้ีให้กับชาวนา หากรัฐบาลยงัคงเน้นการพฒันาไปตาม
แนวทางเชิงพานิชท่ีตอ้งการผลิตเพื่อไปแข่งขนัในปริมาณมาก ชาวนากจ็ะสนองตอบแน่นอนเพราะ
ทาํใหช้าวนาไดมี้รายได ้และไดรั้บการช่วยเหลือจนไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได ้อยา่งไรก็ตาม
ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูข่องชาวนาในปัจจุบนัแสดงให้เห็นว่าชาวนามีความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึนกวา่เดิม มีรายไดพ้ออยู ่พอกิน เหลือเก็บไวส้าํหรับการดูแลตนเองและสมาชิกในครัวเรือนต่อไป 
จึงทาํใหช้าวนาไม่เคยคิดท่ีจะเลิกทาํนาเพราะคิดวา่เป็นอาชีพท่ีมัน่คง รายไดดี้ รวยกวา่การไปทาํงาน
รับจา้งตามโรงงานอุตสาหกรรมแน่นอน  

5.1.2.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลิกทาํนาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการยา้ยถ่ิน, 
ปัจจยัดา้นความหลากหลายของอาชีพในจงัหวดัลพบุรี, ปัจจยัดา้นการสืบทอดของลูกหลาน ซ่ึง
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี คือ 

- ปัจจยัดา้นการยา้ยถ่ิน เน่ืองจากชาวนามีความจาํเป็นตอ้งยา้ยถ่ินฐานไปอยูท่ี่อ่ืน
เพราะไม่มีท่ีดินในการทาํนาจึงตอ้งยา้ยถ่ินไปทาํงานท่ีอ่ืนแทน  

- ปัจจยัดา้นความหลากหลายทางอาชีพ ซ่ึงในจงัหวดัลพบุรีมีอาชีพท่ีหลากหลาย
ทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ส่วนมากจะเป็นลูกหลานท่ีสนใจไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่
การทาํนาอยา่งเช่นโรงงานอุตสาหกรรม ลูกหลานของชาวนาส่วนใหญ่จะสนใจไปทาํกนัมากเพราะ
คิดวา่เป็นงานท่ีสบายไม่ตอ้งตากแดด ตากลม เป็นตน้ 

- ปัจจยัดา้นการสืบทอดของลูกหลาน ปัจจยัดา้นน้ีมีผลต่อการเลิกนาเป็นอยา่งมาก
เพราะลูกหลานส่วนใหญ่ของชาวนาในปัจจุบนัไม่ตอ้งการมาทาํนา เน่ืองจากความเจริญในปัจจุบนั
เขา้มามีบทบาทสําคญัท่ีทาํให้ลูกหลานตอ้งการท่ีจะไปทาํงานในเมืองตามท่ีตนไดเ้รียนมา อีกทั้ง
ปัจจุบนัลูกหลานของชาวนาไม่มีความรู้เก่ียวกบัการทาํนา เวน้แต่สําหรับลูกหลานชาวนาบางราย
เท่านั้นท่ีกบัมาทาํนาเพราะไม่มีงานทาํซ่ึงเป็นส่วนนอ้ยมาก ซ่ึงปัจจยัดา้นการศึกษาก็ส่งผลต่อการ
เลิกทาํนาเช่นกนั เน่ืองจากการสนับสนุนจากชาวนาท่ีตอ้งการให้ลูกหลานของตนไดเ้รียนสูงๆ 
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จนถึงระดบัปริญญา จะไดมี้งานดีๆทาํ เป็นครู เป็นหมอ เป็นขา้ราชการ ชาวนาส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการ
ใหลู้กหลานมาทาํนาท่ีตอ้งตากแดดร้อนๆ เม่ือมีทางเลือกท่ีดีกวา่กไ็ม่ตอ้งการใหม้าทาํนา ส่วนท่ีนาก็
ใหค้นอ่ืนเช่าทาํนาต่อไปแทน  

 
5.1.3  ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดํารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยใน

