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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งความ
เปราะบางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพของคนในชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือก
ยุทธวิธีการด ารงชีพ และผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่
ความย ัง่ยนื รูปแบบการวจิยัเป็นการวจิยัตามแนวทางเชิงคุณภาพ ในลกัษณะของกรณีศึกษา  ซ่ึงเป็น
การศึกษาเฉพาะกรณีของชุมชนบา้นใจดี ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
การรวบรวมขอ้มูลท าโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants Interview) คือ แกน
น าและสมาชิกกลุ่มผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมท่ีมีประสบการณ์สูง จ านวน 12 ครัวเรือน และเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา จ านวน 2 คน ควบคู่กบัการสังเกตโดยตรงเก่ียวกบับริบทของชุมชนและ
ความเคล่ือนไหวต่างๆ ในการท ากิจกรรม โดยไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2557 การวิเคราะห์ขอ้มูลด าเนินการโดยการวิเคราะห์เน้ือหา การจ าแนก
ประเภทของขอ้มูล การสังเคราะห์ขอ้มูล และการตีความแลว้ น าเสนอเชิงพรรณนา  
 ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะของชุมชนมีสภาพเป็นชุมชนชนบท มีความหนาแน่นของ
ประชากรต ่า การตั้งบา้นเรือนกระจดักระจาย ส่วนใหญ่ของสมาชิกชุมชนเป็นผูอ้พยพหนีภยัแล้ง
จากจงัหวดับุรีรัมยม์าตั้งถ่ินฐานใหม่เพื่อหนีปัญหาความยากจน  และมีการน าวิถีการด ารงชีพท่ี
คุน้เคยจากถ่ินเดิม คือ การปลูกหม่อนเล้ียงไหมและการทอผา้ มาปฏิบติัแลว้พฒันาข้ึนมาจนสามารถ
รวมเป็นกลุ่มพฒันาอาชีพไดก้า้วหน้าพอสมควร แต่ต่อมา กลบัประสบปัญหาดา้นการผลิต อนัมา
จากความเปราะบางบางประการ ไดแ้ก่ ความอ่อนไหวของหนอนไหม ความแห้งแลง้ของพื้นท่ี การ
ขาดเงินทุน การขาดความรู้ท่ีดีในการผลิต อีกทั้งยงัมีการแทรกแซงจากภายนอกท่ีเป็นภาคเอกชน จึง
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ท าใหร้วมตวักนัไม่ติด ประกอบกบัไดเ้กิดโรคระบาดของหม่อนและไหม อนัส่งผลให้สมาชิกหลาย
คนตดัสินเลิกปลูกหม่อนเล้ียงไหมและการทอผา้ แต่ก็ยงัมีสมาชิกบางส่วนท่ีอดทน เรียนรู้ และ
พฒันาอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหมต่อจนประสบความส าเร็จในปัจจุบนัและสามารถน าไปสู่การด ารง
ชีพต่อไปได ้ 
 ลกัษณะการเรียนรู้ของเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมในชุมชนใจดีเป็นการเรียนรู้โดยลง
มือท าจริง ควบคู่กบัการเรียนรู้โดยมีตวัแบบ ผา่นการสังเกตและเรียนรู้จากผูอ้าวุโสท่ีมีประสบการณ์ 
มีการลองผิดลองถูกดว้ยตนเอง แลว้น ามาปรับวิธีการให้เขา้กบัยุคสมยั ด้วยการยอมรับสายพนัธ์ุ
ไหมและวิธีการเ ล้ียงตามหลักวิชาการ ซ่ึงได้รับการแนะน าทั้ งจากหน่วยงานภาครัฐและ
บริษทัเอกชน จนประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับ กลายเป็นตวัแบบให้คนยุคใหม่ ให้คนในชุมชน
เห็นเป็นแบบอยา่ง และประสบความส าเร็จหลายครัวเรือน ในขณะเดียวกนั มีบางครัวเรือนท่ีเลิกท า
อาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหมไปท าอาชีพอ่ืน และบางส่วนท่ีท ากิจกรรมการด ารงชีพท่ีหลากหลาย เพื่อ
ลดความเส่ียงในการด ารงชีพ 
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ABSTRACT 

 
Title of Dissertation Community Learning Process in Selecting Livelihood Strategy Towards 

Sustainability : A Case Study of Ban Jaidee Community, Nong-Khaam 
Sub-district, Nong-Ya-Sai District, Suphanburi Province 

Author Miss Nuttinee Ratanon 
Degree  Doctor of Philosophy (Social Development and Environmental 

Management) 
Year 2015 
 
 

This study aimed to investigate the contexts within and outside the community including 
vulnerabilities related to the livelihoods of local people, community learning process associated 
with the selection of livelihood strategies that leads to sustainability, and effects of the 
community learning process on adapting livelihood strategies towards sustainability. Research 
design was based on the qualitative research approach in which a community case study was 
adopted. The targeted community was Ban Jai Dee community in Nong-Khaam sub-district, 

Nong-Ya-Sai district, Suphanburi province. Data were collected mainly by means of in-depth 

interview with 12 key covering community leaders and leading members highly experienced in 
sericulture, and officials concerned with community development. Direct observation and 
household case studies were also to obtain additional data about the community contexts and 
livelihood mobility and activities. Data collection was undertaken from November 1, 2012 to 
January 31, 2014. Data analysis was conducted by means of content analysis, typology, data 
synthesis and interpretation. Research findings were presented in a descriptive form. 

Results revealed that Ban Jai Dee can be characterized as a rural community with its low 
population density and scattered settlement. The majority members of this community were 
migrants who escaped from poverty seriously affected by drought in a remote area of Changwat 
Buriram. After settling down in this community, they continued their familiar livelihoods 
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strategies, especially sericulture and weaving. The sericulture and weaving practices were then 
developed leading to formation of an occupational development group with some progress. 
Unfortunately this group was then faced with production problems affected by some 
vulnerabilities including the sensitivity of silk worm, drought in the area, financial shortage, and 
lack of appropriate knowledge about the production. At the same time, they were also faced with 
interference from the private sector. These problems were later brought about the instability of the 
group and led to the decision of some members to give up sericulture and weaving. Nevertheless, 
some members were enduring and learning to develop sericulture untiringly with satisfactory 
achievement and still maintain this livelihood strategy up to the present.   

Learning characteristics of sericulture farmers in this community could be categorized as 
learning by doing, along with following role models who were experienced elders. Through trial 
and error, learners then adapted their practices to coincide with modern time by adopting modern 
species and culturing methods recommended by both government agencies and private companies. As 
a result, many households were successful and well acknowledged by new generations in the 
community as their role models.  At the same time, there were some households concluded their 
sericulture and moved to do other activities. While some households decided to diversify their 
livelihood activities in order to reduce the risk in their livelihoods. 



 
กติตกิรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผูช่้วย

ศาสตราจารยอ์าแว มะแส อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าปรึกษาตลอดจน
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและ
ความทุ่มเทของอาจารย ์และขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  

ขอขอบพระคุณ ชาวบา้นชุมชนบา้นใจดีทุกท่านท่ีให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการท างานวิจยั 
ตลอดจนเจา้หน้าท่ีภาครัฐ และบริษทัเอกชนทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลท่ีส าคญัจน 
ท าใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  

อน่ึง ผูว้ิจยัหวงัวา่ งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยูไ่ม่นอ้ย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดน้ี ให้
คณาจารย ์ ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจยัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และขอ
มอบความกตญัญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผูมี้พระคุณทุกท่าน ส าหรับขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนนั้น ผูว้ิจยัขอนอ้มรับผิดเพียง ผูเ้ดียว และยินดีท่ีจะรับฟังค าแนะนาจากทุกท่านท่ีได ้
เขา้มาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัต่อไป 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 

การวางแผนพฒันาของประเทศไทยได้ขยายขอบเขตกวา้งมากในช่วงแรกของการใช้
แผนพฒันาของชาติ นบัตั้งแต่ไดมี้แผนพฒันาเศรษฐกิจ ฉบบัท่ี 1 ถึงแผนพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2504-2534) ไดส้ร้างผลกระทบของการพฒันาในทางบวกท่ีเห็นชดั
คือ รายไดข้องประชาชาติเพิ่มข้ึน มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีช่วยยกระดบัการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัก็ท าใหมี้การใชท้รัพยากรส้ินเปลือง ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นอนัตราย
แก่อนาคตในดา้นการเกษตรของประเทศไทยอยา่งมาก เพราะเป็นเหตุให้ปริมาณน ้ าและความอุดม
สมบูรณ์ในดินลดน้อยลง จนมาถึงแผนฯ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ไดเ้ร่ิมมีการน าแนวคิดการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนมาใชเ้ป็นฐาน มุ่งพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ อีกทั้งยงัเนน้การพฒันาคุณภาพชีวิต 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปด้วย ซ่ึงแนวคิดน้ี ได้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเน่ืองจนถึงในช่วงแผนแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
แต่ผลดีของความพยายามน้ีกลบัเกิดข้ึนไม่มากนัก เน่ืองจากผลการจากการท่ีพฒันาท่ีผ่านมาได้
สะสมปัญหาอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ข้ึน จึงไดป้รับเปล่ียนแนวคิดของแผนฯ 
โดยการให้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา ปรับแนวทางการจดัท าแผนใหม่เป็น “จากล่างข้ึนบน” 
บูรณาการองค์รวม และส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา และในแผนพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.  2545-2549) ซ่ึงพฒันาต่อเน่ืองจากแผนพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ท่ียงัคงยึดกระบวนทศัน์เดิม ควบคู่กบัการมุ่งการพฒันาท่ี
สมดุล ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม เน้นพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน มีการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และเน้นพฒันาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทั้งดา้นสุขภาพ การ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และการกระจายรายได้ แม้ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีการเมืองและเศรษฐกิจผนัผวน สังคมแตกความ
สามคัคี ส่ิงแวดลอ้มและภาวะอากาศแปรปรวน แผนการพฒันาก็ยงัคงยึดกระบวนทศัน์การพฒันาท่ี
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ต่อเน่ืองจากแผนฯ 8 และ แผนฯ 9 โดยการยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา และการพฒันาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นัน่เอง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2554) 

ผลจากการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัต่างๆ ท่ีผา่นมา
พอจะสรุปไดว้า่ ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันามากมาย ทั้งท่ีเป็นผลทางบวกและ
ทางลบ กล่าวคือ ไดมี้การพฒันาการลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานในรูปของระบบการคมนาคมและ
ขนส่ง เนน้การยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยูข่องประชากรให้ดีข้ึน พร้อมกบัเร่งรัดการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ด้วยการส่งเสริมการลงทุนทั้งจากในและจาก
ต่างประเทศ มุ่งเน้นการกระจายรายได้เพื่อลดช่องว่างทางสังคม โดยการขยายการบริการด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของรัฐไปในเขตชนบท นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมการวางแผนครอบครัว เพื่อให้
ครอบครัวท่ียากจนลดภาระทางเศรษฐกิจ ลดช่องวา่งทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่ประชาชนให้มี
นอ้ยลง แกปั้ญหาความยากจนในชนบทลา้หลงั เนน้บทบาทและความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อหวงัยกระดบัการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าต่อไป โดยการมุ่ง
ปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคลอ้งและสามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของตลาดโลก 
เนน้ใหเ้กิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ร่วมกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ใหเ้ก้ือกูลกบัการยกระดบัคุณภาพชีวติและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีความพยายามพฒันาเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ือง แต่กลบัมีผลกระทบทางลบอนัเน่ืองมาจากการใช้แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ไม่น้อย ผลกระทบท่ีส าคัญ คือ ปัญหาความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดทั้งสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทรุดโทรมลง จะ
เห็นไดจ้ากสภาพความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท่ีดิน แหล่งน ้ า ป่าไม ้และแหล่งประมง โดยใน
ส่วนของทรัพยากรท่ีดินมีความสัมพนัธ์กบัการลดลงของพื้นท่ีป่าไม ้ซ่ึงในปัจจุบนัเหลือพื้นท่ีป่าไม้
ไม่ถึงร้อยละ 30 ของพื้นท่ีประเทศ ในขณะเดียวกนั การใชท่ี้ดินท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ มีผลผลิตต่อไร่
ต ่า จนท าให้การผลิตในภาคเกษตรมีอตัราการขยายตวัลดลงโดยล าดบั  นอกจากน้ีจะมีปัญหาทาง
สังคมเกิดข้ึนมากมายจนเขา้ข่ายท่ีว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพฒันาไม่ย ัง่ยืน” (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544: 2) อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการขยาย
ตวัอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจและด้านวตัถุตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงได้ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สังคม อันเน่ืองมาจากประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจไดดี้พอ จึงท าให้เกิดปัญหาดา้นวฒันธรรม ค่านิยม สุขภาพจิต ปัญหา
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ยาเสพติด ตลอดจนปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นตามมา ดงัจะเห็นได้จากการท่ีคดี
อาชญากรรมเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว จาก 20 คดีต่อประชากรหน่ึงแสนคนในปี พ.ศ. 2502 เป็น 40 คดี
ต่อประชากรหน่ึงแสนคนในปี พ.ศ. 2519 และในปี พ.ศ. 2553 มีคดีเกิดข้ึนจ านวนมากข้ึนถึง 
516,560 คดี เพิ่มข้ึนจากปี 2552 จ านวน 5,324 คดี หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.04 (ส านกังานเทคโนโลยี
สารสนเทศ, 2554) นอกจากน้ี การมุ่งเนน้การแข่งขนัเพื่อสร้างความมัง่คัง่ดา้นรายได ้ท าให้ค่านิยม
ของคนไทยและสังคมไทยมีความเป็นวตัถุนิยมมากข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาดา้นพฤติกรรมของคนใน
สังคม คือ การย่อหย่อนในศีลธรรม จริยธรรม การขาดระเบียบวินัย และการเอารัดเอาเปรียบ
ระหวา่งกนั อนัส่งผลใหว้ถีิชีวติและค่านิยมดั้งเดิมท่ีดีงามของคนไทยเร่ิมจางหายไป พร้อมๆกบัการ
ล่มสลายของสถาบนัครอบครัว ชุมชนและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัผลกัดนัให้เกิดสภาพบีบ
คั้นทางจิตใจของคนในสังคม จากความแออดัของคนในชุมชนเมืองท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว 
จากการอพยพของคนจากชนบทโดยขาดการวางแผนท่ีดี  
 ปัญหาของเกษตรกรเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงปัญหาหน่ึงส าหรับสังคมไทย อนัน าไปสู่ปัญหา
การรักษาส่ิงแวดล้อมด้วย ทั้ งน้ี เน่ืองจากเกษตรกรจ านวนมากพยายามท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัในการเพิ่มรายได ้ดว้ยการขยายพื้นท่ีการเกษตรและใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีเป็น
เคมีภณัฑ์และเคร่ืองจกัรกลเป็นหลกัในการผลิต ซ่ึงลว้นสร้างผลกระทบทางลบอยา่งมากหากไม่มี
การจดัการท่ีดีพอ ในขณะท่ีการศึกษาและความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบยัง่ยืนยงัไม่ค่อย
กา้วหนา้และไม่ไดรั้บการยอมรับปฏิบติัเท่าท่ีควร ปรากฏการณ์เช่นน้ีน่าจะเป็นโศกนาฏกรรมของ
ส่วนรวมหรือสาธารณะ หากส่วนใหญ่ของเกษตรกรคิดเพียงแต่ว่าตอ้งการผลิตให้ไดผ้ลผลิตมาก
ท่ีสุดเท่าท่ีพวกเขาจะท าได ้โดยไม่ค  านึงถึงปัญหาทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มใดๆ ท่ีจะเกิดตามมา แต่
ส่ิงท่ีควรใหค้วามส าคญัก็คือผลกระทบซ่ึงไม่อาจจะจบเพียงท่ีปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม
เท่านั้น ทั้งน้ีเพราะนอกจากเกษตรกรจ านวนมากจะคงไม่ไดรั้บรายไดท่ี้เพียงพอแลว้ กลบัมีภาระ
หน้ีสินมากข้ึน มีท่ีดินไม่เพียงพอท่ีจะท ากินและขาดแคลนแรงงานในเวลาต่อมา เน่ืองจากแรงงาน
บางส่วนไดอ้พยพไปหางานท านอกพื้นท่ี โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ในขณะเดียวกนั ปัญหาสุขภาพ
ก็เป็นปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนตามมาอีกปัญหาหน่ึง เน่ืองจากความเส่ียงท่ีเกษตรกรมกัจะไดรั้บพิษจาก
สารพิษ ซ่ึงมาจากการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอยา่งไม่เหมาะสมและขาดการจดัการท่ีดี อีก
ทั้งยงัมีปัจจยัด้านเงินทุนท่ีท าให้พวกเขาไม่สามารถมีความมั่นคงในชีวิตได้ ปัญหาสุดท้ายคือ 
การตลาดท่ีไม่มีการก าหนดควบคุมราคาสินคา้เกษตรอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาวะค่า
ครองชีพท่ีเพิ่มข้ึน (เจนณรงค ์เทียนสวา่ง, เอมอร องัสุรัตน์, จุฬารัตน์ วฒันะ และอนุพร สุวรรณ
วาจกกสิกิจ,  2550: 5) หากจะกล่าวโดยสรุป ปัญหาท่ีเขา้มากระทบเกษตรกรโดยทัว่ไปประกอบดว้ย
ปัญหาดงัต่อไปน้ี 
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1)  ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม อนัไดแ้ก่ ผลกระทบจากแรงบีบภายนอก ทั้งจาก
การแข่งขนัในการผลิต การตลาด การขาดอิสระในการตดัสินใจ การเพิ่มภาระจากการพฒันาตาม
กระแสโลกาภิวตัน์ และการขาดแคลนปัจจยัการผลิต ทั้งท่ีดิน แรงงาน วตัถุดิบและเงินทุน ส่งผลให้
เกิดการมองขา้มวฒันธรรมทอ้งถ่ิน กลายเป็นการผลิตแบบอินเทรนดต์ามกระแสโลกาภิวตัน์ การลด
ความส าคญัลงของทุนทางสังคม และจริยธรรม จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมของสังคม เพราะรายได้
ไม่สมดุลกบัตน้ทุนค่าใชจ่้าย เน่ืองจากราคาปัจจยัการผลิตสูง แต่ราคาขายผลผลิตกลบัต ่า  เกษตรกร
ไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได ้เพราะปัจจยัการผลิตท่ีเกษตรกรใชส่้วนใหญ่ตอ้งพึ่งพาภายนอกท่ีมี
ราคาแพง ในขณะเดียวกนั เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาขายผลิตผลทางการเกษตรของตนได ้
เน่ืองจากอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลไกตลาดและนกัธุรกิจ 

2)  ปัญหาทางการเมือง เกิดวาระซ่อนเร้นอยูเ่บ้ืองหลงันโยบายและการประเมินผล 
อนัเกิดจากการตรวจสอบและการปฏิบติัตามนโยบายไม่ไดผ้ล เน่ืองจากมีการทุจริตอยา่งมากมาย 
รัฐบาลเกิดความไม่เสถียร ท าให้นโยบายเปล่ียนแปลงโดยตลอด ส่งผลให้ไม่มีการสนับสนุน
เกษตรกรโดยตรงอย่างเพียงพอ แต่กลับสนับสนุนการค้าเสรี โดยไม่ดูแลเกษตรกรท่ียากจน 
นอกจากน้ี ยงัมีนโยบายท่ีซ ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ การแทรกแซงท่ีผิดๆ 
ส าหรับราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เช่น การสนบัสนุนใหซ้ื้อปุ๋ยราคาถูก เป็นตน้ 

3)  ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม อนัไดแ้ก่ การปนเป้ือนและการตกคา้งของสารเคมี อนัเป็น
ผลกระทบจากรูปแบบการเพาะปลูกสมยัใหม่ท่ีขาดความระมดัระวงั จนเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้เกิด
ภาวะเรือนกระจก ปัญหาสุขภาพจากความเป็นพิษของสารเคมีเกษตร การเพิ่มข้ึนของความเป็นกรด
ในดิน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวและการใช้สารเคมี การ
สูญเสียพืชพนัธ์ุพื้นเมือง การกลายพนัธ์ุของศตัรูพืช การใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีเขม้ขน้ตลอดทั้งปี
โดยไม่ไดพ้กัดิน ท าใหดิ้นเส่ือมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ โครงสร้างของดินเปล่ียนแปลงท่ีเป็น
ผลพวงจากการเพิ่มข้ึนของการใช้ปุ๋ยเคมี อีกทั้งยงัมีการปนเป้ือนของสารเคมีในแหล่งน ้ าท่ีส่งผล
กระทบทางลบตามมาอีกมาก  

4)  ปัญหาดา้นเทคโนโลย ีท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปัญหาความรู้พื้นฐานท่ีเกษตรกรทัว่ไปมี
ความรู้นอ้ย และปัญหาการพึ่งพาปัจจยัภายนอก ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร สารเคมี เมล็ด
พนัธ์ุ ฯลฯ ท่ีใชม้ากเกินไปและอาจไม่เหมาะสมกบับริบทของทอ้งถ่ิน อนัน าไปสู่การสูญเสียความ
เป็นอิสระในการพึ่งพาตนเอง การมองขา้มภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และทรัพยากรท่ีจดัหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 
ทั้งน้ีเกษตรกรมกัจะมีการเน้นการปรับปรุงพนัธ์ุใหม่ท่ีมีผลผลิตสูงแต่ตอ้งพึ่งพาปุ๋ยและสารเคมี
จ านวนมาก 
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 ปัญหาของชาวชนบทท่ีส่วนใหญ่ยงัด ารงชีพดว้ยการเกษตรเป็นหลกั ดงัท่ีไดน้ ากล่าวมา
ขา้งตน้ พบไดท้ัว่ไปในทุกภูมิภาคของไทย ชาวบา้นใจดี (นามสมมติ, 2557: ภาคผนวก  ค) อ าเภอ
หนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบุรี ก็ประสบกับปัญหาอันเน่ืองมาจากงานพฒันาตามแนวทาง
ดงักล่าวขา้งตน้เช่นเดียวกบัชุมชนชนบทอ่ืนๆ อีกมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากประสบปัญหาความแห้งแลง้ 
การขาดแคลนน ้า และการไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ีเด่นชดัในการด ารงชีพนอกจากการเกษตร ท่ีดา้นหน่ึง
ยงัตอ้งพึ่งพิงธรรมชาติ แต่อีกดา้นหน่ึงถูกบีบให้ปรับเปล่ียนให้ทนัสมยั โดยขาดการพฒันาความรู้
และเทคนิคอย่างสอดคลอ้งกนั ท าให้มีราษฎรจากบา้นทุ่งน ้ าแข็ง (นามสมมติ, ภาคผนวก ค) ต าบล
บา้นคู อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์ประมาณ 14  ครอบครัว ซ่ึงมีสมาชิกประมาณหน่ึงร้อยคน ได้
อพยพมาจบัจองท่ีท ากินในพื้นท่ีน้ี เน่ืองจากในขณะนั้น บา้นทุ่งน ้ าแข็ง ประสบปัญหาภยัแล้ง
ติดต่อกนัหลายปี คนในหมู่บา้นยากจนมาก และเม่ือไดท้ราบข่าววา่ ทางราชการจะสร้างอ่างเก็บน ้ า
กระเสียวท่ีบา้นป่ินทอง (นามสมมติ, 2557: ภาคผนวก  ค) และบริเวณชายป่าใกลท่ี้จะสร้างอ่างเก็บน ้ า 
ซ่ึงมีคนอพยพเขา้จบัจองท่ีดินเพื่อท ามาหากินอยู่กนัแลว้ จึงไดต้ดัสินใจทิ้งบา้นเดิมเดินทางมายงั
พื้นที่น้ีทั้งหมด โดยได้อพยพมาสร้างบา้นเรือนในเขตบา้น ใจดี  อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั
สุพรรณบุรี เม่ือปี พ.ศ. 2506-2507 ส่ิงท่ีควรทราบก็คือ ราษฎรกลุ่มน้ีบางส่วนท่ีเคยปลูกหม่อนเล้ียง
ไหมและทอผา้พื้นเมืองดว้ยก่ีพุ่งจากบา้นเดิม จึงเกิดความคิดท่ีจะปลูกหม่อนเล้ียงไหมและท าการ
ทอผา้ เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรมดั้งเดิมของถ่ินก าเนิดให้ลูกหลานได้รู้จกัและสามารถท าเป็นอาชีพ
เสริมไดด้ว้ย จึงไดริ้เร่ิมปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผา้เพื่อใชก้นัในหมู่บา้นก่อน โดยในคร้ังแรกได้
ปลูกหม่อนในพื้นท่ีขนาดเล็กคนละงานสองงาน โดยเอาพนัธ์ุหม่อนมาจากบา้นเดิมท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์
ส่วนก่ีพุง่ก็จดัท าโดยตดัไมใ้นป่ามาสร้างกนัเอง เม่ือไดรั้งไหมออกมา ก็ท าการตม้และสาวไหมเป็น
เส้นเพื่อเอามาทอผา้ใชเ้องบา้ง ขายบา้ง หรือแบ่งกนัใช้ในหมู่ญาติพี่นอ้งบา้ง ผา้ท่ีทอไดส่้วนใหญ่
เป็นผา้ไหมมดัหม่ี ผา้โสร่ง และผา้ขาวมา้ นบัจากนั้นเป็นตน้มา ชาวบา้นบา้นใจดีก็ไดย้ึดอาชีพปลูก
หม่อนเล้ียงไหมและทอผา้เป็นอาชีพเสริมควบคู่กบัการท าไร่ออ้ย มนัส าปะหลงั และไร่ขา้วโพด 
(คณะกรรมการศูนยก์ารเรียนรู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหมและวฒันธรรมชุมชน, ม.ป.ป.: 2-5) 

เม่ือเวลาผ่านไป ชาวบ้านใจดี ท่ีอุตส่าห์อพยพมาจากบ้านเดิมท่ีประสบปัญหา และได้
พยายามด้ินรนเพื่อการด ารงชีพบนฐานของภูมิปัญญาดั้งเดิม กลบัไดรั้บผลกระทบและประสบกบั
ปัญหาต่างๆดงัท่ีพบไดท้ัว่ไปในสังคมเกษตรไทยอีก แต่ดูเหมือนจะเคราะห์ซ ้ ากรรมซดั ท่ีในปี พ.ศ. 
2526-2527 ราคาพืชผลทุกชนิดได้เกิดภาวะตกต ่าท่ีสุดในรอบสิบปี ชาวบ้านใจดี จึงประสบกับ
ปัญหาความยากจนอดอยากข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก  ค) ซ่ึงใน
ขณะนั้นด ารงต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น ได้คิดหาทางช่วยเหลือชาวบา้น โดยมองหาอาชีพอ่ืนๆ อย่าง
จริงจงัข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน จึงไดคิ้ดพฒันาการปลูกหม่อนเล้ียงไหมและการทอผา้ ซ่ึง
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ชาวบา้นมีความรู้เป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ให้กา้วหนา้ข้ึน โดยพยายามท่ีจะพฒันาให้เป็นอาชีพหลกัให้ได ้
จึงไดติ้ดต่อขอความช่วยเหลือ เร่ืองการปลูกหม่อนเล้ียงไหมลูกผสมและการสร้างโรงเล้ียงไหมให้
ไดม้าตรฐาน จากกองพฒันาอาชีพ ส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) แต่การปลูกหม่อนเล้ียง
ไหมและทอผา้ในช่วงแรกๆ กลบัประสบกบัปัญหาต่างๆ เช่น ไหมตาย ไดเ้ส้นไหมน้อยไม่คุม้ทุน 
เป็นตน้ ท าให้ประสบกบัปัญหาการขาดทุน แต่เม่ือมีนกัวิชาการภาครัฐยื่นมือเขา้มาช่วยเหลือ ทาง
กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมจึงเร่ิมปรับตวัพฒันาจนประสบความส าเร็จ และสามารถรวมตวัเป็นกลุ่ม
เครือข่ายทอผา้ปลูกหม่อนเล้ียงไหมเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2530  ผลจากการรวมกลุ่มคร้ังน้ีไดเ้พิ่ม
อ านาจการต่อรองกบัโรงงานสาวไหมและผูท้อผา้เพื่อการส่งออก อนัเป็นผลให้ราคารังไหมอยู่ใน
เกณฑ์ท่ียุติธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ไดมี้การกระจายความรู้ขยายการปลูกหม่อนเล้ียงไหมเป็น
เครือข่ายไปยงัอ าเภอเลาขวญั บ่อพลอย หนองปรือ ทองผาภูมิ ในจงัหวดักาญจนบุรี อ าเภอบา้นไร่ 
ลานสัก จงัหวดัอุทยัธานี อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค ์และบางต าบลในอ าเภอด่านช้าง และ
อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  ประมาณกนัวา่ในขณะนั้นมีสมาชิกผลิตรังไหมในเครือข่ายฯ 
กวา่ 1,000 ครอบครัว มีเน้ือท่ีปลูกหม่อนรวมประมาณ 10,000 ไร่ และมีเงินสะพดัไปยงักลุ่มสมาชิก
เดือนละไม่ต ่ากวา่หน่ึงลา้นบาท (คณะกรรมการศูนยก์ารเรียนรู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหมและวฒันธรรม
ชุมชน, ม.ป.ป.: 2-5) 

 ผลจากการขยายเครือข่ายฯ อยา่งรวดเร็ว โดยมีพื้นท่ีกวา้งครอบคลุมถึงส่ีจงัหวดัน้ี  ในอีก
ดา้นหน่ึงท าใหเ้กิดช่องวา่งข้ึนระหวา่งเครือข่ายฯ และกลุ่มสมาชิก ช่องวา่งน้ีเองท่ีท าให้โรงงานสาวไหม
และผูท้อผา้เพื่อการส่งออก ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการรวมกลุ่มและเครือข่ายฯ ไดพ้ยายามสลาย
กลุ่มและเครือข่ายฯ อยูต่ลอดเวลา ดว้ยการพยายามชกัชวนผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมในเครือข่ายฯ เขา้
ร่วมกบัโรงงาน เพื่อให้กลุ่มอ่อนแอลงและขาดพลงัต่อรอง ซ่ึงไดผ้ลพอสมควร ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
ขยายเครือข่ายฯ ใหญ่โตมากในเวลาอนัรวดเร็ว และสมาชิกเครือข่ายฯ อยู่ห่างไกลกนั ท าให้การ
ส่ือสาร และการประสานงานท าไดไ้ม่ทัว่ถึงและไม่ดีพอ ผลกระทบของการพยายามสลายกลุ่มน้ี   
ท าใหก้ลุ่มเครือข่ายผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมถูกตดัแบ่งสมาชิกไปให้กบัโรงงานถึงร้อยละ 90 ในเวลา
ต่อมา โดยโรงงานสามารถเขา้ไปซ้ือรังไหมจากเกษตรกรโดยตรง ไม่ตอ้งผ่านกลุ่มผูป้ลูกหม่อน
เล้ียงไหมอีกต่อไป อ านาจการต่อรองของกลุ่มผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมก็ส้ินสุดลง ถึงแมน้างบุญ แกน
น าหลกัของกลุ่มเครือข่ายน้ีจะไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งคณะกรรมการไหมแห่งชาติในเวลา
ต่อมา ในนามของตวัแทนกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมทั้งประเทศ และยงัไดรั้บรางวลัต่างๆ 
จากผลส าเร็จในอดีตอีกมาก แต่ก็ไม่อาจจะรักษากลุ่มผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมและเครือข่ายฯได ้ซ่ึง
ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นเพราะต่อมานางบุญไม่ไดเ้ป็นผูน้ าทอ้งถ่ินอยา่งเป็นทางการอีก (เกษียณอายุจาก
ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น)  จึงท าให้อ านาจบางประการลดลง ปัจจุบนักลุ่มน้ีเหลือสมาชิกประมาณ 30 
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รายเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในชุมชนยงัมีการรวมกลุ่มอ่ืนๆ เกิดข้ึนตามมา เช่น กลุ่มผูใ้ช้น ้ า กลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิต กลุ่มอาชีพทอผา้พื้นเมือง เป็นตน้ เพื่อขบัเคล่ือนในการแกปั้ญหาและพฒันา
ยุทธวิธีการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนของชุมชนให้ด าเนินต่อไปได ้(คณะกรรมการศูนยก์ารเรียนรู้ปลูก
หม่อนเล้ียงไหมและวฒันธรรมชุมชน, ม.ป.ป.: 2-5) 

จากปรากฏการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้เห็นไดว้า่การด ารงชีพของชาวบา้นใจดีนั้นประสบ
กบัการเปล่ียนแปลงและปัญหาต่างๆตลอดมา นบัตั้งแต่ไดอ้พยพหนีภยัแลง้จากบา้นเกิดมาสู่บา้น  
ใจดี ซ่ึงหวงัวา่จะมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์เพียงพอ เพราะมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ี
ดีกว่าบา้นเดิม ประกอบกบัการเป็นคนพื้นเพเดียวกนัและมีความรู้ความช านาญในการปลูกหม่อน
เล้ียงไหมเหมือนกนั น่าจะท าให้กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมประสบความส าเร็จ แต่ปัญหาดา้นตน้ทุน
ในการผลิต วตัถุดิบ และการตลาด ท่ีซบัซ้อนและมกัจะอยูใ่นการควบคุมของนายทุน ท าให้กลุ่มผู ้
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมประสบกบัการเปล่ียนแปลงอีกคร้ัง ดว้ยแรงกดดนัทางธุรกิจในระบอบทุนนิยม 
ซ่ึงบางคร้ังเกิดการผูกขาดการท าธุรกิจของนายทุนท่ีมีอ านาจในการแข่งขนัสูงกว่า และความผนั
ผวนของการตลาดและเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ  ประกอบกบัการท่ีองค์กรหรือกลุ่มของ
เกษตรกรขาดความเขม้แข็ง ท าให้ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัในดา้นการสร้างรายไดใ้ห้เพิ่มข้ึนอย่างมัน่คง 
การลดความอ่อนแอและความเส่ียงในการด ารงชีพ การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน และการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนนั้น ดูจะเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถของผูน้ าชุมชนและนกัพฒันาชุมชนเป็น
อยา่งยิง่ ท่ีจะช่วยกระตุน้และผลกัดนัใหชุ้มชนเกิดการเรียนรู้และปรับตวัเพื่อการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน 
การด ารงชีพ (Livelihoods) ซ่ึงหมายรวมถึงความสามารถในการท ามาหากิน อนัประกอบด้วย
สินทรัพย์และกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพ จะได้รับการพฒันาได้อย่างย ัง่ยืนก็ต่อเม่ือ
ครัวเรือนเกษตรและชุมชนสามารถรับมือกบัการกระทบกระแทก และการกูคื้นจากสถานการณ์ท่ีมา
กระทบ อนัเป็นการรักษาหรือยกระดบัความสามารถและจดัการกบัทรัพยสิ์นของตนในปัจจุบนั 
และใหส้ามารถสร้างประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืส าหรับรุ่นต่อๆ ไป ตามกรอบแนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน 
ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากความสามารถในการหลุดพน้จากความอ่อนแอและอ่อนไหวท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ี
ก าหนดความส าเร็จของการด ารงชีวติ อาจจะตอ้งอาศยัการเรียนรู้และการปรับตวัเพื่อการพฒันาท่ีไม่
จ  ากดัเพียงแนวทางเดิมๆ แต่อาจตอ้งหายทุธวธีิใหม่ๆ ท่ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการเรียนรู้เป็นส าคญั 

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนใน
การเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน โดยการเลือกศึกษากรณีของชุมชนบา้นใจดี เพื่อมุ่งท า
ความเขา้ใจกบับริบทภายในของชุมชน เช่น ทุนดา้นต่างๆ ของชุมชนในการด ารงชีพ (Livelihood 
Assets) วฒันธรรมของชุมชน และบริบทภายนอกชุมชนวา่จะส่งผลอยา่งไรกบักระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน และการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือก
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ยุทธวิธีเพื่อการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนนั้ นมีรูปแบบ โครงสร้าง ลักษณะ องค์ประกอบ และ
กระบวนการเป็นอยา่งไรจกั อีกทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกวิธีการด ารงชีพสู่
ความย ัง่ยืนจะสามารถท าให้ชุมชนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ หรือลดความอ่อนแออย่างมีพลวตัได้
หรือไม่ อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกวิธีการด ารงชีพจะสามารถท าให้คนใน
ชุมชนยกระดบัคุณภาพชีวิตไดจ้ริงหรือไม่ เพียงใด โดยผูว้ิจยัจะมุ่งเนน้การศึกษาท าความเขา้ใจกบั
บริบทภายในของชุมชนองค์ประกอบของบริบทความอ่อนไหวของชุมชน ทุนของชุมชน 
สถานการณ์และสภาวะโดยรอบ และแนวทางการปรับยุทธวิธีการด ารงชีวิตของชุมชนเพื่อน าไปสู่
การด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนื 

  

1.2  วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 4 ประการ คือ 
1.2.1 เพื่อศึกษาบริบทภายในของชุมชน และบริบทภายนอกชุมชน ท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน ของชุมชนบา้นใจดี  
อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1.2.2 เพื่อศึกษาความเปราะบางของสมาชิกชุมชนบา้นใจดี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ 
1.2.3 เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพในชุมชนบา้น

ใจดี 
1.2.4 เพื่อศึกษาผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต่อการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่

ความย ัง่ยนืของครัวเรือนในชุมชนบา้นใจดี  
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.3.1 ท าให้ทราบถึงบริบทภายในของชุมชน และบริบทภายนอกชุมชนว่าส่งผลอย่างไร
กบักระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยทุธวธีิการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยนื 

1.3.2 ท าใหท้ราบถึงความเปราะบางของสมาชิกชุมชนบา้นใจดี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ 
1.3.3 ท าให้ทราบถึงรูปแบบ และขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือก

ยทุธวธีิการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยนื 
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1.3.4 ท าใหท้ราบถึงผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพ
สู่ความย ัง่ยนืวา่เป็นอยา่งไรบา้ง ในสภาพปัญหาท่ีอยูภ่ายใตบ้ริบทภายในชุมชนและบริบทภายนอก
ชุมชน ตลอดจนพลวตัทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชน 

1.3.5 เป็นแนวทางในการประยุกตใ์ช้แนวคิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อน าไปใชส่้งเสริมการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืในชุมชนชนบทอ่ืนๆ ของไทย ท่ีประสบปัญหาคลา้ยคลึงกนั 
 

1.4  ขอบเขตของกำรวจิัย 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านพื้น ท่ี  การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเลือก
ท าการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นท่ีของชุมชนบา้นใจดี อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยให้
ความส าคญักบัพื้นท่ีทางสังคมและวฒันธรรมของชุมชนเป็นหลกั ซ่ึงอาจจะอยูใ่นขอบเขตของการ
ปกครองหรืออยู่นอกเขตการปกครองท่ีเกิดจากการแบ่งส่วนราชการก็ได้ แต่จะมุ่งเน้นพื้นท่ีท่ีมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัในทางสังคมและวฒันธรรมของคนในชุมชนท่ีท าการศึกษา 

1.4.2 ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมายและวิธีการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาครอบคลุม
สมาชิกของชุมชนบา้นใจดี อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นหลกั โดยท าการรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) เป็นวิธีหลกั นอกจากนั้น
ยงัรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธี
การด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน ด้วยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการควบคู่กับการสังเกตความ
เคล่ือนไหวของกลุ่มและเครือข่าย และบริบทของชุมชน 

1.4.3  ขอบเขตดา้นเวลา การศึกษาภาคสนามด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา 15 เดือน 
นบัตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง มกราคม พ.ศ. 2557 หลงัจากนั้นจึงน ามาเขียนรายงาน น าเสนอ
รายงาน 

1.4.4 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีเนน้ศึกษาบริบทของชุมชน ความเปราะบางของ
คนในชุมชนความสัมพนัธ์ของสมาชิกในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแกปั้ญหาและการ
พฒันาโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ภาวะการเป็นผูน้ าของสมาชิกในชุมชน การจดัการสินทรัพยด์า้นต่างๆ 
การสนบัสนุนชุมชนจากองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน กระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการปรับยทุธวธีิเพื่อการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยนื 
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1.5  นิยำมศัพท์ 
  

นิยามศพัท์ท่ีใชใ้นการศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่
ความย ัง่ยืน ศึกษากรณีชุมชนบา้นใจดี ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี มี
รายละเอียดดงัน้ี 

การด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน หมายถึง กรอบแนวคิดท่ีอธิบายความสามารถในการปรับตวัของ
คนในชุมชนในการท ามาหากินเม่ือเกิดสภาวะวิกฤติ โดยสามารถรับมือกบัวิกฤติปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จนกระทั่งสามารถฟ้ืนตวัได้โดยตั้ งอยู่บนพื้นฐานของการไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ความเปราะบางคนในชมชน หมายถึง ส่ิงท่ีท าใหชุ้มชนอ่อนแอ อนัไดแ้ก่ วิกฤติหรือปัญหา
ท่ีเกิดจากภยัพิบติั อาทิ อุทกภยั ความแห้งแลง้ โรคระบาด ศตัรูพืช ท่ีส่งผลให้เกิดความยากล าบาก
ในการท ามาหากินของคนในชุมชน 

สินทรัพยใ์นการด ารงชีพ หมายถึง ส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพของคนในชุมชน ไดแ้ก่ ทุน
มนุษย ์ทุนทางสังคมของคนในชุมชน ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางกายภาพ รวมถึงการ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนอนัเอ้ือประโยชน์ต่อการท ามาหากินของสมาชิกชุมชน 

นโยบาย หมายถึง แนวคิดและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอนัช่วยส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคกบั
การท ามาหากินของคนในชุมชน อาจจะพบในรูปของ กฎ ระเบียบ วฒันธรรม ปทสัฐานของคนใน
ชุมชน ท่ีส่งผลใหเ้กิดความอ่อนแอ หรือย ัง่ยนืในการด ารงชีพของชุมชน 

สถาบนั หมายถึง องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมีส่วนสนบัสนุน 
หรือกีดกนัการเขา้ถึงสินทรัพยใ์นการด ารงชีพ ซ่ึงมีทั้งองค์กรและกฎเกณฑ์ท่ีมีรูปแบบอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล อ าเภอ กลุ่มต่างๆ ในชุมชน
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การปรับตวั หมายถึง กลยทุธ์การปรับตวัเพื่อพฒันาวธีิการท ามาหากินในการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธวธีิทางเลือก หมายถึง ทางเลือก โอกาส ท่ีคนในชุมชนตดัสินใจเลือกใชใ้นการด ารงชีพ 
ซ่ึงมีความหลากหลายตามลกัษณะพื้นท่ี ภูมิประเทศ ท่ีถือครอง และช่วงเวลา มีลกัษณะเป็นพลวตั 
และเช่ือมโยง  

ผลลัพธ์ของการด ารงชีพ หมายถึง ผลของการใช้ยุทธศาสตร์ทางเลือกท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในการด ารงชีพ โดยมีความคาดหวงัท่ีจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีความเป็นอยูดี่ข้ึน มีความ
เขม้แขง็ มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื และสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได ้



 
บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนของชุมชนบา้น

ใจดี ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรีน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงผูว้ิจยัได้
คน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการก าหนด กรอบแนวคิดของการ
วจิยั ในประเด็นส าคญัๆ ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนื 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการปรับตวั 
2.4  ความเช่ือมโยงระหวา่งกระบวนการเรียนรู้กบัการปรับตวัเพื่อการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนื 
2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.6  ขอ้สรุปจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการด ารงชีพอย่างยัง่ยืน 
 
2.1.1  ความหมายและจุดเน้น 
การด ารงชีพ (Livelihoods) ในทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การแสวงหาปัจจยัยงัชีพหรือการ

ท ามาหากิน ซ่ึงครอบคลุมถึง การใช้วิธีการทางสังคมและวฒันธรรม เป็นแนวทางหรือการควบคุม
ของแต่ละครัวเรือนหรือกลุ่มทางสังคมอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายมากกวา่การหารายไดห้รือการเก็บเก่ียว
ทรัพยากรท่ีสามารถน ามาใชห้รือแลกเปล่ียนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของปัจเจกและครอบครัว 
(Wikipedia, 2011c) 

แนวทางการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Livelihood Approach: SLA) เป็นวิธีคิด
เก่ียวกับขอบเขต วตัถุประสงค์ และล าดับความส าคัญส าหรับการพฒันา ซ่ึงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท าความเขา้ใจกบับริบทของการด ารงชีพและการก าหนดนโยบายให้เกิดผลต่อ
การลดปัญหาความยากจนในชุมชนชนบทได้อย่างเหมาะสม ซ่ึง Department for International 
Development (DFID) ของประเทศองักฤษไดนิ้ยามการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนวา่ (DFID, 1999 อา้งถึงใน 
Fouracre, 2001: 2) 
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การท ามาหากิน ประกอบดว้ยความสามารถในสินทรัพย ์ (รวมทั้งทรัพยากรทาง
วสัดุและสังคม) และกิจกรรมท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ ท่ีบุคคลจะมีการด ารงชีพ
อย่างย ัง่ยืนได้ก็ต่อเม่ือสามารถรับมือกับปัญหาและความเปราะบางท่ีประสบ 
ตลอดจนสามารถฟ้ืนคืนจากแรงกระทบ ปรับปรุงหรือยกระดบัความสามารถของ
ตนและทรัพย์สิน ทั้ งในปัจจุบันและในอนาคตได้ โดยท่ีไม่ท าลายแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  
แนวทางการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนเน้นการท าความเขา้ใจหลายมิติของความยากจน ความ

อ่อนแอหรือความเปราะบาง (Vulnerability) โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดวิกฤตการณ์อนัน าไปสู่
ความอ่อนแอ และลดทอนความเข้มแข็งของบุคคลและครัวเรือนในการอยู่รอด โดยนัยน้ี แนว
ทางการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนจ าเป็นตอ้งใช้ความรู้ในสหสาขาวิชาชีพ เน่ืองจากตอ้งท าการศึกษาใน
หลายมิติและหลายศาสตร์ (Ellis, 2000)  

ในการอภิปรายในวงกวา้งเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความยากจน สภาพแวดลอ้ม และ 
การด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน Institute of Development Studies (IDS) ในสหราชอาณาจกัรไดใ้ห้
ความหมายของการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนืไวว้า่ (Chambers, Conway and Studies, 1992: 5) 

 
การด ารงชีพประกอบไปด้วยความสามารถในการเข้าถึงสินทรัพย์ (รวมทั้ ง
ทรัพยากรทางวตัถุและสังคม) และกิจกรรมท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ การด ารงชีพ
ดงักล่าวจะย ัง่ยืนก็ต่อเม่ือมีการฟ้ืนตวัจากความเครียด และการต่ืนตระหนก หรือ
การ เ กื ้อก ูลต ่อความสามารถและการ เข า้ถ ึงสินทร ัพย  ์ โดยไม ่ท าล าย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
แนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 จนตกผลึกมา

เป็น Sustainable Livelihood Approach โดย Department for International Development ของประเทศ 
สหราชอาณาจกัร ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมการพฒันาและการลดความยากจน
ระหว่างประเทศ หลักการส าคัญของวิธีการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน ตามแนวคิดน้ี คือ ยึดคนเป็น
ศูนยก์ลาง มีลกัษณะเป็นองคร์วม ไดรั้บการยอมรับและมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีความ
หลากหลายของระดบั ด าเนินการแบบหุ้นส่วน มีความเช่ือมโยงจากระดบัทอ้งถ่ินถึงระดบัชาติ มี
ความเป็นสหสาขาวิชา ซ่ึงเนน้ความย ัง่ยืนของเศรษฐกิจ สถาบนั สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัมี
ความเป็นพลวตัท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (ส าราญ  สะรุโณ, มปป: 22) 
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นอกจากน้ีแนวทางการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนให้ความส าคญักบัสินทรัพยห์ลกัเพื่อการด ารง
ชีพ (Livelihood Assets) 5 ประเภท ดงัต่อไปน้ี (Fouracre, 2001: 3; Scoones, 1998: 8) 

1)  ทุนทางกายภาพ (Physical Capital) หมายถึง การท่ีครัวเรือน ชุมชน และ
ประชาชนมีหรือสามารถเขา้ถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เครือข่ายถนน โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ 

2)  ทุนการเงิน (Financial Capital) หมายถึง การมีเงินทุนหรือความสามารถใน
การออมทรัพยแ์ละการเขา้ถึงสินเช่ือต่างๆ 

3)  ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึง การมีหรือเขา้ถึงท่ีดิน แหล่งน ้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

4)  ทุนมนุษย ์(Human Capital) หมายถึง การมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถใน
การใชแ้รงงานและสุขภาพท่ีดี เป็นความสามารถในการด าเนินกลยทุธ์เพื่อการด ารงชีพท่ีแตกต่างกนั 
และ 

5)  ทุนทางสังคม (Social Capital) หมายถึง การมีและเขา้ถึงเครือญาติ เครือข่าย 
สมาคม องค์กรท่ีเป็นสมาชิกและเพื่อนในสังคม เป็นเครือข่ายท่ีคนในครัวเรือนสามารถพึ่งพาใน
ยามยากล าบาก หรือสามารถขอความร่วมมือได ้ซ่ึงรวมถึงเครือข่ายการเป็นสมาชิกของกลุ่มแบบ
สัมพนัธ์ท่ีมีความไวว้างใจกนั และการเขา้ถึงสถาบนัทางสังคมท่ีกวา้งข้ึน 

นอกจากสินทรัพยห์ลกัเพื่อการด ารงชีพดงักล่าวแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาอีกก็คือบริบทของ
ความเปราะบาง (Vulnerability Context) ซ่ึงมกัจะเกิดความปรวนแปรของสภาพอากาศตามฤดูกาล 
ภยัพิบติั แนวโนม้การตลาด อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้ท่ีผลิต สภาพมลพิษ ฯลฯ ซ่ึงลว้นแลว้แต่
เป็นปัจจยัภายนอกอนัไม่อาจจะควบคุมได ้

ส าหรับนโยบาย สถาบนัและกระบวนการ (Policy, Institution and Processes) เป็นอีก
องค์ประกอบหน่ึงของแนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงหมายถึง สถาบนัหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัการตามปกติ (หรือรูปแบบของพฤติกรรม) ท่ีมีโครงสร้างตามกฎและบรรทดัฐานของสังคมท่ี
มีการใชง้านถาวรและแพร่หลาย สถาบนัดงักล่าวอาจจะเป็นไดท้ั้งสถาบนัในระบบและสถาบนันอก
ระบบ มีรูปแบบหรือไม่มีรูปแบบท่ีเป็นทางการ ในขณะเดียวกนัความเป็นสถาบนัอาจจะเล่ือนไหล 
ไม่คงท่ี ไม่ชัดเจน และมักจะข้ึนอยู่กับการตีความท่ีหลากหลาย นอกจากน้ียงัเก่ียวข้องกับ
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจซ่ึงฝังตรึงอยูใ่นรูปแบบ ท่ีท าให้เกิดการต่อสู้ระหว่างแนวทางการปฏิบติัท่ี
แตกต่างกนัของสถาบนั ดงันั้นกฎระเบียบและมาตรฐานจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัเสมอในการเป็นสถาบนั 
สถาบนัจึงแตกต่างไปจากองคก์รทัว่ไปตามท่ีเขา้ใจกนั ดงัท่ี Davies (1997: 14 อา้งถึงใน Scoones, 
1998: 12) ไดอ้ธิบายไวว้า่ 
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สถาบนัมีตวัประสาน (Cement) ทางสังคมท่ีเช่ือมโยงผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเขา้ถึง
ทุนต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัไป สถาบนั หมายถึง การใชอ้  านาจเพื่อก าหนดแนวทางท่ี
พวกเขาจะผา่นเส้นทางนั้นไป เพื่อการปรับตวัในการด ารงชีพ ไม่วา่ผลท่ีไดจ้ะเป็น
บวกหรือลบก็ตาม 
 
นอกจากน้ี กรอบแนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนน้ียงัช้ีให้เห็นถึงการเขา้ถึงบริบทของคนท่ี

อาศยัอยู่ในกลุ่มท่ีแตกต่างกนัว่า สามารถเขา้ถึงสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนัอย่างไร ซ่ึง
สถาบนัและองค์กรสามารถก าหนดนโยบายท่ีเหมาะแก่การด ารงชีพ และใช้กลยุทธ์ท่ีแตกต่างกนั
เพื่อตอบสนองเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มได ้

กลยุทธ์หรือยุทธวิธีการด ารงชีพในชนบท (Rural Livelihoods Strategies) เป็นทางเลือก 
และโอกาสท่ีเกษตรกรใชใ้นการด าเนินชีวติ ซ่ึงมกัจะมีลกัษณะหลากหลาย (Diversity) ตามลกัษณะ
ทางพื้นท่ี ภูมิประเทศ ขนาดท่ีดินถือครอง และช่วงเวลา เป็นลกัษณะท่ีเคล่ือนไหว (Dynamic) 
กระจายอยูห่ลายสถานท่ี (Straddling) และมีความเช่ือมโยงกนั (Linkage) ยุทธวิธีการด ารงชีพน้ีเป็น
ประเด็นส าคญัอีกประการหน่ึงในกรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน เพราะแสดงให้เห็นถึงการ
ตดัสินใจของเกษตรกรหรือชุมชนในการเลือกการด ารงชีพท่ีคิดวา่เหมาะสมและน าไปสู่ผลลพัธ์ของ
การด ารงชีพต่อไป ทั้งน้ีผลลพัธ์ของยุทธวิธีการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน (Livelihood Outcomes) จะ
ส่งผลต่อการท ามาหากินท่ีย ัง่ยืน โดยท่ีปรากฏในชนบทคือสามารถรักษาหรือปรับปรุงมาตรฐาน
การครองชีพของบุคคล ครอบครัว หรือชุมชน (ซ่ึงอาจจะข้ึนกบัความพึงพอใจ ระดบัความคาดหวงั
ของการอยู่ดีมีสุข และรายได้ของแต่ละบุคคล) ความสามารถในการลดความอ่อนแอ หรือความ
เปราะบางท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภายนอก และเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
ตลอดจนการส่งเสริมและรักษาทุนทางสังคม ซ่ึงจะส่งผลให้คุณภาพของชีวิต (Quality of Life) ดีข้ึน
ดว้ย (ส าราญ สะรุโณ, มปป.:  21-26) 

กรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนไดถู้กน าไปใช้ในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการ
จดัการศตัรูพืชแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management: IPM)  โครงการความไม่มัน่คงดา้น
อาหารและขอ้มูลความเปราะบางและระบบการจดัท าแผนท่ี (Food Insecurity and Vulnerability 
Information and Mapping Systems: FIVIMS) โครงการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและสังคมและเพศ 
(The Socio-economic and Gender Analysis Program: SEAG) เครือข่ายการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน (Community-Based Natural Resource Management Network: CBNRM) แนวทางของ
ภูมิภาคละตินอเมริกา (Latin America Approach: LAA) และแนวทางระบบการจดัการฟาร์ม (Farm 
System Approach: FSA) (Atreya, Sitaula, Johnsen and Bajracharya, 2010: 12) 

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fidafrique.net%2Fspip.php%3Fpage%3Darticle_pdf%26id_article%3D789&ei=8Q-gTaD9LcnMrQfGnOmLAw&usg=AFQjCNFI8DdolwPXTZ6tY9Fdd8Sb2I-8bQ
http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQhgIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cbnrm.net%2F&ei=fQ-gTer7CojWrQeSvJjuAg&usg=AFQjCNHGBctNIv5PNPj6qFcHPU61rMzZwg
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2.1.2  การศึกษาและการวเิคราะห์การด ารงชีพอย่างยัง่ยืน 
จุดแข็งส าคญัของแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน คือ สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์

ปัญหาการพฒันาในวงกวา้ง โดยมุ่งเน้นท่ีผลของการด ารงชีพแทนท่ีจะเน้นวตัถุประสงค์ของ
โครงการ ท าใหส้ามารถวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีซบัซอ้นได ้เพราะหลกัการมีความเด่นและชดัเจน อีกทั้งยงั
สามารถใชง้านจริงไดม้ากในการคาดการณ์ผลลพัธ์และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

อย่างไรก็ตาม มีผูใ้ห้ข้อสังเกตว่าแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนมีจุดอ่อนท่ีส าคัญ คือ 
ประสบการณ์ในทางปฏิบติัมีน้อย ท าให้เกิดความลม้เหลวในการจดัการกบัการเมืองและการต่อสู้
เพื่อสิทธิของเกษตรกร เพราะตอ้งใช้เวลาและงบประมาณมาก อีกทั้งยงัตอ้งมีทีมงานท่ีเป็นสห
สาขาวิชาและเช่ียวชาญ อีกทั้งยงัมีความยุง่ยากในการพิจารณาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบั
สินทรัพยห์รือทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และขาดการพิจารณาในส่วนของบทบาทของตลาดซ่ึงมีความส าคญัใน
การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (Scoones, 1998: 8)  

การด าเนินการวเิคราะห์วธีิการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนืส าหรับโครงการพิจารณาแต่ละโครงการ
มีแนวทางซ่ึงแบ่งอกเป็น 3 ขั้นตอน (Scoones, 1998: 5) ดงัต่อไปน้ี  

ขั้นตอนแรก : ตรวจสอบวา่โครงการท่ีจะใชมี้ความเหมาะสมและมีจ านวนท่ีเพียง
พอท่ีจะใชก้รอบการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนืในการวเิคราะห์ 

ขั้นตอนท่ีสอง : การประเมินผลกระทบของแต่ละโครงการต่อความยากจนในชนบท
นั้นๆ 

ขั้นตอนท่ีสาม : วเิคราะห์มูลค่าเพิ่มโดยการใชก้รอบการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนในการ
ลดความยากจน  

Scoones (1998) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับกรอบการวิเคราะห์วิถีชีวิตชนบทท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญักบัความพยายามท่ีจะตรวจสอบดว้ยการตั้งค าถาม ดงัต่อไปน้ี 

1)  เป็นวิธีท่ีสามารถประเมินผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน
และผูท่ี้ไม่ประสบความส าเร็จ ส่ิงท่ีเป็นตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่เพียงใด 

2)  อะไรคือทรัพยากรของการด ารงชีพ กระบวนการและกลยุทธ์ของสถาบนัท่ี
เก่ียวของกบัการด ารงชีพท่ีมีความส าคญั และการใช้หรือผลของทรัพยากรต่อความส าเร็จของการ
ด ารงชีพท่ีย ัง่ยนืส าหรับกลุ่มท่ีแตกต่างกนัเป็นอยา่งไร 

3)  อะไรคือความหมายในทางปฏิบติัและนโยบายตลอดจนการด าเนินงานท่ี
สมบูรณ์ใหเ้กิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนื 

การด ารงชีพประกอบดว้ยสินทรัพย ์(ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางกายภาพ ทุนมนุษย ์ทุนดา้น
เงินทุน และทุนทางสังคม) กิจกรรมและการเข้าถึงส่ิงเหล่าน้ี ด้วยการเก้ือกูลของสถาบันและ
ความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีร่วมกนัก าหนดการมีชีวิตตวับุคคลหรือครัวเรือน” (Ellis, 2000: 10 อา้งถึงใน 
Swan, 2005:  310)  
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ในการประเมินผลลพัธ์ของการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนวา่ ผลท่ีไดน้ั้นมีการพฒันาหรือปรับปรุง
คุณภาพวถีิชีวติหรือไม่อยา่งไร Scoones (1998: 6-7)ไดเ้สนอแนวทางการวิเคราะห์ความส าเร็จวา่ได้
ดูจากของผลลพัธ์ 5 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย  

1)  การสร้างจ านวนวนัท างาน (Creation of Working Days) 
2)  การลดความยากจน (Poverty Reduction) 
3)  ความสามารถและความอยูดี่มีสุข (Well-being and Capabilities) 
4)  การปรับตวัของการด ารงชีพ ความอ่อนแอ และการฟ้ืนตวั (Livelihood 

Adaptation, Vulnerability and Resilience) 
5)  ความย ัง่ยนืของฐานทรัพยากร (Natural Resource Base Sustainability) 

ในการวเิคราะห์ทรัพยากรของการด ารงชีพน้ี Scoones (1998: 8-11) ไดน้ าเสนอรายการการ
วิเคราะห์ ว่าควรประกอบดว้ย การเรียงล าดบัเหตุการณ์ การทดแทน การจดักลุ่ม การเขา้ถึง การ
แลกเปล่ียน และแนวโนม้ ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ทรัพยากรหรือทุนในแต่ละดา้น เพื่อศึกษาผลกระทบ
ท่ีจะมีต่อการเลือกใชก้ลยทุธ์และผลลพัธ์ของการเลือกแนวทางการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนส่ีแนวทางซ่ึง
ประกอบด้วย 1) การท าเกษตรเขม้ขน้ (Agricultural Intensification) การขยายพื้นท่ีท าเกษตร 
(Extensification of Agricultural Aica) การกระจายความเส่ียงในการด ารงชีพ (Livelihood Diversification) 
และการยา้ยถ่ิน (Migration) พร้อมกบัระบุส่ิงท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีพ (หรือการรวมกนัของ “ทุน”) 
ซ่ึงจ าเป็นส าหรับการเลือกกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกนั การรวมทุนเป็นส าคญัในกระบวนการของการ
วิเคราะห์ (Scoones, 1998: 8-9) เน่ืองจากกลยุทธ์การด ารงชีพในชนบทมกัจะตอ้งพึ่งพาฐาน
ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมาก พอร์ตการลงทุนของการด ารงชีพจึงสามารถคาดวา่จะแตกต่างกนั  
เช่น การไล่ระดบัตามระดบัของทรัพยากรธรรมชาติ ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมของท่ีมี
อยูภ่ายในพื้นท่ีใดๆ และส่ิงเหล่าน้ียงัมีผลกระทบส าคญัในองคป์ระกอบของพอร์ตการลงทุนในการ
ด ารงชีพ จ านวนความกวา้งของแกนของความแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความแตกต่างในการเป็น
เจา้ของสินทรัพย ์ระดบัรายได ้เพศ อาย ุศาสนา วรรณะ ฐานะทางสังคมหรือการเมืองและอ่ืนๆ  

ส าหรับสถาบนัเป็นการปฏิบติัโดยปกติหรือรูปแบบของพฤติกรรม ของโครงสร้างท่ีมีอยู่
ภายในกฎระเบียบรวมทั้งบรรทดัฐานของสังคม  และมีการใช้อย่างแพร่หลายเป็นเวลายาวนาน 
สถาบนัจึงอาจเป็นได้ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สถาบนันอกจากมีพลวตัอย่างต่อเน่ือง 
กล่าวคืออาจจะถูกเปล่ียนโฉมหนา้เม่ือเวลาผา่นไป ดงันั้นสถาบนัจึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ของการเจรจาต่อรองทางสังคม ในแนวทางการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนื (Scoones, 1998: 12-13)  

การพิจารณาระเบียบวิธีการ (Methodological Considerations) กรอบการท างานส าหรับการ
วเิคราะห์ของการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนืท่ีน าเสนอมีลกัษณะเป็นแบบองคร์วมและมุมมองเชิงบูรณาการ
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ของกระบวนการ โดยท่ีคนจะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวในการบรรลุวิถีชีวิตท่ีย ัง่ยืนไดน้ั้น
ตอ้งมีการตรวจสอบแต่ละองค์ประกอบท่ีวางไวใ้นกรอบแนวคิด เร่ิมจากปัจจยัการด ารงชีพตาม
บริบท ผา่นทรัพยากรหรือทุนต่างๆ แนวทางท่ีจะเลือกใชก้ลยทุธ์และการไดม้าซ่ึงผลลพัธ์ ผา่นเลนส์
ของสถาบนัซ่ึงเป็นการด าเนินการอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพท่ี
หลากหลาย ดังนั้ นควรจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ส าหรับการการวิเคราะห์ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกระนั้นก็ตาม ความพยายามเหล่าน้ีในการวิจยัอาจจะครบถว้นท่ีจะอธิบายทุกดา้นของการ
พฒันาวิถีชีวิตอยา่งย ัง่ยืนในพื้นท่ีท่ีก าหนด กรอบการท างานส าหรับการวิเคราะห์ของการด ารงชีพ
อย่างย ัง่ยืนน าเสนอน้ี จะสะทอ้นมุมมองแบบองค์รวมและแบบบูรณาการของกระบวนการ คนให้
บรรลุ การด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน การวางแผนส าหรับการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน การเจรจาต่อรอง การ
ด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนในหมู่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีหลากหลาย จึงตอ้งเป็นงานแรกของกระบวนการ 
เน่ืองจากยงัมีการเขา้แทรกแซงไดใ้นทุกช่วงของกระบวนการ เช่น ช่วงของตวัเลือกการแทรกแซงท่ี
เป็นไปไดแ้ละการแลกเปล่ียน (Trade-offs) ระหว่างการต่อรองเหล่าน้ีเสมอ การเจรจาต่อรองและ
การอภิปรายท่ีชดัเจนตอ้งด าเนินการต่อไปตลอดกระบวนการศึกษา จนกวา่จะไดข้อ้สรุปท่ีสมบูรณ์
หรือเป็นท่ียติุ (Scoones, 1998: 14-15) 

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตวัส าหรับการพฒันาเป็นแนวคิดประกอบกบัการวิเคราะห์
การด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนท่ีส าคญักระบวนการหน่ึง โดยมีสองกระบวนทศัน์ ซ่ึงอธิบายตวัช้ีวดัของ
ความย ัง่ยนื กระบวนทศัน์แรกเป็นกระบวนทศัน์จากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูน้ า และเป็นการเรียนรู้จาก
บนลงล่าง ท าตามขั้นตอนระเบียบวิธีการวิจยัและประเมิน น าเสนอลกัษณะท่ีมีการระบุ การเลือก
ตวัช้ีวดัและการวดั ตามแนวทางนิรนัย เน้นการใช้ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ท าการสรุปโดยเสนอเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย น าการประเมินผล
ความย ัง่ยนืของทอ้งถ่ินไปใช ้โดยวธีิการท่ีน าโดยผูเ้ช่ียวชาญรับทราบความจ าเป็นของการใชต้วัช้ีวดั
เชิงปริมาณ พร้อมกบัความซับซ้อนของระบบท่ีมีพลวตั แต่ไม่ไดเ้น้นความซับซ้อนส าหรับการ
น าไปใช้ในชุมชน กระบวนทศัน์ท่ีสอง ให้ความส าคญักบัปรัชญาการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการ
เพิ่มเติมความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ มานุษยวิทยา วฒันธรรม การเคล่ือนไหวทางสังคม 
การศึกษาผูใ้หญ่ การศึกษาเพื่อการพฒันาและจิตวิทยาสังคม การวิจยัในแนวทางน้ีเน้นให้เห็น
ความส าคญัของความเขา้ใจบริบททอ้งถ่ิน เพื่อก าหนดเป้าหมาย และสร้างความส าคญัและติดตาม
ความย ัง่ยนืท่ี เป็นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัท่ีให้ชุมชนและนกัวิจยัเขา้ใจมุมมองท่ีเก่ียวขอ้ง
และความหมายเก่ียวกบัปัญหาในทอ้งถ่ินท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้ กระบวนการในท่ีน้ีเก่ียวขอ้งกบัผู ้
ปฏิบติัทางสังคมในกระบวนการวิจยัเพื่อกระตุน้ให้เกิดการกระท าทางสังคมหรือการเปล่ียนแปลง
เป็นการวิเคราะห์การด ารงชีพท่ีใช้แนวทางการพฒันาจากล่างข้ึนบน (Bottom-up) (Reed, Fraser and 
Dougill, 2006: 407)  
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การวิเคราะห์การด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน โดยใชก้รอบแนวคิดจากล่างข้ึนบน จะท าการพฒันา
ตวัช้ีวดัของการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนท่ีสามารถตรวจสอบการเปล่ียนแปลงในธรรมชาติของทุนทาง
กายภาพ ทุนทางมนุษย ์ทุนทางสังคมและทุนทางการเงิน โดยท าการวเิคราะห์เป็นล าดบัขั้นดงัน้ี  

อนัดบัแรก กรอบตวับ่งช้ีความย ัง่ยืนตอ้งช่วยตวัช้ีวดัการพฒันาต่างๆ เพื่อสร้างบริบทของ
มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มท่ีพวกเขาก าลงัท าการศึกษา ซ่ึงบริบทน้ีจะถูกสร้างโดยชุมชนและสามารถ
ระบุถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน หรือหมายถึงการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชน
นัน่เอง 

อนัดบัท่ีสอง กรอบตวับ่งช้ีความย ัง่ยืนให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการก าหนดเป้าหมาย และ
การจดัการส าหรับการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกนัระบุวิสัยทศัน์ เป้าหมาย 
และการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ ส าหรับความย ัง่ยนืร่วมกนั 

อนัดบัท่ีสาม ตวับ่งช้ีทุกกรอบของความย ัง่ยืนให้ใชว้ิธีการท่ีจะเลือกตวัช้ีวดั ซ่ึงสามารถจะ
วดัความกา้วหน้าท่ีชุมชนมีส่วนร่วมระบุศกัยภาพในการสร้างตวัช้ีวดั และประเมินกบัตวัช้ีวดัของ
ตวัเอง ถ่วงน ้าหนกัและเลือกตวัช้ีวดัท่ีสามารถใชไ้ด ้ 

อนัดบัสุดทา้ย ทุกขอ้มูลจะถูกเก็บรวบรวมและน าวิเคราะห์ หาตวัช้ีวดั ซ่ึงจะถูกใช้โดย
ชุมชนไม่วา่จะเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ขอ้มูลท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ต่อไป เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของความย ัง่ยนื (Reed, Fraser and Dougill, 2006: 408) 

การมีชีวิตอยา่งย ัง่ยืนบนพื้นฐานของความสามารถในการเขา้ถึง ความเสมอภาคและความ
ย ัง่ยืน ทั้งในเร่ืองแนวทางการด าเนินการและเป้าหมาย อาจเรียกไดว้่าเป็นการด ารงชีพในมิติของ
สังคมท่ีย ัง่ยืนท่ีตั้งอยูบ่นความสามารถในการเผชิญกบัแรงกดดนั และการท าให้เกิดความตระหนกั
ในส่ิงท่ีจะเกิดกบัคนในอนาคต โดยให้ความส าคญักบัการมีชีวิตอยา่งย ัง่ยืนสุทธิ (Net Sustainable 
Livelihoods) ซ่ึงเป็นการพิจารณาทั้งด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีย ัง่ยืน ภายใตก้ารแข่งขนัและ
ผลกระทบจากภายนอก โดยนยัน้ี นโยบายท่ีจะท าให้เกิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนควรเป็นไปเพื่อการ
สนบัสนุนความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งทุนหรือทรัพยากรต่างๆ การปรับปรุงความเสมอภาค 
และการเพิ่มข้ึนของสังคมท่ีย ัง่ยืน ปัจจยัส าคญัท่ีควรเขา้ใจประกอบดว้ย 1) อตัราการเจริญพนัธ์ุท่ีต ่า 
2) ความเขม้ขน้ ความซบัซ้อน และการเปล่ียนแปลงของระบบการท าฟาร์มขนาดเล็ก 3) แนวโนม้
การด ารงชีพของเศรษฐกิจชนบท 4) ปัจจยัท่ีท าใหอ้พยพ (Chambers, Conway and Studies, 1992: 1) 
ดงันั้น การศึกษาการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนจึงข้ึนกบัหลกัสามประการคือ ความสามารถ (Capability) 
ความเสมอภาค (Equity) และความย ัง่ยนื (Sustainability) 

Capability คือความสามารถของบุคคลในการท ากิจกรรมและการไดม้าซ่ึงส่ิงจ าเป็นพื้นฐาน
ต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกและแสดงออก ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ท าให้บุคคล
สามารถต่อสู้กบัแรงกดดนัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได ้และมีความสามารถในการเขา้ถึงบริการและ
ขอ้มูลในการใชท้รัพยากรดว้ย  
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Equity ปกติใช้ในการวดัการกระจายของรายได้ แต่ในแนวคิดน้ีเสนอวา่ ควรพิจารณาการ
กระจายท่ีไม่สมดุลของทรัพยสิ์น สมรรถนะ โอกาส และความไม่เท่าเทียมกนัในดา้นต่างๆ 

Sustainability เป็นความสามารถในการด ารงอยู่และปรับปรุงวิถีชีวิต ในขณะท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและความสามารถ ทั้งในทอ้งถ่ินและระดบัโลก  

การด ารงชีพคือการก าหนดทุนหรือสินคา้ท่ีเหมาะสม รวมทั้งการไหลเวียนของอาหารและ
เงินสดเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ในขณะท่ี ความมัน่คง หมายถึง ความมัน่คงของการเป็นเจา้ของ
ในการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากร รายได ้การเก็บรักษาทุนและป้องกนัความเส่ียงของทุนท่ีไม่แน่นอน 
ส่วนความย ัง่ยืน หมายถึง การบ ารุงรักษาและการท าให้เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภาพของ
ทรัพยากรหรือระยะยาว ครัวเรือนอาจจะพฒันาไปสู่การด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนในหลายทาง เช่น การ
เป็นเจา้ของท่ีดิน ปศุสัตว ์ตน้ไม ้การมีสิทธิในทุ่งหญา้ การท าประมง การล่าสัตว ์หรือการท างาน
รับจา้งท่ีมัน่คงด้วยค่าจา้งท่ีเพียงพอ หรือจากกิจกรรมประเภทอ่ืนๆ (Chambers et al., 1992: 1)
องค์ประกอบของการด ารงชีพสามารถแสดงในภาพท่ี 2.1 ซ่ึงแสดงให้เห็นความเก่ียวพนักนัของ
ความสามารถของการด ารงชีพ การเขา้ถึงทรัพยากรต่างๆ ทั้งท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่2.1  องคป์ระกอบและความเช่ือมโยงขององคป์ระกอบในการด ารงชีพ 
แหล่งทีม่า: Chambers et al., 1992: 7. 
  

