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ฉ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลงได้จากความอนุเคราะห์ของบุคคล 3 กลุ่มดังจะได้เอ่ย
ถึงต่อไปนี้
กลุ่มแรกคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สุภาพรรณ โคตรจรัส รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.
จิราพร เกศพิชญวัฒนา คณะรัฐศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์
และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้แก่ ดร.นิรนาท แสนสา บุคคลเหล่านี้เอื้ออานวยความรู้ทาง
วิชาการและช่วยลับคมความคิดจนนามาสู่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
กลุ่มที่ 2 เป็นปัจจัยต้นน้าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้แก่ ผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูล
ครอบครัวผู้ให้ข้อมูลหลักและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะครอบครัวของนายสมบัติ ห้อง
นาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านสันป่า ซึ่งคอยอานวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี
กลุ่มที่ 3 กัลยาณมิตรในสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ เพื่อนร่วมสาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษาประกอบด้วย นายครรชิต แสนอุบล นายกสิณชาญ ถ้าเสือ นางสาวศศิพันธ์ กันยอง
นางสาวอภิญญา เจริญฉ่า นางสาวรุจิรัตน์ กามะหยี่ นางสาวเรวดี สกุลอาริยะ นายแพทย์บัลลังค์
เหลืองวรานันท์ เพื่อนจากสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ
นางสาวสิริกาญจ์ จินตบัญญัติ เพื่อนจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ คือ นายสุรวิทย์ อัสสพันธุ์ เพื่อนจากสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คือ นายธีรชัย จิรแพทย์สกุล เพื่อนจากสาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ นางสาวชินานาฏ นิจจะยะ
บุคคลเหล่านี้ช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการแลกเปลี่ยนแง่มุมความคิดและการจัดทารูปเล่มเป็นอย่างดี
บุคคลทั้งสามกลุ่มดังกล่าวถือเป็นผู้มีพระคุณแก่ผู้วิจัย และหากส่วนหนึ่งส่วนใด
ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คุณค่าแก่ผู้อ่าน ผู้วิจัยขออุทิศกุศลทั้งหมดแก่บุคคลที่กล่าวไว้ในกิตติกรรม
ประกาศนี้
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมหรือเมืองแห่งอู่ข้าวอู่น้ามาช้านาน
อันจะสังเกตได้จากความอุดมสมบูรณ์ของผลิตผลทางการเกษตรพื้นที่ในการประกอบเกษตรกรรม
และจ้านวนประชากรของประเทศกว่า 34 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 55.7 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2546) นอกจากนี้หากมองในมุม
เศรษฐกิจจะพบว่ารายได้จากการส่งออกสินค้าที่สร้างมูลค่าให้ประเทศสูงสุดในแต่ละปีก็คือสินค้า
ภาคเกษตรโดยเฉพาะข้าว แต่เกษตรกรซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการส่งออกสินค้าเหล่านั้นกลับ
เป็นกลุ่มคนที่มีฐานะยากจนที่สุด โดยพบว่าประชากรภาคเกษตรถึง 6.8 ล้านคนประสบกับภาวะ
ยากจน (กุศล สุนทรธาดา, 2545) และประชากรในกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเกษตรกรที่มา
จากการประกอบอาชีพชาวนานั่นเอง ดังนั้นข้อมูลเชิงประจักษ์ในลักษณะนี้จึงแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังรากฐานทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเจริญในลักษณะต่างๆ
แทนที่จะได้รับความสะดวกสบายในการด้ารงชีวิตหรือมีเงินทองส้าหรับจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ขาด
มือ พวกเขากลับเป็นกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะต้องเผชิญกับความยากจนอันน้าไปสู่ความ
ยากล้าบากในวิถีชีวิตของชาวนา (สุนทร ฉายเหมือนวงศ์, 2538; สมพร เทพสิทธา, 2541)
ความยากล้าบากในวิถีชีวิตของชาวนานั้นอาจปรากฏในลักษณะของความ
ยากจน แต่มิได้หมายความว่าความยากจนจะเป็นปัจจัยเพียงหนึ่งเดียวที่ส่งผลต่อความ
ยากล้าบาก เพราะจากการศึกษาที่ผ่านมายังพบอีกว่าความยากล้าบากของชาวนาปรากฏใน
ลักษณะอื่นๆ อีกด้วย เช่น ปัจจัยด้านการตลาด กล่าวคือ ชาวนาเป็นบุคคลที่อยู่ในฝั่งของผู้ผลิต
ข้าวแต่กลับไม่สามารถเป็นผู้ก้าหนดราคาขายข้าวของตนเองได้ ขณะที่ต้นทุนที่ชาวนาใช้ในการ
ผลิตก็ขึ้นกับผู้ผลิตเช่นกัน (ชาย โพธิสิตา, 2528) ลักษณะดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าชาวนาไม่สามารถเข้า
ไปควบคุมปัจจัยการตลาดได้เลย นอกจากนี้ชาวนายังต้องเผชิญความยากล้าบากจากสภาพการณ์
ทางธรรมชาติที่ไม่แน่นอน บางปีน้ามากเกินความต้องการของพันธุ์ข้าว บางปีน้าไม่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก บางปีเกิดภาวะศัตรูข้าว เช่น วัชพืช โรคพืช หรือสัตว์ระบาด (สมพร เทพสิทธา, 2541)
ชาวนาก็ตกอยู่ในสภาวะที่ต้องก้มหน้ารับกรรมต่อไปอีก และสภาวะเหล่านี้ก็ส่งผลไปให้ชาวนาต้อง
ตัดสินใจกู้หนี้ยืมสินซึ่งเมื่อหนี้สินพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ชาวนาก็จ้าเป็นต้องน้าที่ดินของตนเองไปจ้านอง
(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2540; ปาริชาติ รัตนกิจ, 2549) และเมื่อเกิดความยาก ล้าบาก
ติดต่อกันหลายปี ชาวนาก็ไม่มีอ้านาจในการใช้คืนเงินต้น ส่งผลท้าให้ทรัพย์สินของชาวนาต้องหลุด
มือไป ทั้งนี้แม้ความยากล้าบากดังกล่าวจะมิได้เกิดขึ้นกับชาวนาทุกราย แต่ชาวนาทุกรายล้วนเคย

2
เผชิญความยากล้าบากในลักษณะใดลักษณะหนึ่งมาแล้วทั้งสิ้น ดังนั้นความยากล้าบากจึงเป็น
อุปสรรคที่คอยกีดขวางความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของชาวนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(กิ่งกานต์ เลิศอนันต์ , 2542; บัวพันธ์ พรหมพักพิง, 2546; มณีมัย ทองอยู่ และคณะ, 2546)
การพิจารณาว่าบุคคลใดประสบภาวะยากจนนั้นโดยทั่วไปจะพิจารณาจากบุคคล
ที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายเพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐานขั้นต่้าที่ทุกคนในสังคมควร
ได้รับในการด้ารงชีวิตตามอัตภาพซึ่งความต้องการพื้นฐานขั้นต่้านั้นถูกเทียบเคียงให้เป็นค่าของ
จ้านวนเงินที่ครัวเรือนต้องใช้ในการหาซื้ออาหารที่เพียงพอกับการด้ารงชีพค่าของจ้านวนเงิน
ดังกล่าวเรียกว่า “เส้นความยากจน” บุคคลใดที่มีรายได้ต่้ากว่าเส้นความยากจน บุคคลนั้นถือว่า
ประสบภาวะยากจน (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2546)
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ใช้
เส้นความยากจนเป็นเครื่องมือในการวัดภาวะความยากจนของประชากร ซึ่งสภาพัฒน์ค้านวณ
จากค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคลในการได้มาซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการจ้าเป็นพื้นฐานในการ
ด้ารงชีวิต โดยในปี 2549 เส้นความยากจนก้าหนดไว้ที่ 1,386 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าในปี
2547 ที่ก้าหนดไว้ที่ 1,242 บาทต่อคนต่อเดือน (ส้านักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจาย
รายได้, 2549)
จากข้อมูลดังกล่าวสังเกตได้ว่าในแต่ละปีเส้นความยากจนจะถูกปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งการ
ปรับเพิ่มแสดงให้เห็นว่ามูลค่าเงินที่ถือครองอยู่ลดลง บุคคลต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าหรือ
บริการในปริมาณเท่าเดิม ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมอย่างชัดเจน โดย
ผลกระทบจากมูลค่าเงินที่ลดลงส่งผลถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ราคาพืชผลในส่วนผู้ผลิตกลับ
ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ผู้ได้รับผลประโยชน์กลับเป็นพ่อค้าคนกลาง(ส้านักงานสถิติแห่งชาติ,
2546; 2547) ดังนั้นเกษตรกรซึ่งอยู่ในฐานะผู้ผลิตจึงต้องเป็นผู้แบกรับปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง หรือใน
เกษตรกรบางคนมีรายได้ไม่เพียงพอช้าระหนี้สินสร้างความทุกข์ใจทั้งกับตัวเกษตรกรเองและครอบครัว
(ทิพวัลย์ สีจันทร์, 2546; สุกิจ ธัญกิจพรรณ, 2544) ในรายที่มีที่ดินท้ากินเป็นของตนเองก็ตัดสินใจ
ยุติบทบาทเกษตรกรโดยขายหรือให้เช่าที่ดินต่อแก่บุคคลอื่น ในขณะที่เกษตรกรบางส่วนยอมอดทน
เผชิญความยากล้าบากในวิถีชีวิตสายเกษตรกรนั้นต่อไปกิ(่งกานต์ เลิศอนันต์ , 2542; บัวพันธ์
พรหมพักพิง, 2546; มณีมัย ทองอยู,่ 2546)
ลักษณะของการเผชิญความยากล้าบากในวิถีชีวิตชาวนานั้น ในมิติทางจิตวิทยา
กล่าวถึงในเรื่องของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity Quotient) ซึ่งความหมายตาม
แนวคิดของ Stoltz (2002) คือความสามารถของบุคคลในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในยามที่
ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากหรือความล้าบาก ขณะที่นักวิชาการในประเทศไทยเองก็กล่าวถึง
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ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคไว้สอดคล้องกับ Stoltz เช่นกัน อาทิ วิทยา นาควัชระ (2544)
กล่าวว่าความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคเป็นความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค
ของบุคคล มีความอดทนและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างคนมีก้าลังใจและมีความหวังอยู่
เสมอ แต่ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2545) ให้ความหมายในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมองว่าเป็นรูปแบบการ
ตอบสนองหรือพฤติกรรมของบุคคลนั้นต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกลไกของสมองจากใย
ประสาทต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้น ถูกฝึกฝนขึ้น และเชื่อว่าสามารถพัฒนาได้เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุ
ขณะที่ศิริรัตน์ แอดสกุล (2545) เน้นให้ความหมายไปที่ความสามารถในการอดทนต่อความ
ยากล้าบาก ความทุกข์ยาก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนภดล ค้าเติม (2545) และสอดคล้อง
กับภิเษก จันทร์เอี่ยม (2546) ที่ให้ความหมายไปที่ความมุมานะอดทนต่อความยากล้าบากที่แสน
สาหัสแต่สามารถฟันฝ่าไปได้ทั้งนี้ความอดทนดังกล่าวต้องประกอบด้วยสติปัญญาเอาชนะ
อุปสรรคเพราะเชื่อว่าสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์จะเป็นพื้นฐานที่จะท้าให้ประสบความ
ส้าเร็จจากการฟันฝ่าอุปสรรค
Stoltz (2000) สรุปลักษณะความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคในแต่ละบุคคลว่า
บุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสูงจะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมจัดการเรื่องต่างๆ ได้
มองว่าต้นเหตุของปัญหาอุปสรรคหรือความยากล้าบากมาจากปัจจัยภายนอกตน รับผิดชอบต่อ
ความยากล้าบากที่เกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการต้าหนิตนเองจนเกินไป พิจารณาว่าอุปสรรคหรือความ
ยากล้าบากมีผลเฉพาะเรื่องนั้นไม่ส่งผลต่อประเด็นอื่นในชีวิตรวมถึงพิจารณาว่าอุปสรรคหรือความ
ยากล้าบากนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คงทนถาวรใช้เวลาช่วงหนึ่งก็จะผ่านพ้นไป บุคคลที่มีความสามารถใน
การฟันฝ่าอุปสรรคจะมองโลกในแง่ดี มีแรงจูงใจ มีพลัง มีความอดทน มีความเข้มแข็งสูงเมื่อต้อง
เผชิญอุปสรรคที่เกิดขึ้นมองว่าอุปสรรคหรือความยากล้าบากทั้งหลายท้าให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ท้าทาย
ชีวิต จะเห็นได้ว่ามุมมองทั้งหมดของบุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสูงนั้นจะตรงกัน
ข้ามกับบุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคต่้านั่นเอง
การศึกษาวิจัยในกลุ่มชาวนาถือว่าเป็นกลุ่มที่มีผู้สนใจศึกษากันอย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยศึกษาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตชาวนา (ฉัตรวรัญ
องคสิงห์, 2545) การปรับตัวของชาวนา (เดโช ไชยทัพ , 2539) การเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของ
ชาวนา (วันชนะ หร่ายเจริญ, 2546) ความอยู่รอดและทุนทางสังคม (มณีมัย ทองอยู่ และคณะ,
2546) การแก้ไขปัญหาหนี้สิน (เตชิษฐ์ วรณาภรณ์ , 2551) ความเปราะบางและการปรับตัวของ
ชาวนา (วิเชียร เกิดสุข, วชิราพร เกิดสุข และ สมศักดิ์ สุขจันทร์, 2548) การเปลี่ยนผ่านทาง