จังหวดัลพบุรี 
 ปัญหาและอุปสรรค  

ปัญหาท่ีสาํคญัมากท่ีสุดของชาวนาคือ ปัญหาเร่ืองแหล่งนํ้ า และภยัทางธรรมชาติ อาทิ นํ้ า
ท่วม ฝนแล้ง เพราะว่าไม่มีการจัดการบริหารเร่ืองแหล่งนํ้ าท่ีดีถึงแม้เป็นจังหวัดท่ีอยู่ในเขต
ชลประทานก็ยงัพบปัญหาการขาดแคลนนํ้ าสําหรับชาวนาท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีชลประทาน และ
ปัญหาการจดัการกบันํ้าท่ีมีในปริมาณท่ีมากเกินไปไม่มีสถานท่ีสาํหรับระบายนํ้าเม่ือถึงฤดูนํ้าหลาก 

ปัญหาของหน่วยงานราชการท่ียงัคงไม่สามารถทาํงานได้เต็มท่ี เกิดการแทรกแซงการ
ทาํงานจากนักการเมืองทอ้งถ่ิน เม่ือเจา้หน้าท่ีของรัฐตอ้งปิดการส่งนํ้ าจากเข่ือนชลประทานเพื่อ
ไม่ให้นํ้ าขาดแคลนจนไม่มีไวใ้ชใ้นชีวิตประจาํวนั ชาวนาไม่เขา้ใจก็จะไปร้องเรียนให้นกัการเมือง
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงนกัการเมืองตอ้งการหาเสียงไวเ้ป็นฐานเสียงของตนจึงพยามยามทาํตามท่ีชาวนาร้องขอ
และมากดดนักบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้เปิดเข่ือนกกัเก็บนํ้ าให้ชาวนาไดใ้ช ้ ปัญหาเหล่าน้ีก็เป็นส่วน
หน่ึงจากการพฒันาท่ีรวดเร็วไปตามแบบทุนนิยมเน้นการผลิต ความทนัสมยั เพื่อให้ไดป้ริมาณท่ี
มากโดยไม่ไดค้าํนึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมา ส่งผลต่อการควบคุมระยะเวลาในการทาํนาท่ีตอ้งทาํ
ตามเวลาท่ีกาํหนดใหต้ามฤดูกาลจะไดไ้ม่ตอ้งเจอภยัทางธรรมชาติ 

นอกจากน้ียงัพบปัญหาเก่ียวกบัเมลด็พนัธ์ุท่ีไม่มีคุณภาพ ไม่มีแหล่งผลิตเมลด็พนัธ์ุ ความไม่
แน่นอนของราคาผลผลิตและการเดินทาง การขนส่งลาํบาก ระยะทางไกลจึงไม่สามารถไปขาย
ผลผลิตตามโรงสีได ้จาํเป็นตอ้งขายใหก้บัพ่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือถึงท่ีแทนถึงแมร้าคาจะตํ่ากว่าก็
ตาม อย่างไรก็ดีปัญหาของชาวนาท่ีก่อตวัโดยท่ีชาวนาไม่ค่อยรู้ตวัคือ การสร้างความเคยตวัให้กบั
ชาวนาเม่ือพบปัญหาต่างๆ จะไดรั้บความช่วยเหลือมากเกินไปจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลทาํให้
ต่อไปชาวนาจะไม่สามารถพึ่งพาตนเองไดจ้ะรอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะ
ทาํให้รัฐบาลตอ้งแบกภาระ แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เอ้ือประโยชน์ให้กับพ่อคา้คนกลาง และ
นกัการเมืองทอ้งถ่ินเช่นกนั 

จากการสรุปผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าการพฒันาท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
เกษตรกรรมแบบยงัชีพสู่การพฒันาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีเนน้การทาํเกษตรกรรทเชิงพานิช มีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตการทาํนาของชาวนาในจงัหวดัลพบุรีค่อนขา้งมาก ทั้งวิธีการทาํนาจาก
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เดิมท่ีใชแ้รงงานในครัวเรือน ปัจจุบนัใชเ้คร่ืองมือทางการเกษตรท่ีทนัสมยั และแรงงานภาคเกษตร
ช่วยทุ่นแรงสาํหรับการทาํนา  ถึงแมจ้ะสะดวกสบายข้ึนแต่การลงทุนก็สูงข้ึนตามไปดว้ย จึงทาํให้
จาํนวนชาวนามีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ความเห็นแก่ตวัเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการแก่งแยง่ปัจจยัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการทาํนา ชาวนาไม่สามารถพ่ึงพาตนเองไดต้อ้งรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ จึงควรมี
การสนบัสนุนอย่างจริงจงัเก่ียวกบัเกษตรกรรมทางเลือก การพฒันาเกษตรกรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อยูอ่ยา่งพอประมาณ ใชจ่้ายอยา่งพอประมาณ ปลูกพืชหลากหลายชนิด เรียนรู้วิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิมเพื่อการดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาอยา่งย ัง่ยนืไดน้ัน่เอง  

