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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี	มีวัตถุประสงค์เพื่อพรรณนา

วิถีชีวิตและ	 วิถีการท�านา	 รวมทั้งค้นหากระบวนการเรียนรู้และรูปแบบการพัฒนาการพึ่งตนเองของ

เกษตรกรชาวนา	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นราย

บุคคลกับกลุ่มเกษตรกรชาวนาต้นแบบจ�านวน	 8	 คน	 ท�าการสนทนากลุ่มกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร

ชาวนาต้นแบบและผู้เกี่ยวข้องจ�านวน	10	 คน	 รวมทั้งการสังเกตและการจดบันทึกภาคสนาม	 ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและพรรณนาความ	จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	

	 ผลการวิจัยพบว่าวิถีชีวิตและวิถีการท�านาจากอดีตและปัจจุบันเป็นไปตามพลวัตรความ

ก้าวหน้า	 ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 มีการเรียนรู้	 การแก้ปัญหาและการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต	 การปลูกข้าวท้ังแบบนาปีและนาปรัง	 โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวนา

ต้นแบบที่ต้องการแสวงหาทางเลือก	 เพื่อการหลุดพ้นจากปัญหาการท�านาภายใต้หลักคิด	 การพึ่ง

ตนเอง	 ส่วนกระบวนการเรียนรู้การพึ่งตนเอง	 มีองค์ประกอบส�าคัญ	 4	 ส่วน	 ได้แก่	 การรับรู้การพึ่ง

ตนเอง	การท�าความเข้าใจเพื่อการพึ่งตนเอง	การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการท�านา	และการมีความ

สามารถในการแก้ไขปัญหา	

	 ส�าหรับรูปแบบการพัฒนาการพึ่งตนเอง	พบว่ามี	 2	 ลักษณะ	 ได้แก่	 การพัฒนาวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่แบบพึ่งตนเอง	และการพัฒนาวิถีการท�านาเชิงพาณิชย์แบบพึ่งตนเอง	ผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะ

เป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้และลดปัจจัยการผลิต/	การปลูกข้าวที่ไม่จ�าเป็นให้แก่กลุ่ม

เกษตรกรชาวนาที่สนใจรวมทั้งหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ค�าส�าคัญ:	รูปแบบการพัฒนา	การพึ่งตนเอง	และเกษตรกรชาวนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
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Abstract

	 This	research	is	qualitative	research	to	study	specific	cases	that	aims	to	de-

scribe	the	way	of	life	and	the	way	of	farming,	including	searching	for	learning	process	

and	the	self-reliant	developmental	model	of	farmers	in	Chachoengsao	province.	This	

is	focused	on	gathering	information	from	in-depth	interviews	with	eight	of	farmer	mod-

els	individually,	and	discussions	with	ten	of	farmer	model	representatives	and	related	

people	including	the	observations	and	the	field	notes.	Content	analysis	and	describing	

were	from	the	phenomenon.	

	 The	research	found	that	the	way	of	life	and	the	way	of	farming	from	the	past	

and	the	present	was	in	accordance	with	the	progress	of	economic	and	social	devel-

opment	together	with	learning,	problem	solving	and	adaptation	to	production	chang-

es	as	well	as	both	in-season	rice	and	off-season	rice.	These	especially	were	the	farm-

er	models	who	would	like	to	find	alternatives	to	be	free	from	the	farming	problems	

under	 the	principle	 idea	of	 self-reliant.	 There	were	 four	 important	 components	 in	

self-reliance	learning	process:	self-reliance	perception,	self-reliant	understanding,	way	

of	life	and	way	of	farming	modification,	and	the	ability	of	problem	solving.	It	also	found	

that	there	were	two	patterns	of	self-	reliance	development:	development	the	way	of	

life	in	the	pattern	of	life-reliance	and	development	the	way	of	commercial	farming	in	

the	pattern	of	life-reliance.	The	results	of	this	research	will	be	a	guideline	for	devel-

opment	in	order	to	raise	income	and	reduce	unnecessary	production/rice	farming	for	

the	interested	farmers	including	all	relevant	agencies.

Keywords:	Development	model,	Self-reliance	and	Farmers	in	Chachoengsao	province

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 จากการทบทวนปัญหาเกษตรกรชาวนา

ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ตาม

ยุทธศาสตร์การวิจัย	ของชาติรายประเด็น	(2559)	

พบว่าเกิดจากการมีต ้นทุนการผลิตสูง	 การ

ขาดแคลนเมล็ดพันธุ ์ข ้าวดีที่มีคุณภาพ	 ได ้

มาตรฐาน	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มยังมีน้อย	 ส่วนใหญ่มีรายได้จากการท�า

นาต�่ากว่าอาชีพการเกษตรอ่ืนๆ	 ไม่สามารถท�า

รายได้อย่างเพียงพอ	 ไม่ให้ความส�าคัญในการ

สร ้ างความเข ้มแข็ งการรวมกลุ ่ม/สถาบัน

เกษตรกร	 และยังขาดความรู้ทั้งในด้านระบบการ

ศึกษา	 โอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 การได้รับ

สวัสดิการจากภาครัฐ	 รวมทั้งลูกหลานเกษตรกร

ชาวนาปฏิ เสธที่จะสืบทอดอาชีพการท�านา	

เนื่องจากมีความยากล�าบาก	 รายได้น้อย	 ขาด

สวัสดิการหรือระบบการประกันรายได้ที่เหมาะ

สม	 ประกอบกับเกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่เป็นผู้
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สูงอายุและจ�านวนมากหลุดจากฐานชุมชนท่ีเคย

เป็นเจ้าของและต้องเช่าที่นาท�ามาหากิน	 รวมทั้ง

สภาพดินฟ้าและแหล่งน�้าไม่เอื้ออ�านวยต่อการ

ท�านาในปัจจุบัน	

	 ความล้มเหลวและความอ่อนแอดังกล่าว

ของเกษตรกรชาวนา	อาจมีสาเหตุมาจากการสูญ

เสียสัมพันธภาพที่เป็นปึกแผ่น	กล่าวคือมีลักษณะ

ต่างคนต่างอยู่	 ต่างประกอบอาชีพท่ีขาดความ

ร่วมมือ	 ร ่วมใจ	 มุ ่งความอยู ่รอดของตนเอง

มากกว ่าการรวมกลุ ่ม	 มีการอพยพย้ายถิ่น

ชั่วคราวและถาวร	การเอื้ออาทร	การแบ่งปันและ

ความรัก	 ในกลุ ่มลดลง	 นอกจากนี้เกษตรกร

ชาวนามีสภาพการพึ่งพิงภายนอกสูงท�าให้เกิด

การสูญเสียการจัดการตนเอง	 (Self-organiza-

tion)	 โดยถูกปัจจัยภายนอกควบคุมและก�าหนด

ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ	 ไม่ว่าเป็น	

การผลิต	 การบริโภค	 ค่านิยม	 ความเชื่อ	 การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยที่ เกษตรกร

ชาวนามีอ�านาจ	 ในการต่อรองต�่า	 หรือมีอิสระใน

การเลือกและตัดสินใจน้อยหรือไม่มีเลย	นอกจาก

นี้ยังมีสภาพปัญหาอ่ืน	 เช่น	 มีการสูญเสียอ�านาจ

การควบคุมตนเอง	 (Self-regulation)	 จึงท�าให้

เกิดปัญหาต่างๆ	 รุ่มเร้า	 อาทิ	 การมีหน้ีสิน	 การ

ขาดที่ดินท�ากิน	 ปัญหาลูกหลาน	 คนชราและเด็ก

ถูกทอดทิ้ง	 ปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนผลท่ีได้รับจากการ

พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 การศึกษา	

เทคโนโลยี	 ท�าให้เกษตรกรชาวนาสูญเสียความ

เป็นตัวของตัวเอง	ถูกท�าลายหรือถูกละทิ้งในด้าน

ศักยภาพ	 ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ตนเองสูญหายไป	 หรือไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง	(อรศรี	งามวิทยาพงศ์,	2551)