เศรษฐกิจสังคมชนบท (บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ, 2552) ดุลยภาพทางเศรษฐกิจของ
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ครอบครัวชาวนา (ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ , 2543) แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนา
(มาลินี สมงาม, 2543) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ พฤติกรรมแก้ปัญหา (ยุติธรรม ศิริ
ภัทร, 2544) และวัฒนธรรมการท้านา (สุรศักดิ์ ศิร,ิ 2532) งานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมายังไม่พบการ
ท้าวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งเป็นประเด็นด้านจิตใจของชาวนาแต่อย่าง
ใด
ในขณะที่ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคเป็นหัวข้อที่มีผู้วิจัยใน 2 บริบทใหญ่
คือ บริบททางการศึกษาและจิตวิทยา และบริบททางธุรกิจและองค์กร โดยทั้งหมดเป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคกับตัวแปรต่างๆ อาทิ ความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความสามารถทางคุณธรรมจริยธรรม (MQ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ภูมิ
บดินทร์ หัตถนิรันดร์, 2547) การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน นิสัยในการเรียน(อนันต์
ดุลยพีรดิส, 2547) รูปแบบการเลี้ยงดูแบบต่างๆ (เกษร ภูมิดี, 2546; อนันต์ นวลใหม่, 2549 ;
ศศิธร แสงใส, 2550) ลักษณะบุคลิกภาพแบบต่างๆ ตัวแปรคัดสรรต่างๆ (เมธาวดี สังขะมาน,
2548) การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ (วิสุทธิ วนาอินทรายุธ, 2548) การวิจัยเชิงทดลองเพื่อเพิ่ม
ระดับความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (นันทิยา วชิรลาภไพฑูรย์, 2547) และการพัฒนาแบบ
วัดความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (รัชนิดา สบายวรรณ์, 2547; อริษา ฤทธิบาล, 2548) ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะศึกษาในกลุ่มนักเรียน (เกษร ภูมิดี, 2546; ศศิธร แสงใส, 2550 ; สมใจ จุทาผาด,
2549) นิสิตนักศึกษา (อรรถพล ระวิโรจน์, 2547) และพนักงานในองค์กร (วันเพ็ญ สมภพรุ่งโรจน์,
2547) เท่านั้น ยังไม่พบว่ามีการศึกษาในกลุ่มชาวนา
จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในเรื่องความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและกลุ่ม
เกษตรกรซึ่งหมายรวมถึงชาวนาด้วยนั้น สร้างองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ อย่างน่าสนใจ แต่ยังขาด
ข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะจิตใจและลักษณะการเผชิญความยากล้าบากของชาวนาไทย ซึ่งในมิติ
ทางจิตวิทยาแล้ว การส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจถือเป็นสิ่งส้าคัญของมนุษย์ทุกช่วงวัย ทุกวิชาชีพ
(ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549) เฉกเช่นชาวนาที่นอกจากการส่งเสริมทางวิชาการเกษตร การจัด
สวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันแล้ว การส่งเสริมจิตใจและการเห็นคุณค่าจาก
การเรียนรู้โลกและชีวิตก็ช่วยพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตของชาวนาที่ต้องเผชิญความยากล้าบากจาก
การถูกบีบคั้นจากภาวะเศรษฐกิจและความยากจนที่เกิดขึ้น
การศึกษาประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษา
เพื่อมุ่งท้าความเข้าใจภาวะจิตใจและลักษณะประสบการณ์การเผชิญความยากล้าบากที่เกิดในวิถี
ชีวิตของชาวนา ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
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Research) เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ เป็นการ
แสวงหาความรู้โดยการพิจารณาจากปรากฏการณ์สังคมในสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงใน
ทุกมิติ เพื่อหาความหมาย ค่านิยม หรืออุดมการณ์ของบุคคลนอกเหนือจากข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้
วิธีการศึกษาและเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย แต่ถือตัวนักวิจัยเองเป็นเครื่องมือส้าคัญ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การ
สนทนากลุ่ม เป็นต้น เป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล และมุ่งการตีความเพื่อท้าความเข้าใจ
ความหมายของพฤติกรรม หรืออธิบายปรากฏการณ์ในทัศนะของผู้ถูกศึกษา โดยมีจุดยืนอยู่บน
บริบททางปรากฏการณ์ของผู้ที่ถูกศึกษาเหล่านั้น (ชาย โพธิสิตา, 2550; สุภางค์ จันทวานิช, 2550)
ดังนั้นการศึกษาประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยในครั้งนี้จะช่วย
สร้างความเข้าใจภาวะจิตใจและลักษณะประสบการณ์การเผชิญความยากล้าบากในวิถีชีวิตของ
ชาวนาไทย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการเยียวยาจิตใจเกษตรกรที่
ประสบความยากล้าบากในวิถีชีวิตควบคู่การช่วยเหลือทางสังคมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิ ตของชาวนาไทย
2. เพื่อศึกษาภาวะจิตใจท่ามกลางอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชาวนาไทย
3. เพื่อเข้าใจประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทย
คาถามในการวิจัย
1. ภาวะจิตใจท่ามกลางอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชาวนาไทยเป็นอย่างไร
2. ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยเป็นอย่างไร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยถือเป็นสิ่งที่ส้าคัญมากส้าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ เพราะ
ขอบเขตที่ชัดเจนจะส่งผลถึงคุณภาพของข้อมูลที่จะได้ในอนาคต ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องคัดเลือก
องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ สนามในการวิจัย (Field of Study) ผู้แนะน้าเข้าสู่แหล่งข้อมูล (Gate
Keeper) และผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ด้วยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sample) ซึ่งมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังนี้
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สนามในการวิจัย (Field of Study)
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากับประชากรที่ประกอบอาชีพชาวนา ซึ่งอาชีพนี้
ปรากฏอยู่ในทุกภาคของประเทศ ผู้วิจัยจึงคัดเลือกภาคที่จะใช้เป็นสนามในการวิจัยเป็นล้าดับแรก
การคัดเลือกดังกล่าวพิจารณาจากวัฒนธรรมทางภาษาเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นมีผลให้ประชากร
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ถูกตัดออกจากสนามในการวิจัย ต่อเมื่อ
พิจารณาทุนทางสังคมซึ่งบรรพบุรุษของผู้วิจัยมีภูมิล้าเนาอยู่ในภาคกลางของประเทศและ
พิจารณาแรงบันดาลใจที่ตนเองต้องการกลับไปสร้างคุณค่าแก่ชุมชนอันเป็นภูมิล้าเนาของบิดา
มารดาและเป็นสถานที่พักอาศัยของผู้วิจัยช่วงวัยเด็ก ผู้วิจัยจึงตัดสินใจเลือกสนามในการวิจัยอยู่ที่
ต้าบลส้าพะเนียง อ้าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมแก่
การศึกษาครั้งนี้ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ซึ่งชาวนาก็มีในปริมาณมากเพียงพอต่อการคัดเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูล (Gate Keeper)
หลังจากผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกสนามในการวิจัยเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มมองหา
บุคคลซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นผู้แนะน้าเข้าสู่แหล่งข้อมูล ทั้งนี้แม้ว่าผู้วิจัยจะเคยพักอาศัยในชุมชนนี้
ช่วงวัยเด็ก แต่การออกจากชุมชนไปศึกษาในพื้นที่อื่นเป็นระยเวลานานท้าให้ความคุ้นเคยกับ
ชุมชนแตกต่างจากบุคคลในพื้นที่ ผู้วิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกผู้แนะน้าเข้าสู่แหล่งข้อมูลโดย
พิจารณาจากบุคคลที่ชาวบ้านยอมรับนับถือมากที่สุด ซึ่งปรากฏว่าบุคคลที่ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุดในต้าบลส้าพะเนียงคือผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านสันป่า จึงพิจารณาให้เป็นผู้แนะน้าเข้าสู่
แหล่งข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
หลังจากผู้วิจัยติดต่อแจ้งความประสงค์กับผู้แนะน้าเข้าสู่แหล่งข้อมูลแล้ว ผู้วิจัย
และผู้แนะน้าเข้าสู่แหล่งข้อมูลร่วมกันวางแผนคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์
ดังนี้
1) ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบอาชีพชาวนาซึ่งมีรายได้จากการท้านาเป็น
รายได้หลัก
2) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุคคลที่มีที่พักอาศัยหรือที่นาในต้าบลส้าพะเนียง
อ้าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) ผู้เคยผ่านประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยตนเอง
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4) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นชาวนาซึ่งมีอ้านาจในการวางแผนการเพาะปลูกใน
แต่ละฤดูกาลและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเป็นต้นทุนการเพาะปลูกทั้งหมดด้วยตนเอง
5) ผู้ให้ข้อมูลหลักสมัครใจเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้
ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกในข้อ 4 ถือเป็นข้อก้าหนดซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการ
ลงสนาม เนื่องจากผู้วิจัยพบว่าจากการศึกษาครั้งนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท้านาแบ่งเป็น 3
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นบุคคลที่มีที่นาเป็นของตนเองแต่หารายได้จากการปล่อยเช่าที่นาของ
ตนเอง บุคคลในกลุ่มนี้จึงมีหน้าที่เพียงเก็บค่าเช่าในที่นาของตนมิได้มีส่วนได้เสียกับผลผลิตที่
เกิดขึ้น กลุ่มที่สอง เป็นบุคคลซึ่งไม่มีที่นาเป็นของตนเองและไม่มีเงินในการเช่าที่นาของบุคคลอื่น
จึงต้องอาศัยการรับจ้างท้านา บุคคลกลุ่มนี้จะไม่เรียกตนเองว่าเป็นชาวนาเพราะมิได้ท้านาเป็น
กิจวัตร การกระท้าเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลว่าจ้างให้ท้า บุคคลในกลุ่มนี้จะไม่มีอ้านาจในการวางแผนสั่ง
การเพาะ ปลูกใดๆ ทั้งสิ้น พวกเขาจึงเรียกตนเองว่าเป็นผู้รับจ้างในการท้านา และ กลุ่มที่สาม
บุคคลกลุ่มนี้อาจมีหรือไม่มีที่นาเป็นของตนเองก็ได้ ในรายที่ไม่มีที่นาเป็นของตนเองก็จะอาศัยเช่า
บุคคลอื่น แต่การเช่านั้นจะมีอ้านาจในการวางแผนการเพาะปลูก และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันเป็นต้นทุนการเพาะปลูกทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะผู้ให้ข้อมูลหลักใน
กลุ่มที่สาม ซึ่งเรียกตนเองว่าเป็นชาวนา
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
อุปสรรค หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของผู้ให้ข้อมูลหลัก อันน้ามาสู่
ความยากล้าบากทางกายหรือทางจิตใจ
ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรค หมายถึง การรับรู้ความหมายภายใต้ความ
ยากล้าบากที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิต ซึ่งความหมายดังกล่าวนี้เกิดจากการรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การ
รับรู้ภาวะจิตใจและการรับรู้แนวทางในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยประสบการณ์ทั้งหมด
อ้าง อิงจากการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเกณฑ์
ชาวนาไทย หมายถึง บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้
1) ประกอบอาชีพชาวนาซึ่งมีรายได้จากการท้านาเป็นรายได้หลัก
2) มีที่พักอาศัยหรือที่นาในต้าบลส้าพะเนียง อ้าเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3) เคยผ่านประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยตนเอง
4) เป็นชาวนาซึ่งมีอ้านาจในการวางแผนการเพาะปลูกในแต่ละฤดูกาล
และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเป็นต้นทุนการเพาะปลูกทั้งหมดด้วยตนเอง
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5) สมัครใจเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้
สนามในการวิจัย หมายถึง พื้นที่ที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งในการ
ศึกษาครั้งนี้หมายถึงพื้นที่เกษตรกรรมในต้าบลส้าพะเนียง อ้าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
ผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูล หมายถึง บุคคลที่พักอาศัยในสนามในการวิจัย ซึ่ง