การศึกษาการด ารงชีพ สามารถศึกษาไดด้ว้ยการใช้ครัวเรือนเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ 
โดยแบ่งออกได ้4 ส่วนคือ บุคคล กิจกรรม สินทรัพย ์และผลลพัธ์ สินทรัพยแ์บ่งออกเป็นสินทรัพย์
ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละมีการเก็บรักษา และสินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงสามารถดูจากการเขา้ถึงและการอา้ง

ความสามารถในการ

ท ามาหากิน 

การด ารงชีพ 

การอนุรักษแ์ละ

แหล่งทรัพยากร 

 

สิทธิและการเขา้ถึง 
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สิทธ์ิ (Claim and Access) ตวัอยา่งเช่น การให้การศึกษาแก่สมาชิกของครัวเรือนเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการเขา้ถึงทรัพยากรเพื่อการด ารงชีพ (Chambers et al., 1992: 7-8)  

ความย ัง่ยืนแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ Environmental Sustainability กบั Social Sustainability 
หรือเป็นเร่ืองของผลกระทบจากภายนอกและผลกระทบจากภายใน 

Environmental Sustainability ค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีการสงวนรักษาไวส้ าหรับคนรุ่นต่อๆ ไป 
ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็นสองระดับ คือ ระดับท้องถ่ินและระดับโลก ในระดับท้องถ่ินเป็น
การศึกษาผลกระทบจากการด ารงชีพว่า จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีหรือไม่ดีกบัแหล่ง
ทรัพยากร เช่น การกลายเป็นทะเลทราย การท าลายป่าไม ้การสงวนใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั การ
ท าเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้ ส าหรับในระดบัโลกก็มกัจะเป็นการพิจารณาว่าแนวทารงการด ารงชีพ
ส่งผลกระทบอย่างไรกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว เช่น การสร้างก๊าซเรือนกระจก การใชเ้ช้ือเพลิงท่ี
หมดไป การปล่อยมลพิษต่างๆ เป็นตน้ 

Social Sustainability เก่ียวขอ้งกบัการบีบคั้นและภาวะวิกฤต พลวตัของความสามารถใน
การด ารงชีพ และ ความย ัง่ยืนท่ีถ่ายทอดไปยงัรุ่นต่อๆ ไป ซ่ึงเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ในการด ารงชีพท่ี
ประกอบดว้ย การจ ากดัการใช้ การสะสมกกัตุน การจ าหน่ายทรัพยสิ์น การเปล่ียนแปลง การอา้ง
สิทธ์ิ และการอพยพ โดยมีแนวทางการวิเคราะห์ 3 ทาง คือ การประเมินค่าการด ารงชีพในอนาคต 
การให้ความส าคัญกับการเป็นอยู่แบบเข้มข้น และการประเมินผลกระทบของการด ารงชีพ  
นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณานโยบายส าหรับผูย้ากไร้มี 3 แนวทาง คือ การยกระดบัความสามารถใน
การเขา้ถึงทรัพยากร ปรับปรุงความเสมอภาค และเพิ่มความย ัง่ยืนทางสังคม ยกระดบัความสามารถ
ในการเขา้ถึงทรัพยากร เนน้การศึกษา การสาธารณสุขเชิงรุก การช่วยเหลือดา้นการพฒันาการผลิต 
งานการเกษตร การคมนาคม การส่ือสารและข้อมูล ความยืนหยุ่นทางการเงิน ในขณะท่ีการ
ปรับปรุงความเสมอภาค เน้นการวิเคราะห์การจดัสรรทุนท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ท่ีดิน การให้ความ
มัน่คงในดา้นทรัพยากรธรรมชาติส าหรับคนรุ่นต่อๆ ไป การยกระดบัการผลิตและการใชท้รัพยากร
ใหคุ้ม้ค่า  ส่วนการใหสิ้ทธิในการเขา้ถึงการศึกษา สาธารณสุข และเครดิต การขจดัอุปสรรคท่ีท าให้
ยากจน ส่วนการเพิ่มความย ัง่ยืนทางสังคม ให้ความส าคญักบัการโดยใชก้ฎหมายท่ีเป็นธรรม การ
ป้องกนัอุบติัภยั การช่วยเหลือผูย้ากไร้ในช่วงท่ีล าบาก การเขา้ถึงระบบสาธารณสุข และการควบคุม
ประชากร (Chambers et al., 1992: 10-23) 

ในการวิจยัดา้นประชากร เก่ียวกบัแนวโน้มและความซับซ้อนของการเปล่ียนแปลง การ
ด ารงชีพแบบเขม้ขน้และการท างานนอกภาคการเกษตร การด ารงชีพในชนบทอย่างย ัง่ยืนและการ
อพยพ แนวทางการศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางการด ารงชีพอย่างย ั่งยืน ควรจะประเมิน
สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมภายใตแ้นวโน้มการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน ทดสอบและพฒันา
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แนวโน้มการด ารงชีพและผลของการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน สร้างเคร่ืองมือในการตั้ งเกณฑ์หรือ
ทางเลือกในการคิดลดจากในอนาคต (Chambers et al., 1992: 24) 

 
2.2  แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการเรียนรู้ 
 
 มนุษยมี์ความกระหายในการเรียนรู้มาตั้งแต่ในอดีต โดยมนุษยไ์ด้เร่ิมตน้การบนัทึกตั้งแต่
ยุคกรีกโบราณ อนัเป็นท่ีทราบกนัอย่างแพร่หลาย และมีปรัชญาเมธีท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน อาทิ   
Socrates,  Plato and Aristotle Socrates ผูถื้อก าเนิดเม่ือประมาณ 470 ปีก่อนคริสตกาล เป็นผูส้นใจ
ใฝ่รู้และสนทนาขอ้ปัญหากบัผูค้นต่างๆ ซ่ึงถือเป็นแนวทางการเรียนรู้เฉพาะของ Socrates แต่น่า
เสียดายท่ี Socrates ไม่มีการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นองคค์วามรู้มากนกั ขอ้มูลท่ีไดจ้าก Socrates เกิด
จากการจดบนัทึกของ Plato ผูเ้ป็นทั้งเพื่อนและศิษยเ์อกของ Socrates อีกทั้งยงัเกิดในกรุงเอเธนส์
เช่นเดียวกันกับ Socrates Plato เกิดเม่ือประมาณ 427-428 ปีก่อนคริสตกาล และเป็นผูก่้อตั้ ง
สถาบนัการศึกษาเรียกว่า Academy ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาอย่างมีระบบและการวิจยัเพื่อ
แสวงหาความรู้และความจริงในทางปรัชญา ส าหรับ Aristotle นั้นเกิดในเมือง Stagira, Macedonia 
เม่ือประมาณ 384 ปีก่อนคริสตกาล และเป็นศิษยข์อง Plato ในส านกั Academy แต่ความคิดของ
อาจารยแ์ละศิษยคู์่น้ีมกัจะไม่ค่อยสอดคลอ้งกนันกั ซ่ึงแสดงให้เห็นในรูปเขียนของ Raphael ในภาพ
ท่ีมีช่ือวา่ School of Athens ท่ีอาจารยแ์ละศิษยย์นือยูคู่่กนัตรงกลางของภาพ ในมือต่างถือต าราคนละ
เล่ม Plato ผูเ้ป็นอาจารยอ์ยูด่า้นซ้ายมือของภาพ ส่วน Aristotle อยู่ดา้นขวามือ แต่ต่างฝ่ายต่างช้ีมือ
ขวาของตนในทางตรงกนัขา้ม Plato ช้ีน้ิวข้ึนสู่ทอ้งฟ้าส่วน Aristotle ช้ีน้ิวลงสู่ดิน เน่ืองจาก Plato มี
แนวคิดท่ีครอบคลุมทั้งส่ิงท่ีพิสูจน์และสัมผสัได้กบัส่ิงท่ีไม่อาจสัมผสัได้และอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของมนุษย ์ส่วน Aristotle นั้นมีแนวคิดของความเช่ือในส่ิงท่ีปรากฏเชิงประจกัษแ์ละมีเหตุมี
ผล ซ่ึงเท่ากบัเป็นแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ หรืออาจจะกล่าวว่า Aristotle เป็นผูน้ านกัปรัชญาสาย
ธรรมชาติ (Van Doren, 1992: 42-45)  
            แนวคิดของ Aristotle เป็นท่ียอมรับและใช้เป็นหลกัในการแสวงหาความรู้เป็นเวลานาน 
ตราบจนกระทัง่เกิดการครอบง าของศาสนาจนท าให้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ท่ีอาจจะขดักับ
หลกัการความเช่ือทางศาสนาถูกปิดกั้น ต่อมาไดเ้กิดการฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ข้ึนท า
ใหแ้นวคิดเชิงวทิยาศาสตร์ไดมี้โอกาสพฒันาอีกคร้ังต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั นกัวชิาการผูมี้ช่ือเสียงใน
ยุคน้ี เช่น Francis Bacon ไดอ้ธิบายผลงานท่ีมีช่ือเสียงของเขาคือ Advancement of Learning ใน
ลกัษณะท่ีเป็นแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้อยา่งมีเหตุผลท่ีแตกต่างจากแนวคิด
ของ Aristotle ท่ีเนน้การหาขอ้สรุปแบบนิรนยั (Deduction) ในขณะท่ี Francis Bacon เนน้กระบวนการ
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หาขอ้สรุปแบบอุปนัย (Induction) อย่างไรก็ตามทั้งกระบวนการแบบนิรนัยและอุปนัยเป็น
กระบวนการส าคญัของการเรียนรู้ ในยุคสมยัใหม่ (Van Doren, 1992: 137-140) ซ่ึงต่อมาไดย้ก
ฐานะข้ึนเป็นทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีตั้งอยูบ่นการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค ทฤษฎีการวาง
เง่ือนไขแบบการกระท า และทฤษฎีการเรียนรู้ของสังคม 
 

2.2.1  ทฤษฎกีารเรียนรู้ทีต่ั้งอยู่บนการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค  
ทฤษฏีน าเสนอโดย Ivan Petrovich Pavlov  ผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสรีรวิทยา (Nobel 

Prize in Physiology) ในปี พ.ศ. 2447 (Wikipedia, 2011b) เป็นผูริ้เร่ิมตั้งทฤษฎีน้ีเป็นคนแรก โดย
เสนอว่า การเรียนรู้ท่ีตั้ งอยู่บนการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค คือ การตอบสนองท่ีเป็นไปโดย
อตัโนมติั เม่ือน าส่ิงเร้าใหม่มาควบคู่กบัส่ิงเร้าเดิม ซ่ึงนกัจิตวิทยาเรียกพฤติกรรมการตอบสนองน้ีวา่ 
พฤติกรรมเรสปอนเดน้ท์ (Respondent) ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติ ในการศึกษาของ 
Pavlov นั้น มีส่ิงเร้าอยูส่องประเภท คือ ส่ิงเร้าท่ีเป็นกลาง (Neutral Stimulus) และส่ิงเร้าท่ีไม่ไดว้าง
เง่ือนไข (Unconditioned Stimulus) ส่ิงเร้าท่ีเป็นกลางคือส่ิงเร้าท่ีไม่ก่อให้เกิดการตอบสนอง ซ่ึงใน
การทดลองของ Pavlov คือ เสียงกระด่ิง ในขณะท่ีส่ิงเร้าท่ีไม่ได้วางเง่ือนไขท่ีได ้คือ ผงเน้ือ มี
กระบวนการท่ีส าคญั 3 ประการ อนัเป็นผลจากการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไข ประการแรก  คือ 
ความสามารถของอินทรียท่ี์จะตอบสนองในลกัษณะเดิมต่อส่ิงเร้าท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัได ้ประการ
ท่ีสอง คือ การจ าแนกเป็นความสามารถของอินทรียใ์นการท่ีจะจ าแนกความแตกต่างของส่ิงเร้าได ้
และประการท่ีสาม คือ การลบพฤติกรรมชัว่คราว เป็นสภาพท่ีพฤติกรรมการตอบสนองลดน้อยลง 
อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีไม่ไดรั้บส่ิงเร้าท่ีไม่ไดถู้กวางเง่ือนไขและการฟ้ืนตวัของการตอบสนอง
ท่ีวางเง่ือนไข หลงัจากเกิดการลบพฤติกรรมชัว่คราวแลว้สักระยะหน่ึง พฤติกรรมท่ีถูกลบเง่ือนไข
แลว้อาจฟ้ืนตวัเกิดข้ึนมาอีกหากไดรั้บการกระตุน้โดยส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข จากหลกัการขา้งตน้น้ี
สามารถสรุปหลกัการเรียนรู้ของ Pavlov เป็นแผนผงั ดงัภาพท่ี 2.2  
 
 
 

  

 
ภาพที ่2.2  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคของ Pavlov 
แหล่งทีม่า:  Wikipedia. 2011b, 22 February 2011. 

การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค 

ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข + ส่ิงเร้าท่ีไม่ไดว้างเง่ือนไข 

การเรียนรู้ 

ความสามารถของอินทรียท่ี์จะตอบสนองต่อส่ิงเร้า การท่ีจะจ าแนก
ความแตกต่างของส่ิงเร้า และการลบพฤติกรรมชัว่คราว 
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Pavlov เช่ือว่าการเรียนรู้ของส่ิงมีชีวิตจ านวนมากเกิดจากการวางเง่ือนไข (Conditioning) 
กล่าวคือ การตอบสนองหรือการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงเร้าหน่ึงมกัมีเง่ือนไขหรือสถานการณ์ก าหนด
เสมอ ซ่ึงในสภาพปกติหรือในชีวิตประจ าวนั การตอบสนองเช่นนั้นอาจไม่มี เช่น กรณีสุนขัไดย้ิน
เสียงกระด่ิงและน ้ าลายไหล เสียงกระด่ิงเป็นส่ิงเร้าท่ีตอ้งการให้เกิดการเรียนรู้จากการวางเง่ือนไข 
ซ่ึงตามปกตินั้นเสียงกระด่ิงไม่ไดท้  าให้สุนขัน ้ าลายไหล แต่ตน้การทดลองท่ีตอ้งการให้สุนขัน ้ าลาย
ไหลเม่ือไดย้นิเสียงกระด่ิง จึงน าเสียงกระด่ิงไปควบคู่กบัส่ิงเร้าท่ีไม่ไดว้างเง่ือนไข ซ่ึงในท่ีน้ีคือการ
ให้ผงเน้ือ เม่ือท าการจบัคู่ระหว่างส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขและส่ิงเร้าท่ีไม่ได้วางเง่ือนไขไปเร่ือยๆ 
อินทรียห์รือในท่ีน้ีคือสุนัขก็จะเกิดการเรียนรู้ส่ิงเร้าคู่กัน เม่ือสุนัขได้ยินเสียงกระด่ิงโดยท่ีไม่มี 
ผงเน้ือสุนขัก็น ้าลายไหลได ้ เม่ือแยกส่ิงเร้าไปนานๆ เขา้ สุนขัก็เรียนรู้การท่ีจะจ าแนกความแตกต่าง
ของส่ิงเร้าได้จนกระทัง่สามารถลบพฤติกรรมชั่วคราว เม่ือสุนัขได้ยินเสียงกระด่ิงอีกโดยท่ีไม่มี 
ผงเน้ือน ้ าลายสุนัขก็จะไม่ไหล Pavlov เรียกปรากฏการณ์น้ีว่า ส่ิงเร้าท่ีมีเง่ือนไข (Conditioned 
Stimulus) และปฏิกิริยาน ้ าลายไหล เป็นการตอบสนองท่ีเรียกว่าการตอบสนองอย่างมีเง่ือนไข 
(Conditioned Response) องคป์ระกอบส าคญัใน "การเรียนรู้" ตามหลกัการของทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคนั้น การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ตอ้งประกอบด้วยส่วนประกอบ  
4 อยา่ง คือ ส่ิงเร้า แรงขบั การตอบสนอง และส่ิงเสริมแรง โดยท่ีส่ิงเร้าเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ี 
ท าใหอิ้นทรียมี์ปฏิริยาโตต้อบออกมา แรงขบัจะท าใหอิ้นทรียเ์กิดปฏิกิริยาหรือมีพฤติกรรมท่ีน าไปสู่
การเรียนรู้ต่อไป  การตอบสนองเป็นปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเม่ืออินทรียไ์ดรั้บการ
กระตุน้จากส่ิงเร้า ในขณะท่ีส่ิงเสริมแรงเป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้กิดแรงขบัใหเ้กิดการตอบสนองมากข้ึน 

ส าหรับแนวทางการประยุกตใ์ช้ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีตั้งอยูบ่นการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค
นั้น ทิศนา แขมมณี (2548: 52-53) ระบุวา่  

1)  พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยเ์กิดจากการวางเง่ือนไขท่ีตอบสนองต่อ
ความตอ้งการทางธรรมชาติ 

2)  พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยส์ามารถเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงเร้าท่ีเช่ือมโยง
กบัส่ิงเร้าตามธรรมชาติ 

3)  พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยท่ี์เกิดจากส่ิงเร้าท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าตาม
ธรรมชาติจะลดลงเร่ือยๆ และหยดุลงในท่ีสุดหากไม่ไดรั้บการตอบสนองตามธรรมชาติ 

4)  พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์ต่อส่ิงเร้าท่ีเช่ือมโยงกับส่ิงเร้าตาม
ธรรมชาติจะลดลงและหยุดไปเม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามธรรมชาติ และจะกลบัปรากฏข้ึนได้
อีกโดยไม่ตอ้งใชส่ิ้งเร้าตามธรรมชาติ 

5)  มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะจ าแนกลักษณะของส่ิงเร้าให้แตกต่างกันและเลือก
ตอบสนองไดถู้กตอ้ง  
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ในท านองเดียวกนั กมลรัตน์  หลา้สุวงษ์ (2523: 151-152) ไดน้ าเสนอกฎแห่งการเรียนรู้
ในทางจิตวิทยาการศึกษา โดยการประยุกต์ใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค 
ดงัน้ี  

1)  กฎแห่งการลดภาวะ (Law of Extinction) คือ ความเขม้ขน้ของการตอบสนอง
จะลดนอ้ยลงเร่ือยๆ ถา้อินทรียไ์ดรั้บส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขเพียงอยา่งเดียว หรือความมีสัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขกบัส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขห่างออกไปมากข้ึน เช่น การให้แต่เสียงกระด่ิงอย่าง
เดียว โดยไม่ใหผ้งเน้ือบดตามมา จะท าใหสุ้นขัเกิดปฏิกิริยาน ้าลายไหลลดลงเร่ือยๆ 

2)  กฎแห่งการฟ้ืนคืนสภาพ (Law of Spontaneous Recovery) คือ การตอบสนอง
ท่ีเกิดจากการวางเง่ือนไขท่ีลดลง เพราะไดรั้บแต่ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขเพียงอยา่งเดียว จะกลบัปรากฏ
ข้ึนอีกและเพิ่มมากข้ึนๆ ถา้อินทรียมี์การเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง โดยไม่ตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขมา
เขา้คู่ช่วย เช่น การให้แต่เสียงกระด่ิงอย่างเดียว โดยไม่ให้ผงเน้ือบดตามมาบ่อยเขา้ สุนัขก็จะไม่
เกิดปฏิกิริยาน ้าลายไหลตามปกติ 

3)  กฎแห่งสรุปกฎเกณฑ์โดยทัว่ไป (Law of Generalization) คือ ถา้อินทรียมี์การ
เรียนรู้ โดยการแสดงอาการตอบสนองจากการวางเง่ือนไขต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขหน่ึงแลว้ ถา้มีส่ิง
เร้าอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบัส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขเดิม อินทรียจ์ะตอบสนองเหมือนกบัส่ิงเร้าท่ี
วางเง่ือนไขนั้น เช่น ถา้สุนขัมีอาการน ้ าลายไหลจากการสั่นกระด่ิงแลว้ เม่ือสุนขัตวันั้นไดย้ินเสียง
ระฆงัหรือเสียงฉาบจะมีอาการน ้ าลายไหลเช่นกนั เพราะเป็นส่ิงเร้าอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบั 
ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขไวแ้ต่เดิม 

4)  กฎแห่งความแตกต่าง (Law of Discrimination) คือ การท่ีอินทรียมี์การเรียนรู้
โดยการตอบสนองจากการวางเง่ือนไขต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขหน่ึงแลว้ ถา้ส่ิงเร้าอ่ืนท่ีมีคุณสมบติั
แตกต่างจากสิเร้าท่ีวางเง่ือนไขเดิม อินทรียน์ั้นจะตอบสนองแตกต่างไปจากส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขนั้น 
เช่น ถา้สุนขัมีอาการน ้าลายไหลจากการสั่นกระด่ิงแลว้ เม่ือสุนขัไดย้ินเสียงประทดัหรือเสียงปืนก็จะ
ไม่มีอาการน ้าลายไหล เพราะส่ิงเร้าอ่ืนน้ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขไวเ้ดิม 

 
2.2.2  ทฤษฎกีารวางเง่ือนไขแบบการกระท า (Operant Conditioning)  
Skinner (1904-1990) เป็นเจา้ของทฤษฎีน้ี  โดยท่ี Skinner มีความคิดวา่พฤติกรรมส่วน

ใหญ่ของมนุษยน์ั้น เกิดจากมนุษยเ์ป็นผูล้งมือกระท าเอง ไม่ใช่เกิดจากการจบัคู่ระหวา่งส่ิงเร้าใหม่
กบัส่ิงเร้าเก่าตามทฤษฎีของ Pavlov  Skinner เสนอว่า “พฤติกรรม” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 
ประการ ไดแ้ก่  1) ส่ิงท่ีท าให้ให้เกิดข้ึนก่อน (Antecedent)  2) พฤติกรรม  (Behavior) และ 3) ผลท่ี
ได้รับ (Consequence)  ซ่ึงสามารถจะเรียกย่อๆ ว่า A-B-C  โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ประการน้ีจะ
ด าเนินการแบบต่อเน่ืองกนัไปและน าไปสู่ผลท่ีไดรั้บ ค าส าคญัในทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการ
กระท ามีดงัน้ีคือ การเสริมแรง (Reinforcement)  สามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ การ
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เสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) และการเสริมแรงทางลบ (Negative  Reinforcement) 
โดยการเสริมแรงทางบวก คือส่ิงท่ีเป็นตวัสนบัสนุนให้เกิดการแสดงพฤติกรรมข้ึน เช่น การให้
รางวลั (Reward) ส่วนการเสริมแรงทางลบ (Negative  Reinforcement) คือ ส่ิงท่ีมีผลยบัย ั้งการเกิด
การแสดงพฤติกรรม เช่น การลงโทษ  (Punishment) แนวความคิดทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการ
กระท าของ Skinner น้ีไดถู้กน ามาใช้เพื่อท าการปรับพฤติกรรมของบุคคล โดยอาจจะใช้ทั้งในการ
เสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบประกอบกนั หากตอ้งการให้เกิดการกระท าพฤติกรรมใด
ก็จะใช้การเสริมแรงทางบวก หากไม่ตอ้งการให้กระท าพฤติกรรมใดก็จะใช้การเสริมแรงทางลบ  
ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า (Operant Conditioning) ของ Skinner สามารถแสดงเป็น
แผนผงัไดด้งัภาพท่ี 2.3 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.3  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท าของ Skinner 
แหล่งทีม่า:  Wikipedia.  2011b, April 15, 2011. 

 
การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) สามารถท าให้การน าแนวความคิดทฤษฎีการ

วางเง่ือนไขแบบการกระท าของ Skinner ในเร่ืองกฎแห่งผลมาใชอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อท าการปรับ
พฤติกรรมของบุคคล โดยการใชท้ั้งการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบประกอบกนั เช่น 
การให้รางวลัและการลงโทษ ซ่ึงใช้ในการเรียนการสอนและการประเมินเน้นตามกันอย่าง
แพร่หลาย   

  
2.2.3  ทฤษฏีการเรียนรู้ของสังคม 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของสังคม เสนอโดย Bandura (1977) เป็นนกัจิตวิทยาและศาสตราจารย์

เกียรติคุณในสาขาวิชาจิตวิทยาสังคมท่ี Stanford University แบนดูราสนใจศึกษาพฤติกรรมทาง
สังคมและการเรียนรู้ การวจิยัคร้ังแรกของเขาเป็นการศึกษาถึงบทบาทของการสร้างแบบจ าลองทาง

การเสริมแรงทางบวก 

พฤติกรรมเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการ

เสริมแรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่

เป็นส่ิงท่ีบุคคลนั้นตอ้งการ 

พฤติกรรมลดลงเม่ือมีการ

เสริมแรง โดยเฉพาะส่ิงท่ีเขาไม่

พึงปรารถนาเกิดข้ึน 

การเสริมแรงทางลบ 
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สังคมในการสร้างแรงจูงใจ ความคิดและการกระท าของมนุษย์  การเร่ิมตน้ของการวิจยัของ 
Bandura นั้น เป็นการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) โดยเขาได้
ด าเนินการวิเคราะห์รากฐานของการเรียนรู้ของมนุษย์และความโนม้เอียงของเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงแบน
ดูราเช่ือว่าส่ิงแวดล้อมและผูเ้รียนมีความส าคญัเท่าๆ กัน โดยเขาอธิบายว่าพฤติกรรมของคนเรา
ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ 
(Modeling) และตวัแบบนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตเสมอไป อาจเป็นสัญลกัษณ์ เช่น ตวัแบบท่ี
เห็นในโทรทศัน์ ภาพการ์ตูน หนังสือ หรือค าบอกเล่า เป็นตน้ โดยมีกระบวนการของการเรียนรู้ทาง
สังคมส่ีกระบวนการคือ 1) กระบวนการให้ความสนใจ (Attentional Process) 2) กระบวนการเก็บ
ขอ้มูล (Retention Process) 3) กระบวนการขบัเคล่ือนการผลิตซ ้ า (Motor Reproduction Process) 
และ 4) กระบวนการกระตุน้และสร้างแรงบนัดาลใจ (Motivational Process) ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญั
ของทฤษฎีการเรียนรู้ของสังคม (Social Cognitive Theory) หรือทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ปัญญา กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูราสามารถน าเสนอเป็นรูปภาพได้ดงัภาพท่ี 2.4 
(Bandura, 1977: 23) 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่2.4  ทฤษฎีการเรียนรู้ของสังคมของ Bandura 
แหล่งทีม่า:  Bandura, 1977: 23. 
 
 ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูราจะมุ่งไปท่ีการท่ีผูค้น
เรียนรู้จากการสังเกตผูอ่ื้นตามสภาพแวดล้อม พฤติกรรมและความรู้ท่ีตนเองมีอยู่ โดยเช่ือว่าส่ิง
เหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาการเรียนรู้  ทฤษฎีทางสังคมกบัความรู้ความเขา้ใจ
ขั้นตอนของการแสวงหาความรู้หรือการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการสังเกตของแบบอยา่ง
หรือตวัแบบ  การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมจะเนน้ไปท่ีความรู้และความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึน
จากการไดรั้บส่ือ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อการสร้างพฤติกรรมของผูรั้บผา่นส่ือ
และจะส่งผลของการกระท าตามมา  นอกจากน้ี Bandura ยงัเนน้วิธีท่ีง่ายท่ีสุดท่ีจะแสดงการพฒันา

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัพฤติกรรม ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
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จริยธรรมผ่านการพิจารณาจากปัจจยัหลายๆ ปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม และความรู้ความเขา้ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม กระนั้น ก็ตามทฤษฎีความคิดทางสังคมไม่ไดพู้ดและเน้นในส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมและ
ศีลธรรม 

 
2.2.4  การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
การเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีลกัษณะเฉพาะของผูใ้หญ่ ซ่ึงตอ้งค านึงถึงส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจท าให้

อยากเรียน หลกัและเง่ือนไขในการเรียนรู้ และองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ จึงจะสามารถ
จดัการเรียนรู้ไดต้รงตามความตอ้งการ อนัจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ เต็มใจ อยากเรียนรู้ และ
สามารถน าส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงตาม ความตอ้งการ 

ศาสตร์ในการสอนผูใ้หญ่เป็นท่ีรู้จกัในช่ือวา่ Andragogy ซ่ึงเป็นศาสตร์และศิลป์ของการ
สอนของผูใ้หญ่โดยเฉพาะ โดยเช่ือในสมมติฐานท่ีว่า แรงจูงใจในการเรียนรู้เกิดจากปัจจยัภายใน 
(Intrinsic Motivator) เช่น ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) ความส าเร็จ ความรับผิดชอบท่ี
เพิ่มข้ึนหรือคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน เป็นตน้ Malolm (1984 อา้งถึงใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) ได้
เขียนสมมติฐานเก่ียวกบัการเรียนรู้ของของผูใ้หญ่ไวใ้นหนงัสือช่ือ “The Adult Learner: A 
Neglected Species” โดยกล่าวถึงทศันคติส าคญัในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่มี 4 ประการ (Four Critical 
Assumption) ดงัน้ี 

1)  ผูใ้หญ่ตอ้งการรู้วา่ท าไมเขาควรจะตอ้งเรียนรู้เร่ืองหน่ึงๆ 
2)  ผูใ้หญ่ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directing) 
3)  ผูใ้หญ่มีประสบการณ์ท่ีหลากหลายและมากกวา่เด็ก 
4) ผูใ้หญ่พร้อมท่ีจะเรียนรู้ เม่ือเขาตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ในชีวิตจริง ท่ีมีความ

จ าเป็นบีบบงัคบัใหต้อ้งรู้หรือสามารถท าบางส่ิงบางอยา่งใหไ้ด ้เพื่อท าให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิผล 
และน่าพึงพอใจมากข้ึน 

นอกจากน้ีเขายงัได้ยกตวัอย่างกรณีของการท างานพฒันาสุขภาพชุมชน ว่าการจดัการ
เรียนรู้มีความส าคญัอยา่งยิ่ง และเป้าหมายส่วนใหญ่ท่ีเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ ก็คือ “ผูใ้หญ่” เช่น 
ผูน้ าชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุข แม่บา้น พ่อบา้น ผูสู้งอายุ ฯลฯ ซ่ึงลว้นแต่ไม่ใช่นกัเรียนใน
โรงเรียน คนเหล่าน้ีไม่มีหนา้ท่ีโดยตรงท่ีจะมานัง่เรียน ดงันั้นการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เป็นส าคญั 

 
2.2.4.1  หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 70 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไดน้ าเสนอแนวกรอบคิดท่ี

นกัวิชาการและผูจ้ดัฝึกอบรมนิยมน ามาศึกษาและใชอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยไดอ้ธิบายถึงลกัษณะการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่เอาไว ้4 ขอ้ คือ (อรทยั ศกัด์ิสูง, 2543) 
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1)  เม่ือคนเราเติบโตข้ึน เป็นผูใ้หญ่มีแนวโน้มท่ีจะชอบการช้ีน าด้วย
ตวัเอง (Self-direction) 

2)  ประสบการณ์ของผูใ้หญ่นั้นเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีทรงคุณค่า 
ดงันั้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั (Active Participation) จากประสบการณ์ของผูใ้หญ่
ควรจะน ามาใชเ้ป็นวธีิการจดัการฝึกอบรม 

3)  ผูใ้หญ่นั้นมกัจะให้การตระหนกัรู้ถึงเร่ืองราวเฉพาะท่ีมาจากชีวิตจริง 
ดงันั้นการจดัฝึกอบรมควรจะใชเ้ร่ืองในชีวติจริงมาเป็นแนวทางการจดัการฝึกอบรม 

4)  ผูใ้หญ่ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ทกัษะและใฝ่หาความรู้ท่ีจ  าเป็นในการเพิ่ม
ขีดความสามารถของตนในการท างานน าทกัษะท่ีไดเ้รียนรู้มาใชง้านไดท้นัที 

นอกจากน้ี (อรทยั ศกัด์ิสูง, 2543) ไดก้ล่าวถึงหลกัการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ ท่ีส าคญัมี 
3 ประการดวัยกนัดงัต่อไปน้ี 

1)  การเรียนแบบผูใ้หญ่นั้น ตวัผูเ้ขียนเองตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบการเรียนของ
แต่ละคน 

2)  ความรับผิดชอบหลกัของผูส้อน คือ การบริหารกระบวนการเรียน
การสอนของผูใ้หญ่ใหมี้ประสิทธิภาพ 

3)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดและตดัสินใจให้
ตวัเขาเอง 

การท่ีจะท าใหบ้รรยากาศการเรียนรู้ของผูใ้หญ่น่าเรียนนั้น ผูด้  าเนินการตอ้งมีความ
เขา้ใจถึงลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงกระบวนการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่นั้นมีหลกั อยู ่5 ประการ ดงัน้ี 

1)  มีภาวะผูน้ าผูใ้หญ่ท่ีจะเขา้รับการเรียนรู้ฝึกอบรมนั้นจะตอ้งมีภาวะ
ผูน้ าในการท่ีจะก าหนดทิศทางการเรียนรู้ท่ีตนเองจะไดรั้บ 

2)  ประสบการณ์ประสบการณ์จะถูกน าไปใชใ้นระหวา่งการท ากิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีจดัให้ เช่น การอภิปราย กรณีศึกษา หรือ การแกปั้ญหา การจดจ านั้นจะเกิดข้ึนไดดี้หาก
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการจ า โดยน าส่ิงท่ีเรียนและฝึกเหล่านั้นมาใชป้ฏิบติัในทนัที และตามดว้ยกิจกรรม
ท่ีไดมี้การทบทวนหรือการใหเ้ขียนสรุปความรู้ 

3)  การเรียกร้องความสนใจการเรียกร้องความสนใจมีพลงัในการท่ีจะ
กระตุน้ให้เกิดความสนใจ ผูใ้หญ่จะเกิดการจูงใจให้เรียนรู้เม่ือเขามีความต้องการท่ีจะรู้อะไร
บางอยา่ง ดงันั้นผูส้อนควรท่ีจะท าการกระตุน้อารมณ์ของความอยากเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้กิดข้ึน 
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4)  ให้ความนบัถือการสอนผูใ้หญ่นั้นผูส้อนตอ้งท าให้ผูเ้รียนเห็นความ
แตกต่างและขีดความสามารถท่ีจะท าให้เป็นพวกเดียวกบัผูเ้รียนรู้มากข้ึน ผูเ้รียนนั้นมกัจะเปิดใจใน
การเรียนรู้ถา้มีความรู้สึกยอมรับนบัถือ 

5)  การเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะแบบ Novel: ลกัษณะการเรียนรู้แบบ Novel 
Styles คือมีความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ เพราะผูใ้หญ่แต่ละคนอาจมีความสามารถการ
เรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ถึงแมคุ้ณลกัษณะดงักล่าวจะแฝงอยูค่วามอยากเรียนรู้เหมือนๆ กนั 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ท่ีพฒันาข้ึนและใชก้นัอย่างแพร่หลาย คือ การจดัการ
เรียนรู้โดยให้ความส าคญักบักบั ประสาทสัมผสั ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีแบ่งไดค้นออกเป็น 
3 กลุ่ม การเรียนรู้ของคนทั้ง 3 กลุ่มน้ีมีความแตกต่างกนัในกนัหลายดา้น เช่น ความถนดั ระดบั
ความสามารถ หรือประสบการณ์ของแต่ละคน ดงัต่อไปน้ี (อรทยั ศกัด์ิสูง, 2543) 

กลุ่มผูเ้รียนแบบ Visual กลุ่มน้ีมกัจะชอบความสนุกหรือชอบท่ีจะเรียนในรูปแบบ
ท่ีเนน้การใชส่ื้อดว้ยภาพ สี แผนภูมิ 

กลุ่มผูเ้รียนแบบ Audio กลุ่มน้ีมกัจะชอบความสนุกหรือชอบท่ีจะเรียนในรูปแบบ
การพูดหรือฟังมุมมองท่ีแตกต่าง 

กลุ่มผูเ้รียนแบบ Kinesthetic กลุ่มน้ีมกัจะชอบความสนุกหรือชอบท่ีจะเรียนใน
รูปแบบท่ีมีการเคล่ือนไหว 

2.2.4.2  การเรียนรู้จากการลงมือท า (Learning by Doing) 
Learning by Doing เป็น การเรียนรู้จากการกระท า ซ่ึงเนน้ให้ผูเ้รียนได้การลงมือ

ปฏิบติักิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือการได้ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมท่ีมีความหมายต่อตนเอง 
แลว้สร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองข้ึนมา การเรียนในลกัษณะน้ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดทั้งการดูดซึม 
(Assimilation) และ การปรับความแตกต่าง (Accommodation) ผสมผสานกนัไป เช่นเดียวกนั 

Doing by Learning คือ การท าเพื่อท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ ขั้นตอนน้ีจะตอ้งผา่น
ขั้นตอนทั้ง 3 จนประจกัษ์แก่ใจตนเองว่าการลงมือปฏิบติักิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือการได้
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความหมายนั้น สามารถท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดแ้ละเม่ือเขา้ใจแลว้ก็จะ
เกิดพฤติกรรมในการเรียนรู้ท่ีดี รู้จกัคิดแกปั้ญหา รู้จกัการแสวงหาความรู้ การปรับตนเองให้เขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ ฯลฯ นัน่ก็คือเกิดภาวะท่ีเรียกวา่ Powerful Learning ซ่ึงก็คือเกิดการเรียนรู้ท่ีจะดูดซึม 
(Assimilation) และ การปรับความแตกต่าง (Accommodation) อยูต่ลอดเวลาอนัจะน าไปสู่ค ากล่าว
ท่ีวา่ คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น นัน่เอง 

ในการเร่ิมตน้ของแต่ละบุคคลนั้นอาจมีความแตกต่างกนัออกไป บางคนอาจจะเร่ิม
ท่ี Experiment หรืออาจจะเร่ิมท่ี Learning by Doing เลยก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความรู้เดิมท่ีมีอยูใ่น
สมองของแต่ละบุคคลนั้นไม่เท่ากนั 
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จากหลกัการเรียนท่ีกล่าวมาท าให้สามารถสรุปให้เป็นหลกัการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเรียนรู้ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ไดด้งัน้ี (อรทยั ศกัด์ิสูง, 2543) 

1) หลกัการท่ีผูเ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง หลกัการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎี Constructionism คือ การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยให้ผูเ้รียนลงมือประกอบกิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือได้มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีมีความหมาย ซ่ึงจะรวมถึง
ปฏิกิริยาระหวา่งความรู้ในตวัของผูเ้รียนเอง ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอก โดยมีความเช่ือ
ว่าการเรียนรู้จะได้ผลดีถ้าหากว่าผูเ้รียนเขา้ใจในตนเอง มองเห็นความส าคญัในส่ิงท่ีเรียนรู้และ
สามารถเช่ือมโยงความรู้ระหวา่งความรู้ใหม่กบัความรู้เก่า (รู้วา่ตนเองไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง) และสร้าง
เป็นองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมา 

2) หลกัการท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ โดยครูควรพยายามจดั
บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง ดว้ย
การจดัให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  (Many Choices) และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
สามารถเช่ือมโยงระหว่างความรู้ใหม่กบัความรู้เก่าได้ ส่วนครูจะเป็นเพียงผูช่้วยเหลือและคอย
อ านวยความสะดวกเท่านั้น 

3) หลกัการเรียนรู้จากประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม หลกัการน้ีเนน้ให้
เห็นความส าคญัของค่านิยมการเรียนรู้ร่วมกนั (Social Value) โดยจะพยายามท าให้ผูเ้รียนเห็นวา่คน
เป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหน่ึงท่ีส าคญั การสอนตามทฤษฎี Constructionism เป็นการจดัประสบการณ์
เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก  แต่ถ้าผูเ้รียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้ส าคญัและสามารถ
แลกเปล่ียนความรู้กนัได้ เม่ือเขาจบออกไปก็จะปรับตวัได้ง่ายและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) หลกัการท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ การรู้จกัแสวงหาค าตอบจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ ดว้ยตนเองเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีฝังแน่นเม่ือผูเ้รียน เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้
อยา่งไร (Learn how to Learn) 
 

2.2.5  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ 
ผูใ้หญ่มีการเรียนรู้และตอบสนองท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสภาพแวดลอ้ม ดงันั้นการจดัเตรียม

สภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมก็จะเป็นการเอ้ือต่อการเรียนรู้ สรุปของปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไวด้งัน้ี (อาชญัญา รัตนอุบล, 2542) 

1) ปัจจยัทางกายภาพ ไดแ้ก่ การจดัสภาพการเรียนรู้ ระดบัของเสียง แสง อุณหภูมิ 
โครงสร้างช่วงเวลาในหน่ึงวนั 
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2) ปัจจยัทางอารมณ์ ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสังคม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนักบั
รูปแบบท่ีตอ้งจดัใหเ้หมาะสมวา่ จะจดัให้มี การเรียนรู้ดว้ยตวัเองหรือการเรียนรู้กบัผูอ่ื้น นอกจากน้ี
ยงัตอ้งค านึงถึงแรงจูงใจ ซ่ึงประกอบดว้ยแรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน 

3) ปัจจยัทางการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบั การจดัสภาพการเรียนรู้ การใชเ้สียง
ภาพ การเคล่ือนไหว ฯลฯ ส่ิงส าคญัท่ีเป็นปลายทางของนกัจดัการเรียนรู้ คือ การเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน
การจดัการเรียนรู้ใหผู้ใ้หญ่ 

นอกจากน้ี อารัญญา รัตนอุบล (2542) ยงัไดส้รุปวา่ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ท่ีดี
นั้น คือ การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
ทั้งน้ีเพราะผูใ้หญ่จะสนใจเรียนเม่ือพวกเขาสามารถเช่ือมโยงวตัถุประสงค์ของการเรียนเข้ากับ
กิจกรรมท่ีพวกเขาท าในการท างานได้ นอกจากน้ีผูใ้หญ่ยงัเป็นผูท่ี้บอกให้เราทราบว่าพวกเขา
ตอ้งการเรียนรู้อะไร มีศกัยภาพของความถนดัและขีดความสามารถอยา่งไร 
 

2.2.6  แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กบัผู้ใหญ่ 
จากท่ีกล่าวมา สามารถสรุปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ีดีใหก้บัผูใ้หญ่ไดด้งัน้ี 

(อาชญัญา รัตนอุบล, 2542) 
1)  ท าความเขา้ใจพื้นฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน 
2)  จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3)  จดัท าหลกัสูตรท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการใช้งานในชีวิตประจ าวนัให้

เกิดประสบการณ์ 
4)  ใชป้ระสบการณ์ท่ีมีของผูเ้รียนมาประยกุตเ์ขา้กบัการเรียน 
5)  ผูส้อนควรช้ีใหเ้ห็นประโยชน์และการเสียประโยชน์ของการมาเรียน 
6)  ใหเ้กียรติผูเ้รียน 
7)  กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
8)  จดัรูปแบบการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

การท่ีจะให้การเรียนรู้ประสบความส าเร็จในระดบัสูงเก่ียวขอ้งกบัจากความพอดีระหว่าง
การออกแบบโครงการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บผลประโยชน์และขีดความสามารถของ
องคก์รท่ีให้ความช่วยเหลือ โดยมีงานวิจยัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัระหวา่งงาน บริบทและตวั
แปรขององค์กร  สรุปว่าผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นหน้าท่ีของความพอดีระหว่างตวัแปร
เหล่านั้น ความตอ้งการของผูรั้บผลประโยชน์ของหนา้ท่ีท่ีมีการท างานของการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม  
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งานท่ีตอ้งท า ผลของงาน  
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.5  ผงัแสดงความตอ้งการ 
แหล่งทีม่า:  Mimeographed paper, Ministry of Health, 1978. 
 

บริบทท่ีไดรั้บผลประโยชน์ของผูท่ี้อยูอ่าศยัและไม่สามารถก าหนดไดอ้ยา่งเพียงพอส าหรับ
วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบปัจจยัน าเขา้ของโครงการท่ีเป็นอิสระจากบริบทท่ีกล่าว ส่ิงท่ีเกิด
ระหว่างผลประโยชน์และองค์กรในการให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมท่ีส าคญั คือ การท่ีได้รับ
ผลประโยชน์ซ่ึงสามารถก าหนดการส่ือสารให้ตรงกบัความตอ้งการของพวกเขา และกระบวนการ
ตามท่ีองคก์รตดัสินใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงการและองคก์รท่ีส าคญั คือ ความพอดีระหวา่ง
ความตอ้งการของผลงานของโครงการและความสามารถท่ีโดดเด่นขององค์กร ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการเรียนรู้ คือการท่ีชาวบา้นและบุคลากรในโครงการใช้ความรู้ของตนและทรัพยากร
ร่วมกนั เพื่อสร้างโครงการท่ีประสบความส าเร็จอย่างสมดุล ระหว่างความตอ้งการของชุมชน 
ความสามารถของผูรั้บผลประโยชน์และบุคคลภายนอกท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ความคืบหนา้ไดท้  าการ
จดัการกบัปัญหาของความสมดุลระหว่างผูรั้บประโยชน์และโครงการ การให้ความสนใจอยา่งใด
อยา่งหน่ึงไดรั้บเพื่อสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนความตอ้งการของโครงการโดยรวมหรือเพื่อการปรับ
ความสามารถขององคก์รท่ีมีอยูเ่พื่อใหพ้อดีกบัความตอ้งการเหล่านั้น 

นอกจากน้ี อารัญญา รัตนอุบล (2542) ยงัไดส้รุปสามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ วา่มี
ดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นท่ี 1  การเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดมีประสิทธิผล 
 ขั้นท่ี 2  การเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ขั้นท่ี 3  การเรียนรู้เพื่อขยาย  

โดยขั้นตอนเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.6 
 
 

ผลประโยชน์ องคก์ร 

โครงการ 

ความสามารถท่ีโดดเด่น 

การแสดงออกของความตอ้งการ 

ผลประโยชน์ท่ีตอ้งการ 

กระบวนการตดัสินใจขององคก์ร 
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ภาพที ่2.6  การไต่ระดบัการเรียนรู้ 
แหล่งทีม่า:  อาชญัญา รัตนอุบล, 2542: 44. 
 

ขั้นท่ี 1 โปรแกรมเร่ิมตน้ท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากขั้นตอนท่ี 1 ถึง 2 ในขั้นน้ีเม่ือมี
การพบวา่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีระบุไวแ้ลว้ มนัก็ประสบความส าเร็จ
ในระดบัท่ียอมรับจากความพอดีระหวา่งผลประโยชน์ รูปแบบโครงการท างานและความสามารถ
ของทีมวจิยั 

ขั้นท่ี 2 ในขั้นน้ีความกงัวลเล่ือนไปท่ีการลดความตอ้งการการป้อนขอ้มูลต่อหน่วยของ
ผลผลิต ผา่นการวิเคราะห์อยา่งระมดัระวงัของขั้นท่ี 1 ประสบการณ์และการจดักิจกรรมภายนอกท่ี
ไม่จ  าเป็นต่อการมีประสิทธิผลจะถูกตดัออก ให้เหลือ แต่เพียงกิจกรรมท่ีส าคญั นอกจากน้ียงัควรจะ
มีความสนใจอยา่งจริงจงักบัปัญหาของการบรรลุความพอดีระหวา่งความตอ้งการของโครงการและ
การบรรลุผลตามขีดความสามารถขององคก์รท่ีตระหนกัถึงขอ้จ ากดัขององคก์ร ท่ีจะตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับในหลกัของการขยายตวัขอโครงการ 

ขั้นท่ี 3 เม่ือโครงการได้เล่ือนสู่ระดบัท่ียอมรับได้ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
รูปแบบท่ีเหมาะสมและเสถียร เกิดการขยายการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบการจดัการขั้น

 

 

 

 

 

 

 

การไต่ระดบัการเรียนรู้ 

ระยะที ่1:  
การเรียนรู้เพ่ือให้เกดิ  

ประสิทธิผล 

ระยะที ่2:  
การเรียนรู้เพ่ือให้เกดิ  

ประสิทธิภาพ 

ระยะที ่3:  
การเรียนรู้เพ่ือให้เกดิ  

การขยายผล 
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พื้นฐานท างานออกมาแลว้ วิธีการท่ีจะถูกจดัเตรียมส าหรับการเปล่ียนแปลงเพื่อการขยายตวัเป็น
ขั้นตอนต่อไปคือ ควรเนน้การท่ีจะขยายตวัของก าลงัการผลิตขององคก์ร แมว้า่การปรับแต่งอยา่ง
ต่อเน่ืองอาจจะตอ้งอยูใ่นโครงการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของการด าเนินงานขนาดใหญ่ โดย
เป็นจุดส้ินสุดของระยะท่ี 3 โปรแกรมก็ควรมีการด าเนินไปยงัจุดของการด าเนินการขนาดใหญ่ท่ี
ค่อนขา้งมีเสถียรภาพ 
 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการปรับตัว 
 

2.3.1  ความหมายของการปรับตัว  
Darwin (1980 อา้งถึงใน ชูทิตย ์ปานปรีชา, 2537: 499) เป็นผูเ้ร่ิมใชค้  าวา่ การปรับตวั หรือ 

Adaptation เป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1859 โดยไดส้รุปใจความส าคญัวา่ ส่ิงมีชีวิต ท่ีสามารถปรับตวั
ให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มของโลกท่ีเต็มไปดว้ยภยัอนัตรายไดเ้ท่านั้นท่ีจะด ารงชีพอยูไ่ด ้ ในทศันะ
ของ Darwin หมายถึง การปรับตวัให้เป็นไปตามความตอ้งการของร่างกายหรือในแง่ชีววิทยา 
(Biological Needs) ต่อมา นกัจิตวิทยาไดใ้ชค้  าเดียวกนัน้ีในความหมายทางจิตวิทยาซ่ึงตรงกบัค าวา่ 
Adjustment หมายถึง การปรับตวัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของจิตใจ (Psychological Needs)  

นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการปรับตวั Grasha and 
Kirschenbaum, 1980: 49) ไดใ้ห้ความหมายของการปรับตวัวา่ หมายถึง วิธีการต่างๆ ท่ีบุคคล 
จดัการกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงไม่ต่างจาก
ความเห็นของ Arkoff (1968: 4) ท่ีได ้การปรับตวั สะทอ้นถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบั
ส่ิงแวดล้อมโดยท่ีบุคคลพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ภายใตอิ้ทธิพลของ
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีกดดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืนๆ ใน
สังคมดว้ย การปรับตวัจึงการประนีประนอมความตอ้งการของบุคคลและส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง ในขณะท่ี 
Allen (1990: 1-18) ไดแ้สดงทศันะของการปรับตวัไวว้่า คือ ความเขา้ใจ พฤติกรรม ความคิด 
ความรู้สึกของตวัเองและของผูอ่ื้นอยา่งถ่องแท ้ จนสามารถท่ีจะพฒันากลยุทธ์เพื่อจดัการกบัความ
ตอ้งการของตน ภายใตส้ภาวการณ์ท่ีทา้ทายในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากทั้งพฤติกรรม ความคิด และความรู้สึกท่ีบุคคลแสดงออกนั้น ลว้นแลว้แต่มีสาเหตุซ่อนอยู่
มากมาย ส่วน Lefton and Valvatne 1992: 504) มีความเห็นวา่ โดยทัว่ไปแลว้การปรับตวั มกัจะ
หมายถึงการท่ีสามารถจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในมุมมองของส าหรับนกัจิตวิทยา
แลว้ การปรับตวั มีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีบุคคลกระท าเพื่อจดัการกบัส่ิงแวดลอ้มและความ
ตอ้งการของตนท่ีเป็นตน้เหตุของความกดดนัหรือความบีบคั้นโดยใช้ความสามารถท่ีบุคคลมีอยู่
อย่างเต็มท่ี โดยมีลกัษณะส าคญัๆ 5 ประการคือ 1) เป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
รวมทั้งยงัสามารถวดัและประเมินผลได ้ 2) เป็นผลของความมานะพยายามของบุคคล ไม่ไดเ้กิดข้ึน
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โดยอตัโนมติั 3) เป็นการจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้4) มุ่งท่ีจะจดัการกบั
พฤติกรรมและความคิด และ 5) เป็นกระบวนการเรียนรู้ 
  

2.3.2  ลกัษณะของการปรับตัว 
ดุษณี แกว้ก าเนิด (2533: 609-611) ไดแ้บ่งลกัษณะของการปรับตวัทางสังคมออกเป็น 7 วธีิ 

คือ 
1)  การไม่ปรับตวัหรือปรับไม่ทนั หมายถึง การคงพฤติกรรมเดิมไว ้ ซ่ึงอาจเป็น

เพราะขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์พื้นฐาน ท าให้ไม่รู้วา่จะปรับตวัอยา่งไร ปรับตวั
ไม่ทนั หรือจงใจจะไม่ปรับตวั 

2)  การยอมตาม หมายถึง การปรับตวัในรูปแบบของการยอมรับการเห็นพอ้ง
(Consensus) การหาทางประนีประนอม (Accommodation) การกลืนกลาย (Assimilation) และการ
ร่วมมือ (Cooperation)  

3)  การปรับตวัผดิทาง หมายถึง การปรับตวัไปในทางท่ีไม่เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป เพราะขาดความรู้ ประสบการณ์ เป้าหมายท่ีเหมาะสม และค่านิยม
พื้นฐาน 

4)  การแข่งขนัหรือหาแนวทางใหม่ในการประพฤติปฏิบติั หมายถึง การปรับตวั
โดยใช้วิธีการท่ีแตกต่างและดีกว่าวิธีการท่ีคนในสังคมสังคมก าลังด าเนินการอยู่ แต่ยงัคงยึด
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคเ์ดิมไว ้

5) การยึดมัน่ หมายถึง การปรับตวัโดยเคร่งครัดในระเบียบพิธีการ โดยไม่สนใจ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องงานหรือกิจกรรม 

6)  การหลบหนี หรือหลบเล่ียง หมายถึง การปรับตวัโดยการละทิ้งเป้าหมายและ
วธีิการเดิมแลว้ตั้งเป้าหมายและวธีิการใหม่ข้ึน เม่ือเกิดปัญหาหรืออุปสรรคท่ีท าให้ไม่สามารถบรรลุ
ความตอ้งการเดิมได ้

7)  การขดัขืนหรือขดัแยง้ หมายถึง การปรับตวัโดยการคงพฤติกรรมเดิมท่ีไว ้ 
ไม่ยอมปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม และยงัแสดงพฤติกรรม 
ต่อตา้นและขดัแยง้กบัแนวทางการประพฤติปฏิบติัท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับ 

 
2.3.3  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการปรับตัว 
ชูทิตย ์ปานปรีชา (2537:  499-500) กล่าวถึงความจ าเป็นและปัจจยัท่ีท าให้คนตอ้งปรับตวัไวว้า่ 

คนเราตอ้งรู้จกัการปรับตวัเน่ืองจากมีส่ิงเร้าหรือแรงผลกัดนั 2 อยา่ง คือ 
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1)  ส่ิงเร้าจากภายใน เป็นความตอ้งการทางใจ ซ่ึงมีอยูใ่นตวัคน ไดแ้ก่ ความรัก 
ความอบอุ่น ความปลอดภยั การยอมรับของสังคม ยกยอ่งและนบัถือ ความส าเร็จในชีวิต ท าให้ทุก
คนตอ้งปรับตวัต่อสู้ด้ินรนเพื่อใหไ้ดรั้บความตอ้งการดงักล่าวเป็นล าดบัขั้นตอนทฤษฏีของมาสโลว ์

2)  ส่ิงเร้าจากภายนอก เป็นความตอ้งการของสังคมและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงไดแ้ก่ 
วฒันธรรม จารีตประเพณี ค่านิยม ศาสนา กฎระเบียบขอ้บงัคบั ท าให้ทุกคนตอ้งปรับตวัเพื่อสนอง
กบัความตอ้งการต่างๆ และอยูไ่ดโ้ดยไม่มีความกดดนัทางจิตใจมากนกั  

หากจ าแนกในรายละเอียดปัจจยัท่ีท าใหค้นเราปรับตวัไดดี้ มี 7 ประการดวัยกนั ดงัน้ี  
1)  การรับรู้และเข้าใจสถานการณ์หรือปัญหาอย่างถูกต้องและตรงกบัความจริง 

ท าใหแ้กไ้ขถูกจุด 
2)  มนุษยส์ัมพนัธ์ดีท าใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุนจากครอบครัว ญาติ พี่นอ้ง 

เพื่อนฝงู และบุคคลอ่ืนในสังคม 
3)  การได้รับการเล้ียงดูอย่างถูกตอ้งตั้งแต่วยัเด็กส่งผลให้เม่ือโตข้ึนมาจะมีความ

เขม้แขง็ หนกัแน่น อดทน กลา้เผชิญหนา้ น่ิงเฉย หรือถอยหนี 
4)  การมีประสบการณ์ในการแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหามามากพอ ซ่ึงท าให้รู้ว่า

เม่ือใดควรแกไ้ขปัญหาดว้ยการต่อสู้หรือเผชิญหนา้ น่ิงเฉย หรือถอยหนี 
5)  การมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพอควร 
6)  สถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญหรือปัญหาไม่รุนแรง ยุง่ยาก หรือซบัซอ้นมากนกั 
7)  การมีเวลาเพียงพอเน่ืองจากสถานการณ์ หรือปัญหาบางอยา่งตอ้งใชเ้วลาในการ

ปรับตวัหรือแกไ้ข 
 

2.3.4  ผลของการปรับตัว 
ชูทิตย ์ ปานปรีชา (2537: 500-501) กล่าวถึงผลของการปรับตวัไดว้า่ อาจจะเกิดไดท้ั้งผล

ดา้นดีและผลเสีย โดยมีรายละเอียดของผลแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 
1)  ผลดีในการปรับตวัได ้ถา้คนเราสามารถปรับตวัได ้จะเกิดผลดี ดงัน้ี 

(1)  ท าให้ชีวิตอยูร่อดปลอดภยั เม่ืออยูใ่นสถานการณ์อนัตราย หรือมีภยัพิบติั
ต่างๆ 

(2)  ท าให้ชีวิตด าเนินไปอยา่งมีความสุข มีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในชีวิต 
สามารถสนองตอบความตอ้งการของร่างกาย จิตใจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(3)  ท าใหมี้บุคลิกภาพดีต่อไปในอนาคต ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีสามารถปรับตวัได้
ดีในแต่ละวยัช้ีใหเ้ห็นวา่จะมีความสามารถในการปรับตวัไดดี้ต่อไปในอนาคตซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ีดี
ในการดา้นความมัน่คงของบุคลิกภาพต่อไปเม่ือเป็นผูใ้หญ่ 
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(4)  สามารถขจดัปัญหาไม่สบายใจ ความเครียดรวมทั้งความคบัขอ้งใจออกไปได ้
2)  ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน ถา้หากปรับตวัไม่ได ้มี ดงัน้ี 

(1)  เกิดภาวะวิกฤติ (Crisis) หรือความไม่สมดุล (Disequilibrium) ทางจิตใจอยู่
เสมอ เน่ืองจากมองสถานการณ์หรือปัญหาทุกอยา่งเป็นเร่ืองใหญ่ เลวร้าย มีภยัอนัตราย 

(2)  เป็นคนมีบุคลิกภาพไม่เหมาะสม จากความลม้เหลวในการปรับตวัหลาย
คร้ังในอดีต โดยเฉพาะในวยัเด็กและวยัรุ่น อาจจะท าให้เกิดบุคลิกภาพไม่เหมาะสมหลายอยา่ง เม่ือ
โตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ เช่น ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นอยูเ่สมอ ไม่มัน่ใจตนเอง ไม่กลา้ตดัสินใจดว้ยตวัของตวัเอง 
เป็นคนหวาดกลวัระแวง เป็นคนลงัเล ย  ้าคิดย  ้าท า ชอบแยกตวัเอง ไม่ชอบเขา้สังคม หรืออยูใ่นสังคม
หรือเป็นคนต่ืนเตน้ ตกใจ เสียขวญัง่าย หรือถูกชกัจูงง่าย เป็นตน้ 

(3)  เปล่ียนท่ีอยู ่ เปล่ียนงาน เปล่ียนอาชีพอยูบ่่อยๆ เน่ืองจากปรับตวัเองให้เขา้
กบัสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะชนิดของงาน และผูร่้วมงานไม่ได ้

(4)  เกิดโรคจิตโรคประสาทได ้ เน่ืองจากมีความคิดวิตกกงัวลอยูเ่สมอมีความ
ผดิปกติในแนวความคิด การรับรู้และการตดัสินใจ 

(5)  ติดสุราและยาเสพติด มีคนจ านวนไม่น้อยเม่ือมีความล้มเหลวในการ
ปรับตวัก็จะหาทางออกดว้ยการด่ืมสุรา เพื่อขจดัความรู้สึกไม่สบายใจ ให้ลืมปัญหาท่ีมี และเพื่อให้
นอนหลบัได ้ใชย้าเสพติดเพื่อให้เกิดอารมณ์สุข มีความเพลิดเพลินไปตามจินตนาการจากฤทธ์ิของ
ยา ผลท่ีสุดท าใหเ้ป็นคนติดสุราและยาเสพติดได ้

จากแนวทางและเกณฑ์ท่ีนกัจิตวิทยาได้เสนอไวเ้พื่อประเมินความสามารถในการ
ปรับตวัท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้นั้น พอสรุปไดว้า่ ความสามารถในการปรับตวั หมายถึง ความสามารถ
ท่ีจะปรับหรือเปล่ียนแปลง ความรู้สึก ความคิด ความตอ้งการ และพฤติกรรมให้สอดคลอ้งและ
กลมกลืนกบัสถานการณ์หรือสภาพการต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม และการท่ีบุคคลจะสามารถปรับตวั
ได้ดีหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะของบุคคลและส่ิงแวดล้อมซ่ึงจะได้กล่าวถึงในรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

Arkoff (1968: 213-242) มีความเห็นว่าผูท่ี้ปรับตวัได้ดี คือผูท่ี้มีความเป็นมนุษยท่ี์มี
คุณภาพสูง ซ่ึงไดแ้ก่คนท่ีมีคุณลกัษณะ 3 ประการดงัต่อไปน้ี 

1)  มีความสุข (Happiness) หมายถึง ความพึงพอใจ ความสงบแห่งจิตใจ และ
ความรู้สึกปลอดภยั 

2)  มีความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง ความสามารถรักษาสมดุลระหวา่งความ
ตอ้งการของตนเองและส่ิงแวดลอ้มได ้

3)  มีการความนบัถือตนเอง (Self-Regard) หมายถึง การรู้จกัตวัตนท่ีแทจ้ริงของ
ตวัเอง มีความมัน่คงในตนเอง ยอมรับตวัเอง เห็นคุณค่าของตวัเองและรู้จกัเปิดเผย 
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4)  มีความเจริญแห่งตน (Personal Growth) หมายถึง การส านึกในความสามารถ
แห่งตน พฒันาตนเองเจริญถึงขีดสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

5)  มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัแห่งตน (Personal Integration) หมายถึง การมี
พฤติกรรมมัน่คง สม ่าเสมอ และคงเส้นคงวา 

6)  มีวฒิุภาวะ (Personal Maturity) หมายถึง การมีพฒันาการในดา้นต่าง ๆ สมกบัวยั
และมีบุคลิกภาพสมบูรณ์ 

7)  มีการติดต่อกบัส่ิงแวดลอ้ม (Contact with the Environment) หมายถึง การรู้จกั 
และรับรู้ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ไดต้รงตามความเป็นจริง 

8)  มีประสิทธิภาพในส่ิงแวดลอ้ม (Effectiveness in the Environment) หมายถึง
ความสามารถในการติดต่อสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ ในส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ความสามารถท่ีจะรักผูอ่ื้น และความสามารถในการท างาน 

9)  มีความเป็นอิสระจากส่ิงแวดลอ้ม (Independence of the Environment) หมายถึง 
ความสามารถท่ีเบ่ียงเบนออกจากรูปแบบของกลุ่มหรือสังคมได้บ้าง ขณะเดียวกนั ในบาง
สถานการณ์สามารถท่ีจะคลอ้ยตามกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Morris (1990: 514-515) ไดเ้สนอวา่คนท่ีมีการปรับตวัดี ควรมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1)  สามารถรักษาสมดุลระหวา่งการคลอ้ยตามและการเป็นตวั ของตวัเอง 
2)  รู้จกัควบคุมตวัเองและมีความกลมกลืน 
3)  สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงตวัเองไดต้ามความเหมาะสม  ขณะเดียวกนัก็รู้จกั

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัตวัเองไดด้ว้ย 
4)  รู้จกัจุดเด่นและจุดอ่อนของตวัเอง 
5)  มีความนบัถือและเช่ือมัน่ในตวัเอง พร้อมท่ีจะเผชิญกบัความขดัแยง้ในจิตใจและ

ปัญหาความยุง่ยากต่างๆ โดยไม่วติกกงัวลมากเกินไป 
จะเห็นไดว้า่นกัจิตวิทยาท่ีกล่าวถึงในขา้งตน้ มีความเห็นเร่ืองคุณลกัษณะของผูท่ี้ปรับตวัไดดี้ 

สอดคลอ้งและใกลชิ้ดเคียงกนัปรับตวัไดป้ระกอบดว้ยการความนบัถือตนเอง การรู้จกัควบคุมตวัเอง
และมีความกลมกลืน การมีมีวฒิุภาวะ และสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงตวัเอง 

กล่าวโดยสรุป จากการประมวลทฤษฎีในเร่ืองของการปรับตวั คือ กระบวนการทางจิตใจท่ี
ใชเ้พื่อให้บรรลุความตอ้งการของคน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อคงไวซ่ึ้งสุขภาพจิตดี ในปัจจุบนั
สังคมและส่ิงแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงไปมากส่วนหน่ึงเกิดข้ึนในนามของการพฒันา ท าให้คน
ตอ้งปรับตวัมากข้ึนเพื่อใหเ้ขา้กบัสภาพความเป็นอยูท่ี่เปล่ียนแปลงไป ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
รู้จกัการปรับตวั เน่ืองจากมีแรงผลกัดนัภายในตวัคนเพื่อสนองความตอ้งการของคนและสนองตอบ
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ความตอ้งการของสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ผูท่ี้จะสามารถการปรับตวัไดดี้ตอ้งมีการรับรู้และเขา้ใจ
สถานการณ์หรือปัญหาอยา่งถูกตอ้งเป็นจริง มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีความเขม้แข็ง หนกัแน่น อดทน มี
ประสบการณ์ในดา้นน้ีมาก่อน มีสติปัญญาดีพอควร สถานการณ์หรือปัญหาท่ีมีไม่รุนแรงซบัซ้อน 
และมีเวลาพอในการปรับตวั ผลดีในการปรับตวัไดแ้ก่ ท าให้ชีวิตอยูร่อดปลอดภยั สามารถด าเนิน
ชีวิตอยา่งมีความสุข มีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในชีวิต สร้างบุคลิกภาพท่ีดีในอนาคต สามารถ
ขจดัความไม่สบายใจ ความเครียดและความคบัขอ้งใจออกไปได ้ในทางตรงกบัขา้มถา้ปรับตวัไม่ได้
จะเกิดผลเสีย ท าใหเ้กิดวกิฤติหรือความไม่สมดุลทางจิตใจอยูเ่สมอ เป็นคนมีบุคลิกภาพไม่เหมาะสม 
ท าใหต้อ้งเปล่ียนท่ีอยู ่ท่ีท างาน หรืออาชีพอยูบ่่อยๆ เกิดโรคจิตหรือโรคประสาท หรืออาจตอ้งพึ่งส่ิง
เสพติดจนกลายเป็นคนติดสุราและยาเสพติด และการปรับตวัจะดีหรือไม่ดียงัข้ึนกบัปัจจยัหลาย
ประการ คือ ครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ และสัมพนัธภาพในครอบครัว ถา้บุคคลมีพื้นฐานดี 
ครอบครัวดี ก็จะมีความสามารถปรับตวัไดดี้และรวดเร็ว 

การปรับตวัในการด ารงชีพท่ีหลบหนีไม่พน้ส าหรับสังคมท่ีก าลงัพฒันาและมุ่งเน้นไปท่ี
การปรับปรุงกลยทุธ์การด ารงชีพในชนบทใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างของสังคมใหญ่ อยา่งไรก็ตาม
ในบริบทการพฒันาประเทศท่ีไดรั้บการส่งเสริมผา่นความทนัสมยัตามนิยามของโลกตะวนัตกท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผ่านการขับเคล่ือนโดยนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตตามแนวทางท่ีทนัสมยั ท าให้ผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในชนบทตอ้งปรับ 
กลยทุธ์ในการด ารงชีพชีวิตของพวกเขา โดยมีแนวโนม้ทางการน า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาผสมผสาน
กบัความรู้ท่ีสมยัใหม่และเทคนิคท่ีทนัสมยั  

งานวิจยัเก่ียวกับการปรับตวัในการด ารงชีพในชนบท จากการศึกษาของ Masae and 
Charoenjiratrakul  (2013: 57-67) ในบริเวณพรุควนเคร็ง พบวา่ ชาวบา้นมีความตอ้งการท่ีจะให้มี
รายได้เงินสดเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน อันเป็นผลจากการท่ีมาของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ใน
ขณะเดียวกนัก็มีความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติในตลาดท่ีทนัสมยั สภาพการณ์
ดงักล่าวส่งผลใหค้นในชุมชนปรับกลยุทธ์ในการด ารงชีพของพวกเขาและการจดัการทรัพยากรท่ีมี
จ ากดัตามธรรมชาติ ค าถามท่ีส าคญัคือวิธีการปรับปรุงการด ารงชีพสามารถเขา้ถึงความส าเร็จท่ีน่า
พึงพอใจหรือไม่และการพิจารณาและความส าคญัของทรัพยากรการผลิตในทอ้งถ่ินมีเพียงใด ส่ิงท่ี
พบอย่างส าคญัคือความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑ์ธรรมชาติในตลาดท่ีทนัสมยัส่งผลต่อการ
ปรับตวัในด ารงชีพ กระบวนการผลิตและการตลาดของผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากวสัดุธรรมชาติมีการปรับ
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางสังคมและระบบตลาดของสินคา้ประเภทน้ี 

ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้ชัดอย่างชัดเจนในการด ารงชีพของ 
หา้กิจกรรมหลกัทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีครัวเรือนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีด ารงชีพจากการประกอบอาชีพ
ต่างๆ เช่น การประมง การปลูกขา้ว การเล้ียงสัตว ์ หัตถกรรมและการท างานนอกฟาร์ม บางส่วน
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ของกิจกรรมเหล่าน้ีถือเป็นกลยุทธ์ในการด ารงชีพใหม่ในพื้นท่ี เช่น การท าสวนยาง การเล้ียงปลาท่ี
ทนัสมยั  ในขณะท่ีครัวเรือนบางส่วน ปรับเปล่ียนไปท ากิจกรรมอ่ืน เช่น การแปรรูปปลาและ
หตัถกรรม และการท างานนอกฟาร์มโดยเฉพาะงานนอกฟาร์มเป็นงานท่ีไดรั้บความนิยมมากข้ึน 
เพราะสามารถสร้างรายไดเ้งินสดท่ีมัน่คงกว่าการท างานในฟาร์ม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในทั้งการผลิตและ
การตลาดและความพยายามท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่เพียงแต่มาจากปัจจยัภายในซ่ึงชาวบา้นไดเ้รียนรู้จาก
ปัญหาต่างๆ ท่ีคนประสบและมีความพยายามน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมายกระดบั แต่ยงัมาจากปัจจยั
นอกชุมชนอีกด้วย เช่น การก่อสร้างถนนเพื่อเช่ือมต่อซ่ึงอยูชุ่มชนในชนบทไกลไปยงัพื้นท่ีเมือง 
ถือไดว้า่เป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัโดยเกิดข้ึนจากความพยายามของรัฐในการพฒันาชุมชนเหล่าน้ีไปสู่
ความทนัสมยั ความพยายามของรัฐในการพฒันาถนนและโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ และการผลิตท่ี
ทันสมัยในพื้นท่ีชนบท ดังเช่น พรุควนเคร็งน้ีน าไปสู่การปรับโครงสร้างในสังคมชนบท 
ให้กลายเป็นสังคมท่ีพึ่งพาตนเองน้อยลงและมีชีวิตข้ึนอยูก่บัระบบเศรษฐกิจการตลาดเพิ่มมากข้ึน 
นอกจากนั้นยงัพบวา่การแบ่งงานปรากฏชดัข้ึนในการท าหตัถกรรมโดยเนน้ความช านาญเฉพาะดา้น
มากข้ึนเพื่อพฒันาคุณภาพสินค้าซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีแต่ละคนท างานหลายอย่างตามความ
จ าเป็นในการอยู่รอด มาการก าหนดของบทบาทใหม่ระหว่างชายและหญิงโดยเป็นการบทบาทท่ี
เพิ่มข้ึนของสมาชิกชายสามารถสังเกตไดใ้นการมีส่วนร่วมในการผลิตหตัถกรรม ซ่ึงแต่เดิมถือเป็น
กิจกรรมของฝ่ายหญิงเท่านั้น อีกทั้งมีการรวมกลุ่มข้ึนในการผลิตยงัเพื่ออ านวยความสะดวกใน
กระบวนการผลิตทั้งหมดและเพื่อปรับปรุงการตลาดของผลิตภณัฑ์อนัเป็นการเปล่ียนแปลงทั้ง
โครงสร้างและหนา้ท่ีของชุมชน ส าหรับปัจจยัสนบัสนุนท่ีส าคญั คือ บทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแสดงความเต็มใจในการสนบัสนุนกิจการรวมกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์
และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นแนวทางการด ารงชีพท่ีจะ
ไปสู่ความย ัง่ยนืโดยการผสมผสานการด ารงชีพและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั 

Reed et al. (2006) ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตวัส าหรับการพฒันาไปสู่
ความย ัง่ยนื โดยกล่าวถึงองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีความย ัง่ยนื โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  ก าหนดขอบเขต และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษารายละเอียดของบริบททางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ

ความสัมพนัธ์กบัส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นตอนท่ี 3  ตั้งเป้าหมายส าหรับการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
ขั้นตอนท่ี 4  พฒันายทุธศาสตร์ส าหรับแต่ละเป้าหมายของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
ขั้นตอนท่ี 5  เลือกตวัช้ีวดัท่ีมีศกัยภาพ ในการเป็นตวัแทนองคป์ระกอบของระบบ  
ขั้นตอนท่ี 6  ประเมินศกัยภาพของตวัช้ีวดัร่วมกบัผูใ้ชง้าน 
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ขั้นตอนท่ี 7  ชุมชนน าเอาตวัช้ีวดัไปทดลองประยกุตใ์ชเ้พื่อการทดสอบ 
ขั้นตอนท่ี 8  สรุปตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสม 
ขั้นตอนท่ี 9  ก าหนดมาตรฐานส าหรับค่าต ่าสุดและสูงสุด และเป้าหมาย 
ขั้นตอนท่ี 10  เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ขอ้มูล 
ขั้นตอนท่ี 11  ประเมินผลความกา้วหนา้ของเป้าหมายความย ัง่ยนื 
ขั้นตอนท่ี 12  ปรับปรุงยทุธศาสตร์เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะบรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.7  กระบวนการเรียนรู้ท่ีปรับส าหรับการพฒันาตวัช้ีวดัความย ัง่ยนื 
แหล่งทีม่า:  Reed et al., 2006: 414.  