	 จากสถานการณ์พัฒนาการเกษตรเพื่อ

ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและความทันสมัย	

ได ้ส ่ งผลกระทบหลายประการต ่อวิ ถี ชีวิต

เกษตรกรชาวนา	ท�าให้บางกลุ่ม	บางพื้นที่เริ่มหัน

มาทบทวนทิศทางการท�านาและปรับเปลี่ยนวิธี

คิดในแบบการพ่ึงตนเองและมองเห็นความส�าคัญ

ของวิธีการท�านาต้นทุนต�่า	 เพ่ือให้สามารถ	 ด�ารง

ชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน	 เน้นการพัฒนาการผลิตและ

การจัดการผลผลิตควบคู่กับการจัดจ�าหน่ายข้าว

เพ่ือให้ได้ราคา	 ท�าให้มีรายได้เพิ่มและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น	 สอดคล้องกับนักวิชาการและสถาบัน

หลายแห่งที่ศึกษาพบว่า	กระบวนทัศน์หรือวิธีคิด

การเปลี่ยนแปลงตนเองของเกษตรกรชาวนาด้วย

การออกแบบการผลิต	การทดลองต่างๆ	โดยมีนัก

วิชาการภายนอกเป็นผู้ร่วมเสริมการทดลองจน

เกิดผลผลิต	 ผลลัพธ์และผลกระทบต่างๆ	 ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม	 โดยเฉพาะการฟื ้นฟูระบบ

เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองที่เกื้อกูลทั้งชีวิต	พืช	สัตว์	

ต้นไม้และธรรมชาติ	ขึ้นมาใหม่	ลดการพึ่งพาสาร

เคมีและหันมาใช้ปุ ๋ยชีวภาพและสารธรรมชาติ

ต่างๆ	 พร้อมกับเกิดองค์ความรู ้	 ที่มาจากการ

ปฏิบัติหรือการรู้แจ้งเห็นจริงจากการลงมือปฏิบัติ

ที่อาจเรียกว่า	 “ความรู้พื้นบ้าน”	 ไม่สามารถท�า

รายได้อย่างเพียงพอ	 วิถีการท�านาและคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการผลิตอาหารโลกที่ต ้องใช ้ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	และต้องมีทักษะที่ดีในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับอาชีพการท�านา	 การมีสัมพันธภาพที่ดี

กับผู ้อื่นและการแก้ป ัญหาเฉพาะหน้าในเชิง

สัญลักษณ์และความหมายของชีวิตการท�านา	

หากเกษตรกรชาวนาจะอยู่รอดอย่างมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีพบว่า	 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
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เกษตรกรชาวนา	 เป็นเกษตรก้าวหน้าท่ีเริ่มมอง

ตนเอง	 เป็นผู้ประกอบการเกษตรท่ีสามารถพึ่ง

ตนเองได้	 (ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคกลาง,	2553)	

	 จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่ง

ส่วนใหญ่มีประชาชนประกอบอาชีพท�านา	 ท�า

สวน	 ถือเป็นรายได้หลักของครัวเรือน	 มีการรวม

กลุ่มกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งที่ประสบความส�าเร็จและ

ไม่ส�าเร็จบ้างในแต่ละชุมชนหรือพื้นที่	 โดยเฉพาะ

ภาคการเกษตรปัญหาท่ีพบ	 อาทิ	 ราคาผลผลิต

ตกต�่า	ต้นทุนทางการเกษตรมีราคาสูง	คนว่างงาน

นอกฤดูกาลผลิต	 ของใช้ในครัวเรือนมีราคาสูงขึ้น	

ค่าครองชีพสูง	รายได้ต�่า	ปัญหาต่างๆ	เหล่านี้ของ

เกษตรกรชาวนา	 เป ็นป ัญหาใหญ่ที่ภาครัฐ

พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหา	 แต่ด้วยอัต

ลักษณ์ของคนในพื้นที่ที่มีความเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมีวิถีชีวิตเรียบง่ายเป็น

สังคมแบบชนบทและด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง

ด้วยการพึ่งตนเองจนสามารถแก้ปัญหาดังกล่าว

ข้างต้น	 (ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอคลอง

เขื่อน	จังหวัดฉะเชิงเทรา,	2559)	ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย

มีความสนใจศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับ

เกษตรกรชาวนาเพื่อการพึ่งตนเองในการค้นหา

ความรู้ความจริงถึงวิถีชีวิตและวิถีการท�านา	 รวม

ท้ังกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง	 และบท

สรุปถึงรูปแบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของ

เกษตรกรชาวนา	 ซึ่งการท�าความเข้าใจสิ่งเหล่านี้	

น่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี	ในการวางระบบรูปแบบการ

พัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเองของเกษตรกรชาวนาที่

เหมาะสม	 เพื่อให้เกษตรกรชาวนาสามารถมี

คุณภาพชีวิตที่ดีอยู ่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสการพัฒนาในปัจจุบันได้	 นอกจากนี้

ผลท่ีได้จากการศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าไปสู่การด�าเนิน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีการท�านาเพื่อการ

พึ่งตนเองของเกษตรกรชาวนาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 รวมถึงใช ้ในการตัดสินใจเชิง

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวนาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

......1.	 เพื่อพรรณนาวิถีชีวิตและวิถีการท�านาของ

เกษตรกรชาวนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

......2.	 เพื่อแสวงหากระบวนการเรียนรู้เพื่อการ

พึ่งตนเองของเกษตรกรชาวนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

.....3.	 เพื่อสืบเสาะหาค�าอธิบายรูปแบบการ

พัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรชาวนา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทย

	 วิถีชีวิตหมายถึง	แนวทางการด�าเนินชีวิต

ของคนต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย	 รวมถึงปัจจัยสี่ที่

จ�าเป็นต่อ	 การด�าเนินชีวิต	 ได้แก่	 ที่อยู ่อาศัย	

อาหารการกิน	 เคร่ืองนุ ่งห่มและยารักษาโรค	

นอกจากน้ีวิถีชีวิตหมายถึง	 ความรู้เร่ืองสังคม	

วัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	การประพฤติปฏิบัติรวมทั้ง

การศึกษาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 (กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม,	 2559)	 ดังนั้นวิถีชีวิตของเกษตรกร

ชาวนาไทย	หมายถึง	การด�าเนินชีวิตในด้านต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับการท�านาหรือการปลูกข้าวซึ่งเป็น

พืชหลักของประเทศ	 เป็นแรงงานส�าคัญของภาค

การผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร

ตามความก้าวหน้าทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม	 ในอดีตเกษตรกรชาวนาไทยท�านาเพื่อกิน

เพื่ออยู่	ที่เหลือจึงขาย	มีความสุขตามอัตภาพ	แต่
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เมื่อประเทศให้ความส�าคัญเรื่องการส่งออกข้าว	

เกษตรกรชาวนาไทยต่างมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการ

ขายเป็นส�าคัญ	 โดยมุ่งหวังว่าจะร�่ารวยมั่งมีศรีสุข	

ซ่ึงผลกลับตรงข้ามเกษตรกรชาวนาไทยจนลง	

เจ็บป่วยมากขึ้น	มีความสุขน้อยลง	พ่อค้านายทุน

รวยขึ้น	 ทั้งนี้เพราะเกษตรกรชาวนาไทย	 บางคน

ขาดความรู้	 ขาดความพอประมาณและพอเพียง	

ท�านาไม่หยุดจากที่เคยท�านาปีละคราวเดียว	ก็เร่ง

ท�านาหลายๆ	 ครั้งในหนึ่งปี	 มีการใช้สารเคมีเพิ่ม

ขึ้นทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีและยาก�าจัดแมลง	ที่ท�าลงไป