สามารถน้าผู้วิจัยเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลหลักได้ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในขอบเขตของ
การวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก หมายถึง บุคคลที่มีประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรค ซึ่ง
ประสบการณ์นี้อาจเกิดขึ้นและสิ้นสุดไปแล้วหรือเกิดขึ้นและยังด้าเนินอยู่ ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในขอบเขตของการวิจัยด้วย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ความเข้าใจอุปสรรคที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของชาวนาไทย
2. ความเข้าใจภาวะจิตใจท่ามกลางอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชาวนาไทยในต้าบล
ส้าพะเนียง
3. ความเข้าใจประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยในต้าบล
ส้าพะเนียง
4. เป็นแนวทางปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการเยียวยาจิตใจ
เกษตรกรไทยที่ประสบความยากล้าบากในวิถีชีวิต
5. เป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือทางสังคมต่อไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่มีลักษณะพื้นฐานมุ่งเน้นทาความเข้าใจโลก
ภายในของมนุษย์ตามลักษณะอัตวิสัยของแต่ละคน จึงมีความเชื่อว่าผู้วิจัยจะต้องทาตัวเองให้ว่าง
เปล่าจากความคาดหวัง กรอบแนวคิด หรือกระทั่งอคติ ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อ
ข้อมูลที่จะได้มาและเพื่อให้เข้าถึงโลกแห่งข้อมูลอย่างแท้จริง (สุภางค์ จันทวานิช, 2550) แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้วิจัยเชิงคุณภาพจะปฎิเสธประสบการณ์ที่มีมาก่อน
(Heidegger, 1996) ดังนั้น Heidegger (1996) จึงเสนอว่าผู้วิจัยเชิงคุณภาพควรแสดงจุดยืนของ
ตนเอง ความรู้ ความเชื่อและอคติของตนเองไว้ในส่วนของ “แนวคิดเบื้องต้น” เพื่อเป็นฐานก่อนเข้า
สารวจโลกแห่งประสบการณ์ที่กาลังจะเดินทางไปถึง การแสดงจุดยืน ความรู้ ความเชื่อ ความ
คาดหวังไว้อย่างชัดเจนจะช่วยให้ผู้วิจัยเชิงคุณภาพเห็นถึงความชัดเจนของข้อค้นพบที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนั้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอนาเสนอฐานความรู้ ความเชื่อเดิมที่มีอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคาถามปลายเปิด แต่แนวทางที่นาเสนอเหล่านี้มิได้เป็นตัวสกัดกั้นข้อค้นพบใหม่ที่จะเกิดขึ้น
โดยแนวคิดเบื้องต้ นประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรค ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนาไทย แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเทียบความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคกับคาว่า
Adversity Quotient (AQ) ตามแนวคิดของ Stoltz (2000)
คาว่า “ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค” หรือ Adversity Quotient (AQ) ถือ
เป็นคาที่มาจากแนวคิดที่ Stoltz บัญญัติและนาเสนอไว้ในปี 1997 ซึ่งเชื่อว่าคนที่สามารถเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคได้ดีจะต้องมีแนวคิดและทัศนคติต่ออุปสรรคว่าเป็นความท้าทาย ทาให้เกิด
โอกาสอันเป็นหนทางสู่ความสาเร็จ แนวคิด AQ ประกอบด้วย 2 หลักการ คือ หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้และหลักการในการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง (Stoltz,
1997)
1. ความหมาย
Stoltz (2000) ผู้ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่นาเสนอแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความสามารถของบุคคลใน
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การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในยามที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากหรือความลาบาก โดยผู้ที่มี
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสูงจะมีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ย่อท้ออุปสรรคใด ๆ แม้จะพ่ายแพ้หรือ
ล้มเหลวไปก็สามารถลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ ส่วนผู้ที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคต่า เมื่อพบกับ
อุปสรรคหรือความทุกข์ยากก็จะพ่ายแพ้ ละทิ้งความรับผิดชอบของตนไปกลางคัน
ดังนั้นในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นาไปใช้เป็นแนวคิดในการ
ตั้งแนวคาถามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกชาวนาไทยตามวิธีดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอสรุป
ความหมายตามแนวคิดของ Stoltz (2000) ว่า ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคหมายถึงการ
รับรู้และควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญา เข้าใจรากเหง้าของสถานการณ์อย่างพร้อม
ร่วมรับผิดชอบ มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง อันนาไปสู่พฤติกรรมตอบสนองที่มุ่งสู่
ความสาเร็จ
2. ทฤษฎีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคมีพื้นฐานมาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ 3
สาขา ได้แก่ จิตวิทยาปัญญานิยม (Cognitive Psychology) สรีระวิทยาทางระบบประสาท
(Neurophysiology) และอิมมูนวิทยาของจิตประสาท (Psychoneuroimmunology) (Stoltz,
1997)
1) จิตวิทยาปัญญานิยม (Cognitive Psychology) กล่าวถึงมุมมองของบุคคลที่
ท้อถอยต่ออุปสรรคว่าพวกเขาจะมองอุปสรรคเป็นเรื่องที่ทาให้รู้สึกสิ้นหวัง ท้อแท้ ไม่สามารถ
จัดการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นให้ลุล่วงไปได้ สะสมเป็นสนิมเกาะกินใจนาไปสู่ความล้มเหลวใน
ชีวิต ในขณะที่บุคคลที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจะมองว่าปัญหาที่เข้ามามีระยะเวลาเพียงชั่วคราว ซึ่ง
เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปแล้วกลับส่งผลให้เขาเติบโตขึ้น บุคคลกลุ่มนี้จึงเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วย
กาลังใจที่จะมุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ
2) สรีระวิทยาทางระบบประสาท (Neurophysiology) เชื่อว่าสมองของมนุษย์
ประกอบด้วยโครงสร้างที่สามารถสร้างความเคยชินได้ หากเรามีวิธีการเปลี่ยนจิตสานึกใหม่หรือ
สร้างทัศนคติทางบวกก็จะสามารถสร้างความเคยชินใหม่และพัฒนาความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรคได้
3) อิมมูนวิทยาของจิตประสาท (Psychoneuroimmunology) เชื่อว่า
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของมนุษย์เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยตรง
เพราะความเข้มแข็งทางจิตใจและการรู้จักควบคุมตนเองจะส่งผลต่อภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บทาง
ร่างกาย
จะเห็นได้ว่าความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นเรื่อง
ของความสาเร็จ เป็นการเชื่อมโยงจากองค์ความรู้เดิม ได้แก่ จิตวิทยาปัญญานิยม (Cognitive
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Psychology) สรีระวิทยาทางระบบประสาท (Neurophysiology) และอิมมูนวิทยาของจิตประสาท
(Psychoneuroimmunology สู่องค์ความรู้ใหม่ ทาให้ทราบว่าสิ่งใดที่ทาให้บุคคลประสบ
ความสาเร็จ เป็นแนวคิดที่วัดได้ว่าบุคคลจะตอบสนองต่ออุปสรรคและปัญหาอย่างไร ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลได้อีกด้วย
นอกจากนี้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 สาขาดังกล่าวได้พัฒนาต่อยอดใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเชื่อในอานาจควบคุม (Locus of Control) ความเข้มแข็ง
อดทน (Hardiness) ความสามารถในการฟื้นคืนพลัง (Resilience) การรับรู้ความสามารถของตน
(Self-efficacy) ทฤษฎีการอธิบายสาเหตุ (Attributional Theory) หรือการมองโลกในแง่ดี
(Optimism) เป็นต้น (อนันต์ ดุลยพีรดิส, 2547)
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคไม่เพียงเหมาะสมกับการพัฒนาบุคคลเท่านั้น
แต่ยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทีมงาน ความสัมพันธ์ ครอบครัว องค์การ ชุมชน วัฒนธรรม สังคม
ได้อีกด้วย (Stoltz, 1997)
3. ความสาคัญของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ตามแนวคิดของ Stoltz (2000) ระบุไว้
ว่า ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) สามารถบอกถึงความอดทน ความพากเพียรและ
ความสามารถในการผ่านพ้นความยากลาบาก พร้อมทั้งพยากรณ์ได้ว่าใครจะสามารถฟันฝ่า
อุปสรรคและใครจะแพ้ง่าย ช่วยพยากรณ์ว่าใครจะทางานได้และมีศักยภาพมากกว่ากันและใคร
จะล้มเหลวในเวลาอันสั้น รวมทั้งสามารถพยากรณ์ได้ว่าใครจะล้มเลิกการทางานและใครจะได้รับ
ชัยชนะ
นอกจากนี้คุณสมบัติของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ยังแบ่ง
ออกเป็นคุณสมบัติทั้ง 3 ประการ (Stoltz, 2000) คือ
1) AQ เป็นโครงสร้างกรอบแนวคิดใหม่เพื่อการเข้าใจและขยายแง่มุมแห่ง
ความสาเร็จให้กว้างขึ้น โดยสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานที่พิสูจน์ได้จากงานวิจัยที่โดดเด่น เสนอองค์
ความรู้ใหม่ที่ผสมผสาน และสามารถประยุกต์ใช้ได้ การได้รับการฝึกหัดเป็นการเชื่อมโยงความรู้
ใหม่ทาให้ทราบว่า สิ่งใดที่ทาให้คนพบกับความสาเร็จ
2) AQ คือเครื่องวัดประเมินว่าคนแต่ละคนจะตอบสนองต่ออุปสรรคและปัญหา
อย่างไร ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้
3) AQ มาจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ และเป็นเครื่องมือ
พัฒนาว่าเราจะตอบสนองต่ออุปสรรคได้อย่างไร และผลของมันจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทั้งด้าน
ส่วนตัวและด้านอาชีพ เราสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้ทักษะนี้ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่นและองค์กรได้
ซึ่งสามารถแสดงการเชื่อมโยงของคุณสมบัติทั้ง 3 ประการข้างต้นได้ดังภาพ
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มีการวัดที่เที่ยงตรง
(A Valid Measure)

AQ

เครื่องมือในการชนะอุปสรรค
(Tools to Ascend)

ทฤษฎีใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
(New Theory of Effectiveness)

แผนภาพที่ 2.1 แสดงความเชื่อมโยงของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) กับคุณสมบัติ
ทั้ง 3 ประการ ตามแนวคิดของ Stoltz (1997)
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ไม่จาเป็นจะต้องใช้ในระดับตัวบุคคล
อย่างเดียวเท่านั้น แนวคิดนี้สามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของทีมงาน สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน วัฒนธรรม และสังคมได้อีกด้วย
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) สามารถใช้พยากรณ์ความสาเร็จด้าน
ต่าง ๆ ได้ถึง 17 ประการ ได้แก่
1. ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
2. แรงจูงใจ (Motivation)
3. การสร้างเสริมพลังอานาจ (Empowerment)
4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
5. การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
6. การเรียนรู้ (Learning)
7. กาลังงาน (Energy)
8. ความหวัง (Hope)
9. ความสุข ความมีชีวิตชีวา และความสนุกสนาน (Happiness, vitality and
Joy)
10. สุขภาพอารมณ์ (Emotional Health)
11. สุขภาพกาย (Physical Health)
12. ความมุ่งมั่น (Persistence)
13. ความสามารถในการฟื้นพลัง (Resilience)
14. การพัฒนา (Improvement over time)
15. เจตคติ (Attitude)
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16. การมีอายุยืน (Longevity)
17. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Response to Change)
4. องค์ประกอบของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 มิติ เรียก
สั้น ๆ ว่า CORE (Stoltz, 2000) ซึ่งในแต่ละมิติมีลักษณะดังนี้
มิติที่ 1 : C = Control หรือ การควบคุม หมายถึง ระดับการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมตนเองเพื่อผ่านพ้นอุปสรรคความยากลาบาก หรือเหตุการณ์ที่คับขัน
ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคด้านการ
ควบคุมสูง จะสามารถควบคุมตนเองให้ผ่านพ้นอุปสรรคและความยากลาบากสูงได้ เป็นผู้ที่มี
ความคิดเชิงรุก ไม่ย่อท้อ มีความหนักแน่น ไม่ลดละความตั้งใจ มีความกระฉับกระเฉงในการเผชิญ