(1) ระบุขอบเขต
ของระบบและ 
ผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 

 

(2) ระบุรายละเอยีด

สภาพแวดล้อมของระบบ

สังคมและส่ิงแวดล้อมและ

เช่ือมต่อระบบอ่ืน ๆ เช่น 

องค์กรต่าง ๆ 

 
 

(3) ระบุรายละเอยีดเป้าหมาย 

ส าหรับการพฒันาทีย่ัง่ยืน 

 
 

(12) ปรับกลยุทธ์เพ่ือให้
แน่ใจว่าเป้าหมายประสบ

ความส าเร็จ 

(11) ประเมนิความก้าวหน้า

ทีมุ่่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่

ยัง่ยืน 

 
 
(10) รวบรวม,วเิคราะห์ 
และ เผยแพร่ข้อมูล 

(9) ก าหนดขอบเขต, การ
เร่ิมต้น และ/หรือ

เป้าหมาย 

(8) สรุป
ตวัช้ีวดัที่
เหมาะสม 

 

(4) พฒันากลยุทธ์เพ่ือ

บรรลุเป้าหมายทีย่ัง่ยืน 

 
 (5) ค้นหาตวัช้ีวดัความยัง่ยืนทีม่ี

ศักยภาพเพ่ือแสดงถงึ

ความส าคญัของส่วนประกอบ 

ในระบบต่าง ๆ 

 
 

ตั้งเป้าหมายใหม่ทีส่อดคล้องกบัล าดบั
ความส าคญัและความต้องการของชุมชนที่
เปลีย่นแปลงไป หรือเพราะเป้าหมายเดมิ

บรรลุผลส าเร็จแล้ว 
 

ถ้าการทดสอบ

ระบุปัญหาและ/

หรือระบุตวัช้ีวดั

อนัใหม่ 

 

การก าหนด
เป้าหมาย
และกลยุทธ์ 

 

ระบุ, 
ประเมนิ
และเลือก 
ตวัช้ีวดั 

 

การก าหนด
สภาพ 
แวดล้อม 

 

รวบรวม
ข้อมูลเพ่ือ 
ตดิตาม
ความก้าว 
หน้า 

 
(6) ประเมนิตวัช้ีวดัที่

มศัีกยภาพโดยกลุ่ม

ของผู้ใช้ 

 
 

(7) ทดสอบจาก
ประสบการณ์หรือ 

แบบจ าลองตวัช้ีวดัทีม่ี
ศักยภาพ 
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กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวน้ีมีลกัษณะท่ีบูรณาการการปรับตวัจากดา้นล่างข้ึนดา้นบนและ
จากดา้นบนลงดา้นล่าง และจดัวา่เป็นการในท่ีผสมผสานวิธีการท่ีดีแต่มีความแตกต่างกนัในน ามา
อยู่กรอบเดียวกบัทฤษฎี จึงสามารถน าไปใช้เป็นการประเมินความย ัง่ยืนของทอ้งถ่ินใดๆก็ไดต้าม
ความเหมาะสม วิธีการน้ีจะเน้นการส่ือสารและการปรับมุมมองท่ีใช้ร่วมกันในการพฒันา 
อนัเป็นกลยุทธ์การปรับตวัเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อม  
ภาพท่ี 2.7 จึงสามารถสะทอ้นออกมาทั้งการรวมกนัของวิธีการท่ีแตกต่างกนัท่ีเหมาะกบั งานท่ี
แตกต่างและเป็นการบูรณาการของวิธีการเพื่อให้บรรลุงานเดียวกนั (ตามหลกัการของสามเส้า) 
ผูป้ฏิบติังานการพฒันาท่ีย ัง่ยืนควรเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดผูมี้ส่วนไดเ้สีย ระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปัญหา เป้าหมายและกลยุทธ์ผ่านการวิจยั ทั้งวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งโดยควร
เลือกท่ีจะระบุวิธีการทดสอบ การเลือกและการใชต้วัช้ีวดัความย ัง่ยืนร่วมของขั้นตอนจากดา้นล่าง
ข้ึนดา้นบนและจากดา้นบนลงดา้นล่าง กระบวนการท่ีเสนอน้ีเป็นส่วนส าคญัในการบรรลุความรู้
เก่ียวกบัการผสมผสานท่ีจ าเป็น เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในส่ิงแวดลอ้ม สังคม และปฏิสัมพนัธ์ของ
ระบบเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัให้ขอ้มูลของปัจจยัการผลิตเพิ่มเติมเพื่อการริเร่ิมการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนของทอ้งถ่ิน กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นจะมีผลในการตดัสินใจภายใตส้ภาวะ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ได้อย่างราบร่ืน ผลลัพธ์จากขั้นตอนท่ีแตกต่างกันอาจไม่เสริมกนัแต่จะ 
ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ แต่โดยกระบวนการท่ีระบุไวน้ี้ ผลของความท่ีแตกต่างกนัของผลลพัธ์ 
วิธีการตรวจสอบและทฤษฎีท่ีมีการตรวจพบจะน าไปสู่การระบุผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเหมาะสม ระบบท่ี
น่าสนใจ ปัญหา เป้าหมายและกลยุทธ์และท าให้การก าหนดตวัช้ีวดัความย ัง่ยืนท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน  
(Reed et al., 2006: 416)  

ภายใตชุ้ดของความสัมพนัธ์ระหวา่งทุนและความสามารถในการเขา้ถึงทรัพยากรต่าง ๆ น้ี
ชาวนาเป็นเพียงผูผ้ลิตอาหารราคาถูกส าหรับเศรษฐกิจในเมือง แต่รายไดข้องชาวนากลบัต ่าและฐาน
สินทรัพยมี์จ ากดั การโยกยา้ยอพยพ และประสบปัญหากบัความเส่ือมสลายของทรัพยากรท่ีเกิดจาก
กลยทุธ์การด ารงชีพเชิงอยูร่อด ในขณะท่ีความเส่ือมสลายของทรัพยากรโดยตรงอนัเกิดจากกิจกรรม
ขององค์กรทุนนิยมท่ีมีการด าเนินงานในระยะเวลาค่อนขา้งสั้ นและสร้างความเส่ือมสลายอย่าง
รวดเร็ว อนัเน่ืองจากทรัพยากรทางธรรมชาติถูกใชไ้ปในการแปลงให้เป็นทรัพยากรทางการเงินเป็น
ส าคญั (Bebbington, 1999: 2024) การเปล่ียนกลบัเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในศกัยภาพการผลิตของ
เหล่านั้น เช่น ปุ๋ย ควรมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบตั้งข้ึนมาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรเป็นตน้ 
ส าหรับการเปล่ียนแปลงเขา้สู่การแข่งขนัของฟาร์มของครัวเรือนภายในระบบทุนนิยมโดยการเพิ่ม
ผลผลิตของ เกษตรกรรายย่อยจะประสบกบั 2 สภาพเท่านั้น คือจะหายไปจากระบบหรือปรับตวั
อย่างมากเพื่อให้ทนัสอดรับกบัความสมยั ท่ีจะบรรลุความส าเร็จในการแข่งขนัของการผลิต ดั่ง
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ตวัอยา่งของชีวติชาวนาและการเปล่ียนวิถีชีวิตชนบทของแอนเดียนในเทือกเขาแอนดี ท่ีจะความกงัวล
กบัการเร่ิมตน้ในการท าการเกษตรในระบบทุนนิยม จากมุมมองน้ีการเพิ่มข้ึนของส่ิงท่ีเรียกวา่ ฟาร์ม
ครอบครัวท่ีเนน้การผลิตโดยการเพื่อทุน (Capitalized Family Farms: CFFs) สามารถท่ีประสบ
ความส าเร็จจากการสะสมและการท าการเกษตรเขม้ขน้ทางเศรษฐกิจได ้ ความส าเร็จของหลาย
ครอบครัว เหล่าน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากไดรั้บความสามารถในการเขา้ถึงท่ีดิน การเงิน เวลา และแรงงาน 
ความสามารถในการท่ีจะต่อรองราคาในตลาดให้สูงกว่ามูลค่าของผลิตภณัฑ์ และความเช่ือของ
นโยบายของรัฐในการสนบัสนุนหากด าเนินการตามแนวทางน้ี กา้วต่อไปของการพฒันาซ่ึงเร่ิมท่ีจะ
ช้ีให้เห็นลกัษณะท่ีคล้ายกนัของการท าให้การเกษตรเขม้ขน้ได้ดีท่ีสุดส าหรับการผลิตขนาดเล็ก 
ดงันั้นในขณะท่ีองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงและทรัพยากรท่ีเกษตรกรสามารถเขา้ถึงไดค้ลา้ย
กบับรรดาของ CFFs ท่ีกลไกของการเขา้ถึงทรัพยากรมีความแตกต่างกนัในกรณีท่ีเกษตรกรรายยอ่ย
มีองค์กรตลาดของรัฐและภาคประชาสังคมมีบทบาทท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันา
แต่ในหลายกรณีท่ีนโยบายและสถาบนัไม่เก้ือหนุนส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัการท าให้กลายเป็นกรรมกรซ่ึง
ไม่ไดน้ าไปสู่ความย ัง่ยนืมากข้ึนของการเกษตรและวถีิแบบพฒันา 

 วิถีชีวิตตอ้งไดรั้บผลกระทบและตอ้งมีการปรับตวักนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือค่าจา้งต ่าและ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพสูง อนัเป็นผลมาจากการใชส้ารเคมีในไร่นาการปรับตวั น้ีอาจเก่ียวขอ้งกบั
แรงกดดัน หรือกฎระเบียบ ส าหรับการรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีท างานมากข้ึนและการ
ควบคุมของอนัตรายต่อสุขภาพ การสนบัสนุนให้กบัองคก์รท่ีท างานก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม 
การฝึกอบรมทกัษะพิเศษและอ่ืนๆ ใหก้บัเกษตรกรในกรณีท่ีแนวทางการเกษตรเขม้ขน้ มกัจะส่งผล
การจ ากดัการจา้งงานอ่ืนๆ ในชนบทจากการแทนท่ีของเทคโนโลยี การปรับตวัหลกัในการด ารงชีพ
อาจเป็นการยา้ยถ่ินชัว่คราวหรือถาวร ซ่ึงมกัจะพบเห็นไดบ้่อยผลท่ีตามมาคือเงินท่ีส่งจากแรงงาน
อพยพซ่ึงบางคร้ังเป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ครอบครัวของพวกเขา 
ไม่เพียงยงัคงอาศยัอยู่ในชุมชนได ้แต่ยงัรวมถึงการปรับปรุงการเกษตร และท่ีอยู่อาศยัให้มีสภาพ 
ดีข้ึน ดงันั้นจึงเป็นขอ้มูลท่ีควรศึกษาโดยเฉพาะกรณีท่ีมีการโยกยา้ยซ่ึงนอกเหนือจากเป็นกลยุทธ์
การอยูร่อดแลว้ยงัไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การสะสมทั้งใน รูปแบบของท่ีอยูอ่าศยัหรือการ
ลงทุนการผลิต โดยในบางพื้นท่ีในชนบทไดเ้กิดข้ึนอนัเป็นการเพิ่มตวัเลือกอ่ืนๆในการด ารงชีพแก่
คนอีกดว้ย (Bebbington, 1999: 2025-2027) เพื่อให้สามารถส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ด ารงชีพของคนในทอ้งถ่ินด้วยการให้สมาชิกครอบครัวมีทกัษะท่ีจะท างานท่ีจ าเป็น (ทุนมนุษย)์ 
และการเขา้ถึงตวัแทนของทางเลือกท่ีหลากหลายน้ี การพฒันาให้มีความชดัเจนอนัเป็นได ้รูปแบบ
ทัว่ไปของชุมชนมีท่ีประสบความส าเร็จบางอยา่งในการด ารงชีพได ้
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สภาพการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนโดยท่ีเก่ียวขอ้งปัญหาของการเขา้ถึงส่ิงจ าเป็นในวิถีชีวิตชนบท
โดยท่ีมากข้ึน ซ่ึงคนในชนบทท่ียงัไม่มีความสามารถในการปรับปรุงวิถีชีวิตหลกัของพวกเขา 
เหตุผลส าคญัมกัดูเหมือนจะมาจากความลม้เหลวหรือความไม่สามารถท่ีจะเขา้ถึงทุนต่างๆ ได ้ถา้เรา
แล้วไปสร้างกรอบส าหรับการวิเคราะห์ความยากจนในชนบทจึงควรศึกษาส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี 
สินทรัพยท่ี์หลากหลายท่ีคนในชนบทพึ่งพาวิถีชีวิตของการด ารงชีพ วิธีการท่ีผูค้นมีความสามารถ
ในการเข้าถึงเพื่อปกป้องและรักษาสินทรัพย์เหล่าน้ี และความสามารถของคนในการแปลง
สินทรัพยด์งักล่าวเป็นรายได ้ศกัด์ิศรี และพลงัและซ่ึงจะน าไปสู่ความย ัง่ยืน  (Bebbington, 1999: 
2028) 

กรอบแนวคิดท่ีพฒันาข้ึนมาควรท่ีจะครอบคลุมถึงมาตรวดัของการวิเคราะห์ในสองวิธีคือ  
ควรจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจภายในครัวเรือน เศรษฐกิจ
ระดบัภูมิภาค  และเศรษฐกิจมหภาค และควรท่ีจะสามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของครัวเรือนกบั
สถาบนัและองค์กร ข้อเสนอแนะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกรอบการแก้ปัญหาในการด ารงชีพท่ีมี
ประโยชนต่์อการปรับวถีิชีวติและการเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษยไ์ปสู่ความอยูดี่มีสุขภายใตบ้ริบท
ของทุน (ทุนธรรมชาติ, ทุนทางการเงิน, ทุนมนุษย,์ ทุนทางสังคมและวฒันธรรม) (ดงัภาพท่ี 2.8) 
คือการจดัการกบัทรัพยากร (หรือปัจจยัการผลิต) ดว้ยการน ากลยุทธ์การท ามาหากินท่ีเป็นไปไดด้ว้ย
การจดัสรรสินทรัพย์ให้คนท่ีความสามารถและผลท่ีได้ท าให้ชีวิตมีความหมายและท างานได้ 
(Bebbington, 1999: 2029) การพฒันาท่ีย ัง่ยืนอาจจะพิจารณาไดใ้นแง่ของการเปล่ียนแปลงของการ 
มีอยูโ่ดยรวมของทุนทั้งส่ีประเภทและการเปล่ียนแปลงของทุนท่ีมีอยู ่ องคป์ระกอบของทุนน้ีหาก
การพฒันาโดยนยัท่ีเพิ่มข้ึนของทุนท่ีคงเหลืออยูโ่ดยรวมย่อมบ่งช้ีถึงความย ัง่ยืน การพฒันาคือการ
ท างานการผลิตสินทรัพยโ์ดยทุนมนุษยน์ัน่เอง   
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ภาพที ่2.8  ทุน การด ารงชีพ และความยากจน 
แหล่งทีม่า:  Bebbington, 1999: 2029.  
 
  ทุนดา้นต่างๆ ควรจะมีแผนในการด าเนินตามวถีิชีวติท่ีแตกต่างกนั หากสามารถวางแผนได้
อย่างเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มคนจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความเก่ียวขอ้งของ
การลงทุนภาครัฐ ซ่ึงด้านหน่ึงอาจพิจารณาความยากจนท่ีสามารถวดัไดต้รงตามค่าใช้จ่าย รายได้
หรืออ่ืนๆ โดยใชต้วับ่งช้ีท่ีก าหนดไวใ้นเชิงปริมาณ ส่วนอีกดา้นหน่ึงคือการพิจารณาความยากจน 
ดว้ยการศึกษาจากประสบการณ์ส่วนตวัของคนเหล่าน้ีเป็นส าคญั วธีิการวจิยัแบบมีส่วนร่วมสามารถ
น าเสนอวิธีท่ีดีท่ีสุดส าหรับการประเมินความยากจนและรับทราบส่ิงท่ีคนระบุตวัเองเป็นมิติหลกั
และตวัช้ีวดั  

 

  ความหมาย 
องคป์ระกอบของ

ความเป็นอยูท่ี่ดี 
ประสิทธิภาพ 

 

ชุมชนและสมาชิกใน

ชุมชน 

การเขา้ถึง 

- การน าไปใช ้

- การแปรรูป 

- การจ าลอง 

ทุนธรรมชาติ 

ทุนทาง

การเงิน 

ทุนมนุษย ์

ทุนทาง

วฒันธรรม 

ทุนทางสงัคม 

 

  ความหมาย 
องคป์ระกอบของ

ความเป็นอยูท่ี่ดี 
ประสิทธิภาพ 

 

ชุมชนและสมาชิกใน

ชุมชน 

การเขา้ถึง 

- การน าไปใช ้

- การแปรรูป 

- การจ าลอง 

ทุนธรรมชาติ 

ทุนทางการเงิน ทุนมนุษย ์

ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางสงัคม 
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ดงันั้นเราจึงจ าเป็นตอ้งไม่ค  านึงเพียงแต่มีวิธีการท่ีมีการแปลสินทรัพยเ์ป็นรายได ้แต่ยงัมี
ผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนถึงความอยูดี่มีสุขดว้ย โดยยดึเอาทุนทางวฒันธรรมเป็นปัจจยั
น าเขา้ท่ีส าคญัและผลของกลยุทธ์การด ารงชีพ ซ่ึงทุนทางวฒันาธรรมน้ีเป็นรูปแบบของทุนท่ีจะให้
เห็นอยา่งชดัเจนไม่ไดแ้ละรับรู้ทางปริมาณไม่ได ้แต่ทุนทางวฒันธรรมเป็นพลงัท าให้เกิดจุดส าคญั
วา่สินทรัพยข์องประชาชน ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่ีมาของการยงัชีพแต่ยงัมีความหมายของพลงัแฝง
ไวด้ว้ย (Bebbington, 1999: 2031-2034) 

ลกัษณะท่ีประชาชนเขา้ถึงสินทรัพยทุ์นห้าประเภทและวิธีการท่ีคนในชุมชนร่วมกนัแปลง
สินทรัพยด์งักล่าวในการด ารงชีพ อาจจะสะทอ้นออกมาในรูปของการท่ีประชาชนจะสามารถขยาย
ฐานสินทรัพยห์รือทุนผ่านการมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้น ผ่านทางความสัมพนัธ์อย่างสร้างสรรค์ภายใต้
ตรรกะของรัฐและภาคประชาสังคม  วิธีการที่สามารถปรับใช้และเพิ่มขีดความสามารถที่จะ 
ท าให้ชีวิตมีความหมายมากข้ึน และมีความส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงกฎกติกาส าคญัท่ีก ากบัดูแล 
ทรัพยากรและการควบคุมการกระจายของทรัพยากรในการท ากิจกรรมเพื่อสร้างรายได ้โดยมีทุน 
ท่ีส าคญัก็คือ ทุนทางสังคม เพราะเป็นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของคนในกลุ่มและทุนทาง
สังคมจบัตอ้งได้ยากกว่าทุนประเภทอ่ืน ทั้งน้ีทุนทางสังคมสามารถเสริมสร้างคุณภาพและสร้าง
ความย ัง่ยนืของการด ารงชีพไดด้ว้ย (Bebbington, 1999: 2039) 

 

2.4  ความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนกบัการปรับตัวเพ่ือการด ารงชีพ 
       สู่ความยัง่ยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.9  ตวัแบบการพฒันาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
แหล่งทีม่า:  สัญญา สัญญาววิฒัน์, 2551: 87. 

เป้าหมายของการ
พฒันา 

คนพฒันา 

หลกัการพฒันา 

หลกัช่วยเหลือตนเอง พ่ึงตนเอง 
หลกัการเร่ิมจากสภาพท่ีเป็นอยู ่ 
หลกัการใชท้รัพยากรทอ้งถ่ิน 
หลกัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน 
หลกัวฒันธรรมและผูน้ าทอ้งถ่ิน  
หลกัความมีประสิทธิภาพในการพฒันา  
หลกัการประสานงาน  
หลกัการท างานเชิงรุก  
หลกัความมีคุณธรรมและศิลปะ  
หลกัการเช่ือมประสานดา้นเวลา 

วธีิการพฒันา 

 การศึกษาอบรม 

 การท างานกบักลุ่มคน หรือ
ชุมชน 

 การพฒันาแบบมีส่วนร่วม 

 การท างานร่วมกบัหน่วยงาน 
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 สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2551: 80-87) ไดท้  าการวิจยัเอกสารและโครงการหลกัของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ แลว้เสนอ ตวัแบบการพฒันาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ซ่ึงสรุปยอ่
สาระส าคญัของแนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็งอยา่งย ัง่ยืนดงัแสดงในภาพท่ี 2.9 
การพฒันาชุมชนให้เขม้แข็งอย่างย ัง่ยืนตามแนวทางของตวัแบบการพฒันาของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 2.4.1  เป้าหมายของการพฒันา 
 เป้าหมายส าคญัของการพฒันา คือ การท าให้คนเป็น คนพฒันา หรือเป็น คนเจริญ โดยเม่ือ
คนไดรั้บการพฒันาให้มีความเจริญทางปัญญา และมีคุณธรรม สามารถด ารงชีพอยูใ่นสังคมไดเ้ป็น
อยา่งดีแลว้ก็เห็นแก่ผูอ่ื้นตามสมควร สามารถร่วมกนัพฒันาทอ้งถ่ินให้เขม้แข็งไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ดงันั้น 
คน จึงเป็นเป้าหมายหลกัของการพฒันา 
 
 2.4.2  หลกัการพฒันา 
 ส าหรับแนวทางในการปฏิบติัท่ีจะตอ้งยึดถือเป็นหลกัในการด าเนินการพฒันาสังคมให้
บรรลุเป้าหมายนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดท้รงวางหลกัการพฒันาท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
 
ตารางที ่2.1  หลกัการพฒันาท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวางไว ้
 

หลกัการพฒันา 

หลกัช่วยเหลือตนเอง พึ่งตนเอง 
 
 
  

เป็นการพฒันา “คน” เพื่อให้ใช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัคน
มากท่ีสุด จนก่อให้เกิดความเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยืนในตนเอง 
ดงันั้นคนท่ีช่วยตนเองและพึ่งตนเองไดจ้ะช่วยให้ทอ้งถ่ิน
มีความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

หลกัการเร่ิมจากสภาพท่ีเป็นอยู ่ 
 
 
 

เป็นการพฒันาจากส่ิงท่ีเขามีอยู ่แลว้จึงใส่ปัจจยัน าเขา้เขา้
ไป เพื่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ท า
ให้ชาวบ้านสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงได้ จน
เกิดการพฒันาคนและทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

หลกัการพฒันา 

การใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินเพราะเป็น
ส่ิงใกลต้วั 
 
 
 

 การใชท้รัพยากรจากบริบทท่ีใกลต้วั ท าให้ชาวบา้นเกิดการ
พึ่ งตนเองมาก ท่ีสุดและสามารถท่ีจะวางแผนการใ ช้
ทรัพยากรท่ีพอดี ท าให้ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนไม่มากหรือนอ้ยไป 
การอาศยัทรัพยากรท่ีไกลตวัเป็นการใชเ้งินมาก และอาจเกิน
ความจ าเป็นของทอ้งถ่ิน 

การมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน 
 
 
 

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืนั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากชาวบา้น
ในทอ้งถ่ิน เพื่อให้ชาวบา้นเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัจนเกิด
ปัญญา สามารถท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองใหย้ ัง่ยนืได ้

หลกัวฒันธรรมและผูน้ าทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 

การพฒันาทอ้งถ่ินให้เขม้แข็งอย่างย ัง่ยืน จะตอ้งด ารงไวซ่ึ้ง
วฒันธรรมของไทยท่ีดีงาม และผูน้ าท้องถ่ินจะต้องเป็น
ตน้แบบของการอนุรักษ์วฒันธรรมไทยให้ด ารงอยู่สืบไป 
เป็นการแก้ปัญหาท้องถ่ินล่มสลาย ท าให้ทั้ งเข้มแข็งและ
ย ัง่ยนื 

หลกัความมีประสิทธิภาพในการ
พฒันา 
 
 

จัดท าในรูปของหน่ึงโครงการมีลักษณะเป็นหน่ึงหน่วย
ระบบ มีผลผลิตท่ีคาดหวงั มีปัจจยัน าเขา้และกระบวนการ
ท างานท่ีจดัตั้งข้ึนอย่างเป็นระบบ เม่ือโครงการด าเนินงาน
ไปแลว้ สามารถประเมินผลและประสิทธิภาพได ้

หลกัการประสานงาน 
 
 
 
 

การด า เนินงานของราชการและเอกชน จะต้องมีการ
ประสานความร่วมมือในการท างานทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองของกระบวนการพัฒนา ถ้าทุกหน่วยงานของ
ราชการและเอกชนสามารถประสานงานให้ความร่วมมือกนั
ไดอ้ยา่งดี จะก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

หลกัการพฒันา 

หลกัการท างานเชิงรุก 
 
 
 
  

เป็นการแกปั้ญหาหรือพฒันาหมู่บา้นอย่างตรงประเด็นใน
การท างานเชิงรุกนั้น ชาวบา้นในทอ้งถ่ินจะเขา้ร่วมท าให้เกิด
การพฒันาการเรียนรู้ในการท างานระหว่างชาวบ้านและ
เจา้หนา้ท่ี ส่งผลให้เกิดการพฒันาคนในทอ้งถ่ิน และพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัความมีคุณธรรมและศิลปะ  
 
 
 
 

การพัฒนาคนหากมุ่งแต่ความรู้ความสามารถทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างเดียวจะท าให้ความเป็นไทยขาดหายไปจาก
ทอ้งถ่ิน ส่ิงส าคญัคือคุณธรรมและศิลปะท่ีแสดงความเป็น
ทอ้งถ่ินไทย ดงันั้นการพฒันาจะตอ้งท าควบคู่กบัคุณธรรม
และศิลปะ 

หลกัการเช่ือมประสานดา้นเวลา 
 
 
 
 
 

เป็นการพฒันาโดยเช่ือมสภาพของทอ้งถ่ินในปัจจุบนัของ
ไทยเขา้กบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีเหมาะสมกบัการพฒันา
ทอ้งถ่ิน เทคโนโลยีท่ีน าเขา้มาจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สภาพความเป็นทอ้งถ่ินของไทย เทคโนโลยีท่ีดีนั้นจะตอ้ง
เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการพฒันาคน แลว้ส่งผลให้เกิด
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 
แหล่งทีม่า:  สัญญา สัญญาววิฒัน์, 2551: 87-90. 
 

วธีิการพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกบัการปรับตวัเพื่อการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนื 
วิธีการปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายของการพฒันาซ่ึงเนน้ท่ีตวั “คน” เป็นส าคญันั้นคงมีซ่ึง

ประกอบดว้ย 4 วธีิการคือ 
1)  วธีิการใหก้ารศึกษาอบรม เป็นการให้ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองท่ีตอ้งการให้

บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อฝึกความช านาญในการท าเร่ืองนั้นๆ ให้ถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ 
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2)  วิธีการท างานกบักลุ่มคน เป็นการท างานท่ีอาศยักลุ่มคน หรือชุมชนเป็นหลกั
โดยให้เช่ือมโยงไปสู่การพฒันาปัจเจกชนซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือชุมชน ซ่ึงท าไดย้ากกวา่ การ
พฒันาคนโดยผา่นกลุ่มน้ีจะท าไดง่้าย เพราะโดยปกติชาวบา้นมกัจะอิงกลุ่มในการท าความเขา้ใจเร่ือง
ต่างๆ ด้วยการเรียนรู้ผ่าน ช่วยกันจ า สอนกันเองในลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ และน าผลการ
เรียนรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งมัน่ใจ 

3)  วิธีการพฒันาแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นการพฒันาท่ีนกัพฒันาจากภายนอก
ชุมชนด าเนินการพฒันาในชุมชนพร้อมกบัท าการศึกษาวิจยังานพฒันาของชุมชนท่ีท างานไปดว้ย 
โดยมีประชาชนในโครงการหรือชาวบ้านเป็นผูเ้ข้าร่วมกระบวนการพฒันา ทั้ งในผูถู้กพฒันา 
นกัพฒันา และฐานะนกัวิจยัพร้อมๆ กนั การมีส่วนร่วมในลกัษณะน้ีจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองท่ีจะไดรั้บการพฒันา หรือไดรั้บการกระตุน้ใหมี้การเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพ
ท่ีดีข้ึน โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและประสบการณ์ชีวิต อนัจะน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง
ร่วมกบันกัพฒันาจากภายนอกได ้ในขณะเดียวกนัก็จะท าหนา้ท่ีในฐานะนกัวิจยั เฝ้าดู และวิเคราะห์ 
วิจารณ์กระบวนการพฒันาดว้ยความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่เดิมผสมผสานกบัแนวความคิดใหม่ท่ี
น ามาแนะน าใหใ้ชโ้ดยนกัพฒันาจากภายนอกชุมชน 

4)  วิธีการท างานกับหน่วยงานภายนอก เป็นการท างานท่ีอาศยัหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้นๆ มาร่วมช่วยงาน หรือช่วยสนับสนุนปัจจยัต่างๆ ท่ี
ทอ้งถ่ินยงัขาดอยู ่รวมทั้งช่วยเป็นพี่เล้ียงใหแ้ก่ชุมชนหรือทอ้งถ่ินจนกวา่จะรับช่วงงานไปด าเนินการ
เองได ้ ในทางปฏิบติัวิธีการทั้ง 4 วิธีดงักล่าวน้ีไม่อาจจะแยกไดช้ดัจะมีบางส่วนท่ีเช่ือมโยงหรือ
ซอ้นทบักนัและเอ้ือประโยชน์ต่อกนัหากมีการจดัระบบใหดี้ซ่ึงจะช่วยให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยชุมชนจะต้องสร้างแผนและตั้ งเป้าหมายของการพฒันาให้ชัดดังกล่าวมาใช้เพื่อ
เป้าหมายร่วมท่ีเหมือนกนั (วรทศัน์ อินทรัคคมัพร, 2540: 20) 
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ภาพที ่2.10  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนกบัการเลือกวธีิการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยนื 
แหล่งทีม่า:  วรทศัน์ อินทรัคคมัพร, 2540: 20. 

 

2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 

ตวัอย่างงานวิจยัเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกวิธีการด ารงชีพสู่ความ
ย ัง่ยนื ดงัเช่นการศึกษาของ วรรณี ทองระยา้ (2549: 122-125) ท่ีไดศึ้กษากระบวนการจดัการความรู้
ท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของเกษตรกร : กรณีศึกษา 
โรงเรียนเกษตรกรในพระราชด าริบา้นหลัน่ หมู่ท่ี 4 ต  าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท 
จ าแนกกลุ่มเกษตรกรท่ีมีการยอมรับในแนวคิดและสามารถปฏิบติัการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
กา้วหน้าเป็นกลุ่มท่ีมีการยอมรับในแนวคิดและสามารถปฏิบติัเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนและสามารถ
อธิบายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้ 2) กลุ่มเรียนรู้ คือ กลุ่มท่ียอมรับในแนวคิดแต่ขาดการปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจนโดยเลือกน าความรู้บางประการท่ีคิดว่าเหมาะสมกบัตวัเองไปประยุกต์ใช้ และ  
3) กลุ่มเร่ิมตน้ คือ กลุ่มท่ียอมรับในแนวคิดแต่เลือกท่ีจะไม่น าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ช ้เพราะ
ขาดการยอมรับจากสมาชิกในครัวเรือน กลุ่มก้าวหน้ามีพฤติกรรมในการปรับตวัเพื่อให้เขา้กบั
บริบทของสังคมปัจจุบนัดว้ยการท าการเกษตรแบบ 2 วิถี คือ การผลิตเพื่อการคา้ควบคู่กบัการผลิต
ตามแนวทางของเกษตรกรรมย ัง่ยืน ดงันั้นหากจะให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือก
วธีิการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนก็ควรเลือกด าเนินการกบักลุ่มกา้วหนา้เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ

การศึกษาอบรม 

การท างานกบัหน่วยงาน วธีิการท างานกบักลุ่มคน 

การพฒันาแบบมีส่วนร่วม 
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การด ารงชีพสู่ความย ัง่ยนื และหากไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของเกษตรกรและสอดคลอ้งกบับริบททางสังคมท่ีเปล่ียนไปอาจท าให้กลุ่มเร่ิมตน้ 
กลุ่มเรียนรู้ไดมี้โอกาสขยายผลสู่กลุ่มกา้วหนา้ไดโ้ดยอาศยักระบวนการถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากกลุ่มกา้วหน้า อุปมาเปรียบบุคคลเหมือนดอกบวั 4 จ าพวก ท่ีควรมุ่งเน้นพฒันาผูท่ี้สมควรจะ
พฒันาไดก่้อนพวกอ่ืน 

นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาปัจจยัส าคญัท่ีจะให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และเสริมสร้างศกัยภาพของคนในชุมชนเพื่อการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน 
ดงัเช่นงานวิจยัของ บุญนาค อยูท่องหลาง (2546: 210-220) ไดศึ้กษา กระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา
เครือข่ายองคก์รธุรกิจชุมชนโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การสร้างอนาคต
ร่วมกนั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาดูงาน การวเิคราะห์ SWOT การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ การ
จดัท าแผนแม่บทชุมชน การจดัท าแบบส ารวจขอ้มูลกลุ่ม การจดัท าแผนการผลิตและแผนการตลาด 
การจดัท าเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่ม การสรุปผล และการน าไปใช้ในการ
พฒันา ลว้นแต่เป็นปัจจยัส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ ดชันีตวัช้ีวดัความส าเร็จของกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนในการด าเนินงานธุรกิจชุมชน ได้แก่ การมีกิจกรรมร่วมกนัในการแก้ไขปัญหา
หรือเสริมสร้างศกัยภาพของกลุ่มเพื่อให้เกิดการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน การมีส่วนร่วมของสมาชิกมี 
การบริหารจัดการท่ีดี กิจกรรมมีความต่อเน่ืองสามารถตอบสนองต่อชุมชนอย่างบูรณาการ  
มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองมีความพยายามพึ่งตนเองทางดา้นเศรษฐกิจและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ โดยสรุปปัจจยัส าคญัของกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนก็คือ 
การมีส่วนร่วมของสมาชิก 

ในขณะท่ี งานวิจัยของ พัทธมน เอ่ียมสุองค์ (2552: 65-116) แนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต าบล ป่าสัก อ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน ใช้
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นวิธีวิทยาวิจยั
ไดน้ าเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้และการประยุกตใ์ชก้ระบวนการวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน
เป็นเคร่ืองมือ มีขั้นตอนดงัน้ี 1) การท าความเขา้ใจกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและคน้หาทีมวิจยัร่วม 2) 
การทบทวนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลป่า
สักและกิจกรรมท่ีเกษตรกรด าเนินการ ณ ขณะนั้น 3) พฒันาโจทยว์ิจยั 4) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกนั 5) สรุปบทเรียนการด าเนินงาน ท าการส่ือสารกบัหน่วยงานในพื้นท่ีและคนในชุมชน 
และ 6) วเิคราะห์ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่ 
ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนไดแ้ก่ 1) 
ปัจจยัภายในระดบับุคคล อาทิ พื้นฐานครอบครัวอาชีพ ทศันคติ 2) ปัจจยัภายในระดบักลุ่ม อาทิ 
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ศกัยภาพของผูน้ า ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม และ 3) ปัจจยัภายนอก เช่น อบต. มหาวิทยาลยั 
องค์กรอิสระต่างๆ เม่ือเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมการพฒันากระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกนั
สามารถช่วยให้เกษตรกรเกิดทกัษะท่ีดีข้ึนในหลายดา้น อาทิ การเป็นผูน้ า การกลา้แสดงออก การ
แสดงความคิดเห็น ความกระตือรือร้น ความเสียสละ ฯลฯ โดยในกระบวนการต่างๆ ได้มีการ
สอดแทรกแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การรู้จกัพอประมาณ การมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุม้กนั รวมถึงตอ้งมีความรู้ท่ีควบคู่กบัคุณธรรมดว้ย กิจกรรมการพฒันากระบวนการเรียนรู้
ต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนแนวคิด เพื่อให้เกษตรกรได้คิดวิเคราะห์เม่ือเห็นพอ้งจึง
น าแนวทางนั้นมาปฏิบติัร่วมกนั กระบวนการท่ีไดร่้วมเรียนรู้และแลกเปล่ียนกนัเป็นกลุ่มเป็นแนว
ทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยการประยุกต์ใช้วิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม โดยจะเร่ิมตั้ งแต่ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วม
ประเมินผล และร่วมรับผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานและร่วมสรุปผลท่ีไดจ้ากบทเรียน ตลอดจนร่วม
หาวิธีแก้ไขปัญหา และร่วมพฒันาต่อไป ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าหลังจาก
งานวจิยัดงักล่าวส้ินสุดลง พบวา่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงยงัคงมีกิจกรรมและการประชุมร่วมกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยได้ทีมพี่เล้ียงใหม่มาหนุนเสริมและสนับสนุนกระบวนการต่างๆ ซ่ึงเป็นบุคคลจาก
หน่วยงานในพื้นท่ีอย่างนักวิชาการของกรมส่งเสริมการเกษตร จากส านกังานเกษตรอ าเภอเมือง 
และเจา้หนา้ท่ีจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก ดงันั้นการใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่ง
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมแต่ทั้งน้ีผลสัมฤทธ์ิท่ีไดข้ึ้นกบัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจยัของกลุ่มและปัจจยัจากภายนอกเช่นการสนบัสนุนของภาครัฐและองค์กรต่างๆ แต่
แนวทางหลกัของแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก 

ส่วนในเร่ืองของการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน
นั้น สมชาติ ธรรมขนัทา (2550: 93-95) ได้ศึกษากระบวนการจดัการทรัพยากรประมงอย่างมี 
ส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด าริห้วยแม่เก๋ียง  
ผลการศึกษา พบว่า ในอดีตมีปลาอยู่หลากหลายชนิด และมีปริมาณปลามาก ใช้เคร่ืองมือท าการ
ประมงแบบพื้นบา้นจบัปลาเพื่อการบริโภค แต่ปัจจุบนัปลาบางชนิดหายไปจากล าน ้ า ปลาหลาย
ชนิดมีปริมาณลดลง เน่ืองจากใช้เคร่ืองมือท าการปะมงท่ีทนัสมยัมากข้ึนเป็นการท าการประมง 
เพื่อการค้า ชุมชนจึงร่วมกันก าหนดรูปแบบและวิธีการแก้ไขปัญหาข้ึน ได้แก่ การสร้างแหล่ง
อนุรักษพ์นัธ์ปลา งดจบัปลาในฤดูวางไข่ การปล่อยพนัธ์ปลาและกบลงในล าห้วย การเล้ียงปลาไว้
บริโภคในครัวเรือน การก าหนดกฎระเบียบชุมชนข้ึนมาบงัคบัใช้เอง และมีการติดตามผลอย่าง
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ต่อเน่ืองเป็นการกระตุน้ให้ชุมชนเกิดความตระหนกั และร่วมมือกนัคน้หาปัญหาและแกไ้ขปัญหา
ดว้ยตนเอง เพื่อใหเ้กิดการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยนื   

ส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาชุมชนกบัส่ิงแวดล้อมนั้น มีการศึกษาวิจยัโดย  
Shivakoti, Axinn, Bhandari and Chhetri (1999) คณะผูว้ิจยัเสนอวา่ การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็น
ขั้นตอนเร่ิมตน้ของตวัแบบ (Model) ใหม่ของความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดย
การวิจัยได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบริบทของชุมชนและการใช้ท่ีดินในเขตพื้นท่ีการท า
การเกษตร คณะผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาลกัษณะของบริบทของชุมชนต่างๆ เช่น โรงเรียน โครงสร้าง
พื้นฐานและการขนส่ง เป็นตน้ และศึกษาลกัษณะผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั เช่น การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน การวิจยัน้ีใช้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาของชุมชนในชนบท 132 แห่ง ในประเทศ
เนปาล เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การพฒันาชุมชนมีความสัมพนัธ์
อยา่งมากกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี การศึกษาน้ียงัมีความสอดคลอ้งกบัความคิดท่ีวา่
การเปล่ียนแปลงในบริบทของชุมชนอาจยงัอาจเป็นเง่ือนไขส าคญัของสภาพความสัมพนัธ์ของ
ประชากรกบัส่ิงแวดล้อม ดังนั้นการพฒันาหรือการจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ควรมี
การศึกษาให้รอบคอบละเอียดถ่ีถ้วนก่อนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงบริบทของชุมชนอาจส่งผล
กระทบท่ีส าคญัของสภาพแวดลอ้มดว้ย 

ตวัอย่างงานวิจยัท่ีใช้กรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน ได้แก่ การศึกษาของ บญัชา 
สมบูรณ์สุข ปริญญา เฉิดโฉม ปรัตถ พรหมมี และรจเรข หนูสังข ์(2547) ซ่ึงไดศึ้กษาความย ัง่ยืน
ของระบบการท าฟาร์มสวนยางขนาดเล็ก  โดยอาศัยกรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Livelihood Framework) และปัญหาของระบบการท าฟาร์มสวนยาง พบว่า ปัญหา
ส าคญั คือ คุณภาพผลผลิตและราคาตกต ่า ปัญหาเงินทุนและปัญหาโรคและแมลงศตัรูพืชระบาด 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อรายไดค้รัวเรือนท่ีพบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในองค์กรทางการเกษตรในทอ้งถ่ิน 
ความรู้และทกัษะและระดบัการใชปั้จจยัการผลิตท่ีเหมาะสม ส าหรับการปรับตวัทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเสนอแนะโดยคณะท างานมีรูปแบบประกอบด้วย  1) องค์ประกอบ การปรับตวั 2) 
องค์ประกอบทางการผลิต 3) องค์ประกอบสนับสนุนการผลิต และ 4) องค์ประกอบการ
เปล่ียนแปลงระบบ ซ่ึงเป้าหมายของการปรับตวั คือ การเพิ่มรายไดข้องครัวเรือนและความย ัง่ยืนใน
การด าเนินการผลิตเป็นส าคญั โดยไดน้ าเสนอกระบวนการปรับปรุงการผลิตเพื่อการด ารงชีพอยา่ง
ย ัง่ยืนของเกษตรกรท่ีท านาเป็นอาชีพมีหลกั พื้นท่ีบา้นพรวน ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จงัหวดั
สงขลา ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชก้รอบแนวคิดของวิธีการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนเช่นกนั การวิจยัคร้ังน้ี
ท าให้เกิดความเขา้ใจระบบการผลิต โดยเกษตรกรใช้ยุทธ์วิธีการด ารงชีพ ดว้ยการผลิตการเกษตร
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ขนาดเล็กและหลากหลาย มีกิจกรรมการผลิตการเกษตรเฉล่ีย 5-6 กิจกรรม กระบวนการในการ
ปรับปรุงการผลิตมีล าดบัเป็นขั้นเป็นขั้นตอน  ประเมินผลการปรับปรุงการผลิตและด าเนินการผลิต
ตามระบบใหม่  ลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการปรับปรุงการผลิตท่ีน าไปสู่การด ารง
ชีพอย่างย ั่งยืน  ปัจจัยด้านลบ คือ ปัจจัยด้านบริบทของความอ่อนแอและไม่แน่นอน 
(Vulnerability Context) ได้แก่ การเกิดภาวะน ้ าท่วม ฝนแล้ง การเกิดโรคระบาดสัตวเ์ล้ียงหรือ
ศตัรูพืช ความจ าเป็นตอ้งใช้หน้ีตามระยะเวลาท่ีก าหนด ลกัษณะความเคล่ือนไหวและแนวโนม้ของ
ราคาและผลผลิต การแพร่กระจายของเทคโนโลย ีการพฒันาความเจริญของเมือง ตลอดจนความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจยัของการเปล่ียนผา่นโครงสร้างและกระบวนการ (Transforming 
Structures & Processes) ไดแ้ก่ การด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร การรวมกลุ่มเกษตรกร 
ศกัยภาพผูน้ าและการเปล่ียนผูน้ าเกษตร  และการบงัคับใช้กฎหมาย ปัจจัยต้นทุนท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรท่ีน าไปสู่การด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน คือ ความ
เหมาะสมของดินท าการเกษตร จ านวนพื้นท่ีร่องสวนไมผ้ล การเปิดรับข่าวสารการเกษตร ศกัยภาพ
ความเป็นผูน้ า จ านวนการผลิต และพื้นท่ีปลูกพืชฤดูแล้งในนาข้าว เกษตรกรควรจดัการภาวะ
ผลกระทบท่ีก่อให้เกิดการสนบัสนุนต่อการผลิต ไดแ้ก่ วางแผนการผลิตพืชหรือสัตวใ์ห้หลีกเล่ียง
ปัญหาท่ีจะเกิดจากอุทกภยั  ติดตามขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวของเทคโนโลยีสมยัใหม่ และ
ขอ้มูลการตลาด ดา้นผลลพัธ์การปรับปรุงการผลิต พบวา่ส่วนใหญ่ท าให้รายไดแ้ละจ านวนผลผลิต
อาหารเพิ่มข้ึน ความเป็นอยูดี่ข้ึน ความมัน่คงรายไดเ้พิ่มข้ึน ความสามารถใชห้น้ีมากข้ึน ขาดเงินใช้
จ่ายลดลง การเจบ็ป่วยลดลง ความขดัแยง้ลดลง วา่งงานลดลง การใชส้ารเคมีลดลง แต่ความเสียหาย
จากศตัรูพืชและราคาผลผลิตตกต ่าไม่ลดลง สภาพดิน จ านวนสัตว์ พืช และป่าไมล้ดลง การศึกษา
คร้ังน้ีแสดงว่าการใช้กรอบแนวคิดของวิธีการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนท าให้เกิดความเขา้ใจระบบการ
ผลิต การใช้ยุทธ์วิธีการด ารงชีพของเกษตรกร บริบทของความอ่อนแอและไม่แน่นอน นโยบายและ
การวางแผนการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยัขา้งตน้สอดรับกบังานวิจยัของ Butler and Mazur (2007: 604-617) 
ซ่ึงท าการศึกษาเร่ืองหลักการและกระบวนการส าหรับการเสริมสร้างการพฒันาอย่างย ัง่ยืนใน
ประเทศยกูนัดา โดยพบวา่การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความหลากหลายของกลยุทธ์การด ารงชีพและ
วิธีการท่ีพวกเขาจะรวมอยู่ในโครงสร้างทางสังคมอาจจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของการพฒันา 
กรอบการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนสามารถใชใ้นการกระตุน้ให้เกิดนวตักรรมในทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ
และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลและสถาบนั แนวทางการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนคือการ
เพิ่มฐานสินทรัพยแ์ละเสริมสร้างความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพยด์งักล่าว ความ
หลากหลายหรือการมีทางเลือกในดา้นของอาหารและแหล่งรายไดต้อ้งมีเครือข่ายท่ีซับซ้อนของ
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ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีจะค ้ าจุนมัน การพัฒนาท่ีจะประสบความส าเร็จควรเก่ียวข้องกับ
ประชาชนและชุมชนท่ีเพิ่มการพึ่งตนเองมากข้ึน การใชค้วามคิดสร้างสรรค์ในการใชท้รัพยากรและ
เพิ่มความสามารถในการท างานร่วมกันของชุมชนจะสามารถพฒันาให้ชุมชนมีความย ัง่ยืนได ้
ส าหรับการใชก้รอบแนวทางการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนนั้นสามารถช่วยให้บุคคลระบุและใชท้รัพยสิ์น
ของตนเองทรัพยากร การมองเห็นภาพแหล่งท่ีมาของแหล่งทุนต่างๆ ท่ีมีอยูโ่ดยรอบ เช่น ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินประสบการณ์และทักษะ สถาบันในท้องถ่ินและองค์กร รวมไปถึงข้อก าหนด 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและแนวนโยบาย ซ่ึงทั้งหมดระบุอยู่ในกรอบแนวทางการด ารงชีพอย่าง
ย ัง่ยืน โดยมีการเพิ่มความกงัวลเก่ียวกบัการละเลยของสมาชิกในสังคม เก่ียวกบัประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทั้งหมดท่ีมีส่วนร่วมในการลดลงของความเป็นชุมชน
ในชนบทและความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งวฒันธรรมองคก์ร ความสัมพนัธ์และการ
ปฏิบติัท่ีมีความส าคญัในการปรับปรุงชีวติความเป็นอยูใ่หย้ ัง่ยนื ดงันั้นการท าความเขา้ใจวฒันธรรม
องคก์รอาจเปิดเผยขอ้มูลเชิงลึกท่ีมีประโยชน์เก่ียวกบัประสิทธิภาพท่ีมีศกัยภาพในการอ านวยความ
สะดวกต่อการพฒันาชุมชนให้สามารถพึ่ งตนเองได้และบรรลุการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนมากข้ึน 
เช่นเดียวกับวฒันธรรมองค์กรท่ีเน้นความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกและหน่วยงานภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่มและองคก์รอ่ืนๆ สามารถส่งผลกระทบต่อความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ภายในและ
การรับรู้จากภายนอกได้ ประเด็นส าคญัเก่ียวกับวิธีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่มและ
องคก์รอ่ืนๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนก็คือ การบ ารุงรักษาความสัมพนัธ์และเสริมสร้างความเขม้แข็งระหวา่งกลุ่ม
และองคก์รอ่ืนๆ ซ่ึงการใชแ้นวทางขององคก์รแห่งการเรียนรู้จะสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ของกลุ่มเพื่อให้บรรลุการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนได้อีกแนวทางหน่ึง ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า แนว
ทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้จะสามารถท าให้ชุมชนท าความเขา้ใจสาเหตุของความยากจน
และความหิวโหยของตน การเพิ่มความสามารถของตน การรู้จกัใช้สินทรัพยแ์ละกิจกรรมท่ีจะช่วย
ในการเปล่ียนแปลงของปัจจยัของโครงสร้างท่ีจ  ากดัการส านึกของการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนท าให้
ชุมชนมีจิตส านึกท่ีดีข้ึน ผลจากการศึกษาน้ีไดร้ะบุกระบวนการหลายอย่างท่ีมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จของโครงการส่งเสริมการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนในประเทศท่ีก าลงั
พฒันา โดยพบวา่หลกัการและกระบวนการส าหรับการเสริมสร้างการพฒันาการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน 
ไดแ้ก่ 1) การสร้างองค์กรการเรียนรู้ 2) การมุ่งเน้นคนเป็นส่ิงแรก 3) การเพิ่มขีดความสามารถ 4) 
การเพิ่มความหลากหลาย 5) การสร้างความเข้มแข็งของการใช้สินทรัพย์ในท้องถ่ินและ
ความสามารถในการใช ้

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัของเกษตรกรเพื่อการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน ไดแ้ก่งานวิจยัของ 
กมลทิพย ์ก าชยั (2555: 161-182) ซ่ึงไดศึ้กษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกร กรณีศึกษา
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ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ารวิเคราะห์แนวทางการด ารงชีพห้า
ดา้น คือ ความไม่แน่นอนในผลผลิตการเกษตรและการด ารงชีพ ความสามารถในการพึ่งตนเองและ
การควบคุมตนเอง ทุนส าหรับการด ารงชีพ กลยุทธ์ในการด ารงชีพ และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับ
การศึกษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกรของจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรมีแนวทางการเลือกการด ารงชีพหกแนวทาง คือ ลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนในการผลิต เพิ่ม
รายไดแ้ละเงินออม ปรับสภาพความเป็นอยู่ อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่า
และแบ่งปันกนัในชุมชน มุ่งเน้นการเรียนรู้และการปฏิบติัเพื่อสร้างสมดุลระหว่างครัวเรือนและ
ชุมชน ซ่ึงน าไปสู่ความสามารถในการแกปั้ญหาและยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวติของเกษตรกร ภายใตส้ภาพของปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นอยู ่รวมทั้งสภาพของปัญหา
ท่ีมีอยู่ดว้ย การเกษตรแบบยัง่ยืน (Sustainable Agriculture) มีความสอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการเกษตรแบบยัง่ยนืน าเสนอกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเองและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบการผลิตให้ย ัง่ยืนได ้การเปล่ียนแปลงน้ีจะท าให้พวก
เขามีแนวโน้มท่ีจะมีสุขภาพดี มีครอบครัวท่ีมีความแน่นแฟ้นและอาศยัอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี
ส าหรับการใช้ชีวิต ตลอดจนไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมจากการขายผลผลิตของพวกเขาในตลาด ส่ิง
ส าคญัคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดียวกนัซ่ึงสร้างเครือข่ายทางสังคมให้เกิดข้ึน เพื่อให้พวกเขา
สามารถสนบัสนุนคนอ่ืนไดด้ว้ย กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการรวมตวักนัและแบ่งปันความคิดของ
พวกเขา วิธีการคิด ความรู้และประสบการณ์ตรงท่ีไดรั้บ ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ส่ิงรอบตวั
ของเกษตรกรสามารถสร้างความรู้และความเขา้ใจต่อการปฏิบติัหลงัจากการแลกเปล่ียนความคิด 
การวเิคราะห์ปัญหาและหาทางแกปั้ญหาร่วมกนั เกษตรกรเป็นรายบุคคลน าการแกปั้ญหาท่ีไดไ้ปสู่
การปฏิบติั และมีการติดตามประเมินผลวา่หลงัจากการปฏิบติัแลว้ประสบผลส าเร็จหรือไม่อยา่งไร
ดว้ยเพื่อน าไปพฒันาใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึนในอนาคต  

ความรู้อาจจะมาจากสามวิธีดงัต่อไปน้ี 1) จากการศึกษาซ่ึงอาจจะมีการศึกษาดว้ยตนเอง  
2) จากความรู้ท่ีได้รับผ่านมาจากคนอ่ืนๆ และ 3) จากการแลกเปล่ียนความคิดกับคนอ่ืนๆ  
การสังเกตเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัผลบางอย่าง หรือจากประสบการณ์ตรง ในท านองเดียวกนั ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom) มีหกขั้นตอนการเรียนรู้พื้นฐานท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ การ
ประยุกตใ์ช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผลเพื่อท่ีจะตดัสิน การศึกษาในคร้ังน้ีได้
ท าการวิเคราะห์ในห้าด้านของความสมดุลในการใช้ชีวิตในการเรียนรู้ดังต่อไปน้ี 1) วิเคราะห์
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับการผลิตและการด าเนินชีวิตของเกษตรกร ซ่ึงมีความไม่แน่นอน 2) การ
วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ในตนเองของเกษตรกรและการควบคุมตนเองของเกษตรกร 3) วิเคราะห์ทุน
ของเกษตรกรส าหรับการด ารงชีพ 4) วิเคราะห์กลยุทธ์การด ารงชีพของพวกเขา และ 5) การ
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วเิคราะห์ผลท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการปฏิบติัของเกษตรกร จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรมี
ความเขา้ใจดีถึงการเกษตรแบบยัง่ยืน ระบบการผลิตท่ีท าให้เกิดความหลากหลายของการผลิตทั้ง
จากพืชและสัตว์ ซ่ึงสามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อความเส่ียงใดๆ ท่ีเกิดจากธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจได ้ท าให้เกษตรกรรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของพวกเขาและรักษามนัไว้
เป็นมรดกแก่ลูกหลานของเขา ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกษตรกรมีแรงจูงใจท่ีจะปรับรูปแบบการเพาะปลูก
ของพวกเขาให้เป็นการเกษตรท่ีย ัง่ยืน นอกจากนั้นยงัคน้พบว่าปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของเกษตรกรผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบด้วย 1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจอัน
ประกอบด้วยหน้ี ความยากจน แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน ราคาของผลผลิตและตน้ทุนการผลิต  
2) ปัจจยัทางสังคมท่ีประกอบดว้ยสถานการณ์ของครอบครัวและค่านิยมของครอบครัว 3) ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ และ 4) การขาดแคลนน ้ า ซ่ึงหากเกษตรกรเลือกท่ีจะท า
การเกษตรแบบยัง่ยืนพวกเขาก็จะได้รับผลผลิตท่ีมีความหลากหลายสูงของทั้งของพืชและสัตว ์
วิธีการของการท ามาหากินก็จะอุดมสมบูรณ์ตามความเหมาะสมและเงินไม่ใช่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด
ส าหรับการบริโภคในครอบครัวอีกต่อไป จากการใชก้ารวิเคราะห์แนวทางการด ารงชีพ ผูว้ิจยัพบวา่
มีหลายปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงไปสู่การเกษตรแบบยัง่ยืน คือ เศรษฐกิจสังคม 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการขาดแคลนแรงงานในไร่ ท่ีน าไปสู่ความสนใจของเกษตรกรใน
การเรียนรู้ท่ีจะสร้างความสมดุลใหม่ของชีวิตของพวกเขาและการปรับพฤติกรรมของพวกเขาและ
การแก้ปัญหาต่อไปน้ี 1) ภาระหน้ี  2) ความยากจน 3) พฤติกรรมภายใตแ้นวโน้มการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค 4) ปัญหาสุขภาพ 5) อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ 6) การศึกษาและการเรียนรู้ 7) 
สภาวะตลาด และ 8) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (กมลทิพย ์ก าชยั, 2555: 161-182) 

งานวิจยัของ Pretty (1995) เป็นการศึกษาถึงการท าความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงของค าว่าย ัง่ยืน 
ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่วิธีการทางปฏิฐานนิยมไม่อาจจะอธิบายความหมายอนัลึกซ้ึงของค าวา่ "ย ัง่ยืน"ไดดี้
พอ จึงเสนอการใชก้ารมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือในการช่วยใหเ้กษตรกรเปล่ียนแปลงแนวคิดและการ
ปฏิบติัไปสู่การเกษตรอย่างย ัง่ยืน ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัวา่การเกษตรสมยัใหม่มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรจากภายนอกเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่ส่ิงท่ีไดก้ลบัไม่ย ัง่ยืน จึงมีการปฏิรูปการเกษตรท่ีพยายาม
ใช้ทรัพยากรภายในท่ีมีอย่างมีประสิทธิภาพท าให้เกษตรกรมีความย ัง่ยืน โดยนัยน้ี ความย ัง่ยืนมี
ความหมายท่ีกวา้งและมีการตีความกันอย่างหลากหลายและหลายประเด็นทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ข้ึนอยู่กบัผูใ้ห้ค  านิยามว่าความย ัง่ยืนมีความหมายตามนัยของตนอย่างไร 
ส าหรับส่ิงท่ีเน้นในงานวิจัยน้ีก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทางการเกษตร และการจะ
เปล่ียนแปลงแนวทางการท าการเกษตรให้มีความย ัง่ยืน ซ่ึงตอ้งใช้เวลาและกระบวนการในการ
เรียนรู้ไม่มีสูตรส าเร็จส าหรับการเกษตรแบบยัง่ยืน การเกษตรแบบยัง่ยืนไม่ไดข้ึ้นกบัการใชเ้ทคนิค
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หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ และการปฏิบติัเท่านั้นยงัข้ึนกบัหลกัแนวคิดและการท าอย่างไรให้ประสบ
ความส า เ ร็ จ  ก า ร มี ส่ วน ร่วม เ ป็ นแนวองค์ประกอบส า คัญ ในระบบของก า ร เ รี ยน รู้  
การเปล่ียนแปลงไม่อาจจะเกิดข้ึนไดเ้ลยหากขาดความร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง แนวคิดของการ
มีส่วนร่วมมีสองแนวคิดโดยแนวคิดแรกเสนอว่า  หากให้ชุมชนมีส่วนร่วมจะท าให้ เ กิด
ประสิทธิภาพและเกิดความร่วมมือในการพฒันามากข้ึน อีกแนวคิดหน่ึงเสนอวา่การมีส่วนร่วมเป็น
สิทธิท่ีชุมชนควรไดรั้บและท าให้เกิดกิจกรรมร่วม เพิ่มขีดความสามารถ เสริมความเขม้แข็งและ
สร้างองคก์ร ซ่ึงน าไปสู่มีส่วนร่วมในการประเมินชนบท (Participatory Rural Appraisal) ซ่ึงน่าจะ
เป็นแนวทางการพฒันาท่ีดี ส่ิงท่ีเป็นขอ้ค าถามก็คือความน่าเช่ือถือของส่ิงท่ีคน้พบ การปรับใชห้รือ
ประยุกตใ์ชก้บัชุมชนอ่ืน ความน่าเช่ือถือของผลท่ีไดแ้ละความเป็นวตัถุวิสัย (ปรวิสัย) ของการวิจยั 
ซ่ึงความน่าเช่ือถือได้ของการวิจยัเชิงคุณภาพได้รับการพฒันาโดย Gubaโดยนิยามส่ีค าน้ีข้ึนมา  
ความน่าเช่ือถือ (Credibility) การถ่ายโอน (Transferability) การเช่ือถือได ้(Dependability) และ
ความสอดคลอ้ง (Conformability) การสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงไม่ไดเ้กิดจากการสอนแบบใน
โรงเรียน แต่ความเป็นการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีส่วนร่วมและยินดีกบัผลลพัธ์ท่ีได้จึงจะเป็นการ
พฒันาอย่างแท้จริงส าหรับเกษตรกร กระบวนการในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจึงน่าจะเหมาะ
ส าหรับการเปล่ียนแปลงสู่การเกษตรแบบยัง่ยนืเพื่อการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการปรับตวัของเกษตรกรเพื่อการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนยงัมีกรณีของ 
นุจนาจย ์เงิดชยัภูมิ และบุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล (2555: 245-248) ท าการศึกษาเร่ืองการปรับตวัของ
เกษตรกรรายยอ่ยในการลดตน้ทุนการผลิตขา้วนาน ้ าฝน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ งานวิจยัน้ี 
มีวตัถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์การปรับตวัของเกษตรกรรายย่อยท่ีลดการนาและลดการใช้ปัจจยั 
การผลิตจากภายนอกและภายในระบบของการท านา งานวิจยัน้ีใชว้ิธีการผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพโดย การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มยอ่ย การสังเกตจากการลงพื้นท่ี ศึกษาขอ้มูลจาก
ตวัแทนกลุ่มเกษตรกร 50 ครอบครัว ผูน้ าชุมชน แกนน ากลุ่มต่างๆ ในชุมชน ผูอ้าวุโสในพื้นท่ี 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ฯลฯ รวมทั้งส้ินจ านวน 10 ราย จากการศึกษาพบว่า 
การปรับตวัของเกษตรกรรายย่อยในด้านการผลิตข้าวนั้น เกษตรกรเรียนรู้ท่ีจะเก็บน ้ าฝนไวใ้ช้
ในช่วงท่ีฝนทิ้งช่วงหรือตลอดฤดูกาลผลิตขา้วโดยการขุดสระน ้ าขนาดเล็กไวใ้ช้ นอกจากนั้น ยงัมี
การลดการใชปั้จจยัการผลิตจากภายนอก โดยการใชส้ารสกดัชีวภาพซ่ึงสกดัจากเศษวสัดุท่ีหาไดใ้น
ฟาร์ม นอกจากน้ียงัพบการปรับตวัโดยยงัเน้นการปลูกขา้วเป็นหลกัในการบริโภคและประกอบ
อาชีพเสริม เช่น การทอผา้ไหม การรับจา้ง เป็นตน้ เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในครัวเรือนและลงทุนในการ
ผลิตทางเกษตร และมีการเตรียมตวัรับกบัการเปล่ียนแปลงดา้นกายภาพอากาศท่ีมีความแปรปรวน 
เช่น แห้งแลง้ ฝนตก น ้ าท่วม เหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรท่ีผลิตขา้วในเขตพื้นท่ี
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อาศยัน ้าฝน การปรับตวัของเกษตรกรรายยอ่ย โดยการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยท่ีเกษตรกรไดป้รับ
ใช้ในการฟ้ืนฟูการท านาน ้ าฝนท่ีน าไปสู่ความย ัง่ยืนโดยผนวกภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการแก้ปัญหา
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ภายใตส้ภาวะท่ีมีความผนัผวนด้านสภาพอากาศและเศรษฐกิจ จาก
การศึกษาพบว่า มีการปรับตวัด้านการผลิตข้าวโดย การปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกข้าว โดย
เกษตรกรมีรูปแบบการผลิตขา้วท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีและสถานการณ์ ท าการส ารองน ้ า 
โดยการขุดสระน ้ าขนาดเล็ก การใช้เทคโนโลยีลดตน้ทุนการผลิตแทนแรงงานท่ีขาดแคลน และ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกขา้วโดยเกษตรกรปรับจากการปลูกขา้วแบบนาด า มาเป็นการปลูกขา้ว
แบบนาหว่านซ่ึงตน้ทุนต ่าลง นอกจากนั้นยงัพบว่า มีการปรับตวัดา้นอาชีพเสริม เกษตรกรหันมา
ประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัครัวเรือนโดยอาชีพท่ีพบ คือ อาชีพทอผา้ไหม รับจา้ง 
คา้ขาย เล้ียงสุกร และอาชีพจกัสาน เกษตรกรจึงเลือกปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเพื่อความอยูร่อดและคงอยู่
ในอาชีพท านา โดยการใชเ้ทคโนโลยีและการจา้งท านา อีกทั้งการท าอาชีพเสริมเป็นการลดตน้ทุน
และเสริมรายได้ ซ่ึงการปรับตวัด้านการผลิตขา้วของเกษตรกรในรูปแบบน้ีเร่ือยไปก็สามารถ
น าไปสู่การท าการเกษตรและการการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนได้ แต่ทว่าหากสมาชิกในครัวเรือน
เกษตรกรเองขาดการสานต่อการท านาแล้วอาจต้องเจอภาวะท่ีไม่มีคนท านาเกิดข้ึนในอนาคต 
วฒันธรรมขา้วจะส้ินสุดลงตามไปดว้ย 

งานวิจยัของ ชีวิน อริยะสุนทร (2555: 89-104) ได้ศึกษาเร่ือง เกษตรพนัธสัญญากบั 
การปรับตวัทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรและชุมชน: ศึกษากรณีการเล้ียงไก่เน้ือ ต าบลทา้ย
ตลาด  อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ได้ผลการวิจยัสรุปได้ว่าวิถีการผลิตของเกษตรกรในชนบท 
ไดเ้ปล่ียนไปเป็นการผลิตเพื่อการคา้ท่ีตอ้งพึ่งพิงปัจจยัจากภายนอกมากข้ึนทุกขณะทั้งในเร่ืองปัจจยั
การผลิต เทคโนโลยใีนการผลิต และการตลาดซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ชนบท การผลิตแบบพาณิชยเ์กษตรพนัธะสัญญา (Contract Farming) เป็นระบบความสัมพนัธ์ใน
การผลิตทางการเกษตรท่ีมีการจดัการร่วมกันระหว่างเกษตรกรผลิตกับบริษทัผูรั้บซ้ือผลผลิต  
ในระบบเกษตรพนัธะสัญญาบริษทัจะก าหนดราคารับซ้ือผลผลิตในจ านวนท่ีแน่นอนเพื่อเป็น 
การสร้างหลักประกันทางการตลาดให้แก่เกษตรกร ส่วนบริษทัก็สามารถลดความเส่ียงทาง 
ด้านปริมาณและคุณภาพได้ ผูว้ิจยัสนใจศึกษาว่า เกษตรกรและชุมชนมีการปรับตวั รับมือและ
ต่อรองอยา่งไรต่อการเขา้มาของวถีิผลิตแบบพนัธะสัญญาโดยไดย้กเอาการท าฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือแบบ
พนัธะสัญญาของเกษตรกรรายย่อยในพื้นท่ีต าบลท้ายตลาด  อ าเภอเมือง จังหวดัลพบุรี เป็น
กรณีศึกษา การศึกษาพบว่าเกษตรกรท่ีไม่มีท่ีดินเป็นของตนเองไม่สามารถท่ีจะเล้ียงไก่เน้ือแบบ
พนัธะสัญญาไดเ้น่ืองจากมีขอ้จ ากดัทางดา้นเงินทุนเพราะเกษตรกรจะตอ้งใชท่ี้ดินเป็นหลกัทรัพยใ์น
การกูเ้งินกบัธนาคารหรือสหกรณ์มาลงทุนในการเล้ียงไก่ โดยเฉพาะการเล้ียงไก่ในระบบโรงเรือน
แบบปิดซ่ึงตอ้งลงทุนสูงกบัโรงเรือนและค่าอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนั้นในการวิจยัคร้ังน้ีกลบัพบว่า
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แมเ้กษตรกรจะสามารถเขา้ถึงสินเช่ือในรูปของปัจจยัการผลิตท่ีไดรั้บจากบริษทัแต่เกษตรกรยงัคง
ตอ้งประสบกบัปัญหาของคุณภาพของปัจจยัการผลิต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคุณภาพของอาหารไก่หรือ
ลูกไก่ โดยท่ีเกษตรกรแทบจะไม่สามารถต่อรองกับบริษัทได้เลย กระบวนการปรับตัวและ 
การรับมือของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือแบบพนัธะสัญญาในชุมชนอาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1)  การปรับตัวทางเศรษฐกิจของเกษตรกรต่อการผลิตแบบพันธะสัญญา 
เกษตรกรอาจยา้ยไปเล้ียงกับอีกบริษทัหน่ึง ซ่ึงบริษทัก็ยินยอมผ่อนปรนตามความต้องการของ
เกษตรกรบา้งเพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบัเกษตรกรเอาไว ้

2)  การปรับตวัทางสังคมของเกษตรกรต่อการผลิตแบบพนัธะสัญญา การการ
ปรับตวัในดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมและการเขา้ไปมีส่วนร่วม โดยการรวมตวักนัและมีกิจกรรม
ร่วมกนัในสังคมของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ทั้งน้ีก็เพื่อให้มีน ้ าหนกัในการต่อรองกบับริษทัมากข้ึน
รวมถึงการร่วมคิดร่วมท าในการแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการเล้ียงไก่แบบพนัธะสัญญา 

การจดัการกบัสถานการณ์และปัญหาใน 3 ประเด็นส าคญัคือ การจดัการแลกเปล่ียนความรู้
และเทคนิคการเล้ียงไก่ระหว่างสมาชิก สองการจดัตั้งเงินทุนส ารองเพื่อการกูย้ืมในกรณีท่ีสมาชิก
ของกลุ่มประสบปัญหาขาดทุนหรือตอ้งการซ่อมบ ารุงโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเล้ียงไก่ และสาม
การเรียกร้องการชดเชยจากการท าลายไก่ในช่วงการแกไ้ขปัญหาไขห้วดันกต่อภาครัฐ จะเห็นวา่การ
เล้ียงไก่เน้ือแบบพนัธะสัญญาไม่ไดส่้งผลดีต่อเกษตรกรเสมอไปเน่ืองจากภาวะพึ่งพิงของเกษตรกร
ท่ีมีกบับริษทัและการขาดอ านาจต่อรองกบับริษทัในดา้นของลูกไก่ ปัจจยัการผลิตและราคารับซ้ือ
ผลผลิต ดงันั้นเกษตรกรจึงตอ้งมีการปรับตวัทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองและ
ร่วมกนัแกปั้ญหาต่างๆ (ชีวนิ อริยะสุนทร, 2555) 

งานวิจยัของ Hussein and Nelson (1998: 3-23) ไดศึ้กษาเส้นทางทางเลือกในการด ารงชีพ
อยา่งย ัง่ยืนซ่ึงด าเนินการโดยคนในชนบทในการตั้งค่าการขดัแยง้ทางนิเวศเกษตรในส่ีประเทศ คือ 
บงัคลาเทศ มาลี  เอธิโอเปีย และซิมบบัเว มีขอ้เสนอวา่คนในชนบทการสร้างวิถีชีวิตของพวกเขา
ผา่นทางสามกลยทุธ์หลกั อนัไดแ้ก่ การเกษตรเขม้ขน้ การด ารงชีพท่ีหลากหลายและการยา้ยถ่ิน การ
ด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน ถูกน ามาใชท่ี้น่ีเพื่ออา้งอิงถึงการด ารงชีพท่ีสามารถรับมือกบัและคืนสภาพจาก
ความเครียดและแรงกระแทกในการรักษาหรือ  เพิ่มขีดความสามารถและสินทรัพยข์องทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต ขณะท่ีไม่ท าลายฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ (Hussein and Nelson, 1998: 3) 

สองกลยุทธ์ในการด ารงชีพท่ีพบ คือ การอพยพและการท าการเกษตรเขม้ขน้ ซ่ึงหมายถึง
ปัจจยัการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนเฉล่ียของแรงงานหรือทุนท่ีดินขนาดเล็ก ท่ีปลูกอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่ง
เดียวหรือบนท่ีดินท่ีปลูกและเล้ียงเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตต่อพื้นท่ี การอพยพ
และการลงทุนในการท าเกษตรเขม้ขน้มกัจะร่วมกนัเพื่อเพิ่มรายได้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมการกระจาย
ความเส่ียงท่ีเป็นพื้นฐานของคนในชนบทของกลยุทธ์การด ารงชีพ ดงันั้นทั้งปัจจยัผลกัและปัจจยัดึง
อาจจะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของการกระจายความเส่ียงในการด ารงชีพ และกระบวนการน้ีอาจ
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เป็นส่ิงที่ส าคญัและพบมากในอนาคต ประการแรกการกระจายความเส่ียงในการด ารงชีพเป็น
เร่ืองปกติส าหรับคนส่วนใหญ่ในส่วนของชนบท กิจกรรมนอกภาคเกษตรเป็นส่วนประกอบท่ี
ส าคญัของกระบวนการความหลากหลาย กิจกรรมความหลากหลายของการด ารงชีพเป็น
แนวโน้มที่จะเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาวิถีชีวิตที่ย ัง่ยืน ประการที่สองคือการกระจายความ
เส่ียงในการด ารงชีพข้ึนกบัส่วนผสมของแรงจูงใจและแตกต่างกนัไปตามบริบท ประการที่สาม 
คุณสมบติัของการกระจายการด ารงชีพข้ึนอยู่กบัหลกัตามบริบทภายในที่จะเกิดข้ึน การเขา้ถึงท่ี
แตกต่างกนักบักิจกรรมที่หลากหลายและการกระจายของผลประโยชน์ของความหลากหลาย 
ประการสุดทา้ยกลุ่มท่ียากจนท่ีสุดในชนบทอาจจะมีโอกาสนอ้ยท่ีสุดของการกระจายการด ารงชีพ  

งานวิจยัของ Nicol (2000: 13-19) ศึกษาการใช้หลกัการของการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนมา
ปรับใช้กบัโครงการชลประทาน จะเน้นกระบวนการทางการเมืองโดยท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐ
และสังคมมีการท าธุรกรรมหรือปฏิสัมพนัธ์กนั การท าธุรกรรมผ่านทางสังคมเป็นหลกัโดย
สมาชิกของชุมชนและสังคม และขอ้จ ากดัของทุนมนุษยแ์ละโอกาสในที่น้ี การเจรจาต่อรองใน
เร่ืองการบริหารจดัการน ้า การเขา้ถึงอย่างมีนยัส าคญัสามารถปรับเปล่ียนผลดา้นบวกและผลดา้น
ลบ ทั้งวิถีชีวิตของการเสริมหรือท าลายชุมชนได ้ในดา้นผลบวกสามารถสร้างรายไดเ้พิ่ม จาก
การเพิ่มข้ึนของรายไดน้ าไปสู่การใช้น ้ าเพิ่มข้ึนในครัวเรือน สังคมที่ดีมากข้ึนจะถูกสร้างข้ึนโดย
การลดการเขา้คิวรอที่จุดเก็บรวบรวมน ้ าและช่วยลดความเครียดมากข้ึน ในการใช้ประโยชน์
อย่างย ัง่ยืนของทรัพยากรน ้ าท าไดโ้ดยการจดัการลุ่มน ้ าขนาดเล็ก ท าการป้องกนั บริหารและ
จดัการปริมาณและคุณภาพน ้ าผ ่านแนวทางของสหกรณ์ ส าหรับในดา้นลบแรงกดดนัทาง
การเมืองที่อาจบงัคบัชุมชนละทิ้งแผนในการหาแหล่งน ้ าที่ดีข้ึนในสถานที่อื่น อนัเน่ืองจากเกิด
ค าถามของกรรมสิทธ์ิของกระบวนการและโครงสร้างภายในชุมชนก่อให้เกิดขอ้พิพาทระหว่าง
ครัว เ รือน ดงันั้นหลกัการของการด ารงชีพอย ่างย ัง่ย ืนของโครงการชลประทานเน ้น ท่ี
ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐและสังคมมีการท าธุรกรรมหรือปฏิสัมพนัธ์กนัตามแนวทางของ
แนวทางของสหกรณ์ 

ส่วนงานวิจยัของ Mohamed and Dodson (1998: 113-116) ได้ศึกษาโครงการวิจยัที่ได้
ด าเนินการเพื่อประเมินศกัยภาพในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าขนาดเล็กเพื่อสร้างวิถีชีวิตชนบทอย่าง
ย ัง่ยืน โดยแนวคิดว่าการสร้างฟาร์มเพื่อให้เป็นแหล่งทางเลือกของรายไดแ้ละเป็นแหล่งโปรตีน
ราคาถูกของชุมชน พบว่า โครงการท่ีมีศกัยภาพในการสร้างวิถีชีวิตท่ีย ัง่ยืนได้ แต่ท่ีปัญหาด้าน 
Socio-Political ก็ควรจะพิจารณาตามกระบวนการทางชีวภาพเท่าๆ กบัความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจ 
การศึกษาใชเ้ทคนิควิธี Rapid Rural Appraisal (RRA) และ Participatory Rural Appraisal (PRA) 
วิธีการหลักท่ีใช้ คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบก่ึงและไม่มีโครงสร้าง โดยได้
ท าการศึกษาและประเมินโครงการน าร่องในด้านของชีววิทยาและนิเวศวิทยา การถ่ายทอดด้าน
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เทคโนโลยี การฝึกอบรม การส่งเสริม เศรษฐกิจและการตลาด กฎหมายและบทสรุปของโครงการ 
พบวา่ ปลาเทราทท่ี์มีการผลิตไดน้ั้นประสบความส าเร็จในดา้นการตลาดและไดผ้ลก าไรมาก ความ
ตอ้งการมากท่ีสุดคือการรับรู้ทางการเงินร้อยละ 37.7 ของผูต้อบแบบสอบถามจดัอนัดบัรายไดเ้ป็น
ความต้องการท่ีส าคัญท่ีสุดและอีกร้อยละ 42.8 จัดอันดับว่ารายได้เป็นส่ิงส าคัญ เม่ือถามถึง
ผลประโยชน์ท่ีเป็นไปไดข้องโครงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าร้อยละ 60.9 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุ
รายไดเ้ป็นประโยชน์ ท่ีอยูอ่าศยัและรายไดถู้กระบุวา่เป็นสองความตอ้งการท่ีส าคญัในพื้นท่ีและมี
ประเด็นท่ีควรจะอยู่ในระดบัแรกๆ ในวาระการประชุมของหน่วยงานทอ้งถ่ินและหน่วยงานการ
พฒันาในการแกไ้ขปรับปรุง พบวา่โครงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเผชิญความทา้ทายการพฒันาดงักล่าว
มหาศาล การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าไม่สามารถคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัถึงแมว้่ามนัอาจ
หนุนการด ารงชีพของบางครัวเรือนไดก้็ตาม แต่การจา้งงานและรายไดจ้ากฟาร์มยงัไม่อาจท าให้ทุก
ครัวเรือนมีรายได้ตามตอ้งการ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและครอบง ามากท่ีสุดคือไม่เป็นธรรมและถูก
แสวงหาผลประโยชน์การปฏิบัติด้านแรงงาน ลักษณะของยุคเหยียดสีผิวท่ียงัคงมีอยู่ในฟาร์ม 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Marschke and Berkes (2006) ท่ีท  าการศึกษาชุมชนชาวประมงในกมัพูชา 
พบวา่ วถีิชีวติของชุมชนชาวประมงในกมัพูชามีความซบัซอ้นและเป็นพลวตั ความผนัผวนในความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรรอบตามฤดูกาลของการใชท้รัพยากรและการเปล่ียนแปลงในการเขา้ถึง 
การสร้างเง่ือนไข ท่ีจะท าให้เกิดความทา้ทายส าหรับครัวเรือนในชนบท เช่นเดียวกบัแรงขบัทาง
เศรษฐกิจและนโยบาย การวิเคราะห์ของความกดดนัในการด ารงชีพและแรงกระทบท่ีเกิดในสอง
หมู่บา้นชาวประมงกมัพูชาแสดงให้เห็นวา่การกระจายความเส่ียงเป็นกลยุทธ์ท่ีใชก้นัทัว่ไปส าหรับ 
การรับมือและปรับใช้ การวิเคราะห์การตอบสนองในระดบัหลายโดยเน้นกลยุทธ์การสร้างความ
ยืดหยุ่นในระดับครัวเรือนและชุมชนให้ความกระจ่างของการด ารงชีพ การศึกษามุมมองระดับ
ทอ้งถ่ิน ความยืดหยุ่น การเป็นอยูท่ี่ดีถูกใชเ้ป็นตวัแทนของความยืดหยุน่ของการผลิตทั้งสามกลุ่ม
ของการตอบสนองท่ีเก่ียวขอ้งและความสัมพนัธ์กบัสภาพเศรษฐกิจทรัพยากรภาคครัวเรือนและ
สถาบนัการศึกษาระดบัหมู่บา้นมีการแสดงผล ความสามารถในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงและ
เรียนรู้จากความท้าทาย กลยุทธ์การด ารงชีพเพื่อตอบสนองต่อความกดดันและแรงกระแทกมี
แนวโนม้ท่ีจะเป็นไดท้ั้งเชิงรุกและการรับปฏิกิริยา เช่น การปลูกป่าชายเลนหรือการส่งสมาชิกใน
ครัวเรือนในการคน้หาแนวทางการด ารงชีพอ่ืนๆ หรือท ากิจกรรมนอกหมู่บา้น ครัวเรือน ในเกาะ 
Sralao มีการพิจารณาการกระจายความเส่ียงในการท าประมงโดยท ากิจกรรมอ่ืนและการส่งเสริม
อาชีพของสมาชิกในครัวเรือน เช่น ไปรับจา้งแรงงาน ในพื้นท่ีทั้งในระดบัหมู่บา้นและสถาบนัท่ีมี
การไดป้ระโยชน์จากนโยบายสร้างใหม่ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนของชุมชนตามการริเร่ิมการจดัการ 
แต่ในขณะน้ีได้รับการออกแบบการจดัการและนโยบายการพฒันาทรัพยากรในประเทศกมัพูชา
ลม้เหลวในการแกไ้ขการผนัผวนตามฤดูกาล ความหลากหลายของกิจกรรมการด ารงชีพและโอกาส 
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ตวัอยา่งเช่น การพฒันาวิสาหกิจขนาดเล็กไม่เห็นจะสามารถเป็นรูปแบบท่ีท างานร่วมกบันโยบาย
ของชุมชนประมงได ้ นอกจากนั้น Reed, Fraser and Dougill (2006: 297-324) ท าการศึกษาการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งน ้ าของอินเดีย ก าลงัมองหาท่ีผลกระทบท่ีมีห้าประเภทของสินทรัพย์
ทุนและกลยุทธ์ท่ีจ  าเป็นส าหรับความหมายของชีวิต การศึกษาน้ียงัตรวจสอบความอ่อนไหวและ
ความมัน่คงของสินทรัพยทุ์นเหล่าน้ีดว้ย รวมทั้งการวิเคราะห์ท่ีผูค้นเขา้ร่วมในโปรแกรมและให้
ความส าคญักบัวิถีชีวิตของพวกเขาผ่านการแบ่งปันผลประโยชน์ของตน ตน้น ้ าล าธารไม่สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการชลประทานขนาดใหญ่ ในสภาพแวดลอ้มท่ีเปราะบางดงักล่าว 
อยา่งไรก็ตามการพฒันาลุ่มน ้ าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น แต่ไม่ไดเ้ป็นเง่ือนไขท่ีเพียงพอส าหรับการด ารงชีพ
อยา่งย ัง่ยนืในชนบท นโยบายและโครงการควรมุ่งท่ีการสร้างสภาพแวดลอ้มส าหรับความตอ้งการท่ี
หลากหลาย  การสร้างกิจกรรมการด ารงชีพซ่ึงเป็นทางเลือกของครัวเรือน การพฒันาแหล่งน ้ าจะ
รักษาวิถีชีวิตชนบทถา้มนัสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ความย ัง่ยืนท่ีแข็งแกร่งในการเพิ่มทุนหรือสินทรัพย์
ทั้งห้าของการด ารงชีพ การวิเคราะห์แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าท่ีแมจ้ะเป็นแหล่งตน้น ้ าในส่วนท่ี
ไม่มีของโครงการลุ่มน ้ าตวัอย่างมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบัทุนของการด ารงชีพทั้งหมด 
นอกจากน้ีในการด ารงชีพจะเช่ือมโยงกบัความยดืหยุน่หรือความไวของสินทรัพยข์องการด ารงชีพท่ี
มีการเปล่ียนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ สามารถสรุปได้ว่า การพฒันาลุ่มน ้ าท่ีด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพจะมีผลกระทบเป็นช่วงตามหมู่บา้นท่ีไดรั้บ แต่ผลกระทบเหล่าน้ีไม่เป็นผลดีกบัชุมชน
ในแง่ของผูมี้ส่วนร่วมหรือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ศกัยภาพของโครงการลุ่มน ้ าจะเป็นประโยชน์หากวา่
พวกจะสามารถเช่ือมโยงไปยงักิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อสนบัสนุนการพฒันาการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนื 
 งานวิจยัของ  Iiyama, Kariuki, Kristjanson, Kaitibie and Maitima, 2008: 393-395) ท าการศึกษา
การเลือกกลยุทธ์ในการด ารงชีพของชาวแอฟริกนั พบว่าเกษตรกรในแอฟริกาเปล่ียนกลยุทธ์การ
ด ารงชีพของพวกเขาผ่านการท างานในฟาร์มและนอกฟาร์ม  มีการท ากิจกรรมตามกลุ่มครัวเรือน
ตามกลยุทธ์การกระจายความเส่ียงการด ารงชีพท่ีคล้ายกนัและส ารวจความตอ้งการส าหรับระดบั
รายไดแ้ละการจดัการดินอย่างย ัง่ยืน ห้ารูปแบบกลยุทธ์การกระจายความเส่ียงในการด ารงชีพหลกั
ไดถู้กติดตาม การวิเคราะห์กลุ่มท่ีไดด้ าเนินการโดยใช้ตวัแปรท่ีเป็นตวัแทนของผลงานโดยคิดเป็น
ร้อยละ จากรายได้รวมท่ีมาจากพืช ปศุสัตว์  ส าหรับแหล่งท่ีมาจากนอกฟาร์มและค่าเช่าท่ีดิน 
สามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกไดเ้ป็น ดงัน้ี 