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาทาํให้ทราบว่า ควรมีการใชร้ะบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ปลูก
พืชให้หลากหลายมากกว่าการทาํนาเพียงอย่างเดียว ให้ชาวนารู้จกัพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน ไม่
จาํเป็นตอ้งรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่งเสริมความรู้ให้กบัชาวนาให้มีความรู้มากข้ึน เช่น 
เร่ืองเมลด็พนัธ์ุขา้ว การใชว้สัดุในทอ้งถ่ิน ตอ้งเขา้ใจวิถีชีวิตของตนเองอยูก่บัธรรมชาติใหไ้ด ้ 

ปลูกฝังการครองชีวิตอย่างประหยดั ชาวนาตอ้งลงมือทาํนาดว้ยตนเองเรียนรู้สังเกตการ
เปล่ียนแปลงการผลิตขา้วโดยร่วมมือกบัโรงเรียนเกษตรจนกระทัง่ส่งเสริมให้มีโรงสีของชุมชนเอง 
รวมไปถึงการใหรั้ฐบาลควบคุม ดูแล เร่ืองราคาขา้ว ราคาปุ๋ย มาตรฐานปุ๋ย โดยเฉพาะเร่ืองปุ๋ยปลอม 
ยาฆ่าแมลง และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนา โดยท่ีภาครัฐ พ่อคา้คนกลาง โรงสีควรมีความซ่ือสัตย์
ต่อชาวนาไม่คิดคดโกง 

นอกจากน้ีภาครัฐตอ้งให้การสนับสนุนภาคเกษตรกรรมให้มากข้ึนและจริงจงั ตอ้งมีการ
ปลูกฝังอาชีพทาํนา สนบัสนุนแหล่งเงินทุนแก่ชาวนาแต่ตอ้งตดัการให้เชิงประชานิยมถึงแมจ้ะให้
การช่วยเหลือทัว่ถึงกับชาวนาก็จริง แต่จะทาํให้เกิดการเห็นแก่ตวัมากข้ึน ควรท่ีจะไปเน้นการ
สนับสนุนการวิจยัให้ไดผ้ลผลิตท่ีสูงข้ึน มีคุณภาพมีมาตรฐาน โดยเน้นทางชีวภาพตามโครงการ
ต่างๆ ของในหลวง เพื่อลดตน้ทุน โดยการสอนการทาํปุ๋ยหมกัชีวภาพ สอนการวดัคุณภาพดิน (KU 
test) ปรับปรุงคุณภาพดิน เมล็ดพนัธ์ุ สอนให้ไถหมกตอซงัขา้วหลงัจากเก็บเก่ียวแทนการเผาท้ิง 
และใหน้กัวิจยัศึกษาพนัธ์ขา้วท่ีตา้นแมลง คุณภาพขา้วดี ผลผลิตสูง  

สําหรับการบริหารจัดการแหล่งนํ้ าท่ีต้องการสร้างเข่ือนเพ่ิมเติมแต่ไม่สามารถทาํได้
เพราะว่าเกิดการต่อตา้นจากองคก์รอิสระ (NGO) ทาํให้ไม่สามารถสร้างเข่ือนเพื่อเป็นแหล่งนํ้ า
เพ่ิมเติมและจะไดมี้การจดัการบริหารเร่ืองนํ้ าไดดี้ข้ึน จึงอยากให้เขา้ใจว่าการสร้างเข่ือนท่ีคิดว่าจะ
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ทาํให้ระบบความสมดุลของธรรมชาติสูญเสียไปจากการตดัป่าไมจ้าํนวนมากแทจ้ริงสามารถปรับ
สภาพแวดลอ้มใหก้บัมาอุดมสมบูรณ์ไดต้ามท่ีตดัไปกป็ลูกข้ึนทดแทนได ้
 