กับปัญหา และพยายามหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ผู้ที่มีมิติด้านนี้สูงเปรียบเสมือน
นักปีนเขาที่ชอบความท้าทาย คนกลุ่มนี้มักคิดว่า “มันยากลาบากแต่ฉันก็จะอดทน” “ฉันสามารถ
ทาได้ ฉันเชื่อว่าจะไม่มีใครช่วยฉันได้” “ทุกอย่างมีหนทางเสมอ และไม่มีอะไรที่เป็นการเสี่ยงอีก
ต่อไป” ตัวอย่างเหล่านี้ทาให้ใจฮึกเหิม มีภูมิคุ้มกันความรู้สึกสิ้นหวัง ทาให้เกิดพลังและมีความคิด
ที่จะกระทาต่อไป คนเหล่านี้จะมีพลังอานาจ คิดเชิงบวกและควบคุมปัญหาได้ จะส่งผลดีในการ
ทางานระยะยาว ส่งผลต่อผลผลิตของงาน
ในขณะที่บุคคลที่มีมิติด้านนี้ต่าจะรับรู้ปัญหาอุปสรรคความยากลาบาก
แม้เพียงเล็กน้อยก็ทาลายความรู้สึกฮึกเหิมให้หมดไป หมดพลังที่จะต่อสู้ เพิกเฉย เย็นชาต่อปัญหา
และอาจเชื่อถือโชคลางหรือเคราะห์กรรม มักไม่ดิ้นรน ไม่กระตือรือร้น อิดโรยและเป็นผู้ที่อ่อนแอ
กับความยากลาบาก มีชีวิตไปวัน ๆ ในรายที่ระดับความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคต่ามาก อาจ
ล้มเลิกความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาไปในที่สุด ในคนที่มีมิตินี้ต่ามักคิดว่า “นี้เป็นสิ่งที่เกินกว่าฉันจะ
ไปถึง” “ฉันไม่สามารถทาอะไรได้”
มิติที่ 2 : O = Ownership ความรับผิดชอบต่อปัญหาของตนเอง หมายถึง การที่
บุคคลมองว่าปัญหาขององค์กรเป็นปัญหาของตนเอง พยายามคิดหาทางแก้ไข ตระหนักว่าเป็น
ความรับผิดชอบของตนในการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง ไม่ผลักความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น
พิจารณาปัญหาจากตนเองและปัจจัยภายนอก เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด การ
พิจารณารับผิดชอบต่อปัญหาของตนเองนั้น พิจารณาจากคาถาม 2 ข้อ คือ 1) ใครหรืออะไรทาให้
เกิดความยากลาบาก และ 2) เราเป็นเจ้าของปัญหาและทาให้ตนเกิดความยากลาบากหรือไม่
ลักษณะของผู้ที่มีมิติด้านนี้สูง ได้แก่ ผู้ที่วิเคราะห์ตนเองและสิ่งแวดล้อม
และกาหนดบทบาทตนเองให้เป็นเจ้าของปัญหา เรียนรู้จนสามารถแก้ปัญหาได้ดี การพิจารณา
จากสิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นการมองในแง่บวก ส่วนการมองตนเองนั้นจะเป็นการตาหนิตนเองเพื่อเป็น
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การกระตุ้นการเรียนรู้ที่จะปรับปรุงตนเองจากความผิดพลาดที่ผ่านมา ทั้งนี้จะไม่โทษตนเองพร่า
เพรื่อเพราะจะทาให้หมดกาลังใจ ผู้ที่มีมิติด้านนี้สูงจะแปรความเสียใจเป็นพลังในการผลักดัน
ตนเอง ทาให้เกิดการรับรู้ความสามารถและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพราะเมื่อเราพูดหรือ
ทาอะไรที่ไม่ดีกับผู้อื่นแล้วสานึกได้ เราจะเกิดประสบการณ์การเรียนรู้จากความเสียใจ ความ
ผิดพลาด คนที่มักคิดถึงต้นเหตุของปัญหานั้นมักคิดว่า “ทุกคนต่างก็ทางานหนักด้วยกันทั้งนั้น ”
“เขากาลังอารมณ์เสียอยู่” “แม้จะไม่มีใครเห็นความดีที่ฉันทา แต่ฉันก็จะทาต่อไป”
ส่วนผู้ที่มีมิตินี้ต่ามักจะตาหนิหรือโทษตนเองเกินควร การตาหนิตนเอง
มากเกินไปจะทาให้รู้สึกผิดกับตนเองและทาลายกาลังใจในตนเอง หลายคนที่คิดว่าตนเองเป็น
เจ้าของปัญหาแต่เพียงผู้เดียว คิดว่าทุกอย่างเลวร้ายและเป็นความผิดของตนเองเสียส่วนใหญ่ เมื่อ
สะสมนานวันเข้าจะเป็นสนิมที่เกาะกินใจ รู้สึกท้อแท้ ท้อถอย นามาซึ่งอาการถอดใจในที่สุด
มิติที่ 3 : R = Reach การรับรู้การแผ่ขยายเป็นการวัดผลกระทบปัญหาความ
ยุ่งยากที่มีผลต่อการดารงชีวิตของแต่ละคนว่ามีมากน้อยเพียงใด และสามารถควบคุมอารมณ์ด้าน
ลบ ควบคุมผลกระทบและความเสียหายต่อการดารงชีวิต เมื่อเกิดปัญหาความยุ่งยากขึ้นจะเป็นผู้
ที่พร้อมรับความยุ่งยากทุกสถานการณ์ด้วยสติอยู่เสมอ
ลักษณะของบุคคลที่มีมิติด้านนี้สูง ได้แก่ ผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์
ด้านลบ ควบคุมผลกระทบและความเสียหายต่อการดารงชีวิต เมื่อเกิดปัญหาความยุ่งยากขึ้นจะ
เป็นผู้ที่พร้อมรับความยุ่งยากทุกสถานการณ์ ไม่หวั่นไหว ไม่คิดมากหรือจมอยู่กับความทุกข์ แต่
มองว่าอุปสรรคเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ผ่านไป ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งอื่น
ในชีวิต คนกลุ่มนี้จะตอบสนองต่อปัญหาด้วยความฉลาด เป็นผู้ที่ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคได้อย่าง
เหนียวแน่น ทาให้มองเห็นหนทางในการจัดการกับปัญหาอุปสรรค มองปัญหาและอุปสรรคเป็นสิ่ง
ที่ท้าทายความสามารถ ไม่มีอะไรที่เหนือบ่ากว่าแรงและเป็นผู้ที่มีความทรหดอดทน ไม่ล้มเหลว
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นไว้ได้
ในขณะที่ผู้มีมิติด้านนี้ต่าจะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นตัวทาลายชีวิต
เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤตต่อวิชาชีพของตนเอง ทาลายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ล้มเหลว เชื่อมโยง
ความลาบากที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งในชีวิต
มิติที่ 4 : E = Endurance ความคงทน หมายถึง การรับรู้ถึงความคงทนของ
อุปสรรคและการรับมือกับความยืดเยื้อของปัญหา พยายามขจัดให้หมดไปอย่างถูกวิธี มิตินี้จะเป็น
การประเมินว่าปัญหาอุปสรรคนั้นมีระยะเวลานานแค่ไหน
ลักษณะของผู้ที่มีความคงทนสูง ได้แก่ ผู้ที่รับรู้ว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นมี
ระยะเวลาการเกิดขึ้นชั่วคราว สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกฝนทักษะและความรู้ความสามารถ และ
เป็นผู้ที่มีความหวังในชีวิต พยายามที่จะหาหนทางแก้ไขอุปสรรคให้ออกไปโดยเร็ว และพยายาม
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ทาให้ความสาเร็จอยู่กับตัวได้นาน แต่ถ้าไม่สามารถรักษาไว้ให้คงทนได้นาน ก็จะพิจารณาว่า
ปัญหาและเหตุแห่งปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วและไม่กลับมาอีก สิ่งเหล่านี้
จะส่งเสริมพลังงานทาให้มองโลกในแง่ดี มองเห็นแสงสว่างในการดารงชีวิต ซึ่งต่างจากผู้ที่มีมิติ
ด้านความคงทนต่า ที่จะมองว่าปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาจะคงทนถาวรยาวนาน เป็นคนที่สิ้นหวังใน
ชีวิต คิดแค่ว่าไม่มีใครหรืออะไรที่จะช่วยได้ ไม่พยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหา มักคิดเสมอว่า
ปัญหาคือปัญหาและอยู่กับตนเองตลอดไป คนที่มีมิติด้านนี้ต่ามักคิดว่า “ปัญหามักเกิดขึ้นเสมอ”
“ฉันไม่ดีไม่เก่งเหมือนคอมพิวเตอร์” “ชีวิตฉันมันมีแต่ความยากลาบาก” “ชีวิตเต็มไปด้วยเคราะห์
กรรม” “คงไม่มีใครอยากทางานร่วมกับฉันหรอก” ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีผลให้การทางานล้มเหลว
และไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า บุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสูงจะเป็นผู้ที่
สามารถควบคุมจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ มองว่าต้นเหตุของปัญหาอุปสรรคหรือความยากลาบากมา
จากปัจจัยภายนอกตน รับผิดชอบต่อความยากลาบากที่เกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการตาหนิตนเอง
จนเกินไป พิจารณาว่าอุปสรรคหรือความยากลาบากมีผลเฉพาะเรื่องนั้นไม่ส่งผลต่อประเด็นอื่นใน
ชีวิต รวมถึงพิจารณาว่าอุปสรรคหรือความยากลาบากนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คงทนถาวร ใช้เวลาช่วงหนึ่งก็
จะผ่านพ้นไป บุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคจะมองโลกในแง่ดี มีแรงจูงใจ มีพลัง มี
ความอดทน มีความเข้มแข็งสูงเมื่อต้องเผชิญอุปสรรคที่เกิดขึ้น มองว่าอุปสรรคหรือความ
ยากลาบากทั้งหลายทาให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ท้าทายชีวิต จะเห็นได้ว่ามุมมองทั้งหมดของบุคคลที่มี
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสูงนั้นจะตรงกันข้ามกับบุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรคต่านั่นเอง
5. ประเภทของบุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
Stoltz (1997; อ้างถึงใน ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2545) เปรียบเทียบการฟันฝ่า
อุปสรรคของมนุษย์ว่ามีคุณลักษณะเดียวกันกับคนที่ปีนป่ายภูเขา หากต้องการประสบความสาเร็จ
ก็ต้องมีความมุ่งมั่น จดจ่อ ทรหด อดทนและเพียรพยายาม เพราะบางครั้งการปีนก็เชื่องช้า
บางครั้งนามาซึ่งความเจ็บป่วย ดังนั้นด้วยความที่บุคคลมีความไม่เท่ากัน Stoltz จึงแบ่งประเภท
คนไว้ 3 ประเภท ดังนี้ (Stoltz, 1997; อ้างถึงใน ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2545)
1) The Quitter เป็นพวกหลีกเลี่ยงและปฏิเสธความยากลาบากเสียตั้งแต่ยังไม่
เริ่มออกเดินทาง คนกลุ่มนี้ขาดวิสัยทัศน์และขาดศรัทธาต่ออนาคต ในชีวิตคนกลุ่มนี้จึงขาดความ
กระตือรือร้น ไม่ขวนขวาย ชอบความสบายเป็นที่ตั้ง เมื่อทางานจะเป็นผู้ที่ขอเลือกทางานที่เหนื่อย
น้อยที่สุด
2) The Camper เป็นบุคคลที่มีความตั้งใจในระดับหนึ่ง เป็นพวกที่มีแรงบันดาล
ใจอยู่บ้างซึ่งต่างจาก The Quitter ความพยายามในส่วนนี้ทาให้คนส่วนใหญ่หลงผิดคิดว่าเป็น
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ความสาเร็จแล้ว แท้จริงเป็นความสาเร็จที่อยู่ในวงจากัดเท่านั้น หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า The
Camper จะไม่สามารถรักษาความสาเร็จที่แท้จริงเอาไว้ได้ เพราะยังไปไม่ถึงยอดเขาซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายสูงสุดนั้นเอง ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้เปรียบได้กับผู้ที่ทางานตามหน้าที่ งานที่ทาได้ผล
พอสมควรแต่ไม่ได้เสียสละหรือทาด้วยความตั้งใจจริง ทั้งที่ศักยภาพสามารถทาได้
3) The Climber คนกลุ่มนี้จะมีความเพียรพยายาม เป็นผู้ตั้งใจจริงที่จะขึ้นสู่ยอด
เขาดังที่ตั้งใจไว้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคใด ๆ ขัดขวางก็ไม่ทาให้บุคคลกลุ่มนี้เกิดความรู้สึกท้อใจ ยิ่งพบ
อุปสรรคมากเท่าไร ยิ่งทาให้รู้สึกฮึกเหิม ดังนั้น The Climber จะเป็นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าในการ
ดารงชีวิต มีวิถีชีวิตที่กระตือรือร้น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและสร้างสัมพันธภาพ ที่ดีกับคนทุกระดับ
บุคคลกลุ่มนี้เปรียบได้กับผู้ที่ทางานด้วยความเสียสละ ทุ่มเททางานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก
ไม่ว่าจะทาอาชีพใด บุคคลกลุ่มนี้จะมุ่งมั่นทางานจนไต่เต้าสู่บุคคลระดับสาคัญขององค์กร ดังนั้น
แต่ละหน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรเป็น The Climber
ตาราง 2.1 สรุปลักษณะนักสู้ 3 ประเภท (Stoltz, 1997)
The Quitter
The Camper
The Climber
วิถีชีวิต
ไม่ขวนขวาย ชีวิตเรียบ กระตือรือร้นบ้าง ชีวิต กระตือรือร้นอย่างมาก
ง่าย น่าเบื่อ
ขึ้นลงบ้าง แต่จะอยู่นิ่ง ชีวิตท้าทายมีรสชาติ
ๆในที่สุด
พบความสาเร็จ
การงาน
ไม่ทะเยอทะยาน ไม่ มีความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์กว้างไกล
กระตือรือร้น เกียจ
ในระดับปานกลาง แต่ พัฒนาตนเองอยู่
คร้าน
นานวันก็ฝ่อไปเอง
ตลอดเวลา
มนุษยสัมพันธ์ โดดเดี่ยวเดียวดาย
กลัว ๆ กล้า ๆ
อิ่มเอมกับมิตรภาพ
การตอบสนอง ลังเลและรอคอย
มีข้อจากัดต่าง ๆ เมื่อ รู้สึกท้าทายเมื่อพบ
ต่อการ
ความหวัง
ต้องเปลี่ยนแปลงวิถี ความเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
ชีวิต
ปรับตัวได้ดีกับทุก
เหตุการณ์
ภาษาสนทนา มักปิดกั้นตนเอง
ประนีประนอม ไม่ชี้ชัด ชัดเจน เป็นจริงเสมอ
ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้น
ฟันธง
การฟันฝ่า
ยอมแพ้อุปสรรคเป็น อ้างข้อจากัด
ชนะและประสบ
อุปสรรค
อาจิณ
ความสาเร็จ
ความมุ่งหวังใน ปัจจัย 4
ความมั่นคงปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ชีวิต
และการยอมรับ
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6. ประเภทของอุปสรรคในชีวิต
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทีเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ (Stoltz,
1997) ดังนี้
1) อุปสรรคระดับสังคม (Social Adversity) คือ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในสังคม
ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ เช่น รู้สึกหวาดกลัวกับปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่มั่นคงของ
เศรษฐกิจและการเมือง ปัญหาศีลธรรมในบุคคลน้อยลง เป็นต้น
2) อุปสรรคระดับการงาน (Workplace Adversity) คือ ความรู้สึกไม่มั่นคงใน
อาชีพการงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวเกิดจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่
บีบคั้นความรู้สึกของคนทางาน ทาให้คนทางานรู้สึกหวาดหวั่นกับความไม่มั่นคงของตน ซึ่งคาดว่า
ความไม่มั่นคงอันเป็นอุปสรรคดังกล่าวนี้เกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรที่ใช้กลไก
ทดแทนมนุษย์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลนั้นเอง
3) อุปสรรคระดับบุคคล (Individual Adversity) คือ ความรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
มีผลต่อตนเอง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากอุปสรรคระดับสังคมและระดับการงาน
อุปสรรคหรือความยากลาบากเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้บุคคลพยายาม
หรือล้มเลิกภาระหน้าที่ของตน
7. คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
บุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคนอกจากจะเป็นบุคคลที่มี
องค์ประกอบของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะที่เรียกว่า CORE
ดังที่กล่าวมาแล้ว Stoltz (1997; อ้างถึงในตะวัน วาทกิจ, 2547) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
บุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้
คือ มีการปฏิบัติ มีการกระตุ้น มีอานาจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงาน มีการเรียนรู้ตลอดเวลา
มีพลังความสามารถ มีความหวังอยู่เสมอ มีชีวิตชีวาและรื่นเริง มีสุขภาพจิตดี มีความมุ่งมั่น มี
ความพากเพียร มีความยืดหยุ่น ฟื้นตัวได้เร็ว มีการพัฒนาตลอดเวลา สามารถตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลงได้ดี
นอกจากนี้ มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2544) ได้วิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นมหา
บุรุษ 40 ประการซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเรื่อง “มหาบุรุษ” ของหลวงวิจิตรวาทการ แล้วพบว่า
องค์ประกอบที่ทาให้มหาบุรุษทั้งหลายสามารถก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้นาที่ยิ่งใหญ่ของโลกส่วน
หนึ่งที่ขาดเสียมิได้คือ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ซึ่ง มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2544) ได้
ยกตัวอย่างคุณลักษณะบางข้อไว้ เช่น
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1) Aim หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคมักตั้งเป้าหมาย
หรือตั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้าในสิ่งที่ต้องการไว้ล่วงหน้า แล้วพยายามมุ่งไปยังจุดมุ่งหมาย
นั้นได้
2) Strong-Minded หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคเป็น
คนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยว ไม่หวาดกลัวต่อภยันตราย และไม่คิดว่าตนเกิดมาเคราะห์ร้าย แม้จะต้อง
เผชิญกับความทุกข์ยากแสนสาหัสก็ไม่ใจเสีย ถึงจะถูกคนอื่นทาร้าย กลั่นแกล้ง ก็ทาร้ายได้แต่
ร่างกายแต่ทาร้ายหัวใจไม่ได้ หากถูกประทุษร้ายจนย่อยยับก็สามารถก่อร่างสร้างตนให้กลับดีขึ้น
อย่างรวดเร็ว
3) Self-Confidence หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
มักเชื่อว่าตนเองสามารถกระทาในสิ่งที่ตั้งความมุ่งหวังไว้ได้จนสาเร็จ ลักษณะข้อนี้ไม่ใช่คนอวดดี
แต่เป็นลักษณะของคนที่พึ่งตนเอง ไม่กลัวที่จะทาผิดพลาด แต่จะถือเอาความผิดพลาดนั้นมา
เป็นบทเรียนเพื่อสอนให้ทาในสิ่งที่ถูกต่อไป
4) Will-Power หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคเป็นคนที่
มีพลังอานาจของความคิดและพลังจิตที่แรงกล้า คือมีอิสระในการเลือกที่จะตอบสนองอย่างไรต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ สามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้
และเรียนรู้ที่จะยิ้มแย้มและมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ (ซีน โคเวย์, 2545)
8. เทคนิคในการช่วยพัฒนาความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
Stoltz (2000) ได้เสนอแนะแนวทางในการช่วยพัฒนาความสามารถในการฟัน
ฝ่าอุปสรรคที่เรียกว่า LEAD Sequence ดังนี้
L=Listen to your Adversity Response เป็นการพูดหรือบอกให้ตัวเองได้รับรู้ว่า
ขณะนี้ปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นกับตนเองและตอบสนองต่ออุปสรรคนั้นด้วยความเข้มข้น
ระดับใดจึงจะแก้ไขได้
E=Explore all Origin and Your Ownership of the Result เป็นการค้นหาว่าสิ่ง
ใดคือต้นตอสาเหตุของอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระบุให้ชัดเจนว่าตนเองต้องทาสิ่งใดที่เฉพาะเจาะจงลงไป
เพื่อให้สามารถทาให้สถานการณ์ดีขึ้น ตัดสินลงไปว่าสิ่งใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และสิ่ง
ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบหรือการตัดสินใจของเรา
A=Analyze the Evidence คือ การวิเคราะห์ให้เกิดความชัดเจนโดยการค้นหา
หลักฐานหรือภาวะแวดล้อมมาสนับสนุนว่าสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจริง ๆ แล้วมีอะไรบ้าง
อุปสรรคจะเยื้องย่างมาสู่ชีวิตอีกนานเท่าใด ทาอย่างไรจึงจะไม่ทาให้ปัญหาอยู่ในชีวิตมานานเกิน
ควร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไขและศักยภาพของตนเอง
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D=Do Something เป็นการเลือกวิธีการและลงมือดาเนินการเพื่อให้อุปสรรคอยู่
กับเราให้นานน้อยที่สุด ด้วยการหาข้อมูลที่จาเป็นเพิ่มเติม และวิธีที่จะสามารถควบคุมไม่ให้
อุปสรรคเข้ามามีบทบาทต่อชีวิต
วิทยา นาควัชระ (2537) ได้เสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการ
ฟันฝ่าอุปสรรคไว้ว่า วิธีการที่จะพัฒนาความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคให้ดีขึ้นนั้นคือ
1) ต้องคิดว่าความอดทน คือ ความกล้าหาญ เพราะเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้กล้า
หาญ ผู้ชนะ มีเกียรติที่สามารถทนต่ออุปสรรคและความคับแค้นใจได้ หากทุกครั้งที่มีอุปสรรค
เข้ามาในชีวิตก็ทนได้มากขึ้นโดยไม่ยากนัก
2) สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองบนความเป็นจริงให้ได้ โดยการค้นหาความดี
พื้นฐาน (Basic Goodness) ของตนเอง ความดีพื้นฐานดังกล่าวคือสิ่งที่เราเคยทาดีมาแล้วและ
จบไปแล้วโดยไม่เกี่ยวพันกับคนอื่นที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน แม้จะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็นับว่าเป็น
ความดีพื้นฐานได้ เช่น เคยช่วยลูกหมาตกน้า เคยให้เงินขอทาน ฯลฯ การเชื่อว่าเราเป็นคนดี
เพราะเคยทาความดีพื้นฐานมาแล้ว จะทาให้เกิดความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเอง รักตัวเองเป็น
และมีภูมิคุ้มกันชีวิตตัวเอง เกิดพลังที่จะอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปและสามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ
ได้
3) รู้จักสร้างจินตนาการหรือความเชื่อที่ดี ๆ เสมอ เช่น เชื่อว่าอุปสรรคที่มีอยู่จะ
ลดลงและเชื่อว่าตนเองจะสามารถแก้ไขอุปสรรคได้แน่ ๆ หรือเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดีกว่านี้ เพื่อให้เกิด
ความเชื่อนี้ เราต้องคิดซ้า ๆ จึงเกิดได้ เพราะความเชื่อเกิดจากการได้ยินได้ฟังบ่อย ๆ เมื่อเกิด
ความเชื่อนี้แล้วจะทาให้เราอยากมีชีวิตอยู่ เกิดพลังที่สร้างสรรค์ เกิดกาลังใจในการอดทนรอคอย
4) รู้จักพัฒนาความเชื่อให้เกิดความเป็นไปได้ โดยคิดว่า การที่เราจะมีชีวิตที่ดี
นั้น เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างให้เหมาะสมขึ้นดีขึ้น โดยการลดสิ่งที่ไม่ดีในตัวออกไป
เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ดีขึ้น
การพัฒนาความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคจะเริ่มพัฒนาได้ จะต้องเริ่มจาก
จิตใจหรือความคิดของบุคคลก่อน และการจะปรับเปลี่ยนความคิดของบุคคลได้จะเกิดจาก
การศึกษา ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา การควบคุมสติปัญญาของบุคคลนั้น
ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนาไทย
1. อัตลักษณ์ของชาวนาไทย
ชาวนาไทยเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมไทยที่ดารงชีวิตและยังชีพด้วยการทานา มี
ระบบเศรษฐกิจของตัวเองจากการทาการเกษตรแบบยังชีพเลี้ยงชีพตนเองเป็นหลัก อยู่รอดใน
สังคมโดยการปลูกข้าวเพื่อบริโภคและเพื่อค้าขายเป็นหลัก ชาวนาถือเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่ในชนบท
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เป็นผู้ผลิตข้าวนาไปเลี้ยงคนในเมือง ครอบครองที่นาหรือเช่าที่นาทาการเพาะปลูกข้าว ใช้แรงงาน
ของคนภายในครอบครัวหรือภายนอกตามความจาเป็นบางฤดู ผลผลิตส่วนใหญ่มักใช้บริโภค
โดยตรงภายในครอบครัวหรือไม่ก็ขายในเชิงพาณิชย์ ชาวนาไทยจึงได้รับการขนานนามว่า “กระดูก
สันหลังของชาติ” เป็นผู้ที่ทางานแบบเอาหลังสู้ฟ้า เอาหน้าสู้ดิน สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัย (ธันวา ใจเที่ยง, 2546)
2. ลักษณะการประกอบอาชีพ
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (การทานา, 2549) ได้กล่าวถึง การทานาไว้
ว่า หมายถึงการปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การปลูก
ข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ ใน
แหล่งที่ต้องอาศัยน้าจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่
มีฝนตกสม่าเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีสภาพดินฟ้า
อากาศที่แตกต่างกัน
ธิดา สาระยา (2544) ได้รวบรวมเทคนิคการเพาะปลูกในโลกเท่าที่จาแนกกันมา
มี 5 ระบบ คือ
1) ระบบการทาไร่เลื่อนลอย (Swidden System) เป็นการใช้วิธีบุกเบิกที่ดิน
แปลงใหม่เพื่อการเพาะปลูกด้วยวิธีเผา แล้วเพาะปลูกด้วยจอบ ผลิตจนกระทั่งผลผลิตลดลงใน
พื้นที่เดียวกันนี้ จึงย้ายไปแสวงหาที่ใหม่
2) ระบบแบ่งที่ดินบางส่วนเพาะปลูก โดยใช้จอบหรือไม้แหลมขุดพื้นดินแล้ว
เพาะปลูกในที่ที่แบ่งไว้สาหรับเพาะปลูก ปล่อยบางส่วนที่ใช้เพาะปลูกแล้วว่างไว้ ก่อนกลับมาใช้
ใหม่ภายใน 3-4 ปี วิธีนี้พบในแอฟริกาตะวันตกและที่ราบสูงเม็กซิโก
3) ระบบปล่อยที่ดินว่างเปล่าไว้ระยะสั้นแล้วกลับมาใช้ใหม่ เครื่องมือที่สาคัญที่
ใช้เพาะปลูกคือ ไถใช้สัตว์ลาก พืชที่นิยมปลูกคือเมล็ดธัญพืช และข้าว วิธีนี้พบในยุโรปและเอเชีย
กลาง
4) ระบบการเพาะปลูกถาวร โดยอาศัยพลังน้าจากคูคลองส่งน้าและการทดน้า
5) ระบบการเพาะปลูกในที่ดินที่เหมาะสมถาวร เช่น ดินดี หรือ บางพื้นที่
สามารถทดน้าเข้ามาได้สม่าเสมอ
จากที่กล่าวมานั้นเป็นวิธีการที่เพาะปลูกที่นิยมทากันทั่วโลก แต่เมื่อกล่าวถึง
วิธีการทานานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ (ธิดา สาระยา, 2544)
1) การทานาหยอด ใช้สาหรับปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ไม่พอสาหรับตกกล้าและปักดา
ในการหยอดใช้ 3-5 เมล็ดต่อหลุม แล้วกลบทิ้งไว้เมื่อฝนตกข้าวจะงอกงามต่อไป
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2) การทานาดา วิธีนี้เหมาะสาหรับบริเวณที่มีฝนตกหรือน้าท่วม วิธีนี้ต้องเตรียม
ดินด้วยการไถและคราดให้พื้นนาเป็นโคลนตม นากล้าที่ตกไว้ในแปลงกล้ามาปักดา
3) การทานาหว่าน วิธีนี้เหมาะสาหรับข้าวขึ้นน้า แต่จะใช้กับข้าวไร่หรือข้าวนา
สวนก็ได้ มีทั้งวิธีหว่านข้าวแห้งบนดินซึ่งเตรียมไถดะและไถแปรแล้วข้าวจะงอกเมื่อฝนตกหรือ
ปล่อยน้าเข้า อีกวิธีเรียกว่า หว่านข้าวงอก โดยให้เตรียมดินแบบเดียวกับการทานาดา แล้วหว่าน
เมล็ดข้าวที่เพาะไว้จนเริ่มงอกลงไป วิธีนี้ใช้ได้ทั้งในพื้นที่ดอนและที่ลุ่ม
สาหรับข้าวที่ชาวนาเพาะปลูกกันนั้น ม.ร.ว.สุวพรรณ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2477;
อ้างถึงใน ธิดา สาระยา, 2544) ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการเพาะปลูก คือ
1) ข้าวที่ชาวนาปลูกบนที่สูง ใช้วิธีทานาบนเขา โดยถางตัดต้นไม้ใหญ่ลง ปรับที่
ให้เตียน (ข้าวประเภทนี้คือข้าวไร่นั่นเอง)
2) ข้าวนาสวน มีหลายร้อยชนิด ที่สาคัญคือ ข้าวเบา ข้าวกลาง และข้าวหนัง
โดยในแต่ละชนิดนี้ยังมีเลือกได้อีกหลายชนิดเป็นข้าวเมล็ดยาว ข้าวที่คนไทยส่งออกไปขาย
ต่างประเทศโดยมากเป็นข้าวนาสวน การปลูกข้าวนาสวนใช้วิธีดานา (ยกเว้นบางพื้นที่ที่ดินดีและ
น้าไม่ท่วมจึงใช้วิธีหว่าน) การทานาในพื้นดินระหว่างเขาทางภาคเหนือนิยมทดน้าตามลาห้วยเข้า
ไปใช้ สาหรับข้าวนาสวน ถ้าน้าท่วมเร็วหรือท่วมลึกก็ทนไม่ได้ งอกไม่ทันน้า