คลสัเตอร์ 1  สามารถอธิบายเป็น ความเช่ียวชาญในกิจกรรมนอกฟาร์ม 
คลสัเตอร์ 2  สามารถจะมีลกัษณะเป็น ความเช่ียวชาญในการปศุสัตวแ์บบดั้งเดิม 
คลสัเตอร์ 3  ถูกสร้างข้ึนจาก ครัวเรือนท่ีมีการรวมกนัของพืชหลกัและปศุสัตว ์
คลสัเตอร์ 4  สามารถก าหนดเป็น ท่ีรวมของผลไมแ้ละสัตวท่ี์แปลกใหม่ 
คลสัเตอร์ 5  หมายถึง ความเช่ียวชาญในการรายไดจ้ากนอกฟาร์มปกติ 
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กลุ่ม 4 และ 5 มีความเก่ียวขอ้งอยา่งมากกบัการคลุมดินลดหลัน่กนัไปถึงขนาดปานกลางใน
ขณะท่ีกลุ่ม 1 และ 2 ไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งมากนกัมากกวา่คร่ึงหน่ึงของครัวเรือนท่ีส ารวจ (ร้อยละ 
57) ตกอยูใ่นสองกลุ่มท่ีมีรายไดห้ลกัข้ึนอยูก่บักิจการนอกฟาร์มกิจกรรมสร้างรายไดเ้ป็นกลุ่ม 1 และ
กลุ่ม 5 ผลท่ีได้น้ีสนับสนุนแนวโน้มรายงานโดยผูเ้ขียนคนอ่ืนๆ ท่ีพบว่าความไม่เท่าเทียมกัน
ระหวา่งรายไดค้รัวเรือนภายในชุมชนแอฟริกนัจ านวนมากในชนบทและเป็นส่วนท่ีจะแตกต่างกนั
ไปในกิจกรรมนอกภาคเกษตรและในภาคการเกษตร กลยุทธ์เหล่าน้ีกระจายความเส่ียงในการด ารง
ชีพในทางกลบัส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของครัวเรือนเก่ียวกบัการยอมรับและการด าเนินการ
ตามมาตรการการจดัการดิน เราพบว่าครัวเรือนท่ีมีส่วนร่วมในกลุ่มของพืชสวน และสัตวท่ี์แปลก
ใหม่หรือผูท่ี้มีรายได้ปกตินอกกิจกรรมฟาร์ม มีแนวโน้มท่ีจะลงทุนในมาตรการการจดัการดินท่ี
นอกเหนือจาก ผูท่ี้อยู่กบัผลตอบแทนจากกิจกรรมการด ารงชีพในระดบัต ่า พวกเขาสามารถท่ีจะ
ลงทุนเงินสดในการปฏิบัติดังกล่าวและมีความหลากหลายยงัเป็นพืชเชิงพาณิชย์มากข้ึนและ
กิจกรรมการเล้ียงสัตวท่ี์ตอ้งใช้ปัจจยัการผลิตและการจดัการมากข้ึน ในทางตรงกนัขา้มเราพบว่า
ครัวเรือนยากจนท่ีมีความหลากหลายน้อยกว่านั้น รายได้จะข้ึนอยู่กบัการใช้ประโยชน์จากป่าไม ้
(กลุ่ม 1) และสัตวข์องพวกเขาซ่ึงปล่อยให้แทะเล็มในพื้นท่ีส่วนกลาง (กลุ่ม 2) ซ่ึงโดยปกติจะมี
รายไดน้อ้ยมาก คน้พบแสดงให้เห็นวา่สินทรัพยทุ์นมนุษย ์(ความรู้และทกัษะ) ของครัวเรือนท่ีเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสร้างความแตกต่างของกลยุทธ์การด ารงชีพท่ีพวกเขาด าเนินการและวิธีการท่ีท าให้
ประสบความส าเร็จพวกเขา จากทั้งรายไดแ้ละการจดัการดิน พบวา่เร่ืองส าคญัของระดบัการศึกษามี
ความส าคญัค่อนขา้งสูงกบักลยทุธ์การเลือกการด ารงชีพและในการเปิดความสัมพนัธ์ของการลงทุน
ท่ีไดรั้บผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในการจัดการดินท่ีดีข้ึน สามารถระบุวา่ครัวเรือนท่ีรายไดต้  ่า
มากผล ไม่ค่อยมีการเป ล่ียนแปลงแนวทางการด ารง ชีพมากนัก  นอกจากนั้ นย ังพบว่า 
ส่วนใหญ่การด ารงชีพข้ึนอยูก่บัการใชท้รัพยากรของธรรมชาติ ผูน้  าชุมชนความมีความกงัวลท่ีความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตอาจท าให้คนยากจนข้ึนจากผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทุน
ทางสังคมและความรู้สึกของผูค้นท่ีน ามาร่วมกนัเพื่อเจรจาและตกลงกฎการเขา้ใชแ้ละการบงัคบัใช้
จะมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา่วธีิท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเร่ืองจ ากดัการเขา้ถึงทรัพยากรของชุมชน 

การศึกษาของ Kirkpartick (2005: 9-12) เก่ียวกบัชาวนาในประเทศกมัพูชาไดใ้ชก้รอบ
แนวคิดของการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนมาใช้โดยมีการปรับเอาทุนทางกายภาพรวมกบัทุนทางการเงิน 
เหลือทุนทางธรรมชาติ ทุนทางการเงิน ทุนทางมนุษยแ์ละทุนทางสังคม ซ่ึงทุนทางมนุษยแ์ละทุน
ทางสังคมเป็นทุนท่ีจบัต้องไม่ได้ (Intangible Assets) แต่สามารถเขา้ถึงและใช้การได้  ส าหรับ
สถาบนั (Institute) มีทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นส่วนหน่ึงของปทสัฐานและระเบียบ
สังคมท่ีมีความก ากวม ข้ึนกบัการตีความซ่ึงน าไปสู่การแทรกแซงเพื่อการพฒันาผลลพัธ์ ผลลพัธ์ท่ี
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พึงประสงคมี์ 5 ประการ คือ รายไดม้ากข้ึน ความเป็นอยู่ดีข้ึน ลดความอ่อนแอลง เพิ่มความมัน่คง
ทางอาหาร และการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ี Kirkpartick (2005) ท าการศึกษาดว้ยการ
วิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และการส ารวจผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) เป็นแนวทาง
หลกัในการศึกษาคร้ังน้ี ชาวนาเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ท่ีสุด ท านาปีละ 1 คร้ัง และท าประมง กบัหา
ของป่าเป็นรายได้เสริม ส าหรับทรัพยากรธรรมชาติเป็นตาข่ายความมั่นคงในการด ารงชีพ 
(Livelihood Safety Net) เพราะลงทุนนอ้ย เป็นของส่วนรวม สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได ้
Kirkpartick (2005) ใช้การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเป็นหลกั และท าการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
(Workshop) เพื่อตรวจสอบและเพิ่มขอ้มูล เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการหาการประเมิน
ชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งจาก
ภาคสนามและเอกสาร ท าการวิเคราะห์จุดวิกฤต (Critical Analysis) ท าโดยการตีความ แนวคิดและ
กิจกรรมของผู ้ให้สัมภาษณ์เพื่อสะท้อนเสียงของชุมชนกับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ชุมชนท่ี
ท าการศึกษาท านาเป็นหลกัแต่ประสบกบัปัญหาการท่ีภาครัฐให้สัมปทานเอกชนปลูกยางพารา ท า
ให้สูญเสียท่ีดินไปให้กับรัฐโดยได้ค่าชดเชยเพียงเล็กน้อย การหาของจากป่า เช่น น ้ ามนัยางก็
ประสบกบัปัญหาของการท าสวนยางพาราเช่นกนั ผูไ้ดส้ัมปทานปลูกยางพาราท าการโค่นตน้ไมท่ี้
ชาวบา้นใช้ในการหาน ้ ามนัยางและจ่ายค่าชดเชยเพียงเล็กนอ้ย โดยท่ีการเก็บน ้ ามนัยางเป็นรายได้
เสริมจากการท านาและเป็นการด ารงชีพของชุมชนร่วมกับการท านา ท าให้วิถีชีวิตของชุมชน
ประสบกบัปัญหามากยิ่งข้ึน ชุมชนมีการเล้ียงสัตวส์ าหรับครอบครัว เช่น ไก่ หมู ววัและควาย ซ่ึงก็
ประสบกบัปัญหาขาดท่ีดินเน่ืองจากเอกชนไดใ้ช้สิทธ์ในการครอบครองเพื่อท าสวนยางพารา ทุน
ทางการเงิน มีอิทธิพลมากข้ึนกลายเป็นทุนนิยมมากข้ึน เงินตราเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั
ของชุมชนมากข้ึนเร่ือยๆ แต่ถึงกระนั้นการแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งกนัยงัคงมีอยู ่ 

ส าหรับทุนทางมนุษยน์ั้นเนน้การศึกษาดา้นสุขภาพและการศึกษา ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งยงัท าหนา้ท่ีไม่ดีพอในการใหบ้ริการและเป็นการยากในการเขา้ถึงบริการต่างๆ ท่ี
จดัให้ ทกัษะและความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้นถูกลบเลือนและขาดการถ่ายทอดสืบต่อจากรุ่นถึงรุ่น 
ความรู้สมยัใหม่ส าหรับการท าสวนยางพาราไดถู้กแนะน าในชุมชนซ่ึงก็มีการจา้งงานในจ านวนนอ้ย 
ทุนทางสังคมแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ แนวตั้ งและแนวราบ ทุนทางแนวตั้ งดัง เช่น 
ความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภเ์ป็นความสัมพนัธ์แนวตั้งท่ีมีมาแต่ในอดีต และสืบต่อในปัจจุบนั ระบบ
ราชการก็เป็นแบบแนวตั้งเช่นกนั นอกจากนั้นการเมืองและความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลมีอิทธิพลอยา่ง
สูงกบัแนวทางในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั ผูน้ าชุมชนมีบทบาทในการเลือกคนเขา้ท างานและ
เสนอค่าตอบแทนและค่าชดเชยต่างๆ ให้ชาวบ้านเป็นระบบอุปถัมภ์ ท่ียึดติดกับอ านาจ 
ความสัมพนัธ์แนวราบเป็นความสัมพนัธ์แบบชุมชนท่ีเท่าเทียมกนัเป็นสายใยของชีวิตร่วมกนัใน
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ชุมชน ความสัมพนัธ์ข้ึนอยู่กบัความร่วมมือ ค่านิยม มากกว่าอ านาจ และเป็นส่วนท่ีมีความส าคญั
ของการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมท าใหค้วามสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคลเส่ือม
สลายลง และกิจกรรมร่วมก็มีนอ้ยลงนบัแต่มีการให้สัมปทานสวนยางพารา ตวัแปรท่ีใช้ช้ีวดัความ
อ่อนแอและความย ัง่ยืนโดยพิจารณาจากผลลพัธ์ของยุทธศาสตร์การเลือกการด ารงชีพ คือ จ านวน
วนัท างาน  ความเป็นอยูท่ี่ดี ความมัน่คงทางอาหาร ความปลอดภยัและความมัน่คง ความย ัง่ยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท าการเปรียบเทียบชุมชนสองชุมชนพบว่า ท่ีนา ผู ้น าและประชามติ  
ความทนัสมยั ขนบธรรมเนียมและการกีดกัน  คุณภาพชีวิต ดูแล้วไม่มีความหวงัท่ีจะพฒันา 
เน่ืองจากชุมชนสูญเสียท่ีดินไปหมด ชาวบา้นต้องการท างานบนพื้นท่ีของตนเองมากกว่าท าให ้
คนอ่ืน บางครอบครัวสามารถปรับตวัไดแ้ต่บางครอบครัวขาดแคลนทุนต่างๆ จึงยากท่ีจะสามารถ
ปรับตวัตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได ้การท างานในสวนยางพาราอาจจะท าให้มีงานท าและขาด
อิสระและสูญเสียวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อาหารก็ขาดแคลนเพราะไม่มีคนท านา แนวทางการแกปั้ญหาก็
คือ เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนและการมีอ านาจของชุมชนในการเลือกการด าเนินชีวิตของตนเอง 
(Kirkpartick, 2005: 13-30, 42-45, 52-72, 80-135)  

เช่นเดียวกนักบั Johnson (2002) ไดท้  าการศึกษาในประเทศแอฟริกาใตโ้ดยใชก้ารด ารงชีพ
อยา่งย ัง่ยนืท่ีพฒันาโดย Chamber, Conway and Studies (1992) องคป์ระกอบหลกัคือ สินทรัพยห์รือ
ทุน กระบวนการ ยุทธศาสตร์ ความอ่อนแอ/อ่อนไหว นโยบาย สถาบนั และผลลพัธ์ (Johnson, 
2002: 14)  
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- NGO / CBO 
กระบวนการ 
- กฎหมาย 
- นโยบาย 
- สถาบนั 
- การบริการ 
- วฒันธรรม 
- การตลาด 

ผลที่ชุมชนได้รับ : 
- รายได้เพิ่มขึน้ 
- ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
- ความอ่อนแอลดลง 
- การเพ่ิมความมัน่คงด้านอาหาร 
- มีความยัง่ยืนในการใช้ 
  ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ 

กลยุทธ์ที่ชุมชนเลือก : 
- พิจารณาแหลง่ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
- การเลิกท าเกษตรกรรม 
- การเช่าท่ีดินท ากิน 
- การท าเกษตรแบบผสมผสาน 

การท าให้เกิดผล : 
- ด าเนินการด้วยตนเอง(พึง่พาตนเอง)ไมรั่บการช่วยเหลือใด ๆ 
- รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก 

ผลกระทบต่อความ

อ่อนแอและไม่

แน่นอน 

ผลกระทบด ารงชีวิต ผลกระทบ 

ผลกระทบต่อ

ต้นทนุ 

มี

อิทธิพล 

มี

อิทธิพล 

การเจรจาต่อรอง

เลือกกลยทุธ์ท่ี

เหมาะสมกบั

โครงสร้างและ

กระบวนการ 

การตดัสินใจเลือก
กฎเกณฑ์ การช่วยเหลือ
ตนเอง หรือเลือก
ค าแนะน าท่ีเหมาะสม 

ภาพที ่2.11  Sustainable Livelihood Framework  
แหล่งทีม่า:  Johnson, 2002: 16. 
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การเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองจากผลกระทบภายนอก แรกกดดนั หรือสภาวะวิกฤต รวมไปถึง
การเปล่ียนแปลงในนโยบายหรือการแทรกแซงขององคก์รต่างๆ ท าให้เกิดยุทธศาสตร์ทางเลือกของ
การด ารงชีพ และส่งผลกระทบถึงวถีิชีวิตของคนในอนาคต การบริหารจดัการท่ีดีข้ึนกบัความสามารถ 
(Capability) ของมนุษยห์รือทุนมนุษย ์เช่น ความรู้ การศึกษา เป็นตน้ ผลลพัธ์ท่ีไดแ้ปรเปล่ียนไป
ตามบุคคล ดงันั้นควรศึกษาเขา้ใจความตอ้งการของบุคคลเพื่อใช้ในการประเมินความจ าเป็นและ
เป้าประสงค์ของการท าให้เกิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน ยุทธศาสตร์ก็ข้ึนกบับุคคลในการเลือกท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการและแรงบนัดาลใจ โดยคนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ภาครัฐเป็นผูก้  าหนด 
ยทุธศาสตร์ส่วนใหญ่ อาทิเช่น กิจกรรมในฟาร์ม กิจกรรมนอกฟาร์ม ไม่ใช่กิจกรรมของฟาร์ม และ
การอพยพ ซ่ึงทางเลือกควรมีความยืดหยุ่นและมัน่คงในการท าให้ครอบครัวสามารถเผชิญกบัแรก
กดดนัต่างๆ ได ้Vulnerabilities หมายถึง ความอ่อนแอและอ่อนไหวจากแรงกดดนัจากภายนอกท่ี
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ เช่น อุบติัภยั การตกงาน ในการศึกษามีการตั้งค  าถามเพื่อประเมิน
ความสัมพนัธ์ของสถาบนัและนโยบาย เช่น ในระดบัเล็กมีชุมชนและกลุ่มคนท าการพฒันาตนเอง
หรือไม่ ในระดบัทอ้งท่ีมีการรวมกลุ่มของสาธารณะหรือเอกชนในการให้บริการหรือไม่ ในระดบั
ต าบลมีการประสานงานกนัระหว่างชุมชนหรือไม่ ในระดบัจงัหวดัมีการดูแลส่งเสริม สนบัสนุน
ระดบัต าบลหรือไม่ ในระดบัประเทศมีนโยบายหรือความร่วมมือท่ีพึงสังเกตได้หรือไม่ เป็นตน้ 
(Johnson, 2002: 18-22) การศึกษาท าแบบกรณีศึกษาในระยะเวลา 5 เดือน กลุ่มตวัอยา่งเป็นหญิง 38 คน 
เป็นชาย 14 คน การมีส่วนร่วม แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้ใช้การประเมิน
ชนบทแบบมีส่วนร่วม (PRA) ร่วมกบักรอบแนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน (SLF) ในการหาขอ้มูล
ต่างๆ เพื่อท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการและความส าคญัของแต่ละบุคคลในภาพรวมและความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่มในชุมชนบนพื้นฐานของความเป็นปัจจุบนักาล เป็นการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่
และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป้าหมายท่ีส าคญั คือ สร้างนโยบายท่ีสามารถลดความยากจนลงได ้
ท าการศึกษาโครงการต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมจนจบสร้างเส้นเวลา (Time Line)  และรายละเอียดของการท า
โครงการทั้งการสนบัสนุนและกิจกรรม (Johnson, 2002: 42-46) ไดศึ้กษากิจกรรมประจ าวนั (Daily 
Activity Wheel) วา่ท ากิจกรรมต่างๆ อะไรบา้งเปรียบเทียบกนัและน าไปสู่การประเมินการด ารงชีพ
อยา่งย ัง่ยนื มีการเสนอโครงการต่างๆ 6 โครงการศึกษาพฒันาการและความส าเร็จของโครงการ  
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ตารางที ่2.2  โครงการท่ีมีส่วนในการเขา้ร่วมศึกษา  
 
ภาพรวม
ของ

โครงการ 

ผู้หญิง ผู้ชาย อายุ
โดยรวม 

เพิง่ท า
หรือ 
ท าแล้ว 

ระดับ
ความส าเร็จ 

แหล่งทีม่า
ของเงินทุน 

ผู้สนับสนุน
โครงการ 

การเยบ็ปัก
ถกัร้อย 

7 0 ผูใ้หญ่ ท าแลว้ ประสบ
ความส าเร็จ 

สวสัดิการ สวสัดิการ 

การท า
รองเทา้แตะ 

7 0 คละกนั เพิ่ง
เร่ิมท า 

ก าลงั
ติดตาม 

สวสัดิการ สวสัดิการ 

การถกัทอ 8 0 คละกนั เพิ่ง
เร่ิมท า 

ก าลงั
ติดตาม 

สวสัดิการ/
ศูนย์

สุขภาพ 

สวสัดิการ 

เล้ียงสัตวปี์ก 7 4 ผูใ้หญ่ ท าแลว้ ประสบ
ความส าเร็จ 

สวสัดิการ/
การเกษตร 

สวสัดิการ 

การท าผา้
ฝ้าย 

1 10 คละกนั ท าแลว้ ประสบ
ความส าเร็จ 

เงินกู ้ การเกษตร 

การเล้ียงหมู 5 1 ผูใ้หญ่ เพิ่ง
เร่ิมท า 

ยงัไม่ไดรั้บ
ทุน

สนบัสนุน 

การเกษตร การเกษตร 

การท าขนม 5 3 คละกนั ท าแลว้ ประสบ
ความส าเร็จ 

Eskom** การเกษตร 

รวม 40 20      
 
แหล่งทีม่า:  Johnson, 2002: 64. 
 

การบรรยายตามแนวทางกรอบแนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนโดยไดข้อ้มูลจากหลายแหล่ง
ท าการบรรยายเปรียบเทียบระหวา่งหญิง/ชายในแต่ละปัจจยั เช่น ผลลพัธ์ต่างสนใจในการมีสภาพ
ชีวิตท่ีดี มีเส้ือผา้ใหม่ ให้การศึกษาบุตร ปรับปรุงบา้น เป็นตน้ โดยสรุปยุทธศาสตร์ทางเลือก มีขอ้
แตกต่างเพราะไม่ค่อยใชโ้อกาสในการเลือกนกั หญิงท ากิจกรรมเสริมมากกว่าชายแต่สร้างรายได้
นอ้ยกวา่ (Johnson, 2002: 85-86) 
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ส าหรับประเทศไทย Kotowicz (2010) ไดท้  าการศึกษา 7 หมู่บา้นท่ีประสบภยัจากสึนามิ ได้
บรรยายถึงสภาพของสาธารณูปโภคของชุมชนและการส่ือสารท่ีได้รับความเสียหาย Kotowicz 
(2010)ไดศึ้กษาผลกระทบจากสึนามิและความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เก็บขอ้มูลการรับทราบความ
เสียหายและแนวทางการฟ้ืนฟูสภาพความเป็นอยู่ โดยศึกษาตามช่วงระยะเวลาต่างๆ หลงัจากเกิด
เหตุและเร่ิมโครงการ 2 เดือน และหลงัจากมีโครงการฟ้ืนฟูไปแลว้ 18 เดือน ศึกษาการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัท่ีเก่ียวข้อกับความยืดหยุ่นของส่วนบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ภายใต้งบประมาณ 
Kotowicz (2010: 35-41) ใชก้ารส ารวจและสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลของ มาตรฐานการด ารงชีพ 
การศึกษา อาย ุรายได ้ศาสนา ความตอบรับของการฟ้ืนฟู แนวทางการฟ้ืนฟูการด ารงชีพ ตามกรอบ
แนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนืศึกษาความยดืหยุน่ของสังคม   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.12  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความยดืหยุน่ของสังคม 
แหล่งทีม่า:  Kotowicz, 2010: 43. 
 

ความสามารถในการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ

ของสังคม 

การด ารงชีพ 
อย่างยัง่ยืน 

ปัจจยัทางด้านสังคม-

เศรษฐกจิ 

การรับรู้ 

มาตรฐานความ
เป็นอยู ่

 

จริยธรรม    
        ศาสนา 

 

การศึกษา 

 แหล่งท่ีมาของรายได ้
 

อาย ุ

 

ประสิทธิภาพของการ
ฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ 

 ความเป็น 

อยูท่ี่ดี 
 โครงการของการ

ด ารงชีพ 

 

ความพยายามในการ
ฟ้ืนคืนสภาพปกติ 
 

ภยัพิบติั 
 

ทุนกายภาพ 
การดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน 

ทุนทางการเงิน 
การเขา้ถึงแหล่งเงินกู ้ 
การบริการทางการเงินและกระแสเงินสด 
 

ทุนธรรมชาติ 
การบริโภคอยา่งย ัง่ยืนและ 
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

ทุนมนุษย ์
การเขา้ถึงการด ารงชีพและการฝึกอาชีพ 
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บรรยายชีวิตความเป็นอยูห่ลงัการเกิดภยั 6 เดือน ว่าสังเกตเห็นส่ิงใดบา้ง การด ารงชีพเป็น
อยา่งไร ความตอ้งการการช่วยเหลือมีอะไรบา้ง เช่น น ้ าด่ืม พบความไม่ประสานกนัระหวา่งภาครัฐ
และองค์การระหว่างประเทศท่ีมาช่วย เกิดความกลัวและระแวงการเกิดสึนามิว่าจะเกิดข้ึนอีก
ตลอดเวลา หลงัจากเหตุการณ์ 2 ปี แลว้พบวา่สังคมและวฒันธรรมกลบัมาเหมือนเดิม เป็นผลส าเร็จ
เน่ืองมาจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและองค์กรระหว่างประเทศท่ีร่วมกันท าโครงการต่างๆ รูปแบบ
การศึกษาใช้กรอบแนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน ภาพท่ี 2.11 ศึกษาทุนของชุมชนทั้งหมด ศึกษา
การเปล่ียนแปลง เปล่ียนรูปและกระบวนการ ศึกษาจากองคก์ร สถาบนัต่างๆ ใชแ้นวทางใดในการ
ด าเนินการ เช่น การมีส่วนร่วม การสนบัสนุนการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนโดยตอ้งการผลลพัธ์ท่ีท าให้
รายไดเ้พิ่มข้ึน ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน มีความมัน่คงทางอาหารมากข้ึน ความอ่อนแอลดลง และใช้
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื (Kotowicz, 2010: 46-61)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.13  การปรับใชก้รอบแนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนื 
แหล่งทีม่า:  Kotowicz, 2010: 59 
 

ผลท่ีตอ้งการเป็นการน าเสนอเชิงเปรียบเทียบและข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของการศึกษา  
ดูตารางสรุปโครงการต่างๆและการวิเคราะห์การด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนในแต่ละประเด็น (Kotowicz, 
2010: 67-68) 
 
 
 
 
 

ทุน
ธรรมชาติ 
 

ทุนมนุษย ์

 

ทุนทาง

การเงิน 

 

ทุนกายภาพ 

ทุนทาง

สงัคม 

 

กิจกรรม 

การด ารงชีพ 

ผลท่ีไดรั้บจาก

การด ารงชีพ 
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ตารางที ่2.3  สรุปกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึน 
  
กจิกรรมของโปรแกรม

SCL  
ทุนทรัพย์/เปลี่ยนโครงสร้างหรือกระบวนการ ผลกระทบ 

กองทุนหมุนเวยีน
หมู่บา้น 

บุคคล - การฝึกอบรมในการใหบ้ริการทางการเงิน 
              และการจดัการ 
              ส าหรับผูรั้บทั้งหมด 
           - เงินกูก้ารลงทุนท่ีจะเขา้มาท ามาหากินท่ี   
             ไม่มีประสบการณ์ / ความรู้เก่ียวกบัความ 
             เป็นไปได ้
สังคม - กลุ่มความเป็นปึกแผน่ใหทุ้นทางสังคมท่ี     
              เพิ่มข้ึนส าหรับผูรั้บเงินกู ้
           - ความขดัแยง้ระหวา่ง เจา้ของท่ีดิน และ 
              ผูรั้บน าไปสู่การลดอตัราการคืนทุน 
ธรรมชาติ - ผูรั้บเลือกการลงทุนข้ึนอยูก่บัโอกาส 
                   ในการรับรู้ในตลาด 
                 - ไม่มีการพิจารณาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
                    รวมถึงในแง่ของเงินใหกู้ย้มื 
ทางกายภาพ - กองทุนเงินให้กูย้มืท่ีใชใ้นการซ้ือ 
                        วสัดุการผลิตเพื่อการด ารงชีพ 
การเงิน - กองทุนเงินใหกู้ย้มืแนะน าเงินเขา้สู      
                เศรษฐกิจทอ้งถ่ินเปล่ียนโครงสร้าง  
             - เงินฝากออมทรัพยแ์ละเครดิตกลไก             
                ชุมชนเป็นเจา้ของและมีความเสถียร 

? 
 
 
? 
 
 
? 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

ลดความเส่ียงภยัพิบติั
โดยชุมชน 

บุคคล - ฝึกอบรมในค าตอบแรกของภยัพิบติัและ 
             การปฐมพยาบาล 
           - การฝึกซอ้มการอพยพส าหรับประชาชนท่ี 
             จะรู้วา่จะท าอยา่งไร / ส่ิงท่ีจะไปในกรณี 
             ฉุกเฉิน 
  

+ 
 
? 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 
กจิกรรมของโปรแกรม

SCL  
ทุนทรัพย์/เปลี่ยนโครงสร้างหรือกระบวนการ ผลกระทบ 

 สังคม - พิพิธภณัฑสึ์นามิท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึง  
              เหตุการณ์ มีพยานผูร้อดชีวติ 
ทางกายภาพ - อเมริกามาอยูท่ ัว่ชุมชน และท า 
                        เคร่ืองหมายดว้ยโพสตเ์ส้นทาง 
                        อพยพและท าเคร่ืองหมายอยา่ง 
                        ชดัเจน 
กระบวนการเปล่ียน - แผนตอบสนองภยัพิบติั 
                                   สร้าง/ไดรั้บการอนุมติั 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 

การพฒันาวถีิชีวิต 
แบบใหม่ 

บุคคล - ผูมี้ส่วนร่วมไดรั้บวถีิชีวติแบบใหม่ 
สังคม - กลุ่มวถีิชีวติท่ีเพิ่มข้ึนของเครือข่ายสังคม 
              และการเช่ือมโยง 
           - ความขดัแยง้ส่วนบุคคลท่ีน าไปสู่ความ 
              ลม้เหลวของกิจกรรมบางกลุ่ม 
ธรรมชาติ - พิจารณานอ้ยส าหรับโครงการ 
                   บางอยา่งท่ีสร้างข้ึนและไม่ไดใ้ช;้  
                   เจา้ของมีความไม่แน่นอน 
การเงิน - รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจะช่วยใหค้รอบครัวและ 
                เศรษฐกิจทอ้งถ่ินฟ้ืนตวั 

+ 
? 
 
 
 
? 
 
 

+ 

การจดัการขยะและ 
การรีไซเคิล 

บุคคล - Stud Tours/การแสดงออกของชุมชนใน 
              การจดัการขยะเสีย การรีไซเคิลหมกั  
สังคม - กรรมการสร้างการรีไซเคิลและขยะมูล 
              ฝอยคณะ 
ธรรมชาติ - โครงการต่อไปส าหรับการฝังกลบ;  
                    การน าของเสียไปรีไซเคิล/หมกั 
ทางกายภาพ - ของเสียนอ้ยลงและเพิ่มการฝังกลบ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 



75 

ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 
กจิกรรมของโปรแกรม

SCL  
ทุนทรัพย์/เปลี่ยนโครงสร้างหรือกระบวนการ ผลกระทบ 

 การเงิน - รายไดเ้พิ่มข้ึนส าหรับการกูคื้นครอบครัว  
                /เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน ตลาดส าหรับการ 
                รีไซเคิล 

+ 

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน บุคคล - สถานท่ีส าหรับการฝึกอบรมและ 
            การศึกษา 
สังคม - สถานท่ีส าหรับการประชุมและกิจกรรม 
            ของชุมชนทางกายภาพ  
          - สถานท่ีสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละเงินกูย้มื 
             (ท่ีเกิดข้ึนจาก กองทุนหมุนเวยีน) 
การเปล่ียนโครงสร้าง - แผนธุรกิจท่ีออกแบบมา 
                                      เพื่อส่งเสริมการใชน้ ้ามนั 
                                      เช้ือเพลิง/รายไดส้ าหรับ 
                                      ศูนย ์

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

การเร่ิมตน้ของ 
การประมง 

บุคคล - การฝึกอบรมชาวประมงในการปฏิบติัท่ี 
              ดีและความปลอดภยัในทะเล 
สังคม - การสร้างบทสนทนาระหวา่งผูแ้ทนของ 
             กรมประมงและชาวประมงทอ้งถ่ิน 
ธรรมชาติ - บริจาคเรือใหม้ากกวา่เม่ือก่อนเกิด 
                    เหตุสึนามิ 
การเงิน - น ้าท่วมตลาด เรือจ านวนมาก และ  
                ชาวประมง; ลดราคาชาวประมง/ก าไร 

? 
 

+ 
 

_ 
 

_ 

เงินสดส าหรับ 
การท างาน 

บุคคล - การส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้ม; เพิ่ม 
              สุขภาพของประชาชนและความ 
              ตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
           - ใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินและทกัษะ 

 

+ 
 
 

+ 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 
กจิกรรมของโปรแกรม

SCL  
ทุนทรัพย์/เปลี่ยนโครงสร้างหรือกระบวนการ ผลกระทบ 

 สังคม - โครงการมกัจะแสดงผลอยา่งรวดเร็ว   
              และสัญญาณการฟ้ืนตวัของชุมชน 
ธรรมชาติ - การฟ้ืนฟูท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติท่ี 
                    ถูกท าลายโดยสึนามิ 
ทางกายภาพ - โครงสร้างพื้นฐานท่ีสร้างใหม่ 
                        หายไปในเหตุการณ์สึนามิ 
การเงิน - เงินไหลเขา้มาอยา่งรวดเร็วท่ีจะ 
               น ามาใชเ้ป็นท่ีตอ้งการของคนงาน 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 
แหล่งทีม่า:  Kotowicz, 2010: 67-68. 
 

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนก าพวน (Kamphuan Community Learning Center) สร้างตามแนวคิด
ของ Bill Clinton จดัตั้งศูนยก์ารเรียนสีเขียว เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการท าบา้นพกั (Guest House)  
เพื่อหารายได้เสริมให้ศูนยเ์พื่อท่ีจะสามารถเล้ียงตวัเองได ้มีการตั้งกรรมการและผูช่้วยศูนย ์ศูนยมี์
ห้องนิทรรศการและมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนและให้ความรู้เก่ียวกบัสึนามิ รวมทั้ง 
มีอาคารกิจกรรมส าหรับการประชุมหรือการจดักิจกรรมของชุมชน การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามท่ีระบุถึงกิจกรรมความเป็นอยู ่การจดัล าดบัความส าคญั ขนาดของครอบครัว เพศ อาย ุ
ศาสนา การศึกษา อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และมีค าถามปลายเปิดกิจกรรม เช่น ประมง 
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ท าสวน เล้ียงสัตว ์คา้ขาย ขายแรงงาน งานช่าง เป็นตน้ และมีค าถามกบัส าหรับ
มาตรฐานการอยูอ่าศยั ใชก้ารจดัล าดบัวสัดุท่ีใช่ก่อสร้างเป็นหลกั เช่น ฝาผนงั ฝ้า พื้น หลงัคา ฯลฯ มี
การน าผลของก่อนและหลังภยัพิบติัมาเปรียบเทียบ Chi-square เห็นการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญัของการประกอบอาชีพ (Kotowicz, 2010: 85-127) 

Phanvilay (2010) ก็ใช้กรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนในการศึกษา ส าหรับ
จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ใช้ครัวเรือนเป็นหน่วยการวิเคราะห์ท าการศึกษาในประเทศ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  แนวทางการลงทุนของการด ารงชีพจะต้องมีการตรวจสอบ  
แนวทางการลงทุนเหล่าน้ีรวมถึงธรรมชาติ (ท่ีดิน ตน้ไมน้ ้ า ฯลฯ) ทางกายภาพ (การผลิตสินคา้ การ
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ลงทุน) มนุษย ์(ทกัษะ การศึกษา สุขภาพ) ทางการเงิน (เงิน ความประหยดั การเขา้ถึงสินเช่ือ) และ
สังคม (เครือข่ายและการเช่ือมโยง) ตามท่ี Scoones (1998) เสนอวา่การด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน เม่ือมนั
สามารถและรับมือ หรือการกู้คืนจากความเครียดและแรงกระทบ และการรักษาหรือเพิ่มขีด
ความสามารถของตนและสินทรัพย์ทั้ งในปัจจุบันและในอนาคต ในขณะท่ีไม่ท าลายฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ข้ึนอยู่กับบริบทน้ีมีห้าองค์ประกอบส าคัญของการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน  
สามเร่ืองแรกมุ่งเน้นไปท่ีวิถีชีวิตของการเช่ือมโยงเก่ียวกับการท างานและการจา้งงานท่ีมีความ
ยากจน ลดปัญหาท่ีกวา้งข้ึนด้วยความเพียงพอของการรักษาความปลอดภยั ความเป็นอยู่และ
ความสามารถ สุดทา้ยสององคป์ระกอบท่ีเพิ่มมิติความย ัง่ยนืท่ีก าลงัมองหาแนวทางท่ียืดหยุน่ของวิถี
ชีวติและฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในส่วนท่ีพวกเขาตอ้งใช ้ 

Scoones (1998) แสดงส่วนประกอบท่ีจ าเป็นของการวิเคราะห์วิถีชีวิต เช่นดังต่อไปน้ี 
ค าถามท่ีส าคญัท่ีจะถูกถามในการวเิคราะห์วถีิชีวติท่ีย ัง่ยนื คือ ท่ีก าหนดให้บริบทเฉพาะ (จากการตั้ง
ค่านโยบาย การเมือง ประวติัศาสตร์ เกษตรเชิงนิเวศ (Agro Ecology) และทางเศรษฐกิจและสังคม 
เง่ือนไข) ส่ิงท่ีรวมกนัของทรัพยากรการด ารงชีพ (ชนิดแตกต่างกนัของทุน) ผลความสามารถในการ
ปฏิบติัตามส่ิงท่ีรวมกนัของกลยุทธ์การด ารงชีพ (เกษตรแบบเขม้ขน้ หรือการเกษตรท่ีขยายตวั, การ
กระจายการด ารงชีพ, การยา้ยถ่ิน) ท่ีมีผลลพัธ์คืออะไร (Phanvilay, 2010: 13) เกษตรกรพิจารณา
ความเส่ียงและช่องโหว่เม่ือการตดัสินใจเพื่อเลือกพื้นท่ีการเพาะปลูก ส่ิงท่ีปัจจยัการผลิตท่ีจะใช้
เทคโนโลยีและส่ิงท่ีจะน าไปใชม้ากท่ีสุดในการด ารงชีพท่ีมุ่งเนน้ความไวต่อการกระทบของสภาพ
ภูมิอากาศ หรือโจมตีโดยศตัรูพืชและโรคพืชและอ่ืนๆ การเติบโตอย่างย ัง่ยืนควรจะน าไปสู่การ
ด าเนินชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดีของทุกคนไม่ไดเ้ป็นเพียงกลุ่มชนกลุ่มนอ้ยของประเทศ ในประเทศลาวมี
การส่งเสริมการเจริญเติบโตในทางการเกษตร สร้างผลผลิตโดยการเปล่ียนแปลงระบบการท าฟาร์ม
เพื่อการยงัชีพไปสู่การท าการเกษตรเพื่อการคา้คู่ไปกบัวฒันธรรมการปลูกพืชเงินสด ดูเหมือนว่า
ภาครัฐจะส่งเสริมการพึ่งพาต่างประเทศเก่ียวกบัการคา้ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมเจริญเติบโตไม่มาก
นกั นโยบายเพื่อความปลอดภยัของอาหารของคนยากจนท่ีผลลพัธ์ไม่ไดดี้เพื่อใชป้ระโยชน์จากแต่ก็
มีนโยบายเพื่อโอกาสท่ีการพฒันาน าเสนอไปบางส่วน (Phanvilay, 2010: 45) การใชท่ี้ดินและการ
ด ารงชีพมีความสัมพนัธ์ท่ีแข็งแกร่ง การเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต ระบบสามารถปรับเปล่ียนการใช้
ท่ีดินและเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อไปในรูปแบบของการด ารงชีพ  
ทรัพยากรท่ีดินอาจลดลงและมีผลกระทบเพิ่มเติมเก่ียวกบั วิถีการด ารงชีพของมนุษยท่ี์ข้ึนอยู่กบั
แผน่ดิน (European, Initiative for Agricultural Research for Development: EIARD) ช้ีให้เห็นวา่ส าหรับ
การปรับปรุงในการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนท่ีจะเกิดข้ึนได้ มนัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะอยู่ในท่ีส าหรับการ
เขา้ถึงได ้ส่ิงจ าเป็นดงักล่าวไดแ้ก่ 1) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 2) เป็นสภาพแวดลอ้มทาง
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สังคมท่ีสนบัสนุนและสมานฉนัท ์3) ทรัพยากรทางการเงิน การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 4) การฝึกอบรม
ความรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 5) ทางโภชนาการอยา่งเพียงพอ 6) ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้น
สุขภาพและ 7) โครงสร้างพื้นฐาน (Phanvilay, 2010: 12-52) 
  การวิเคราะห์การด ารงชีพท่ีย ัง่ยืนระบุการแลกเปล่ียนหลกัของประเภทของทุน กลยุทธ์
ศาสตร์ด ารงชีพและผลการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน  ความเขา้ใจของกลยุทธ์การด ารงชีพและผลท่ีไดรั้บ
ความผ่านค าถามเชิงปริมาณและคุณภาพถูกศึกษาส าหรับครัวเรือน (Phanvilay, 2010: 94-95) 
ตรวจสอบและท าความเขา้ใจกบัวิธีการด ารงชีพของลุ่มและเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงในภาคเหนือของ
ลาวเปล่ียนแปลงเป็นผลจากการท่ีมีการเจาะตลาดและบูรณาการการตลาดเขา้กบัวิถีชีวิต นอกจากน้ี
ยงัมีวตัถุประสงค์เพื่อระบุวิธีการกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนท่ีมีการปรับให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง
เหล่าน้ีและบรรดาผูท่ี้มีความเส่ียงมากท่ีสุด วิถีชีวิตในชนบทและการใช้ประโยชน์ท่ีดินรูปแบบท่ี
ซบัซอ้นและอยูใ่นส่วนท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก การเปล่ียนแปลงท่ีโดดเด่นในเวลาน้ีคือการเปล่ียน
จากการด ารงชีพไปอยูบ่นพื้นฐานของเศรษฐกิจตลาดท าให้เกษตรกรในชนบทผลิตพืชเงินสดแทน
พืชท่ีปลูกอยูเ่ดิม เกษตรกรใน Lomeu ไดเ้ลือกท่ีจะจดัสรรทรัพยากรของพวกเขาในการผลิตออ้ย
และยางพารา ในขณะท่ีผูท่ี้อยูใ่นบา้น Poung ตั้งใจในการผลิตส้มเขียวหวานและยางพารา การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถนนและการขยายตวัของตลาดสินคา้โภคภณัฑ์ในประเทศจีน
มีส่วนร่วมในการเคล่ือนยา้ยของเกษตรกรในชนบทให้ออกห่างจากการเกษตรเพื่อยงัชีพตามท่ีเคย
ปฏิบติั เกษตรกรบางคนสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่และ
กระจายความเส่ียงในการด ารงชีพของพวกเขาและสะสมความมัง่คัง่ ในขณะท่ีเกษตรกรอ่ืนๆ ถูก
ผลกัไปชายขอบมากข้ึนและกลายเป็นผูท่ี้มีความเส่ียงทางเศรษฐกิจสูง วิถีของคนยากจนพวกเขา
มกัจะเร่ิมตน้จากการมีสินทรัพยท่ี์จ ากดัและมีขอ้จ ากดัต่างๆ ในขณะท่ีทรัพยากรจะกลายเป็นส่ิงท่ี
ข้ึนอยูก่บัค่าจา้งแรงงานแทนทรัพยากรอ่ืน (Phanvilay, 2010: 196) 

Divakarannair (2007) ท าการศึกษาสินทรัพยแ์ละกลยุทธ์การด ารงชีพอยู่รอดในชุมชน
ชายฝ่ังใน Kerala, อินเดีย ไดศึ้กษาถึงวถีิการด ารงชีพท่ีเป็นวธีิการท่ีคนท ามาหากิน พบวา่ครัวเรือนท่ี
ยากจนยามท่ีจะปรับสมดุลชีวติของตนเองดว้ยการหาอาหารและรายได ้การวิเคราะห์ตามกรอบการ
ด ารงชีพท่ีย ัง่ยืนใช้มุมมองแบบองค์รวม การระบุและสร้างกรอบในสินทรัพยท่ี์มีอยู่ของผูค้น การ
ด ารงชีพประกอบดว้ยความสามารถ สินทรัพย์หรือทุน (รวมทั้งวสัดุและทรัพยากรทางสังคม) และ
กิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพ การด ารงชีพท่ีย ัง่ยืนคือเม่ือมนัสามารถรับมือและกู้คืนจาก
ความเครียดและแรงกระทบกระแทก การรักษาให้คงอยู่หรือเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์หรือทุนท่ีมี
ความสามารถทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตในขณะท่ีไม่ท าลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ (Divakarannair, 
2007: 14) 
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กรอบแนวความคิดท่ีช่วยให้ผูใ้ช้สามารถระบุบทบาทของสินทรัพย์หรือทุนในช่วงท่ี
ก าหนดของการด ารงชีพ กรอบการด ารงชีพท่ีย ัง่ยืนตระหนักถึงความเป็นนักแสดงของคนท่ีมี
สินทรัพยแ์ละความสามารถท่ีท าหนา้ท่ีในการแสวงหา เป้าหมายของการด ารงชีพ รูปร่างของเพนตา
กอนหรือรูปห้าเหล่ียมท่ีแสดงให้เห็นรูปแบบของผูค้นในการ การเขา้ถึงสินทรัพย ์จุดศูนยข์องเพน
ตากอนท่ีเส้นตดักนัมีค่าเป็นศูนย ์การเขา้ถึงสินทรัพยใ์นขณะท่ีปริมณฑลนอกการเขา้ถึงสูงสุด  

สินทรัพยเ์หล่าน้ีมีปฏิสัมพนัธ์กบันโยบายของสถาบนัและกระบวนการเพื่อทางเลือกของ
กลยทุธ์การด ารงชีพ  

ทุนมนุษย ์หมายถึง ทกัษะของผูค้น ความรู้ ความสามารถในการใชแ้รงงานและสุขภาพท่ีดี
ร่วมกนัท าใหพ้วกเขาในการพฒันากลยทุธ์ท่ีดีข้ึนเพื่อคุณภาพของชีวติท่ีดีของพวกเขา  

ทุนทางสังคม เป็นทรัพยากรตามท่ีคนมีในการแสวงหาวตัถุประสงคข์องการด ารงชีพของ
พวกเขา ทุนทางสังคมยงัท าหนา้ท่ีเป็นตาข่ายเพื่อความปลอดภยัอยา่งไม่เป็นทางการเพื่อให้แน่ใจวา่
การอยู่รอดในระหว่างการ ระยะเวลาของความไม่มั่นคงรุนแรงและชดเชยเม่ือทุนชนิดอ่ืนๆ  
ขาดหายไป  

ทุนทางธรรมชาติ เป็นทรัพยากรจากการท่ีคนท่ีได้รับมาทั้ งหมดหรือบางส่วนของ 
การด ารงชีพของพวกเขา ทุนทางธรรมชาติรวมถึงท่ีดิน ป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเล ป่า น ้ า และ
อากาศ  

ทุนทางกายภาพ เป็นโครงสร้างพื้นฐานและสินคา้ (เคร่ืองมือและอุปกรณ์) ท่ีจ  าเป็นเพื่อ
สนบัสนุนการด ารงชีพ  

ทุนทางการเงิน หมายถึง การเงิน แหล่งทุน (เงินสด เงินกู้) ท่ีช่วยให้คนเข้าถึงกลยุทธ์ 
การด ารงชีพท่ีแตกต่างกนั  สินทรัพยน์อกจากน้ียงัมีการเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัความสามารถท่ีคน
ยากจนมี คนยากจนอาจมีสินทรัพย์หรือทุน แต่อาจจะขาดความสามารถในการใช้ สินทรัพย์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบันโยบายของสถาบนัและกระบวนการเพื่อทางเลือกของกลยุทธ์การด ารงชีพ เหล่าน้ี 
ในการเปิดน าไปสู่ผลลพัธ์การด ารงชีพ ผลลพัธ์เหล่าน้ีป้อนกลบัเขา้มาในฐานสินทรัพยข์องอนาคต 
ตวัช้ีวดัพื้นฐานของการด ารงชีพรวมถึงระดบัการบริโภคของใช้ในครัวเรือน การเขา้ถึงสินทรัพย ์
ระดบัของทุนมนุษยแ์ละกระบวนการเช่นความยดืหยุน่และการปรับตวั ผลลพัธ์ท่ีเพิ่มข้ึนรายไดแ้ละ 
การปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจเพิ่ม ข้ึนเป็นการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ความอ่อนแอท่ีลดลง  
การปรับปรุงความมัน่คงทางอาหาร การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืนตามธรรมชาติ การเขา้ถึงสินทรัพย์
และสังคมท่ีโปร่งใส ผลลพัธ์เชิงลบรวมถึงรายไดต้  ่า ซ่ึงเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีถูกลิดรอน 
การลดลงของความเป็นอยู่ท่ีดีและสุขภาพท่ีไม่ดี ความอ่อนแอท่ีเพิ่มข้ึน ความมัน่คงของอาหารท่ี
ลดลง ความไม่ย ัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติและการเขา้ถึงลดลงหรือไม่มีสินทรัพย ์ขอ้มูลจาก 



80 

การสัมภาษณ์แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของการประมงท่ีชายฝ่ังทะเลของประเทศอินเดียมีชุมชนท่ีมี
ความซบัซ้อนมากเก่ียวกบัความอ่อนแอของพวกเขา (ความไว และความยืดหยุน่)ไดรั้บผลกระทบ
โดยกระบวนการทางสังคมและชีวฟิสิกส์ ความสามารถในการเข้าถึงสถาบนัทางการเมืองและ
เศรษฐกิจจะถูกก าหนดโดยส่ิงแวดลอ้มสังคมและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ียงัมีการก่อร่าง
ใหม่จะใชส่ิ้งแวดลอ้มระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน Oliver (2003) เสนอวา่ เม่ือมีคนควบคุมสินทรัพยท่ี์
ส าคญัไม่วา่จะเป็นแหล่งขอ้มูลทางการศึกษา การเงิน หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีพวกเขามีความรู้สึก
ของการเป็นเจา้ของ อ านาจและความหวงัส าหรับอนาคตท่ีลึกซ้ึงส่งผลกระทบต่อวิธีท่ีพวกเขา
ด าเนินชีวิต  Ford Foundation รายงานวา่  กรอบแนวคิดการด ารงชีพท่ีย ัง่ยืนอาจจะมีประโยชน์มาก
ท่ีจะแนะน าวิธีการใหม่ๆ ในการท่ีจะออกนโยบาย  การสัมภาษณ์ในเชิงลึกและการอภิปรายกลุ่ม
มุ่งเน้นท่ีมีสมาชิกของชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเลของ ชุมชน Ponnani เสนอแนวคิดท่ีการ
ตดัสินใจในระดบัชุมชนท่ีจะน าไปสู่การตอบสนองมากข้ึนของการบริการสาธารณะ (Divakarannair, 
2007: 18-90) 

Lewis (2007) ท าการศึกษาการท าฟาร์มของผูอ้พยพชาวเม็กซิกนัและวิถีชีวิตชนบทท่ีย ัง่ยืน
ใน Iowa เสนอว่าการด ารงชีพประกอบด้วยความสามารถ และสินทรัพย ์(รวมถึงด้านวตัถุ ด้าน
สังคม และทรัพยากร) และกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับความหมายของชีวิต การด ารงชีพ คือ 
การพฒันาอย่างย ัง่ยืนเม่ือมันสามารถรับมือกับและกู้คืนจากความเครียดและแรงกระทบและ 
การด ารงอยูห่รือการปรับปรุงความสามารถและสินทรัพย ์ ในขณะท่ีไม่ท าลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
(Scoones 1998: 5 อา้งถึงใน Lewis, 2007: 8) การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ในการจา้งแรงงานท่ีอพยพเพื่อ
การท าฟาร์มเป็นการเลือกในการด ารงชีพ ผูอ้พยพชาวเม็กซิกนัในการศึกษาน้ีมีส่วนร่วมในการท า
ฟาร์มในประเทศของตน และด าเนินการทกัษะทางการเกษตรและประเพณีท่ีบา้นใหม่ของพวกเขา
ในรัฐไอโอวา ในกรอบชีวติความเป็นอยูท่กัษะเหล่าน้ีและประเพณีท่ีเป็นตวัแทนของทุนมนุษยแ์ละ
วฒันธรรมซ่ึงรวมกบัทุน อ่ืนๆ (เช่นทุนทางการเงินและสังคม) และสถาบนั (ธนาคาร หน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย) สามารถรวมเข้ากับกลยุทธ์การด ารงชีพท่ีรวมการท าฟาร์มเป็นหน่ึงใน
องค์ประกอบ แต่กรอบการท างานของวิถีชีวิตการด ารงชีพขยายเป้าหมายท่ีจะรวมถึงผลท่ีไม่ใช่
การเงินเช่นเพิ่มข้ึนของความเป็นอยู่ท่ีดี (สุขภาพทางจิตวิญญาณ อารมณ์และทางกายภาพ) ความ
มัน่คงทางอาหารและความเส่ียงท่ีลดลง ส าหรับการอพยพของชาว Latino ทุนทั้งส่ีมีความส าคญั
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเงิน  มนุษยว์ฒันธรรมและสังคม (Lewis, 2007: 16)  ทุนทางวฒันธรรม
ครอบคลุมค่าบรรทดัฐานและประเพณีท่ีส่งผา่นรุ่นต่อรุ่น (Lewis, 2007: 19) บรรดาทุนท่ีจ าเป็นใน
การสร้างการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน ทุนทางสังคมเป็นพื้นฐานเพราะคนเข้าถึงทรัพยากรผ่านการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ แนวคิดท่ีมีการเช่ือมโยงและสร้างพนัธะทุนทางสังคม กระบวนการของ
สถาบนั เช่น ตลาด นโยบายและระบบการศึกษา เป็นตวัไกล่เกล่ียการเขา้ถึงของแต่ละบุคคลไปยงั
แหล่งทรัพยากร  
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  กลยุทธ์การด ารงชีพของคนจนในชนบทมีการจดักลุ่มออกเป็นสามประเภทในกรอบการ
ด ารงชีพในชนบทท่ีย ัง่ยืน การโยกยา้ยถ่ิน การกระจายความเส่ียงในการด ารงชีพและการเกษตร 
แบบเขม้ขน้ (Intensification) หรือการเกษตรแบบขยายตวั (Extensification) คุณภาพชีวิต นอกจากน้ียงั
อาจน ามาซ่ึงโอกาสส าหรับการพกัผ่อนหย่อนใจท่ีเดินทางมาพกัผ่อนและการเรียนรู้สุขภาพ 
ความสัมพนัธ์ความรู้สึกของการรักษาความปลอดภยัและการควบคุมและการท างานท่ีมีความหมาย  

กรอบแนวคิดท่ีสร้างข้ึนประกอบด้วย ส่ิงท่ีอ่อนแออ่อนไหวคือ ระเบียบการอพยพเข้า
ประเทศอเมริกา ขอ้จ ากดัด้านเศรษฐกิจของประเทศอเมริกา ทุนท่ีศึกษา ทุนการเงิน ทุนมนุษย ์ 
ทุนวฒันธรรม ทุนสังคม ทุนท่ีสร้าง ทุนทางการเมือง และทุนธรรมชาติ  (ลดทุนทางกายภาพ เพิ่ม
ทุนวฒันธรรม (สังคม) ทุนท่ีสร้าง (กายภาพ) และทุนทางการเมือง) ยุทธศาสตร์ทางเลือกหลกั คือ 
ท าฟาร์มเต็มเวลา ท ากิจกรรมเสริมหลายชนิด (Plural Activity) ผลท่ีตอ้งการคือการอยู่ดีมีสุข 
(Wellbeing) นอกจากดา้นเศรษฐกิจแลว้ ยงัมีการศึกษา วฒันธรรม สุขภาพ ความสามารถ ฯลฯ 
กระบวนการสถาบนั เช่น ตลาด, นโยบายและระบบการศึกษา, ไกล่เกล่ีย กระบวนการสามารถให้
หรือปฏิเสธการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรใหก้บับุคคลหรือชุมชนข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์โดยเฉพาะของ
พวกผูอ้พยพกับสถาบันต่างๆ ผูอ้พยพชาวลาตินเป็นเกษตรกร เกษตรกรปลูกพืชแถวในภาค
ตะวนัตกตอนกลางท่ีจะข้ึนอยูก่บักรมวชิาการเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) เกษตรกรเหล่าน้ียงัตอ้ง
มีทุนมากและข้ึนอยูก่บัซพัพลายเออร์ หน่วยงานเครดิตและตลาดสินคา้โภคภณัฑ์ระหวา่งประเทศ 
(Marsden, 1990) เกษตรกรอีกกลุ่มตอ้งพึ่งพาสถาบนัในทอ้งถ่ิน เช่น ตลาดเกษตรกรและชุมชน
ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเกษตร ปุ๋ยอินทรียฟ์รีจากฟาร์มใกลเ้คียงและการประมูลส าหรับอุปกรณ์
ท่ีใช้ในฟาร์ม ครอบครัวคนผิวขาวจ านวนมากท่ีก าลงัจะออกอุตสาหกรรมการเกษตรน้ีและขาย
ฟาร์มของพวกเขาใหก้บัแรงงานมากกวา่การส่งผา่นฟาร์มพวกเขาไปยงับุตรหลาน ละตินในอเมริกา
ตอนน้ีซ้ือฟาร์มท่ีคลา้ยกนักบัการท่ีคนงานในฟาร์มก าลงัซ้ือฟาร์มของนายจา้ง (Lewis, 2007: 9, 20-
24, 30-34 ) 

Pluriactive Farming หมายถึง แนวโน้มของครัวเรือนเกษตรกรท่ีจะเขา้ร่วมในการท างาน 
อ่ืนๆ นอกเหนือจากการท าฟาร์ม รูปแบบของเศรษฐกิจในครัวเรือนท่ีมีสัดส่วนท่ีส าคญัในบางส่วน
ของสังคมอุตสาหกรรม (Fuller and Bollman 1992: 202) ความแตกต่างท่ีส าคญัระหวา่งฟาร์มและ
ครัวเรือนก็คือฟาร์มเป็นธุรกิจท่ีมีเป้าหมายหลักคือการท าก าไร ในขณะท่ีครัวเรือนมุ่งมัน่ท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในช่วงของส่ิงต่างๆท่ีรวมถึงความพึงพอใจ เช่น รายได้ การงาน ครอบครัว 
ศกัด์ิศรีและมีชีวิตท่ีเงียบสงบ  ในแง่การด ารงชีพชนบทอย่างย ัง่ยืนนั้นเหล่าน้ีเป้าหมายของใชชี้วิต
ในครัวเรือนเป็นองคป์ระกอบของการอยูดี่มีสุข 

Pluriactivity สามารถใชรู้ปแบบของการท างานออกจากฟาร์ม (ในงานมืออาชีพหรือค่าแรงต ่า) 
หรือการลงทุนใหม่ในฟาร์มและความหลากหลายของกิจกรรม Chambers et al. (1992: 199) เสนอ



82 

วา่การด ารงชีพชนบทอยา่งย ัง่ยืนนั้น "การวิเคราะห์ ปรับปรุงและการเปล่ียนแปลงความสมดุลของ
วตัถุประสงคข์องการพฒันาเพื่อ สร้างรายได ้การลดความยากจน ลดการกีดกนัและ การเสริมสร้าง
การอยูดี่มีสุข" (Lewis, 2007: 33) 

จากกรอบการศึกษา พบว่า เกิดผลหลายอย่างเกินกว่าการท่ีสร้างรายได้ ผลท่ีเกิดข้ึนจาก 
Pluriactivity เป็นกลยุทธ์ในการด ารงชีพ ผลลพัธ์เหล่าน้ีกลายเป็นทรัพยากรใหม่ท าให้เกษตรกร
บรรลุวิถีชีวิตท่ีส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและอารมณ์ของพวกเขาและความสามารถในการช่วย
หรือทุนมนุษยข์องกลุ่ม การเป็นเจา้ของฟาร์มจะสร้างโอกาสเพื่อความบนัเทิงและการให้และรับ
ความโปรดปรานจึงสร้างทุนทางสังคมมกัจะมีบุคคลใหม่และกลุ่มใหม่ สุดทา้ยการท่ีเป็นเจา้ของ
อาคารและฟาร์มเกษตรเป็นการเพิ่มเพื่อความมัง่คัง่สุทธิของครอบครัวรวมทั้งให้บริการเป็นทุนทาง
ธรรมชาติและทุนท่ีสร้างข้ึนเพื่อด าเนินธุรกิจการท าฟาร์มต่อไป สาเหตุของการอพยพมาเป็น
เกษตรกรเพราะสามารถท าใหบ้รรลุส่ิงท่ีพวกเขาหวงั เกษตรกรในการศึกษาคร้ังน้ีถูกกระตุน้ไปอยูท่ี่
ฟาร์มในส่วนท่ีอาศยัในเขตชนบทแต่ละเป้าหมายมีความชดัเจน ชีวิตชนบทมีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเกษตรกรตอ้งการ บางคนชอบท่ีจะใชชี้วิตในชนบท เน่ืองจาก
ความเป็นส่วนตวัและการเป็นสมาชิกในเมืองเล็กๆ ท าให้ชีวิตมีความสุข ท างานในท่ีกลางแจ้ง 
ไดรั้บการผอ่นคลายและพกัผอ่น และบา้งก็มีความสุขกบัการเล้ียงดูปศุสัตว ์เกษตรกรจะมีการสร้าง
แนวปฏิบติัของสมยัเด็กๆ ของพวกพวกเขาได้เก็บรักษามรดกทางวฒันธรรมของพวกเขาท่ีเป็น
เกษตรกรเมก็ซิกนัและปรับใหเ้ขา้กบัเง่ือนไขของไอโอวา (Lewis, 2007: 80-86) 

Huong (2010) ท าการศึกษาชุมชนประมงในประเทศเวยีดนามโดยใชก้รอบแนวคิดของการ
ด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนเช่นกนั หงส์เสนอว่าระบบการด ารงชีพไดรั้บผลกระทบโดยสังคมต่างๆ เช่น 
ระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสถาบนั ส่วนประกอบท่ีเกิดส่วนใหญ่เป็นความคิดท่ีป่ันป่วน การรับมือ
และการกูคื้นจากความป่ันป่วนเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเรียกวา่ "ความยืดหยุน่" การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง
ไดด้ าเนินการหกสิบห้ารายและชุดย่อยสิบส่ีครัวเรือนท่ีถูกเลือกส าหรับวิเคราะห์การด ารงชีพการ
เพิ่มเติมขอ้มูลในเชิงลึก ส่วนท่ีสองมุ่งเนน้ไปท่ีโครงสร้างสถาบนัและสิทธิในทรัพยสิ์นมุ่งเนน้การ
อภิปรายกลุ่มหลายกลุ่มกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่างกนัถูกจดัข้ึน ขอ้มูลเพิ่มเติมนอกจากน้ียงัถูก
เก็บรวบรวมผา่นทางหมายเลขของการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั สุดทา้ยซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ี
สามการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนของกลุ่มมุ่งเน้นท่ีการอภิปราย แบบสอบถาม
การด ารงชีพซ่ึงรวมถึงค าถามความยดืหยุน่ไดถู้กน ามาใช ้(Huong, 2010: 2-5) 
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ตารางที ่2.4  แสดงวธีิการท่ีไดข้อ้มูลและวธีิวจิยั  
 

วตัถุประสงค์  ข้อมูลทีจ่ าเป็น วธีิการวจัิย 

ขอ้มูลประวติั
ความเป็นมา 

 
 
 
 
 
 

ระบบนิเวศทะเลสาบ ขอ้มูลทุติยภูมิ 
ระบบเศรษฐกิจและสังคม ขอ้มูลทุติยภูมิ, เขา้ร่วมสังเกตการณ์ 
ประวติัศาสตร์ชุมชน ประวติัท่ีเล่าต่อๆกนัปากต่อปาก, การ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง,ขอ้มูล
ทุติยภูมิ 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการ
ประมง(การประมงและการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้า)  

ขอ้มูลทุติยภูมิ, การสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง, เขา้ร่วมสังเกตการณ์ 

สถาบนัและสิทธิ
ในทรัพยสิ์น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถาบนัเก่าแก่ (กฎในการใชง้าน) ขอ้มูลทุติยภูมิ, การสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง, เขา้ร่วมสังเกตการณ์, เร่ือง
เล่า 

สถาบนัของรัฐ แผนภาพเวนน์, การสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง 

บทบาทขององคก์รทางสังคม การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
ประเภทของทะเลสาบ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง,การ

สนทนา 
กลุ่มผูใ้ช ้ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง,การ

สนทนากลุ่ม 
สิทธิในทรัพยสิ์น การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง,การ

สนทนากลุ่ม, ขอ้มูลทุติยภูมิ 

  
 
 

 

การท ามาหากินในชุมชน ขอ้มูลทุติยภูมิ, การสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง , แผนภาพเวนน์,การท า
แผนภาพแผนท่ีทรัพยากร, การ
สนทนากลุ่ม, ขอ้มูลทุติยภูมิ 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 
วตัถุประสงค์  ข้อมูลทีจ่ าเป็น วธีิการวจัิย 

การท ามาหากิน 
 
 

กลุ่มการท ามาหากิน การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง,
ส ารวจการท ามาหากิน, การสนทนา
กลุ่ม, ขอ้มูลทุติยภูมิ 

 

การด ารงชีพของบุคคลและครัวเรือน ส ารวจการท ามาหากิน, การสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง 

เครือญาติและสังคม  เขา้ร่วมสังเกตการณ์ 
การเขา้ถึงรายรับ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

ขอ้มูลทุติยภูมิ 
รูปแบบการท ามาหากินตามฤดูกาล 
 

ดูปฏิทินตามฤดูกาล ,การสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง 

กลยทุธ์ในการท ามาหากิน ส ารวจการท ามาหากิน, การสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง 

การหมุนเวยีนของรายไดใ้นการท ามา
หากิน 

การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง, 
ส ารวจการท ามาหากิน 

ความเส่ียงในการท ามาหากิน การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง,เขา้
ร่วมสังเกตการณ์, การสนทนากลุ่ม 

ความยดืหยุน่ 
 
 
 
 
 

ผลกระทบจากความกลวัและ
ความเครียด 

การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง, การ
สนทนากลุ่ม, เร่ืองเล่า 

กลวธีิในการเผชิญปัญหา การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง, 
การสนทนากลุ่ม, เร่ืองเล่า 

ตวัช้ีวดัของความยดืหยุน่ในการท ามา
หากิน 

การสนทนากลุ่ม, การสัมภาษณ์แบบ
ก่ึงโครงสร้าง, เร่ืองเล่า 

 
แหล่งทีม่า:  Huong, 2010: 17.  
 

วธีิการเชิงคุณภาพ : การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างโฟกสักลุ่มสนทนาปฏิทินตามฤดูกาล  
ตารางเวลารายวนั การสังเกตผูเ้ขา้ร่วม แผนภาพหรือเวนน์ไดอะแกรม การท าแผนท่ีมีส่วนร่วม  
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การเดินภาคตดัขวาง การจดัอนัดับความผาสุกในการด ารงชีพ และการวิเคราะห์ประวติัศาสตร์ 
(Huong, 2010: 16-21) กรอบการวิเคราะห์การด ารงชีพจึงแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่ง 
ห้าองค์ประกอบ: บริบทของความอ่อนแอ กระบวนการสถาบนั สินทรัพยห์รือทุนในการด ารงชีพ 
กลยุทธ์การด ารงชีพและผลการด ารงชีพ สาธารณูปโภค น ้ าประปา ไฟฟ้า เ ช้ือเพลิง การ
ติดต่อส่ือสาร อนามยั โรงเรียน ท่ีดินท ากิน ท่ีพกัอาศยั การเดินทาง ตลาด สถาบนั ระบบการเงิน 
รายได/้รายจ่าย (Huong, 2010: 102-103) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.14  กรอบแนวคิดท่ีปรับใชใ้นการศึกษาของชุมชนประมง   
แหล่งทีม่า:  Huong, 2010: 100.  
 
 
 
 
 

กระบวนการขององคก์รต่าง ๆ บริบทของความอ่อนแอและไม่แน่นอน 

ทุน
ธรรมชาติ 
 

ทุนมนุษย ์

 

ทุนทาง

การเงิน 

 

ทุน

กายภาพ 

ทุนทาง

สงัคม 

 

กลยทุธ์ 

การด ารงชีพ 

ผลท่ีไดรั้บจาก

การด ารงชีพ 

รูปการวเิคราะห์รวบรวม กระแสความสมัพนัธ์ และขอ้มูลยอ้นกลบัต่างๆ ร่วมกบักรอบแนวความคิดการด ารงชีพ 

อยา่งย ัง่ยนื, ดดัแปลงจาก กรอบแนวความคิด DFID 

  หมายเหตุ:   ตวัขบัเคล่ือน                      ขอ้มูลยอ้นกลบั                          กระแสการด ารงชีพ 
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ตารางที ่2.5  รายละเอียดของลกัษณะของครัวเรือนใน 14 หมู่บา้น Thuy Dien   
 

หัวหน้า
ครอบครัว 

การตั้ง
ถิ่นฐาน 

ลกัษณะเฉพาะตวั 
กจิกรรมการท ามา

หากนิ 
บริเวณทีต่กปลา อุปกรณ์ตกปลา 

Tran Dan 
 
 
 
 

1985 
 
 
 
 

อาย ุ44 ปี 
การศึกษา ชั้นป.5, 
8 คน (1 คนก าลงั
เรียนและอีก4
คนท างานแลว้)  

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า, 
ตกปลา  และปล่อย
เงินกู ้

บ่อดิน,พ้ืนท่ีการ
ประมงเปิดและ 
คูน ้ า 

อวนติดตา, อวน
กางกั้น และ
อวนรุน 

Tran Hied 
 
 
 
 

1985 
 
 
 
 

อาย ุ40 ปี 
การศึกษา ชั้นป.2, 
6 คน (2 คนก าลงั
เรียนและอีก3
คนท างานแลว้) 

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า, 
ตกปลา  และ ท า
เส้ือผา้  

บ่อดินและปก
คลุมไปดว้ยแห 

กระชงัปลา, ทุ่น
ตาข่าย, อวนติด
ตา, แสงไฟล่อ
สตัวน์ ้ า 

Ho Huong 
 
 
 
 

1987 
 
 
 
 

อาย ุ52 ปี 
การศึกษา ชั้นป.3, 
6 คน(1 คนก าลงั
เรียนและอีก3
คนท างานแลว้) 

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า, 
ตกปลา, ค่าจา้ง
แรงงาน, ซ้ือปลา, 
และปล่อยเงินกู ้

บ่อดินและปก
คลุมไปดว้ยแห 

กระชงัปลา,  
อวนติดตา, แสง
ไฟล่อสตัวน์ ้ า 

Ha Loi 
 
 
 

1985 
 
 
 

อาย ุ41 ปี ไม่ได้
เรียน,10 คน (2 คน
ก าลงัเรียนและอีก
4คนท างานแลว้) 

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า, 
ตกปลา, ค่าจา้ง
แรงงาน, และ
ตกแต่งทรงผม 

บ่อดินและปก
คลุมไปดว้ยแห 

กระชงัปลา,  
อวนติดตา, แสง
ไฟล่อสตัวน์ ้ า, 
อวนกางกั้น 

NguyenVinh 
 
 
 
 

2000 
 
 
 
 

อาย ุ32 ปี 
การศึกษา ชั้นม.1, 
5 คน(1 คนก าลงั
เรียนและอีก2
คนท างานแลว้) 

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า, 
ตกปลา, ค่าจา้ง
แรงงาน, และ
ตกแต่งทรงผม 

ปกคลุมไปดว้ย
แห 

กระชงัปลา,  
อวนติดตา, แสง
ไฟล่อสตัวน์ ้ า, 
อวนรุน 

Nguyen Lua 
Sampam 

 
 
 
 

1999 
 
 
 
 
 

อาย ุ35 ปี, 
การศึกษา ชั้น ป.1, 
5 คน (1 คนก าลงั
เรียนและอีก2
คนท างานแลว้) 

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า
และตกปลา 

ปกคลุมไปดว้ย
แห 

กระชงัปลา,  
อวนติดตา,แสง
ไฟล่อสตัวน์ ้ า 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 
หัวหน้า
ครอบครัว 

การตั้ง
ถิ่นฐาน 

ลกัษณะเฉพาะตวั 
กจิกรรมการท ามา

หากนิ 
บริเวณทีต่กปลา อุปกรณ์ตกปลา 

Ho Cu 
 
 
 

1998 
 
 
 

อาย ุ27 ปี 
การศึกษา ชั้นป.3 , 
4 คน ( 2 คนก าลงั
เรียน) 

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า, 
ตกปลา, ค่าจา้ง
แรงงาน, และเล้ียง
สตัว ์

ปกคลุมไปดว้ย
แห 

กระชงัปลา,  
อวนติดตา, แสง
ไฟล่อสตัวน์ ้ า 

Ho Vo 
 
 
 

2000 
 
 
 

อาย ุ47 ปี 
การศึกษา ชั้นป.3 , 
6 คน(1 คนก าลงั
เรียน) 

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า, 
ตกปลา, ค่าจา้ง
แรงงาน, คา้ขาย, 
และเล้ียงสตัว ์

ปกคลุมไปดว้ย
แห 

กระชงัปลา, ทุ่น
ตาข่าย, อวนติด
ตา, แสงไฟล่อ
สตัวน์ ้ า 

Tran  Manh 
 
 
 

2003 
 
 
 

อาย ุ41 ปี, คน
เหมือง(2 คนก าลงั
เรียนและอีก4
คนท างานแลว้) 

ตกปลา, ค่าจา้ง
แรงงานและเล้ียง
สตัว ์

พ้ืนท่ีการประมง
เปิด 

กระชงัปลา,  
อวนกางกั้น, 
อวนรุน 

Phan Thi 
Tuyet 

 
 
 
 
 

1999 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ36 ปี, ไม่มี
การศึกษา, ผูห้ญิง
เป็นหวัหนา้
ครอบครัว, 3 คน(2 
คนก าลงัเรียนและ
อีก1คนท างาน
แลว้) 

ตกปลา, ค่าจา้ง
แรงงานและเล้ียง
สตัว ์

พ้ืนท่ีการประมง
เปิด 

อวนติดตา 

Hoa Xuan 
Hong 

 

1995 
 
 

อาย3ุ1ปี ป.5(1 คน
ก าลงัเรียนและอีก
2คนท างานแลว้) 

ตกปลา, ค่าจา้ง
แรงงาน 

พ้ืนท่ีการประมง
เปิด 

อวนติดตา, อวน
รุน 

Ho Ke 
 
 
 
 

1985 
 
 
 
 

อาย ุ43 ปี, ไม่มี
การศึกษา, 4 คน(1 
คนก าลงัเรียนและ
อีก3คนท างาน
แลว้) 

ตกปลา, ค่าจา้ง
แรงงาน 

พ้ืนท่ีการประมง
เปิด 

อวนติดตา, อวน
รุน อวนกางกั้น 

Ho Boc 
 
 

1986 
 
 

อาย ุ62 ปี, ผูห้ญิง
เป็นหวัหนา้
ครอบครัว,ไม่มี 

คา้ขาย,เล้ียงสตัว์
และการโอนเงิน 

ไม่มี  
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 
หัวหน้า
ครอบครัว 

การตั้ง
ถิ่นฐาน 

ลกัษณะเฉพาะตวั 
กจิกรรมการท ามา

หากนิ 
บริเวณทีต่กปลา อุปกรณ์ตกปลา 

  
การศึกษา (2 คน
ก าลงัเรียนและอีก
1คนท างานแลว้) 

   

Nguyen 
Danh 

 
 

1985 
 
 
 

อาย3ุ4 ปี,ป.1, 5คน
(2 คนก าลงัเรียน
และอีก2คนท างาน
แลว้) 

งานบริการ(คาเฟ่),
ค่าจา้งแรงงานและ
เล้ียงสตัว ์

ไม่มี  

 
แหล่งทีม่า:  Sampam, 2010: 100.  
 

สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งถ่ินฐานใหม่ จ  านวนของเด็ก (การท างานและการเขา้ร่วม
ประชุมโรงเรียน)ระดบัการศึกษาหวัหนา้ครัวเรือน จ านวนของหญิงม่าย การเขา้ถึงท่ีดินส าหรับการ
จบัปลาและกิจกรรมการด ารงชีพ (Huong, 2010: 104)  

ในการศึกษาหมู่บา้น Thuy Dien หลกัหกประการในกลยุทธ์การด ารงชีพ การเคล่ือนยา้ย 
การเปล่ียนแปลง ความเช่ียวชาญ การพาณิชย ์(การคา้) ท าใหเ้กษตรแบบเขม้ขน้ และยา้ยออกจากถ่ิน 
(Huong, 2010: 127)  

 
ตารางที ่2.6  การเปรียบเทียบการท าประมง 
  

 
การประมงชายฝ่ังทีเ่พาะเลีย้งด้วยตัวเอง การประมงชายฝ่ังทีอุ่ปกรณ์  

ทนัสมัย 

การเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว 

- การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าใน
ทะเลสาป 

- การท าประมงเร่ร่อน 

ความหลากหลาย 

- กิจกรรมหลากหลาย เช่น ตกปลา, 
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า,ค่าจา้งแรงงาน, คา้ขาย 
และเล้ียงสัตว ์
- เรือท่ีมีเคร่ืองยนตห์ลายเคร่ือง 

- กิจกรรมหลากหลาย เช่น ตก
ปลา,ค่าจา้งแรงงาน, และเล้ียง
สัตว ์
- เรือท่ีมีเคร่ืองยนตห์ลายเคร่ือง 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 
 

  

 
การประมงชายฝ่ังทีเ่พาะเลีย้งด้วยตัวเอง การประมงชายฝ่ังทีอุ่ปกรณ์    

ทนัสมัย 

ความเช่ียวชาญ - ไม่ปรากฏ - ไม่ปรากฏ 

เชิงพานิช - การเล้ียงกุง้กุลาด า - ไม่ปรากฏ 

การเพิ่มข้ึน - จบัปลาไดม้ากข้ึน - จบัปลาไดม้ากข้ึน 

การยา้ยถ่ิน - การยา้ยถ่ินตามฤดูกาล - การยา้ยถ่ินตามฤดูกาล 

 
แหล่งทีม่า:  Huong, 2010: 126.  
 
  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนส าหรับแต่ละกลุ่ม ขาดเงิน โรคของสัตว์น ้ า ความผนัผวนของตลาด  
การลดลงทรัพยากร ขาดพื้นท่ีท าการประมง ประมงแบบท าลาย และการปนเป้ือนของลากูน ดูสรุป
ยทุธศาสตร์ตารางท่ี 2.5 รายการของแรงกระทบและความเครียดเกิดจาก การขาดการเขา้ถึงพื้นท่ีท า
ประมง การลดลงของทรัพยากรในการประมง ประมงแบบท าลาย  ความผนัผวนของตลาด  ความ
กดดนัของการจ ากดัแหอวน  การเพิ่มจ านวนของชาวประมง การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลขนาด
ใหญ่ในกิจกรรมการจบัปลา ความเจบ็ป่วย โรคของสัตวน์ ้า (Huong, 2010: 139, 153-154) 
  แรงกระทบ (Shock) ไดแ้ก่ การระบาดของโรค ภยัธรรมชาติ การสูญเสียของเคร่ืองมือ
ประมง ความเสียหายจากการประมงสุทธิ (Huong, 2010: 254) เครือข่ายทางสังคมทอ้งถ่ินมีบทบาท
ส าคญัในการสนบัสนุนครัวเรือนท่ีมีการการจดัการกบัแรงกระทบและความเครียด ครัวเรือนส่วน
ใหญ่อาศยัในเครือข่ายสังคมและการยมืเงินจากญาติพี่นอ้งเพื่อนบา้นหรือพ่อคา้คนกลางท่ีจะจดัการ
กบัแรงกระทบและความเครียด (Huong, 2010: 156-157) 

ระบบการด ารงชีพของชุมชนท่ีมีการอธิบายไวต้ามส่ีประเภทขององค์ประกอบ (CRIC)  
ท่ีประกอบดว้ย 1) เอกลกัษณ์ ส่วนประกอบท่ีเป็นนกัแสดงท่ีเป็นมนุษยแ์ละไม่ใช่มนุษย ์2) ระบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นวิธีการในการท่ีองคป์ระกอบของระบบโตต้อบหรือพอดีกนั 3) แหล่งท่ีมาของ
นวตักรรมเหล่านั้นเป็นส่วนย่อยของระบบท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงและความแปลกใหม่ และ  
4) แหล่งท่ีมาของความต่อเน่ืองเป็นความสามารถของระบบท่ีมีการรักษาความสมานฉันท์ของ
บุคคลผา่นช่องวา่งและเวลา ในความเป็นจริงไม่มีระดบัท่ีถูกตอ้งเพียงคร้ังเดียวส าหรับการวิเคราะห์
การด ารงชีพ คือ ในระดบัหมู่บา้นหรือชุมชน กลยุทธ์การด ารงชีพเป็นหน่ึงเดียวไม่สามารถน ามาใช้
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ไดเ้น่ืองจากครัวเรือนท่ีแตกต่างกนัจะปรับกลยุทธ์แตกต่างกนัตามสินทรัพยก์็เป็นเร่ืองเฉพาะของ
พวกเขาและสถานะของการเขา้ถึง  ครัวเรือนท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลายในขณะท่ีสมาชิกในครัวเรือน
ส่วนบุคคลมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพเดียวท่ีจะไดรั้บความมัน่คงและความปลอดภยั
มากข้ึนและรายไดสู้งข้ึน (Huong, 2010: 171) 

Malual (2008: 9) ท  าการศึกษาการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนในซูดาน ไดเ้สนอวา่เครือข่ายสังคม
และการติดต่อส่ือสารเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในทุนทางสังคม การสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัใน
ชุมชนจะไม่ฉีกขาดเพียงแต่อ านวยความสะดวกในการซ่อมแซมสายใยทางสังคมและสร้างความ
ไวว้างใจ มนัยงัสามารถเป็นยานพาหนะส าคญัส าหรับการส่งเสริมของระบอบประชาธิปไตย  

 ทุนทางการเมือง (องค์กร เสียงและพลงั) เป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีผูค้นตอ้งการเพื่อท่ีจะ
เขา้ถึงทรัพยากรของชุมชนส าหรับพวกเขา 
  ทุนทางการเงิน (ออมทรัพย ์เครดิต) นั้นหมายถึงความส าคญัการตลาดและการกระจาย
ความเส่ียงของสินทรัพยก์ารด ารงชีพตามความตอ้งการของผูค้นในเวลาใดเวลาหน่ึงและสถานท่ีหน่ึง  

ทุนทางกายภาพ (เช่นท่ีดิน น ้ าฟาร์ม  อุปกรณ์ ปศุสัตวแ์ละถนน) เป็นฐานของทรัพยากร
การผลิต (Malual, 2008: 10) 

แนวคิดของการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนื (SL) เป็นวธีิการส าคญัในการวเิคราะห์และเขา้ใจวิธีการ
ของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นรูปแบบขององคร์วม แนวคิดของการด ารงชีพท่ีย ัง่ยืน เป็นวิธีวิเคราะห์ท่ี
คนเป็นศูนยก์ลาง  มุ่งเนน้ไปท่ีคนมากกวา่ทรัพยากรทางกายภาพ วิธีการเร่ิมตน้ดว้ยความเขา้ใจใน
วถีิชีวติของผูค้นและการเปล่ียนแปลงของพวกเขาท่ีเขาเป็นผูเ้ลือกเอง ความสนใจเร่ิมตน้กบัจุดแข็ง
และความสามารถมากกวา่ความตอ้งการ (Malual, 2008: 12-13) ห้าเกณฑ์ (C1-C5) มีการตรวจสอบ 
ความกงัวลน้ีหลกัฐานการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ไม่วา่พวกเขา  

(C1)   ไดมี้ส่วนร่วมในอยา่งมีประสิทธิภาพใน เป้าหมายโครงการและการออกแบบ  
(C2)   ไดรั้บการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและการศึกษา 
(C3)   การตดัสินใจร่วมกนัมีความหมายท าใหค้วามรับผดิชอบในการด าเนิน

โครงการ 
(C4)   น าความรู้ของพวกเขาไปใชแ้ละ  
(C5)   ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีมีความส าคญัและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายชีวิตของพวกเขา 

ตารางของกิจกรรมและการบริการของแต่ละหน่วยงานถูกสร้างข้ึนเพื่อตรวจสอบการแสดง
ตนและการขาดหลักการแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนและหลกัการในการปฏิบติัของพวกเขา 
(Malual, 2008: 18-19) แมใ้นกิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพท่ีองคก์รมีการด าเนินการในทางปฏิบติั
อยา่งกวา้งขวางและมีหลกัฐานของการริเร่ิมมาจากผลประโยชน์ (Malual, 2008: 33) ความกงัวลของ
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ชุมชนระหวา่งประเทศและความมุ่งมัน่ท่ีจะลดความยากจนและเพิ่มความปลอดภยัทัว่โลกโดยให้
ความช่วยเหลือคนยากจนผูมุ้่งมัน่เพื่อให้บรรลุตวัเลือกการด ารงชีพการท างานไดน้ี้เป็นส่ิงส าคญั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในความขดัแยง้และสังคมท่ีผา่นความขดัแยง้ท่ีมีความทา้ทายอยา่งมากในแง่ของ
การบริการขั้นพื้นฐานและตวัเลือกการด ารงชีพและการมีความสามารถ (Capability) รัฐบาลใน
ขณะท่ีประชากรจ านวนมาก (ผู ้ล้ีภัยและผู ้พลัดถ่ิน) จะกลับไปสู่เ ง่ือนไขเหล่าน้ีและการ
ประนีประนอมความยากจนท่ีจะส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวม พื้นท่ีท่ีผา่นความขดัแยง้ซูดานใต้
ไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นการพฒันา เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัจากการแกเ้หตุฉุกเฉิน
กลบัเป็นเพื่อมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือดา้นการพฒันาระยะยาว การศึกษาคร้ังน้ีบ่งบอกถึงการ
รวมตวักนัท่ีชดัเจนของแนวคิดของการสร้างขีดความสามารถในการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน โดยเฉพาะ
ในพื้นท่ีของการจดัการ การผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว ์ทุกองคก์รท่ีมุ่งมัน่ให้การสนบัสนุนการ
ด ารงชีพและขั้นตอนการฟ้ืนฟูท่ีส าคญัไปยงัส่วนท่ีอ่อนแอและสร้างความเข้มแข็ง สร้างขีด
ความสามารถของแต่ละคนคือการเอาชนะเป้าหมายขององค์กรทั้งหมดและไดแ้สดงให้เห็นอย่าง
ชดัเจนในกิจกรรมต่างๆ ของการฝึกอบรมทางการเกษตร การแนะน าของเทคโนโลยีของไถววัและ
การฝึกอบรมดุแลเร่ืองของสุขภาพสัตว์ การกระจายของปัจจยัการผลิตทางการเกษตร อุปกรณ์การ
ประมง การให้แพะแก่ครัวเรือนหญิงท่ีเป็นหวัหนา้ครอบครัว เป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนของบทบาทท่ีมี
คุณค่าของการสนับสนุนจากภายนอกในการลบขอ้จ ากดัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของคนจน 
เกษตรกรไดน้ าเสนอผลิตภณัฑ์และเทคนิคของพวกเขาซ่ึงเป็นวิธีท่ีจะระดมชุมชนและเสริมสร้าง
ทุนมนุษยโ์ดยการกระจายความรู้ (Malual, 2008: 31-32)  

การผลิตอาหารท่ีเพิ่มข้ึนน้ีเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีส าคญัของการบรรลุเป้าหมายของการด ารงชีพ โดย
กิจกรรมเหล่าน้ีแสดงอย่างชดัเจนและแสดงให้เห็นถึงการรวมตวักนัโดยปริยายขององค์ประกอบ
บางส่วนของกรอบการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน โดยใช้กรอบแนวคิดน้ีเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง สร้างศกัยภาพของชุมชนและเสริมสร้างพลงัอ านาจจะเปล่ียน
จากการท ากิจกรรมเพื่อบรรเทาความช่วยเหลือกลายเป็นการพฒันา ทุนทางสังคมสามารถจะถือว่า
เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดเพื่อแกไ้ขปัญหาของการรวมทางสังคมเพราะหมายความวา่ผูค้นและการวางแผนการ
ท างานร่วมกนัเพื่อเอาชนะความโศกเศร้าท่ีผ่านมาของพวกเขาและด าเนินโครงการการวางแผน
ระยะยาวอ่ืนๆ ต่อไป (Malual, 2008: 33-37) 
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ตารางที ่2.7  กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 
การลดความยากจนอย่าง

ยัง่ยืน 

 

การท ามาหากนิที่ปลอดภัยและยัง่ยืนส าหรับคนยากจน 

การท ามาหากนิที่ปลอดภัย
และยัง่ยืน 

มุ่งเนน้ไปท่ีการท ามาหากิน (ทางท่ีท าแลว้อยูส่บาย), สร้างทรัพยสิ์(ผลงานท่ี
หลากหลาย), เพ่ิมความยืดหยุน่ใหก้บัช่องโหว่ 

หลกัการ การรวมตวัทางสงัคม,สร้างจุดแขง็ , เพ่ิมการเช่ือมโยงสถาบนัและดูแล
กิจการท่ีดี (จุลภาค, ขนาดกลางและมหภาค) และการเช่ือมโยงในการสร้าง
ตลาด, แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว, การด าเนินงานท่ีมีความ
ยืดหยุน่ 

สร้างจุดแข็ง รับรู้ถึงทรัพยสิ์น (Risers) และมีประสิทธิภาพ (ความรู้,ประสบการณ์ , 
เครือข่ายทางสงัคม), ใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเหมาะสม(การอบรม, 
การศึกษา, การเขา้ถึงขอ้มูล และ ทรัพยากรการผลิต) ข้ึนอยูก่บัการจดัล าดบั
ความส าคญัของผูค้น 

Social inclusion การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการก าหนดเป้าหมายการพฒันา, การ
ตดัสินใจท่ีมีผลต่อโครงการ , การเขา้ถึงทรัพยากรของชุมชนและประโยชน์
จากโครงการโดยไม่ค านึงถึงเพศเช้ือชาติ, หรือสถานะทางสงัคม 

การเช่ือมโยงสถาบัน ความรู้ท่ีดีของความสมัพนัธ์และการท างานร่วมกบัองคก์รและสถาบนัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวของการศึกษา, ภาคประชาสงัคม,และภาคธุรกิจ
เอกชน 

การดูแลกจิการที่ด ี ผูแ้ทนทางการเมืองมีประสิทธิภาพท่ีจะดูแลชุมชน; ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ท่ีเท่าเทียมกนัของประชาชน ; เป็นเสียงใหก้บัชนกลุ่มนอ้ยและผูห้ญิง; การ
ลงทุนใหม้นุษย,์ สงัคม, ทุนทางการเมืองและทางกายภาพ ; ช่วยสร้าง
วิสยัทศันร่์วมกนัระหวา่งกลุ่มใหมี้ความหลากหลาย; ควบคุมตลาดให้
สอดคลอ้งกบับรรทดัฐานและค่านิยมท่ีแพร่หลาย; ความสามารถในการมี
อิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ 

ความยัง่ยืนในระยะยาว สามารถเผชิญและแกปั้ญหาจากความเครียดและแรงกดดนัได;้ ไม่มาก
เกินไปข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนจากภายนอก ; การผลิตในระยะยาวของฐาน
ทรัพยากรและไม่ส่งผลเสียต่อตวัเลือกการด ารงชีพของผูอ่ื้น รวมทั้งรุ่น
หลงัๆ ดว้ย 

 
แหล่งทีม่า:  Malual, 2008: 38.  
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Leinan (2003: 18-24) ท าการศึกษาวิถีชีวิตท่ีย ัง่ยืนและบทบาทของเมืองเกษตรกรรมการ
การศึกษาในประเทศคิวบา สินทรัพยท่ี์มีตวัตน ธรรมชาติ สินทรัพยท์างกายภาพและสินทรัพย์
ทางการเงิน สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน สินทรัพยท่ี์มนุษยแ์ละสังคมบา้งก็รวมถึงการเมือง ผลสินทรัพย์
เหล่าน้ีในกิจกรรมการด ารงชีพต่างๆ จะถูกรวมโดยบุคคลหรือครัวเรือนเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการ
ด ารงชีพ องค์ประกอบท่ีสามของการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน เป็นสิทธิ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
โครงสร้างการควบคุมสินทรัพยแ์ละกิจกรรม แสดงสิทธิในการรับวิธี ท าไมและเม่ือใด ในการใช้
ทรัพยากร แนวทางแบบองคร์วมในการสร้างพลงัในมิติทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและสังคมของ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนไดแ้ก่ 1) การเขา้ถึงจุดแข็งของชุมชน 2) ผลกระทบ
ของชุมชนในระดบัไมโคร และนโยบายระดบัแมคโครบนวิถีชีวิตท่ีก าลงัมองหากลยุทธ์เสริม 3) 
การเขา้ถึงผลงานท่ีมีศกัยภาพของเทคโนโลยีและความสัมพนัธ์กบัฐานความรู้ทอ้งถ่ิน 4) กลยุทธ์
การลงทุนต่อสังคมและเศรษฐกิจท่ีจะช่วยหรือขดัขวางการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน จุดเด่นของการด ารง
ชีพอยา่งย ัง่ยืน คือ 1) คนเป็นศูนยก์ลาง 2) มีความแตกต่างหลากหลาย 3) มีหลายระดบั 4) การเป็น
ส่วนร่วม 5) มีความย ัง่ยนื 6) เป็นพลวตั 7) เป็นองคร์วม  8) มีความแกร่ง    

 
ตารางที ่2.8  สรุปเร่ืองทุนกบัเกษตรกรแต่ละประเภท  
 
ทุนทรัพย์
ในวถิีชีวติ 

Organoponicos Parcelas Patios 

บุคคล *โอกาสส าหรับการฝึกอบรม 
   อยา่งเป็นทางการและ 
   หลกัสูตรท่ี บริษทั มิกซ์  
   ครอป จ ากดั 
*การด าเนินธุรกิจของตวัเอง 
 จะสร้างทกัษะผูป้ระกอบการ  
 และทุนมนุษย ์

*สามารถเขา้ถึงขอ้มูล 
  เก่ียวกบั UA และความ 
  ช่วยเหลือจาก Granja  
  Urbana 

*สามารถเขา้ถึงขอ้มูล 
  เก่ียวกบั UA และความ 
  ช่วยเหลือจาก Granja  
  Urbana  
*การด าเนินธุรกิจของ 
  ตวัเองจะสร้างทกัษะ 
  ผูป้ระกอบการและ 
  ทุนมนุษย ์

สังคม *เครือข่ายทางสังคมท่ี 
  แขง็แกร่งผา่นการเป็น 
  สมาชิกใน Organoponico  
  โอกาสในการและ มี 

* เครือข่ายทางสังคมท่ี 
  ส าคญัในการสร้าง 
  ฐานความรู้,  
  การปรับปรุงความ 

*การเช่ือมต่อระหวา่ง 
  ผูผ้ลิตนอ้ยลง แต่ 
  ใกลเ้คียงเครือข่ายทาง 
  สังคมท่ีส าคญั 
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 
 
ทุนทรัพย์
ในวถิีชีวติ 

Organoponicos Parcelas Patios 

 อิทธิพลต่อการตดัสินใจใน 
  ระดบัเทศบาล (แต่จ ากดั 
  โดยการตดัสินใจของ 
  ส่วนกลาง) 

ปลอดภยัของอาหารท่ี 
  ผา่นการแลกเปล่ียน 
  อาหาร, และปรับปรุง 
  สินทรัพยท์างกายภาพ 
  ชุมชนของการลงทุนใน 
  บ่อ, กงัหนั,การ 
  ช่วยเหลือการผลิต 

 

ทาง
กายภาพ 

*การเขา้ถึงจุดศูนยก์ลาง, ดู 
  แหล่งท่ีมาและไฟฟ้า 
*การเขา้ถึงจุดศูนยก์ลาง, จุด 
  ขายนอกสถานท่ี 

* การเขา้ถึงนอ้ยท่ีสุดเพื่อ 
  โครงสร้างพื้นฐาน 
  สินทรัพยท์างกายภาพ 
*การเขา้ถึงการขาย 
  บางส่วนเพื่ออ านวย 
  ความสะดวกท่ีเป็นไปได ้

*การควบคุมสถานท่ี 
  ใหบ้ริการ 
*การเขา้ถึงประปา, 
  ไฟฟ้า 
* รัฐอ านวยความ  
  สะดวกท่ีเป็นไปได ้

การเงิน *การขายของการผลิตและ 
  แรงงานผา่น Organoponico 
*การเขา้ถึงเครดิตผา่น Granja  
  Cannelloni 

* บริการขายอาหารผา่น 
  Parcela  

*บริการขายอาหารผา่น  
  Patio  

ธรรมชาติ *การเขา้ถึงท่ีดินและน ้าใน 
  เขตเมือง ซ่ึงแสดงถึงการ 
  เช่ือมโยงปัจจยัการผลิตวสัดุ 
  อินทรีย ์

*การเขา้ถึงท่ีดินผา่นมติ  
  356, โดยทัว่ไปส าหรับ 
  ท่ีดินท่ีเส่ือมคุณภาพ 

*การควบคุมสถานท่ี 
  ใหบ้ริการ 

ทาง
การเมือง 

*เช่ือมโยงท่ีแขง็แกร่งใหก้บั 
  รัฐเป็นส าคญั Organoponico  
  กบันโยบายความมัน่คงดา้น 
  อาหารและนโยบายความ 
  มัน่คงดา้นอาหารและ 
  แนวโนม้การเคล่ือนไหว 

*ขาดทกัษะ *ส่งเสริมการปัก 
  ผา้ครอสติก/การ 
  ส่งเสริมการผลิตท่ี 
  เพิ่มข้ึนอาจเพิ่มการใช ้
  ประโยชน์ทางการเมือง 
  ของผูผ้ลิต 

 

แหล่งทีม่า:  Leinan, 2003: 101. 
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Organoponico เป็นกลุ่มท่ีเดือดร้อนน้อยจากเฮอริเคน เพราะปลูกผกัและพืชล้มลุก จึง
สามารถปลูกใหม่ไดใ้นเวลารวดเร็ว และไม่คิดท่ีจะเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตอยา่งไร นอกจากเก็บเมล็ด
พนัธ์และจดัตารางเพาะปลูกใหดี้ข้ึน มีบางกลุ่มเล้ียงหมูเพิ่มข้ึนท าใหค้รบวงจรและเพิ่มความยืดหยุน่
ในการด ารงชีพ  

กลุ่ม Parcelas ไดรั้บการดูแลจากรัฐบาลน้อยกว่าดงันั้นทุนทางสังคมจึงมีความหมายใน 
การฟ้ืนฟูมาก และกลุ่มน้ีอาศยัการด ารงชีพด้วยการปลูกขา้วซ่ึงปลูกได้ปีละ 2 คร้ังเท่านั้น บา้งก็
เปล่ียนไปปลูกพืชอายสุั้นแทนขา้ว  

Patios กลุ่มน้ีปลูกไมผ้ลเป็นหลกัจึงไดรั้บผลกระทบมาก แต่ไดรั้บการดูแลจากรัฐบาลนอ้ย 
ทุนทางสังคมจึงมีบทบาทมาก แต่เน่ืองจากเป็นเกษตรกรรายเล็กจึงสามารถเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตได้
ในระยะเวลาอนัสั้น เช่น การปลูกผกัหรือเล้ียงสัตวช์ดเชยส่ิงท่ีสูญเสียไป  

หลงัจากเฮอริเคนแสดงให้เห็นการปรับตวัและการช่วยเหลือจากภาครัฐบางประการ แต่
ส่วนใหญ่ยงัด าเนินชีวิตตามเดิม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีความยืดหยุ่นต่อแรงกดดนัและวิกฤตได้ดี 
(Leinan, 2003: 103-107) 

เช่นเดียวกนักบั Nicole (2009) ท าการศึกษาการด ารงชีพจากการท าสวนดอกไมแ้บบยัง่ยืน
ใน West Bengal เสนอทุน 5 ประการของการด ารงชีพตามแนวทางของ Chambers, Conway and Studies 
(1992)  และระบุว่าสถาบนัเป็นตวัการส าคญัท่ีท าให้เกิดการเขา้ถึงทุนต่างๆ การกระจายการท า
การเกษตรแบบขยายพื้นท่ีเพาะปลูก (Extensification) และแบบเพาะปลูกแบบเขม้ขน้ (Intensification) 
เป็นชนิดของกลยุทธ์การด ารงชีพของเกษตรกร Scoones (1998) แนะน าการกระจายการลงทุนออก
จากฟาร์มและการอพยพยา้ยถ่ิน เป็นตวัเลือกของการด ารงชีพ การฝึกอาชีพของเกษตรกรจะถูก
ก าหนดโดยความหลากหลาย ตามฤดูกาล การกระจายของพื้นท่ีและภูมิอากาศ และตวัแปรดา้นราคา 

  
ผลการด ารงชีพ = วดัความย ัง่ยนืของชีวติ 

  
  Scoones (1998) ไดพ้ฒันา 5 ตวัช้ีวดัของความย ัง่ยืนโดยเสนอให้พิจารณาจากตวัช้ีวดัดงัน้ี 
1) สร้างงานรายวนั 2) ลดความยากจน  3) เพิ่มความสามารถในการปรับตวั 4) การปรับการด ารงชีพ
และความยดืหยุน่ และฐานทรัพยากร และ 5) ฐานทรัพยากร  

การใช้กรณีศึกษาส าหรับการวิจยั ท่ี วิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม แต่จะอธิบาย 
โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม) ท่ีใช้ใน
ครัวเรือนเป็นหน่วยในการวเิคราะห์ แบบสอบถามประกอบดว้ยท่ีดิน ปศุสัตว ์สินคา้อุปโภคบริโภค 
ประเภทบา้น การวา่งงาน  ความไม่มัน่คงทางอาหาร ความทุกขต่์างๆ พืชผลท่ีผลิต ครอบครองท่ีดิน 
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สถาบนั (แทรกแซง) เทคนิคและขอ้มูลดา้นตลาด เมล็ดพนัธ์ ปุ๋ยและเงินกูย้ืม แบบสอบถามยงัถาม
เก่ียวกบัผล การลดปัญหาความยากจน ความเป็นอยู่ท่ีดีและความสามารถและความเส่ือมโทรม 
ของดิน แบบสอบถามแบบก่ึงโครงสร้างเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการปฏิบติังานการเพาะปลูก การตลาด 
เครือข่ายสังคม กลุ่มความสัมพนัธ์ แรงงาน การจดัเครดิต การขยายตวัของชนบท ฐานทรัพยากร 
(ดิน น ้า ) จาก 5 ตวัช้ีวดัของความย ัง่ยนืมีตวัช้ีวดัหลายประการท่ีท าให้  Nonachak มีความเหมาะสม
ในการเป็นแหล่งผลิตดอกไมเ้พื่อการส่งออก เช่น สนามบิน รถไฟ ระบบถนน เป็นตน้ คุณสมบติั
เด่นของชุมชนคือการประกอบด้วยผู ้ประกอบการอิสระจ านวนมากส่งดอกไม้ทั้ งในตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ การท าธุรกิจดา้นดอกไมน้ั้นช่วยเพิ่มโอกาสในการหารายได ้
ดอกไมส้ามารถสร้างรายได้ดีกว่าขา้วและสามารถท าเสริมกบัธัญพืชได้โดยไม่กระทบต่อความ
มัน่คงทางอาหาร ร้อยละ 75 ของชุมชนท าการปลูกดอกไมเ้ป็นการแปลเปล่ียนทางกลยุทธ์  ส าหรับ 
ผูย้ากจนดอกไมเ้ป็นทางเลือกท่ีดีในการหารายไดต้ลอดทั้งปีจากการขายแรงงานในสวนดอกไม ้ 
ซ่ึงผูท่ี้ยากจนขาดแคลนท่ีดินท ากิน ระดบัการศึกษาต ่าส่งผลกระทบท าให้รายไดน้้อย ส าหรับผูท่ี้
ค่อนขา้งมีฐานะจะมีไร่ท่ีมีขนาดใหญ่และมีทุนทางสังคมมากมีความเก่ียวพนัธ์กบัสถาบนั และ 
บางกลุ่มก็มีสิทธิพิเศษในระบบการตลาดเพื่อการส่งออกซ่ึงส่งผลให้เกิดช่องว่าระหว่างกลุ่มข้ึน  
แต่กระนั้นการท างานในสวนดอกไมก้็เป็นทางเลือกท่ีดีในระดบัหน่ึงของการด ารงชีพ สอดคลอ้ง
กบัแนวทางการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนถึงแมว้า่จะไม่ไดเ้ป็นทางเลือกเดียวของชุมชนแต่ธุรกิจดอกไมก้็
มีส่วนในการสร้างทางเลือกอ่ืนๆ อีกเช่นกัน การตลาดต่างประเทศไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก 
ส าหรับการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนเพราะในชุมชนผลิตดอกไม้เพื่อป้อนตลาดในประเทศมากกว่า  
การใช้ทรัพยากรน ้ าใน Nonachak ก็แสดงให้เห็นความย ัง่ยืนมีการหมุนเวียนและจัดระบบ
ชลประทานท่ีดีทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร แต่ปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลงยงัคงเป็น
ปัญหาและท าให้สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม ควรส่งเสริมความรู้ สร้างทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคม
เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Nicole, 2009: 39-52, 161-164) 

Bouahom, Douangsavanh and Rigg (2004) ท าการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือประเทศลาว  สะทอ้นให้เห็นถึงลกัษณะของประเทศ
ลาววา่เป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจเกษตรและภาคเกษตรเป็นเชิงยงัชีพ แต่ก็มีปัญหาเกิดข้ึนโดย 

ปัญหาแรก แม้วิ ถี ชีวิตแบบดั้ ง เดิมท่ีมีความท่ีซับซ้อน ครัวเรือนในชนบทมีความ
หลากหลายระบบนิเวศเกษตรท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมีความเก่ียวของกนัของภาคการเกษตรกบั
การด ารงชีพในดา้นอ่ืนๆ (Pluriactive) 

ปัญหาประการท่ีสอง การรวมตลาดมีความหมายวา่กิจกรรมนอกฟาร์มบางคร้ังท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิถีชีวิตของการโยกยา้ยท่ีอยูมี่ความส าคญัเพิ่มมากข้ึน อีกนยัหน่ึงการผลิตเพื่อการยงัชีพอย่าง
ย ัง่ยืนทางการเกษตรจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจของตลาดท่ีไม่ใช่รายไดจ้ากฟาร์ม ดงันั้น
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การศึกษาการด ารงชีพควรให้ความส าคญักบักิจกรรมนอกฟาร์มดว้ย (Bouahom, Douangsavanh 
and Rigg, 2004: 609)  

ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาตวัอย่างของชุมชนในหมู่บา้นต่างๆ ไดแ้ก่ บา้นโพนไฮ บา้นน ้ าอ่าง 
บา้นแสงทอง และบา้นปักเช็ค จากการศึกษาพบวา่บา้นโพนไฮ กลายเป็นหมู่บา้นของการขาดแคลน
ขา้วอยา่งเร้ือรัง การด ารงชีพท่ีไดก่้อตั้งข้ึนอยา่งมัน่คงในภาคการเกษตรกลบัมีความหลากหลายของ
กิจกรรมนอกฟาร์มต ่ากลบั บา้นโพนไฮมีดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์จนไม่สามารถสร้างผลผลิตท่ีดี
ได ้และในท่ีลุ่มก็เกิดน ้ าท่วมไม่สามารถสร้างผลผลิตไดดี้เช่นกนั ชุมชนตอ้งอาศยัรายไดจ้ากนอก
ภาคการเกษตรในการเล้ียงดูตนเองและครอบครัวเป็นตวัอย่างการกระจายความทุกข์ของชาวบา้น 
ส าหรับบา้นน ้าอ่างของการเกษตรมีจุดแขง็ดา้นอาหารและมีความปลอดภยัในระดบัหมู่บา้น บา้นน ้ า
อ่างมีระบบชลประทานท่ีดีมีความอุดมสมบูรณ์ ท าให้สามารถด ารงชีพอยูภ่ายใตภ้าคการเกษตรได้
เป็นอย่างดี บา้นแสงทองมีการติดตั้งป๊ัมน าท าให้สามารถท านาไดปี้ละสองคร้ัง ท าให้วิถีชีวิตดีข้ึน 
ชาวนาใชร้ถไถนาแทนควาย ประกอบกบัการตั้งธนาคารส่งเสริมการเกษตร ท าให้ชาวบา้นเขา้ถึง
แหล่งทุนไดส้ะดวกข้ึน มีผลผลิตมากข้ึน รายไดม้ากข้ึน เป็นผลจากการท าเกษตรกรรมไม่ไดพ้ึ่งพา
กิจกรรมนอกการเกษตร แต่ส าหรับบา้นปักเช็คกลบัไม่ตอ้งการการคมนาคม ชุมชนไม่สนใจถนน
เขา้หมู่บา้น ผลผลิตเร่ิมตกต ่ามีปัญหาจากวชัพืช ศตัรูพืชต่างๆ มีการขยายการปลูกผกัตามริมตล่ิง 
งานทอผา้กลบักลายเป็นอาชีพหลกั การอพยพเกิดจากการขาดแคลนอาหารและขาดความพอเพียง
และไม่สามารถพึ่งตนเองได ้รายไดห้ลกัเกิดจากการรับจา้งท างานซ่ึงไม่แน่นอนและบางคร้ังก็นอ้ย
กว่าการท าเกษตรกรรมจนน าไปสู่การอพยพยา้ยถ่ินได้ บางครอบครัวมีรายได้จากการท่ีบุตรไป
ท างานในต่างทอ้งท่ีแลว้ส่งเงินกลบับา้น บางคนมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมเป็นคนเมืองมากข้ึนและ
เร่ิมจะลืมอดีตท่ีเป็นชาวชนบท และลืมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน แต่บางครอบครัวก็ยงัคงท างานในทอ้งถ่ิน
ถึงแมจ้ะไดร้ายไดน้อ้ยก็ตาม จากการศึกษาจึงมีการแบ่งระบบของการด ารงชีพออกเป็น 4 ประเภท 
คือ 1) พื้นฐานในหมู่บา้น ปัจจยัน าเขา้จากภายนอกต ่า ย ัง่ยืน และมีการเปล่ียนแปลง 2) พื้นฐานใน
หมู่บา้นท าการเกษตรเป็นหลกั เพิ่มปัจจยัน าเขา้จากภายนอก มีความช านาญเฉพาะทาง 3) พื้นฐาน
ในหมู่บา้นยงัชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ค่าจา้งแรงงานต ่า และ 4) พื้นฐานในหมู่บา้นและ
นอกหมู่บา้น ทั้งในและนอกภาคการเกษตร เน้นการตลาดและความทนัสมยั (Bouahom, 
Douangsavanh and Rigg, 2004: 610-617) 

จากการศึกษาของ Rigg (2006) พบวา่ คนทางใตอ้าศยัในเขตชนบทและการด ารงชีพของ
ส่วนใหญ่ก็จะดูเหมือนจะข้ึนอยูก่บัการท าฟาร์มในท านองเดียวกนัในปัจจุบนัและขอ้เสนอท่ีผา่นมา
เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่ออนาคตหรือไม่ (Rigg, 2006: 181) เพื่อสรุปกระบวนการดงัต่อไปน้ีและ
แนวโน้มจะเกิดข้ึนมากกว่า อาชีพและการด ารงชีพในชนบทมีการแปรเปล่ียนไป อาชีพท่ี
หลากหลายเป็นส่ิงท่ีสามารถพบได้โดยทัว่ไป ความสมดุลของรายได้ครอบครัวแปรเปล่ียนจาก
รายได้จากฟาร์มไปเป็นรายไดจ้ากนอกฟาร์ม การด ารงชีพและความยากจนแปรเปล่ียนจากท่ีดิน
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หรือฟาร์ม การด ารงชีพมีการเปล่ียนแปรและเคล่ือนไหวไม่จ  ากดัเฉพาะในพื้นท่ี การไดรั้บรายได้
จากแหล่งอ่ืนมีความส าคญักับการเป็นอยู่ของครอบครัวมากข้ึน อายุโดยเฉล่ียของเกษตรกรมี
แนวโน้มสูงข้ึน การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและสังคมมีส่วนส าคญัในการเปล่ียนแปลงการ
ด ารงชีพในแนวทางใหม่    

East Laguna Village ในบทสรุปมากกวา่สองทศวรรษผลงานของการท าฟาร์มกบัรายไดใ้น
ครัวเรือนลดลงจากใกลก้บั 90%-36% ในขณะท่ีส่วนแบ่งรายไดท่ี้ไม่ใช่ฟาร์มเพิ่มข้ึนจาก 13% เหลือ 
64% (Rigg, 2006: 183) หกจงัหวดัหลกัภูมิภาคของประเทศไทยท่ีราบภาคกลางจ านวนเจา้ของท่ีนา 
อายุ 35 ปี หรือลดลงจาก 24% ในปี 1963 ถึง 17% ในปี 1978 และ 1993 โดยได้ถึงเพียง 12% 
จ านวนของเจา้ของนาอายเุกิน 55 ปีขณะท่ีเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีจาก 28% เป็น 37% ส าหรับ
ประเทศใน  Greater Mekong Sub Region เช่น ประเทศลาว ภูมิภาคน้ีไดเ้ปล่ียนอยา่งรวดเร็ว เกิด
การเปล่ียนแปลงชาวนาในบางพื้นท่ี การส ารวจครอบคลุม 1,614 ครอบครัว เพื่อให้ได้ภาพท่ี
สมบูรณ์แบบท่ีสุด ระดบัของการเคล่ือนไหวและบางส่วนของเง่ือนไขพื้นฐานและก าลงัขบัของ
กระบวนการในการอพยพมาขายแรงงานในประเทศไทย ในบางส่วนของการศึกษา คนในหมู่บา้น
การโยกยา้ยไปยงัประเทศไทย ไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีเด่นชดัวา่มีการเร่ิมท่ีจะมีอิทธิพลต่อความพร้อมของ
แรงงานเพื่อการเกษตรแต่ละกรณีเป็นภาวะท่ีจ าเป็นของแต่ละบุคคล แต่แรงขบัเคล่ือนก็ดูเหมือนจะ
มีระดบัความรุนแรงของเงินทัว่ไปบางส่วนในภาคใตใ้นเขตชนบทของประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศไทย ความส าคญัของการอพยพเพื่อการขายแรงงานแตกต่างกันระหว่างพื้นท่ีของ
ประเทศ แรงขบั 5 ประการท่ีส าคญัไดแ้ก่ (Rigg, 2006: 186) 

1) ก าไรท่ีถูกกดักร่อนจากผลผลิตในพื้นท่ีขนาดเล็ก  
2) การเกิดโอกาสใหม่ในการท ากิจกรรมนอกฟาร์มทั้งในและนอกพื้นท่ี  
3) การเส่ือมสลายของสภาพแวดลอ้ม  
4) การขาดแคลนท่ีดิน  
5) การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมและสังคม  (Rigg 2006: 187) 

นอกจากน้ียงัมีหัวขอ้ของวรรณกรรมในประเทศลาวและในประเทศอ่ืนๆ ท่ีเล็งเห็นความ
ยากจนเป็นส่วนใหญ่ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยกระบวนการในการพฒันา มนัเป็นเร่ืองง่ายเกินไปท่ีจะเห็น
ความยากจนแบบ "เก่า" เป็นมุมมองมาตรฐานของหลกัคิด ในบริบทของชนบทท่ีด ารงชีพท่ีก่อตั้ง
บนพื้นฐานเก่ียวกับการเกษตรและความยากจนเป็นผลิตภัณฑ์ของความล้มเหลวของการใช้
ทรัพยากรและความไม่เท่าเทียมกนัและการกระจายผลผลิตของท่ีดิน มีการอพยพมาขายแรงงานใน
ประเทศไทยและส่งเงินกลบัส าหรับครอบครัวท่ีไม่มีท่ีท ากิน โดยมีค าพูดวา่ "When You Are Poor, 
You Have To Go" แทนท่ีจะให้รางวลักบับุตรหลานของตนท่ีสืบทอดผลประโยชน์ของเจา้ของ
แผ่นดิน บางกรณีกลบัมีความยินดีในการอพยพยิ่งกว่าการสืบทอดการเกษตรบนท่ีดินของตนเอง  
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ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกลบัเป็นการจดจ านองท่ีดินของตนเพื่อหาทุนเพื่อใหบุ้ตรหลานของตนสามารถหลบหนี
จากการท าการเกษตรและไม่คิดว่าการพฒันาการเกษตรเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดเพื่อส่งเสริมการพฒันา
ชนบท การพฒันาชนบทวิธีท่ีดีท่ีสุดโดยการเพิ่มรายไดใ้นชนบทและการปรับปรุงวิถีชีวิต รัฐบาลน้ี
ต้องใช้หลักการคิดว่าเกษตรกรไม่ได้เป็นเพียงแต่ชาวนา แต่เป็นเสมือนผูป้ระกอบการด้าน
เกษตรกรรม ความทา้ทายก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าผูท่ี้ (ค่อนขา้ง) ครัวเรือนไม่ก่ีคนท่ียงัคงอยู่บนท่ีดิน
และสามารถด ารงชีพอยู่ได ้ท าให้การเปล่ียนจากการเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาท่ีผลิตส่วนใหญ่
เพื่อใหต้รงกบัการด ารงชีพของตน ความตอ้งการท่ีจะกลายเป็นผูผ้ลิตในเชิงพาณิชยมุ์่งท่ีจะตระหนกั
ถึงความตอ้งการของตลาด ผลประโยชน์ของตนจะไดรั้บท่ีดีท่ีสุดจากแผ่นดินโดยเห็นชนบทเป็น
อนาคตท่ีแตกต่างและซบัซ้อนดว้ย มีหลายลู่ทางท่ีจะท าให้บรรลุการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนโดยท่ีมีมี
แนวโนม้มากข้ึนท่ีจะแยกทางเป็นเฉพาะพื้นท่ี และเฉพาะอาชีพ โดยสรุปการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนไม่
จ  าเป็นตอ้งยึดติดกบัแนวทางการด ารงชีพเช่นเดิมเช่นเกษตรกร แต่ควรใช้กลยุทธ์ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายไดใ้ห้เพียงพอแก่การด ารงชีพ การท าเกษตรกรรมเพียงอยา่งเดียวไม่
อาจส่งผลใหเ้กิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนืได ้(Rigg, 2006: 1) 

 

2.6  ข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม 
 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน มีปัจจยัเก่ียวกบั

บุคคลในการยอมรับการเปล่ียนแปลงโดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี กลุ่มกา้วหน้า กลุ่มเรียนรู้ 
และกลุ่มเร่ิมตน้ (วรรณี ทองระยา้, 2549: 122-125) ปัจจยัอ่ืนท่ีจะให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา และเสริมสร้างศกัยภาพของคนในชุมชนเพื่อการด ารงชีพ
อย่างย ัง่ยืน  มีกิจกรรมมีความต่อเน่ืองสามารถตอบสนองต่อชุมชนอย่างบูรณาการ มีการ
ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองมีความพยายามพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
(บุญนาค อยูท่องหลาง, 2546: 210-220) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ พทัธมน เอ่ียมสุองค ์(2552: 
65-116) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของคนใน
ชุมชนไดแ้ก่ 1) ปัจจยัภายในระดบับุคคล อาทิ พื้นฐานครอบครัวอาชีพ ทศันคติ 2) ปัจจยัภายใน
ระดบักลุ่ม อาทิ ศกัยภาพของผูน้ า ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม และ 3)  ปัจจยัภายนอก ซ่ึงเป็น
การแสดงให้เห็นความส าคญัของบุคคลและกลุ่มบุคคลในการท่ีจะท าให้ชุมชนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้สู่วิถีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนและส่ิงท่ีสอดคลอ้งกนัระหวา่งงานของบุญนาค อยูท่องหลาง
(2546); วรรณี ทองระยา้ (2549) และ Pretty (1995) ก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนซ่ึงถือไดว้า่เป็น
ความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ เช่นเดียวกบั สมชาติ ธรรมขนัทา (2550: 93-95) ก็พบวา่การมี
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ส่วนร่วมของชุมชนเป็นการกระตุน้ให้ชุมชนเกิดความตระหนกั และร่วมมือกนัคน้หาปัญหาและ
แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง เพื่อใหเ้กิดการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน เช่นเดียวกบังานของ ชีวิน อริยะสุนทร 
(2555: 89-104) ท่ีพบวา่ เกษตรพนัธะสัญญาอาจจะไม่ส่งผลดีกบัเกษตรกรเสมอไป การรวมกลุ่ม 
ร่วมกนัเรียนรู้และแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกวา่ ส าหรับ Nicol (2000: 13-19) ศึกษา
การใช้หลกัการของการด ารงชีพอยู่อย่างย ัง่ยืนมาปรับใช้กบัโครงการชลประทาน พบว่าการเน้น
กระบวนการทางการเมืองโดยท่ีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมมีการท าธุรกรรมหรือ
ปฏิสัมพนัธ์กนั การท าธุรกรรมผ่านทางสังคมเป็นหลักโดยสมาชิกของชุมชนและสังคม และ
ขอ้จ ากัดของทุนมนุษย์ช่วยในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้ าและการร่วมกันบริหารจดัการน ้ า 
Reddy et al. (2004: 297-324) ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งน ้ าของอินเดียพบวา่ 
การสร้างกิจกรรมการด ารงชีพซ่ึงเป็นทางเลือกของครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่ง
น ้าจะรักษาวถีิชีวติชนบทถา้สอดคลอ้งกบัเกณฑค์วามย ัง่ยนืท่ีแขง็แกร่งในการเพิ่มทุนหรือสินทรัพย์
ทั้งห้าของการด ารงชีพ ส่วน Malual (2008: 9) ท  าการศึกษาการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนในซูดาน เสนอ
วา่เครือข่ายสังคมและการติดต่อส่ือสารเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในทุนทางสังคมซ่ึงจะน าไปสู่การ
ด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน ดงันั้นจะเห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้สู่วิถีการด ารงชีพสู่ความ
ย ัง่ยืนมีสองประการก็คือ ปัจจยัดา้นบุคคลและกลุ่ม ปัจจยัท่ีสองคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
โดยท่ี Scoones (1998) ไดพ้ฒันา 5 ตวัช้ีวดัของความย ัง่ยืนโดยเสนอให้พิจารณาจากตวัช้ีวดัดงัน้ี 1) 
สร้างงานรายวนั 2) ลดความยากจน 3) เพิ่มความสามารถในการปรับตวั 4) การปรับการด ารงชีพ
และความยดืหยุน่ และฐานทรัพยากร และ 5) ฐานทรัพยากร (Leinan, 2003: 32) 

งานวิจัยท่ีใช้กรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนเพื่อการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน ได้แก่ 
การศึกษาของบญัชา สมบูรณ์สุข และคณะ (2547: 312-322)ไดศึ้กษาความย ัง่ยืนของระบบการท า
ฟาร์มสวนยางขนาดเล็กโดยอาศยักรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Livelihood 
Framework) พบวา่เกษตรกรใชยุ้ทธวิธีการด ารงชีพ ดว้ยการผลิตการเกษตรขนาดเล็กและหลากหลาย 
มีกิจกรรมการผลิตการเกษตรเฉล่ีย 5-6 กิจกรรม กระบวนการในการปรับปรุงการผลิตมีล าดบัเป็นขั้น
เป็นขั้นตอน  ประเมินผลการปรับปรุงการผลิต  และด าเนินการผลิตตามระบบใหม่ ปัจจยัตน้ทุนท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรท่ีน าไปสู่การด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน คือความ
เหมาะสมของดินท าการเกษตร จ านวนพื้นท่ีร่องสวนไมผ้ล การเปิดรับข่าวสารการเกษตร ศกัยภาพ
ความเป็นผูน้ า จ านวนการผลิต และพื้นท่ีปลูกพืชฤดูแล้งในนาขา้ว  ล้วนแต่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปรับปรุงการผลิตท่ีน าไปสู่การด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน  ปัจจยัของการเปล่ียนแปลง
ไดแ้ก่การด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร การรวมกลุ่มเกษตรกร ศกัยภาพผูน้ าและการเปล่ียน
ผูน้ าเกษตร และการบงัคบักฎหมาย ท าให้เห็นองค์ประกอบของกรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่าง
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ย ัง่ยืนเป็นปัจจยัของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรเช่น การเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพ การ
รวมกลุ่ม สถาบันและนโยบาย รวมไปถึงการใช้ทุนต่างๆ ในการด ารงชีพอย่างเหมาะสม 
เช่นเดียวกนัส าหรับงานวิจยัของ Johnson (2002: 14) ไดท้  าการศึกษาในประเทศแอฟริกาใตโ้ดยใช้
กรอบแนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนเพื่อท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการและความส าคญัของแต่ละ
บุคคลในภาพรวมและความแตกต่างระหว่างกลุ่มในชุมชนบนพื้นฐานของความเป็นปัจจุบนักาล 
เป็นการศึกษาชีวิตความเป็นอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป้าหมายท่ีส าคญัคือสร้างนโยบายท่ี
สามารถลดความยากจนลงได ้และการศึกษาของ Kirkpartick (2005: 9-12) ท่ีท าการศึกษาชาวนาใน
ประเทศกมัพูชาไดใ้ชก้รอบแนวคิดของการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน ส าหรับ Butler and Mazur (2007: 
604-617) ก็ใชก้รอบแนวคิดของการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนืและเสนอวา่การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความ
หลากหลายของยุทธวิธีการด ารงชีพและวิธีการท่ีพวกเขาจะรวมอยู่ในโครงสร้างทางสังคมอาจจะ
เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของการพฒันา กรอบการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนสามารถใชใ้นการกระตุน้ให้เกิด
นวตักรรมในทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการและเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลและสถาบนั ซ่ึง
ก็สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Divakarannair (2007: 14) ท าการศึกษาสินทรัพยแ์ละยุทธวิธีการด ารง
ชีพอยูร่อดในชุมชนชายฝ่ังใน Kerala ประเทศอินเดีย ไดศึ้กษาถึงวิถีการด ารงชีพท่ีเป็นวิธีการท่ีคน
ท ามาหากิน พบวา่ครัวเรือนท่ียากจนพยายามท่ีจะปรับสมดุลชีวิตของตนเองดว้ยการหาอาหารและ
รายได ้การวเิคราะห์ตามกรอบการด ารงชีพท่ีย ัง่ยืนใชมุ้มมองแบบองคร์วม การระบุและสร้างกรอบ
ในสินทรัพยท่ี์มีอยู่ของผูค้น การด ารงชีพประกอบด้วยความสามารถ สินทรัพยห์รือทุน (รวมทั้ง
วสัดุและทรัพยากรทางสังคม) และกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพ แนวทางการด ารงชีพอยา่ง
ย ัง่ยนืข้ึนกบัการรักษาใหค้งอยูห่รือเพิ่มข้ึนของสินทรัพยห์รือทุนท่ีมีความสามารถทั้งในปัจจุบนัและ
ในอนาคตในขณะท่ีไม่ท าลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับ Phanvilay (2010: 12-13) ใชก้รอบ
แนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนในการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ครัวเรือนเป็นหน่วยการวิเคราะห์
ท าการศึกษาในประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาวเน้นในเร่ืองของการใช้ทุนทั้ งห้าท่ีเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึง Huong (2010: 2-5) ท าการศึกษาชุมชนประมง
ในประเทศเวียดนามโดยใชก้รอบแนวคิดของการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนเช่นกนั ส่วน กมลทิพย ์ก าชยั
(2555: 161-182) ก็ไดศึ้กษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกร กรณีศึกษาของศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์แนวทางการด ารงชีพห้าด้านคือ ความไม่
แน่นอนในผลผลิตการเกษตรและการด ารงชีพ ความสามารถในการพึ่งตนเองและการควบคุม
ตนเอง ทุนส าหรับการด ารงชีพ ยุทธวิธีในการด ารงชีพ และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการน าเอา
แนวคิดของกรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนมาใช้ในการศึกษาเช่นกนั จากการศึกษาพบว่า
ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนของเกษตรกรผา่นกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจประกอบด้วย 1) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 2) ปัจจยัทางสังคม  3) ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ และ 4) การขาดแคลนน ้ า ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวก็คือ ปัจจยัดา้นทุนของ
กรอบแนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนนัน่เอง และสอดคลอ้งกบังานของ (Kamonthip Kamchai, 2012: 
161-180) เช่นกนั ดงันั้น การศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนเพื่อศึกษาการด ารง
ชีพอย่างย ัง่ยืนเป็นท่ียอมรับและใช้กนัในการศึกษาวิจยัอย่างแพร่หลายซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีก็ใช้
กรอบแนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยนืเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั  

การเลือกยุทธวิธีในการด ารงชีพเป็นส่วนหน่ึงของกรอบแนวคิดการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนซ่ึง
มีความส าคญัต่อการพฒันาไปสู่ผลลพัธ์อนัพึงประสงค์และน าไปสู่การด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนของ
เกษตรกร จากการศึกษาของ นุจนาจย ์เงิดชยัภูมิ และ บุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล (2555) พบว่า เกษตรกร
ขุดบ่อเพื่อเก็บกักน ้ าไวใ้ช้ในหน้าแล้ง ลดต้นทุนการผลิตโดยการลดการใช้ปัจจยัการผลิตจาก
ภายนอก เน้นการปลูกขา้วเป็นหลกัในการบริโภคและประกอบอาชีพเสริมและมีการเตรียมตวัรับ
กบัการเปล่ียนแปลงดา้นกายภาพซ่ึงน าไปสู่การท าการเกษตรและการการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนได ้
เช่นเดียวกบังานวจิยัของ Hussein and Nelson (1998: 3-23) ท่ีไดศึ้กษาเส้นทางทางเลือกในการด ารง
ชีพอยา่งย ัง่ยืนผา่นทางสามยุทธวิธีหลกั อนัไดแ้ก่ การเกษตรเขม้ขน้ การด ารงชีพท่ีหลากหลายและ
การยา้ยถ่ิน เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Marschke and Berkes (2006) ท่ีท าการศึกษาชุมชนชาวประมง
ในกมัพูชาท่ีมีการกระจายความเส่ียงในการท าประมงโดยการท ากิจกรรมอ่ืนและการส่งเสริมอาชีพ
ของสมาชิกในครัวเรือน เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Iiyama et al. (2008: 393-395) ท าการศึกษาการ
เลือกยทุธวธีิในการด ารงชีพของชาวแอฟริกนั พบวา่เกษตรกรในแอฟริกาเปล่ียนยทุธวิธีในการด ารง
ชีพของพวกเขาผา่นการท างานในฟาร์มและนอกฟาร์ม  มีการท ากิจกรรมตามกลุ่มครัวเรือนตามกล
ยุทธ์การกระจายความเส่ียงในการด ารงชีพ ซ่ึงแตกต่างจากงานของ (Rigg, 2006: 186) ท่ีพบว่า 
อาชีพและการด ารงชีพในชนบทมีการแปรเปล่ียนไป อาชีพท่ีหลากหลายเป็นส่ิงท่ีสามารถพบได้
โดยทัว่ไป การท างานนอกภาคการเกษตรมีมากข้ึนแรงขบัดา้นรายไดท้  าให้เกิดการอพยพเพื่อการ
ขายแรงงาน จึงพอจะสรุปไดว้่า ยุทธวิธีการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนของเกษตรกรข้ึนกบัการตดัสินใจ
ของเกษตรกรโดยใช้กระบวนการของการกระจายความเส่ียงในการด ารงชีพกิจกรรมความ
หลากหลายของการด ารงชีพเป็นแนวโน้มท่ีจะเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาวิถีชีวิตท่ีย ัง่ยืน โดยมี
ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นตวัขบัหรือแรงผลกัดนัให้เกษตรกรตดัสินใจเลือกยุทธวิธีใน
การด ารงชีพ 



  

 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจิยั 

  
 การศึกษาเร่ือง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน
ศึกษากรณีของชุมชนบา้นใจดี เป็นการวิจยัตามแนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) 
ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ซ่ึงการศึกษาน้ีเป็นการศึกษารายกรณีของชุมชนบา้น
ใจดี มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าความเขา้ใจและแสดงรายละเอียดของเร่ืองท่ีศึกษา พร้อมทั้งบริบทดา้น
ต่างๆ ของชุมชนท่ีเลือกมา วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือ เพื่อศึกษาบริบทภายในชุมชนและ
บริบทภายนอกชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชนบ้านใจดี ศึกษาความ
เปราะบางของสมาชิกชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน
ในการเลือกยทุธวธีิการด ารงชีพ และศึกษาผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธี
การด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนของครัวเรือนในชุมชนบา้นใจดี อนัส่งผลต่อการปรับตวัในการด ารงชีพ 
รายละเอียดวธีิการศึกษา สามารถน าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

3.1  กรอบแนวคิดน าในการศึกษา 
3.2  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา  
3.3  ชุมชนและบุคคลเป้าหมาย 
3.4  ลกัษณะของขอ้มูล และแหล่งของขอ้มูล 
3.5  วธีิการรวบรวมขอ้มูล 
3.6  การตรวจสอบขอ้มูล 
3.7  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1  กรอบแนวคดิน ำในกำรศึกษำ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3.1  กรอบแนวคิดน าท่ีใชใ้นการศึกษา 

 
การศึกษาน้ีใช้แนวคิดท่ีพฒันาข้ึนมาจากรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนในชนบท 

(Rural Sustainable Livelihoods Framework) ของ DFID (1999) ซ่ึงการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนภายใต้
กรอบแนวคิดน้ี พิจารณาถึงความเปราะบางของครัวเรือนในชนบท การครอบครองสินทรัพยแ์ละ
การเขา้ถึงทุนดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพให้บรรลุเป้าหมาย ภายใตบ้ริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มคนหรือพื้นท่ี ตลอดจนสถาบนัและนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันของเกษตรกรและ

 

นโยบำยและกำรด ำเนินกำรขององค์กำรต่ำง ๆ 
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

บริบทของควำมอ่อนแอและไม่แน่นอน 

กระบวนกำรเรียนรู้ของเกษตรกรและชุมชน 

- การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช ้

- การลองผิดลองถูกดว้ยตนเอง 
- กรเรียนรู้จากหน่วยงานของรัฐ 

- การเรียนรู้จากหน่วยงานเอกชน 

- การปรับใชเ้พื่อแกปั้ญหาระดบับุคคล 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกชุมชน 

ยุทธวธีิกำรด ำรงชีพและกำรปรับตวั 
- การปลูกหม่อน 

เล้ียงไหม 

- การท าอาชีพเสริม 

ในชุมชน 

- การอพยพไปหางานนอก
ชุมชน 

โอกำสของควำมยัง่ยืน 

- รายได ้

- ความเป็นอยู ่
- การสืบทอดวิถี 

การด ารงชีพ 

ทุนธรรมชาติ 

ทุนมนุษย ์

ทุนการเงิน ทุนทางสงัคม 

ทุนกายภาพ 

ทุนด้ำน 

ต่ำงๆ 

ชุมชนบ้ำนใจด ี
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ชุมชนในการแก้ปัญหา พร้อมกับการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาโดยการเลือกยทุธวธีิการด ารงชีพท่ีเหมาะสมกบับริบทของตนเอง  

กระบวนการเรียนรู้และปรับยทุธวธีิในการด ารงชีพในภาวะท่ีมีความเปราะบาง สะทอ้นถึง
ความพยายามของคนในชุมชน ในการด้ินรนเรียนรู้และปรับตวัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความอยูร่อด และ
พฒันาต่อโดยจะเร่ิมจากการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับใช ้เม่ือพบกบัปัญหาอาจจะมีการ
ลองผดิลองถูก เพื่อบรรเทาปัญหา ในระหวา่งนั้นก็จะมีการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบางกรณีอาจเป็นหน่วยงานของเอกชนท่ีมีผลประโยชน์ร่วม มาให้ความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการ จนน าไปสู่การแก้ปัญหา ทั้งในระดบับุคคล และระดบักลุ่ม ผลของการเรียนรู้และ
ปรับตวัน้ี จะช่วยตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาอนัเป็นเป้าหมายของการด ารงชีวิต ใน
รูปของรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึน และความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ทั้งในดา้นวตัถุ จิตใจ สุขภาพ ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ความเปราะบางท่ีลดลง และมีความมัน่คงในการท ามาหากินมากข้ึน 

ผลลพัธ์จากการปรับยุทธวิธีในการด ารงชีพช่วยช้ีให้เห็นผลของการตดัสินใจ ในการเลือก
และการกระท าของคนในชุมชนในภาวะของความเปราะบาง รวมถึงขอ้จ ากดัของทุนดา้นต่างๆ 
ตลอดจนเหตุผลในการให้ความส าคญัต่อทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงส่งผลต่อผลลพัธ์จากการปรับ
ยุทธวิธีของการด ารงชีพท่ีสะทอ้นออกมาในรูปของการปรับยุทธวิธีท่ีมีอยู่เดิมให้ดีข้ึน หรือการ
ผสมผสานวิธีการท ามาหากินแบบเดิมกบัวิธีใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการด ารงชีพดงัท่ีกล่าว
มาแลว้ 
 

3.2  ชุมชนและบุคคลเป้ำหมำย  
 

ในการวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยท าการเลือกชุมชนบ้านใจดี อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดั
สุพรรณบุรี เป็นพื้นท่ีศึกษา เน่ืองจากเป็นชุมชนสองวฒันธรรม ท่ีมีการอยูร่่วมกนัของคนในชุมชน
ดั้งเดิมและผูอ้พยพหนีภยัแลง้จากจงัหวดับุรีรัมยท่ี์เขา้มาอยูร่่วมกนัภายหลงั โดยคนกลุ่มหลงัน้ีไดน้ า
วฒันธรรมและวิถีการด ารงชีพท่ีส าคัญจากชุมชนเดิมท่ีจังหวดับุ รีรัมย์เข้ามาสู่พื้นท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรี ซ่ึงก็คือ อาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหมและการทอผา้ดว้ยมือมาใช้ควบคู่ไปกบัการท า
การเกษตรแบบดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน คือ การปลูกออ้ยและมนัส าปะหลงั  

บุคคลเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนบา้นใจดี ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูอ้พยพมาจากท่ีอ่ืน โดยการรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) นอกจากน้ี 
เพื่อให้สามารถตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัอยา่งละเอียด ครบถว้น และสมบูรณ์ท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงไดท้  า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ผูใ้หข้อ้มูลรองและกรณีศึกษารายครัวเรือนควบคู่กนั 
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ส าหรับการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลและกรณีศึกษาใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
เพื่อให้ไดผู้ใ้ห้ขอ้มูลและกรณีศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะตรงตามท่ีก าหนดไว ้โดยไดค้ดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัจ านวน 12 ราย ผูใ้ห้ขอ้มูลรองจ านวน 3 ราย และกรณีศึกษาครัวเรือน 3 กรณี โดยผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั ไดม้าจาก 2 กลุ่ม คือ 1) ครอบครัวท่ีประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหมซ่ึงมีประสบการณ์
สูง และ 2) ปราชญช์าวบา้น โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือก คือ 1) เป็นผูป้ระกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียง
ไหมมามากกวา่ 10 ปี 2) ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหมเป็นอาชีพหลกั และ 3) เป็น
ผูท่ี้มีความรู้ และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการปลูกหม่อนเล้ียงไหม ส าหรับผูใ้ห้ขอ้มูลรองเนน้บุคคล
และองค์กรท่ีมาจากภายนอกชุมชน ซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับการพฒันาชุมชนได้แก่ ตวัแทนจาก
องคก์รพฒันาชุมชน ธนาคาร สหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานราชการ ส่วนเกณฑ์ในการคดัเลือก
กรณีศึกษาครัวเรือน ไดค้ดัเลือกจากผูท่ี้ประสบความส าเร็จจากการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียง
ไหมท่ีเห็นเป็นรูปธรรมจากการไดรั้บรางวลัต่างๆ และจากการไดรั้บการยกยอ่งจากคนในชุมชน 
 

3.3  ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  
 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติย
ภูมิ การรวบรวมขอ้มูลแต่ละประเภทด าเนินการดว้ยวธีิการต่อไปน้ี 

3.3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Direct 
Observation) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview)  

3.3.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ เอกสารการวิจยั วิทยานิพนธ์ 
และเอกสารในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ขอ้มูลสถิติจากฐานขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิคส์ เวบ็ไซด์
ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคม การพฒันาชุมชน และการด ารงชีพในชนบท 
 

3.4  ลกัษณะของข้อมูล และแหล่งของข้อมูล 
 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี สามารถแบ่งตามประเภทของขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ตาม
ลกัษณะของแหล่งขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  

3.4.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัของชุมชน ไดม้าจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) ด าเนินการกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) อนัไดแ้ก่ แกนน าของชุมชน 
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ปราชญพ์ื้นบา้น และผูมี้บทบาทในชุมชน รวมไปถึงการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกบัผูใ้ห้ขอ้มูล
รอง ซ่ึงเป็นบุคคลและองคก์รภายนอกชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชน เช่น ตวัแทนองคก์รพฒันา
ชุมชน ธนาคาร สหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานราชการ อ่ืนๆ  

3.4.2  ขอ้มูลจากการศึกษาครัวเรือน ได้มาจากการเลือกกรณีศึกษาตวัแทนของครัวเรือน 
(Household Case Study) ท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามประเด็นท่ีสนใจครบถว้น 
มีความสามารถโดดเด่นในการเรียนรู้ และพยายามแสวงหาแนวทางในการด ารงชีพไดอ้ย่างย ัง่ยืน 
โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าของครัวเรือน หรือตวัแทนท่ีสามารถให้ขอ้มูลไดดี้และครอบคลุม 
รวมทั้งการสังเกตโดยตรง 

3.4.3 ขอ้มูลอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาเอกสารต่างๆ  (Documentary 
Study) เก่ียวกับหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาสังคม การพฒันาชุมชน การ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบับริบทของพื้นท่ีท่ีศึกษา 
และการเคล่ือนไหวของคนในชุมชนตลอดจนการเปล่ียนแปลงของชุมชนในอดีต 

 
3.5  วธิกีำรรวบรวมข้อมูล 
 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง เพื่อการศึกษาบริบทภายใน
ของชุมชน ซ่ึงครอบคลุมสภาพดา้นต่างๆ ของชุมชน และบริบทภายนอกชุมชน ซ่ึงไดแ้ก่องค์กร
และสถาบนัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนนโยบายและการด าเนินนโยบาย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพของคนในชุมชน ในขณะเดียวกนั ยงัท าการศึกษาความเปราะบาง
ของสมาชิกชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธี
การด ารงชีพสู่ความย ัง่ยนื ดว้ยการปรับตวัใหเ้หมาะกบัสภาวการณ์ท่ีประสบ ส าหรับวิธีการรวบรวม
ขอ้มูล ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ควบคู่กบัการสังเกต กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูใ้ห้ขอ้มูลรอง 
และกรณีศึกษาครัวเรือน โดยมีรายละเอียดของเทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 
3.5.1 กำรสัมภำษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  
ผูว้ิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างตายตวั แต่มีแนวค าถามหลักส าหรับการ

สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเลือกข้ึนมา เน้ือหาการสัมภาษณ์ครอบคลุมในประเด็นเก่ียวกบับริบท
ภายในชุมชนและบริบทภายนอกชุมชน ความเปราะบางของสมาชิกชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารง
ชีพ และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน ลกัษณะของ
การสัมภาษณ์เป็นการสนทนาพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผูใ้ห้ข้อมูล เพื่อสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี
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ระหว่างกัน โดยผูว้ิจยัเตรียมประเด็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ทุกคร้ัง เพื่อช่วยให้สามารถ
สัมภาษณ์ไดค้รบทุกประเด็นและทุกรายละเอียดท่ีตอ้งการศึกษา แต่จะไม่น าออกมาอ่าน ลกัษณะ
ของค าถามอาจปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ และเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลไดใ้ห้ขอ้มูล
อยา่งละเอียดท่ีสุดตามมุมมองของผูใ้ห้ขอ้มูล (Emic View) เม่ือสัมภาษณ์จบจะท าการสรุปประเด็น
ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลว่า มีความชัดเจนและตรงตามท่ีผูใ้ห้
สัมภาษณ์ตั้งใจหรือไม่ ซ่ึงเป็นวธีิการตรวจสอบความถูกตอ้งตรงประเด็นของขอ้มูลในเบ้ืองตน้ดว้ย 

 
3.5.2 กำรสังเกต (Observation)  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant or Direct 

Observation) ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เม่ือสถานการณ์
เอ้ืออ านวย แต่ไม่ไดก้  าหนดผูท่ี้จะท าการสัมภาษณ์ล่วงหนา้ ประเด็นท่ีสังเกตครอบคลุมบริบทของ
ชุมชนดา้นต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพในชุมชน ตลอดจนพฤติกรรมและ
ปฏิกิริยาของผูใ้ห้ขอ้มูล ทั้งการแสดงออกทางกริยา ท่าทาง สีหน้า บรรยากาศในท่ีท างาน เป็นตน้ 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตน้ีผูว้จิยัจะน ามาร่วมวเิคราะห์กบัขอ้มูลท่ีไดด้ว้ยเทคนิคอ่ืนๆ ต่อไป 

3.5.3 กรณศึีกษำรำยครัวเรือน (Household Case Study)  
ผูว้ิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างตายตวั แต่มีแนวค าถามหลักส าหรับการ

สัมภาษณ์ครัวเรือนท่ีไดเ้ลือกมา ร่วมกบัการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เน้ือหาการสัมภาษณ์และการ
สังเกตครอบคลุมประเด็นความเปราะบางของครัวเรือนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ ยุทธวิธีการด ารง
ชีพ และกระบวนการเรียนรู้และการปรับตวัของครัวเรือนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพ แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าหาความสอดคลอ้งหรือสนบัสนุนกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากเทคนิคอ่ืนๆ 
 

3.6  กำรตรวจสอบข้อมูล  
 

การตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมภาคสนาม ด าเนินการโดยใช้
วธีิการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  
3.6.1 กำรตรวจสอบข้อมูลจำกหลำยแหล่ง (Data Triangulation)  
เป็นการตรวจสอบขอ้มูลชุดเดียวกนัท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากหลายแหล่ง กล่าวคือ เม่ือ

ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลมาแลว้ ไดท้  าการตรวจสอบว่าขอ้มูลนั้นถูกตอ้งหรือไม่ 
ดว้ยการตรวจสอบขอ้มูลชุดเดียวกนัจากหลายแหล่งท่ีมาของขอ้มูล เช่น ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
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ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัหลายคน และขอ้มูลท่ีได้จากกรณีศึกษาครัวเรือน เพื่อเป็นการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลจากทุกแหล่งว่า ขอ้มูลท่ีได้มานั้นเหมือนกนัหรือไม่อย่างไร หากเหมือนกัน 
สอดคลอ้งกนั หรือเสริมซ่ึงกนัและกนั แสดงว่าขอ้มูลมีความถูกตอ้ง และมีความกระจ่าง หากไม่
ตรงกนัก็ท าการตรวจสอบหรือหาขอ้มูลเพิ่มเติม จนกวา่จะมีความชดัเจน หรืออ่ิมตวั 

 
3.6.2 กำรตรวจสอบข้อมูลจำกกำรใช้วิ ธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลมำกกว่ำหน่ึงวิ ธี 

(Methodological Triangulation)  
เป็นการตรวจสอบขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลายวิธีเปรียบเทียบกนั โดย

พิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากวธีิการเก็บรวบรวมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในการวิจยัน้ีขอ้มูล
บางส่วนใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากกว่าหน่ึงวิธี คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสังเกต และ
การศึกษาครัวเรือนเป็นกรณีศึกษา รวมทั้งการคน้ควา้เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจึงไดพ้ิจารณาตดัสิน
จากความสอดคลอ้งของขอ้มูลชุดเดียวกนัท่ีไดม้าโดยใชว้ธีิการต่างกนัเหล่าน้ีดว้ย 

  

3.7  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) 
การวิเคราะห์พร้อมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2) การวิเคราะห์หลงัเก็บรวบรวมขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ 
โดยในส่วนแรก ในระหว่างท่ีก าลงัเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาของขอ้มูลท่ี
ไดรั้บ และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ไปดว้ย หากยงัไม่มีความกระจ่างก็ท า
การเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติั การวิเคราะห์น้ีตอ้งด าเนินต่อไป
จนกระทัง่กระบวนการเก็บขอ้มูลส้ินสุดลง กล่าวคือ ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไม่แยกกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลออกจากการวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งชดัเจน การด าเนินการในลกัษณะน้ีเอ้ือให้สามารถ
น ามาสร้างสมมติฐานชัว่คราว (Working Hypothesis) ในระหวา่งการศึกษา และน าไปสร้างขอ้สรุป
เทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีต่อไป เม่ือการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัได้ด าเนินการ
วิเคราะห์อีกคร้ังหน่ึง โดยการวิเคราะห์เน้ือหาเพิ่มเติม ท าการจดัหมวดหมู่ข้อมูล (Typological 
Analysis) ตามดว้ยการตีความ (Interpretation) และการสร้างขอ้สรุปเชิงอุปนยั (Analytic Induction) 
โดยมีแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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3.7.1  กำรจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing)  
โดยปกติแลว้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาจากภาคสนาม มกัไม่อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะ

น าไปใชว้เิคราะห์ ผูว้จิยัจึงไดน้ าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาจดัให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะน าไปวิเคราะห์
ไดโ้ดยสะดวก โดยการท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลท่ีไดแ้ลว้มาจดัระเบียบของขอ้มูล ซ่ึงเร่ิมจากการถอด
ค าให้สัมภาษณ์และบนัทึกจากการสังเกตออกมาพิมพไ์วใ้นรูปแบบของเอกสารแล้วบนัทึกไวใ้น
คอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัและสะดวกต่อการอ่านและวิเคราะห์ รวมไปถึงการเรียกมาใช้
ในภายหลงั จากนั้นผูว้จิยัจึงท าการอ่านและตรวจทานขอ้มูลท่ีจดัระเบียบแลว้หลายๆ คร้ังเพื่อให้เกิด
การซึมซับในข้อมูล และท าการสรุปข้อมูลไวเ้พื่อง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลอีกคร้ัง โดยการจัด
ระเบียบขอ้มูล ผูว้จิยัจะท าไปในเวลาไม่นานหลงัจากการเก็บขอ้มูลแต่ละคร้ัง 

 
3.7.2  กำรให้รหัสข้อมูล และกำรแสดงข้อมูล (Coding and Data Display)  
หลงัจากผูว้ิจยัไดอ่้านขอ้มูลท่ีจดัระเบียบอยา่งละเอียด เพื่อสรรหาขอ้ความท่ีมีความหมาย

ตรงประเด็นกบัค าถามการวิจยั เม่ือพบขอ้ความท่ีมีความหมายตรงประเด็นกบัค าถามการวิจยัตามท่ี
ตอ้งการจะศึกษาแล้ว ผูว้ิจยัท าการก าหนดรหัสแทนความหมายของกลุ่มขอ้ความเหล่านั้น โดย
ขอ้ความท่ีให้ความหมายในลกัษณะเดียวกนั จะให้รหัสเหมือนกนั หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัจึงท าการจดั
ขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ตามเร่ืองท่ีก าหนดไวใ้นกรอบแนวคิดการศึกษา แล้วแสดงขอ้มูลโดยการน า
หน่วยของข้อความท่ีให้รหัสเรียบร้อยเป็นเร่ืองๆ หรือประเด็น หากมีเร่ืองหรือประเด็นใหม่ ก็
ก าหนดรหัสใหม่เพิ่มเติม หลงัจากนั้นจึงน ามาเช่ือมโยงและหาความสัมพนัธ์ระหว่างเร่ืองหรือ
ประเด็น รวมทั้งพยายามรวมเป็นกลุ่มของประเด็นในการวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นการจดักลุ่มประเภทของ
ขอ้ความท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทางความหมาย และมีความเช่ือมโยงของเน้ือหา 

 
3.7.3  กำรหำข้อสรุป กำรตีควำม และกำรยืนยัน (Conclusion, Interpretation and 

Verification)  
หลงัจากได้ท าการลงรหัสขอ้มูลและจดัท าการแสดงขอ้มูลแลว้ ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดน้ า

ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการลงรหสัไวแ้ลว้ ท่ีมีรหสัเดียวกนั มาท าการสังเคราะห์ อธิบายแต่ละประเด็น 
หาความเช่ือมโยงระหว่างประเด็น และความเช่ือมโยงกบับริษทั หลงัจากนั้นจึงน ามาสรุปและตีความ 
ซ่ึงในการวิเคราะห์หาข้อสรุปน้ี ผู ้วิจ ัยจะใช้แนวคิดทางทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง จากการทบทวน
วรรณกรรมในบทท่ี 2 มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เทียบเคียง อีกทั้งยงัน าบริบทต่างๆ มา
เช่ือมโยงในการอธิบายขอ้คน้พบ แลว้จึงหาขอ้สรุป และอภิปรายผลการวิจยั หลงัจากนั้นจึงน ามา
เสนอเป็นรายงานเชิงพรรณนา (Description) 



 

 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
เน้ือหาในบทน้ีจะเป็นการแสดงผลการศึกษาเร่ือง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการ

เลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบา้นใจดี เพื่อตอบวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาทั้ง 4 ขอ้ อนัไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษาบริบทภายในชุมชน และบริบทภายนอกของชุมชนบา้น  
ใจดี ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน 2) 
ศึกษาความเปราะบางของสมาชิกชุมชนบา้นใจดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ 3) ศึกษากระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพในชุมชนบา้นใจดี 4) ศึกษาผลของกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนต่อการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนของครัวเรือนในชุมชนบา้นใจดี โดย
ผลการศึกษาน้ี ไดจ้ากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงรวบรวมดว้ยการสืบคน้เอกสาร และ
การรวบรวมขอ้มูลภาคสนามโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั การสังเกตบริบทของ
ชุมชน กิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน และการศึกษาครัวเรือนเป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาสามารถ
น าเสนอโดยแยกเป็นหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) 
4.2  บริบททัว่ไปของพื้นท่ี 
4.3  ความเปราะบางของสมาชิกชุมชนบา้นใจดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ  
4.4  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยทุธวธีิการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยนื 
4.5  ผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยทุธวธีิการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนของ

ครัวเรือนในชุมชน 
4.6  กรณีศึกษารายครัวเรือน 
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4.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้ข้อมูลส าคญั    
 

ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ส าหรับรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกมีทั้งหมด 12 ท่าน
ดว้ยกนั ปูมหลงัของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเหล่าน้ีมีความใกลเ้คียงกนั คือ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการ
ท าอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหมมายาวนาน และมีญาติใกลชิ้ดท าอาชีพน้ีมาก่อนดว้ย 

นอกจากน้ีบางท่านยงัประสบผลส าเร็จในอาชีพน้ีจนได้รับรางวลัแห่งความส าเร็จจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1  ลกัษณะทัว่ไปบางประการของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) 
 

ผู้ให้
ข้อมูล
คนที่ 

นาม
สมมติ 

ระยะเวลาในการ
ท าอาชีพ 
ปลูกหม่อน 
เลีย้งไหม 

สมาชิกครอบครัว 
ทีเ่คยประกอบอาชีพปลูก
หม่อนเลีย้งไหมบ้าง 

รางวลัที่เคยได้รับจาก
การประกอบอาชีพ 
ปลูกหม่อนเลีย้งไหม 

1. นาง บุญ 30 ปี ปู่ ยา่ ตา ยาย พอ่ แม่ ญาติ เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติ ดา้นปลูก
หม่อนเล้ียงไหม 
ประจ าปี พ.ศ. 2557  

2. นาย เดช 3 ปี พอ่ แม่ ญาติ เกษตรกรท่ีเล้ียงไหม
ไดค้่าเปอร์เซ็นต ์
รังไหมสูงสุด พ.ศ. 
2555 และ เกษตรกร
เล้ียงไหมดีเด่นของ
จงัหวดัสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2556 

3. นาย วนั 25 ปี ญาติ ไม่มี 
4. นาง จอม 25 ปี พอ่ แม่ ญาติ ไม่มี 
5. นาย ฉลอง 25 ปี พอ่ แม่ ญาติ ไม่มี 
6. นาย อ ่า 25 ปี พอ่ แม่ ญาติ ไม่มี 
7. นาง วรา 25 ปี พอ่ แม่ ญาติ ไม่มี 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

ผู้ให้
ข้อมูล
คนที่ 

นาม
สมมติ 

ระยะเวลาในการ
ท าอาชีพ 
ปลูกหม่อน 
เลีย้งไหม 

สมาชิกครอบครัว 
ทีเ่คยประกอบอาชีพปลูก
หม่อนเลีย้งไหมบ้าง 

รางวลัที่เคยได้รับจาก
การประกอบอาชีพ 
ปลูกหม่อนเลีย้งไหม 

8. นาง ยพุา 25 ปี พอ่ แม่ ญาติ ไม่มี 
9. นาง ฉวี 25 ปี ญาติ ไม่มี 

10. นาง ลลิน 24 ปี  ปู่ ยา่ ตา ยาย พอ่ แม่ ญาติ ไม่มี 
11. นาง จนั 25 ปี พอ่ แม่ ญาติ ไม่มี 
12. นาง เจร 25 ปี พอ่ แม่ ญาติ ไม่มี 

 
จากขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ท่ีปรากฏในตารางท่ี 4.1 แสดงให้

เห็นวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหมมายาวนานกวา่ 20 ปี มีเพียง
รายเดียวท่ีมีประสบการณ์การเล้ียงไหมเพียง 3 ปี แต่ประสบผลส าเร็จอยา่งมากในการท าอาชีพน้ีจน
ไดรั้บรางวลั ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวท่ีท าอาชีพน้ีมาแลว้ สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ คุณพ่อมาจนถึง
รุ่นตวัเองในปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 2 รายยงัเคยไดรั้บรางวลั คือ รายท่ี 1 
นางบุญ ไดรั้บรางวลัพระราชทานเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ดา้นการปลูกหม่อนเล้ียงไหม ประจ าปี 
พ.ศ. 2557 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงไดรั้บในงานวนัพืชมงคล และรายท่ี 2 นายเดช เคย
ไดรั้บรางวลัท่ีเก่ียวขอ้ง 2 รางวลัดว้ยกนัคือ เป็นเกษตรกรท่ีเล้ียงไหมไดค้่าเปอร์เซ็นตรั์งไหมสูงสุด 
พ.ศ. 2555 และรางวลัเกษตรกรเล้ียงไหมดีเด่นของจงัหวดัสุพรรณบุรี พ.ศ. 2556 โดยไดรั้บจาก
บริษทั จล (นามสมมติ, 2557: ภาคผนวก ค) เน่ืองในวนัประชุมสมาชิกผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมประจ าปี 
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 จากความส าเร็จในการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหมอีกดว้ย  
 จากคุณสมบติัต่างๆ ของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่ีเลือกมาเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีสามารถให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่างๆ ท่ี
ต้องการศึกษาในคร้ังน้ีได้อย่างละเอียด ลึกซ้ึง เน่ืองจากทุกคนเป็นผู ้ท่ีมีความเป็นผู ้ท่ีรอบรู้ 
(Information Rich Case) ในเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองการปลูกหม่อนเล้ียงไหม ตลอดจนพฒันาการของการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหม จนเป็นวถีิในการด ารงชีพหลกัวถีิหน่ึงของชุมชนในปัจจุบนั 
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4.2  บริบททัว่ไปของพืน้ที ่
 

4.2.1  ประวตัิและความเป็นมา และลกัษณะส าคัญของพืน้ที่ศึกษา 
 “ดินแดนหม่อนไหมงามหรู เฟ่ืองฟู ไมผ้ลงามสะพร่ัง มัง่คัง่โคนม อุดมขา้วขาวดอกมะลิ” 

เป็นค าขวญัของอ าเภอหนองหญา้ไซ ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีตั้งของชุมชนบา้นใจดีท่ีเลือกท าการศึกษาใน
คร้ังน้ี เป็นค าขวญัท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนถึงวิถีการด ารงชีวิตของชาวบา้นในหมู่บา้นใจดีวา่เป็น
หมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงข้ึนมาหลงัจากเกิดการรวมตวักนัของแม่บา้นเกษตรกรในปี พ.ศ. 2526 เพื่อแกไ้ข
ปัญหาความยากจน ดว้ยการปลูกหม่อนเล้ียงไหมและการทอผา้ โดยท่ีชาวบา้นมีความรู้เป็นทุนเดิม
อยู่แล้วจากการท่ีเคยท าในช่วงท่ียงัอยู่ในถ่ินฐานเดิม ก่อนอพยพมาอยู่ในชุมชนน้ี เน่ืองมาจาก
ประสบปัญหาความแห้งแลง้ การขาดแคลนน ้ า และการไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ีเด่นชดัในการด ารงชีพ
นอกจากการเกษตรในพื้นท่ีเดิม ท าให้มีราษฎรจากบา้นทุ่งน ้ าแข็ง (นามสมมติ, 2557: ภาคผนวก ค) 
ต าบลบา้นคู อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์ประมาณ 14  ครอบครัว ซ่ึงมีสมาชิกประมาณหน่ึงร้อย
คน ไดอ้พยพมาจบัจองท่ีท ากินในพื้นท่ีน้ี เม่ือไดท้ราบข่าวว่า ทางราชการจะสร้างอ่างเก็บน ้ ากระ
เสียวท่ีบา้นป่ินทอง (นามสมมติ, 2557: ภาคผนวก ค) จึงไดต้ดัสินใจละทิ้งบา้นเดิมเดินทางมายงั
พื้นท่ีน้ีทั้ งหมด โดยได้อพยพมาสร้างบ้านเรือนในเขตบ้านใจดี  อ าเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดั
สุพรรณบุรี เม่ือปี พ.ศ. 2506-2507  

จากการสืบประวติัพบวา่ ราษฎรกลุ่มน้ีบางส่วนเคยปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผา้พื้นเมือง
ดว้ยก่ีพุ่งจากบา้นเดิม จึงเกิดความคิดท่ีจะปลูกหม่อนเล้ียงไหมและท าการทอผา้ และไดริ้เร่ิมปลูก
หม่อนเล้ียงไหมและทอผา้อีกคร้ังเม่ือยา้ยมาอยูท่ี่น่ี ทั้งน้ีเพื่อไวใ้ชเ้องบา้ง ขายบา้ง หรือแบ่งกนัใชใ้น
หมู่ญาติพี่นอ้งบา้ง ผา้ท่ีทอไดส่้วนใหญ่เป็นผา้ไหมมดัหม่ี ผา้โสร่ง และผา้ขาวมา้ นบัจากนั้นเป็นตน้มา 
ชาวบา้นบา้นใจดีก็ไดย้ึดอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผา้เป็นอาชีพเสริมควบคู่กบัการท าไร่
ออ้ย ไร่มนัส าปะหลงั และไร่ขา้วโพด ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ไดเ้กิดการรวมตวักนัของแม่บา้น
เกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผา้ ท าให้ชุมชนบา้นใจดีเร่ิมมีช่ือเสียงข้ึนมา เม่ือไดมี้การ
รวมกลุ่มข้ึนมาจึงไดมี้การรวบรวมองคค์วามรู้ดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการพฒันาธุรกิจชุมชน 
ทั้งในดา้นการผลิต การตลาด และการเงิน นอกจากน้ียงัไดร้วบรวมเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการทอผา้มา
ผนวกเขา้กบัการพฒันาบทบาทของแม่บา้นเกษตรกร ซ่ึงยงัมีกลุ่มท่ีท ากิจกรรมอ่ืนๆ อีกในชุมชน 
นอกเหนือจากกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผา้ไหม ท่ีส าคญัไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และกลุ่มอาชีพทอผา้พื้นเมือง อย่างไรก็ตาม การปลูกหม่อนเล้ียงไหม และการทอผา้
ไหม ถือเป็นภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัการด ารงชีพท่ีเป็นฐานส าคญัของการพฒันาธุรกิจชุมชนในชุมชนน้ี 
อย่างท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัรายหน่ึงไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ “คนสมยัก่อนก็รวมกลุ่มกนัปลูกหม่อน เล้ียงไหม 
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แลว้ก็ทอผา้... ก็เป็นอย่างน้ีเร่ือยมาจนถึงตอนน้ี ”  และผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัอีกรายไดก้ล่าวอยา่งสอดคลอ้ง
กนัว่า “ตากบัยายเคยบอกว่า เม่ือก่อนก็ทอผา้กนัจากไหมท่ีเล้ียงกนัเอง พอมาอยู่แถวน้ีก็เลยท ากนั
เหมือนเดิม พอเล้ียงกนัไปได”้ 

ในดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคม อาชีพหลกัเดิมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนน้ี คือ การท านา
และปลูกหม่อนเล้ียงไหม ส่วนอาชีพรองท่ีนิยมท ากนัมาก คือ งานท าหตักรรมทอผา้ ดงัในรายงาน
ผลการวจิยักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรของ เจนณรงค ์เทียนสวา่ง และคณะ (2550) ซ่ึงไดอ้ธิบายวา่ อาชีพ
หลกัของคนในชุมชนน้ี คือ การปลูกหม่อนเล้ียงไหม อาชีพรองท่ีพบมากท่ีสุด คือ การทอผา้ โดยมี
รายไดท้ั้งหมดเฉล่ีย 237,920 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉล่ีย 110,860 บาทต่อปี ขอ้คน้พบน้ี 
สอดคลอ้งกบั นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีไดก้ล่าวถึงการทอ
ผา้วา่ “ส่วนใหญ่ก็ท า ท ากนัมาก และก็มีไปรับจา้งเขา บางคนไม่มีท่ี ไม่มีนา ไม่มีไร่อะไร ก็ไปรับจา้ง
เขา” ในทางเดียวกนั นายวนั (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ก็เล่าให้ฟังวา่ “ก็ท  านากนัมาก 
ท ากนัมาหลายรุ่นแลว้ และก็เล้ียงไหมปลูกหม่อนดว้ย ก็ท  ากนัมาเร่ือย ๆ จนเด๋ียวน้ีก็ยงัท าอยู”่ แสดง
ให้เห็นว่าคนชุมชนน้ี ท าการปลูกหม่อนเล้ียงไหมมาเป็นเวลานานหลายรุ่น ดงัค าอธิบายของ นายเดช 
(นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ท่ียืนยนัวา่ การปลูกหม่อนเล้ียงไหมและการทอผา้เป็นส่ิงท่ีคน
ในชุมชนท าคู่กนัมานาน  “เล้ียงไหมและก็ทอผา้ไง ก็เยอะนะ เม่ือก่อนรุ่นตายายน่ีเยอะเลย ก็มีท านา” 

ปัจจุบนั กลุ่มทอผา้พื้นเมืองบา้นใจดีมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มของนางบุญ และกลุ่มเล้ียงไหม
และทอผา้ของนางลิดา (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) กลุ่มทอผา้พื้นเมืองบา้นใจดีภายใต้
การน าของนางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) นั้นมีประวติัการจดัตั้งกลุ่มท่ีน่าสนใจ
มาก นั่นคือ สมาชิกกลุ่มเป็นผูอ้พยพหนีความแห้งแล้งมาจากจังหวดับุรีรัมย์ทั้ งหมด โดยใน
ระยะแรก แต่ละหลงัคาเรือนมกัจะท าการทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก ซ่ึงด าเนินการแบบ “บา้นใครบา้นมนั”  
กล่าวคือ ต่างคนต่างท าและแยกกนัจ าหน่าย ต่อมาไดมี้เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
เกษตรอ าเภอหนองหญา้ไซ มาให้การสนบัสนุน เพราะเห็นว่างานหัตกรรมน้ีมีความส าคญั ควร
พฒันาเพื่อยกระดบัใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงไดเ้ชิญชวนชาวบา้นร่วมกนัพฒันา โดย
เร่ิมจากการจดัฝึกอบรมการทอผา้ไหมข้ึน จ านวน 20 คน บุคคลเหล่าน้ีต่อมาไดร้วมตวักนัจดัตั้งเป็น
กลุ่มทอผา้อยา่งเป็นทางการข้ึน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม จ านวน 5 คน มีสมาชิกเร่ิมแรก 20 คน 
ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 126 คน จากประชากรทั้งหมด 1,168 คน มีขอ้บงัคบัของกลุ่ม มีท่ีท าการ
กลุ่ม และทางกลุ่มไดกู้ ้เงินเป็นเงิน 2,000,000 บาท จากธนาคารออมสิน เพื่อเป็นทุนส าหรับการ
ด าเนินการของกลุ่ม กิจกรรมหลกัท่ีทางกลุ่มท าคือ การปลูกหม่อน เล้ียงไหม ยอ้มสีและน ามาทอผา้ 
ส่วนการขายผา้จะรวมตวักนัไปขายในท่ีต่างๆ โดยมีท่ีท าการกลุ่มและศูนยเ์รียนรู้ของกลุ่มท่ีตั้ ง
ข้ึนมาดว้ยเงินทุนสนบัสนุนของโครงการการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund: SIF) ซ่ึงศูนย์
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เรียนรู้ของกลุ่มน้ีท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการติดต่อซ้ือขายรังไหมด้วย การจดัตั้ งกลุ่มน้ีส่งผลให้
เกิดผลดีหลายประการ ทั้งในดา้นเงินทุน การฝึกอบรมให้ความรู้และการตลาด ตามท่ีนางบุญ (นาม
สมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ไดอ้ธิบายวา่ “ก็เขา้กลุ่มนะ เขา้ก็ดี มีเงิน มีประชุม มีการช่วยเหลือ 
แลว้เคา้ก็วา่ไดส่้งออก (สินคา้ท่ีผลิต) คุณภาพดี นกยูงอะไรสักอยา่ง” ในปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ผา้ไหม
ของกลุ่มไดรั้บตรารับรองคุณภาพ “นกยงู” ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทย 
ในขณะท่ี การขายผา้ไหมของกลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้น าไปแสดง
ในงานต่างๆ อีกทั้งยงัไดรั้บค าแนะน าเร่ืองกระบวนการผลิตผา้ให้มีคุณภาพ ดงัท่ี นางยุพา (นาม
สมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) กล่าววา่ “ก็มีเกษตร (เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร) ใช่ไหม เขาเขา้
มาดูแล สอนว่าท าอยา่งไรให้ทอดีๆ ขายไดเ้งินมากๆ” นอกจากนั้นทางกลุ่มฯ ยงัผลิตผา้ห่มใยไหม 
รังไหม ดกัแด ้สบู่จากรังไหม เป็นผลิตภณัฑเ์สริมดว้ย  

สภาพการด าเนินการทอผา้ของคนในชุมชนน้ี มีประสบการณ์นานกวา่ 20 ปี โดยพฒันามา
จากภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินดั้งเดิมก่อนจะยา้ยมาชุมชนน้ี วตัถุดิบท่ีใชเ้ดิมก็มาจากทอ้งถ่ิน ในปัจจุบนั
ส่วนมากซ้ือจากนอกชุมชน โดยใช้เส้นไหมประดิษฐ์เพื่อการทอผา้ ไหมประดิษฐ์น้ีมีการผลิตข้ึน
ภายหลงั ใช้แรงงานในครัวเรือนในการทอผา้ โดยมีแรงงานเฉล่ียครัวเรือนละ 1 คน ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมท่ีทุกคนใช ้คือ วธีิการทอผา้โดยใชก่ี้กระตุก ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือพื้นบา้นท่ีมีการใชม้ายาวนานใน
ภาคอีสาน ส่วนเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีใช้ คือ การใช้เส้นไหมประดิษฐ์ ซ่ึงสั่งซ้ือมาจากบริษัท
ภายนอกชุมชน แหล่งจ าหน่ายผา้ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ตลาดในทอ้งถ่ิน แหล่งจ าหน่ายผา้ไหมแทท่ี้พบ
มากท่ีสุด คือ ขายใหก้บักลุ่มท่ีเป็นสมาชิก แหล่งจ าหน่ายผา้ไหมประดิษฐ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ บริษทั 
ร้านรับซ้ือและจ าหน่ายผา้ ไม่มีการออกร้านการโฆษณา ไม่มีการจดัเกรดผา้ ไม่มีการท าภาชนะ
บรรจุภณัฑแ์ละการศึกษาตลาดล่วงหนา้ ส่วนการฝึกอบรมนั้น พบวา่ เกินคร่ึงของสมาชิกกลุ่มไม่มี
ประสบการณ์การฝึกอบรม ความรู้ในเร่ืองการพฒันาธุรกิจทอผา้ส่วนใหญ่ไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อน
บา้นเป็นส าคญั โดยมีแนวโนม้ของการท าธุรกิจทอผา้ไหมลดลง ในขณะท่ีราคาผา้ไหมมีการปรับตวั
สูงข้ึนตลอดเวลา ในขณะเดียวกนัยงัทราบว่า มีการผูกขาดโดยบริษทัใหญ่มากข้ึน สภาพการณ์
ดงักล่าวน้ี ไดรั้บการสะทอ้จากการสัมภาษณ์นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ว่า 
“พอรวมกลุ่มก็เอาไหมมาทอผา้ท าผา้ห่ม ท าสบู่ดว้ย แต่ยงัทอผา้นะ ก็ใชก่ี้กนัเหมือนเดิม แต่บางบา้น
ก็ใช้ไหมท า (ไหมประดิษฐ์) ไม่ใช่แบบเล้ียงก็ตอ้งซ้ือเคา้” ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการทอผา้ไหมแบบ
ดั้งเดิมท่ีใชก่ี้กระตุกยงัคงมีท ากนัอยู ่แต่มีการเปล่ียนแปลงในการผลิตบา้ง โดยเพิ่มผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
ของใชอ่ื้นๆ ดว้ย นอกจากน้ี นางลลิน (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) และเป็นรองประธาน
กลุ่มทอผา้ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ “ทอผา้ก็เหลือนอ้ยนะ ทั้งท่ีเขาบอกผา้ไหมน้ีแพง” แสดงให้เห็นแนวโนม้
ของการทอผา้ไหมในชุมชนน้ีวา่ลดนอ้ยลง เน่ืองจากผา้ไหมมีราคาแพง 
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ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม วิถีชีวิตของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้และ
การด ารงชีพของคนในชุมชน มีหลายประการด้วยกนั ประการแรก คนในชุมชนอยู่กนัแบบเครือ
ญาติ ซ่ึงส่วนหน่ึงมีความสัมพนัธ์เป็นเครือญาติทางสายเลือด ในขณะเดียวกนั แมค้นท่ีไม่ใช่เครือ
ญาติโดยทางสายเลือดก็มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเสมือนเครือญาติ เพราะมีความผูกพนักนัตั้งแต่การ
ยา้ยถ่ินจากถ่ินฐานเดิมท่ีต้องร่วมกันด้ินรนเพื่อความอยู่รอด ด้วยการช่วยเหลือพึ่ งพากันอย่าง
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั จึงมีการปฏิบติัต่อกนัดัง่เครือญาติ มีการปรึกษาหารือท ากิจกรรมต่างๆ 
และมีการแบ่งปันส่ิงท่ีมีอยูร่ะหวา่งกนั ดงัท่ี นายฉลอง (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัรายหน่ึงไดอ้ธิบายวา่ “ท่ีน่ีก็อยูก่บัแบบญาตินะ ใครไปไหนมาไหน ท าอะไรกิน ก็เอามา
แบ่งปันกนั... บา้นใกล้ๆ  กนั ก็ดีกวา่ท าคนเดียวนะ มีอะไรก็มาคุยกนั ก็ช่วยกนั ไม่ใช่ญาติก็เหมือน
ญาติ” ประการท่ีสอง นอกจากการรวมตวักนัและปฏิบติัต่อกนัแบบเครือญาติแลว้ ยงัมีการน าภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมท่ีมีติดตวัมาใชใ้นการแกปั้ญหา รวมทั้งการรักษาและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ 
โดยเฉพาะภูมิปัญญาการทอผา้ไหม ดงัท่ีนางจอม (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า 
“สมยัก่อนท าไหมอยา่งไร ตอนน้ีก็ท าอยา่งนั้น ผิดถูกก็เรียนรู้กนัมาตั้งแต่รุ่นปู่ยา่แลว้ ก็ตอ้งเช่ือเขา ก็ท  า
ตามๆ เขาไป” นอกจากการรวมตวักนัและการถ่ายทอดภูมิปัญญาฯแล้ว ชุมชนบา้นใจดียงัมีผูน้ า
ชุมชนท่ีดี และมีความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีตั้ งอยู่บนการไวเ้น้ือเช่ือใจและสามัคคีกัน ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีส่งเสริมใหเ้กิดทุนทางสังคม 

ลกัษณะโครงสร้างสังคมดงักล่าวน้ีของบา้นใจดีมีพื้นฐานมาจากเดิมอยูก่นัเป็นครัวเรือนใหญ่ 
ต่อมามีการแยกออกเป็นครัวเรือนยอ่ย จึงมีความเป็นเครือญาติพี่นอ้งท่ีแตกสาขามาจากครอบครัว
ใหญ่ แมบ้างส่วนจะไม่ไดม้าจากครอบครัวเดียวกนั แต่พ่อแม่มีความสัมพนัธ์กนัใกลชิ้ด จากการ
อพยพมาดว้ยกนั ต่อสู้กบัอุปสรรคมาดว้ยกนั ดงันั้นเม่ือบา้นใดมีปัญหาก็จะรวมตวัเพื่อช่วยเหลือซ่ึง
กันและกันเร่ือยมา ด้วยเหตุน้ี เม่ือมีการรวมกลุ่มทางสังคมก็มีส่วนส าคัญท่ีท าให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จ ดังเช่น ความส าเร็จของกลุ่มผูเ้ล้ียงไหมซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในชุมชน เป็นต้น 
นอกจากน้ี โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมตามลกัษณะน้ียงัมีส่วนส าคญัให้มีการเปล่ียนแปลง
และปรับตัวไปในทางเดียวกัน จะเห็นได้จากเดิมท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่ปลูกอ้อย แต่มีบาง
ครอบครัวแบ่งพื้นท่ีบางส่วนเพื่อปลูกหม่อนและเล้ียงไหมควบคู่ไปดว้ย เพราะรายไดจ้ากการปลูก
ออ้ยจะไดเ้พียงปีละหน่ึงคร้ัง แต่รายไดจ้ากการเล้ียงไหมจะไดทุ้กเดือน จึงมีหลายคนปฏิบติัตาม โดย
นางจนั (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ไดอ้ธิบายวา่ “ก็ปลูกออ้ย แลว้ก็เล้ียงไหมดว้ย เพราะ
ออ้ยจะไดปี้ละคร้ัง แต่ไหมน่ีไดทุ้กเดือนนะ  แลว้วิธีเล้ียงไหม ปลูกหม่อนท าอย่างไร ก็รู้กนัมาอยู่
แลว้ ตั้งแต่รุ่นปู่ยา่นะ” เป็นการน าภูมิปัญญาดั้งเดิมในการปลูกหม่อนเล้ียงไหมมาใชใ้นการด ารงชีพ
ของคนในชุมชนบา้นใจดี เม่ือมีคนเร่ิมท าก็มีการบอกกล่าวถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนบา้นและคนรุ่น
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ต่อไปใหป้ฏิบติัตามดว้ย โดยนยัน้ี ภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเล้ียงไหมของคนในชุมชน จึงไดรั้บการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ อีกทั้งยงัมีการสอนการเล้ียงไหมในโรงเรียนในพื้นท่ีชุมชนอีก
ดว้ย โดยมีวิทยากร ซ่ึงเป็นผูอ้าวุโสในชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการปลูกหม่อนเล้ียงไหมและ
ปัจจุบนัก็ยงัคงปลูกหม่อนเล้ียงไหมเป็นอาชีพ มาเป็นผูใ้ห้ความรู้ อนัเป็นการท าในส่ิงท่ีพวกเขารัก 
รวมทั้งตอ้งการสืบสานการปลูกหม่อนเล้ียงไหมให้อยู่กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนสืบไป ทั้งน้ี การ
ถ่ายทอดความรู้มกัจะเป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงท่ีสะสมมานาน 

ดงันั้นหากพิจารณาถึงปัญหาและบทบาทของกลุ่มแม่บา้นในการปลูกหม่อนเล้ียงไหมและ 
ทอผา้ของชุมชนบา้นใจดีแลว้จะเห็นวา่ องค์ความรู้ ท่ีมีอยูใ่นชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ควรเป็นแนวทางท่ีกลุ่มสามารถพฒันาและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ อีกทั้งการปลูกหม่อนเล้ียง
ไหมและทอผา้นั้นนอกจากจะสามารถยกระดบัข้ึนเป็นวิสาหกิจชุมชนแลว้ ยงัอาจจะเป็นตวัแบบ
ของการน าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรน ้ าบาดาลอยา่งย ัง่ยืนไดอี้กดว้ย 
เพราะการปลูกหม่อนเป็นการเกษตรท่ีใชป้ริมาณน ้าจ  านวนนอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชอ่ืนๆ เช่น 
ขา้ว ออ้ย และขา้วโพด ในขณะเดียวกนัการเล้ียงไหมและทอผา้นั้นเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัต่อ
การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินคา้ใหก้บัชุมชนไดม้ากและสามารถท าไดต้ลอดทั้งปี  
 

4.2.2 บริบทภายนอกชุมชน 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั พบว่า การเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการ

ด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนบา้นใจดีไดรั้บการช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางภาครัฐมาโดยตลอดเพราะ
ความพยายามในการพฒันาการปลูกหม่อนเล้ียงไหมในชุมชนน้ีได้รับความสนใจจากหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัการมีผูน้ าชุมชนท่ีมีความสามารถ จึงเป็นตวัประสานกบัหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ดี  นอกจากน้ี ชุมชนเองยงัมีความเข็มแข็ง มีการรวมกลุ่มทางสังคมหลายกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ ในขณะเดียวกนั ชาวบา้นส่วนใหญ่ก็มีความตระหนกั
ในความเป็นชุมชนและพลงัของชุมชนในการพฒันา ทั้งน้ีวตัถุประสงค์ส าคญัของการรวมกลุ่มก็คือ 
เพื่อตอ้งการให้สมาชิกในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั เม่ือมีการรวมกลุ่มแล้ว หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งก็มาใหค้วามช่วยเหลือ 

โดยในระยะแรกเร่ิม ชุมชนได้รับการการช่วยเหลือด้านการพฒันาอาชีพจากส านักงาน
เร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) ในลกัษณะของการให้ความรู้เร่ืองการปลูกหม่อนเล้ียงไหมตามหลกั
วชิาการ และการสร้างโรงเรือนเล้ียงไหมให้ไดม้าตรฐาน จากนั้นคนในชุมชนไดพ้ฒันาเทคนิคดา้น
น้ีประสบผลส าเร็จจนสร้างช่ือเสียงในเร่ืองการปลูกหม่อนเล้ียงไหม ความส าเร็จน้ีมีส่วนดึงดูดให้
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เขา้มาช่วยเหลือเพื่อพฒันาเพิ่มเติม นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีบทบาท
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ในการใหค้วามช่วยเหลืออยา่งส าคญัอีกหน่วยงานหน่ึงก็คือ กรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงนอกจากมา
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปลูกหม่อนเล้ียงไหมแลว้ ยงัใหค้วามช่วยเหลือเก่ียวกบัการดูแลพืชไร่ท่ีคนใน
ชุมชนปลูก เช่น ออ้ย และมนัส าปะหลงัดว้ย 

นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) กล่าวถึงการสนบัสนุนของเจา้หน้าท่ี ท่ี
เก่ียวขอ้งวา่ “เขาก็มาดูว่าโรงเรือนน้ีตอ้งท าอย่างไร ตั้งแต่เร่ิมสร้าง จนเสร็จ เราก็เรียกไม่ถูกหรอก
นะ วา่ใครท่ีมา รู้แต่มีคนมาสอน มาดูแล ก็ดีใจ ส่ิงท่ีเราท ามานาน ก็จะดีข้ึน... ” นอกจากน้ี นางฉว ี
(นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ยงัได้กล่าวถึงการสนับสนุนของเจา้หน้าท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตรว่า “เขาก็ลงมาจากอ าเภอนะ มาสอนหลายอย่าง ไม่เล้ียงไหมก็สอนปลูกออ้ยบา้ง มนั
ส าปะหลงับา้ง ก็เรียนรู้กนัไป มากหน่อยก็เก่ียวกบัไหม... ก็มาตั้งแต่สร้างโรงเรือน จนเล้ียงไหม วา่
ท าอยา่งไรมนัจะดี” 

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกหม่อนเล้ียงไหม มี
หน่วยงานอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งส าคญั คือ กรมหม่อนไหม ซ่ึงในปัจจุบนัไดเ้ขา้มาดูแล
กิจกรรมของกลุ่มผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมแทนกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้ความรู้ดา้นพนัธ์ุหม่อน
และพนัธ์ุไหม รวมทั้งให้ความรู้ดา้นโรคพืชและแมลง ตลอดจนวิธีการจดัการศตัรูพืชเหล่าน้ีดว้ย 
โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัรายหน่ึง กล่าววา่ “ตอนน้ีก็มีใครล่ะ กรมไร หม่อนไหม หรืออยา่งไรน้ี ก็มาดูเลย
ตั้งแต่เลือกพนัธ์ุ ทั้งไหมดว้ย หม่อนดว้ย แลว้ก็ป้องกนัอยา่งไร ฆ่าอยา่งไร พวกแมลง พวกหนอน” 
ในขณะเดียวกัน เน่ืองจากพื้นท่ีบ้านใจดีประสบปัญหาภยัแล้งอย่างต่อเน่ือง เพราะอยู่นอกเขต
ชลประทาน ปัจจุบนัจึงไดรั้บการช่วยเหลือจากกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล โดยไดน้ าชุมชนบา้นใจดี
เขา้ร่วมในโครงการน ้ าบาดาลเพื่อการเกษตร ทั้งน้ีเพื่อแกปั้ญหาการขาดน ้ าในการปลูกหม่อนเพื่อ
เล้ียงไหมของเกษตรกรในพื้นท่ี เพราะเห็นวา่ การใชน้ ้ าบาดาลในการท าเกษตรกรรมเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับเกษตรกรในชุมชนน้ี “บางทีก็แลง้นะ ฝนก็ไม่ตก แต่ก็มีน ้ าบาดาลเขา้มานะ ใครล่ะ ท่ีเขาดู
เร่ืองน ้าบาดาล นัน่แหละ... ก็ดี ก็ปลูกหม่อนได ้เล้ียงไหมก็ไดไ้ปดว้ย ” นางบุญ (นามสมมติ, 2555-
2557: ภาคผนวก ค) กล่าว 

นอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยงัมีกลุ่มนายทุน ได้แก่ บริษัท จล (นามสมมุติ, 2557: 
ภาคผนวก ค)  และบริษทั จิม (นามสมมุติ, ภาคผนวก ค) ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชุมชนอยา่งมากเช่นกนั 
จะเห็นได้จาก ในปัจจุบนัท่ีส่วนใหญ่คนในชุมชนประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม เพื่อขาย
ให้กบับริษทั จล โดยบริษทัได้ท าข้อตกลงเก่ียวกับการจดัหาวตัถุดิบให้ และการรับซ้ือสินคา้ท่ี
เกษตรกรผลิตในราคาท่ีก าหนดไว ้ทางบริษทัมีการประชุมใหญ่ในหมู่บา้นทุกปี เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากชาวบา้นผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหม จากการท่ีผูศึ้กษาไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการประชุมเห็นวา่ มี
การพูดถึงผลดีของการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม รวมทั้งการให้ความรู้ท่ีเป็นนวตักรรม
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การปลูกหม่อนเล้ียงไหม มีการรับฟังปัญหาของเกษตรกร และสุดทา้ยมีการร่วมกนัก าหนดราคาการ
ขายตวัอ่อนและราคารับซ้ือรังไหม ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญับางรายไดอ้ธิบายบทบาทของบริษทั จล วา่ “ก็
มีประชุมใหญ่ทุกปี ปีละคร้ังนะ เขาก็จะถามวา่เล้ียงไหมเป็นไงบา้ง มีปัญหาอะไรไดร้ะบาย ไดเ้ล่า
ใหเ้ขาฟัง” นางฉว ี(นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) “ก็มีประชุมนะ ก็ไดรู้้วา่กลุ่มน้ี เขาจะช่วย
อะไรเราอย่างไร ปีน้ีจะขายไดร้าคาดีไหม” นายฉลอง (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ใน
ท านองเดียวกนั บริษทั จิม (นามสมมติ, 2557: ภาคผนวก ค) ไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการรับสมาชิกท่ี
เป็นเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมเหมือนกบับริษทั จล แต่เขา้มาด าเนินการในชุมชนภายหลงัเม่ือ
ประมาณ 4-5 ปีแลว้ เพราะแต่เดิมบริษทั จิมไม่ไดมี้โรงงานสาวไหมเอง การด าเนินการทุกอย่าง
เหมือนบริษทั จล กล่าวคือ ดูแลสมาชิกท่ีเป็นเกษตรกรในเร่ืองของการจดัหาตวัอ่อนไหม การขาย
พนัธ์ุหม่อน และการขายน ้ ายาฆ่าเช้ือต่างๆ ให้แก่เกษตรกร แต่แตกต่างตรงท่ีบริษทั จิมให้ราคารับ
ซ้ือรังไหมสูงกว่าบริษทั จล แต่เหตุผลท่ีชุมชนเลือกท่ีจะเป็นสมาชิกกบับริษทั จล มากกว่า เพราะ
ชาวบา้นไดท้  าการคา้กบับริษทั จล มานาน และเช่ือวา่บริษทั จล มีความมัน่คงมากกวา่บริษทั จิม  

อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีชดัเจนวา่ ปัจจุบนักลุ่มบริษทันายทุนมีบทบาทส าคญัเก่ียวกบัการปลูก
หม่อนและเล้ียงไหมเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นผูใ้ห้บริการครบวงจรการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเพาะ
ไข่ไหม ส่งตวัอ่อนไหมใหช้าวบา้นเล้ียง สนบัสนุนดา้นยาและอุปกรณ์การเล้ียง การฆ่าเช้ือโรคและ
การท าความสะอาดโรงเรือน การผลิตตน้พนัธ์ุหม่อน ทา้ยสุดคือการรับซ้ือรังไหมจากชาวบา้น ดว้ย
เหตุน้ีบริษทัเอกชนจึงถือเป็นสถาบนัท่ีมีความเก่ียวขอ้งและส าคญัต่อการด ารงชีพของชาวบา้นผู ้
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมในปัจจุบนัจ านวนมาก 
 
4.3  ความเปราะบางของสมาชิกชุมชนบ้านใจดีทีเ่กีย่วข้องกบัการด ารงชีพ 

 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และการสังเกตสภาพพื้นท่ีในชุมชน ท าให้สามารถ

จ าแนกความเปราะบางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพของชุมชนบา้นใจดีออกไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ ความ
เปราะบางอนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความเปราะบางอนัเน่ืองจากการกระท าของมนุษย ์และความ
เปราะบางอนัเน่ืองมาจากแหล่งเงินทุน โดยมีรายละเอียดของแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 

 
4.3.1  ความเปราะบางอนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความเปราะบางอนัเน่ืองมาจากธรรมชาติมีสาเหตุเกิดจากความแหง้แลง้ของพื้นท่ีเป็นส าคญั 

ขาดแคลนน ้าท่ีจะใชใ้นการปลูกหม่อนใหมี้ผลผลิตท่ีเพียงพอต่อการเล้ียงไหม อนัส่งผลต่อการปลูก
หม่อน ท าให้ตน้หม่อนออกใบน้อย ไม่พอท่ีจะเล้ียงตวัไหมให้อ่ิมได ้ผลผลิตไหมจึงตกต ่าไปดว้ย 
นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาเร่ืองโรคและแมลงศตัรูของทั้งตน้หม่อนและตวัหนอนไหม ท่ีท าให้ตน้หม่อน
และตวัไหมตาย ส่งผลใหผู้เ้ล้ียงประสบกบัปัญหาการขาดทุน  
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 ความเปราะบางจากความแห้งแลง้ การระบาดของโรค และศตัรูพืช เป็นปัญหาท่ีเช่ือมโยง
กนั และส่งผลต่อความเปราะบางในการด ารงชีพท่ีมกัจะกล่าวถึงกนัมากในชุมชนน้ี เพราะเป็น
ปัญหาท่ีท าให้คนในชุมชนบ้านใจดีประสบกับความล้มเหลวในการปลูกหม่อนเล้ียงไหมใน
ช่วงแรก และส่งผลให้สมาชิกจ านวนมากเป็นหน้ีเป็นสิน จนในเวลาต่อมา บางคนถึงกับเลือก
ทางออกด้วยการไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีท าได้ง่ายกว่า ทั้งปลูกออ้ย ปลูกมนัส าปะหลงั และการ
ท างานนอกภาคการเกษตรดว้ยการไปเป็นลูกจา้ง อนัเน่ืองจากการปลูกหม่อนไม่ไดผ้ลดี เกษตรกรก็
จะมีใบหม่อนไม่เพียงพอต่อการเล้ียงไหม และส่งผลกระทบต่อตวัหนอนไหมในวยั 5 ท่ีพร้อมจะ
เขา้จ่อท ารัง และตอ้งการกินใบหม่อนจ านวนมาก หากมีใบหม่อนไม่เพียงพอจะท าให้รังไหมไม่
สมบูรณ์ รังไหมจะบางขายไม่ได้ราคา จากการสัมภาษณ์ นาง ฉวี (นามสมมติ, 2555-2557: 
ภาคผนวก ค) ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการดูแลหม่อนวา่ 
 

...ท่ีตายน้ีนะ มนัเป็นเพราะว่า เราไม่มีความรู้เลยนะ แล้วเรามาจบัเล้ียงน่ี ส่วน
หม่อนก็ส าคญันะ ใบหม่อนไม่มีน่ี ไหมมากินก็ไม่มี ไหมก็ไม่ดี 

 
ในท านองเดียวกนักบั นางวรา (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ท่ีกล่าววา่ 

 
สวนหม่อนก็ส าคญันะ คือวา่ คนท่ีไม่ไดดู้แลสวนหม่อนน่ีจะเล้ียงไหมไม่ประสบ
ความส าเร็จเลย...  
 
ส าหรับปัญหาการขาดแคลนน ้ า จ  าเป็นตอ้งหาแหล่งน ้ าท่ีเหมาะสมดว้ยการขุดบ่อบาดาล

เพราะไม่มีแหล่งน ้าธรรมชาติอ่ืนๆ ในบริเวณหมู่บา้นและบริเวณใกลเ้คียง จะเห็นไดจ้ากสมาชิกท่ีมี
บ่อบาดาลเป็นของตนเองสามารถมีน ้าในการบ ารุงตน้หม่อนไดดี้ แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถหาน ้ าได้
เพียงพอแลว้ อาจจะตอ้งหยดุเล้ียงไหมไปโดยปริยายในฤดูแลง้ นอกจากน้ี ในช่วงฤดูร้อนยงัมีปัญหา
หนอนไม่ค่อยกินใบหม่อน จึงตอ้งมีการติดสปริงเกลอร์พ่นน ้ าบนหลงัคนโรงเล้ียงเพื่อลดอุณหภูมิ 
เพราะอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อนท าให้หนอนไหมไม่ค่อยกินอาหาร จึงไม่ค่อยเจริญเติบโต ผูเ้ล้ียง
บางรายจึงลงทุนติดสปริงเกลอร์บนหลงัคาโรงเล้ียง ใชผ้า้ชุบน ้ าห่มไหมอีกทีหน่ึง อีกทั้งยงัตอ้งเอา
น ้าราด เปิดพดัลมให้ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิ การปฏิบติัในลกัษณะดงักล่าวน้ี สะทอ้นถึงความวิตกต่อ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจากการขาดแคลนน ้ า และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาแหล่งน ้ าในการปลูก
หม่อนเล้ียงไหม ซ่ึงชาวบา้นจะตอ้งพยายามอย่างมากในการหาทางแกปั้ญหา มิฉะนั้นจะเกิดความ
เสียหายมาก และในปัจจุบนัได้คน้พบวิธีการในการแกปั้ญหาบา้งแล้ว ดงัท่ีนางบุญ (นามสมมติ, 
2555-2557: ภาคผนวก ค) ไดอ้ธิบายไวว้า่ 
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น่ีเพิ่งจะท าเสร็จเม่ือวานน้ี จา้งเขามาท า ... สงสารไหม ก็ติดสปริงเกลอร์ ไปหาช่าง
มา ... ย่าออกทุนเองบอกมนัหาท าให้เสร็จ ... ทีน้ีก็เลยว่าหน้าแลง้น้ีก็ไม่มีปัญหา
เท่าไหร่แลว้ แต่หม่อนหนา้แลง้มนัไม่ค่อยแตกนะ ไม่เหมือนฝนตก ถา้ฝนตกมาใส่
ปุ๊บ มนัจะข้ึนยอดขาวเลย 

 
ส าหรับนางลลิน (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ไดอ้ธิบายถึงวิธีคลายร้อนให้กบัตวั

หนอนไหมวา่ 
 
วธีิเล้ียงเด๋ียวน้ีมนัจะดีอยา่งหน่ึง ...  แผนใหม่นะ เขาจะเอาผา้มุง้น่ะเล้ียงหม่อน ผืน
ยาวๆ ไม่ตอ้งตดันะ...  คลุมโตะ๊นะ ดึงคนละมุมโตะ๊เลย แลว้กเ็อาผา้ยาวๆ แบบนั้น
เหมือนกนั จุ่มน ้ าเอาตั้งไวค้นละมุมขา้มมาเลย ... ถ้าผา้แห้งเม่ือไหร่มนัก็ร้อนใช่
ไหม ก็ใชไ้อฟ๊้อกก้ี (กระบอกฉีดน ้า) น่ะฉีดๆ ใหม้นัเยน็ 

 
นอกจากน้ี นายอ ่า (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ยงัไดอ้ธิบายถึงวิธีดูแล

หนอนไหม ในสภาพอากาศท่ีร้อนวา่ 
 
วธีิใหม่นะ วธีิหน่ึงก็ใชน้ ้าราดขา้งฝา ... แต่ใหแ้ฉะอยูอ่ยา่งนั้นไม่ไดน้ะ ... ไหมมนั
ไมช่อบความช้ืน พอเราราดลงไปท่ีพื้นมนันอน ตอ้งเอาไมก้วาดแข็งกวาดออก ใช้
พดัลมพดัอีก… ลดอุณหภูมิเป็นช่วงๆ ประมาณ 10 โมง ถึงบ่าย 2 หลงัจากนั้นแลว้
ก็ใชพ้ดัลมอยา่งเดียวก็พอ ... กลางวนัถา้ไม่เอาผา้คลุม  ใบหม่อนมนัจะแห้งก่อน
เลย แต่ถา้คลุมไวอ้ยา่งนั้นมนัยงัชุ่มอยูใ่ช่ไหม  
 
ผลกระทบของอากาศร้อนและความแห้งแล้งต่อการปลูกหม่อนเล้ียงไหมท่ีส าคัญอีก

ประการหน่ึง คือ ค่าไฟฟ้า เพราะตอ้งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน ้ าบาดาลเขา้มาช่วยในการปลูกหม่อน 
โดยเฉพาะในหนา้แลง้ท่ีน ้ าผิวดินหรือน ้ าฝนไม่มี ท าให้หม่อนไม่เจริญเติบโตดีพอ เกษตรกรจึงตอ้ง
เสียค่าไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น ผูท่ี้จะท าอาชีพน้ีไดดี้ในสภาพเช่นน้ีจะตอ้งมีเงินทุนเพียงพอ หรือ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดด้ว้ย ดงัท่ี นายวนั (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ใหข้อ้มูลวา่ 

   
ไร่ผมอยู่ตรงคนัคลอง แถวๆ น้ีไม่มีไฟกนัเลย แต่ก่อนน้ีตอ้งป่ันบาดาลใช้เคร่ือง
ฉุดบา้ง แลว้ก็ฉุดใส่อีกที ... เออ แต่เด๋ียวน้ีเอาไฟมา แต่ถา้ไม่มีไฟตอ้งใชเ้คร่ืองป่ัน
ป่ันมอเตอร์เป็นไฟ ...  
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ส าหรับนางยุพา (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ซ่ึงใช้ไฟฟ้าสูบน ้ าเขา้ไร่หม่อน
เช่นกนั ไดอ้ธิบายถึงตน้ทุนในการใชไ้ฟฟ้าสูบน ้ าว่า “ใชไ้ฟฟ้าในการสูบน ้ าท าการเกษตร โดยเสีย
ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 6,000-7,000 บาท ส าหรับท่ีดิน 80 ไร่” แสดงให้เห็นวา่ผูท่ี้จะสามารถ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมได้นั้น ตอ้งมีการจดัการทรัพยากรน ้ าให้เหมาะสม และมีเงินทุนมากพอดว้ย 
เพราะมีค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีค่อนขา้งสูง 

ส่วนความเปราะบางของหนอนไหมอยู่ท่ีการเป็นโรค ซ่ึงโรคระบาดของหนอนไหม
สามารถติดต่อกนัไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว และวิธีท่ีดีท่ีสุดไม่ใช่อยู่ท่ีการรักษาไหมท่ีเป็นโรค แต่เป็น
การป้องกนัไม่ใหห้นอนไหมเกิดโรค ซ่ึงโรคท่ีพบไดบ้่อยๆ เช่น โรคมสัคาดีน (Muscardine Disease) 
ท่ีเกิดจากเช้ือราพวก Sporophyte  โดยสปอร์ของเช้ือราจะแพร่กระจายไปตามอากาศและตกลงบน
ตวัหนอนไหม เม่ือสภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัการเจริญเติบโต สปอร์ก็จะงอกเขา้ท าลายตวัหนอน
ไหม โรคน้ีจะเป็นกบัไหมวยัอ่อนมากกวา่วยัแก่ นอกจากน้ี ยงัมีโรคท่ีเคยระบาดมากในอดีต คือ โรค
แกรสเซอร่ี (Grassery) โรคน้ีมีช่ือเรียกตามภาษาพื้นเมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือว่า “โรคเตอ้” 
หรือ “โรคตวัเหลือง” เป็นโรคท่ีท าความเสียหายแก่หนอนไหมมาก ท าลายหนอนไหมทุกระยะ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไหมวยั 5 เป็นระยะท่ีติดโรคง่ายท่ีสุด และมกัพบวา่แพร่ระบาดในช่วงฤดูร้อน 
สาเหตุของโรคเกิดจากเช้ือไวรัส (Nuclear Polyhedrosis Virus : NPV) ลกัษณะอาการของโรค ใน
ระยะแรกท่ีไหมเป็นโรคจะไม่แสดงอาการผิดปกติ แต่เม่ือเป็นมากข้ึนไหมจะหยุดกินใบหม่อน 
กระวนกระวาย ผวิหนงัมีลกัษณะเป็นมนัขาว สีของล าตวัจะต่างไปจากตวัท่ีปกติ ปลอ้งและตวับวม 
ผิวหนงัแตกง่าย ในระยะแรกท่ีมีอาการบวม หนอนไหมจะไต่ออกขา้งนอก เม่ือผิวหนงัแตกจะมี
น ้ าเหลืองไหลออกมา บางคร้ังจะพบว่าเช้ือท่ีเป็นสาเหตุของโรคมีอยู่แล้วในตวัหนอนไหมแต่ไม่
แสดงอาการ เม่ือสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมกบัการเล้ียงไหม เช่น ธาตุอาหารและปริมาณใบหม่อน
ไม่เพียงพอ อุณหภูมิหรือความช้ืนท่ีสูงหรือต ่าเกิดไป สภาพเหล่าน้ี ท าให้หนอนไหมอ่อนแอ จึงจะ
แสดงอาการของโรคให้เห็น นางลลิน (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) กล่าววา่ “ถา้เป็นโรค 
ไหมก็จะไม่กินใบหม่อน ผวิก็จะเป็นมนัขาวๆ ตวับวม ผิวแตก แลว้ก็มีน ้ าเหลืองไหลดว้ยนะบางที” 
ส่ิงท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตท่ีท าใหส้มาชิกกลุ่มบางคนตอ้งเลิกเล้ียงไหมก็คือ โรคเตอ้ น่ีเอง 

แมลงศตัรูหนอนไหม เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการเล้ียงไหม ท่ีพบในปัจจุบนั 
คือ แมลงวนักน้ขน (Tachinid Fly) หรือ แมลงวนัลาย เป็นแมลงท่ีท าอนัตรายแก่หนอนไหม มีช่ือ
วิทยาศาสตร์ว่า Tricholyga Sorbillans แมลงวนัลายตวัเมียจะวางไข่บนทุกส่วนของล าตวัหนอน
ไหม โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของปลอ้ง สามารถวางไข่คร้ังละ 300-500 ฟอง ไข่ฟักเป็นหนอนใช้
เวลาประมาณ 36 ชัว่โมง หลงัจากนั้นจะเจาะเขา้ไปในตวัหนอนไหม กดักินอวยัวะภายในตวัหนอน
และท าใหห้นอนไหมตายได ้
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4.3.2  ความเปราะบางอนัเน่ืองจากการกระท าของมนุษย์ 
ความเปราะบางอนัเน่ืองจากการกระท าของมนุษย ์ไดแ้ก่ การท่ีพื้นท่ีขา้งเคียงใชย้าฆ่าแมลง

ฉีดพ่นในแปลงออ้ย หรือมนัส าปะหลงั ท าให้สารเคมีกระจายไปตกคา้งในใบหม่อน ซ่ึงปลูกใน
บริเวณใกลเ้คียง เม่ือน าใบหม่อนเหล่าน้ีไปเล้ียงไหม ตวัไหมก็จะตาย นอกจากน้ี หากผูเ้ล้ียงไม่ดูแล
เร่ืองความสะอาดทั้งร่างกายและโรงเรือน ท าให้เกิดโรคกบัไหมได้ อีกทั้งยงัมีปัญหาขาดแคลน
แรงงานก็เป็นความเปราะบางท่ีจะส่งผลต่อการเพิ่มขนาดในการผลิตและอนาคตของการปลูกหม่อน
เล้ียงไหมไดเ้ช่นกนั  

พฤติกรรมการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในการเกษตร ถือเป็นปัญหาท่ีส าคญัของการ
เล้ียงไหม เพราะตวัหนอนไหมมีความไวต่อสารพิษต่างๆ มาก ท่ีประสบปัญหากนัมากก็คือ การท่ีมี
แปลงหม่อนอยู่โดยท่ามกลางไร่ออ้ยลอ้มรอบ เม่ือชาวไร่ออ้ยพ่นสารเคมีฆ่าแมลงหรือสารเคมีฆ่า
หญา้ สารเคมีก็จะพดัไปติดและตกคา้งในใบหม่อน หากมีปริมาณมากเม่ือน าไปเล้ียงหนอนไหม 
หนอนก็จะตายได ้จึงเป็นความเปราะบางท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยเ์องและไม่สามารถควบคุม
ไดง่้าย ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ นางจนั (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่ีพบเห็นปัญหาน้ีวา่ “หนอนไหมนะ ถา้มีอะไรเป็นพิษมามนัก็ตายนะ แค่ยากนัยุงยงัตายเลย” 
สอดคลอ้งกบัค าบอกเล่าของ นางยุพา (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) “ถา้มียาฆ่าหญา้ ฆ่า
แมลงติดอยูน่ะ แลว้เอาไปเล้ียงไหม อยา่งไรหนอนก็ตาย มนัไวไง นิดหน่อยก็ตายแลว้” 

ปัญหาท่ีเป็นความเปราะบางอนัเน่ืองจากการกระท าของมนุษยป์ระการต่อมาคือ การไม่
ระมดัระวงัในเร่ืองความสะอาดของผูเ้ล้ียงและผูเ้ขา้เยี่ยมในโรงเรือนเล้ียงหนอนไหม อนัส่งผลต่อ
การระบาดของโรคหนอนไหมได ้ซ่ึงในอดีต ชาวบา้นยงัขาดความรู้ในเร่ืองน้ีว่า เช้ือโรคสามารถ
ติดต่อไดจ้ากคนท่ีไปมาหาสู่กนั  จึงมกัจะไม่ระมดัระวงัในการไปมาหาสู่กนั เช้ือโรคก็จะติดตามตวั
ไปเวลาเดินทางจากโรงเรือนหน่ึงไปยงัอีกโรงเรือนหน่ึง ท าให้เกิดการระบาดของโรค โดยเฉพาะ
หนอนไหมวยัอ่อนท่ีติดเช้ือโรคง่ายมาก  

การปลูกหม่อนและการเล้ียงหนอนไหมเป็นกิจกรรมท่ีละเอียดอ่อน ตอ้งมีความประณีตใน
การเล้ียง จึงตอ้งอาศยัแรงงานพอสมควรในการจดัการ ยิ่งถา้ท ากิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ ควบคู่ไป
ดว้ย ความตอ้งการแรงงานยิ่งมีมาก ดงันั้น ปัญหาแรงงานก็เป็นปัญหาท่ีเปราะบางส าหรับการปลูก
หม่อนเล้ียงไหมเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น นางยพุา (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ท าการปลูก
หม่อนเล้ียงไหมกบัปลูกออ้ย โดยปลูกออ้ย 70 ไร่ ปลูกหม่อน 10 ไร่ เน่ืองจากสามีเจ็บป่วยเลยตอ้ง
ท างานคนเดียว โดย นางยุพา กล่าววา่ “มีปัญหา หนกัๆ ก็เคยนะ ก็เป็นผูบุ้กเบิกการปลูกหม่อนเล้ียง
ไหมพร้อมๆ กบัคนอ่ืน ผา่นประสบการณ์ต่างๆ มากมายแต่ก็สามารถรอดพน้วิกฤติมาไดเ้ช่นกนั ... 
ต่อไปถา้เล้ียงไม่ไหวก็คงตอ้งเลิกเล้ียง ... ทั้งท่ีการปลูกหม่อนเล้ียงไหมท าใหส่้งเสียให้ลูกๆ เรียนสูงๆ 
กนัหมด แต่ลูกๆ ก็ไปท างานกรุงเทพฯ”  ทั้งน้ี การดูแลไหมมีขอ้จ ากดัในการดูแลโดยเจา้ของตอ้งคอย
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ดูแลเองอย่างใกลชิ้ด จึงตอ้งมีก าลงัแรงงานเพียงพอ ประเด็นท่ีส าคญั คือ การท าความสะอาดของ
โรงเรือนท่ีตอ้งพน่ยาฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีน ก่อนเล้ียงทุกคร้ัง ตอ้งซกัเส้ือผา้ ตอ้งอาบน ้ าทุกคร้ังท่ีจะเขา้
โรงเรือนโดยเฉพาะโรงเรือนไหมวยัอ่อน ซ่ึงตอ้งเขา้ไปให้ใบหม่อน 3 เวลา ตอ้งเก็บข้ีหนอนไหม 
คอยจบัไหมให้เขา้ท่ี คอยดูไหมท่ีไม่สมบูรณ์หรือเป็นโรคออกไป ตลอดจนคอยดูวา่หนอนไหมกิน
อ่ิมหรือไม่ ซ่ึงเป็นงานท่ีประณีต จึงตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษ การจา้งคนงาน นอกจากจะหายากแลว้ ก็
ไม่ไดผ้ลดีนกั เพราะแรงงานจา้งมกัจะไม่พิถีพิถนัเพียงพอ เกษตรกรจึงตอ้งด าเนินการเอง เม่ือเป็น
เช่นน้ี ท าให้มีโอกาสท่ีจะประสบปัญหาการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ ท่ีเม่ือเรียนสูงแลว้มกัจะไม่สนใจ
ในงานท่ีตอ้งการการเอาใจใส่อยา่งดีเช่นการเล้ียงไหม 

 
4.3.3  ความเปราะบางจากการขาดแคลนเงินทุน  
ความเปราะบางดา้นสุดทา้ย คือ ดา้นการเงิน ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหม  

เพราะเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใช้ตน้ทุนสูงพอสมควร และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกรใน
ชุมชนท าไดย้าก เน่ืองมาจากตอ้งใช้เงินทุนในการท าโรงเรือนและซ้ืออุปกรณ์ ซ้ือตวัอ่อน ยา และ
การลงทุนในการท าไร่หม่อน ทั้งน้ี เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 
เน่ืองจากท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร ซ่ึงได้รับสิทธิประเภทพิเศษ หรือ 
สปก. ไม่สามารถใชใ้นการค ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินได ้ตอ้งพึ่งเงินกูป้ระเภทอ่ืนท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียสูงกว่าธนาคาร แมใ้นระยะเร่ิมตน้ของการท าอาชีพน้ีในชุมชน ไดมี้ธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หน่ึงมาให้สินเช่ือโดยใช้บุคคลสามคนค ้ าประกนัไขวก้นั แต่ปัจจุบนั เกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียง
ไหมในชุมชนบ้านใจดีไม่สามารถด าเนินการกู้ยืมสินเช่ือในลักษณะดังกล่าวได้อีก เน่ืองจาก
นโยบายการให้สินเช่ือของธนาคารเปล่ียนไป อีกทั้ง การให้สินเช่ือในลกัษณะดงักล่าวเคยประสบ
ความลม้เหลว เพราะเกษตรกรในขณะนั้นประสบปัญหาขาดทุนจากการปลูกหม่อนเล้ียงไหม อนั
เน่ืองจากขาดความรู้ จึงเป็นอุปสรรคต่อการเร่ิมตน้ของเกษตรกรรายใหม่ท่ีจะเร่ิมตน้เล้ียง และผูท่ี้จะ
ท าการปรับปรุงบูรณะซ่อมแซม ขยบัขยายโรงเรือนเพื่อขยายการผลิตให้สูงข้ึนส าหรับเกษตรกรท่ี
ท าอยู่แลว้ เป็นผลให้เกษตรกรบางรายจ าเป็นตอ้งไปกูย้ืมเงินนอกระบบ เม่ือท าการขายรังไหมได้
ตอ้งน าเงินรายไดส่้วนใหญ่ไปใชห้น้ีและดอกเบ้ียจากการกูน้อกระบบ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าท่ี
กฎหมายก าหนดอยูม่าก จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั พบว่า ในปัจจุบนั ชาวบา้นยงัประสบ
กบัปัญหาดา้นเงินทุนท่ีไม่อาจเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากไม่มีหลกัทรัพยม์าค าประกนัเงินกูเ้พราะ
ท่ีดินท่ีมีส่วนใหญ่เป็นท่ีดิน สปก. ซ่ึงจ านองไม่ได้ มีหน่วยงานบางหน่วยแนะน าให้ลดปัญหา
รายจ่าย และควบคุมค่าใช้จ่ายให้รอบคอบ แต่ก็ยากท่ีเกษตรกรเหล่าน้ีจะท าได ้ดงัท่ี นางบุญ (นาม
สมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “พวกเราก็ไม่รู้  ไม่เคยท าหรอกท่ีเขาสอนน่ะ ท าบญัชี
รายรับ-รายจ่ายท าไม่เป็น แลว้จะเอาไปจ านอง ไปท าอะไรก็ไม่ได ้ส่วนใหญ่เป็นสปก.”  
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ส าหรับเกษตรกรท่ีขยนัขนัแขง็ แมต้อ้งท างานคนเดียวและมีแผนป้องกนัความเส่ียงดว้ยการ
ปลูกพืชหลากหลายชนิด ท าให้มีรายได้สม ่าเสมอ แต่ก็เป็นเช่นเกษตรกรอ่ืนๆ คือ ท่ีดินท่ีเป็น
ทรัพยากรส าคญัในการผลิตไม่ไดเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ เป็นเพียงสิทธิครอบครองหรือท ากินเท่านั้น คือ มี
เอกสารสิทธ์ิเป็นเพียง ส.ป.ก. 4-01 ซ่ึงเป็นเอกสารสิทธิให้ประชาชนเขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน ตามพระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ท่ีมีหลกัการส าคญัวา่ ท่ีดินใน
เขตปฏิรูปนั้นใช้ส าหรับท าเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ท าประโยชน์อย่างอ่ืนไม่ได้ และผู ้
ครอบครองท าประโยชน์ในท่ีดิน ส.ป.ก. 4-01 จะตอ้งมีฐานะยากจน เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ไม่
อนุญาตใหท้ าการซ้ือขายท่ีดิน หากมีการซ้ือขายในขณะท่ีเอกสารสิทธิน้ียงัมีผลอยูจ่ะเป็นโมฆะ แต่
สามารถโอน แบ่งแยกและตกทอดทางมรดกให้แก่ทายาทได ้สถาบนัการเงินจึงไม่สามารถจะรับ
เป็นหลกัประกนัได ้การกูเ้งินโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั แมจ้ะท าไดบ้า้งกบับางธนาคาร เช่น ธกส. แต่
ก็ได้วงเงินน้อย อีกทั้ งระบบของธนาคารให้คืนเงินกู้ทุกปีพร้อมดอกเบ้ีย เม่ือถึงก าหนดเวลา 
เกษตรกรก็ต้องหาเงินมาจ่าย (ปิดบญัชี) แล้วก็กู ้ออกมาใหม่ ซ่ึงก็เท่ากับว่าเป็นหน้ีไปตลอด มี
เกษตรกรบางรายก็ใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั เช่น รถยนตไ์ปค ้าประกนัและส่งผอ่นเป็นรายเดือน ซ่ึง
พิจารณาแลว้ภาระจะนอ้ยกวา่วธีิเดิมๆ 

ปัญหาเก่ียวกบัเงินทุนอีกประการหน่ึงท่ีส าคญั คือ ค่าใช้จ่ายสูง เพราะตน้ทุนการผลิตไหม
นั้นจดัว่าสูง วตัถุดิบท่ีใช้นบัตั้งแต่ไข่ไหม ตวัไหม อาหารและยาส าหรับหนอนไหม จ าเป็นตอ้งไป
ซ้ือโดยตรงกบับริษทัซ่ึงอยูไ่กลและตอ้งใช้ความระมดัระวงัในการขนส่ง จึงท าให้เสียค่าใช้จ่ายสูง 
ตน้ทุนการผลิตสูง ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจึงมีราคาสูงตามไปดว้ย อีกทั้งยงัตอ้งขายให้กบับริษทั ซ่ึงเป็นผู ้
ก  าหนดราคารับซ้ือรังไหม โดยท่ีผูเ้ล้ียงไม่สามารถต่อรองราคาไดเ้ต็มท่ีนกั ดงัท่ี นายฉลอง (นามสมมติ, 
2555-2557: ภาคผนวก ค) กล่าววา่ “... ขาดอ านาจต่อรอง ราคาซ้ือวตัถุดิบก็ราคาแพง  เราก็ไม่รู้จะวา่ไง”  

 

4.4  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวธีิการด ารงชีพสู่ความยัง่ยืน 
 
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญั ท าให้ทราบว่า กระบวนการเรียนรู้ของ

เกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมในชุมชนบา้นใจดีนั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใชเ้วลายาวนานนบั
สิบปี หลงัจากท่ีประสบปัญหาในการเล้ียงไหมอย่างรุนแรง โดยเป็นการเรียนรู้จากการอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีในเบ้ืองตน้ก่อน หลงัจากนั้นจึงเป็นการเรียนรู้จากการลงมือท า ในลกัษณะของการลองผิด
ลองถูก จนกระทัง่ในปัจจุบนั สมาชิกท่ีปลูกหม่อนเล้ียงไหมในชุมชนน้ีสามารถปรับตวัเพื่อด ารงชีพ
อยู่ไดอ้ย่างดี ในกลุ่มผูท่ี้พยายามปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยไดรั้บ
ขอ้มูลวา่ โดยเฉล่ียแลว้เกษตรกรในชุมชนมีรายไดจ้ากการเล้ียงไหมประมาณกล่องละ 10,000 บาท 
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ในระยะเวลา 15 วนั เม่ือหกัค่าใชจ่้ายแลว้จะไดก้ าไรประมาณกล่องละ 8,000-9,000 บาท หากท า 2 รอบ
จะไดเ้งินเป็น 2 เท่า และหากมีก าลงัสามารถเล้ียงได ้2 หรือ 3 กล่องต่อรอบ ก็จะยิ่งมีรายไดเ้ป็น 2-3 เท่า 
ซ่ึงโดยปกติแลว้เกษตรกรจะเล้ียงคร้ังละ 1 กล่อง ถึง 1 กล่องคร่ึง มีบางรายท่ีขยนัและมีพื้นท่ีปลูกหม่อน
มากพอ อาจเล้ียงถึงคร้ังละ 2 กล่อง ดงัค าอธิบายของ นายอ ่า (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) 
ดงัน้ี 

 
... จะไดก้ล่องละ 10,000 บาท บางเดือนก็ 8,000 บาท บางเดือนก็ 9,000 บาท บาง
เดือนก็ 11,000 บาท บางเดือนก็ 13,000 บาท อะไรอย่างน้ี มันไม่แน่นอน ... 
ส าหรับผูท่ี้มีก าลงัและขยนัก็จะเล้ียงประมาณ 2 กล่องต่อคร้ัง โดยตอ้งมีพื้นท่ีปลูก
หม่อนประมาณ 5-6 ไร่ 

 
ค าอธิบายน้ี สอดคลอ้งกบั นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ท่ีวา่ “เล้ียงไหม 

ทอผา้น่ีดีนะ ท าไดท้ั้งปี ต่อเน่ืองกนัไปเลย รุ่นหน่ึงก็ 15 วนั ไดก้ล่องละ 10,000 บาท ก็อยูไ่ด”้ 
  
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีด าเนินไปเป็นเวลากว่า 20 ปี ท าให้เกษตรกรมี

ความรู้และสามารถตดัสินใจในการปฏิบติัว่า ควรเล้ียงหนอนจ านวนพอประมาณกบัสภานะ และ
ขอ้จ ากดัของตวัเกษตรกรเอง ในลกัษณะท่ีเรียกวา่ “พอดูแลไหว” ถึงแมจ้ะมีพื้นท่ีปลูกหม่อนหลาย
ไร่ แต่จะไม่มีประโยชน์เลยหากตดัใบหม่อนให้หนอนไหมกิน ถ่ายรังไหม และเอาเขา้จ่อไม่ทนั 
ดงัเช่น นางฉว ี(นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ไดอ้ธิบายไวว้า่ 

 
วยั 5 ตอนเร่ิมกินวยั 5 ... กินตลอด 6-7 วนั ... คือเราตอ้งตดัมาเยอะๆ นะ ... มนัก็
ท าให้เราท าไม่ทนั ถา้ไม่ทนัก็ไม่ไดผ้ลประโยชน์อะไรใช่หรือไม่ ผลก็ไม่ดีข้ึนมา 
ไม่ท าดีกวา่ ... ถา้ใหไ้หมกินไม่ทนัไหมก็จะอ่อนแอเป็นโรค 

 
เช่นเดียวกบั นางจนั (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ท่ียืนยนัถึงการท่ีตอ้งค านึงถึง

ความพอดีวา่ 
  

เราก็ท  าเฉพาะแรงท่ีเราท าไดดี้กว่า ท าไหว ท าทนั ... แบบเรามาถ่ายข้ีไม่ทนั ขยบั
ขยายไม่ทนัใช่ไหม ไหมก็จะอ่อนแอ ไหมก็จะเป็นโรค ไม่สม ่าเสมอ ไม่ดี เราตอ้ง
ท าเฉพาะเท่าท่ีแรงเรามีเป็นส่ิงส าคญั 
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ภายใตส้ภาพการณ์ท่ีมีความเส่ียงของการเล้ียงไหมอนัเน่ืองมาจากปัญหาความเปราะบาง
ของอาชีพน้ี ส่งผลให้ เกษตรกรส่วนใหญ่พยายามเรียนรู้ท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกนั โดยการท าไร่ออ้ย
ควบคู่ไปกบัการปลูกหม่อนเล้ียงไหม ซ่ึงการปลูกหม่อนเล้ียงไหมสามารถเป็นรายไดป้ระจ าเดือน 
ท าให้มีเงินใช้จ่ายในระดบัท่ีท าให้ชีวิตมีคุณภาพท่ีดี สามารถส่งลูกๆ เรียนหนงัสือในระดบัท่ีสูงๆ 
ได ้แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็กลายเป็นวา่ “ยิ่งเรียนสูง ยิ่งไปไกล” บุตรหลานไม่มีความสนใจในการสืบทอด
ธุรกิจ ดงัเช่นท่ี นางฉว ี(นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 
ไม่มีลูกคนไหนสนใจ  อีคนเล็กบอกวา่  หนูจบแค่  ม.3  ก็พอนะลูก  มาท าไร่ท านา
... ลูกบอกวา่ แม่ หนูไม่เอา พี่เรียนไดห้นูก็ตอ้งเรียนได ้... วา่ไปอยา่งนั้นอีก ไม่เอา
เออ  ไม่เป็นไรหรอก  ถา้กูท  าไม่ไหวเด๋ียวขาย (ท่ีดิน) กิน 

 
สอดคลอ้งกบั นางวรา (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ท่ีกล่าวถึงลูกท่ีส่งเรียนสูง

แลว้ แทนท่ีจะกลบัมาช่วยท ากิจการของครอบครัว ก็หนักลบัไปท างานอ่ืนวา่ 
 
ส่งลูกเรียนจบแม่โจส้องคน บางทีลูกก็มาอยู ่ก็มาช่วยบา้ง  ท างานอยูท่ี่เกษตรน้ีคน
หน่ึง  แลว้ก็ไปท างานโครงการหลวงคนหน่ึง ... ลูกชายจบแม่โจ ้ กลบัมาบวชก็มี
เมียเชียงใหม่ แลว้อีกคนหน่ึงก็ท างานของมนัอยูท่ี่บา้นผวัมนั สอนอยูท่ี่น ้ าร้อน เขา
ไม่มาช่วยเลยสักคน 

 
กระบวนการเรียนรู้ในการเล้ียงไหมซ่ึงตอ้งต่อสู้กบัโรคระบาดถือเป็นการเรียนรู้ท่ีส าคญั

ลกัษณะหน่ึง เน่ืองจากในอดีต ผูท่ี้ประสบความลม้เหลวมาจากการระบาดของโรคไหมท่ีไม่สามารถ
แกไ้ขได ้และต่อมาพบวา่ เกิดจากการขาดความใส่ใจและระมดัระวงัในเร่ืองความสะอาดของผูเ้ล้ียง
และโรงเรือน  ตลอดจนการไม่ระมดัระวงัในการไปมาหาสู่กนัระหว่างผูเ้ล้ียง อนัส่งผลให้เกิดการ
ติดต่อของโรคระบาดได้ง่าย จนเกษตรกรบางรายขาดทุนและเลิกการเล้ียงไหมในท่ีสุด ดงัเช่น
ประสบการณ์ของ นางฉว ี(นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ท่ีเล่าถึงเหตุการณ์การระบาดของ
โรควา่ 

 
... สมยัก่อนโนน้นะ เราไม่รู้เร่ืองใช่ไหม โรงโนน้เก็บก็ไปช่วยกนัเก็บ โรงน้ีเก็บก็
ไปช่วยกนัเก็บ แลว้เวลาไหมสุกน่ะ ไหมมีเช้ือโรคทั้งนั้น ... เราก็เขา้ไป ไม่ไดส้ระ
ผม มานอนท่ีนอน พอเชา้ก็ไปท าโนน้ท าน้ี ท าเก่ียวกบัไหมก็พาเช้ือโรคไปดว้ย ถึง
ไดต้ายกนัแบบน้ี  
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เม่ือได้พบปัญหา หัวหน้าชุมชนในขณะนั้นได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงในขณะนั้นก็คือ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบัศูนยห์ม่อนไหม ท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
มาใหค้  าแนะน าจนเกษตรกรไดเ้รียนรู้จากการแนะน าของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว จึงไดมี้การ
ปรับวิธีเล้ียงดว้ยการพยายามปฏิบติัตามหลกัการเล้ียงท่ีเหมาะสม จนในท่ีสุดสามารถปรับวิธีเล้ียง
ให้สามารถแกปั้ญหาน้ีได ้ดงัค าอธิบายของ นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ท่ี
กล่าวถึงการปรับเปล่ียนวธีิเล้ียงไหม เพื่อป้องกนัการระบาดของโรคไหมวา่ 

  
เด๋ียวน้ีแยกกนัเอาคนละท่ี แลว้ก็เวลาเล้ียงก็จะไม่เขา้ไปยุ่งกนัเลย จนกว่าไหมจะ
สุก ถึงจะเขา้ไปเตรียมของกนัในโรง... 
 