หวังเพียงเพื่อ	 การแข่งขันการผลิตข้าวออกมาให้

มากเป็นอย่างน้ีทั่วประเทศ	 (ส�านักงานปฏิรูป

ระบบสุขภาพแห่งชาติ	(สปรส.),	2545)	

	 ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมท�าให้วิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทย

ที่เรียบง่าย	 ด้วยการเตรียมดิน	 เตรียมกล้า	 การ

ปลูก	 การใส่ปุ๋ย	 การดูแลรักษาวัชพืช	 การก�าจัด

ศัตรูพืช	 การเก็บเกี่ยว	 การบริโภคและการขาย

ข้าวเปลือก	 เปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตสมัยใหม่มากข้ึน	

ท�าให้ชีวิตมีความสุขสบายใช้เวลาและแรงงานท�า

นาน้อยลง	 มีการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน

คนและแรงงานสัตว์	 ใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงหรือ

ศัตรูพืชอื่นๆ	 แทนการใช้ปุ๋ยคอก	 ปุ๋ยอินทรีย์และ

วิ ธี ก า รก� า จั ดแมลงหรื อศั ต รู พื ชตามแบบ

บรรพบุรุษ	ท�าให้เกษตรกรชาวนาไทยมีต้นทุนค่า

ใช้จ่ายในการท�านามากขึ้น	ขณะที่รายได้จากการ

ท�านาไม่คุ ้มค่ากับการลงทุน	 จึงท�าให้เกษตร

ชาวนาไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นและจ�านวนไม่น้อยที่

ต้องสูญเสียที่ดินท�ากินไปในท่ีสุด	 (สุวัฒน์	 เรือง

ศิลป์,	2557)	

	 จากที่กล่าววิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนา

ไทย	 เป็นวิถีชีวิตที่มีการเรียนรู้และการแก้ปัญหา

ทั้งจากอดีตและปัจจุบันในการพยายามที่จะปรับ

ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตการปลูกข้าว	

โดยเฉพาะกลุ่มที่ท�าการเกษตรแบบเดิมกับกลุ่มที่

ต้องการแสวงหาทางเลือกเพื่อการหลุดพ้นจาก

ปัญหาการท�านาภายใต้หลักคิด	 การพ่ึงตนเอง	

และการน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในการด�ารงชีพและการประกอบอาชีพ	

แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง

	 วิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทยต้อง

เผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต	 ได้ก่อรูปแบบท่ี

ชัดเจนเพียงพอจะมองเห็นทางเลือกต่างๆ	ในการ

ด�ารงชีวิตของตนเองอย่างไร	 ให้สามารถอยู่ได้

อย่างมีคุณภาพท้ังด้านทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 รวม

ทั้งการมีคุณภาพชีวิตที่ ดี	 โดยเฉพาะการพ่ึง

ตนเองท�าให้บางกลุ่มหันมาทบทวนทิศทาง	 การ

ท�าเกษตรและการพัฒนาตนเอง	 การพ่ึงตนเอง	

หมายถึง	 ความสามารถของคนที่จะช่วยเหลือ

ตนเองให้ได้มากที่สุดโดยไม่เป็นภาระ	 คนอื่นมาก

เกินไป	 มีความสมดุล	 ความพอดีในชีวิต	 เป็น

สภาวะทางกายที่สอดคล้องกับสภาวะทางจิตที่

เป็นอิสระ	 มีความพอใจในชีวิตที่เป็นอยู ่	 มีสิ่ง

จ�าเป็นปัจจัยสี่พอเพียง	 เป็นความพร้อมของชีวิต

ทางร่างกายและจิตใจ	 นอกจากนี้อาจหมายถึง	

การจัดชีวิตให้สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ	อย่างเหมาะสม

กับคน	กับสัตว์	กับธรรมชาติ	รอบตัวเรา	หรือ	การ

พึ่งตนเอง	 หมายถึง	 การมีสวัสดิการและความ

มั่นคงของชีวิตในปัจจุบันถึงอนาคตที่พร้อมจะ

ตอบสนองเราทันทีโดยท่ีเราไม่ต้องไปเรียกให้ใคร

มาจัดสวัสดิการให้หรือให้ใครมาช่วยเหลือ	 (เสร	ี

พงศ์พิศ,	2553)
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	 หลักการพ่ึงตนเองของเกษตรกรชาวนา

ตามแนวคิดแนวปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จพระปร

มินทรมหา	ภูมิอดุลยเดช	รัชกาลที่	9	พระราชทาน

เพื่อเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิตและการด�าเนิน

การที่น�าไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองระดับ

ต่างๆ	 อย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 บนพื้นฐานปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อลดความเสี่ยงในการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ	 และความผันแปร

ของธรรมชาติ	 มีขั้นตอนด�าเนินงาน	 ที่ส�าคัญ	 3	

ขั้นตอน	 (ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ,	2552)	ได้แก่

	 1.	 ขั้นการผลิตเพื่อพออยู่พอกินและพึ่ง

ตนเองได้	 มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย	 คือ	 มีข้าว

และอาหารบริโภคเพียงพอตลอดปี	มีความมั่นคง

ในที่อยู่อาศัยท�ากิน	มีความรัก	ความสามัคคีและ

เอื้ออาทรต่อกัน	 โดยมีแนวทางด�าเนินการดังนี้	

(1)	 การบริหารท่ีดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	(2)	การบริหารจัดการน�้าต้องมีน�้า	เพื่อการ

เพาะปลูกและส�ารองไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือระยะฝน

ท้ิงช่วงให้พอเพียง	 (3)	 กิจกรรมการเกษตรเพื่อ	

การพออยู่	พอกิน	เกษตรกรมีการด�ารงชีวิตอย่าง

พอเพียง	 สามารถพึ่งตนเอง	 โดยเฉพาะการปลูก

ข้าวต้องพิจารณาคัดเลือกพันธุ ์และเทคโนโลยี

การผลิตท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่	 รวมถึงวิถี

ชีวิตของเกษตรกร	 และสนับสนุนให้ปลูกพืช

หลายอย่างหรือผลัดปลูกพืชไร่	 พืชสวน	 พืชผัก	

สมุนไพร	 ฯลฯ	 ในลักษณะไร่นาสวนผสมเพื่อ

บริโภค	 เป็นการลดค่าใช้จ่าย	 ถ้าเหลือให้แบ่งปัน

หรือน�าไปจัดจ�าหน่าย

	 2.	 ขั้นการรวมพลังและร่วมแรงกันในรูป

กลุ่มหรือสหกรณ์	 อันเป็นการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน	 ได้แก่	 การผลิต	 (การเตรียมดิน	 การ

จัดหาน�้าหรือพันธุ์พืช	ฯลฯ)	การตลาด	(ลานตาก

ข้าว	ยุ้งข้าว	เครื่องสีข้าว	การจัดจ�าหน่ายผลผลิต)	

การเป็นอยู่	 (อาหาร	 เคร่ืองนุ่งห่ม	 ปัจจัยพ้ืนฐาน

ในการด�ารงชีวิต	 สวัสดิการ	 (สาธารณสุขและสุข

อนามัย	 กองทุนกู้ยืมฯ)	 การศึกษา	 (สถานศึกษา	

ทุนการศึกษา)	สังคมและศาสนา	

	 3.	 ขั้นการติดต่อประสานเพื่อหาแหล่ง

ทุน	 แหล่งเงิน	 เช่น	 ธนาคาร	 บริษัท	 ห้างร้าน

เอกชน	เพื่อช่วยเหลือ	ในการลงทุน	การประกอบ

อาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ทั้งนี้ฝ ่าย

เกษตรกรและฝ่ายธนาคารหรือบริษัทเอกชนจะ

ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

	 ที่กล่าวข้างต้นเป็นหลักการส�าคัญของ	

ทฤษฎีใหม่	 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิอดุลยเดช	รัชกาลที่	 9	ทรงเน้นย�้าเพื่อที่จะให้