3) ข้าวนาเมือง การปลูกข้าวชนิดนี้ใช้วิธีหว่าน งอกเร็ว งอกทันน้า ขึ้นในที่นา
ลุ่ม เฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริเวณปริมณฑล (เดิม) บางต้นยาวถึง 3-4 วา
มีช่องทางกินอาหารได้มาก ในท้องที่ลุ่มน้าลึกมาก ๆ นิยมใช้พันธุ์ข้าวอีกชนิดหนึ่ง ต้นข้าวงอก
เป็นกอมีรากลอยอยู่ใต้น้าตื้น ๆ ในน้าตมเก็บกินอาหาร ข้าวชนิดนี้เป็นข้าวส่วนน้อยที่ส่งไปขาย
ต่างประเทศในเวลานั้น ข้าวนาเมืองนี้มีลักษณะเมล็ดสั้น ๆ
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (การทานา, 2549) ได้กล่าวถึง การทานาใน
ประเทศไทยไว้ว่ามีปัจจัยหลัก 2 ประการที่เป็นพื้นฐานของการทานาและเป็นตัวกาหนดวิธีการปลูก
ข้าว และพันธุ์ข้าวที่จะใช้ในการทานาด้วยหลัก 2 ประการ คือ
1. สภาพพื้นที่ (ลักษณะเป็นพื้นที่สูงหรือต่า) และภูมิอากาศ
2. สภาพน้าสาหรับการทานา
ฤดูทานาปีในประเทศไทยปกติจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้าฝน เมื่อ 3 เดือนผ่านไป ข้าวที่ปักดาหรือหว่านเอาไว้จะสุกงอมเต็มที่พร้อมเก็บ
เกี่ยว ส่วนนาปรัง สามารถทาได้ตลอดปี เพราะพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกเป็นพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เมื่อ
ข้าวเจริญเติบโตครบกาหนดอายุก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งการทานานั้นมีหลักสาคัญ คือ
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1) การเตรียมดิน ก่อนการทานาจะมีการเตรียมดินอยู่ 3 ขั้นตอน
1.1 การไถดะ เป็นการไถครั้งแรกตามแนวยาวของพื้นที่กระทงนา (กรณีที่
แปลงนาเป็นกระทงย่อย ๆ หลายกระทงในหนึ่งแปลงนา) เมื่อไถดะจะช่วยพลิกดินเพื่อให้ดินชั้น
ล่างได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจน และเป็นการตากดินเพื่อทาลายวัชพืช โรคพืชบางชนิด การไถ
ดะจะเริ่มทาเมื่อฝนตกครั้งแรกในปีฤดูกาลใหม่ หลังจากไถดะจะตากดินเอาไว้ประมาณ 1-2
สัปดาห์
1.2 การไถแปร หลังจากที่ตากดินเอาไว้พอสมควรแล้ว การไถแปรจะช่วยพลิก
ดินที่กลบเอาขึ้นการอีกครั้ง เพื่อทาลายวัชพืชที่ขึ้นใหม่ และเป็นการย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง
จานวนครั้งของการไถแปรจึงขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของวัชพืช ลักษณะดินและระดับน้า ใน
พื้นที่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้าฝนด้วย แต่โดยทั่วไปแล้วจะไถแปรเพียงครั้งเดียว
1.3 การคราด เพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากกระทงนา และย่อยดินให้มีขนาดเล็ก
ลงอีก จนเหมาะแก่การเจริญของข้าว ทั้งยังเป็นการปรับระดับพื้นที่ให้มีความสม่าเสมอ เพื่อ
สะดวกในการควบคุม ดูแลการให้น้า ไถคราดด้วยควาย
2) การปลูก การปลูกข้าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง
ได้แก่ การทานาหยอดและนาหว่าน และ การเพาะเมล็ดในที่หนึ่งก่อน แล้วนาต้นอ่อนไปปลูกในที่
อื่น ๆ ได้แก่ การทานาดา
2.1 การทานาหยอด ใช้กับการปลูกข้าวไร่ตามเชิงเขาหรือในที่สูง วิธีการปลูก
หลังการเตรียมดินให้ขุดหลุมหรือทาร่อง แล้วจึงหยอดเมล็ดลงในหลุมหรือร่อง จากนั้นกลบหลุม
หรือร่อง เมื่อต้นข้าวงอกแล้วต้องดูแลกาจัดวัชพืชและศัตรูพืช
2.2 การทานาหว่าน ทาในพื้นที่ควบคุมน้าได้ลาบาก วิธีหว่านทาได้ 2 วิธี คือ
2.2.1 การหว่านข้าวแห้ง แบ่งตามช่วงระยะเวลาของการหว่านได้ 3 วิธี
คือ
ก. การหว่านหลังขี้ไถ ใช้ในกรณีที่ฝนมาล่าช้าและตกชุก มีเวลา
เตรียมดินน้อย จึงมีการไถดะเพียงครั้งเดียวและไถแปรอีกครั้งหนึ่ง แล้วหว่านเมล็ดข้าวลงหลังขี้ไถ
เมล็ดพันธุ์อาจเสียหายเพราะหนู และอาจมีวัชพืชในแปลงนามาก
ข. การหว่านคราดกลบ เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด จะทาหลังจากที่ไถ
แปรครั้งสุดท้ายแล้วคราดกลบ จะได้ต้นข้าวที่งอกสม่าเสมอ
ค. การหว่านไถกลบ มักทาเมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องหว่าน แต่ฝนยัง
ไม่ตกและดินมีความชื้นพอควร หว่านเมล็ดข้าวหลังขี้ไถแล้วไถแปรอีกครั้ง เมล็ดข้าวที่หว่านจะอยู่
ลึกและเริ่มงอกโดยอาศัยความชื้นในดิน
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2.2.2 การหว่านข้าวงอก (หว่านน้าตม) เป็นการหว่านเมล็ดข้าวที่ถูกเพาะ
ให้รากงอกก่อนที่จะนาไปหว่านในที่ที่มีน้าท่วมขัง เพราะหากไม่เพาะเมล็ดเสียก่อน เมื่อหว่านแล้ว
เมล็ดข้าวอาจเน่าเสียได้ การเพาะข้าวทอดกล้า ทาโดยการเอาเมล็ดข้าวใส่กระบุง ไปแช่น้าเพื่อให้
เมล็ดที่มีน้าหนักเบาหรือลีบลอยขึ้นมาแล้วคัดทิ้ง แล้วนาเมล็ดถ่ายลงในกระบุงที่มีหญ้าแห้งกรุไว้
หมั่นรดน้าเรื่อยไป อย่าให้ข้าวแตกหน่อ แล้วนาไปหว่านในที่นาที่เตรียมดินไว้แล้ว
2.3 การทานาดา เป็นการปลูกข้าวโดยเพาะเมล็ดให้งอกและเจริญเติบโตใน
ระยะหนึ่ง แล้วย้ายไปปลูกในที่หนึ่ง สามารถควบคุมระดับน้า วัชพืชได้ การทานาดาแบ่งได้เป็น 2
ขั้นตอน คือ
2.3.1 การตกกล้า เพาะเมล็ดข้าวเปลือกให้มีรากงอกยาว 3-5 มิลลิเมตร
นาไปหว่านในแปลงกล้า ช่วงระยะ 7 วันแรก ต้องควบคุมน้าไม่ให้ท่วมแปลงกล้า และจะสามารถ
ถอนกล้าไปปักดาได้เมื่อมีอายุประมาณ 20-30 วัน
2.3.2 การปักดา ชาวนาจะนากล้าที่ถอนแล้วไปปักดาในแปลงปักดา
ระยะห่างระหว่างกล้าแต่ละหลุมจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะของดิน คือ ถ้าเป็นนาลุ่มปัก
ดาระยะห่าง เพราะข้าวจะแตกกอใหญ่ แต่ถ้าเป็นนาดอนปักดาค่อนข้างถี่ เพราะข้าวจะไม่ค่อย
แตกกอ
3) การเก็บเกี่ยว หลังจากที่ข้าวออกดอกหรือออกรวงประมาณ 20 วัน ชาวนาจะ
เร่งระบายน้าออก เพื่อเป็นการเร่งให้ข้าวสุกพร้อม ๆ กัน และทาให้เมล็ดมีความชื้นไม่สูงเกินไป จะ
สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากระบายน้าออกประมาณ 10 วัน ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเก็บ
เกี่ยว เรียกว่า ระยะพลับพลึง คือสังเกตที่ปลายรวงจะมีสีเหลือง กลางรวงเป็นสีตองอ่อน การเก็บ
เกี่ยวในระยะนี้จะได้เมล็ดข้าวที่มีความแข็งแกร่ง มีน้าหนัก และมีคุณภาพในการสี
4) การนวดข้าว หลังจากตากข้าว ชาวนาจะขนเข้ามาในลานนวด จากนั้นก็นวด
เอาเมล็ดข้าวออกจากรวง บางแห่งใช้แรงงานคน บางแห่งใช้ควายหรือวัวย่า แต่ปัจจุบันมีการใช้
เครื่องนวดข้าวมาช่วยในการนวด
5) การเก็บรักษา เมล็ดข้าวที่นวดฝัดทาความสะอาดแล้วควรตากให้มีความชื้น
ประมาณ 14% จึงนาเข้าเก็บในยุ้งฉาง ยุ้งฉางที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
5.1 อยู่ในสภาพที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การใช้ลวดตาข่ายกั้นให้มีร่อง
ระบายอากาศกลางยุ้งฉางจะช่วยให้การถ่ายเทอากาศดียิ่งขึ้น คุณภาพเมล็ดข้าวจะคงสภาพดีอยู่
นาน
5.2 อยู่ใกล้บริเวณบ้านและติดถนน สามารถขนส่งได้สะดวก
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5.3 เมล็ดข้าวที่จะเก็บไว้ทาพันธุ์ ต้องแยกจากเมล็ดข้าวบริโภค โดยอาจบรรจุ
กระสอบ มีป้ายบอกวันบรรจุ และชื่อพันธุ์แยกไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งในยุ้งฉาง เพื่อสะดวกในการขน
ย้ายไปปลูก
5.4 ก่อนนาข้าวเข้าเก็บรักษา ควรตรวจสภาพยุ้งฉางทุกครั้ง ทั้งเรื่องความ
สะอาดและสภาพของยุ้งฉาง ซึ่งอาจมีร่องรอยของหนูกัดแทะจนทาให้นกสามารถลอดเข้าไปจิกกิน
ข้าวได้ รูหรือร่องต่าง ๆ ที่ปิดไม่สนิทเหล่านี้ต้องได้รับการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน
3. สภาพปัญหาของชาวนาไทย
ถึงแม้ว่าชาวนาไทยจะเป็นผู้ผลิตแหล่งอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงคนในสังคมได้เป็น
จานวนมาก แต่ก็เป็นเรื่องน่าคิดที่ชาวนาไทยยังประสบปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะที่เด่นชัดคือ
ความยากจน นอกจากปัญหาความยากจนแล้ว ชาวนาไทยยังประสบกับสภาพปัญหาด้านต่าง ๆ
ที่พอสรุปได้ดังนี้
3.1 การผลิต ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจชาวนาเกิดจากลักษณะการผลิต
แบบยังชีพของชาวนาเอง และเกิดจากสภาพแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม ใน
ประเทศกาลังพัฒนา ส่วนมากเกษตรกรได้แก่ผู้ทาการผลิตขนาดเล็ก ทาการผลิตเพื่อกินเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน ผลผลิตส่วนเกินอาจนาไปขายในตลาดบ้าง ชาวนาจานวนไม่น้อยที่ผลิตเพื่อยังชีพ
เหล่านี้ ไม่มีปัจจัยการผลิตเป็นของตนเองหรือไม่เพียงพอ จึงมีการเช่าที่ดินและเครื่องมือที่ใช้ใน
การผลิต ดังนั้น พฤติกรรมของชาวนาจึงสะท้อนออกมาในรูปแบบความพยายามลดความเสี่ยงไว้
ก่อน (Guillet, 1981) เช่น ชาวนามักปลูกพืชหลาย ๆ ชนิดในเวลาเดียวกัน หรือปลูกพืชชนิดเดียว
แต่หลาย ๆ พันธุ์ เช่น การปลูกข้าว ชาวนามักปลูกข้าว 2 หรือ 3 พันธุ์เป็นข้าวหนัก ข้าวเบา
หรือข้าวพันธุ์ใหม่ซึ่งข้าวที่ปลูกนี้อาจจะเป็นพันธุ์ทนแล้ง ทนน้าท่วมได้ดี หรือให้ผลดี ในนาลุ่มหรือ
นาดอน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงอย่างหนึ่งถ้าพืชชนิดหนึ่งไม่ได้ผล ชนิดอื่นๆ อาจจะให้ผลบ้าง
การทาเช่นนี้ทาให้ผลผลิตที่ได้ต่า แต่ภาวการณ์เสี่ยงก็ต่าด้วย เพราะการปลูกพืชหลายๆ พันธุ์
พร้อมๆ กันเป็นการกระจายความเสี่ยง วิธีการเช่นนี้ทาให้ความล้มเหลวที่อาจจะรุนแรงสาหรับ
เศรษฐกิจครัวเรือน กลายเป็นเบาบางลงได้บ้าง (ชาย โพธิสิตา, 2528)
3.2 การตลาด เป็นเรื่องของความสัมพันธ์อันเกิดขึ้นโดยผ่านกลไกทางการตลาด ซึ่งใน
ปัจจุบัน ตลาดมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจชาวนา ซึ่งแต่เดิมเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ขึ้นอยู่กับระบบ
ตลาดมากนัก ชาวนาในปัจจุบันอาศัยตลาดแบบใหม่เป็นที่ขายผลผลิตส่วนเกิน และยังพึ่งตลาด
เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาวัน ระดับของการพึ่งตลาดสูงขึ้นตามอัตราการพัฒนา
ด้านการขนส่งและสื่อสารในชนบท ความเสี่ยงเกิดขึ้นเพราะว่าชาวนาเป็นผู้ผลิต ไม่สามารถ
กาหนดราคาผลผลิตของตนในตลาดได้ การกาหนดราคาอยู่ในมือของผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ตรงกัน
ข้ามกับสิ่งอุปโภคบริโภคที่ชาวนาซื้อจากตลาดซึ่งราคาของสิ่งเหล่านั้นถูกกาหนดโดยผู้ผลิตหรือ
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ผู้ขาย ชาวนาจึงไม่อยู่ในภาวะที่รู้ล่วงหน้าได้เลยว่าราคาผลผลิตที่จะขายนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นไม่
ว่าจะผลิตเพื่อยังชีพหรือมีส่วนเกินที่จะขายได้ในตลาด ชาวนาก็ประสบกับความเสี่ยงอย่าง
แน่นอน (ชาย โพธิสิตา, 2528)
3.3 ความยากจน เมื่อเอ่ยถึงชาวนา สถานะหนึ่งที่มาคู่กับคานี้ก็คือคาว่า ยากจน ซึ่งล้วนมี
สาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัยที่ทาให้ชาวนายังอยู่ในภาวะยากจน สุนทร ฉายเหมือนวงศ์
(2537) ได้ศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทาให้ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังอยู่ในฐานะยากจนนั้น
เป็นเพราะการมีที่ดินทากินต่อครอบครัวมีขนาดเล็ก ที่ดินด้อยคุณภาพ มีน้าไม่เพียงพอในฤดู
เพาะปลูกเนื่องจากฝนตกน้อยในรอบปี ขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง นอกจากนี้
ชาวนาอีสานยังประสบกับปัญหาราคาพืชผล โรคพืช โรคสัตว์ และการสูญเสียที่ดิน เป็นต้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพร เทพสิทธา (2541) ที่ได้สรุปสาเหตุแห่งความยากจนของชาวนาไว้
ว่ามี 8 ประการด้วยกันคือ
1. ต้องพึ่งพาธรรมชาติและดินฟ้าอากาศในการเกษตร
2. ขาดปัจจัยการผลิต เช่น ขาดที่ดินทากิน ขาดแคลนทุนและวัสดุอุปกรณ์การ
ผลิตทาให้ต้องกู้หนี้ยืมสินเงินจากธนาคารและนายทุน
3. ขาดอานาจต่อรองเพราะผู้กาหนดราคาสินค้าคือผู้มีอานาจต่อรองเหนือกว่า
และภาวะของตลาดเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ไม่ได้รวมกันเป็นกลุ่มสหกรณ์
4. ขาดความรู้และทักษะ
5. ขาดความขยันหมั่นเพียร
6. ขาดการประหยัดและอดออมและใช้จ่ายเกินกว่ารายได้
7. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
8. มัวเมาในอบายมุขโดยเฉพาะการพนันและสุรา
เมื่อสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2540) ได้สารวจสาเหตุความยากจนของ
ครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็พบข้อสรุปตรงกันว่า ความยากจนของชาวนา
อีสานนั้นเกิดจาก
1. มีปัญหาเรื่องคุณภาพของดิน
2. การเกษตรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาธรรมชาติ
3. รายได้ทางการเกษตรขึ้นอยู่กับผลผลิตไม่กี่ชนิด
4. รายได้สุทธิครัวเรือนต่อคนต่อปีต่า
3.4 หนี้สิน เกษตรกรเป็นหนี้ในระบบ ได้แก่ สหกรณ์ภาคการเกษตร ธนาคารพานิชย์ ธ.ก.ส.