ตามหลกัการเล้ียงท่ีถูกตอ้ง ผูเ้ล้ียงตอ้งรักษาความสะอาดของตนเองและโรงเรือน

เป็นท่ีสุด ประมาณว่าหากจะตอ้งเขา้โรงไหมแต่ละคร้ัง นอกจากตอ้งใช้คลอรีนลา้งเทา้
แลว้ ยงัตอ้งอาบน ้าสระผมทุกคร้ังดว้ย และการไปเยี่ยมเยียนขอดูโรงไหมของผูอ่ื้นเป็นส่ิง
ท่ีควรหลีกล่ียงอยา่งยิ่ง นายฉลอง (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) กล่าวถึงเร่ืองน้ีวา่ “ก็
ตอ้งระวงันะ ระวงัไวดี้ท่ีสุด กนัไวดี้กวา่แก ้... เพราะถา้เป็นอะไรมาน่ีไปหมดเลยนะ” 
 

นอกจากน้ี ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ล้ียงไหมหลายรายเก่ียวกับความพยายามในการ
แกปั้ญหาจนสามารถแกปั้ญหาน้ีได ้ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม และเกษตรกรมีการปรับตวั ท่ีแสดงถึง
ความเขา้ใจในสาเหตุของปัญหาและวิธีปฏิบติั ดงัท่ี นายวนั (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) 
ไดอ้ธิบายวา่ 

  
ก็ดีกว่า ไม่ตอ้งถ่ีถ้วนมากมาย แต่เราก็ตอ้งระวงันะ เผลอก็ไม่ได้ ถ้าเผลอเราท า
ไหมตาย  ... ถา้เราเห็นวา่มนัเป็นโรคมาน่ี เท่ียวน้ีได ้5 ตวั เท่ียวหน้าตอ้งเพิ่มเป็น 
20-30 ตวันะ มนัจะทวคูีณนะ  

 
ค าอธิบายขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ผูเ้ล้ียงไหมตอ้งมีความใส่ใจ หากพบไหมเป็นโรคตอ้งรีบ

จดัการ มิฉะนั้นก็จะเกิดการระบาดของโรคเป็นทวีคูณ ท าให้ไหมตายหมด ถือเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงในการป้องกนัการระบาดของโรค ดงัค าอธิบายของนายฉลอง (นามสมมติ, 2555-
2557: ภาคผนวก ค) ท่ีมีวธีิจดัการกบัโรคระบาดวา่ 
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เราตอ้งถ่ีถว้นข้ึน ตอ้งระมดัระวงัตวัเอง ระมดัระวงัท่ีหลบัท่ีนอน หวีผมอะไรเน่ีย 
ท่ีอยูข่องเรา รองเทา้ก็ส าคญั ... ตอ้งถ่ีถว้น หรือถา้แกปั้ญหาไม่ตกจริงๆ ตอ้งหยุด 1 
รุ่น ตอ้งหยดุไปเลย 1 รุ่น แลว้จดัการใหเ้รียบร้อย ... ฆ่าเช้ือซ ้ าๆ 
 
ส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ท าใหผู้เ้ล้ียงไหมปรับตวั คือ การไม่ปลูกอาคารโรง

เล้ียงใกลบ้า้น การแยกโรงเล้ียงไหมวยัอ่อนกบัไหมวยัแก่ออกจากกนั ท่ีส าคญั คือ การไม่ไปมาหาสู่
ช่วยเหลือกนัในการเล้ียงไหม เพราะจะท าให้เกิดการระบาดไปทัว่ทั้งหมู่บา้น ณ ปัจจุบนัจึงเป็นท่ี
เขา้ใจกนัว่า ไม่ควรเขา้โรงเล้ียงของผูอ่ื้น ควรดูแลเฉพาะโรงเล้ียงของตนเองจึงจะปลอดภยั จะไม่
เกิดการระบาดของโรคเตอ้ ดงัท่ี นายฉลอง (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ไดก้ล่าวถึง
สาเหตุการระบาดของโรค วา่ 

 
สมยันั้นผมยงัเด็กอยูเ่ลย  เล้ียงกนัเยอะ  พ่อผมก็เล้ียง เล้ียงกนัเป็นแถว  หลงับา้นน้ี
ก็เล้ียง…เล้ียงกนัเยอะ ... เวลาคนโนน้เล้ียงคนน้ีเล้ียง  วนันั้นป้าตรงโนน้เขาบอกวา่
ของเขาตายหมด  รุ่นท่ีแลว้ๆ เขาก็เดินวิ่งมาหาผมเลย  ก็ไม่รู้จะว่าอยา่งไร… แลว้
แกก็เดินน่ิงๆ มาเขา้โรงไหมผม แลว้แกพูดว่าไหมเขาตายหมด ไม่รู้เป็นอะไร  ... 
เพราะไหมแกเป็นโรคข้ึนมา แกมาหาฉนั ... อนัตราย  อาจารยบ์อกว่าถา้อยา่งนั้น 
มึงตอ้งบอกเขาเลยไม่ตอ้งเขา้มา 
 
ตามหลกัวิชาการ การป้องกนัก าจดัโรคก่อนและหลงัการเล้ียงไหม สามารถท าไดโ้ดย ฉีด

สารเคมีท าลายเช้ือท่ีตกคา้งอยูใ่นห้องเล้ียงไหมทุกชนิด ดว้ยการใชฟ้อร์มาลีน 3% หรือคลอรีนละลาย
น ้ า ห้องเล้ียงไหมควรมีการถ่ายเทอากาศไดดี้ โดยเฉพาะไหมวยั 5 อุณหภูมิในห้องเล้ียงไหมไม่ควร
เกิน 30 หรือต ่ากวา่ 20 องศาเซลเซียส และความช้ืนไม่สูงกวา่ 90 % ให้ใบหม่อนท่ีมีธาตุอาหารและ
ปริมาณเพียงพอ เพื่อให้ไหมแข็งแรง ระวงัไม่ให้ตวัหนอนไหมเป็นแผล เก็บหนอนไหมท่ีแสดง
อาการเป็นโรคออกและน าไปก าจดัทิ้ง  ท าความสะอาดวสัดุอุปกรณ์ในโรงเล้ียงไหม ไม่ควรเล้ียง
ไหมหนาแน่นเกินไปและปรับปรุงพนัธ์ุไหมให้มีความตา้นทานต่อเช้ือ NPV (กรมหม่อนไหม, 
2556)  

นางวรา (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ไดก้ล่าวถึงการดูแลโรงเรือนวา่ “ตอ้งระวงั
นะ อยา่ใหห้นอนเป็นแผล ... แลว้ลา้งทั้งโรงเลย แลว้ก็เล้ียงไหมแบบห่างๆ ”  จะเห็นไดว้า่ การเล้ียง
ไหมตอ้งใส่ใจดูแลเป็นอย่างมาก หากเกิดโรคข้ึนตอ้งรีบจดัการ และการรักษาความสะอาดเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุดในการเล้ียงไหม เน่ืองจากไหมอ่อนไหวต่อโรคเป็นอยา่งมาก 
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นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ก่อนหนา้น้ี ยงัมีการปรับตวัในการปฏิบติัเพิ่มเติมอีก คือ เกษตรกร
ตอ้งท าโรงเรือนท่ีกรุดว้ยมุง้ไนลอน และมีความระมดัระวงัในการเขา้ออก เพื่อป้องกนัแมลงวนัลาย 
ทั้งโรงเล้ียงไหมวยัอ่อนและวยัแก่ มดและสัตวต์วัเล็กๆ ก็เป็นศตัรูท่ีส าคญัอีกชนิดหน่ึงท่ีท าความ
เสียหายแก่หนอนไหม มดจะกดักินไข่ไหม ท าให้ไข่ไหมไม่สามารถฟักออกเป็นตวั เกษตรกรจะใช้
ยาฆ่ามดโรยโดยรอบโรงเรือน นอกจากแมลงวนัลายและมดแลว้ จ้ิงจก จ้ิงเหลน ตะกวด และหนูก็
เป็นศตัรูส าคญัของไหม เช่นกนั สัตวเ์หล่าน้ีจะท าลายหนอนไหมโดยการกดักินเป็นอาหาร และจะ
ท าลายมากข้ึนเร่ือยๆ ถา้ปล่อยทิ้งไว ้ดงันั้น เกษตรกรตอ้งหมัน่คอยดูแลและเรียนรู้โดยใชจ้ารบีทา
ทัว่เสาและคานของโรงเรือนป้องกนัไม่ใหส้ัตวเ์หล่าน้ีเขา้ได ้

ในส่วนของปัญหาขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากเกษตรกรบางส่วนมีอายุมากข้ึน ในขณะท่ี
แรงงานวยัหนุ่มสาวไม่ค่อยสนใจงานลกัษณะน้ี มีแนวทางการแกไ้ขท่ีมีผูพ้ยายามปรับน ามาใช ้โดย
การจา้งแรงงานมาตดัหม่อนให้ จบัใส่จ่อให้ ถึงแมจ้ะท าให้ตน้ทุนสูงข้ึนกวา่คนอ่ืนท่ีใช้แต่แรงงาน
ในครัวเรือน แต่ก็ยงัสามารถมีรายไดดี้ เฉล่ียอยูท่ี่กล่องละ 8,000 บาท หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้ ซ่ึงเป็น
รายไดท่ี้ดีกวา่การปลูกออ้ย (เปรียบเทียบการปลูกออ้ย 70 ไร่ กบัปลูกหม่อน 10 ไร่) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปถึงขั้นตอน และลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
ปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมชุมชนบา้นใจดีไดว้่า แต่เดิมก่อนอพยพยา้ยถ่ินเขา้มา
อาศยัในชุมชนบา้นใจดี ชาวบา้นไดเ้รียนรู้วา่การด ารงชีพท่ีขาดแลนทรัพยากรนั้น ท าให้ไม่สามารถ
สร้างรายไดอ้ยา่งมัน่คง จึงตดัสินใจเลือกท่ีจะอพยพยา้ยถ่ิน เขา้มาจบัจองพื้นท่ีเพื่อท ามาหากินในชุน
ชนบา้นใจดี และได้ยึดอาชีพการเกษตรตั้งแต่บดันั้นเร่ือยมา แต่ไดมี้การปรับเปล่ียนลกัษณะของ
กิจกรรมเพื่อความหลากหลายในทางเลือก และเพื่อเพิ่มภูมิคุม้กนัในตนเอง โดยอาศยัภูมิปัญญาเดิม 
ผนวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ จนกระทัง่มีการรวมตวักนัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมใน
ชุมชน ท าการผลิตเพื่อการคา้ แต่อาศยัฐานความรู้เดิม ผนวกกบัขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อใหเ้ขา้มาอบรมใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งในการปลูกหม่อนเล้ียงไหมให้ประสบความส าเร็จ แต่
ก็มีปัญหาอุปสรรคเกิดข้ึนระหว่างทางมากมาย โดยเฉพาะการเกิดโรคระบาดในหนอนไหม 
ประกอบกบัเกษตรกรขาดความรู้ท่ีจะบริหารจดัการกบัปัญหาอยา่งถูกตอ้ง จึงไดล้องผิดลองถูก มี
การสอบถาม และสังเกตเห็นตวัอยา่งของเพื่อนบา้นท่ีสามารถจดัการกบัปัญหาได ้จึงไดป้รับตวัดว้ย
การปรับวิธีเล้ียงไหมให้ถูกหลกัวิชาการ จนสามารถกา้วขา้มผ่านปัญหาต่างๆ ไปได ้จากเหตุการณ์
ในคร้ังนั้น แมจ้ะท าใหเ้กษตรกรบางรายขาดทุน เป็นหน้ีสินกบัธนาคารอยา่งมาก และบางรายถึงกบั
กลวัท่ีจะเร่ิมตน้ใหม่ ตดัสินใจท่ีจะเลิกอาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหมไปเลย และผนัตวัเองเขา้สู่
ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือบางรายก็หันไปเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน ก็ยงัคงมีเกษตรกรผู ้
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมหลายรายท่ีพยายามหาทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ จนประสบความส าเร็จในปัจจุบนั 
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โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ผ่านการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ร่วมกัน
แกปั้ญหาให้ผ่านส าเร็จลุล่วงไปดว้ยกนั ส าหรับผูท่ี้ประสบความส าเร็จก็จะเป็นแบบอยา่งให้เพื่อน
สมาชิกและคนรุ่นหลงัต่อไป 

 ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมใน
ชุมชนบา้นใจดี แบ่งได ้2 ยุค โดยในยุคแรกท่ีเป็นยุคบุกเบิก เกษตรกรจะมีลกัษณะการเรียนรู้  ดว้ย
การลงมือกระท าจริง (Learning by Doing) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เผชิญปัญหาและ
สร้างทางเลือกให้กบัตนเอง มีการแสวงหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง แล้วน า
หลกัการเล้ียงท่ีถูกตอ้งมาปรับใช ้ยคุหลงัเป็นยคุของคนรุ่นใหม่ และเป็นยุคของคนท่ีลม้เหลวไดเ้ลิก
การปลูกหม่อนเล้ียงไหมไประยะหน่ึง แลว้ตดัสินใจเร่ิมตน้ใหม่ มีลกัษณะการเรียนรู้โดยอาศยัตวั
แบบท่ีประสบความส าเร็จ เพราะตวัแบบเหล่านั้นไดผ้่านการเรียนรู้ดว้ยการลองผิดลองถูกมาก่อน 
เป็นแหล่งขอ้มูลความรู้ท่ีมีคุณภาพ 

ในปัจจุบนั ผูเ้ล้ียงไหมสามารถอยูร่อดและมีคุณภาพของชีวิตท่ีดีกวา่การท าการเกษตรอ่ืนๆ   
โดยเฉพาะเม่ือเทียบกบัการท าไร่ออ้ยซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก็บเก่ียวไดเ้พียงปีละคร้ัง หากราคาออ้ยดีก็จะมี
รายไดไ้ร่ละประมาณ 10,000 บาท อีกทั้งตลาดออ้ยยงัตอ้งผา่นตวักลางเพื่อขายเขา้โรงงานเท่านั้น จะ
ติดต่อขายโดยตรงไม่ได ้แต่มีนายทุนสนบัสนุน ท าให้เกษตรกรไม่ตอ้งใชเ้งินทุนมากนกั ทั้งปุ๋ยและ
ยา ทางนายทุนหามาให้ เวลาขายก็จา้งคนมาตดั ซ่ึงส่วนใหญ่จะท าการเผาไร่เพื่อให้ใบออ้ยท่ีแห้ง
หมดไปจะไดต้ดัไดส้ะดวก เพราะใชแ้รงงานคนในการตดั ในขณะเดียวกนั การเผาไร่ก็ท  าให้ออ้ยท่ี
ตดัเส่ือมคุณภาพและดินท่ีไดรั้บความร้อนสูญเสียธาตุอาหารและสารอินทรียใ์นดินบางส่วน ท าให้
ธาตุอาหารท่ีส าคญัจืดจางลงเร่ือยๆ ชาวไร่จึงตอ้งลงทุนในการใส่ปุ๋ยมากข้ึนเร่ือยๆ อย่างไรก็ตาม 
รายไดจ้ากออ้ยเป็นภูมิคุม้กนัใหก้บัเกษตรกร ท าใหมี้ความย ัง่ยนืในการด ารงชีพมากข้ึน  

จากท่ีอธิบายมาทั้งหมด แสดงให้เห็นวา่อาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหมเป็นอาชีพท่ีดี ท ารายได้
สูง มีอิสระ ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร ไม่มีใครเป็นเจ้านาย และท างานอยู่ในพื้นท่ีได้ โดยไม่ต้อง
เดินทางไปท างานนอกหมู่บา้น ขยนัก็ออกท า ไม่ขยนัก็หยดุ เช่น ช่วงฤดูร้อนเกษตรกรหยุดเล้ียงไหม
กนัหลายครอบครัว เพราะไหมไม่ค่อยเจริญเติบโตเหมือนในฤดูหนาว เป็นตน้ นอกจากน้ี รอบการ
เล้ียงสั้ น จึงมีโอกาสท าก าไรได้มาก หากดูแลไหมได้ดี แต่น่าเสียดายท่ีคนรุ่นไหม ซ่ึงเรียนจบ
ปริญญาตรีมักจะไม่สนใจท าไร่ปลูกหม่อนเล้ียงไหม กลับไปสนใจท างานเป็นลูกจ้างใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือรับราชการ ซ่ึงก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคให้ผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมใน
ปัจจุบนัไม่สามารถขยายก าลงัการผลิตได้ เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในช่วงท่ี
หนอนไหมก าลงัอยูใ่นวยัจะสุก ไหมจะกินจุมาก หากตดัหม่อนมาให้ไม่เพียงพอ เก็บข้ีไหมไม่ทนั ก็
จะท าใหผ้ลผลิตรังไหมไม่ดี รวมทั้งการตอ้งมีแรงงานช่วยจบัไหมท่ีสุกเขา้จ่อซ่ึงก็เป็นงานหนกั หาก
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ท าไม่ทนั ผลผลิตก็เสียหายเช่นกนั ซ่ึงกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมของบา้นใจดีไดผ้่านประสบการณ์
ต่างๆ ทั้งดีและร้ายมาหมดแลว้ จึงเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่าน้ีมาใช้ในการปรับตวัเพื่อ
การด ารงชีพ จนไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจในปัจจุบนั ดงัท่ีจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป  

ปัจจุบนัมีผูรู้้ ผูป้ระสบความส าเร็จระดับจงัหวดัอยู่ในบ้านใจดี ท าให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้แบบปากต่อปาก ใครท าแลว้ไดผ้ลดีก็บอกกนัต่อๆ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผลส าเร็จใน
การถ่ายทอดความรู้จากผูท่ี้กระท าแล้วประสบความส าเร็จ ส่งต่อความรู้ให้กบัผูอ่ื้นให้มีการปรับ
วิธีการเล้ียงท่ีเหมาะสม เช่น หน้าหนาวหม่อนจะเจริญเติบโตดี ไหมจะโตดี กินดี เปลือกรังหนา 
สามารถเล้ียงติดต่อกนัไดส้องรุ่น แต่ในหนา้ร้อนไหมจะไม่ค่อยกินและมกัเป็นโรคตาย เช่นเดียวกบั
ในหนา้ฝนอากาศช้ืน ตวัไหมจะบวมและตายง่าย อาจหลีกเล่ียงการเล้ียงหรือเล้ียงนอ้ยลง เพื่อท่ีจะได้
ดูแลไดน้ั้น นอกจากนั้น ยงัมีการเรียนรู้เพื่อการแกปั้ญหา เช่น การจะให้ไหมดี หม่อนท่ีใชเ้ล้ียงก็ตอ้งดี 
มียอดอ่อนๆ ใบใหญ่ๆ หม่อนท่ีเป็นเพล้ียควรตดัทิ้งท าลายไป เม่ือตดัแลว้จะแตกใบอ่อนใหม่ ตาม
ดว้ยการใหน้ ้ามากกวา่ปกติ โรงเรือนตอ้งไม่อยูติ่ดบา้น โล่ง โปร่ง มีมุง้รอบ ควรแยกโรงวยัอ่อนกบั
วยัแก่ และตอ้งมีการรักษาความสะอาดร่างกาย เส้ือผา้ ผม แมก้ระทัง่ท่ีนอน โดยก่อนจะเขา้โรงเล้ียง
จะตอ้งอาบน ้ าสระผมให้เรียบร้อย รองเทา้ตอ้งฆ่าเช้ือโรคอยา่งดี ซ่ึงการปฏิบติัปรับตวัให้เหมาะกบั
ช่วงเวลาดงัท่ีกล่าวมา ลว้นแลว้แต่เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผูเ้ล้ียงไหมท่ีประสบ
ความส าเร็จ แลว้ถ่ายทอดต่อๆ กนั จนท าให้แนวทางการเล้ียงไหมในชุมชนน้ี ในปัจจุบนั เป็นแนวทาง
การด ารงชีพท่ีมัน่คงมากข้ึน มีรายไดต่้อเน่ืองเป็นประจ าและมากพอท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของผู ้
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมได ้ซ่ึงหากมีการจดัการใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนก็จะช่วยพฒันาไปสู่ความย ัง่ยนืได ้ 

 

4.5  ผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวธีิการด ารงชีพสู่ความยัง่ยืน 
 ของครัวเรือนในชุมชน 

 
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั พบว่า ผลของกระบวนการเรียนรู้ของ

ชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แนวทางคือ 1) เลิก
ท าการเกษตรและหนัไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร (Off-Farm) 2) ยงัคงยึดมัน่ท าการปลูก
หม่อนเล้ียงไหมอย่างมัน่คงตลอดเวลาประมาณ 20 ปี และ 3) ยงัคงท าการปลูกหม่อนเล้ียงไหม
ควบคู่กบัการท ากิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน โดยให้สมาชิกในครัวเรือน
บางส่วนออกไปท างานนอกภาคการเกษตร ในขณะเดียวกนั ก็แบ่งเวลาบางส่วนท ากิจกรรมทางการ
เกษตรอ่ืนๆ นอกเหนือจากการปลูกหม่อนเล้ียงไหม โดยจะสามารถอธิบายรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเลือกยทุธวธีิการด ารงชีพทั้ง 3 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 
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เกษตรกรท่ีประสบปัญหาโรคระบาดในตัวหนอนไหมจากเหตุการณ์ในอดีต และไม่
สามารถแกไ้ขไดดี้ในขณะนั้น บางส่วนประมาณหน่ึงในสามของเกษตรกรท่ีปลูกหม่อนเล้ียงไหม
ในชุมชน ไดเ้ลิกท าการเกษตรโดยได้หันไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อด ารงชีพแทน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากประสบปัญหาการขาดทุนจากการลงทุนเพื่อปลูกหม่อนเล้ียงไหม แลว้ไหมตายหมด 
จึงมีหน้ีสินกบัธนาคารจ านวนมาก จากการกู้สินเช่ือเพื่อน ามาลงทุนเร่ิมตน้ในการสร้างโรงเรือน 
และซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทั้งหมด เหตุการณ์ในคร้ังนั้น ท าให้เกษตรกรเหล่าน้ีถอดใจและไม่กลา้เส่ียงท่ี
จะท าการเกษตรอีกต่อไป โดยบางรายถึงขนาดตอ้งขายกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให้กบัผูอ่ื้นเพื่อน ามาใช้
หน้ี แลว้หนัไปประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปทั้งภายในและภายนอกชุมชน ในขณะท่ี บางรายก็หนัไป
เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และประกอบอาชีพคา้ขายแทน  

จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับคนในชุมชนรายหน่ึง ซ่ึงประกอบอาชีพขาย
ก๋วยเต๋ียวอยูภ่ายในหมู่บา้น ไดรั้บทราบขอ้มูลวา่ เดิมทีตนก็ปลูกหม่อนเล้ียงไหมเช่นกนั แต่ประสบ
ปัญหาโรคระบาดในหนอนไหมจนเกิดภาวะขาดทุน ส้ินเน้ือประดาตวั เป็นหน้ีเป็นสินมากมาย แต่
ปัจจุบนัไดใ้ช้หน้ีหมดไปแลว้ โดยกล่าวสั้นๆ ว่า “เข็ดกบัการปลูกหม่อนเล้ียงไหม” จึงไดไ้ปลอง
ขายอาหารในชุมชนแทน ซ่ึงมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ พร้อมกบักล่าวเพิ่มเติมวา่ “มีลูกมีหลานก็ไม่อยาก
ให้ปลูกหม่อนเล้ียงไหม เพราะมีความเส่ียงสูง” โดยท่ีสถานท่ีท่ีเป็นร้านในปัจจุบนัน้ีก็คือโรงเรือน
เก่าส าหรับเล้ียงไหม อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้ขอ้มูลรายดงักล่าว ยงัให้ขอ้มูลเชิงตั้งขอ้สังเกตเป็นประเด็น
ท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมวา่ “ปัจจุบนัเห็นราคาไหมดี คนท าก็รวยข้ึน ไหมไม่ตายแลว้ อยากกลบัไปท าอีก 
ก็ท  าไม่ไหวอายมุากแลว้”  

ส าหรับเกษตรกรท่ียงัคงยึดมัน่ท าการปลูกหม่อนเล้ียงไหมอยา่งมัน่คงตลอดเวลากวา่ 20 ปี 
ซ่ึงมีสัดส่วนประมาณสองในสามของเกษตรกรท่ีปลูกหม่อนเล้ียงไหมในชุมชน ไดฝ่้าฟันอุปสรรค
จนประสบความส าเร็จ และสามารถเป็นแบบอยา่งให้เกษตรกรรุ่นใหม่ไดเ้รียนรู้แนวทางการด ารง
ชีพได ้ซ่ึงเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีวา่น้ีบางรายเป็นทายาทของเกษตรกรบางส่วนท่ีไดเ้ลิกท าการเกษตรใน
คร้ังท่ีประสบปัญหาโรคระบาดในหนอนไหมในอดีต แต่เห็นโอกาสในการสร้างรายได้ด้วยการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหม หลงัจากท่ีปัญหาต่างๆ สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
อีกทั้งยงัเห็นวา่การปลูกหม่อนเล้ียงไหมช่วยให้สามารถอยูอ่าศยัในชุมชนเพื่อดูแลบิดามารดาไดอี้ก
ดว้ย ทั้งน้ี เหตุผลส าคญัท่ีเกษตรกรกลุ่มหน่ึงยงัคงยึดมัน่ท าการปลูกหม่อนเล้ียงไหมอย่างมัน่คง
ตลอดเวลากว่า 20 ปี คือ เร่ืองของผลตอบแทน และโอกาสของความย ัง่ยืนในการปลูกหม่อนเล้ียง
ไหม ซ่ึงสามารถสร้างรายไดดี้ มีรายไดทุ้กๆ 15-20 วนั หากมีไร่หม่อนและมีโรงเล้ียงอยู่แลว้ก็ท า
ก าไรไดค้่อนขา้งสูง โดยมีขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูท่ี้มีประสบการณ์บางราย สนบัสนุนเหตุผลน้ี กล่าวคือ 
การเล้ียงไหม 1 กล่องประมาณ 22,000 ตวั จะขายไดเ้งินประมาณ 10,000 บาท ต่อรอบการเล้ียง 1 รุ่น ซ่ึง
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ใช้เวลาประมาณเวลา 15-20 วนั โดยใช้ตน้ทุนโดยประมาณเพียง 2,000 บาท ต่อไหม 1 กล่อง 
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผูเ้ล้ียงจะตอ้งขยนัลงแรงและเอาใจใส่ดูแลไหมให้ดี จึงจะประสบผลส าเร็จ 
ตวัอย่างเช่น กรณีของนายเดช (นามสมมุติ) ท่ีพึ่งจะเล้ียงไหมและก็ประสบความส าเร็จอย่างดี ได้
อธิบายว่า “ท าการปลูกหม่อนเล้ียงไหมมาประมาณ 3 ปี ไดผ้ลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ ไดรั้บรางวลั
เกษตรกรเล้ียงไหมดีเด่นของจงัหวดัสุพรรณบุรี จากบริษทั จล (นามสมมุติ, 2557: ภาคผนวก ค) ... 
ก าลังจะมีอีกสามครอบครัวท่ีจะเล้ียงไหม” เช่นเดียวกับนายฉลอง (นามสมมติ, 2555-2557: 
ภาคผนวก ค) กล่าวถึงการเล้ียงไหมในปัจจุบนัวา่  “เขา (เจา้หนา้ท่ีจากบริษทั) ก็ยงับอกวา่ใหเ้ล้ียงกนั
เยอะๆ ราคาไหมดี เขาบอกราคาไหมในตลาดโลกดี” สอดคล้องกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากนางฉวี (นาม
สมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ท่ีกล่าววา่ “ตอนนั้นเป็นโรค เขาก็เลิกกนั เล้ียงกนัไดไ้ม่เท่าไหร่เอง
เลิกกนั น่ีเร่ิมกนัอีกล่ะเล้ียงกนัอีก...” ส าหรับ นางจนั (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) กล่าวถึง
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาวา่  

 
เราก็ปลูกทั้งหม่อน ทั้งเล้ียงไหม มาประมาณ 20 ปี ก็เจอมาหมด ทั้งโรค ทั้งแมลง 
ก็แกปั้ญหากนัไป ก็ผ่านมาไดน้ะ ... เขาก็สนใจกนัเยอะนะตามบา้นน่ี เขาก็สนใจ
กนัเยอะเลยล่ะ ก าลงัถามๆ กนัอยู ่... เม่ือก่อนไหมมนัตาย เด๋ียวน้ีมนัไม่ตาย เด๋ียวน้ี
เขาเห็นท่ีเราเล้ียงไดร้าคาดี แลว้ก็มนัไม่เป็นโรคเหมือนแต่ก่อนท่ีเขาเคยเล้ียงแลว้ก็
หยดุกนัไป ปัญหามนัเยอะ ... อยากจะเล้ียงกนั ตรงน้ีเขาก็จะเล้ียง ก็ยงัศึกษากนัอยู ่
 
เช่นเดียวกบัสมาชิกของกลุ่มท่ีเช่ือมโยงกบับริษทั จิม (นามสมมุติ, 2557: ภาคผนวก ค) นาย

อ ่า (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ซ่ึงเป็นหวัหนา้กลุ่มก็แจง้วา่ ก าลงัมีผูส้นใจเล้ียงไหมเขา้
มาใหม่ 2 คน ท่ีสนใจท าภายใตข้อ้ตกลงกบั บริษทั จิม โดยนายอ ่าเป็นผูดู้แลและเป็นคนกลาง
ประสานในการแจกจ่ายตวัอ่อนของหนอนไหม ยา และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ซ่ึงเป็น
นโยบายของบริษัท จิม ด้วยท่ีต้องการผู ้เล้ียงไหมเพิ่ม โดยนายอ ่ า (นามสมมติ, 2555-2557: 
ภาคผนวก ค) กล่าววา่ “อย่างนอ้ยๆ คุณก็ตอ้งหาสมาชิกอยา่งน้อย 15 คน เขาพูดอย่างน้ี แต่ตอนน้ี
ผมมี 7” ทั้งน้ีนายอ ่า เป็นผูเ้ล้ียงไหมรุ่นแรกๆ เหมือนอดีตผูใ้หญ่ และประสบกบัปัญหาตน้หม่อน
และหนอนไหมตายมาแลว้ แต่ก็ผา่นวกิฤติต่างๆ มาไดจ้นมาถึงปัจจุบนั ซ่ึงเดิมท าภายใตข้อ้ตกลงกบั
บริษทั จล การท่ีนายอ ่าแยกกลุ่มเน่ืองจากราคาซ้ือรังไหมท่ีบริษทั จิมให้สูงกว่าบริษทั จล (บริษทั 
จิมให้ราคารังไหมสูงสุดกิโลกรัมละ 220 บาท แต่บริษทั จลให้ไม่เกินกิโลกรัมละ 200 บาท) แต่
กระบวนการเล้ียงและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ี นายอ ่า ยงัมีประสบการณ์การปลูก
หม่อนเล้ียงไหมมากวา่ 20 ปี ส่วนท่ีนายอ ่าประสบน้ี สามารถเทียบไดก้บักรณีของนางจอม (นาม
สมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ซ่ึงเป็นรุ่นบุกเบิก แต่ยงัคงอยูก่บับริษทั จล ตั้งแต่ตน้จนปัจจุบนั 
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ซ่ึงขณะน้ีมีอายุ 61 ปี มีสามีอายุ 66 ปีแลว้ และไดมี้การปรับการด ารงชีพ ดว้ยการเล้ียงหนอนไหม
นอ้ยลง เน่ืองจากอายุมาก เธอไดอ้ธิบายวา่ เคยเล้ียง 3-4 กล่อง แต่ปัจจุบนัเล้ียงอยูเ่พียง 1 กล่องถึง 1 
กล่องคร่ึง เน่ืองจากอายุมากและไม่มีแรงงานเพียงพอ แต่ยงัสามารถปลูกหม่อนเล้ียงไหมได ้
นอกจากการเล้ียงไหมแลว้ นางจอม (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ยงัขายใบหม่อนให้กบั
ผูผ้ลิตใบชาในราคากิโลกรัมละ 2-3 บาท อีกดว้ย การปฏิบติัและปรับตวัดงักล่าวน้ี แสดงให้เห็นถึง
ความต่อเน่ืองของการปลูกหม่อนเล้ียงไหมวา่ สามารถปรับบางส่วนต่อเน่ืองไปเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืนได ้
เพื่อท าเป็นรายได้เสริม จนนางจอมสามารถส่งเสียบุตรให้เรียนจบมหาวิทยาลยัได้ ขอ้ค้นพบน้ี 
สอดคลอ้งกบัค าอธิบายของอดีตผูใ้หญ่บา้น คือ นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ท่ี
ใหส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัรายไดจ้ากการเล้ียงไหม เทียบกบัอาชีพขายเน้ือหมูท่ีตลาดนดัของญาติห่างๆ ท่ี
มีศกัด์ิเป็นหลาน โดยนางบุญไดว้่าจา้งให้หลานช่วยเล้ียงไหมให้ ซ่ึงนางบุญเป็นผูล้งทุน พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีสั่งสมมา บอกเล่าประสบการณ์และสอนวธีิการปลูกหม่อนเล้ียงไหมให้ทั้งหมด 
ส่วนหลานเป็นผูล้งแรง เม่ือขายรังไหมได ้นางบุญจะแบ่งรายไดจ้ากการขายใหห้ลานคร่ึงหน่ึง ดงัน้ี 

  
มนัเรียกฉนัยา่นะ ฉนับอกลองเล้ียงไหมดูสิ วา่มนัจะดีกวา่ขายหมูไหม หมูน่ีมนัได้
เป็นรายวนั อนัน้ีมนัไดเ้ป็นราย 14-15 วนั มนัมาเล้ียงรุ่นแรกน่ะ... เล้ียง 2 กล่อง... 
ไหมสุก 14 วนั 15 วนั ก็ขายละ มนัไดก้ล่องละ 10,500 บาท แบ่งกนัก็ไดค้นละ 
10,500 บาท โหมนัดีใจ ไม่ตอ้งลงทุนอะไร ลงแรงอย่างเดียวไดเ้ยอะแยะ เด๋ียวน้ี
มนัก็กลบัมาเล้ียงไหมเป็นถาวรนะ 

 
เม่ือพิจารณาสภาพการณ์ต่างๆ จนถึงวนัน้ี อาจกล่าวไดว้า่ วิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนของ

ผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมชุมชนบา้นใจดี ท่ีเป็นปัญหาไม่ใช่มาจากผลตอบแทนท่ีไม่ดีและแกปั้ญหา
วิธีการเล้ียงไม่ได ้แต่เป็นปัญหาการขาดผูสื้บทอดกิจการปลูกหม่อนเล้ียงไหม เพราะลูกๆ ท่ีเรียน
สูงๆ มีการศึกษาดีมกัไม่อยากท างานในไร่ท่ีเหน่ือยและเป็นงานหนกั ส่ิงท่ีท าให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหม เน่ืองจากเป็นงานท่ีตอ้ง “ลงทุนและลงแรง” ไม่ใช่นัง่โต๊ะท างานสบาย ๆ แต่
รายได้ของการปลูกหม่อนเล้ียงไหมเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ อีกทั้งยงัเป็นอาชีพอิสระ เป็นกิจการของ
ตนเอง จะมีรายไดม้ากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความขยนัของตนเอง ดงัท่ีนางวรา (นามสมมติ, 2555-2557: 
ภาคผนวก ค) กล่าววา่ 

 
งานอย่างโน้นไม่ตอ้งลงทุน ลงแรงอย่างเดียวก็ได้ตงัค์น่ี… ไม่โดนแดด ผิวขาว
สวยงาม แต่กบัเราน่ีมอมแมม ตอ้งลงทุนเอง … โอ๊ย ไดดี้กวา่แยะ… อืม เงินเดือน
ลูกสาวหม่ืนเดียว แม่เล้ียงไหมเด๋ียวเดียวก็ไดล้ะ… แต่แม่ก็มอมแมมนะ ลูกก็นัง่อยู่
ในร่มกนัแลว้เนอะ 
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แมจ้ะเป็นงานท่ีตอ้งลงทุนและลงแรง แต่ผูท่ี้มีใจรักในการปลูกหม่อนเล้ียงไหมมีแนวคิดท่ี
เป็นบวกกบัการปลูกหม่อนเล้ียงไหม เช่น นางฉวี (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ก็ยงัมี
ความหวงัวา่จะมีผูสื้บทอดกิจการปลูกหม่อนเล้ียงไหม เพราะลูกหลานของคนในชุมชนบางรายอาจ
กลบัมาท าอาชีพน้ีอีก หลงัจากท างานเป็นลูกจา้งนอกชุมชนมาระยะหน่ึง โดยตั้งขอ้สังเกตวา่ 

 
... พวกเด็กๆ เขามีท่ีนัง่ ก็นัง่ไป เม่ือมนัเบ่ือท างานเป็นลูกจา้งเขา เด๋ียวมนัก็ตอ้ง
กลบัมา มนัจะดีกว่าไปท าอย่างโน้น ตอ้งให้เด็กมนัมีหัวคิดหน่อย ตอนน้ีมนัเพิ่ง
อาย ุ18-19 น่ี มนัก็อยากไปสนุกสบายใช่ไหม 

 
นางฉวี (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ซ่ึงเป็นผูท่ี้ปลูกหม่อนเล้ียงไหมภายใต้

ขอ้ตกลงกบับริษทั จล ไดแ้สดงความเห็นถึงความเช่ือมัน่ต่อบริษทั จล วา่ บริษทัมีความมัน่คง และ
ท างานตามปนิธานของผูก่้อตั้ง คือ ท าอย่างครบวงจร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วม อีกทั้งบริษทัมี
ประวติัการด าเนินการอนัยาวนานกว่า 70 ปี ผ่านประสบการณ์มาแลว้นบัไม่ถว้น ธุรกิจการปลูก
หม่อนเล้ียงไหมของบริษทัมีความสม ่าเสมอดว้ยดีตลอดมา ในขณะท่ีบางบริษทัมีบางช่วงท่ีงดการ
รับซ้ือไหม ท าให้เกษตรกรในกลุ่มน้ีไม่ค่อยสบายใจนกั แมว้่าการให้ผลตอบแทนจากการขายรัง
ไหมจะต ่ากว่าบริษทัอ่ืน จนท าให้มีสมาชิกจ านวนหน่ึงลาออกไปท าขอ้ตกลงกบับริษทัอ่ืน ก็ถือว่า
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของกลุ่มผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมท่ีมีบริษทัรับซ้ือรังไหมเพิ่มข้ึน  

จากการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมของอีกบริษัทหน่ึง ก็ได้รับทราบ
ความเห็นต่อผลตอบแทนและความมัน่คงในการปลูกหม่อนเล้ียงไหมวา่ 

 
รายได ้30,000 กว่าบาทต่อเดือน มนัก็อยู่ไดแ้ลว้ ส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี 2 คน
แลว้... ส่วนหลกัๆ เราก็ท าออ้ยไป ออ้ย 20 กวา่ไร่ หม่อน 7-8 ไร่ แลว้ก็เล้ียงไหม
ใหก้บับริษทัเป็นรายเดือน เหน่ือยเราก็หยดุ ไม่ตอ้งไปด้ินรนอะไรมากนะ  

 
เช่นเดียวกบั นายเดช (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ซ่ึงปลูกหม่อนเล้ียงไหมควบคู่

กบัการท าไร่ออ้ย ไดแ้สดงความเห็นถึงความมัน่คงของการท ากิจกรรมสองอยา่งควบคู่กนัวา่ 
 
ตีรายปี เป็นอ้อยไป 200,000 กว่าบาท ไอ้ส่วนรายเดือนก็ มีค่ าน ้ า  ค่ าไฟ  
ค่าลูกเรียน น้ีถา้ลูกเรียน 2 คน ก็สบาย เราจะไดไ้ม่ตอ้งด้ินรนแลว้ (ส าหรับไหม)
เล้ียงก็ไดเ้งิน ไม่เล้ียงก็ไมไ่ดเ้งิน เหน่ือยก็หยดุ ชีวติก็ประมาณนั้น 
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นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) อดีตผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมน าอาชีพการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมเขา้มาในชุมชนเป็นคร้ังแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยเล้ียงไหมพนัธ์ุท่ีทาง
ราชการส่งเสริม แลว้ปรับเปล่ียนมาเล้ียงไหมในระบบอุตสาหกรรม ภายใตข้อ้ตกลงกบับริษทัใน
ภายหลงั เพื่อขายรังไหมให้กบับริษทั ตลอดจนเป็นผูน้ ากลุ่มเล้ียงไหมระบบอุตสาหกรรม เป็นผูน้ า
เกษตรกรในการเจรจาต่อรองเร่ืองราคาและผลประโยชน์ของเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหม อดีต
ผูใ้หญ่บา้นไดมี้การน าแนวคิดเร่ืองของเสียเหลือศูนย ์หรือ Zero Waste มาใชใ้นการประกอบอาชีพ
หม่อนไหม และไดอ้ธิบายถึงระบบ Zero Waste วา่ เป็นระบบท่ีพยายามใชป้ระโยชน์จากส่ิงต่างๆ ท่ี
เกิดจากการเล้ียงไหมไม่ใหเ้หลือ โดยการน ารังไหมท่ีจ าหน่ายไม่ไดห้รือใชส้าวเส้นไหมไม่ไดม้าใช้
ประโยชน์ น าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายชนิด เช่น น าไปท าสบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู 
และโลชั่นจากโปรตีนไหม ผ่านวิธีการท่ีมีการจัดอบรมข้ึนมา ซ่ึงสามารถปฏิบติัได้ง่ายและมี
คุณภาพดี นอกจากน้ี นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ยงัไดอ้าสาเป็นครูสอนเทคนิค 
วิธีการท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม รวมถึงเป็นผูน้ าท่ีปฏิบติัตวัเป็น
แบบอยา่งและช้ีแนะให้สมาชิกทุกคนไดเ้ห็นวา่ อาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหมเป็นอาชีพท่ีดี ท าให้
ครอบครัวมีรายไดท่ี้มัน่คง สามารถสร้างความอบอุ่นให้ครอบครัวและมีรายไดท่ี้แน่นอนและมัน่คง 
จนไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการปลูกหม่อนเล้ียงไหม ประจ าปี พ.ศ. 
2557 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากผลของการทุ่มเทท างานอยา่งไม่ยอ่ทอ้ 

ปัจจุบนั นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ได้ติดต่อไปท่ีกรมหม่อนไหม 
เพื่อให้ช่วยเหลือน าหม่อนทานผลพนัธ์ุเชียงใหม่มาปลูกในชุมชน โดยประมาณการไวว้่าหน่ึงไร่
ปลูก 100 ตน้ ให้ผลผลิตตน้ละหน่ึงกิโลกรัม ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนจะไดเ้ก็บผลหม่อนได้คร้ัง
หน่ึง โดยเฉล่ียราคาขายผลหม่อนสดประมาณกิโลกรัมละ 100 บาท พอเก็บผลเสร็จจะตดัแขนงให้
แตกใบอ่อนส าหรับเล้ียงไหมต่อไป รายไดท่ี้ไดจ้ากการขายผลหม่อนจะไดส้องเดือนคร้ัง ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์ ท าให้ทราบวา่การเก็บผลหม่อนไปขายจะท าให้มีรายไดเ้ฉล่ียไร่ละหม่ืนกว่าบาทต่อการ
เก็บเก่ียวหน่ึงคร้ัง (สองเดือน) เหมือนกนั แต่ส าหรับการเล้ียงไหมจะไดเ้งินดีกว่า เพราะเล้ียงเพียง 
15 วนัก็สามารถขายไดแ้ลว้ และไดเ้ฉล่ียเดือนละสองหม่ืนบาท แต่ก็เป็นงานหนกักวา่ เพราะจะตอ้ง
มีการดูแลหนอนไหมตลอดเวลา ส าหรับการปลูกหม่อนทานผลถือเป็นเป็นทางเลือกท่ี นางบุญ 
(นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ตอ้งการทดลองท าเป็นตวัอยา่งให้คนในชุมชนไดเ้ห็น โดย
น าเสนอใหป้ลูกกนัคนละ 1-2 ไร่ ก็เพียงพอจะไดไ้ม่เหน่ือยมาก โดยเกษตรกรสามารถน าผลหม่อน
ไปขายสด ในขณะท่ีใบหม่อนก็สามารถน ามาใหไ้หมกิน ท าใหไ้ดป้ระโยชน์สองต่อ  

ส าหรับอาชีพการทอผา้ไหมนั้น นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ไดใ้ห้
ความเห็นวา่ คุณภาพผา้ของชาวบา้นสู้ของโรงงานหรือบริษทัไม่ได ้เพราะบริษทัมีการใชเ้คร่ืองจกัร
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และการสาวไหมท่ีมีคุณภาพกวา่การท่ีชาวบา้นสาวไหมเอง เส้นไหมท่ีชาวบา้นท าจะเป็นเกลียวไม่
เสมอ ในขณะท่ีโรงงานใชเ้ส้นไหมยืนท่ีดีกวา่ เวลาทอออกมาเป็นผา้จึงสวยกวา่ อย่างไรก็ตาม บาง
บา้นก็ยงัคงรักษาการสาวไหม และการทอผา้อยูบ่า้ง โดยเปล่ียนไปเป็นการทอผา้ฝ้ายบา้ง ผา้ขาวมา้
บา้ง โดยการซ้ือวตัถุดิบเส้นใยฝ้ายจากชุมชนอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายกบันางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: 
ภาคผนวก ค) เพราะตลาดผา้ไหมของหมู่บา้นไม่ใหญ่มากนกั ยงัพอขายไดก้็เน่ืองจากมีการซ้ือไป
เป็นของขวญัผูป้ลดเกษียณ ซ้ือไปส าหรับตดัใส่ไปงานแต่งงาน งานบวช หรืองานเทศกาลอ่ืนๆ ผู ้
ท่ีมาซ้ือส่วนใหญ่เป็นคนท่ีอยูชุ่มชนใกลเ้คียง คนในชุมชนก็พอมีบา้ง และบางคร้ังไดมี้โอกาสไป
ออกร้านขายในกรุงเทพฯ โดยการสนบัสนุนจากภาครัฐ อาทิเช่น กรมหม่อนไหม กรมการพฒันา
ชุมชน ฯลฯ ดงันั้น นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) จึงพยายามน าเสนอทางเลือกใน
การด ารงชีพนอกเหนือจากการทอผา้ไหม โดยมีแนวคิดการพฒันาผลผลิตท่ีแปรรูปจากหม่อนว่า 
ควรท าควบคู่กบักิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกนั จะไดใ้ห้เกษตรกรมีงานท าอยา่งต่อเน่ือง และมีรายได้
จากหลายช่องทาง ดงัน้ี 

  
ปลูกหม่อนน่ี ปลูกหวัไร่ไป ปลูกขา้งบา้นบา้ง ...ไม่เป็นไร เขาเล้ียงไหมน้ีล่ะเราไป
ปลูกน่ะ คนน้ีมนัจะอยากหารายได้อีกทางหน่ึง ... เล้ียงไปด้วยกัน ก็ช่วยกัน 
ช่วยกนัดูแล ช่วยกนัคิดวา่จะท าอยา่งไรบา้ง เออ ของเราจะตอ้งแปรรูปเองบา้งนะ
... ก็จะให้วิทยากรมา ... ทางกรมเขาอาจจะส่งกันมา อันน้ีเขาเรียกโครงการ
ส่งเสริมหม่อน ไหมครบวงจร ท าน ้ า (จากผลหม่อน) พร้อมด่ืม ผลหม่อนอะไร
พวกน้ี ... เป็นแยม ... ท าขนมเคก้จากหม่อนอะไรพวกน้ี คราวน้ีมีเด็กท่ีท าเก่งอยู่
คน เวลามีแขกมาก็ใหม้นัท า ... ขนมเคก้ลูกหม่อน แลว้ก็คุกก้ีลูกหม่อนอะไรอยา่ง
น้ี... 

 
นอกจากน้ี นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ยงัมีแนวคิดท่ีจะจดัท าศูนยก์าร

เรียนรู้ควบคู่กับการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยกล่าวว่า “ฉันเองนะเป็นคนติดต่อ ให้
ประสานทางกรมไหมเขา ต่อไปก็จะท าเหมือนแบบหมู่บา้นท่องเท่ียว ... เพราะวา่ตอ้งมีฐานสัก 4-5 
ฐานอะไรน่ี” แสดงให้เห็นถึงวิสัยทศัน์ของอดีตผูใ้หญ่บา้นในวยั 78 ปีน้ีว่า ยงัมีความกระตือรือร้น
ในการพฒันาเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนหลายช่องทางและให้เพียงพอ จากการสังเกตตั้งแต่
ผูว้ิจยัเร่ิมลงพื้นท่ีประมาณปีเศษพบว่า อดีตผูใ้หญ่บา้นยงัคงมีความกระฉับกระเฉง ขยนัในการท า
กิจกรรมต่างๆ ท างานรับใช้สังคมอย่างต่อเน่ืองไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย โดยเฉพาะการเป็น
วทิยากร ซ่ึงเขาไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ 
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แต่ฉนัน่ีช่วยเหลือสังคม ก็ใชเ้งินตวัเองเวลาไปสอน บางทีไม่มีรายไดห้รอก เขาให้
ไปเป็นวทิยากรไปบรรยายท าสบู่แชมพูอะไรน่ีก็ไป บางทีไม่มีค่าวิทยากรให ้ก็ไป 
อยา่งหมู่บา้นของ กศน. น่ีนะ เงินเดือนค่าตอบแทนมนันอ้ยนะ ... บางทีไปแลว้ได้
เงินมาก็ยกให้กลุ่มเขาไป เอาไปเถอะฉันไม่เอา เขาบอกแม่ใหญ่เวลาไปสอนใคร
ใหช้วนเขาไปดว้ยนะ 
 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนของครัวเรือนใน

บา้นใจดีเป็นกระบวนการแบบพื้นบา้น ใช้วิธีการบอกต่อและฝึกปฏิบติัร่วมกนั ใครท าไดดี้ก็บอก
เล่าประสบการณ์ให้ผูอ่ื้นฟังเพื่อน าไปทดลองปฏิบติั การท่ีประสบการณ์ในการปลูกหม่อนเล้ียงไหม
ของกลุ่มมีมามากกวา่ 20 ปี ซ่ึงตอ้งประสบกบัปัญหามาทุกรูปแบบแลว้ ท าให้ในปัจจุบนัพอจะมีแนว
ทางการแกปั้ญหาทุกแนวทาง จึงท าใหก้ารปลูกหม่อนเล้ียงไหมของบา้นใจดีประสบความส าเร็จจาก
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในขณะเดียวกนั คนในชุมชนส่วนหน่ึงเรียนรู้ท่ีจะเขา้ร่วมท าการเกษตรแบบมี
ขอ้ตกลงโดยมีบริษทั จล และบริษทั จิมเป็นก าลงัหลกัในการสนบัสนุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ไข่
ไหม หนอนไหม แป้งยาโรยตวัไหม ยาฆ่าเช้ือ ไปจนถึงก่ิงพนัธ์หม่อน อีกทั้งยงัรับซ้ือผลผลิตอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาท่ีน าไปสู่ความย ัง่ยนืไดพ้อสมควรของอาชีพน้ี 
 

4.6  กรณศึีกษารายครัวเรือน 
  

ขอ้มูลกรณีศึกษารายครัวเรือนไดม้าจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของตวัแทนครัวเรือน จ านวน 
3 ครัวเรือน โดยเลือกจากครัวเรือนท่ีมีลกัษณะน่าสนใจในการด ารงชีพ คือ 1) ครัวเรือนของนางบุญ 
(นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) มีลกัษณะท่ีน่าสนใจ คือ เป็นแกนน าในการประกอบอาชีพ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมในชุมชนบ้านใจดี และประสบความส าเร็จจนได้รับรางวลัพระราชทาน
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านปลูกหม่อนเล้ียงไหม ประจ าปี พ.ศ. 2557 จากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 2) ครัวเรือนของนายวนั (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) มีลกัษณะท่ีน่าสนใจ คือ 
นายวนั เป็นเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมในยคุแรกๆ ท่ีประสบปัญหาโรคหนอนไหมระบาด จน
ลม้ลุกคลุกคลาน แต่ไม่ยอ่ทอ้ ยงัคงยึดมัน่ในอาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหม และไดรั้บการคดัเลือก
เป็นหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบขอ้ตกลงกบัเอกชน ซ่ึงก็คือบริษทั จล (นามสมมติ, 
2557: ภาคผนวก ค) อีกทั้งยงัเป็นผูส้อนวิธีการปลูกหม่อนเล้ียงไหมให้กบัคนในชุมชนบา้นใจดีอีก
ดว้ย และ 3) ครัวเรือนของนายเดช (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) มีลกัษณะท่ีน่าสนใจ คือ 
นายเดช เป็นเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมรายใหม่ และเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จอยา่ง
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มาก จนสามารถไดค้วา้รางวลัเกษตรกรท่ีเล้ียงไหมไดค้่าเปอร์เซ็นต์รังไหมสูงสุด พ.ศ. 2555 และ 
เกษตรกรเล้ียงไหมดีเด่นของจงัหวดัสุพรรณบุรี พ.ศ. 2556 จากบริษทั จล (นามสมมติ, 2557: 
ภาคผนวก ค) และยงัเป็นตวัแบบท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้เกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมรายใหม่ๆ 
เข้ามาสู่อาชีพน้ีอีกด้วย จุดเน้นของการสัมภาษณ์เชิงลึกรายครัวเรือนน้ีก็เพื่อท าความเข้าใจถึง
กระบวนการเรียนรู้และการปรับตวัในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนในระดบัครัวเรือน 
โดยมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

 
4.6.1   ครัวเรือนของนางบุญ 

 ในอดีต นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ประกอบอาชีพครูอยู่ท่ีจงัหวดั
บุรีรัมย ์สามีประกอบอาชีพนกัหนงัสือพิมพ ์ไดอ่้านชีวประวติับุคคลส าคญั คือ ก านนัจุล คุน้วงศ ์ผู ้
บุกเบิกไร่ก านันจุล ซ่ึงเป็นผูพ้ลิกผนัตนเองมาเป็นเกษตรกรจนประสบความส าเร็จ  จึงเป็นแรง
บนัดาลใจในการเป็นเกษตรกร โดยไดอ้ธิบายความเป็นมาของครัวเรือนของตนวา่ 
 

ก่อนหน้าน้ีเป็นครู ... แฟนเป็นนักหนังสือพิมพ์ แล้วก็เพอ้ฝัน อ่านประวติัคน
ส าคญัอย่างก านันจุล มาเห็นท่ีตรงน้ีมนัเยอะแยะ มันเป็นป่าเป็นดงด้วย ก็เลย
อยากจะมาท าไร่ มาบุกเบิกเหมือนก านนัจุล จริงๆก็ไม่มีทุนและประสบการณ์ ท า
ไม่ส าเร็จหรอก ก็กลบัไปอยูก่รุงเทพฯ ลาออกเลยนะ มาอยูต่รงน้ีทีแรกลาป่วยเลย 
ลาป่วยไป 3 เดือน ก็ไดล้าออกเลย มาแลว้ป่วยจริงๆ ดว้ย แลว้ก็พอมาอยูท่ี่น้ีแลว้ก็
ไม่ประสบผลส าเร็จ มาท าทุกอยา่ง มาท าเพราะวา่อ่านต าราท าไง ท าขา้วโพด แลว้
ก็ปลูกถั่วด าไปด้วย ถั่วด าน้ี ของคนในต ารานะ โอ้โห เราไม่เคยท า เคยปลูก
ขา้วโพดแลว้มาปลูกถัว่ด า ถัว่น้ีมนัโตไว มนัพนัเป็นคลุมขา้วโพดไม่ไดผ้ล แลว้ก็
มาท าไร่ออ้ย จา้งเขาฟันมาท าไร่ออ้ย 20 ไร่ แต่ 20 ไร่ ก็เยอะนะ ก็เขาก็ตอ้งฟัน
ตั้งแต่เดือน 11 นะ เดือน 11, 12 น้ี หมดฝนแลว้ เขาก็จะเผา พอมนัแห้งแลว้ก็จะเผา 
มนัฟันเป็นหน้าเดียวไปหมดเลยนะ จา้งเขาฟันของคนนั้นอยู่ตรงน้ี ของคนน้ีอยู่
ตรงน้ี ก็ฟันๆ ไป แลว้ก็ตน้เล็กก็ฟันให้ขาด แต่ตน้ใหญ่ก็พุ่มอยู่หลงัมนัจะทบักนั
เป็นหน้ากองอย่างน้ีเลยนะ คนท่ีน้ีเขาก็ฉลาดเหมือนกนันะ เขาดูทิศทางว่าไมม้นั
ไปทางไหน ลมมนัไปทางไหนอย่างน้ี เสร็จแล้วเรามาทีหลงัมาท่ีไร่เดือน 12 น่ี 
เดือน 12 เดือนอา้ยน่ี ปรากฏวา่ฟันไปฝนตก เผาไหมไ้ดไ้ม่มาก ลม้ลุกคลุกคลานก็
เลยไปอยูก่รุงเทพฯ อีก 
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 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นประสบการณ์ของการพลิกผนัเขา้สู่อาชีพเกษตรกรของ นางบุญ ซ่ึงมี
แรงบนัดาลใจจากตวัแบบท่ีส าคญั คือ ก านนัจุล แต่ไม่ประสบความส าเร็จในช่วงแรก เน่ืองจากไม่มี
ทุนและประสบการณ์ ไดแ้ต่เรียนรู้จากต าราเท่านั้น จากนั้นก็เขา้สู่วงการตดัเยบ็เส้ือผา้เป็นเวลาสิบปี 
โดยนางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) กล่าววา่ 
  

ก็พอดีมีบริษทัเยบ็ผา้ติดต่อมา เขาชวนกนั ... มีความรู้เร่ืองเยบ็ผา้ ... แลว้ก็ไปเยบ็
ผา้บริษทั ... บริษทัมาจากฟิลิปปินส์เย็บโกเต๊ก ... เยบ็ของรายวนั ก็ไม่ได้ก่ีบาท
หรอก แต่แฟนเขาท าหนังสือพิมพ์ ออกจากตรงนั้นอีก พอไปตรงนั้นก็มีคนมา
บอกว่า พี่บริษทันั้นเขาจะส่งเส้ือต่างประเทศนะ พี่ลองไปสมคัรดู ก็ไปสมคัรอีก 
บริษทัน้ีเขาก็ดีนะ เออ ก่อนท่ีจะไปสมคัรตรงนั้นนะเขาให้เยบ็ท่ีนอนๆ ฟองน ้ านะ 
เยบ็ๆ แลว้ตดัท่ีนอนอยา่งน้ีๆ เราเยบ็เป็นอยูแ่ลว้ ก็ลองเยบ็ดู ... วนัหน่ึงได ้2 หวัๆ  
ละ 9 บาท ... พอนัน่มาเขาแนะน าว่าเยบ็เส้ือต่างประเทศตวัละ 26 อะไร ก็ไปๆ 
ลองไปท่ีไหนเขาไม่ถามหาใบประกาศนียบตัรหรอก เขาจะถามว่า เยบ็เป็นไหม 
ท าเป็นไหม “เป็น” ลองงานเลยเขาใหล้องงานเลย ก็ไปลองวนัแรกเขาบอกใชไ้ด ้ก็
เย็บเส้ือโปโลชุดยาวชุดนอนก็ท าได้ เขาบอก “วนัไหนจะมา” ก็ตอนน้ียงัไม่ได้
ลาออกจากโรงงานนะ เผือ่ไปไม่รอด ก็เลยไปท าท่ีนัน่ ไปท าท่ีนัน่จนกระทัง่ 10 ปี
อยูต่รงนั้น 

 
 จะเห็นไดว้่า นางบุญ มีประสบการณ์ในการตดัเยบ็เส้ือผา้และส่ิงทอเป็นเวลานบัสิบปี แต่
แล้วชีวิตก็พลิกผนัอีกคร้ัง เน่ืองจากสามีถูกยิงเสียชีวิตเม่ือปี พ.ศ. 2518 จึงไดอ้พยพมาอยู่จงัหวดั
สุพรรณบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูใ้หญ่บา้นในปี พ.ศ. 2526 ซ่ึงตอนนั้น นางบุญ 
คิดไวว้่า การเป็นผูน้ าตอ้งมีอาชีพท่ีมัน่คง เป็นแบบอย่างให้ลูกบา้น จึงตดัสินใจศึกษาอาชีพปลูก
หม่อนเล้ียงไหม และตอ้งการส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถมีรายไดโ้ดยใช้เวลาไม่นาน ซ่ึงการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมน้ี เป็นวฒันธรรมดัง่เดิมในทอ้งถ่ินบุรีรัมย ์จึงคิดจะน ามาเผยแพร่ในจงัหวดั
สุพรรณบุรี โดยนางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) กล่าววา่ 
 

เล้ียงเป็น น่ีหวัเท่าก าป้ันก็รู้จกัไหมมาแลว้ เกิดมาก็รู้จกัไหมมาเลย .....แลว้ก็ต่อมาก็
มาเป็นผูใ้หญ่บา้นเม่ือปี พ.ศ. 2526 มาเป็นผูใ้หญ่บา้นน่ี จริงๆ แลว้ฉนัอยากลบค า
สบประมาทท่ีเขาวา่ ... ผูห้ญิงท าไม่ดี ... ลองสมคัรเป็นผูใ้หญ่บา้นดูสิวา่จะเป็นได้
ไหมหนอ ก็ไปศึกษาเร่ืองกฎหมายปกครองทอ้งถ่ินนะ ก็พอเป็นผูใ้หญ่บา้นมนัก็
คิดแลว้วา่ เออ ถา้เราจะไปเหมือนผูช้ายนะ ไปกินเหลา้เสเพลอะไร เราท าไม่ได ้เรา
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ตอ้งหาอาชีพ ... เอาเร่ืองอาชีพก่อน เอาเร่ืองเศรษฐกิจก่อน ท าไงให้มีอาชีพเป็น
ระยะสั้นๆ เป็นรายเดือน ก็มาศึกษาเร่ืองการปลูกหม่อนเล้ียงไหม 
 

 แต่การปลูกหม่อนเล้ียงไหมของนางบุญ ก็ไม่ไดร้าบร่ืน ในช่วงปีแรกประสบปัญหาขาดทุน 
เพราะไหมตาย เ น่ืองจากขาดความรู้ทางวิชาการในการเล้ียงไหม เพราะพันธ์ุไหม และ
สภาพแวดลอ้ม ต่างจากทอ้งถ่ินเดิม ท าใหน้างบุญเกิดความทอ้ถอยจนเกือบจะหนีจากชุมชนและละ
ทิ้งต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น โดยไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ 
 

จากนั้นมาก็เลยมาเล้ียงไหมขาดทุนปีหน่ึง พอตอนหลงัมาน้ีก็เอาให้เจา้หนา้ท่ีศูนย์
เขา้ส่งเสริมดู ฉนัก็เล่า ฉนัจะหนีแลว้นะ ... หนีไปอยูท่ี่อ่ืนไม่ให้ใครรู้หรอก เพราะ
เป็นหน้ีมาก ต าแหน่งก็ไม่เอาแลว้ ท างานไม่ประสบผลส าเร็จ เขาถามวา่ ผูใ้หญ่มี
ปัญหาอะไร ... ฉนัเลยบอกวา่ฉนัเล้ียงไหมขาดทุนอยูปี่หน่ึง ... เขาถามต่อวา่จะให้
ช่วยเหลืออะไร ... ไม่ตอ้งช่วย เอาคนท่ีเก่งท่ีสุดมาสอนฉัน 1 เดือน หาคนให้ฉัน
ได ้20 คน ก็ไดน้ะ จากนั้นมาลองเล้ียงเม่ือก่อนก็เล้ียง 6 กล่อง จา้งคนอีก 2 คน  ... 
ทีน้ีฉันก็มาขาดทุน ไปอีก ... ก็มาทบทวนว่าเอาธรรมะเข้าข่ม ปัญหาเกิดอยู่
ตรงไหนตอ้งแกต้รงนั้น ฉนัไม่ไปไหน ตั้งเป้าไว ้3 อยา่ง 1) เขา้กรุงเทพ 2) จะไป
เหนือสุดเลย 3) ไปใต ้ ไกลท่ีไหนก็จะไปๆ ใตก้็ไปท าการเกษตร ไปเหนือก็ไปท า
การเกษตร แต่ไปกรุงเทพจะไปคา้ขาย จะไดเ้งินสักหม่ืนหน่ึงขายผกัสักตะกร้า 2 
ตะกร้าก็จะเอา หรือไม่ไดจ้ริงๆ นะ รับจา้งลา้งจานก็เอา ... ขอให้ลูกเรียนจบ น้ีก็
พอดีไปพอดีมาเล่าให้เขาฟัง เขาบอกว่าจะให้ช่วยอะไร ก็เลยเอาขออาจารย์ท่ี
ศูนยว์จิยัหม่อนไหมมาอบรมให ้1 เดือน ฉนัก็หาคนได ้20 คน รุ่นนั้นไหมเป็นโรค
ทุกชนิดเลย ... ลม้เหลวสิ ไหมพนัธ์ุน้ีพนัธ์ุท่ีเขาพฒันา ... ไหมญ่ีปุ่น ซ่ึงมนัเส้นใย
มาก ไหมจีนก็เส้นไหมรองจากไหมญ่ีปุ่น ก็ 3 สายพนัธ์ุ กบัไหมไทยมาผสมกนั 
มนัก็ยงัอ่อนแออยูน่ั้นล่ะ มนัตอ้งเล้ียงให้ถูกวิธี ขออาจารยม์า ... เอาคนเก่งท่ีสุดใน
หม่อนไหมโคราชมาสอน 1 เดือนไดไ้หม เขาก็ให้ลา้งโรงไวเ้ลยนะ ฉนัก็ลา้งโรง 
แลว้ก็เขาเอาไข่ไหมมาให้ทนัทีเลย เขาน ามาเลยนะ มาเล้ียงปรากฏวา่รุ่นนั้นไหม
เป็นโรคทุกชนิดท่ีมนัเป็นมาก่อน มารู้เอาตอนนั้นนะ มาเรียนจบไหมตรงนั้นเอง 
... มนัเป็นเพราะอะไร ก็ทบทวน ... หาสาเหตุ อาจารยบ์อกว่าสาเหตุ 1) ตั้งแต่
เร่ิมตน้เลยนะ ผา้ท่ีปูรองน้ีก็กลบัไปกลบัมาเช้ือโรคมนัอยู่ตรงนั้น 2) อบรมไม่ถูก
วธีิ ขอ้น้ีส าคญัมาก อาจารย ์เขาก็ใหล้า้งโรงลา้งไปเลย เช้ือโรคมนัก็ไหลไปอยูแ่ถว
นั้นน่ะ ไปกองกนัอยูแ่ถวขา้งโรงไม่ตาย ... ก็เอาผา้เอาอะไรลงไปแช่คลอรีนก่อน
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นะ ใส่คลอรีน แลว้บริเวณน้ีเรากวาดๆ แล้วก็เผ่า เอาขยะน่ีนะไปฝัง หรือไปเผา 
แลว้ก็ฉีดให้หมดเลยนะ  3) จา้งคนเล้ียง ตอ้งเอาคนประจ า ไม่ตอ้งไปเอาหลายคน 
ผูใ้หญ่กลา้ลงทุนไหม ตดัเส้ือมาเลยคนละ 2 ตวั แขนยาวตวัหน่ึง แขนสั้นตวัหน่ึง  
... ฉันลงทุนหมดเลย ตอนนั้นฉนักูเ้งินพฒันาชนบทมา ฉันลงทุนตดัเส้ือให้มนั 4 
ตวั 2 คน ซ้ือผา้ใหม่หมดเลยนะ ซ้ือผา้ดิบน่ีซ้ือมามว้นหน่ึงเลย ซ้ือไมร้วกมา 2 มดั 
ไมร้วกตดัปักหลกัเลยนะ ... ปักยาวเหยียดเลยนะ ... เขียนป้ายติดไวเ้ลย ห้ามผา่น
เด็ดขาด ... คนเล้ียงไหมชอบดูของกนัเขา้ไปดูนะ เอาเช้ือโรคมาให้ อาจารยบ์อก
อยา่งน้ี ... เราเล้ียงรุ่นนั้นนะเล้ียงไหม 2 กล่อง ได ้6,500 อุ๊ย ไม่เคยไดข้นาดนั้นสัก
ที ... จากนั้นมา โห ทวคูีณ  

 
ตามท่ีไดอ้ธิบายมาจะเห็นว่าการปลูกหม่อนเล้ียงไหมเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ตอ้งใชค้วามรู้

ความช านาญเป็นอย่างมาก ซ่ึงนางบุญ ก็ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนยว์ิจยัหม่อนไหม 
โคราช เป็นตวัแบบในการปฏิบติั จึงสามารถหลุดพน้จากความเปราะบางดา้นโรคของไหมได้ ท าให้
เพิ่มรายไดจ้ากเดิมท่ีไดก้ล่องละ 2,500 บาท มาเป็นกล่องละ 6,500 บาท จึงท าให้เห็นวา่ อาชีพการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมสามารถท าให้เกษตรกรด ารงชีพอยูไ่ด ้และจากการท่ีนางบุญ เป็นเกษตรกรผู ้
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมท่ีไดฟั้นฝ่าอุปสรรคท่ียากล าบากในอดีต จนกระทัง่ ปัจจุบนัคนในชุมชนและ
ชุมชนใกล้เคียง ส่วนราชการต่างๆ ก็นบัถือ และไดรั้บเชิญไปเป็นวิทยากรไปบรรยายตามชุมชน
ต่างๆ มากมาย ดงัท่ีนางบุญไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ 

เราเคยผดิหวงัมาแลว้ ฉนับอกคนท่ีจะเล้ียงไหมตอ้งมาสมคัรเป็นสมาชิก ตอ้งเอาคนท่ีน่ีไป
สอนเท่านั้น ถา้ไม่อยา่งนั้นไม่รับ เพราะไม่อยากให้ผิดหวงัไง เราผิดหวงัมามากแลว้นะ ไม่อยากให้
คนอ่ืนผิดหวงั ... คนอยูม่โนรมยเ์ป็นท างานธนาคารกรุงเทพ ลาออกจากธนาคารมาเล้ียงไหม โดย
อ่านต าราเล้ียง มีอยา่งท่ีไหน มนัก็ไปไม่รอดหรอก อ่านต าราเล้ียงนะ ไม่เป็นท่าเลย ... ไม่รู้จริงบางที
อากาศไม่ดีมนัจะไม่นอนก็ไดใ้ช่ไหม ใบหม่อนเห่ียวมนัก็ไม่นอน มนักินหม่อนไม่สม ่าเสมอ แบบน้ี
มนัเจ๊งๆ เลยนะ... ตอ้งเรียนรู้โดยประสบการณ์ เขาบอกให้ฉันไปบรรยายเก่ียวกบัพวกอะไร ฉัน
โกหกบอกวา่จบแค่ ป.4 แลว้มาบรรยายมีความรู้อะไร บอกผูช้  านาญการไม่ใช่นกัวชิาการ 

แต่ปัจจุบนันโยบายและสถาบนัทางภาครัฐไม่ไดใ้ห้การสนบัสนุนเกษตรกรเท่าท่ีควร ท า
ใหผู้ป้ลูกหม่อนและเล้ียงไหมมีทางออกทางเดียว คือ ขายให้กบับริษทั ซ่ึงบริษทัเป็นผูค้วบคุมปัจจยั
การผลิตและสามารถก าหนดราคาผลผลิตโดยบริษทัเอง เกษตรกรส่วนมากจึงมาท าขอ้ตกลงกบั
บริษทั ดงัท่ีนางบุญ ไดเ้ล่าถึงการท าขอ้ตกลงกบับริษทั ซ่ึงมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย แต่เกษตรกรตอ้งจ า
ยอมเพราะมีทางเลือกนอ้ยวา่ 
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จล (ช่ือบริษทั) ให้ความรู้ทุกอยา่ง ... เขาไดเ้ทคนิคอะไรเขาก็จะมาบอกเรา เขาจะ
บอกมาสอนเรา แต่ถามวา่จลนะเขาท าผา้ห่มไหม เขาท าใยไหมสวยไง ของจลท า
แลว้มนัสวยเลย ทั้งท่ีเราท ายงัไม่เป็น ... ฉนัอยูก่บัจลมาหลายปี ส่ิงท่ีฉนัไดจ้ากจล
คืออะไร คือ  ตน้หม่อน พูดเหน็บนะ อยา่งนั้นน่ะ มนัน่าจะเอามาเป็นท่ีปรึกษาก็ยงั
ดีนะ เราจะท าอะไรก็ไม่ให้ท า ... รังไหมท่ีเกษตรกร มนัก็มาสอยเอง เขาไม่ให้
เยอะหรอก มนัเห็นเรา  ตรงนั้นขอไปดูแลเองนะ เขาก็แยกไปเขาก็ไม่ให้ มนัเหลือ
ไม่ก่ีคน ... เราเสียค่าสมาคม 200 บาทต่อปี ... เขาบอกวา่เป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
เวลามีไฟไหม ้น ้ าท่วม อะไรอย่างน้ี ... ฉันว่ามนัไม่ถูกอย่างน้ี มนัตอ้งท าระบบ
สหกรณ์เม่ืออกจากเล้ียงไหมต้องคืนเงินเขาใช่ไหม ฉันล่ะต้องต่อสู้อยู่อย่างน้ี
ตลอดล่ะ ... ไม่งั้นจลก็จะให้ไข่ไหมน้อย อา้งขาดทุน บริษทัท าไหมขาดทุนอยา่ง
นั้นอย่างน้ี บริษทัอ่ืนให้ราคากิโลกรัมละ 200 กว่า แต่ของจลน้ี 180-190 มนัเป็น
ขอ้แตกต่างนะ ... ฉนัก็ไปรายงานมาใหเ้ขารู้เหมือนกนัวา่ ถา้ไม่พฒันาอีก ชาวบา้น
ก็จะไปอยู่กบัอีกบริษทัหน่ึงแล้ว ... แต่ฉันไม่เอาหรอก ฉันจะอยู่กบัจลไปตลอด
เพราะอะไร เพราะมนัจะดูหนา้กนัไม่ได ้คบกนัมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2528 น่ะ จนป่าน้ี 
ถา้เราหนัไปอยา่งนั้นนะ เหมือนเราขายตวัไป ... เพราะวา่คบกนัมานานแลว้ ฉนัถึง
ไปจากจลไม่ได ้เพราะวา่ฉนัยงัเป็นนายกสมาคมผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหม ถา้เปล่ียน
จากจลไป เขาก็ว่าฉนัน่ีไปขายตวัให้บริษทัโน้นบริษทัน้ี มนัเสียหายนะ ฉนัสร้าง
ช่ือเสียงมานานแลว้ ส่วนราชการเขาก็เช่ือถือ  
 
นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) เป็นผูน้ าและต่อสู้ในเร่ืองของการปลูก

หม่อนเล้ียงไหมมาตลอด แต่ดว้ยวยัท่ีสูงอายุข้ึนท าให้นางบุญไม่สามารถประกอบอาชีพปลูกหม่อน
เล้ียงไหมไดเ้หมือนเดิม แต่ดว้ยความรู้ความสามารถแมจ้ะอยูใ่นวยัหลงัเกษียณนางบุญ ก็ยงัสามารถ
บริหารจดัการอาชีพน้ีดว้ยการลงทุนให้คนอ่ืนท่ีสนใจไปท า โดยการแบ่งผลประโยชน์คนละคร่ึง 
ดงัน้ี  

  
ไม่จา้งแลว้ แบ่งคร่ึงหน่ึง รุ่นท่ีแลว้ ก็ไดแ้ค่คนละ 6,000 บาท 14 วนันะ รุ่นน้ีคงจะ
ไดค้นละ 4,000 รุ่นน้ีไหมเป็นโรคเยอะ บางคนถอดใจเร่ืองไหมเป็นโรค บอกกูจะ
เล้ียงใหมึ้งดู ใหมึ้งหยดุไปก่อนรุ่นหน่ึง ... มนัตอ้งอยูท่ี่ตวัเราดว้ย จะไปโทษแต่ไข่
ไหม จะโทษไอ้โน่นไอ้น่ี ... เล้ียงไหมมนัอยู่ท่ีตวัเราอนัดบั 1 เลยล่ะ ถ้าเราไม่
สะอาดพอไม่ไดห้รอก ...ให้คนอ่ืนเล้ียง เหมือนปลูกขายใบหม่อนก็ได ้หญา้ฉนัก็
ไม่ตอ้งถาง เอารถพรวนน้ีล่ะ 300 บาท ใส่ปุ๋ยลงไปอีกกระสอบก็ประมาณ 200 
กว่าบาท ปุ๋ยชีวภาพนะก็ตก 500 ก็แค่นั้น ให้น ้ า เด๋ียวน้ีเขาวางสายน ้ าหยดแลว้ ก็
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ขายอย่างเดียว ไดเ้ท่าไหร่ก็ช่างมนัก็อยู่ไดแ้ลว้ ... แปลงท่ีหม่อนเป็นโรครากเน่า
ตอ้งยกร่องสูงปลูกบนร่อง ฉนัก็จะเอาขา้วโพดไปหยอด ไวกิ้นไวข้าย  
 
จากค าอธิบายดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าการปลูกหม่อนเล้ียงไหมมีอุปสรรคพอสมควรใน

เร่ืองของโรคหนอนไหม และโรคของตน้หม่อน ซ่ึงนางบุญ ก็สามารถปรับตวัและเรียนรู้สร้างความ
คุม้กนัโดยการปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น ชะอม มะลิ หม่อนทานผล ฯลฯ อยา่งไรก็ดี รายไดจ้ากการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมก็ถือว่าเป็นรายได้หลกั อย่างไรก็ดี นางบุญ ก็ได้ผ่านวิกฤติชีวิตมากมายจน
สามารถประสบความส าเร็จด ารงชีวติอยูด่ว้ยความย ัง่ยนืจากการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม 
โดยนางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) กล่าววา่ 

 
อ๋อ ก็น่ีล่ะมาท าไร่ไม่ประสบความส าเร็จก็ไปอยูท่ี่น่ีไง 10 ปีนะ จนเหมือนเป็นคน
กรุงเทพฯ เลย ออกมาน้ีก็หวงัว่าจะมีท่ีดินสักแปลง แต่ไดท่ี้นิคมเขาขายจากตรงน้ี  
พี่สาวซ้ือไว ้ตอนนั้นเป็นของพี่สาวนะ ซ้ือเงินผ่อน ก็มาเอาเงินไหมผ่อนไปดว้ย
กวา่จะหมด 5 ปี ใชห้น้ีธนาคาร ใชห้น้ีพี่สาว แลว้ยืมเพื่อนมาอีก 30,000 ใจถึงนะ 
หนสุดทา้ยก็ใช้หน้ีเขาให้ทุกคน กว่าจะหมดนะมาท าด้วยล าแข้ง ... อนัน้ีถือว่า
ประสบผลส าเร็จ  ปลูกบา้นไดห้ลงัหน่ึง ... ฉันมาอยู่ตรงน้ีนะฉันมาจากกระเป๋า
เส้ือผา้ใบเดียว แต่ก่อนน้ีไม่มีบา้นสักหลงัหน่ึง ตอนน้ีมีท่ี มีรถ เด๋ียวน้ีมีประจ าอยู ่
2 คนั ก็ของลูกสาว ตวัเองขบัไม่เป็นหรอก ไปไหนตอ้งหาคนขบัให ้ 
 
จากประสบการณ์ในการด ารงชีพในการปลูกหม่อนเล้ียงไหมของนางบุญและความทุ่มเท

ในการต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การปลูกหม่อนเล้ียงไหมสามารถใช้เป็นแนวทางในการด ารง
ชีพอยา่งย ัง่ยนืของชุมชน ท าใหน้างบุญไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นเกษตรกรดีเด่นระดบัชาติ สาขาการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหม ได้รับรางวลัพระราชทานในวนัพืชมงคล ประจ าปี พ.ศ. 2557 จากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซ่ึง นางบุญ (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ใหข้อ้มูลวา่ 

 
ไดร้างวลัเกษตรกรดีเด่นน้ีนะ ผลิตนะ แปรรูปครบวงจร ต่อยอดทุกกรณี รังไหมก็
มาท าดอกไม ้มาท าผา้ห่ม มาท าอะไร คือ ๆ อยา่งหน่ึงฉนัก็วา่ท่ีฉนัมาปลูกหม่อน
กินลูกน้ีเพราะอะไร เขาซ้ืออะไรนะเบอร่ีอะไร จากต่างประเทศเขา้มากิโลหน่ึง
หลายบาท แล้วเขาก็มาวิจัยหม่อนไทยเราน่ีมันพอๆ กับผลไม้ท่ี ซ้ือมาจาก
ต่างประเทศ ฉันถือว่าท าเพื่อทดแทนการน าเข้า ... ฉันก็มองดูว่าใจคนมนัต้อง
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เปล่ียนบา้งใช่ไหม เราน่ีช่วยชาติโดยทางอ้อมนะ ... คิดเองนะว่า ทดแทนการ
น าเขา้ อยา่งนอ้ยเขาเคยซ้ือมาปีละ 10 ตนั ก็อาจจะลดลงมาเหลือเดือนละ 5 ตนั 6 ตนั 
เพราะลูกหม่อนน้ีมนัเทียบเท่ากบัท่ีเราซ้ือเขามา 
 