ประชาชนมีโอกาสท�าเกษตรกรรมให้พอกินมี

ระบบการผลิตบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่เน้นการด�ารงชีวิตให้อยู่ในความพอด	ี

ไม่เดือดร้อน	สามารถอุ้มชูตนเองได้	โดยการสร้าง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน	

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้

	 การแสวงหาความรู้ความจริงเกิดขึ้นมา

พร้อมกับมนุษย์ซึ่งมีความสนใจในสิ่งต่างๆ	 ที่อยู่

รอบตัว	 ผ่านการมองเห็น	 การได้ยิน	 การสัมผัส	

การรับรสและการได้กลิ่น	 ทั้งนี้เพ่ือความอยู่รอด

และการด�ารงชีวิต	 เป็นการค้นหาความรู้ความ

จริงที่มาจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์	 ผ่าน

การบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความเชื่อ	 เป็นลัทธิ

ประเพณี	 แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปการค้นหาความรู้

ความจริงของมนุษย์	 เริ่มมีระบบมีเหตุผลมากขึ้น	

และปัจจุบันพัฒนาเป็นวิทยาศาสตร์ท�าให้มนุษย์
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ได้รับการพัฒนารวมทั้งวิธีการคิดอย่างมีเหตุมีผล

และสร้างสรรค์	การแสวงหาความรู้ความจริง	คือ

ระบบของความคิด	 ความเช่ือพื้นฐานท่ีช้ีน�าการก

ระท�า	 ผ่านการโต้แย้งหรือ	 การปฏิบัติเพื่อให้เกิด

ความกระจ่างหรือความเข้าใจ	 อาจเรียกอีกนัย

หนึ่งว่าการเรียนรู้	(กาญจนา	เงารังษี,	2558)

อุทัย	ดุลยเกษม	(2545)	ได้สรุปขั้นตอนการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ไว้	3	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นการรับ

รู้(Reception	 level)	 ข้ันท�าความเข้าใจ	 (Com-

prehension	 level)	 และขั้นการปรับเปลี่ยน	

(Transformation	level)	มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 ขั้นการรับรู ้	 (Reception	 level)	

หมายถึง	 ขั้นตอนพื้นฐานที่บุคคลรับเอาข้อมูล

ข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ	 จากแหล่งความรู้ที่

หลากหลายผ่านทางสัมผัส	 คือ	 หู	 ตา	 จมูก	 ลิ้น	

กาย	 ใจ	 เข้ามาสั่งสมไว้เป็นประสบการณ์ของ

ตนเอง	 เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการ

ทั้งหมด

	 2.	 ขั้นท�าความเข้าใจ	 (Comprehen-

sion	 level)	 เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมาก	 เพราะถ้า

มนุษย์รับข้อมูลข่าวสารมาแล้วไม่มีความเข้าใจก็

ไม่มีประโยชน์จึงต้องสามารถมองเห็นถึงความ

หมายและความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน	 ของข้อมูล

ห รื อ ค ว าม รู ้ ต ่ า ง ๆ 	 ท่ี ตน เ อ ง รั บ รู ้ ห รื อ มี

ประสบการณ์มาในระดับที่สามารถอธิบายในเชิง

เหตุผลได้	 ดังนั้นเมื่อมนุษย์มีความสามารถเพียง

รับรู ้ข ้อมูลของอีกฝ่ายแต่ไม่สามารถท�าความ

เข้าใจในความหมาย	 ความรู ้ สึกนึกคิดของผู ้

สื่อสารข้อมูลนั้นมาให้เรา	 กระบวนการเรียนรู้จึง

เป็นเพียงความผิวเผินอยู่ในระดับการรับรู้	 ให้

ผ่านไปเท่านั้น	แต่ถ้าต่างฝ่ายรับรู้ด้วยความเข้าใจ	

จะท�าให้ระบบคิดท่ีเกิดข้ึนภายในตนเองท�างาน	

สามารถวิเคราะห์	แยกแยะ	เชื่อมโยงและอธิบาย

เหตุผลได้หลังจากเกิดความเข้าใจทั้งความรู้สึก

นึกคิดของตนเองและความรู้นึกคิดของผู้อื่น

	 3.	 ขั้นการปรับเปลี่ยน	 (Transforma-

tion	 level)	 เป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการ

เรียนรู้ที่แท้จริง	 เพราะเมื่อรับข้อมูลข่าวสารมา

แล้ว	 ต้องมีการท�าความเข้าใจอย่างถูกต้อง	 ถึงจะ

น�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวเรา	 ได้แก่	 การ

เปลี่ยนแปลงวิธีคิด	การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่า	

ทัศนคติ	 การปรับเปลี่ยนท่าที	 และในที่สุดเกิด	

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 (ฉันทนา	 โสวัตร,	

2553)

	 กระบวนการเรียนรู้เป็นกลไกส�าคัญของ

มนุษย์ที่ใช้ในการปรับตัวเพื่อให้สามารถด�ารง

ชีวิตอยู ่ ได ้ 	 มีองค ์ประกอบที่ส�าคัญ	 ได ้แก ่	

กระบวนการคิดและจินตนาการ	 องค์กร/ชุมชน

แห่งการเรียนรู ้	 และกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และการจัดการ	 โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก

การพึ่งตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น�าไปสู่	

การเปลี่ยนแปลง	 เป็นการเรียนรู้บนฐานชีวิตจริง

ที่ได้ท�าเองและมีการน�าไปใช้ในกระบวนการ

พัฒนาชุมชนและเครือข่าย	 ประกอบด้วย	 การ

เรียนรู้ตนเอง	 การเรียนรู้ปัญหาและการเรียนรู้

ทรัพยากร	

ขอบเขตของการวิจัย

	 การวิ จัยนี้ เป ็นงานวิ จัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	 research)	 แบบวิธีการศึกษา

เฉพาะกรณี	 (Case	 study)	 มุ่งเน้นการเจาะลึก

และท�าความเข้าใจกับปรากฏการณ์จริงของกลุ่ม

เกษตรกรชาวนากับการพึ่งตนเองในบริบท	 ที่มี

ความโดดเด่นหรือแตกต่างจากกลุ่มเกษตรกร
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ภาพ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

ชาวนาอื่นๆ	 โดยท�าการศึกษากับกลุ่มเกษตรกร

ชาวนาต้นแบบ	 ที่ประสบความส�าเร็จจนได้รับ

การยอมรับ	 ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรสังกัด

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร	(ศพก.)	ระดับอ�าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว	ปลอด

สาร/ปลอดภัย	 มีการก�าหนดขอบเขตของการ

วิจัยอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและเนื้อหาที่ศึกษา	

ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ	 12	 เดือน	 เพื่อ

ค้นหาค�าตอบและติดตามสังเกตพฤติกรรมและ

กิจกรรมในการท�านา

กรอบแนวคิดการวิจัย 

	 ผู ้วิจัยก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย	

เบ้ืองต้นโดยสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง	 ได้แก่	 หลักพิจารณาวิถีชีวิตของกรม

ส่งเสริมวัฒนธรรม	(2559)	หลักคิดการพึ่งตนเอง

ของสัญญา	 สัญญาวิวัฒน์	 (2550)	 และโกวิทย์	

พวงงาม	 (2553)	 รวมทั้งหลักคิดกระบวนการ

เรียนรู้ของอุทัย	 ดุลยเกษม	 (2545)	 ในการค้นหา

ปรากฏการณ์	ดังภาพ	1

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ผู้วิจัยได้ออกแบบการศึกษาท่ีครอบคลุม