และหนี้นอกระบบ ได้แก่ เครือญาติ พ่อค้าคนกลาง นายทุนเงินกู้ รวมทั้งสิ้นกว่า 4 แสนล้านบาทซึ่ง
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หากพิจารณาเฉพาะการปล่อยสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จะพบว่ามีมากกว่า 5 ล้านครัวเรือน (สหพันธ์
เกษตรกรภาคเหนือ, 2544) สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) (อ้างถึงใน ธันวา ใจเที่ยง, 2546) ที่กล่าวว่า ภาระหนี้สินของครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเร็วกว่ารายได้ โดยเฉพาะครัวเรือนที่ยากจนและมีรายได้น้อย และทุนที่สาคัญของชาวนา
อย่างเช่นที่นาก็เริ่มสูญหาย เมื่อชาวนาไม่มีที่นา เท่ากับว่าเป็นชาวนาที่หมดสภาพ สูญเสียความ
มั่นคง อีกทั้งระบบนิเวศธรรมชาติ ก็ถูกทาลายโดยชาวนาเอง เช่น กบ เขียด ปู ปลา ในหนอง ถูก
จับเอาไปขายเป็นเงินตราจนหมด ทาให้ระบบนิเวศในผืนนาใกล้ล่มสลาย
3.5 ที่ดินทากิน ชาย โพธิสิตา (2528) ได้ศึกษาพบว่า ชาวนาที่มีที่ดินเป็นของตนเองนั้นมัก
เป็นที่ดินผืนเล็ก เพราะถูกแบ่งออกเป็นทอด ๆ มาจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้ ที่ดินก็มักมีคุณภาพ
ต่า เพราะขาดการลงทุนในการปรับปรุง ทาให้ผลผลิตที่ได้ต่า ทาให้มีส่วนที่เหลือจากการบริโภค
น้อย ทาให้เศรษฐกิจครัวเรือนชาวนาขนาดเล็ก ได้รับความกระทบกระเทือนได้ง่าย เช่น ถ้าดิน
ฟ้าอากาศผิดปกติไป ก็อาจทาให้เศรษฐกิจของครัวเรือนถูกกระทบกระเทือนได้มาก ดังนั้น
ชาวนาจึงลดความเสี่ยงด้วยการเลือกเช่าที่นาที่สามารถลดหย่อนค่าเช่าให้เมื่อยามผลผลิตตกต่า
ซึ่งเป็นการประกันสวัสดิการขั้นต่าของชาวนา แม้ว่าค่าเช่าจะแพงก็ตามมากกว่าการที่จะจ่ายค่า
เช่าแบบคงที่เพราะการทานามีความเสี่ยงสูง ไม่ได้ผลดีของทุก ๆ ปีการผลิต (อนัญญา ภุชงคกุล,
2530)
3.6 สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศ (เช่น ฝนตก น้าท่วม ฯลฯ)
แมลงและโรคพืช การขาดระบบควบคุมน้าและศัตรูพืชที่ดี ในประเทศกาลังพัฒนา ส่วนมาก
ความไม่แน่นอนอันเกิดจากธรรมชาติเป็นสาเหตุสาคัญที่ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
3.7 อัตลักษณ์ของความเป็นชาวนา หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่ชาวนาและ
ลูกหลานชาวนาต้องการหลุดพ้นจากอัตลักษณ์ของชาวนาผู้ต่าต้อยไร้ศักดิ์ศรี ไปสู่ข้าราชการผู้
ทรงเกียรติ พนักงานบริษัทเอกชนที่นาสมัย นักธุรกิจที่ผู้คนนับหน้าถือตา ฯลฯ โดยปล่อยพื้นที่นา
ให้รกร้างหรือขายให้กับภาคการผลิตอื่น ๆ หรือมีเพียงคนชราที่อยู่เฝ้าสวนเฝ้าบ้าน ทั้ง ๆ ที่พื้นฐาน
ระบบการผลิต ระบบเศรษฐกิจ และทรัพยากรชุมชนท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อย มีศักยภาพพอที่จะ
รองรับหรือสามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาต่อได้ (กฤษฎา บุญชัย และคณะ, 2547) แต่ถึง
อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้คลี่คลายลงด้วย “เกษตรกรรมแบบยั่งยืน” เพราะเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
ไม่เพียงแต่เป็นรูปแบบหรือเทคนิคการเกษตรที่เกื้อกูลสภาพแวดล้อม มีความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐกิจ มีความเป็นธรรมทางสังคม และมีมนุษยธรรม ซึ่งช่วยคลี่คลายปัญหาการผลิต ตลาด
ระบบนิเวศ รวมทั้งสภาพสังคม รวมทั้งไม่ได้เป็นเพียงแบบแผนการจัดการทรัพยากรโดยตรง ซึ่ง
ช่วยคลี่คลายปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินและสิทธิในที่ทากินเท่านั้น หากแต่ยังเป็นระบบ
คุณค่า โลกทัศน์ วิถีชีวิต กฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ ฯลฯ หรือเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่ง
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ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนนัยและสถานะของเกษตรกร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับ
ฝ่ายต่าง ๆ ในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรในหลายลักษณะ ขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้
กลุ่มต่าง ๆ อาทิ ชนชั้นกลาง กลุ่มทางศาสนา เข้ามามีส่วนร่วมในปฏิบัติการด้านการเกษตร
ได้มากขึ้นอีกด้วย ได้ (กฤษฎา บุญชัย และคณะ, 2547)
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ เป็นการแสวงหาความรู้
โดยการพิจารณาจากปรากฏการณ์สังคมในสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ เพื่อหา
ความหมาย ค่านิยม หรืออุดมการณ์ของบุคคลนอกเหนือจากข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการศึกษา
และเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย แต่ ถือตัวนักวิจัยเองเป็นเครื่องมือสาคัญในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่ม
เป็นต้น เป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล การวิจัย เชิงคุณภาพมีความยืดหยุ่นสูง ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยหลักตรรกะแบบอุปนัย (Inductive) คือไม่ด่วนตั้งสมมติฐานก่อนที่จะได้เริ่มลงมือเก็บ
ข้อมูลในภาคสนามแล้ว สมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถปรับปรุงได้ เมื่อข้อมูลชี้ว่ามีความจาเป็นต้อง
ปรับเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้การวิเคราะห์และการเก็บข้อมูลเป็นกระบวนการที่สามารถกระทาไป
พร้อมกันได้ในสนาม การวิเคราะห์เริ่มจากการพินิจพิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างละเอียด จน
มองเห็นมโนทัศน์หรือแนวคิดที่มีความหมายจากข้อมูล และเห็นความเชื่อมโยงของมโนทัศน์
เหล่านั้น จนสามารถสรุปเป็นคาอธิบาย แนวคิดหรือทฤษฎีเบื้องต้นได้ การวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งการ
ตีความเพื่อทาความเข้าใจความหมายของพฤติกรรม หรืออธิบายปรากฏการณ์ในทัศนะของผู้ถูก
ศึกษา โดยมีจุดยืนอยู่บนบริบทของปรากฏการณ์หรือของคนที่ถูกศึกษาเหล่านั้น (ชาย โพธิสิตา,
2550 และ สุภางค์ จันทวานิช, 2550)
การวิจัยเชิงคุณภาพได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิจัย
ที่ต้องการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมโดยคานึงถึงลักษณะทางสังคมที่แตกต่างจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้ปฏิเสธข้อมูลเชิงประจักษ์หรือข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยเชิงปริมาณตามแนวปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่เป็นหลักของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
เพียงแต่ให้ความสาคัญมากขึ้นกับข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยถ้อยคาที่เหมาะสมกว่าในการทาความ
เข้าใจความหมายของปรากฏการณ์ทางสังคม (Phenomenon) และพฤติกรรมมนุษย์อย่างลึกซึ้ง
ซึ่งลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพสรุปได้ดังนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2550)
1) การวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็นภาพรวม โดยการมอง
จากหลายแง่มุม การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมต้องพิจารณาหลายแง่มุม หรือแนวคิดทฤษฎีที่
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หลากหลายมากกว่าการยึดอันใดอันหนึ่งเป็นหลัก อีกทั้งไม่ควรพิจารณาปรากฏการณ์เพียงส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง จึงควรมองปรากฏการณ์ในลักษณะขององค์รวม ดังนั้นการวิจัย
เชิงคุณภาพจึงมีตัวแปรมากและเป็นสหวิทยาการ
2) การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาแบบเจาะลึกเพื่อเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
ของปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมที่มีความเป็นพลวัต จึงใช้เวลานานเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ในระยะต่าง ๆ หรืออาจเป็นการศึกษาแบบลึก ซึ้ง เช่น การศึกษาเฉพาะกรณี หรือเฉพาะบุคคล เพื่อ
ทาความเข้าใจอย่างลุ่มลึกทุกแง่ทุกมุม
3) การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
เพื่อให้เข้าใจความหมายของปรากฏการณ์ จึงมักศึกษาในสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง ซึ่งมัก
เป็นการวิจัยในสนามหรือพื้นที่ (Field Research) ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่มีการควบคุมหรือ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ เพราะทาให้ผู้วิจัยไม่เห็นปรากฏการณ์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
4) การวิจัยเชิงคุณภาพคานึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยเนื่องจาก
เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับมนุษย์ โดยตรง นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงให้ความสาคัญและเคารพผู้เข้าร่วม
การวิจัยในฐานะเพื่อนมนุษย์ การเข้าไปสัมผัสข้อมูลนักวิจัยจะอาศัยการสร้างความสนิทสนม ไว้
เนื้อเชื่อใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา มากกว่าจะใช้เครื่องมือใดเป็นสื่อกลาง ไม่นาข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้เข้าร่วมการวิจัยไปใช้ในทางที่จะนาความเสื่อมเสียมาสู่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ไม่บังคับหรือฝืนใจหาก
ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ยินดีให้ข้อมูลต่อไป
5) การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนั ย
(Inductive) นักวิจัยเชิงคุณภาพจะให้ข้อมูลแบบละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปหรือลักษณะของ
กรณีศึกษาในลักษณะของการพรรณนา เพื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ได้ดีขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย นั้นคือ การนาข้อมูลที่เป็นรูปธรรม
ย่อย ๆ หลายกรณีมาสร้างเป็นข้อสรุปเชิงนามธรรม โดยพิจารณาจากลักษณะร่วมที่พบ มักเน้น
การวิเคราะห์แบบอุปนัยมากกว่าการใช้สถิติตัวเลข
6) การวิจัยเชิงคุณภาพเน้นปัจจัยหรือตัวแปรด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจและ
ความหมาย ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าองค์ประกอบด้านความคิด จิตใจและความหมายคือสิ่งที่อยู่
เบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์ และเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมา จึงจาเป็นต้องทา
ความเข้าใจให้ชัดเจนจึงจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้
2. หลักสาคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพมีหลายรูปแบบ โดยหนึ่งในนั้นคือการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
ปรากฏการณ์วิทยา ซึ่งเป็นรูปแบบที่อาศัยแนวความคิดและโลกทัศน์จากปรัชญาปรากฏการณ์
วิทยา (Phenomenology) เป็นแนวทางในการศึกษาปรากฏการณ์และประสบการณ์ของมนุษย์
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(Holloway, 1997 อ้างถึงในชาย โพธิสิตา, 2550) เมื่อแรกเริ่มปรากฏการณ์วิทยาเป็นปรัชญาหรือ
ทัศนะต่อภาวการณ์มีอยู่ ดารงอยู่ของมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่วิธีการวิจัย แต่ถูกนักวิจัยนาแนวคิดมาใช้
เสมือนว่าเป็น “วิธีการ” เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ในชีวิตที่บุคคลได้ประสบมา (Live Experience)
การวิจัยแบบนี้จึงมุ่งทาความเข้าใจความหมายประสบการณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบเป็นหลั ก ซึ่ง
เป็นความหมายในทัศนะของผู้ที่ได้ประสบกับปรากฏการณ์นั้น โดยเป้าหมายสาคัญของการวิจัย
แบบนี้ คือการหาคาตอบสาหรับคาถามว่า การได้ประสบกับเหตุการณ์นั้นมีความหมายอย่างไรกับ
ตนเอง ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านมาแล้วหรือกาลังประสบอยู่ (cohen, Kahn and Steeves,
2000 อ้างถึงในชาย โพธิสิตา, 2550)
ดังนั้นหลักสาคัญของกระบวนการศึกษาเชิงประสบการณ์วิทยาโดยสรุปมีดังนี้
(ชาย โพธิสิตา, 2550; สุภางค์ จันทวานิช, 2550; Banister, 1994; Streubert & Carpanter,
2002)
1) เลือกประสบการณ์ที่ต้องการศึกษา (Descriptive Phenomenology) โดย
ผู้วิจัยตั้งคาถามวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาด้วยวิธีนี้ ความรู้สึกและประสบการณ์ที่ศึกษาจะทา
ให้เข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของมนุษย์ ดังเป้าหมายที่จะค้นหา วิเคราะห์และอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเรื่องที่ศึกษา ยอมรับความไม่รู้และมุ่งที่จะศึกษาคาตอบให้กับตนเอง สังเกตความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่งที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์โดยอิสระจากการตั้งสมมติฐาน เพื่อรับรู้
สิ่งที่เป็นจริงตามการรับรู้ประสบการณ์ของผู้ใ ห้ข้อมูล (Participants) โดยไม่วิพากษ์วิจารณ์ ไม่
ประเมินหรือให้ความเห็นที่ถูกต้อง
2) การเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยต้อง
กาหนดคุณสมบัติ คือ มีประสบการณ์ มีความรู้ในประสบการณ์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา สามารถ
สื่อสารภาษากับผู้วิจัยได้ ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลในประเด็นที่วิจัยได้และต้องสมัครใจให้ข้อมูล
3) ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Researcher