4.6.2  ครอบครัว นายวัน  
จากการสัมภาษณ์ครอบครัว นายวนั (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ทราบว่าได้

อพยพยา้ยถ่ินมาจบัจองพื้นท่ีในบริเวณชุมชนน้ีเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2520 ในอดีต ตอนท่ีอพยพมา
ใหม่ๆ ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไปและท าเกษตรกรรมทัว่ๆ ไป ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
ต่อมาเม่ือนางบุญ (นามสมมุติ, ภาคผนวก ค) ได้รับเลือกเป็นผูใ้หญ่บ้านและได้ชักชวนสมาชิก
ลูกบา้นให้มาปลูกหม่อนเล้ียงไหม เพื่อให้มีรายไดเ้ป็นรายเดือน จึงเขา้ร่วมและไดด้ ารงชีพดว้ยการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มาเป็นเวลาทั้งส้ิน 25 ปีแลว้ และไดรั้บการคดัเลือกจาก
บริษทั จล ให้เป็นหวัหน้ากลุ่มเพื่อประสานงานกบัสมาชิกท าหน้าท่ีคอยให้ค  าแนะน าช่วยเหลือแก่
สมาชิกรายอ่ืนๆ ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 
25 ปี เล้ียงตลอด มนัไม่รู้จะไปไหน ... ไม่รู้จะไปท าอะไร จะไปคา้ขายอะไรก็ไม่รู้
จะขายอะไร...พี่ลลิน ((นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค)) พี่ยุพา ((นามสมมติ
, 2555-2557: ภาคผนวก ค)) น่ีเล้ียงรุ่นเดียวกนั เล้ียงกนัมารุ่นเดิม ... เราก็อยูบ่า้น
เรา ... คนรุ่นใหม่ๆ ก็เร่ิมเยอะแยะ ลม้ลุกคลุกคลานกนัแบบน้ีล่ะ 
 
นายวนั (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ไดป้ระสบปัญหาหนอนไหมตายเพราะโรค

ระบาดเช่นเดียวกบัเกษตรกรรายอ่ืน แต่ก็ไม่ทอ้ถอย ยงัคงต่อสู้ร่วมกบัสมาชิกคนหลกัๆ จนประสบ
ความส าเร็จ สามารถเป็นผูถ่้ายทอดเทคนิคการปลูกหม่อนเล้ียงไหมให้กบัสมาชิครุ่นใหม่ๆ โดยใช้
การเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ท่ียาวนาน ผา่นการลองผดิลองถูกมามาก 

  
... ฟังจากคนอ่ืนบา้ง ก็ เออ ก็เล้ียงไหมฟังบา้งอย่างน้ี แลว้ก็คิดไปเองบา้ง ฟังเขา
พูดกนับา้งอะไรอย่างน้ี ... ก็รู้จากคนโน้นบา้งคนน้ีบา้ง ไม่เคยผ่านการอบรมเลย
นะ... ลองท าดู แลว้มนัก็ไดผ้ล ... ก็เรียนรู้กนัเอา ... นอกจากน้ี เราจะแนะน าวา่ ...
ไอห่้าแกลองแบบนั้นสิ ... ก็เท่านั้นล่ะ ถา้เราผดิพลาดเขาก็บอกวา่ อนัโนน้น่ะดี แก
ลองมองไปนะ เราก็ เออ ก็แบ่งปันกนัไป ไม่ไดแ้บบว่าสั่งสอนแบบ มนับรรยาย
ไม่ถูก...ไม่มากมายจนถึงกบัโล๊ะโรงอะไรอย่างน้ี เคยตายนะคุณ ตายเหลือกล่อง
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ละ 12 โล ... แต่เราก็คิดนึกคิดอย่างน้ี คิดเองบา้งฟังคนอ่ืนพูดบา้งอะไรอย่างน้ี 
เวลาพวกบริษทัเขามาประชุมเราก็ฟังคนอ่ืนบา้ง เขาจะมีแค่น้ี แผ่นชีตแผ่นอะไร
ใหเ้ราอ่าน 
 
ทั้งน้ี นายวนั (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) มกัจะให้ความรู้กบัสมาชิกใหม่ ดว้ย

การให้มาฝึกช่วยเล้ียงตลอดทุกขั้นตอน เพื่อให้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเล้ียงไหม ตดัหม่อน เช้า
ต่ืนมาตอ้งไปสวนหม่อน จากนั้นกลบัมาอาบน ้ าเขา้สู่โรงไหมเพื่อเขา้ไปท าความสะอาดตรวจจบัตวั
ท่ีป่วยทิ้ง และเตรียมน าใบหม่อนให้ไหมรับประทาน โดยให้มาร่วมเล้ียงเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน 
ปัจจุบนันายวนัถือไดว้า่เป็นอาจารยใ์หก้บัสมาชิกใหม่ในชุมชนก็วา่ไดใ้ชว้ิธีการสอนแบบ Learning 
by Doing คือ การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั เพื่อให้สมาชิกไดป้ฏิบติัจริง ประสบปัญหาจริง ซ่ึงเช่ือวา่จะ
แกปั้ญหาได ้เขาไดอ้ธิบายวธีิการสอน ดงัน้ี 

 
เขาก็อยากเล้ียงบา้ง แลว้ก็มาช่วยรุ่นหน่ึง มาเรียนรู้รุ่นหน่ึง ก็รู้ ก็ค่อยๆ เล้ียง ไหมน้ี
นะมนัจะมีปัญหา ไม่ใช่มีปัญหาเดิมๆ ... ก็ค่อยๆ แก้ไขไป เพราะโรงเรือนทุก
ตารางทุกพื้นท่ีอะไรใช่ไหม แล้วก็ตามบริเวณบ้าน รักษาความสะอาดท่ีหลบัท่ี
นอน ผา้เช็ดตวั หวีอะไร ... มนัก็มีหนังสือนะ หนังสือให้อ่านท่ีบา้นน่ี ... มีคู่มือ
อ่าน กล่องหน่ึงจะก่ีตารางเมตร แต่ว่านั่นมนับริษทัท าให้ ... เปิดต าราท าเห็นเดช 
((นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค)) บอกวา่เจ๊งมาหลายรายล่ะ เร่ืองแบบน้ีมนั
ตอ้งผ่านประสบการณ์ ... ตอนน้ีระวงัมากนะ ... ใครมาสุ่มส่ีสุ่มห้าแบบวา่มาเดิน
เขา้โรงเพน่พา่นนะ ก็  เหมือนกนั สมยัก่อนนะคุณเรียงกนัทั้งแถว โอโ้ห ฉนัดูไหม
แก แกดูไหมฉนั เดินเขา้เดินออกกนั โอโ้ห ไม่รู้เร่ืองเลยคุณ ไหมของแกตาย ฉนัก็
มาจบัไหมของแกอะไรอย่างน้ี ... เราก็ช่วยสั่งไข่ไหมให้เขา คืนไข่ไหมบา้ง บอก
วนัรับไหม บอกวนัขายไหม แลว้ใครขาดเหลืออะไรท่ีเรามี หยิบยืมกนั คนโนน้ไม่
มียาเรามี เราก็ให้ยืม ถ้าเราไม่มีไปยืมคนโน้นเขาก็ให้เรายืม ... ก็ยืมแบบคนแถว
เดียวกนัไง ... ก็ญาติพี่นอ้งกนัแถวน้ี ก็ผลดักนั แต่ของนัน่ก็ของท่ีบา้นสุกก็เก็บช่วง
เช้า ของเดชนั้นสุกน้อยหน่อยก็เก็บช่วงบ่าย เปล่ียนกนั ของไอพ้ินนั้นสุกชอบสุก
เชา้มืด 
 
จากความพยายามดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น ปัจจุบนัครอบครัวนายวนัสามารถด ารงชีพ

ไดอ้ย่างมัน่คง จากการท าอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม ท่ีสามารถส่งลูกเรียนจนจบได ้2 คนและยงั
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ถ่ายทอดความรู้ให้กบัลูกหลานและสมาชิกใหม่ในชุมชนให้สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
และประสบความส าเร็จอยา่งท่ีเขาไดท้  ามา ซ่ึงเขาไดก้ล่าวอยา่งภูมิใจวา่ 

  
รายไดไ้หมน้ีล่ะส่งลูกเรียนหมด ... 2 คน คนน้ีจบสาธารณสุข อีกคนจบพยาบาล ... 
เม่ือก่อนน้ีตอนท่ีอยู ่ม.1 อยู่ตั้งแต่เล็กๆ ยนั ม.6 อยา่งน้ีนะ ก็ช่วยกนัทุกวนัเลย พอ
ไปท างานอยู่มหาวิทยาลยัอยู่อะไรนั่นนะ ไปอยู่หอแล้วก็ไม่ท างานนะ เหมือน 
ข้ีเกียจ ... ใช่ มนังานหนกั ตอนอยู ่ป.6 ก็ตวัด าป๋ี ช่วยทุกวนัเลย ช่วยแบกของวิดน ้ า
อะไรน่ี ช่วยใหน้ ้าช่วยเล้ียงไหม 
 
4.6.3  ครอบครัวนายเดช   
จากการสัมภาษณ์ครอบรัวนายเดช (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) เป็นสมาชิกใหม่

ท่ีเขา้มาประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม เดิมพ่อและแม่เคยปลูกหม่อนเล้ียงไหมมาก่อน แต่ได้
เลิกไปเน่ืองจากเกิดโรคระบาดในหนอนไหมคร้ังใหญ่ พอโตข้ึนและเรียนจบไดไ้ปท างานโรงงาน
น ้ าตาล แต่เห็นวา่การปลูกหม่อนเล้ียงไหมน่าจะไดร้ายไดดี้กวา่ จึงหันมาปลูกหม่อนเล้ียงไหมและ
ยงัไดอ้ยูบ่า้นดูแลพ่อแม่ จึงไดไ้ปเรียนรู้การปลูกหม่อนเล้ียงไหมกบัครอบครัวนายวนั แต่นายเดชมี
ทุนความรู้เก่ียวกบัการตดัแต่งตน้หม่อนอยูก่่อน เพราะเคยรับจา้งตดัแต่งตน้หม่อนให้กบัสมาชิกใน
ชุมชน นอกจากนั้นยงัมีพื้นฐานความรู้ท่ีดีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี แต่ก็ตดัสินใจประกอบ
อาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม โดยนายเดชได้กล่าวถึงสาเหตุท่ีท าให้ตนและภรรยาหันมาประกอบ
อาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหมวา่ 

 
สมยันั้นผมยงัเด็กอยูเ่ลย  เล้ียงกนัเยอะ  ผมพ่อก็เล้ียงๆ เป็นแถว  หลงับา้นน้ีก็เล้ียง
เล้ียงกนัเยอะ  สมยัก่อนเด็กยงัไม่รู้  เห็นอาจารยบ์อกมนัโรค ... ไปท างานท่ีใน
เมืองมา  แต่ก็กลบัมาอยู่บา้น ไปท างานโรงงานครับ แฟนก็เรียนอยู ่เรียนคนละท่ี  
เขาเพิ่งจบ พอแต่งก็ไปท างานโรงงาน พอกลบัมาก็มาท าทุกอย่างครับ  รับจา้งอยู่
บา้น ท าไร่ ซ้ือววัมาเล้ียงก็ท า ไม่ประสบความส าเร็จ ... หม่อนมนัใชพ้ื้นท่ีไม่เยอะ  
7-8  ไร่  ก็พอเล้ียงเป็นปีล่ะ ในช่วงหน้าฝน ผมเล้ียงไหมรอบละ  2  กล่อง ก็ตก
เดือนละ  4  กล่อง  มนัไม่ค่อยร้อน  ถา้ช่วงหน้าแลง้ก็เดือนละ  2  กล่อง เพราะว่า
หนา้แลง้เขาจะมีให้เดือนหน่ึงรุ่นเดียว  เพราะหม่อนไม่ค่อยโต รอบละกล่อง บาง
ทีก็กล่องคร่ึง  
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จากการสัมภาษณ์นายเดช (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ไดมี้การเรียนรู้เก่ียวกบัการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหม และการด ารงชีพอ่ืนๆ โดยดูจากอาจารยซ่ึ์งคือ นายวนัเป็นตวัแบบ มีการแบ่ง
พื้นท่ีไวบ้างส่วนเพื่อปลูกออ้ยควบคู่กบัการปลูกหม่อนเล้ียงไหมเช่นเดียวกบันายวนั นอกจากน้ี
ภรรยานายเดชเป็นคนขยนัเอาจริงเอาจงักบัการเล้ียงไหมมาก สามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆ จากนาย
วนัไดดี้ โดยนายเดชกล่าวถึงภรรยาวา่ 

 
ไปเรียน แฟนผมไปรุ่นเดียว อยา่งรุ่นหนา้ผมสั่งไวแ้ลว้นะ รุ่นหนา้ไหมจะมา รุ่นน้ี
แฟนผมก็ไปอยูก่บัอาจารยเ์ลย พอวนัศุกร์ไหมมาพอดี ก็ไดเ้ล้ียงเลย  แค่น้ีรู้กนัล่ะ 
อาวนั (นายวนั) เขาบอกวา่เขานัง่ดู เออ อีคนน้ีเล้ียงได ้ดูมนัขยนั ดูมนัจ า มนัสนใจ
ดี เล้ียงได ้เพราะบางคนดูเท่าไหร่ก็ไม่เขา้ใจ สอนหลายหน แต่ก่อนเล้ียงรุ่นแรก
หนา้หนาวดว้ย ตอนเชา้ตี 4 ลุกอาบน ้าล่ะ อาบน ้าแลว้ก็ไปหาเขา 

 
นายเดชเล่าถึงการปลูกออ้ยปลูกมนัส าปะหลงัไวเ้ป็นอาชีพเสริมวา่ “... พื้นท่ีก็แบ่งท าออ้ย

บา้ง  ท ามนับา้ง  ท าหม่อน หม่อนมนัพอเล้ียงไหมอยูป่ระมาณน้ี ออ้ยท่ีท าน่ีก็ 3 ไร่ มนั 10 กวา่ไร่” 
แต่รายไดห้ลกัของนายเดชก็อยูท่ี่ปลูกหม่อนเล้ียงไหม ซ่ึงประสบกบัปัญหาขาดแคลนน ้าท าใหต้น้
หม่อนไม่โตเล้ียงไหมไดน้อ้ยลง โดยนายเดช (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) กล่าววา่  

 
ท าหม่อนดีกวา่ ก็ผมก็ว่าจะต่อไปขา้งหลงัอีกสักห้องหน่ึงก็เล้ียงไดล่้ะ กล่องคร่ึง 
สองกล่อง ก็เล้ียงได ้แค่น้ีก็สุดก าลงัล่ะ ถา้เล้ียงมากกวา่น้ีไม่ไหวล่ะ อาวนัเขาก็ถ่าย
จากออ้ยมาปลูกหม่อน แต่เขาก็ยงัเหลือออ้ยไวห้น่อยหน่ึง เขาก็บอกวา่ออ้ยนะทิ้ง
ล่ะไม่เอาล่ะ ปลูกไม่ไหว เอาน ้ามาใหห้ม่อนดีกวา่ ... เขาก็จะเล้ียง 2 กล่อง 2 กล่อง
คร่ึง 3 กล่อง แลว้เขาจะหยุดเลย เขาจะเล้ียง 3 กล่อง 3 กล่อง แลว้ก็หยุดไปเดือน
หน่ึง พกัโรงเขาบอก เพราะเขามี 9 ไร่ ปีท่ีแลว้ผมเล้ียงกล่องคร่ึงบา้ง 2 กล่อง แต่
เด๋ียวน้ีตลอด แลว้อยา่งปีน้ีตอ้งหยุดเพราะมนัแลง้ๆ มาก แลง้กวา่ทุกปีเลย ผมเกิด
มาไม่เคยเจอท่ีมนัแลง้ขนาดน้ี อยา่งน้อยมนัตอ้งตกบา้ง แต่น้ีไม่ตกมนัทิ้งนานจดั 
ปกติน ้ าคลองตอนน้ีมนัตอ้งมีอยู่ไม่แห้งอยา่งน้ีหรอก...มีเป็นบางท่ี อยา่งๆ บา้นตรง
น้ีใกล้ๆ  บา้นอาวนั เขาพบน ้ า เขาจะมี 2 บ่อ เอาไวกิ้นน ้ าท่ีเขากินมาตั้งแต่โบราณ
แลว้นะ น ้าบ่อน้ีจะแหง้แลว้ ผมก็คือแหง้ อาวนัเขาก็ไปขอน ้าเขาหน่อย 
 
นอกจากน้ี นายเดช ให้สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหม ท่ี

ช่วยเหลือกนัดว้ยความเอ้ืออาทรต่อกนั ท าให้เกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมในชุมชนน้ี มีความ
เป็นอยูท่ี่ดีไปดว้ยกนัร่วมกนัคิดร่วมกนัแกปั้ญหา ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
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ถา้ใบหม่อนไม่พอ ก็ถามไถ่กนัได ้ใบหม่อน ยา แต่ก็มีนะอาวนัเขาบอกเด๋ียวคน
โน้นไม่พอมาขอแบ่ง ... ถา้เขาเหลือเขาก็ให้ ... เวลาไปรอรับไหม เวลาไปนัง่รอ
ไหมก็คุยกนั คุยกนัอยูแ่ลว้ ใครมีปัญหาอะไรก็นัง่คุยกนั ใครเป็นโรคบา้ง ใครโดน
ยาเขาก็นัง่คุยกนั ... ก็อยูก่ลุ่มไหมเดียวกบัพวกผมน้ีล่ะ หม่อนเยอะ  เวลาใครไปขอ
เขาก็ให ้เขาไม่เคยเอาของใคร เขาขายกิโลละ  2  บาท คือเขาท าหม่อนใบชาอยู ่ ถา้
ขายทีเขาได ้3.50  บาทต่อกิโล  แต่คนเล้ียงไหมมาเขาเอา  2  บาท  ก็น้ีล่ะทีแรกผม
ตั้งใจจะปลูกหม่อนเพื่อขายใบชา  แฟนบอกไม่ตอ้ง ปลูกเล้ียงไหมไปเลย 
 
นายเดช (นามสมมติ, 2555-2557: ภาคผนวก ค) ถือเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีไดเ้ขา้มาปลูกหม่อน

เล้ียงไหมไดเ้พียงสองปีกวา่ แต่กลบัประสบความส าเร็จมาก สามารถปลดหน้ีไดบ้างส่วน ทา้ยท่ีสุด 
ดว้ยความท่ีนายเดช มีความมานะ อุตสาหะ ตั้งใจในการยดึอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหมอยา่งจริงจงัท า
ให้นายเดชไดรั้บรางวลัจากบริษทั จล คือ เกษตรกรท่ีเล้ียงไหมได้ค่าเปอร์เซ็นต์รังไหมสูงสุดใน 
พ.ศ. 2555 และ เกษตรกรเล้ียงไหมดีเด่นของจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยนายเดช (นามสมมติ, 2555-
2557: ภาคผนวก ค) ไดเ้ล่าถึงประสบการณ์ตั้งแต่เร่ิมตน้เล้ียงไหม ดงัน้ี 

 
งวดแรกผมได ้20,000 รุ่นนั้นน่ะ มีเงินใช้เลย ... ตอนนั้นมีคนท่ีเล้ียงได้ดีอยู่คน
หน่ึงเล้ียงแบบนา้ดมนะ พี่จ  าเนียงนะ ... น่ีรุ่นท่ีผมขายไดก้ล่องละ 15,000 เขาวา่ตวั
เยอะ หม่อนหมดเลย ... รุ่นท่ีผา่นมาผมเล้ียงกล่องคร่ึง ได ้23,000 มีคนสั่งแลว้ไม่
เอากล่องนึง บริษทัเลยใหฟ้รี ผมเอามาแบ่งคร่ึงกบัอาวนั (นายวนั) อาวนั น้ีร้องเลย
ตะโกนเลย  “เหน่ือยจงัโวย๊”  เขา 2 กล่องคร่ึง เต็มเลยโรงเขา จ่อมายืมผม ... บอก
ไม่เคยเจอเหมือนกนั ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกนั แทบไม่มีท่ีจะเดินนะ ไดต้วัเยอะ...
รถป๊ิกอพัส่งเดือนละหม่ืน ผมมีหน้ีอยูด่ว้ย ท่ีหมดคือหน้ีชาวบา้น (หน้ีนอกระบบ) 
หน้ีชาวบา้นก็ใชห้มดดว้ย ดอกร้อยละ 3 ใชห้มด แลว้ก็เหลือของนอ้งผม 100,000 
ยงัไม่ได้ใช้ หน้ี ธกส. 200,000 กว่าก็ยงัไม่ได้ใช้  ผมเป็นหน้ีอยู่เพราะรับหน้ีพ่อ 
พ่อผมกูอ้ยู่ก่อน ผมก็เอาเงินเขามาลง ซ้ือท่ีเขาก็ซ้ือให้ ผมก็รับใช้หน้ีแทน ท่ีว่า
ก าลงัท าน่ีของพี่เมียผมน่ี เฉพาะโรงเล้ียงซ้ือไมม้าเกือบหม่ืน ซ้ือไมม้ะพร้าวไป
ราวๆ 7,000-8,000 มั้ง เขาเห็นผม ตอนแรกๆ เขาก็โดนห้ามเล้ียงเหมือนกนั แต่เขา
ก็ยงัมานะไม่ฟัง ฉนัจะเล้ียง รายไดดี้ดว้ย 
 
โดยนายเดชคาดวา่อาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหมท่ีเขาไดท้  าอยูน้ี่จะมีความย ัง่ยนื อีกทั้งเขา

ยงัเป็นแรงกระตุน้ใหค้นรุ่นใหม่ๆ ในชุมชนหนัมาปลูกหม่อนเล้ียงไหมกนัเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 



 
บทที ่5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน 

ศึกษาเฉพาะกรณีของชุมชนบา้นใจดี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษาบริบท
ภายในและบริบทภายนอกของชุมชนบา้นใจดี ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการ
เลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน 2) ศึกษาความเปราะบางของสมาชิกชุมชนบ้านใจดี ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ 3) ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพใน
ชุมชนบา้นใจดี 4) ศึกษาผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่
ความย ัง่ยนืของครัวเรือนในชุมชนบา้นใจดี  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี
ของชุมชนท่ีน่าสนใจ เก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนรู้และการปรับตวัในการด ารงชีพ โดยไดเ้ลือก
ชุมชนบา้นใจดีเป็นกรณีศึกษา เพราะเป็นชุมชนท่ีมีลกัษณะการปรับตวัเก่ียวกบัการด ารงชีพหลงัจาก
ท่ีประสบปัญหาอยา่งหนกัในการปลูกหม่อนเล้ียงไหม แต่ไดมี้ความพยายามในการเรียนรู้อยา่งเป็น
กระบวนการ จนสามารถปรับตวัได้ส าเร็จเป็นท่ียอมรับ อย่างไรก็ตาม การปรับตวัดงักล่าวน้ี ยงั
ไม่ไดมี้การศึกษาอย่างเป็นระบบ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจกบักระบวนการเรียนรู้
และผลต่อการปรับตวัในการด ารงชีพ โดยท าการรวบรวมขอ้มูลเชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีมีการ
คดัเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง ร่วมกบัการสังเกตและการศึกษาเฉพาะกรณีของครัวเรือน แล้วน ามา
วิเคราะห์เน้ือหา การจดัหมวดหมู่ขอ้มูล การวิเคราะห์เหตุผลเชิงตรรกะ และการสร้างขอ้สรุปเชิง
อุปนยั เน้ือหาในบทน้ีจะแสดงสรุปผลการศึกษา รวมทั้งการอภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
โดยมีรายละเอียดแยกเป็นหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี  

5.1  บริบททัว่ไปของชุมชนบา้นใจดี  
5.2  ความเปราะบางของสมาชิกชุมชนบา้นใจดี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ  
 5.3  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยทุธวธีิการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยนื  
5.4  ผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยทุธวธีิการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยนืของ 

ครัวเรือนในชุมชน 
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 5.5  อภิปรายผล 
5.6  ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1  บริบททัว่ไปของชุมชนบ้านใจดี  
  

ชุมชนบา้นใจดี ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญา้ไซ  จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นหมู่บา้นท่ีมี
การอพยพมาตั้งรกรากของเกษตรกรกลุ่มหน่ึงท่ีหนีภยัแลง้มาจากจงัหวดับุรีรัมย ์แลว้ไดท้  าการปลูก
หม่อนเล้ียงไหมและทอผา้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมการด ารงชีพท่ีคุน้เคยมาจากถ่ินฐานเดิม แต่เม่ือท าการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมมาระยะหน่ึงกลบัประสบปัญหาในการเล้ียงหนอนไหม จึงไดพ้ยายามหาทาง
แกปั้ญหาดว้ยการรวมตวักนัของแม่บา้นเกษตรกรเป็นกลุ่มกิจกรรมข้ึนในปี พ.ศ. 2526 เม่ือไดมี้การ
รวมกลุ่มข้ึนมา จึงไดมี้การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการทอผา้มาบวก กบัความรู้ดา้นการพฒันา
ธุรกิจชุมชน  อีกทั้งยงัมีการตั้งกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อแกปั้ญหาท่ีเช่ือมโยงกนั ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า กลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิต นอกจากน้ี คนในชุมชนยงัท าไร่ออ้ยและไร่มนัส าปะหลงัควบคู่ไปดว้ย  

จุดแข็งของชุมชน คือ การมีผูน้ าท่ีเขม้แข็ง ขยนัขนัแข็ง ท างานเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ชุมชน สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์ เ ชิง เครือญาติ  เ น่ืองจากการอพยพมาจากภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมาดว้ยกนั และมีวฒันธรรมการปลูกหม่อนเล้ียงไหมเหมือนๆ กนัท าให้มีความ
ใกลชิ้ด และมีความเอ้ืออาทรต่อกนั จึงจดัไดว้า่เป็นชุมชนท่ีทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคมบนฐานของ
ความเป็นเครือญาติสูง ผูค้นมีความไวว้างใจกนั มีสายใยความผูกพนัและวฒันธรรมท่ีดีงาม ผูน้ า
ชุมชนท่ีมีประสบการณ์และมีจิตสาธารณะพร้อมท่ีจะช่วยเหลือสมาชิกชุมชน ในการต่อสู้เพื่อ
แกปั้ญหาต่างๆ ท่ีชุมชนประสบ 

ขอ้จ ากดัของชุมชนน้ี คือ พื้นท่ีตั้งของชุมชนมีความแห้งแลง้ ขาดแคลนน ้ า สภาพของดิน
เส่ือมเน่ืองจากการท าการเกษตรไม่ถูกวิธี เช่น การปลูกมนัส าปะหลงัซ่ึงเป็นพืชท่ีดูดใชธ้าตุอาหาร
สูง หรือการเผาออ้ยก่อนการเก็บเก่ียว ท าใหท้รัพยากรดินเส่ือมโทรม และท่ีดินท่ีถือครองเป็นท่ีดินที
มีสิทธ์จ ากดัภายใตก้ฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) จะน าไปขายหรือท านิติกรรม
ค ้าประกนัเงินกูไ้ม่ได ้ในขณะเดียวกนั ในการปลูกหม่อนเล้ียงไหมซ่ึงเป็นอาชีพส าคญัของคนใน
ชุมชนน้ี เกษตรกรยงัตอ้งพึ่งพาตน้ทุนท่ีกูม้าจากนายทุน ซ่ึงตอ้งเสียดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูง และพึ่งพา
ปัจจยัการผลิตเกือบทุกอยา่งจากภายนอกชุมชน ซ่ึงเป็นบริษทัเอกชน เช่น หนอนไหม แป้งโรยตวั
ไหม และยาฆ่าเช้ือฯ โดยท่ีบริษทัดงักล่าวน้ี ยงัเป็นผูรั้บซ้ือรังไหมและก าหนดราคาในการขายรัง
ไหมของเกษตรกรดว้ย นอจากน้ี ครัวเรือนในชุมชนท่ีปลูกหม่อนเล้ียงไหมยงัมีปัญหาขาดแคลน
แรงงาน เน่ืองจากคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษาไม่สนใจอาชีพเกษตรกรรม ทั้งๆ ท่ีเป็นอาชีพท่ีพ่อแม่ท า
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และสามารถส่งเสียจนเรียนจบการศึกษา ดังนั้ น นับวนัเกษตรกรมีอายุสูงข้ึน จนไม่อาจท า
การเกษตรไดดี้ และไม่มีคนสืบทอดมากพอ  

ส าหรับบริบทภายนอกชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือก
วธีิการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน ท่ีส าคญัคือ ชุมชนบา้นใจดีไดรั้บการช่วยเหลือและส่งเสริมการพฒันา
และแก้ปัญหาเก่ียวกับการปลูกหม่อนเล้ียงไหมจากทางภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอด 
เน่ืองจากมีผูน้ าชุมชนท่ีมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน  และคนในชุมชนมีความสามคัคี 
มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั และมีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทางสังคมหลายกลุ่ม อนัเป็นฐานส าคญัของ
การพฒันา หน่วยงานของรัฐท่ีให้การสนบัสนุนท่ีผ่านมา ไดแ้ก่ กองพฒันาอาชีพ ส านกังานเร่งรัด
พฒันาชนบท (รพช.)  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล นอกจากน้ี 
ยงัมีกลุ่มนายทุนท่ีได้เข้ามามีบทบาทในชุมชนอย่างมาก คือ บริษัท จล (นามสมมติ, 2557: 
ภาคผนวก ค) และ บริษทั จิม (นามสมมติ, 2557: ภาคผนวก ค) สถาบนัเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการพฒันา อีกทั้งยงักระตุน้ให้เกิดการเจรจาต่อรองทางสังคมตามแนว
ทางการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน ดงัท่ี  Scoones (1998: 12-13) ไดอ้ธิบายไวว้า่ สถาบนัดงักล่าวอาจจะ
เป็นไดท้ั้งสถาบนัในระบบและสถาบนันอกระบบ มีรูปแบบหรือไม่มีรูปแบบ ซ่ึงสามารถก าหนด
นโยบายท่ีเหมาะแก่การด ารงชีวิต และอาจใชก้ลยุทธ์ท่ีแตกต่างกนัเพื่อการด าเนินงานท่ีตอบสนอง
เป้าหมายของเกษตรกรแต่ละกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้และการปรับตวัของคนในชุมชนบา้นใจดี ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิสัมพนัธ์กบัสถาบนัเหล่าน้ี 

 

5.2  ความเปราะบางของสมาชิกชุมชนบ้านใจดี ทีเ่กีย่วข้องกบัการด ารงชีพ 
 
ความเปราะบางของสมาชิกชุมชนบา้นใจดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ มีความเช่ือมโยงกบั

บริบทท่ีเป็นขอ้จ ากดัของชุมชนดงักล่าวมาแลว้ จนกลายเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีพของสมาชิก
ชุมชน โดยเฉพาะการด ารงชีพด้วยการปลูกหม่อนเล้ียงไหมซ่ึงเป็นกิจกรรมการด ารงชีพท่ีส าคญั 
ดงัน้ี  

1)  ความเปราะบางอนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความเปราะบางด้านน้ีท่ีส าคญัคือ
จากความแหง้แลง้ เน่ืองจากการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติดา้นน ้ ามีจ  ากดั อีกทั้งสภาวะทางภูมิ
สัณฐานของชุมชนบา้นใจดีค่อนขา้งจะเป็นปัญหา เน่ืองจากพื้นท่ีชุมชนตั้งอยูด่า้นล่างของเข่ือนกระ
เสียวท าใหข้าดแคลนน ้าภายใตส้ภาพเช่นน้ี  ผูมี้ทุนทรัพยม์กัจะใชก้ารเจาะบ่อบาดาลเพื่อสูบน ้ ามาใช้
ในการท าการเกษตร ซ่ึงท าใหส้มาชิกท่ีมีบ่อบาดาลของตนเองสามารถมีน ้าในการบ ารุงตน้หม่อนได้
ดี แต่ก็เป็นส่วนนอ้ย ส าหรับผูท่ี้ไม่มีน ้ าเพียงพอซ่ึงเป็นส่วนใหญ่ ตอ้งประสบปัญหาอยา่งหนกั บาง
รายถึงกบัตอ้งหยดุปลูกหมอนเล้ียงไหมไปโดยปริยาย  แสดงให้เห็นความส าคญัของการขาดแคลน
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น ้ าจนเป็นอุปสรรคท่ียากต่อการแกไ้ขดว้ยตนเอง ในขณะเดียวกนัน ้ าถือไดว้า่เป็นทุนทางธรรมชาติ
ท่ีเกษตรกรท่ีน้ีขาดแคลน และมีผลกระทบทางลบต่อการด ารงชีพ  

นอกจากน้ียงัมีปัญหาทางธรรมชาติท่ีน ามาซ่ึงความเปราะบางอีกประการหน่ึงคือ 
ความอ่อนไหวของหนอนไหมต่อสารพิษ โรค แมลง และสัตวศ์ตัรู จนท าให้การดูแลในการเล้ียง
ตอ้งอาศยัเทคนิควิธีการท่ีมีความประณีต เกษตรกรตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวิธีการเล้ียงและการดูแล
ตามหลกัวิชาการ รวมทั้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ผลจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเกษตรกรในเร่ืองน้ี
ท าใหค้ร้ังหน่ึงเกิดโรคระบาดในหนอนไหมจนเสียหายหนกัมาแลว้ 

2)  ความเปราะบางอนัเน่ืองจากการกระท าของมนุษย์  เกิดจากการท่ีคนในชุมชน
ขาดความรู้ท่ีแทจ้ริงในการปลูกหม่อนและเล้ียงไหม ประกอบกบัตวัหนอนไหมมีความไวต่อ
สารพิษต่างๆ เม่ือมีสารเคมีส าหรับฆ่าแมลงหรือฆ่าหญา้ติดและตกคา้งในใบหม่อน และน าไปเล้ียง
หนอนไหมท าให้หนอนตายได ้นอกจากน้ี ยงัพบการเป็นโรคระบาดในหนอนไหม ไดแ้ก่ โรคเตอ้ 

และการระบาดของแมลงศตัรูหนอนไหม การขาดความรู้ในเร่ืองการจดัการดูแลหนอนไหมซ่ึงตอ้ง
รักษาความสะอาดอยา่งมาก เช่น ตอ้งอาบน ้ าสระผมทุกคร้ังท่ีจะเขา้โรงเล้ียง หรือการไปมาหาสู่กนั
ก็อาจน าโรคระบาดได ้รวมไปถึงความรู้เร่ืองการอบฆ่าเช้ือและพกัโรงเล้ียง ซ่ึงก็เป็นปัญหาท่ีเคยพบ
ก่อนท่ีจะมีการเรียนรู้อยา่งจริงจงั จนท าใหก้ารเล้ียงไหมในชุมชนน้ีเคยเกิดวกิฤติมาแลว้คร้ังหน่ึง 

ปัญหาท่ีเป็นความเปราะบางอนัเน่ืองจากการกระท าของมนุษย์อีกประการ  คือ 
การขาดแคลนแรงงาน ปัจจุบนัทุกครัวเรือนใช้ก าลงัแรงงานของตนเป็นหลกั ในการดูแลหม่อน
ไหม ท าให้ผลิตผลได้จ  ากดั อีกทั้งคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจมีน้อย จึงอาจขาดผูสื้บทอดการปลูกหม่อน
เล้ียงไหมในอนาคตได ้ทั้งๆ ท่ีเป็นอาชีพท่ีมีอิสระ สามารถท าอยูก่บับา้น และสร้างรายไดพ้อสมควร  

3)  ความเปราะบางอนัเน่ืองมาจากการขาดแหล่งเงินทุน ปัญหาดา้นการเงินใน
การปลูกหม่อนเล้ียงไหม เกิดจากขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่
ไม่มีหลกัทรัพยท่ี์จะใชใ้นการกูเ้งิน เน่ืองจากท่ีดินท่ีท ากินถึงจะมีคนละหลายไร่ แต่ก็เป็นเพียงท่ีดิน
ท่ีมีสิทธิท ากินในเขตการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย
ทัว่ไป เช่น โฉนด หรือ น.ส.3 จึงน าไปค ้าประกนัการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินไม่ได ้ไดเ้พียงใชท้  า
กินไปชั่วลูกชั่วหลานเท่านั้ น ในขณะท่ี การใช้เงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ท่ีใชบุ้คคลค ้าประกนัก็มีขอ้จ ากดัท่ีตอ้งจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียให้หมดทุกปี
ก่อนท่ีสามารถกูร้อบใหม่ได ้ เกษตรกรจึงตอ้งไปหาแหล่งเงินกูน้อกระบบมาปลดหน้ีก่อนแลว้ก็ท า
การกูใ้หม่ ซ่ึงเท่ากบัวา่เกษตรกรก็ตอ้งเป็นหน้ีแบบถาวร เพราะเม่ือใช้หน้ีแลว้ก็ตอ้งกูใ้หม่ ยอดหน้ี
จึงไม่ลดลง แต่เกษตรกรตอ้งเสียดอกเบ้ียสองแหล่ง จึงเป็นปัญหามาก โดยเฉพาะผูท่ี้เร่ิมตน้ปลูก
หม่อนเล้ียงไหมจะประสบกบัปัญหาเงินทุนมาก เพราะตอ้งใช้เงินทุนในการท าไร่หม่อน ท าโรง
เล้ียงไหม ซ้ืออุปกรณ์การเล้ียงหนอนไหม และการลงทุนซ้ือพนัธ์ุหนอนไหม รวมแลว้ตอ้งใช้เงิน
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จ านวนมาก การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจึงส่งผลกบัการด ารงชีพของเกษตรกรผูท่ี้ตอ้งการเลือกการด ารง
ชีพแบบน้ี 

ความเปราะบางของสมาชิกชุมชนบา้นใจดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพดงักล่าว ไม่วา่จะเป็น 
ความแห้งแลง้ โรคระบาดและแมลง การขาดแหล่งน ้ า การขาดความรู้ และการขาดแหล่งเงินกู้ท่ี
เหมาะสม เป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าให้คนในชุมชนปลูกหม่อนเล้ียงไหมบา้นใจดีประสบกบัความ
ล้มเหลวในช่วงแรก และท าให้สมาชิกจ านวนมากเป็นหน้ีเป็นสิน และเลือกทางออกด้วยการ
ประกอบอาชีพอ่ืน ทั้งปลูกออ้ย ปลูกมนัส าปะหลงั ท่ีมีอุปสรรคนอ้ยกวา่ หรือไปเป็นลูกจา้งท างาน
นอกภาคการเกษตรท่ีไม่ตอ้งลงทุนอะไรเลย โดยเฉพาะหากพื้นท่ีนั้นมีขอ้จ ากกัทางธรรมชาติดว้ย
แลว้ก็ยิ่งจะเห็นปัญหาชดั ปัญหาท่ีเป็นความเปราะบางลกัษณะน้ี มกัจะเห็นไดใ้นสังคมเกษตรกรไทย
โดยทัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บญัชา สมบูรณ์สุข  และคณะ (2547) ท่ีไดศึ้กษาความ
ย ัง่ยืนของระบบการท าฟาร์มสวนยางขนาดเล็กโดยอาศยักรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Livelihood Framework) พบวา่ ปัญหาส าคญั คือ ปัญหาเงินทุนและปัญหาโรคและ
แมลงศตัรูพืชระบาด ท่ีแกไ้ขไดย้าก หากเกษตรกรขาดความรู้ และไม่ไดมี้นโยบายของรัฐสนบัสนุน
เพียงพอ 

 

5.3  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวธิกีารด ารงชีพสู่ความยัง่ยืน 
  

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืน โดยเฉพาะ
เกษตรกรท่ีด ารงชีพดว้ยการปลูกหม่อนเล้ียงไหมในชุมชนบา้นใจดี มกัจะเป็นในลกัษณะของการ
แลกเปล่ียนความรู้อยา่งไม่เป็นทางการ ผา่นการพูดคุย ถ่ายทอดจากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง แบบ
เล่ากนัปากต่อปาก และมีการฝึกปฏิบติัจากการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากธรรมชาติ
ของการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนน้ีมีลกัษณะเรียบง่าย ไม่พิธีรีตองอะไรมากในการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั มีความใกลชิ้ดสนิทสนมเหมือนญาติ มีการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั เป็นส่ิงท่ีท ากนัมา
แต่ดั้งเดิม อาจมีการปรับรูปแบบบา้ง การถ่ายทอดความรู้ในสภาพเช่นน้ี จึงเป็นไปโดยธรรมชาติ
และสมคัรใจทั้งของผูส้อนและผูเ้รียน กระบวนการเรียนรู้ลักษณะน้ีมีความเหมาะสมกบัสังคม
ชนบทท่ีคนในชุมชนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด และมีการปฏิสัมพนัธ์อยา่งไม่เป็นทางการ และมกัจะมี
การรวมกลุ่มกนัท ากิจกรรม ดงัสะทอ้นใหเ้ห็นในงานวิจยัของ Masae and Charoenjiratrakul  (2013) 
ท่ีอธิบายถึงการเรียนรู้งานหตัถกรรมจกัสานจากกระจูดในชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีพรุควนเคร็งในภาคใต ้
โดยมีรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ ผา่นการสังเกต การท าร่วมกนัในครอบครัว และในกลุ่มท่ีรวมตวักนั
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อย่างหลวมๆ อนัเป็นฐานของการพฒันาต่อยอดและปรับจนเป็นกิจกรรมการด ารงชีพท่ีส าคญัใน
การลดปัญหาความยากจน 

 อยา่งไรก็ตาม การท่ีกลุ่มจะสามารถมีการแลกเปล่ียนความรู้อยา่งเขม้ขน้และต่อเน่ือง ตอ้ง
มีการผลกัดนัจากผูน้ ากลุ่ม ท่ีช่วยกระตุน้ให้สมาชิกเห็นความส าคญัของการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
แกไ้ขปัญหา พร้อมๆ กบัการพยายามปรับตวัและหาแนวทางการด ารงชีพใหม่ๆ อนัจะช่วยยกระดบัให้มี
คุณภาพชีวติดีข้ึนได ้กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบา้นใจดีอาจแยกยอ่ยออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1)  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ เกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมใน
ชุมชนบา้นใจดีบางคนเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปลูกหม่อนเล้ียงไหมมากกวา่ 30 ปี และไดรั้บ
การถ่ายทอดวธีิการเล้ียงจากบรรพบุรุษในถ่ินฐานเดิมท าให้สามารถเร่ิมตน้ไดไ้ม่ยาก เม่ือเกิดปัญหา
ก็มีการลองผิดลองถูกพร้อมกบัการสังเกตผล จนพบแนวทางในการแกปั้ญหา และส่งผลให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัของคนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนั ทั้งผูท่ี้ปฏิบติัอยูแ่ลว้ และผูท่ี้สนใจจะ
ปฏิบติัรายใหม่ การเรียนรู้ของชุมชนบา้นใจดีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัแนวคิด Learning by Doing 
ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้จากประสบการณ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นไปตามหลกัการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism คือ การสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง โดยให้ผูเ้รียนลงมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือได้ปฏิสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดล้อมภายนอกอย่างมีความหมาย ซ่ึงรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตวัของผูเ้รียนเอง 
ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอกชุมชน การเรียนรู้แบบน้ีจะไดผ้ลดีถา้หากวา่ผูเ้รียนเขา้ใจใน
ตนเอง มองเห็นความส าคญัในส่ิงท่ีเรียนรู้และสามารถเช่ือมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กบั
ความรู้เก่า (รู้วา่ตนเองไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง) และสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมา อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (อรทยั ศกัด์ิสูง,  2543) 

2)  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการถ่ายทอดความรู้จากตวัแบบ “แบบปากต่อ
ปาก” กลุ่มผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมของบ้านใจดีได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ทั้งดีและร้ายมามาก
พอสมควร เม่ือเกิดปัญหาและพบวิธีการแก ้จึงเป็นประสบการณ์ท่ีดี ท าให้ปัจจุบนัมีผูรู้้ ผูป้ระสบ
ความส าเร็จระดบัสูงอยูใ่นชุมชนบา้นใจดี จึงเกิดการถ่ายทอดความรู้แบบปากต่อปากกนัไปใครท า
แลว้ไดผ้ลดีก็บอกกนัต่อๆ เช่น หนา้หนาวหม่อนจะเจริญเติบโตดี ไหมก็จะโตดี กินดี เปลือกรังหนา 
สามารถเล้ียงซอ้นกนัไดส้องรุ่น แต่หนา้ร้อนไหมจะไม่ค่อยกินและมกัเป็นโรคตาย เช่นเดียวกบัหนา้
ฝนอากาศช้ืนไหมจะบวมและตายไดง่้าย ฯลฯ กระบวนการเรียนรู้ลกัษณะน้ี พบไดม้ากในชุมชนน้ี 
เพราะเป็นรูปแบบท่ีเหมาะกบับริบททางสังคมของชุมชน ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกอย่าง
ใกล้ชิด ใครประสบผลส าเร็จก็จะเป็นท่ีรับรู้กนั ผูท่ี้สนใจหรือประสบปัญหาก็จะสอบถามและ
ปรึกษาแบบตวัต่อตวัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
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ของ Bandura (1977) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมของคนเราส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต 
(Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ (Modeling) และเน้นไปท่ีความรู้และ
ความเข้าใจท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับส่ือ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อการสร้าง
พฤติกรรมของผูรั้บส่ือและจะส่งผลของการกระท าตามมา 

3)  กระบวนการเรียนรู้เพื่อการแกปั้ญหา เช่น การจะใหไ้ดเ้ส้นไหมท่ีดี ใบหม่อน
ท่ีใช้เล้ียงตอ้งเลือกส่วนท่ีเป็นยอดอ่อนๆ และใบมีขนาดใหญ่ หม่อนท่ีเป็นเพล้ียตอ้งตดัทิ้งท าลาย 
เพื่อให้แตกใบอ่อนใหม่ด้วยการให้น ้ ามากกว่าปกติ เป็นต้น การเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ี มกัจะเกิดจากการสังเกต และมีการบอกเล่าระหวา่งผูเ้ล้ียงดว้ยกนั 
ผูท่ี้ประสบปัญหาย่อมต้องหาแนวทางท่ีจะแก้ไขให้ได้ โดยมุ่งไปท่ีเฉพาะปัญหาท่ีก าลงัเกิด จึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ของ Knowles (1980) ท่ีกล่าววา่ผูใ้หญ่พร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
เม่ือเขาตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ ในชีวิตจริงท่ีมีความจ าเป็นบีบบงัคบั ให้ตอ้งรู้หรือสามารถท าบาง
ส่ิงบางอยา่งใหไ้ด ้เพื่อท าใหเ้กิดผลงานท่ีมีประสิทธิผล และน่าพึงพอใจมากข้ึน 
 

5.4  ผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวธิีการด ารงชีพสู่ความยัง่ยืน 
       ของครัวเรือนในชุมชน 
  

ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัจ านวน 12 ราย พบว่า ผลลพัธ์ของ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท าใหเ้กิดทางเลือกในการด ารงชีพ 3 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี  

1)  ชาวบ้านบางส่วนเลิกท าการเกษตรและหันไปประกอบอาชีพนอกภาค
การเกษตร (Off-farm Work) เช่น คา้ขาย ลูกจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม และไปท างานรับจา้งอ่ืนๆ 
เป็นตน้ เน่ืองจากไดป้ระสบปัญหาท่ีเป็นความเปราะบางในการท าการเกษตรจนไดรั้บความเสียหาย
อยา่งมาก และไม่สามารถหาทางออกได ้

2)  เกษตรกรบางส่วนย ังคงยึดมั่นท าการปลูกหม่อนเล้ียงไหมอย่างมั่นคง
ตลอดเวลาประมาณ 20 ปี อนัเป็นผลจากการเรียนรู้และปรับตวัในการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดกบัการ
ปลูกหม่อนและเล้ียงไหม รวมทั้งพยายามปฏิบติัตามส่ิงท่ีไดรั้บการแนะน าและสนบัสนุนจากทั้ง
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและบริษทัเอกชนท่ีมาสนบัสนุนและส่งเสริมอาชีพน้ี จนท าให้ปัญหา
การปลูกหม่อนเล้ียงไหมไดรั้บการแกท่ี้ละขั้น และพฒันาต่อจนประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ 

3)  การท ากิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสร้างรายไดใ้นครัวเรือน แนวทางน้ีพบเป็น
ส่วนใหญ่ เกษตรกรกลุ่มน้ีไดเ้ลือกท่ีจะท าการเกษตรอ่ืนๆ ท่ีไม่ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่มากนัก 
เช่น ท าไร่มนัส าปะหลงั ท าไร่ออ้ย ควบคู่กบัการปลูกหม่อนเล้ียงใหม่ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อกระจาย
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ความเส่ียง เน่ืองจากการปลูกพืชดงักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้งดูแลอย่างละเอียดมากนกั เม่ือครบก าหนดก็
สามารถเก็บผลผลิตได ้การปลูกพืชเหล่าน้ีเม่ือท าควบคู่กบัการปลูกหม่อนเล้ียงไหม นอกจากจะช่วย
เสริมรายไดแ้ลว้ ยงัจะช่วยลดความเส่ียงไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีพฒันาข้ึน
มาสืบเน่ืองจากการปลูกหม่อนเล้ียงไหม เช่น ทอผา้ ท าสบู่และแชมพู จากรังไหม แล้วน าไป
จ าหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ควบคู่กบัการปลูกหม่อนเล้ียงไหมท่ีเป็นอาชีพหลกั 

ผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพในชุมชนบา้นใจดี มี
ขอ้สังเกตท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการปลูกหม่อนเล้ียงไหม มีส่วน
กระตุน้ให้คนรุ่นใหม่ท่ีสนใจอาชีพน้ีสามารถด ารงชีพอยู่ได้ดว้ยคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าในอดีตมาก  
การเรียนรู้ของคนในชุมชนท่ีมีรูปแบบไม่เป็นทางการเป็นส่วนใหญ่ ผา่นการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นมิตร
และเอ้ืออาทร เม่ือน าไปประกอบกบัความสัมพนัธ์เชิงเรือญาติท่ีมีอยูสู่ง อาศยัความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
ส่งผลใหมี้ถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีมีในตวัใหแ้ก่กนัในลกัษณะของการบอกกล่าวควบคู่การปฏิบติัจริง 
มีความส าคญัมากในชุมชนชนบท ท่ีสามารถปรับใชใ้นการยกระดบัการด ารงชีพให้มีความยืดหยุน่
และมีพลวตัร ซ่ึงมีความหวงัท่ีจะสร้างความย ัง่ยืนได้ เพราะเกษตรกรจะหาทางออกผ่านการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ปฏิบติัตามกนั และปรึกษาหารือเพื่อแกปั้ญหา อนัน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการ
ด ารงชีพจากฐานเดิมท่ีท าอยู่แลว้หาเทคนิคใหม่มาเสริมเพิ่มเติม ท าให้สามารถรักษาวิถีเดิม ควบคู่
กบัการน ากิจกรรมใหม่ท่ีสร้างรายไดม้าเสริมอย่างเหมาะสม ช่วยให้มีงานท าอย่างต่อเน่ืองและมี
ความยดืหยุน่เหมาะกบับริบทการใชชี้วติในชุมชนชนบท   
 
5.5  อภิปรายผล 
 
 จากการสรุปผลการศึกษา มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีสมควรมาอภิปรายดงัน้ี 
 จากการศึกษาบริบทของชุมชนบา้นใจดี พบวา่ มีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัทุนหรือสินทรัพย ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ ประกอบไปดว้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ทุนทางสังคม กล่าวคือ สมาชิกของ
ชุมชนบา้นใจดีส่วนมากมีความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ ท่ีพึ่งพาอาศยักนัอยา่งเอ้ืออาทร 2) ทุนทางดา้น
องคค์วามรู้ โดยมีการน าภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีมีอยูจ่ากถ่ินเก่าติดตวัมาใชใ้นการแกปั้ญหาในชุมชน 3) ทุน
มนุษย ์ทั้งน้ีในชุมชนมีผูน้ าชุมชนท่ีดีและมีปราชญชุ์มชนท่ีมีดา้นการปลูกหม่อนเล้ียงไหม พร้อม
กนัน้ียงัไดรั้บการช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอด สภาพการณ์
เช่นน้ีแสดงให้เห็นถึงพลังของทุนท่ีชุมชนมีและความสอดคล้องของนโยบายและสถาบันท่ี
เก่ียวขอ้ง อนัเอ้ือประโยชน์ต่อการปรับตวัและบรรเทาปัญหาท่ีน าไปสู่ความเปราะบางของครัวเรือน
ท่ีปลูกหม่อนเล้ียงไหมในช่วงแรก จนในท่ีสุดปัญหาส่วนใหญ่ไดรั้บการแกไ้ข ในขณะท่ีบางปัญหา
ไดบ้รรเทาลง แมว้่าไม่ใช่ทุกครัวเรือนไดรั้บประโยชน์ทนัเวลาจากองค์ประกอบต่างๆหล่าน้ี แต่ก็
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ช่วยให้มีการปรับยุทธวิธีการด ารงชีพให้เกิดความสมดุลมากข้ึน ขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบักรอบ
แนวคิดการด ารงชีพอย่างย ัง่ยืนท่ีกล่าวถึงบทบาทของทุนและสถาบนัรวมถึงนโยบายต่างๆ ต่อ
กระบวนการพฒันาและการปรับตวัในการด ารงชีพของครัวเรือนในชนบท ดงัค าอธิบายของ  Ellis  
(2000: 10 อา้งถึงใน Swan (2005:  310)  ท่ีกล่าววา่ การท่ีครัวเรือนชนบทจะด ารงชีพอยูไ่ดดี้เพียงใด
นั้นเก่ียวขอ้งกบัประกอบท่ีเป็นสินทรัพยด์า้นต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติ ทางกายภาพ ทางมนุษย ์ทาง
เงินทุน และทางสังคม  ทั้ งท่ีครัวเรือนครอบครองเองและมีความสามารถในการเข้าถึงส่ิงเหล่าน้ี 
นอกจากน้ี ดว้ยการเก้ือกูลของสถาบนัและความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีร่วมกนัก าหนดการมีชีวิตตวับุคคล
หรือครัวเรือน จะท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อการแกปั้ญหามากข้ึน อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษาน้ีไดพ้บวา่ 
มีองค์ประกอบใหม่เพิ่มเติม คือทุนความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีส่วนในการริเร่ิมกิจกรรมการ
ปลูกหม่อนเล้ียงใหม่ในช่วงแรก แต่ทุนความรู้น้ียงัไม่เพียงพอส าหรับการปรับตวัเม่ือยา้ยมาอยูใ่นท่ี
ใหม่ท่ีมีสภาพแวดลอ้มต่างกนั โดยมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเขา้มาแทรกแซงเยอะ  การเขา้มามี
บทบาทค่อนขา้งมากของบริษทัเอกชนสองบริษทั และดูจะมีบทบาทเด่นกวา่หน่วยงานของรัฐซ่ึงมา
ช่วยดา้นวิชาการอยูม่ากพอสมควร ส่วนหน่ึงเป็นเพราะบริษทัเอกชนมาท าหน้าท่ีท่ีเช่ือมกบัระบบ
ตลาดไดดี้กวา่หน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยงัมีการปรับตวัในการปฏิสัมพนัธ์กบัชาวบา้นไดดี้กวา่ 

ความเปราะบางของสมาชิกชุมชนบา้นใจดี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีพ พบวา่ ชุมชนบา้นใจ
ดีมีความเปราะบางอยู ่3 ประการ คือ 1) ความเปราะบางอนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ เพราะมีภูมิสัณฐาน
ในพื้นท่ีแห้งแลง้ ประกอบกบัขาดแคลนแหล่งน ้ า 2) ความเปราะบางอนัเน่ืองจากการกระท าของ
มนุษย ์ไดแ้ก่ การขาดความรู้ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการในการปลูกหม่อนเล้ียงไหม และการขาดแคลน
แรงงาน 3) ความเปราะบางอนัเน่ืองมาจากการขาดแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม ความเปราะบางเหล่าน้ี
ท าให้อาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหมในชุมชนบา้นใจดีลม้เหลวมาคร้ังหน่ึงแลว้  ส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดความเปราะบางเหล่าน้ีมีไม่มากพอ รวมทั้งนโยบายและสถาบนัต่างๆท่ี
มีอยู่ทั้งท่ีเป็นของรัฐและของเอกชน ยงัไม่เอ้ือดีพอ ตวัอยา่งเช่นกรณีของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ท่ีไม่สามารถจดัระบบการบริหารสินเช่ือท่ีช่วยแกปั้ญหาอย่างครบวงจร สงผลให้เกษตรกร
ตอ้งพึ่งพาเงินกูน้อกระบบควบคู่ไปดว้ย ในขณะท่ีปัญหาการขาดแคลนน ้ าเป็นขอ้จ ากดัทางธรรมชาติท่ี
บรรเทาได้ยาก หากไม่มีแหล่งน ้ าอยู่ในพื้นท่ี และไม่มีระบบชลประทานท่ีออกแบบเพื่อบริการ
กิจกรรมการด ารงชีพท่ีเกษตรกรท าโดยตรง แมจ้ะมีหน่วยงานอยา่งกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลมาช่วยใน
การขุดบ่อ แต่ระดบัของความช่วยเหลือยงัไม่เพียงพอและทัว่ถึง เกษตรกรบางรายจึงปรับตวัดว้ยการ
ไปปลูกพืชท่ีใช้น ้ าน้อยกว่า เช่น ปลูกอ้อย ปลูกมนัส าปะหลงั ควบคู่กับการปลูกหม่อนเล้ียงไหม 
สภาพการณ์เช่นน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่ การพฒันาท่ีมุ่งหวงัจะสร้างแนวทางการด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนควร
เนน้การท าความเขา้ใจมิติของความยากจน ความอ่อนแอหรือความเปราะบาง (Vulnerability) โดย
มุ่งศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดวกิฤตการณ์อนัน าไปสู่ความอ่อนแอ และลดทอนความเขม้แข็งของบุคคล
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และครัวเรือนในการอยู่รอด (Ellis, 2000) การเข้าใจเร่ืองน้ีดีพอ ตั้ งแต่เร่ิมมีปัญหา และท าการ
ออกแบบโครงการแกปั้ญหาอยา่งครอบคลุมเป็นส่ิงจ าเป็น มิฉะนั้นเกษตรกรตอ้งด้ินรนหาทางออก
เอง เพื่อชดเชยส่วนท่ีขาด หรือหลีกเล่ียงปัญหา ในการลดทอนความเปราะบาง จะเห็นได้จาก
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในบา้นชุมชนบา้นใจดีท่ีเกษตรกรเลือกยุทธวิธีในการแกปั้ญหาต่างกนัข้ึนอยู่
บนพื้นฐานของความสามารถในการเขา้ถึงทรัพยสิ์นต่างๆ ของครัวเรือนแหล่าน้ี ดงันั้นปัญหาความ
เสมอภาค และความย ั่งยืนจึงย ังพบเห็นอยู่ว่า  มีความแตกต่างระหว่างครัวเรือน รวมถึง 
ความสามารถในการเผชิญกบัแรงกดดนั และการความตระหนกัถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ภายใต้
การแข่งขนัและผลกระทบจากภายนอก นโยบายท่ีจะท าให้เกิดการด ารงชีวิตอยา่งย ัง่ยืนควรเป็นไป
เพื่อการสนบัสนุนความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งทุนหรือทรัพยากรต่างๆ อยา่งทัว่ถึงมากข้ึน อนั
จะช่วยปรับปรุงความไม่เสมอภาค และเพิ่มโอกาสในการสร้างความย ัง่ยืน ดงัท่ี Chambers, Conway 
and Studies (1992) ไดเ้สนอแนะไว ้ทั้งน้ี สถาบนัและนโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการด ารงชีพสู่ความ
ย ัง่ยนืในชุมชน ควรยดึหลกั 3 ประการคือ ความสามารถ (Capability) ความเสมอภาค (Equity) และ
ความย ัง่ยนื (Sustainability)  
 จากการศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพในชุมชนบา้นใจ
ดี พบวา่ ชาวบา้นในชุมชนบา้นใจดีมีกระบวนการเรียนรู้ในการปรับตวัเพื่อการด ารงชีพ 3 ประการ
คือ 1) กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ มีลกัษณะลองผิดลองถูก ท าไปเรียนรู้ไป 
สอดคลอ้งกบัแนวคิด Learning by Doing 2) กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการถ่ายทอดความรู้จาก
ตวัแบบท่ีประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning 
Theory) ของ Bandura (1977: 3) 3) กระบวนการเรียนรู้เพื่อการแกปั้ญหาตามสถานการณ์นั้นๆ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ของ Knowles (1984) จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Butler and Mazur (2007: 604-617) ท่ีพบวา่การใชแ้นวทางขององคก์รแห่งการ
เรียนรู้จะสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเพื่อให้บรรลุการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนไดอี้ก
แนวทางหน่ึง  

ผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต่อการเลือกยุทธวิธีการด ารงชีพสู่ความย ัง่ยืนของ
ครัวเรือนในชุมชนบา้นใจดี พบวา่ผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบา้นใจดีท าให้ชาวบา้นใจดี
ตดัสินใจปรับตวัเพื่อเลือกทางเลือกในการด ารงชีพ 3 ทางเลือก คือ 1) ชาวบา้นบางส่วนไดเ้ลิกท า
การเกษตรหันไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร 2) เกษตรกรบางส่วนยงัคงยึดมัน่ท าการปลูก
หม่อนเล้ียงไหมอย่างมัน่คง 3) เกษตรกรเลือกการท ากิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือนเพื่อลดความเส่ียง การเลือกยุทธวิธีในการด ารงชีพเป็นส่วนหน่ึงของกรอบแนวคิดการ
ด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงมีความส าคญัต่อการพฒันาไปสู่ผลลพัธ์อนัพึงประสงคแ์ละน าไปสู่การด ารง
ชีพอยา่งย ัง่ยืนของเกษตรกร จึงสอดคลอ้งกบั Scoones (1998) ไดพ้ฒันา 5 ตวัช้ีวดัของความย ัง่ยืน
โดยเสนอให้พิจารณาจากตวัช้ีวดัดงัน้ี 1) สร้างงานรายวนั 2) ลดความยากจน  3) เพิ่มความสามารถ
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ในการปรับตวั 4) การปรับการด ารงชีวิตและความยืดหยุ่น และฐานทรัพยากร 5) ฐานทรัพยากร 
นอกจากนั้น Scoones (1998) แนะน าการกระจายการลงทุนออกจากฟาร์มและการอพยพยา้ยถ่ิน เป็น
ตวัเลือกของการด ารงชีพ (Leinan, 2003: 32) ซ่ึงกลุ่มผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมของชุมชนบา้นใจดีมีการ
เรียนรู้และปรับตวัสู่การด ารงชีพอยา่งย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Scoones (1998) แนวคิดของ
การด ารงชีวติท่ีย ัง่ยนื (SL) เป็นวธีิการส าคญัในการวิเคราะห์และเขา้ใจวิธีการของประชาชนท่ีอาศยั
อยูใ่นรูปแบบขององคร์วม คนเป็นศูนยก์ลาง  มุ่งเนน้ไปท่ีคนมากกวา่ทรัพยากรทางกายภาพ วิธีการ
เร่ิมตน้ดว้ยความเขา้ใจในวถีิชีวติของผูค้นและการเปล่ียนแปลงของพวกเขาท่ีเขาเป็นผูเ้ลือกเอง โดย 
ปัจจุบนัสมาชิกกลุ่มผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมของชุมชนบา้นใจดีได้พฒันาองค์ความรู้ในการปลูก
หม่อนและเล้ียงไหมจนสามารถด ารงชีพอยูไ่ด ้โดยบางครอบครัวมีอาชีพเสริมเป็นแนวป้องกนัภยั
อีกชั้นหน่ึงหรือบางครอบครัวมีลูกหลานท างานภายนอกภาคการเกษตรซ่ึงคอยจุนเจือช่วยเหลือ
ครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ความพยายามปรับตวัเพื่อการด ารงชีพของ
ครัวเรือนผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมเป็นอาชีพหลกั สามารถเขา้ใจไดจ้ากการพิจารณาถึงความเปราะบาง
ของชุมชน การด้ินรนเพื่อบรรเทาความเปราะบาง และการเลือกยุทธวิธีในการด ารงชีพ ดว้ยการใช้
ทรัพยสิ์นต่างๆท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ตั้งแต่เม่ือคร้ังท่ีคนในชุมชนน้ีไดอ้พยพจากถ่ินฐานเดิม เพราะความ
แหง้แลง้ ขาดเงินทุนและความรู้ท่ีเหมาะสม ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มของการด ารงชีพในท่ีใหม่น้ี
แตกต่างจากท่ีเดิม จากการท่ีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้งมากข้ึน เกษตรกรเหล่าน้ีจึง
ตอ้งด้ินรนต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ ผนวกกบัการเขา้มา
ช่วยเหลือของสถาบนัต่างๆ ท่ีมีนโยบายเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการด ารงชีพท่ีเกษตรกรเหล่าน้ีท าอยู ่
การปรับตวัจึงเกิดข้ึนไปในทางท่ีมีความหวงัพอสมควร โดยเกิดผลดี ในรูปของรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึน 
และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  อนัสะทอ้นถึงความส าเร็จในการรับมือกบัวิกฤติต่างๆ ไดดี้พอสมควรใน
ขณะเดียวกนัยงัพยายามมองถึงโอกาสท่ีจะมีความย ัง่ยืนต่อไปในอนาคตดว้ย โดยเลือกท่ีจะกระจาย
ความเส่ียงในการด ารงชีพ โดยการท ากิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย เพื่อลดความเส่ียง อีกทั้งยงัมี
ความหวงัวา่แนวทางท่ีมีปรับและพฒันาข้ึนน้ี มีแนวโนม้ท่ีย ัง่ยนื เพราะเห็นคนรุ่นใหม่บางคนสนใจ
ท่ีจะเดินตาม และคาดว่าจะเพิ่มข้ึนจากคนท่ีเบ่ือจาการใช้ชีวิตเป็นแรงงานในเมืองระยะหน่ึง แลว้
กลบัมาอยู่ในชุมชนเพื่อแสวงหาชีวิตท่ีสงบสุข ด้วยการอยู่พร้อมเพรียงกนั และท ามาหากินอย่าง
อิสระท่ีมัน่คงพอสมควร   
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5.6  ข้อเสนอแนะ 
 
 5.6.1  ข้อเสนอแนะทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษา 

1)   ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในครัวเรือนและในชุมชนใหม้ากข้ึน โดยให้สมาชิก
ในครัวเรือนร่วมกนัปลูกฝังใหลู้กหลานเห็นคุณค่าของการปลูกหม่อนเล้ียงไหมมากข้ึน  

2)   ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
ความรู้ รวมทั้งพฒันาระบบการจดัเก็บความรู้ในรูปแบบของเอกสารฐานความรู้ในการปลูกหม่อน
เล้ียงไหมใหม้ากข้ึนเพื่อใหส้มาชิก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เยาวชน เกิดการตระหนกัถึงคุณค่าและมีความ
ภูมิใจในการท าการเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพท่ีสามารถก าหนดเองและสามารถปรับตวัให้ด าเนินต่อไปใน
อนาคตใหมี้ความมัน่คงในการด ารงชีพได ้

3)  ควรมีการพฒันาผูน้ ากลุ่มรุ่นใหม่ๆ ให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในดา้นการ
จดัการให้มากข้ึน และเกิดความต่อเน่ืองในการบริหารพฒันาชุมชน โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปรับยุทธวิธีการด ารงชีพ เน่ืองจากผูน้ ากลุ่มเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการผลักดันและ
ขบัเคล่ือนใหเ้กิดประสิทธิผลของการผลิต รวมทั้งเป็นพลงัในการเจรจากบับริษทัและหน่วยงานภาครัฐ
ฯใหม้าช่วยเหลือกลุ่มไดอ้ยา่งความเหมาะสม 

4)   หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐฯ ท่ีเก่ียวข้องควรมีการประสานงานกันในการ
สนบัสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในดา้นของปัจจยัการผลิต ความรู้เก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการอยา่งครอบคลุม ทั้งในเร่ืองของพนัธ์ุหม่อนไหม โรค แมลงศตัรูพืช และตลาด รวม
ไปถึงการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันพฒันากองทุนท่ีเกิดจากการร่วมกันออมเพื่อให้
สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูไ้ดง่้ายข้ึน อีกทั้งยงัไดรั้บประโยชน์จากการจดัสรรก าไรกลบัมาสู่คนใน
ชุมชนดว้ย 

 
5.6.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยในอนาคต 

1)  ควรมีการศึกษาปัจจยัทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ของเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเล้ียง
ไหมท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาในอีกดา้นหน่ึง ในเชิงปริมาณท่ีสามารถช้ีให้เห็น
ปัจจยัเชิงสาเหตุของการปรับตวัในการด ารงชีพ เพื่อน ามาประกอบการส่งเสริมพฒันาการด ารงชีพ
เกษตรกรใหส้ามารถอยูไ่ดท้่ามกลางการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด 

2)  ควรท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาทางพัฒนาทุนด้านต่างๆ ท่ียงัขาดอยู ่
โดยเฉพาะทุนทางการเงิน ซ่ึงน่าจะพฒันาไดด้ว้ยการรวมกลุ่มตั้งกองทุนผ่านการออมของสมาชิก
ชุมชน 
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ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
วนัท่ีสัมภาษณ์……………………………………………………………………………………….. 
 
ค าถามเกีย่วกบัการด ารงชีพ 

1.  ปัจจุบนัท่านท าอาชีพอะไรบา้ง 
2.  ท่านไดป้ระกอบอาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหมมาเป็นเวลาเท่าไร 
3.  ท่านไดเ้ขา้สู่การประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหมไดอ้ยา่งไร เหตุใดจึงตดัสินใจ

ประกอบอาชีพน้ี 
4.  ขั้นตอนและวธีิด าเนินการในแต่ละขั้นตอนเป็นอยา่งไร 

 

สถาบันและนโยบายที่เกีย่วข้อง 
1.  มีหน่วยงาน หรือใคร หรือโครงการอะไร ท่ีส่งเสริมการปลูกหม่อนเล้ียงไหมบา้ง และ

ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของท่านอยา่งไร  
2.  ระเบียบ กฎหมาย หรือ ขอ้ปฏิบติั ท่ีน าเขา้มาบงัคบัปฏิบติั มีอะไรบา้ง ส่งผลต่อการ

ประกอบอาชีพของท่านอยา่งไร  
 

ทุนหรือสินทรัพย์ที่เกีย่วข้องกบัการด ารงชีพ 
1.  ท่านมีหรือขาดแคลนทรัพยากร (ทุน) ใดบา้ง ท่ีส่งเสริมการประกอบอาชีพของท่าน 

เช่น ทุนมนุษย ์แรงงาน องคค์วามรู้ ทุนทางทรัพยากร แหล่งน ้า ทุนทางดา้นการเงิน การเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุน ทุนทางสังคม เพื่อนบา้น กลุ่มทางสังคม เป็นตน้   

2.  ท่านขาดแคลนทรัพยากร (ทุน) ใดบา้ง ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของท่าน 
เช่น ทุนมนุษย ์แรงงาน องคค์วามรู้ ทุนทางทรัพยากร แหล่งน ้า ทุนทางดา้นการเงิน การเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุน ทุนทางสังคม เพื่อนบา้น กลุ่มทางสังคม เป็นตน้   
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ความเปราะบางทีส่่งผลต่อการด ารงชีพ  
1.  ภยัธรรมชาติท่ีท าความเสียหายต่อการประกอบอาชีพ เคยมีอะไรบา้ง เกิดข้ึนเม่ือใด 

ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของท่านอยา่งไร และท่านมีวิธีการในการปรับตวัของท่านให้เหมาะสม
กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 

2.  เหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดการลม้เหลวในการประกอบอาชีพ เคยมีอะไรบา้ง เกิดข้ึนเม่ือใด 
ส่งผลต่อการผลิตการประกอบอาชีพของท่านอยา่งไร และท่านมีวิธีการในการปรับตวัของท่านให้
เหมาะสมกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 

3.  การระบาดอยา่งรุนแรงของศตัรูพืช/สัตว ์เคยมีหรือไม่ มีอะไรบา้ง เกิดข้ึนเม่ือใด ส่งผล
ต่อการผลิตการประกอบอาชีพของท่านอย่างไร และท่านมีวิธีการในการปรับตวัของท่านให้
เหมาะสมกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 
 

กระบวนการเรียนรู้ในการเลือกยุทธวธีิการด ารงชีพ 
1.  เม่ือท่านไดป้ระสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ท่านท าอย่างไร ท่านมีวิธีการในการ

รับมือกบัปัญหาอยา่งไรบา้ง 
2.  เม่ือมีการแนะน า ส่งเสริมวธีิการแกปั้ญหา หรือมีเทคนิคแบบใหม่จากท่ีท่านเคยปฏิบติั

ในการประกอบอาชีพ ท่านเคยมีการปรับแผนการผลิตหรือไม่ มีอะไรบา้ง เกิดข้ึนเม่ือใด ลกัษณะ
การเรียนรู้เป็นอย่างไง ส่งผลต่อการผลิตการเกษตรของท่านอย่างไร และท่านมีวิธีการในการ
ปรับปรุงการผลิตของท่านอยา่งไร 
 

ผลของกระบวนการเรียนรู้ในการเลือกยุทธวธีิการด ารงชีพ 
1.  ท่านคิดวา่ลกัษณะการประกอบอาชีพของท่านในปัจจุบนัมีความย ัง่ยนืหรือไม่ อยา่งไร  
2.  ท่านคิดจะปรับแผนการประกอบอาชีพของท่านในอนาคตหรือไม่ และจะมีลกัษณะ

อยา่งไร 
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เกษตรกรดีเด่นสุพรรณบุรี น้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง สร้างครอบครัวอบอุ่น  
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เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั สร้างอาชีพ สร้างรายไดแ้ละสร้างความอบอุ่น
ในครอบครัวอยา่งย ัง่ยนื  

นางบุญช่วย กรอบไธสง นายกสมาคม ผูป้ลูกม่อนเล้ียงไหม กล่าวภายหลงัการเขา้รับ 
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1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง 
31 มกราคม พ.ศ. 2557 

เจา้ของคุม้ร่วมใจพฒันา 
ท่ีอยู ่40 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอ
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
72240 

นางเจร (นามสมมติ) 
 

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง 
31 มกราคม พ.ศ. 2557 

ท่ีอยู ่40 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอ
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
72240 

นางจอม (นามสมมติ) 
 

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง 
31 มกราคม พ.ศ. 2557 

ท่ีอยู ่25 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอ
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
72240  

นายเดช (นามสมมติ) 
 

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง 
31 มกราคม พ.ศ. 2557 

ท่ีอยู ่159/1 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม 
อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
72240  
โทร. 0805790603  

นางบุญ (นามสมมติ) 
 

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง 
31 มกราคม พ.ศ. 2557 

เป็นอดีตผูใ้หญ่บา้น ปัจจุบนัเป็นนายก
สมาคมผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหม 
ท่ีอยู ่628 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอ
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
72240  
โทร. 0870672297 
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นางยพุา (นามสมมติ) 
 

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง 
31 มกราคม พ.ศ. 2557 

ท่ีอยู ่56 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอ
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
72240  โทร. 0899934277 

นางลลิน (นามสมมติ) 
 

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง 
31 มกราคม พ.ศ. 2557 

ท่ีอยู ่153/3 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม 
อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
72240  

นางวรา (นามสมมติ) 
 

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง 
31 มกราคม พ.ศ. 2557 

ท่ีอยู ่159/1 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม 
อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
72240 โทร. 0805790603 

นายวนั (นามสมมติ) 
 

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง 
31 มกราคม พ.ศ. 2557 

ท่ีอยู ่157 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอ
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
72240  

นายอ ่า (นามสมมติ) 
 

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง 
31 มกราคม พ.ศ. 2557 

ปัจจุบนัเป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
ท่ีอยู ่686 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอ
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
72240 โทร. 0861690954 

บา้นใจดี (นามสมมติ) 
 

10 มกราคม พ.ศ. 2557 บา้นทุ่งแสม หมู่ 9 ต าบลหนองขาม 
อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

บา้นทุ่งน ้าแขง็  
(นามสมมติ) 

15 มกราคม พ.ศ. 2557 บา้นทุ่งบ่อ หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นคู อ าเภอ
พุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์

บา้นป่ินทอง (นามสมมติ) 
 

18 มกราคม พ.ศ. 2557 บา้นทุ่งนาตาปิน หมู่ 3 ต าบลด่านชา้ง 
อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

บริษทั จล (นามสมมติ) 
 

25 มกราคม พ.ศ. 2557 บริษทั จุลไหมไทย จ ากดั  
443 หมู่ 3 ต. วงัชมภู อ.เมือง จ. 
เพชรบูรณ์ 67210 

บริษทั จิม (นามสมมติ) 
 

31 มกราคม พ.ศ. 2557 บริษทั จิม ทอมป์สัน (อุตสาหกรรม
ไหมไทย) จ ากดั 
96 ซอยพึ่งมี 29 ถนนสุขมุวทิ 93 แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กทม 10260 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprofile.yellowpages.co.th%2F74205021535001&ei=Q5RmVZuqOYTg8AXT94HAAg&usg=AFQjCNE-ayp2eLnGA0WV7f4SPLuT6ztoqg&sig2=BeoS-097aJGlQ5BrTnuu2A&bvm=bv.93990622,d.dGc
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprofile.yellowpages.co.th%2F74205021535001&ei=Q5RmVZuqOYTg8AXT94HAAg&usg=AFQjCNE-ayp2eLnGA0WV7f4SPLuT6ztoqg&sig2=BeoS-097aJGlQ5BrTnuu2A&bvm=bv.93990622,d.dGc
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