ประเด็นหลัก	คือ

1.การเลือกพื้นที่ (สนาม) วิจัย

	 การวิจัยนี้ท�าการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด

ฉะเชิงเทรา	 เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีเกษตรกรชาวนา

ต ้นแบบที่ประสบความส�าเร็จจนได ้รับการ

ยอมรับในด้านการท�านาข้าวที่โดดเด่น	 นอกจาก

นี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวหลากหลายรูปแบบ	มี

ศูนย์เรียนรู้ท่ีให้ความรู้แก่ผู้สนใจจ�านวนมาก	 มี

ปรากฏการณ์และข้อมูลที่สะท้อนถึง	 การพึ่ง

ตนเองของเกษตรกรชาวนา	 จากการพูดคุยกับ

เจ้าหน้าที่/เกษตรกรชาวนาเบื้องต้นถึงความ

ส�าเร็จ	 ในการประกอบอาชีพการท�านา	นอกจาก
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นี้เป็นพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงและด�าเนินการวิจัยได้

อย่างต่อเนื่องสามารถเดินทางแบบเช้าไปเย็น

กลับ	 และทั้งนี้มีผู้ประสานงานในพื้นท่ีท�าให้การ

วิจัยมีความสะดวกในการเก็บรวมรวมข้อมูลและ

ติดตามความก้าวหน้าได้

2. การเข้าพื้นที่ (สนาม) วิจัย

	 เริ่มด้วยการติดต่อกับบุคคลหรือกลุ ่ม

กรณีศึกษา	 ด้วยการผ่านผู้ประสานงานในพื้นท่ี	

แล ้วต ่อด ้วย	 การด�าเนินสัมพันธภาพกับผู ้

เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความไว้วางใจ	 โดยการแนะน�า

ตัวว่าผู้วิจัยเป็นใคร	 มาท�าไม	 เพื่ออะไร	 จะเป็น

ประโยชน์อย่างไร	 ตลอดจนเหตุผลที่ผู้วิจัยเลือก

ศึกษาในพื้นที่แห่งนี้และก่อนที่ผู้วิจัยจะลงพื้นที่	ผู้

วิจัยได้ส่งหนังสือแนะน�าตัว	 พร้อมชี้แจงเหตุผล

ของการเข้ามาพบปะ	 พูดคุย	 รวมถึงการส่ง

โครงการวิจัย	 ฉบับย ่อและข ้อค�าถามการ

สัมภาษณ์ล่วงหน้า

3. การเลือกแหล่งข้อมูล

	 การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (Key	 infor-

mation)	 ซึ่งผู้วิจัยเลือกผู้ท่ีมีประสบการณ์หรือ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับปรากฏการณ์ที่ต ้องการ

ศึกษา	โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว

ปลอดสารหรือข ้าวปลอดภัย	 เป ็นกลุ ่ม	 ที่มี

ลักษณะเด่นทั่วไป	 (Paradigmatic	 case)	 ซึ่ง

สะท้อนภาพรวมของเหตุการณ์ที่ศึกษา	 และใช้

เทคนิคการเลือก	 จากลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือน

ใคร	 (Typical	 case	 sampling)	 คือ	 กลุ ่ม

เกษตรกรชาวนาท่ีประสบความส�าเร็จ	 จากการ

ท�านาด้วยการพึ่งตนเองจนเป็นที่ยอมรับ

4. การรวบรวมข้อมูล

	 เนื่องจากเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	ผู้วิจัย

เป็นเครื่องมือที่มีความส�าคัญและท�าให้ได้ซึ่ง

ข้อมูลที่ต้องการ	 ดังนั้นจึงท�าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเองในการค้นหาและอธิบายถึงรูป

แบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร

ชาวนา	 ภายใต้จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ

ของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห ่งชาติ	

(ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,	2555)	ใช้

การสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคลแบบไม่เป็น

ทางการ	 (Informal	 interview)	 จ�านวน	 8	 คน	

รวมทั้งท�าการสนทนากลุ ่มกับผู ้แทนเกษตรกร

ชาวนาและเจ้าหน้าที่จ�านวน	10	คน	ร่วมกับการ

สังเกตและการจดบันทึกภาคสนาม	 โดยได้ขอ

ความยินยอมท้ังก่อนลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล,	 ระหว่าง

การเก็บข้อมูลในพื้นที่,	 ก่อนออกจากพื้นที่เก็บ

ข้อมูล	 และหลังออกจากพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วเพื่อ

ป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ให้

ข้อมูล

5. การวิเคราะห์และการสรุปผลข้อมูล 

	 ส� าหรับการวิ เคราะห ์ข ้ อมู ลจะใช ้

แนวทางของ	 Strauss	 and	 Corbin	 (1994)	

เป็นการน�าข้อมูลต่างๆ	ที่ได้จากการลงภาคสนาม

มาวิ เคราะห ์และสั ง เคราะห ์ เปรียบเทียบ

เหตุการณ์	 แยกแยะข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ตาม

ประเด็นที่ก�าหนด	รวมถึงใช้หลักการสามเส้า	(Tri-

angulation)	 มาตรวจสอบความถูกต้อง	 ความ

ตรงของข้อมูลระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลเพ่ือให้

ผลการวิจัยนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความ

สมบูรณ์ของข้อมูลเพิ่มขึ้น	 โดยท�าการเชื่อมโยง

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห	์ สรุปเป็นเนื้อหารวม

ทั้งคุณลักษณะร่วมที่มีความหมายต่อการค้นหา

รูปแบบการพัฒนาซ่ึงสะท้อนให้เห็นแนวทางร่วม

ที่น่าจะเป็นไปได้ของการพัฒนาเกษตรกรชาวนา

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา	 และน�าเสนอข้อค้นพบใน
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รูปตาราง	 (Miles	 and	 Huberman,	 1994)	

ประกอบข้อความบรรยายเพื่อความชัดเจน	 มาก

ขึ้น	

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 วิถีชีวิตและวิถีการท�านาของ

เกษตรกรชาวนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

	 วิ ถี ชี วิ ต ใ น อ ดี ต แ ล ะป ั จ จุ บั น ข อ ง

เกษตรกรชาวนาจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อพิจารณา	

ด้านรายได้/ต้นทุนการปลูกข้าวค่อนข้างต�่ามาก	

เมื่อเทียบกับปัจจุบันเพราะใช้แรงงานคนใน

ครอบครัวเป็นหลัก	 ปัจจุบันการท�าทุกอย่างต้อง

เป็นค่าจ้าง	 ต้องเป็นผลประโยชน์จะท�าให้การท�า

นานั้นส�าเร็จลุล่วง	 นอกจากนั้นการปลูกข้าว	 ใน

อดีตเป็นการปลูกเพื่อบริโภคเหลือแล้วจึงขาย	แต่

ปัจจุบันเกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพ่ือ

ขายแล้วน�าเงินที่ได้ไปซื้อข้าวท่ีมีคุณภาพจากที่

อื่นมารับประทาน	ด้านการเพาะปลูก	 ในอดีตนั้น

การท�านาค่อนข้างยากล�าบากกว่าปัจจุบัน	 หาก

ย้อนภาพการท�านาพบว่าเป็นการท�านาครั้งเดียว	

ต้องรอฤดูกาล	 ผลผลิตก็น้อย	 ต้องใช้แรงงานของ

คน	 แรงงานสัตว์เป็นหลัก	 ลูกหลานครอบครัว

ชาวนาไม่สุขสบายเหมือนปัจจุบันท่ีไม่ต้องช่วย

เหลือพ่อแม่	 มีหน้าที่เรียน	 ทุกอย่างสามารถจ้าง

แรงงานได้	 การเพาะปลูกข้าวในปัจจุบันไม่ได้มุ่ง

เน้นที่คุณภาพของข้าวเท่าที่ควร	 แต่เป็นการมุ่ง

เน้น	 เชิงปริมาณการผลิตเพื่อการขายเท่านั้นรวม

ท้ังขั้นตอนการปลูกข้าวไม่มีความสลับซับซ้อน

มากนัก	 ด้านครอบครัว/สังคม	 ในอดีตการท�านา

เน้นการร่วมแรงร่วมใจให้การท�านาเป็นไปด้วย

ความราบรื่นมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกัน	ข้าวที่

ปลูกได ้ในอดีตจึงเป ็นข ้าวท่ีมีคุณภาพ	 มีจิต

วิญญาณของชาวนา	 มีเร่ืองเล่าท่ีผ่านประเพณี

วัฒนธรรม	 ความเชื่อต่างๆ	 ร้อยเรียงผ่านเมล็ด

ข้าวทุกเมล็ด	 แต่ในปัจจุบันค่อนข้างพบเห็นได้

ยาก	 พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกหลานท�าการเกษตร

ปลูกพืช	 ปลูกไร่	 ท�านา	 แต่อยากเห็นลูกหลานมี

ความมั่นคงในอาชีพอื่นๆ	 มากกว่า	 รวมทั้งคน

หนุ ่มสาวในครอบครัวเกษตรก็ไม ่สนใจที่จะ

ท�าการเกษตรต่อจากรุ่นพ่อแม่เช่นเดียวกัน	 ด้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/เทคโนโลยี	 ในอดีตการท�านา

มาจากการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา	 จากการ

ปฏิบัติของคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนรุ่นหนึ่งในครอบครัว	

มีการถ่ายทอดและสืบทอด	 ท่ีผ่านการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ชีวิตจริง	 ผ่านความยากล�าบากใช้

แรงกาย	 ความอดทน	 ความมีน�้าจิตน�้าใจของ

คนในครอบครัวและชุมชน	เรียนรู้	แก้ปัญหาและ

พัฒนาโดยอาศัยธรรมชาติและควบคุมด ้วย

ธรรมชาติ	 ปัจจุบันการท�านาไม่สามารถถ่ายทอด

จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้	 เพราะเนื่องจาก

คนในรุ่นปัจจุบันไม่เห็นความส�าคัญของการท�า

นาเหมือนเช่นในอดีต	 ภาพการท�านาในปัจจุบัน

เป็นภาพความสะดวกสบาย	 มีการใช้เทคโนโลยี

และอุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้า	 ใช้เครื่องจักร

เครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยทุ่นแรง	 ไม่ต้องมีความ

รู้แค่มีทุนที่สามารถจ้างแรงงานก็ท�านาปลูกข้าว

ได้	 วิถีการท�านาของเกษตรกรชาวนาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา	เมื่อพิจารณาในด้านลักษณะการปลูก

ข้าว	มีทั้งการปลูกข้าวแบบนาปีและการปลูกข้าว

นาปรัง	 เป็นลักษณะแบบนาหว่านน�้าตม	 ส่วน

ใหญ่ให้ความส�าคัญกับขั้นตอน	 การเตรียมดิน

ก่อนเพาะปลูก	 ลักษณะของดินที่ท�านาเป็นดิน

เหนียวมีบางพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย	 ใช้แหล่ง

น�้าจากชลประทานหรือคลองส่งน�้าจากเข่ือนสียัด	
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พันธุ์ข้าวที่ใช้ท�าเพาะปลูกมีหลากหลายพันธุ์	ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่	ภูมิอากาศและแหล่งน�้าที่ใช้	

ส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี1	 การปลูก

ข้าวของเกษตรกรชาวนา	 เป็นการปลูกข้าวเพื่อ

ขายหรือเชิงพาณิชย์	 และมีการแบ่งเก็บไว้บาง

ส่วนเพื่อการบริโภคส�าหรับคนในครอบครัว	 ส่วน

ขั้นตอนการปลูกข้าว	 จ�าแนกออกได้เป็น	 (1.	 ข้ัน

การเตรียมดิน	 (2.	 ข้ันการหว่านข้าว	 (3.	 ข้ันการ

ดูแลรักษา	 (4.	 ขั้นข้าวตั้งท้อง/ออกรวง	 และ	 (5.	

ขั้นเก็บเกี่ยว/สีข้าว	

ตอนที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง

ของเกษตรกรชาวนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

	 องค์ประกอบส�าคัญของกระบวนการ

เรียนรู้ได้แก่	 1.	 การรับรู้เพื่อการพึ่งตนเอง	 มี	 3	

ลักษณะ	คือ	1.1	การรับรู้เกี่ยวกับความเป็นตัวตน

ของเกษตรกรชาวนาว่าทุกคนมาจากครอบครัว

ชาวนาคลุกคลีอยู่กับวิถีเกษตรกรรมมาตั้งแต่เกิด

ตลอดท้ังชีวิตเป็นอาชีพยากล�าบากไม่สุขสบาย

เมื่อเทียบกับปัจจุบัน	 1.2	 การรับรู้เกี่ยวกับการ

จัดการตนเองว่า	 การที่ทุกคนประสบความส�าเร็จ	

เป็นเกษตรกรต้นแบบได้นั้นเนื่องมาจากทุกคนมี

การปรับเปลี่ยนตนเอง	 กล้าท่ีจะเรียนรู้	 ค้นหา	

ทดลองสิ่งใหม่ๆ	 เพ่ือให้การท�านาและผลผลิตที่

ได้มีคุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้น	 1.3	 การรับรู้

เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งส�าคัญในโลก

ปัจจุบัน	 แต่ถึงอย่างไรการพัฒนาตนเองควรอยู่

บนพื้นฐานรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถ่ินเพราะ

เมื่อมีความทันสมัยเข้ามา	มีการใช้เทคโนโลยีและ

อุปกรณ์ต่างๆ	มาช่วยทุ่นแรงนั้นในบางอย่าง	อาทิ	

ด้านวัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาท้องถ่ินอาจเลือนหาย	

2.	 การท�าความเข้าใจเพื่อการพึ่งตนเอง	 มี	 2	

ลักษณะ	 ได้แก่	 2.1.	 การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิถีชีวิตเพ่ือการพ่ึงตนเองเป็นความสามารถของ

เกษตรกรชาวนาที่จะช่วยเหลือตนเองให้ได้มาก

ที่สุด	 โดยไม่เป็นภาระคนอื่นมากเกินไป	 มีความ

พอประมาณ	 มีเหตุมีผล	 มีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐาน

ความรู้และคุณธรรมในวิถีการด�ารงชีวิตและวิถี

การท�านา	 2.2	 การท�าความเข้าใจเก่ียวกับความ

ส�าคัญในการพึ่งตนเอง	 ว่าการพึ่งตนเองเป็น

ป ัจจัยหนึ่งที่ช ่วยให ้ เกษตรกรชาวนาทุกคน

สามารถหลุดพ้นกับดักการปลูกข้าวที่มีต้นทุนสูง

และการมีรายได้เพิ่มจากการขายข้าวที่มีคุณภาพ	

ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าวและ

ทัศนคติในการพัฒนาตนเองจากหลักการคิด	

การกระท�า	การแก้ปัญหา	การเรียนรู้	การทดลอง	

รวมทั้งการมีส ่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู ้จาก

ภายในพื้นที่และนอกพื้นที่	 การเพิ่มผลผลิตและ

คุณภาพของข้าว	 3.	 การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและ

วิถีการท�านาเพื่อการพึ่งตนเอง	 ในความเป็นจริง

เกษตรกรชาวนามีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถี

การท�านาอยู ่ตลอดเวลาตามการพัฒนาของ

ประเทศ	 ซ่ึงแต่เดิมเกษตรกรชาวนาเริ่มต้นจาก

การปลูกข้าวเพื่อท�ากิน	 ต่อมาจึงขยายผลมา

เป็นการปลูกข้าวเพื่อขาย	แต่ถึงอย่างไร	การปรับ

เปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการท�านาต้องไม่กระทบกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 4.	 การมีความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาเพ่ือการพึ่งตนเอง	 ส่วนหนึ่งต้องมา

จากการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน	 ต้องเรียนรู ้

และกระท�ากับสิ่งที่เราท�าอยู่	 หากเกิดปัญหาก็

ค่อยแก้ปัญหานั้นไปทีละขั้นตอน	 หากปัญหานั้น

มีความยุ่งยาก	 ซับซ้อนจึงขอความช่วยเหลือและ

เรียนรู้จากผู้อื่น	

ตอนที่ 3 รูปแบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง

ของเกษตรกรชาวนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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	 มี	 2	 ลักษณะ	 ได้แก่	 (1)	 การพัฒนาวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่แบบพึ่งตนเอง	 โดยอาศัย	 (1.1)	

การพึ่งพาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เป็นการ

พึ่งพาในลักษณะที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น	 จาก

การเรียนรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ของตนเอง	 การ

ลองผิดลองถูก	 และการจดบันทึกบอกเล่าเรื่อง

ราวผ่านศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้	 (1.2)	 การ

พ่ึงพาความรู ้จาก	 การบริหารจัดการตนเอง	

เป็นการเรียนรู้ที่เริ่มจากปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อ

ค้นหาสิ่งใหม่ๆ	ในการท�านาและเพื่อให้ได้ผลิตผล

ท่ีดี	 มีคุณภาพ	 ด้วยการศึกษาทดลองจากแปลง

นาของตนเองหรือแปลงนาสาธิต	เรียนรู้ถึงวิธีการ	

ลดต้นทุนการปลูกข้าวในทุกข้ันตอนของการปลูก

ข้าว	 (1.3)	 การพึ่งพาความรู้จากกลุ่ม/เครือข่าย

ทางการเกษตร	 เป ็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม/เครือข่ายซึ่งมีบทบาทส�าคัญต่อการ

พัฒนาการปลูกข้าวเพื่อให้ได้คุณภาพและผลผลิต

ของข้าวที่ดี	 เป็นการช่วยลดความเปราะบางหรือ

ช่องโหว่ของความอ่อนแอของเกษตรกรชาวนา

ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนหรือการใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน	 การแลกเปลี่ยนทุนความรู้	 ทักษะความ

สามารถโดยผ่านแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้

ในพื้นที่	 (2)	 การพัฒนาวิถีการท�านาเชิงพาณิชย์

แบบพ่ึงตนเอง	 โดยใช้หลักวิถีการ	 ปลูกข้าวอย่าง

ยั่งยืนเพื่อความอยู่รอด	ได้แก่	(2.1)	ด้านเศรษฐกิจ	

ต ้อง เริ่ มจากการปรับ เปลี่ ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมการปลูกข้าวของตนเอง	 ด้วยการมอง

ว่าในทุกขั้นตอนของการปลูกนั้นอะไรบ้างท่ี

สามารถจะลดต้นทุนได้บ้าง	(2.2)	ด้านสิ่งแวดล้อม	

การปลูกข้าวเชิงพาณิชย์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เพราะน่ันคือ	 แหล่งรายได้หลัก	 แต่เกษตรกร

ชาวนาควรสร้างความตระหนักด้วยการปลูกข้าว

เชิงพาณิชย์บนพ้ืนฐานการลด	 ละใช้สารเคมีที่ไม่

จ�าเป็นลง	 มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือผู ้

บริโภค	(2.3)	ด้านวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ด้วยการน�าทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่	 9	 มาใช้	

คือ	 การแกล้งน�้า	 แกล้งข้าว	 แกล้งดิน	 เป็นการ

เรียนรู ้ด้วย	 วิธีธรรมชาติ	 สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้	 ท�าให้เกิด

ความเข้มแข็งสามารถสร้างคุณภาพของข้าวที่

เกษตรกรชาวนาปลูกให้มีคุณภาพดีขึ้น	

อภิปรายผล

	 วิถี ชี วิ ตของเกษตรกรชาวนา	 เมื่ อ

พิจารณาจากความหมายของส�านักงานปฏิรูป

ระบบสุขภาพแห่งชาติ	(สปรส.)	(2545)	ที่ระบุว่า

วิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทย	 หมายถึง	 การ

ด�าเนินชีวิตในด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการท�านา

หรือการปลูกข้าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น

พลวัตรตามความก ้าวหน ้าทางการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม	 ในอดีตเกษตรกรชาวนาไทย

ท�านาเพื่อกินเพื่ออยู่	 เหลือแล้วจึงขาย	 ใครมีนา

มากท�าข้าวได้มากก็ขาย	 พออยู่ได้ไม่ร�่ารวย	 แต่ก็

มีความสุขตามอัตภาพ	 และเมื่อประเทศให้ความ

ส�าคัญเร่ืองการส่งออกข้าว	 เกษตรกรชาวนาไทย

ต่างมุ่งการผลิตเพ่ือการขายเป็นส�าคัญ	 มุ่งหวังว่า

เกษตรกรชาวนาจะร�่ารวย	 มีความสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาที่ได้ศึกษามานั้นทั้งด้านวิถีชีวิตและ

วิถีการท�านาของเกษตรกรชาวนาไม่ว่าความเป็น

พลวัตรของการพัฒนาประเทศจะเป็นอย่างไร	วิถี

ชีวิตและวิถีการท�านาของเกษตรกรชาวนายังคง

มีสภาพปัญหาท่ีไม่แตกต่างโดยเฉพาะปัญหาด้าน

รายได้/ราคาข้าว	 ด ้านการเพาะปลูก	 ด ้าน

ครอบครัว/สังคม	 และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น/
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เทคโนโลยี	ทั้งนี้ภาครัฐต่างให้ความส�าคัญกับการ

ส่งออกในเชิงปริมาณหรือตัวเลขการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ	 จนละเลย	 วิถีชีวิตของเกษตร

ชาวนาอย่างเช่นในอดีต	 มีความสอดคล้องกับ	

Abdullah.et	 al.	 (2013)	 ที่ศึกษาปัญหาและ

พฤติกรรมของเกษตรกรชาวนาที่ต้องเผชิญ	กรณี

ศึกษาประเทศปากีสถาน	พบว่าเกษตรกรชาวนา

ต้องเผชิญกับปัญหาในระยะต่างๆ	 ของการปลูก

ข้าว	เช่น	ปัญหาการผลิตข้าว	ได้แก่	ราคาปุ๋ยที่สูง

และปัญหาการปลอมแปลงปุ๋ย	 การขาดแคลน

แหล่งน�้าเพื่อการเพาะปลูก	 ราคาวัตถุดิบการ

เพาะปลูกที่สูง	 ค่าเช่าเครื่องจักรกลการเกษตรมี

ราคาค่อนข้างสูง	 ปัญหาขาดการให้ค�าปรึกษา

และการบริการ	 รวมทั้งการขาดสินเชื่อการเงิน	

จากที่กล ่าวแสดงให ้ เห็นว ่าการท�านาของ

เกษตรกรชาวนาไม่ว่าจะอยู ่ในภูมิภาคใดหรือ

ประเทศใดต่างมีลักษณะปัญหาท่ีคล้ายคลึงกัน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปลูกข้าวของเกษตรกร