5.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
5.2.2.1 ควรมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับการทาํนาเชิงอินทรีย  ์ตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดาํรงไวซ่ึ้งการทาํนาอยา่งย ัง่ยนื 
5.2.2.2 ควรมีการส่งเสริมให้ชาวนาไดมี้การเรียนรู้พฒันาพนัธ์ขา้วโดยชาวนาใน

ชุมชนจากกระบวนการวิจยัชาวบา้น 
5.2.2.3 ภาครัฐควรให้ความสาํคญักบัการแกไ้ขปัญหาของชาวนาอย่างจริงจงั โดย

เน้นการแกปั้ญหาระยะยาวไม่ใช่แกปั้ญหาเฉพาะหน้าหรือในเชิงประชานิยม แต่ควรมีการแกไ้ข
ปัญหาให้ชาวนาไดป้ระกอบอาชีพทาํนาโดยสามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน เพราะชาวนาตอ้ง
ประสบกบัปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิ ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ราคาผลผลิตตกตํ่า ค่าปุ๋ยท่ีแพงข้ึน 
ภาวะหน้ีสิน รวมไปถึงภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบและสร้างความเสียต่อผลผลิต
เป็นประจาํทุกปีเน่ืองจากประเทศไทยไม่มีระบบการจดัการนํ้ าท่ีดีพอ ถา้ปล่อยให้เป็นเช่นน้ีคง
ชาวนาคงไม่สามารถดาํรงอาชีพชาวนาไวไ้ด ้คงจะเหลือเพียงนายทุนรายใหญ่และชาวนากลายเป็น
แรงงานรับจา้งแทน 
 

5.2.2  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

5.2.2.1 ควรมีการศึกษาขอ้มูลดา้นรายรับ-รายจ่ายและขอ้มูลดา้นการผลิตของ
ครัวเรือนชาวนาอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการดาํรงอยู่ของชาวนาไทยไดอ้ย่าง
ละเอียด  

5.2.2.2 ควรมีการศึกษาการสืบทอดอาชีพชาวนาจากลูกหลานของชาวนาโดยตรง
อยา่งละเอียด เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลแนวโนม้การดาํรงอยูข่องชาวนาไทย
ในอนาคต 

5.2.2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดํารงอยู่ของวิถีชาวนาจากหลายพื้นท่ี
เพื่อท่ีจะไดน้าํขอ้มูลไปวางแผนการพฒันาอาชีพชาวนาต่อไปได ้
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ในการได้รับสวัสดิการของพนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน): กรณีศึกษา สาย
ทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป.  ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์. 

จักรี พรหมศิร.ิ  2550.  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชนบทและการเกษตรในพื้นที่ชายขอบ : กรณีศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างชุมชนดั้งเดิมและชุมชนตั้งใหม่.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.  2551(26 พฤศจิกายน).  เจิมศักดิ์ขอคิดด้วยคน.  ค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2554 จาก
http://www.naewna.com/news.asp?ID=84217  

ชาติ พานเหล็ก.  2551.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในการปลูกของเกษตรกรในจังหวัด
แพร่.  การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์.  2551.  การด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะจับ ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม.่  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ณรงค์ คงมาก, วิฑูรย์ ปัญญากุล, ฐิรวุฒิ เสนาค า, ไชยา เพ็งอุ่น และวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ.  2535.  
เกษตรกรรมทางเลือก: หนทางรอดของสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: เครือข่ายเกษตรกรรม. 

ณรงค์ศักดิ ์ตะละภัฎ.  2535.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  
พรศิวาการพิมพ์. 