ชาวนาต่างมีขั้นตอนที่เหมือนกัน	 หรืออาจมี

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความใกล้เคียงกัน	รวม

ทั้งปัจจัยภายนอกในน้ีได้แก่	 ตลาดรับซื้อซ่ึงส่วน

ใหญ่อยู ่ ในกลุ ่มประเทศหรือทวีปเดียวกันท่ี

สามารถก�าหนดราคารับซื้อให้สูงหรือต�่า	 โดยท่ี

ประเทศต้นทางหรือประเทศผู้ผลิตไม่สามารถต่อ

รองได้	 จึงท�าให้ราคาข้าวท่ีขายค่อนข้างต�่า	 ขณะ

ท่ีต้นทุนการผลิตบางอย่างต้องน�าเข้ามีราคาสูง	

เหล ่านี้ เป ็นป ัจจัยที่ เกษตรกรชาวนาแต ่ละ

ประเทศควบคุมได้ยาก

	 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง

ของเกษตรกรชาวนา	 มีองค์ประกอบส�าคัญได้แก	่

(1)	 การรับรู้เพื่อการพึ่งตนเอง	 (2)	 การท�าความ

เข้าใจเพ่ือการพ่ึงตนเอง	 (3)	 การปรับเปลี่ยนวิถี

ชีวิตและวิถีการท�านาเพื่อ	การพึ่งตนเอง	(4)	การ

มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพึ่ง

ตนเอง	 พบว่ามีความสอดคล้องตามความหมาย

ของสุวิธิดา	จรุงเกียรติกุล	(2558)	ที่ว่าการเรียนรู้	

(Learning)	 ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนา

ตนเองที่ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับการด�าเนินชีวิต

การท�างาน	 และการอยู่รวมกันกับผู้อื่นในสังคม

อย่างสันติสุข	การเรียนรู้	คือ	กระบวนการที่ท�าให้

คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	ความคิดและการกระ

ท�าซ่ึงสามารถเรียนรู้ได้จากการได้ยิน	 การสัมผัส	

การอ่าน	 การถาม	 การใช้เทคโนโลยี	 ฯลฯ	 ทั้งนี้

เพราะว่าในกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อ	 การพึ่ง

ตนเองของเกษตรกรชาวนานั้นเป็นการเรียนรู ้

เพื่อให้รู้	(Learning	to	know)	การเรียนรู้เพื่อน�า

ไปท�า	(Learning	to	do)	การเรียนรู้เพื่อให้ใช้ชีวิต

ร่วมกันคนอื่น	(Learning	to	life	together)	และ

การเรียนรู้เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์	(Learning	to	

be)	 กระบวนการสร้างความรู้	 การใช้ความรู้และ

การสืบทอดเผยแพร่ขยาย	 จึงเป็นกระบวนการที่

ไม่หยุดนิ่ง	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรชาวนา/กลุ่มยัง

คงสามารถจัดการตนเองได้	 ท่ามกลาง	 การ

เปล่ียนแปลง	 นั่นแสดงให้เห็นว่าจากผลการ

ศึกษาดังกล่าวกระบวนการเรียนรู ้เพื่อการพึ่ง

ตนเองของเกษตรกรชาวนาที่ประสบความส�าเร็จ

นั้น	 ต้องเริ่มจากการรับรู้ถึงปัญหา/ความเปราะ

บาง	 และวิธีแก้ปัญหาของเกษตรกรชาวนา	 ต้อง

ท�าความเข้าใจถึงผลที่ได ้รับหลังจากการแก้

ปัญหา/ความเปราะบางน้ัน	 รวมทั้งต้องปรับปรุง

ผล	 ที่ได้รับและหาแนวทางความส�าเร็จสู่ความ

ยั่งยืน	 ด้วยการน�าส่ิงเก่า	 ส่ิงที่ดีที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ซ่ึงเป็นทั้งวิถีชีวิตและวิถีการท�านารวมกับส่ิงใหม่

นั่นคือเทคโนโลยี
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	 รูปแบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง

ของเกษตรกรชาวนา	ผลศึกษาพบว่ามี	2	ลักษณะ	

ได้แก่	(1)	การพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพึ่ง

ตนเอง	 ควรยึดหลักความพอเพียง	 ความสมดุล

และความพอดีในชีวิต	 โดยอาศัยการพึ่งพาความ

รู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	การพึ่งพาความรู้จากการ

บริหารจัดการตนเอง	 การพึ่งพาความรู้จากกลุ่ม/

เครือข่ายทางการเกษตรมีความสอดคล้องกับโก

วิทย์	 พวงงาม	 (2553),	 สัญญา	 สัญญาวิวัฒน์	

(2550)	 และ	 เสรี	 พงศ์พิศ	 (2553)	 ท่ีว่าการพึ่ง

ตนเองเป็นความสามารถในการด�ารงชีวิตอย่าง

อิสระโดยไม่เป็นภาระของคนอื่น	มากเกินไป	จาก

ที่กล่าวแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่แบบพึ่งตนเองของเกษตรกรชาวนาน้ัน	

เป็นแนวทางหน่ึงของการพัฒนาท่ีอยู่บนพื้นฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มีการบริโภคและ

การผลิตอยู ่บนพื้นฐานของความพอประมาณ	

ความมีเหตุผล	 มีความสมดุล	 สามารถพร้อมรับ

ปรับตัวป้องกันต่อ	 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติ

ปัญญาและมีความรอบคอบ	 มีการด�าเนินชีวิต

ตามฐานะ	ตามอัตภาพที่มั่นคงและสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ให้หลุดพ้นกับดักการปลูกข้าวที่มีต้นทุน

สูงและการมีรายได้เพิ่มจากการขายข้าว	 ที่มี

คุณภาพได้	 (2)	 การพัฒนาวิถีการท�านาเชิง

พาณิชย์แบบพึ่งตนเอง	 ใช้หลักวิถีการปลูกข้าว

อย่างยั่งยืนเพื่อความอยู่รอดทั้งด้านเศรษฐกิจท่ี

ต ้ อง เริ่ มจากการปรับ เปลี่ ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมการปลูกข้าวของตนเอง	 สอดคล้องกับ

ทัศนีย์	 วีระกันต์	 (2557)	 ที่กล่าวถึงความยั่งยืน

ของการท�านา	 การปลูกข้าวของเกษตรกรชาวนา

ต้องเช่ือมโยงผสมผสานระหว่างความยั่งยืนทั้งนี้

ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างระบบการผลิต	

ความเชื่อ	 ประเพณี	 วัฒนธรรมการปลูกข้าวและ

การด�ารงอยู่ภายใต้การผลิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ

เป็นการผลิตเพื่อขายสู่ระบบเกษตรกรรม	 เชิง

พาณิชย์	 (Agriculture	 commercial)	 มีการใช้

เทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อตอบสนองการ

จ�าหน่ายมากขึ้น	 เป็นรูปแบบหนึ่งของการท�านา

ในปัจจุบันท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	 เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาช่วยทุนแรง	 แต่ถึงอย่างไร

การท�านาเชิงพาณิชย์ควรให้ความส�าคัญกับการ

ปลูกข้าวบนพื้นฐานวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น	 รวมถึงการให้ความส�าคัญในเร่ืองการบริหาร

จัดการ	

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

	 จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสรุปได้

ว่าวิถีชีวิตและวิถีการท�านาของเกษตรกรชาวนา	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น

พลวัตรตามความก ้าวหน ้าทางการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม	 โดยเฉพาะด้านรายได้/

ต้นทุนการปลูกข้าว,	 ด้านการเพาะปลูก,	 ด้าน

ครอบครัว/สังคม,	 และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น/

เทคโนโลยี	 ส่วนกระบวนการเรียนรู้การพึ่งตนเอง

เป็นการเรียนรู้เพื่อแสวงหาทางออกของความล้ม

เหลวและความอ่อนแอมีองค์ประกอบส�าคัญ	 4	

ส่วน	 ได้แก่	 การรับรู้การพึ่งตนเอง,	 การท�าความ

เข้าใจเพ่ือการพ่ึงตนเอง,	 การปรับเปล่ียนวิถีชีวิต

และวิถีการท�านา	 รวมท้ังการมีความสามารถใน

การแก้ไขปัญหา	 ส�าหรับข้อเสนอแนะแนวทาง

พัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรชาวนา

ต้องอาศัยการพัฒนาศักยภาพด้านภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นและองค์ความรู ้ของเกษตรกรชาวนา,	 การ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการตนเองและการ
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