เดือนทะเล อินทร์จันทร์.  2551.  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในทัศนะของกลุ่ม 
เกษตรกรรมยั่งยืน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

เดโช ไชยทัพ.  2539.  การปรับตัวของชาวนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ศึกษากรณี : การ
ประกอบอาชีพนอกไร่นากับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง 
จังหวัดเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ทินพันธุ์ นาคะตะ.  2541.  นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง.  กรุงเทพฯ: 
โครงการเอกสารและต ารา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า. 
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ธนวรรธน์  พลวิชัย.  2552.  หอการค้าไทยชี้ราคาสินค้าเกษตรตก เกษตรกรไทยภาระหนี้เพิ่ม 

67.94% กระเทือนระบบเศรษฐกิจรวมไทย.  ค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2554 จาก 
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/research/20090716/60380/%E0%
B8%A1.%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0
%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0
%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0
%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-
67.94.html 

ธันวา จิตต์สงวน.  2554.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

นภดล หงส์ศรีพันธ์.  2552.  การปรับตัวของเกษตรกรสู่การเกษตรกรรมทางเลือกตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา หมู่บ้านป่าไผ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

นามสมมติ 1.  เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี.  2555(24 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 2.  เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี.  2555 (24 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 3.  เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี.  2555 (24 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 4.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี.  2555(24 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 5.  เจ้าหน้าที่เกษตร จังหวัดลพบุรี.  2555(23 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 6.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี.  2555(25 มกราคม).  การสัมภาษณ์ 
นามสมมติ 7.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี.  2555(26 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 8.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี.  2555(26 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 9.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี.  2555(24 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 10.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี.  2555(26 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 11.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี.  2555(24 มกราคม).  การสัมภาษณ.์ 
นามสมมติ 12.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี.  2555(25 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 13.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี.  2555(25 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 14.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี.  2555(25 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 15.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี.  2555(25 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
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http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/research/20090716/60380/%E0%B8%A1.%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-67.94.html
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นามสมมติ 16.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี.  2555(25 มกราคม).  การสัมภาษณ.์ 
นามสมมติ 17.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี.  2555(26 มกราคม).  การสัมภาษณ.์ 
นามสมมติ 18.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี.  2555(23 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 19.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี.  2555(26 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
นามสมมติ 20.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี.  2555(24 มกราคม).  การสัมภาษณ.์ 
นามสมมติ 21.  เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี.  2555(24 มกราคม).  การสัมภาษณ.์ 
นามสมมติ 22.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี.  2555(24 มกราคม).  การสัมภาษณ.์ 
นามสมมติ 23.  ตัวแทนชาวนาอ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี.  2555(25 มกราคม).  การสัมภาษณ.์ 
นิภา  ตั้งทรงจิตรากุล .  2551.  คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานในส่วนกลาง.  กรุงเทพฯ: สถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
นิศารัตน์ ศิลปเดช.  2540.  ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ: พิศิษฐ์การพิมพ์. 
บุญศักดิ์ แสงระวี .  2547.  บทนิพนธ์คลาสสิค เลนิน สตาลิน ว่าด้วย ลัทธิมาร์กซ์ ลัทธิเลนิน .  

กรุงเทพฯ: บริษัทตถาตา พับลิเคชั่น จ ากัด. 
ปวินท์ หน่อแก้ว.  2552.  การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ของชาวปกาเกอะญอ  

: กรณีศึกษาหมู่บ้านขุนแปะต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ปัญจพัฒน์ ประสิทธิ์เดชสกุล.  2554.  ปีทองสินค้าเกษตรเกษตรกรไทยเข้มแข็งขึ้นหรืออ่อนแอลง.   
ค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2554 จาก http://www.ryt9.com/s/bot/1180266  

ผาสุก มุทธเมธา.  2540.  คติชาวบ้านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 
พระเชี่ยวชาญ ค าบาง.  2551.   การเปลี่ยนแปลงทางเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของเกษตรกร  

ในชุมชน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี.  2545.  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมข้าวของชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี : 

ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี .  วิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ก 

แนวคาํถามทีใ่ช้ในการสนทนาหรือการสัมภาษณ์ 

เร่ือง การดาํรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย : กรณศึีกษาชาวนาจงัหวดัลพบุรี 

(สําหรับชาวนา) 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลสําคญั  

1.1 ช่ือ 

1.2 อาย ุ

1.3 ระยะเวลาในการทาํนา 

1.4 พื้นท่ีการทาํนา         

ส่วนที ่2 แนวประเด็นคาํถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 

2.1 ทาํนาดว้ยตวัเอง หรือวา่จา้งแรงงาน หากจา้งแรงงานเป็นคนในพื้นท่ีหรือไม่ 

2.2 กรณีจา้งแรงงานในการทาํนา มีปัญหาเก่ียวกบัแรงงานอยา่งไรบา้ง 

2.3 คนส่วนใหญ่ท่ีทาํนาเป็นเจา้ของเอง หรือเช่าท่ีผูอ่ื้น / คิดราคาอยา่งไรหากเช่าผูอ่ื้น 

2.4 เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร อาทิ รถไถนา รถดาํนา รถเก่ียว เคร่ืองสูบนํ้ า เป็นตน้ ช่วย
ทาํใหก้ารทาํนาง่ายข้ึน สะดวกข้ึน และคิดวา่จะทาํใหค้นอ่ืนตอ้งการท่ีจะทาํนามากข้ึนหรือไม่ 

2.5 ถา้หากสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นไปตามฤดู ฝนแลง้ นํ้าท่วม ศตัรูพชืก่อกวน หรือราคา
ขา้วตกตํ่า คิดจะเลิกทาํนาหรือไม่ อยา่งไร 

2.6 มีปัญหาการแยง่นํ้า ปล่อยนํ้า ออกจากท่ีนาหรือไม่อยา่งไร 

2.7 ทาํนาก่ีรอบในปีหน่ึง 

2.8 คิดวา่การพฒันาท่ีรวดเร็วในปัจจุบนั มีผลต่อการทาํนาในพ้ืนท่ีอยา่งไรบา้ง 
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2.9 การผลิตในปัจจุบนัท่ีเป็นเชิงทุนนิยมท่ีมุ่งเนน้ เพื่อกาํไร ผลิตใหไ้ดม้ากๆ ไวข้ายไม่ได้
ไวกิ้น คิดวา่มีผลต่อการทาํนาอยา่งไร (ทาํใหค้นหนัมาทาํนามากข้ึนหรือไม่) 

2.10ช่วงหลายปีท่ีผา่นมา มีจาํนวนคนทาํนามากนอ้ยแค่ไหน เพราะอะไร 

2.11 มีการยา้ยถ่ินของชาวนาไปพ้ืนท่ีอ่ืน หรือจงัหวดัอ่ืน เพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืนหรือไม่ 

2.12คิดวา่ความหลากหลายของอาชีพในจงัหวดั อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งท่องเท่ียว 
และอ่ืนๆ มีผลต่อความตอ้งการในการทาํนาของชาวนาในพ้ืนท่ีหรือไม่ 

2.13 ถา้เลิกทาํนาแลว้คิดหรือไม่วา่ลูกหลานจะมาทาํนาต่อหรือไม่ 

2.14คิดวา่การท่ีส่งใหลู้กหลานเรียนสูงๆ มีผลท่ีทาํใหพ้วกเขาไม่ทาํนา หรือตอ้งการให้
ลูกหลานทาํอาชีพอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ทาํนา 

2.15 คิดวา่ลูกหลานจะมาสืบทอดอาชีพทาํนาต่อหรือไม่ ถา้ไม่ทาํจะทาํอยา่งไรกบัท่ีดินท่ี
ไม่ไดท้าํนาแลว้ 

2.16 ถา้ลูกหลานใหข้าย หรือใหห้ยดุทาํนา แลว้ยา้ยไปอยูก่บัลูกหลานในเมืองจะทาํอยา่งไร 

2.17 ถา้มีคนมาขอซ้ือท่ีท่ีทาํนาเป็นสองเท่าของราคาปัจจุบนัจะขายหรือไม่ ถา้ขายแลว้จะ
ทาํอาชีพอะไรต่อไป 

2.18 ในพื้นท่ีมีชาวนาท่ีขายท่ีดินท่ีใชใ้นการทาํนาเยอะหรือไม่ ในช่วง2-3 ปี ท่ีผา่นมา 

2.19 ส่วนใหญ่ใชส้ารเคมี ในการทาํนาทุกขั้นตอนใช่หรือไม่ แลว้คิดวา่ส่งผลต่อสุขภาพ
ของตนเองหรือไม่ อยา่งไร 

2.20 คิดวา่การทาํนาแบบเกษตรอินทรี (ใชปุ๋้ยชีวภาพ) ช่วยลดตน้ทุนลงไดจ้ริงหรือไม่ 

2.21 เคยลองศึกษาหรือทดลองทาํการเกษตรแบบอินทรีหรือยงัวา่จะทาํใหต้น้ทุนลดลงและ
ไม่ทาํใหเ้สียสุขภาพกบัพวกสารเคมีปัจจุบนั 

2.22 กูเ้งินจาก ธกส. หรือแหล่งเงินทุนใดบา้ง เพื่อนาํมาลงทุนในการทาํนาในแต่ละคร้ัง /
แลว้เงินท่ีไปกูม้านั้นนาํมาลงทุนกบัการทาํนา หรือนาํไปใชก้บัส่ิงอ่ืน เช่น กูไ้ปซ้ือรถ โทรศพัท ์ให้
ลูกหลาน เป็นตน้ 

2.23 ในแต่ละปีท่ีทาํนามามีหน้ีสินเพิ่มข้ึน หรือลดลง เพราะอะไร 
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2.24คิดวา่รายไดจ้ากการทาํนาในแต่ละคร้ังคุม้กบัทุนท่ีลงไปหรือไม่ แลว้คิดวา่ทาํนาทาํให้
จนลงหรือไม่ ถา้คิดวา่ยิง่ทาํยิง่จนทาํไมจึงทาํอยู ่

2.25 คิดวา่การทาํนา ทาํใหมี้รายไดท่ี้มัน่คงกวา่งานอ่ืนหรือไม่ อยา่งไร 

2.26 นโยบายท่ีภาครัฐออกมาช่วยเหลือชาวนา คิดวา่ช่วยไดม้ากนอ้ยแค่ไหน อยา่งไร และ
ส่งผลต่อการทาํนาต่อไปของชาวนาหรือไม่ 

2.27 คิดวา่คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูใ่นปัจจุบนักบัการทาํอาชีพทาํนา เป็นอยา่งไรบา้ง 

 
 



ภาคผนวก ข 

แนวคาํถามทีใ่ช้ในการสนทนาหรือการสัมภาษณ์ 

เร่ือง การดาํรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย : กรณศึีกษาชาวนาจงัหวดัลพบุรี 

(สําหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ) 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลสําคญั  

1.1 ช่ือ      1.2 อาย ุ     

1.3 ตาํแหน่ง     1.4 หน่วยงาน 

ส่วนที ่2 แนวประเด็นคาํถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 

2.1 ความแตกต่างระหว่างการทาํนาในอดีตกบัปัจจุบนัแตกต่างกนัอย่างไร และจาํนวน
ชาวนาในอดีตกบัปัจจุบนัต่างกนัหรือไม่ เพราะอะไร 

2.2 ชาวนาส่วนใหญ่ในอาํเภอทาํนาปี หรือนาปรัง มากกว่ากัน และจาํนวนชาวนาใน
ปัจจุบนัมีจาํนวนนอ้ยลงหรือไม่เม่ือเทียบกบัในอดีต เพราะอะไร 

2.3 อะไรท่ีคิดว่าเป็นปัจจยัในการดาํรงอยูข่องชาวนา เหตุผลเพราะอะไร หรือมีขอ้มูลหรือ
หลกัฐานอะไรรองรับหรือไม่ 

2.4 ชาวนาส่วนใหญ่จะมีปัญหาอะไรบา้งในการทาํนา 
2.5 พอจะทราบเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนของชาวนาบา้งหรือไม่ แลว้รายไดจ้ากการทาํนา ใน

มุมมองของเราคิดวา่คุม้กบัการลงทุนท่ีเสียไปหรือไม่ 
2.6 มีการมีการสนับสนุนเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง การทาํเกษตรกรรม

ทางเลือกหรือไม่ อยา่งไร 
2.7 คิดว่าในอนาคตจาํนวนชาวนาจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร เพราะอะไรถึงมีแนวโน้ม

เช่นนั้น 
2.8 คิดวา่คุณภาพชีวิต ความเป็นอยูใ่นปัจจุบนักบัการทาํอาชีพทาํนา เป็นอยา่งไรบา้ง 
2.9 มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัอาชีพชาวนาอยา่งไรบา้ง 
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