Instrument) ต้องมีความตระหนักในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นจริง จึงต้องมีทักษะที่จะช่วยให้ผู้ให้ข้อมูล
ระลึกถึงความรู้สึกและเล่าข้อมูลที่เป็นจริง มีรายละเอียดมากที่สุด (Drew, 1993) เช่น การ
สัมภาษณ์ ทักษะการสนทนาเชิงแลกเปลี่ยนไม่วิพากษ์วิจารณ์ สร้างความไว้วางใจและสนิทสนม
การติดต่อสื่อสารและการนัดหมาย เป็นผู้เคารพสิทธิและความเป็นมนุษย์ของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยต้อง
เป็นผู้ไวต่อความรู้สึก มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มีความรู้ในเรื่องที่ศึกษาเป็นอย่างดี เป็น
ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนมากกว่ามุ่งควบคุมปฏิสัมพันธ์ของการสนทนา การสัมภาษณ์ควรเอื้อ
ให้ผู้ให้ข้อมูลตอบโดยไม่ชี้นา หรือให้อภิปรายโดยใช้คาถามปลายเปิด คาถามเพื่อความกระจ่าง
(Clarifying Question) พร้อมสังเกตท่าทางการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล หยุดสัมภาษณ์เมื่อผู้ให้
ข้อมูลรู้สึกเหนื่อยเกินไป ควรอธิบายให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจกระบวนการสัมภาษณ์ให้ตรงกับผู้วิจัย
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เพราะจะทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจ ไม่ถามคาถามในลักษณะซักไซ้
ปฏิบัติต่อผู้ให้ข้อมูลด้วยความเคารพ จริงใจ และสนใจอย่างแท้จริง
4) วิธีการเก็บข้อมูลมีหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึก
ภาคสนาม แต่วิธีที่นิยม คือ วิธีการสัมภาษณ์ เมื่อได้ข้อมูลต้องอ่านบทสนทนาซ้าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อ
ทาความเข้าใจ วิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้ บางกรณีอาจต้องสัมภาษณ์หลายครั้งเพื่อตรวจสอบ
และเพิ่มเติมข้อมูลที่ขาดหายไป โดยก่อนสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 ผู้วิจัยควรฟังเทปสัมภาษณ์เดิมซ้าเพื่อ
ตรวจสอบประเด็นคาถามที่ต้องการเพิ่มเติม และผู้วิจัยเป็นผู้บอกว่าเมื่อใดที่ข้อมูลเพียงพอแล้ว
ข้อมูลอิ่มตัวแล้ว คือ ไม่มีองค์ประกอบที่สาคัญเกิดขึ้นและข้อมูลเริ่มซ้า ทั้งนี้จะไม่ใช้เวลานาน
เกินไป เพราะข้อมูลอิ่มเต็มได้จากข้อมูลส่วนหนึ่ง และช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากเมื่อเวลา
เปลี่ยนแปลงไปมีการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิหลัง อายุ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อประสบการณ์ของผู้ให้
ข้อมูล
5) การจัดกระทากับข้อมูล วิธีการที่ดีที่สุดและควรเลือกใช้ คือ เทคนิคการ
สัมภาษณ์ด้วยคาถามปลายเปิด บันทึกเทป และถอดเทปคาสนทนาแบบคาต่อคา ร่วมกับการ
บันทึกภาคสนามและบันทึกความคิด ความรู้สึกของผู้วิจัยขณะเก็บข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์
ข้อมูล
6) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดประกอบการวิเคราะห์
อาทิ บทถอดความการสัมภาษณ์แบบคาต่อคา บันทึกสนาม โดยอ่านซ้าหลาย ๆ รอบเพื่อทาความ
เข้าใจภาพรวม แล้วจึงลงรหัส (Coding) ประโยคที่แสดงถึงความหมายที่เกิดขึ้น และจัดลาดับ
ข้อมูลทั้งหมดให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน (Category) ต่อไป
ดังนั้นการเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาในครั้งนี้ถือ
ว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับคาถามวิจัย เนื่องจากคุณสมบัติต่อไปนี้ (Janesick, 1998)
1) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งทาความเข้าใจ และสารวจแง่มุม
ความหมาย กระบวนการและประสบการณ์ของเหตุการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์ของบุคคล จึง
เหมาะกับการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนหรือประสบการณ์ของบุคคลที่ต้องการความ
เข้าใจจากมุมมองของบุคคลที่มีประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นประสบการณ์ที่จะศึกษาของบุคคลผู้นั้น
2) การวิจัยครั้งนี้ กาหนดขอบเขตในการศึกษากลุ่มประชากร หรือพื้นที่ที่แน่นอน
และใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การฝังตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา
ความเป็นไป ทั้งนี้เพื่อสารวจและทาความเข้าใจอย่างลุ่มลึกละเมียดละไมกว่าข้อมูลเชิงปริมาณ
3) การวิจัยครั้งนี้ข้อมูลที่ได้มีลักษณะหลากหลาย ทั้งจากการสังเกตของผู้วิจัย
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และจากการศึกษาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทาให้
ข้อมูลมีความเป็นกลางและมีความเป็นส่วนตัวจากมุมมองของผู้ให้ข้อมูล
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4) การวิจัยครั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้เมื่ออยู่ระหว่างดาเนินการ
วิจัย เมื่อเห็นเหมาะสมตามสถานการณ์ข้อมูล และผู้ที่ให้ข้อมูล
Guba & Lincoln (1985) ได้กาหนดคาว่า “Trustworthiness” หรือ
“ความน่าเชื่อถือ” เพื่อแสดงถึงคุณภาพและความจริงของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งแต่เดิมงานวิจัย
เชิงคุณภาพมักถูกโจมตีในประเด็นความเที่ยงและความตรงของข้อมูล เนื่องจากการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นการศึกษาจากความจริงที่เป็นมุมมองส่วนบุคคลเป็นหลัก Leininger (1985) จึง
เทียบเคียงการวิจัยเชิงคุณภาพด้านความน่าเชื่อถือกับเกณฑ์โดยทั่วไปที่ใช้ตัดสินการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยความตรง (Validity) ในมุมของการวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การได้ความรู้หรือความ
เข้าใจในลักษณะธรรมชาติที่แท้จริง แก่น ความหมาย หรือลักษณะปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ ในขณะที่ความเที่ยง (Reliability) ในมุมของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสามารถบอก ระบุ
หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน ผลการวิจัยที่พบต้อง
สามารถแสดงหรือบอกสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน
3. การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Research)
การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัย
เชิงคุณภาพที่มีพื้นฐานจากแนวคิดปรากฏการณ์นิยม เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการให้ความหมาย
ประสบการณ์ต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง และตามการรับรู้ของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆ
เน้นความเป็นธรรมชาติ และความเป็นจริงของประสบการณ์ และสะท้อนให้เห็นถึงบริบทของ
ประสบการณ์นั้นๆ อย่างลึกซึ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์หรือ
ประสบการณ์ที่ต้องการศึกษา
3.1 แนวคิดปรากฏการณ์นิยม
แนวคิดปรากฏการณ์นิยมมีลักษณะโน้มเอียงไปในทางมนุษยศาสตร์ ซึ่งสนใจชีวิต
ด้านในของมนุษย์ จึงเน้นในเรื่องของคุณค่า อารมณ์ และนามธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เอง
เช่น ความดี ความงาม แต่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มขึ้นอีก นักปรากฏการณ์นิยมคิดว่าความรู้ที่
มนุษย์ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้อื่นและจากสังคมนั้นอาจผิดพลาดได้ การรับรู้อาจเกิดจากการ
ถูกบังคับหรือยัดเยียด มนุษย์ควรศึกษาโลกและสังคมด้วยตัวของตัวเอง และสร้างระบบความรู้ที่
เป็นส่วนตัวขึ้นมา จากนั้นมนุษย์ก็จะมีระบบความคิด วิจารณญาณ โลกทัศน์ ค่านิยม อุดมการณ์
เฉพาะของตนโดยการได้สัมผัสกับโลกโดยตรง พฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลจากวิธีการที่มนุษย์ให้
ความหมายแก่โลกของเรา ด้วยความเชื่อเช่นนี้นักปรากฏการณ์นิยมจะให้ความสาคัญแก่ข้อมูลที่
เป็นความรู้สึกนึกคิด และคุณค่าของมนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความหมาย” ที่มนุษย์มีให้ต่อ
สิ่งต่างๆ รอบตัว นอกจากนั้นนักปรากฏการณ์นิยมจะใช้วิธีการสลัดความเชื่อหรือระบบความคิด
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เดิมของผู้วิจัยออกให้หมดสิ้น เพื่อรับรู้ความเชื่อ ระบบความคิดและความหมายที่เป็นของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลและใช้ความรู้สึกนึกคิดนั้นอธิบายพฤติกรรมของเขา (สุภางค์ จันทวานิช,
2545)
แนวคิดเชิงปรากฏการณ์นิยมเชื่อว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโดยไม่
อาจแยกจากกันได้ เป็นตัวก่อกาเนิดและให้ความหมายซึ่งกันและกัน มนุษย์จะต่างกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากมีความลึกซึ้งเชิงประสบการณ์ และเป็นผู้เลือกในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังรวมไป
ถึงความคิด รูปแบบการดาเนินชีวิต การมองโลกแต่ละบุคคล และความมุ่งมั่นของบุคคลซึ่ง
แตกต่างกันไปและติดตัวในแต่ละบุคคล สิ่งนี้เป็นหัวใจสาคัญซึ่งจะทาให้เราเข้าใจประสบการณ์
ต่างๆ ของมนุษย์ เพราะความหมายของประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลจะสะท้อนออกมาจาก
ความคิดหรือแบบแผนที่ฝังลึกอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล ความคิดที่ติดตัวบุคคลนั้นเป็นรากฐาน
ของความหมายต่างๆ ของบุคคลนั้นๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความหมายของประสบการณ์คือ เงา
สะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในบุคคล (สุภางค์ จันทวานิช, 2545)
งานวิจัยนี้มุ่งทาความเข้าใจความคิดภายในหรือความหมายของบุคคลต่อ
ประสบการณ์ที่มีคุณค่า เป็นการทาความเข้าใจบุคคลทั้งโครงสร้างความคิดภายในของเขาและ
ความหมายที่เขาให้ต่อประสบการณ์ที่ประสบ โดยเชื่อว่าทั้งสองส่วนเอื้อต่อกันและไม่สามารถแยก
จากกันได้ บุคคลจะเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของบุคคลอีกคนหนึ่งได้ถ้าให้ความสนใจต่อการรับรู้
และการให้ความหมายของบุคคลนั้นอย่างแท้จริง (Braud, 1998; อ้างถึงใน วสี ศรีชลาคม, 2547)
3.2 หลักการของการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา
หลักการของการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาประกอบด้วยปัจจัยเหล่านี้ (เจริญพร
ตรีเนตร, 2543; อ้างถึงใน วสี ศรีชลาคม, 2547)
1. การเปิดรับความรู้หรือประสบการณ์ หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องยอมรับหรือทา
ตนเองเป็นผู้ไม่รู้ เพื่อสามารถตักตวงสิ่งที่ต้องการศึกษาได้อย่างเต็มที่ และต้องทาอย่างมีสติและ
เป็นระบบ โดยใช้ประโยชน์จากประสาทสัมผัสทั้งห้าเปิดรับประสบการณ์ที่ศึกษาจนเกิดเป็น
ประสบการณ์ที่ซึมเข้าสู่จิตสานึกของผู้วิจัย เกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์นั้นว่า
อะไรคือสาระสาคัญของปรากฏการณ์นั้น และสาระสาคัญนั้นสัมพันธ์กันอย่างไร
2. การรับรู้ต้องเป็นไปอย่างรอบด้าน หมายความว่า การศึกษาปรากฏการณ์นั้น
จะต้องทาไปทุกแง่ทุกมุม ทั้งตัวปรากฏการณ์เองและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นั้น
นักปรากฏการณ์วิทยาเชื่อว่า มนุษย์แต่ละคนมีความเป็นเอกภาพทั้งในแง่ความคิดและการ
กระทาซึ่งอาจแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลจาเป็นต้อง
ทาความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของเขาไปพร้อมๆ กับสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมและ
ความคิดซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้พฤติกรรมของเขา
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3. การเปิดรับความรู้จะต้องมีอิสระ หมายความว่า ในการวิจัยปรากฏการณ์ใดๆ
ผู้วิจัยจะต้องไม่ให้ทฤษฎี ความรู้เดิม หรือข้อสันนิษฐานของผู้อื่นมามีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้วิจัย
ได้
3.3 องค์ประกอบในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา
ในการวิจัยทางปรากฏการณ์วิทยามีองค์ประกอบที่สาคัญที่เกี่ยวข้องการได้ข้อมูลหรือ
ผลการวิจัยมาดังนี้ (อ้างถึงใน นุสรา วรภัทราทร, 2547)
1. ผู้วิจัย: ในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา ผู้วิจัยมีหน้าที่ในการ
ทาความเข้าใจประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลและนาข้อมูลเหล่านั้นมานาเสนอตามความเป็นจริง
ของข้อมูลในโลกทัศน์ (World View) ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา ตัวผู้วิจัยจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญ
ที่สุดในการวิจัยรูปแบบนี้ ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยต้องเป็นผู้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก: ผู้ให้ข้อมูลหลักถือว่าเป็นเจ้าของประสบการณ์ ผู้วิจัยจึงต้อง
ให้ความเคารพและพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูลหลักอย่างเคร่งครัด งานวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
ปรากฏการณ์วิทยาส่วนใหญ่จึงมักไม่นาเสนอชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักหรือสถานที่ที่ผู้วิจัยทาการวิจัย
นอกจากนั้น ในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา ผู้วิจัยจะไม่ทาตัวเป็นเพียงผู้ที่เข้าไป
เก็บข้อมูลอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ต้องเป็นผู้ให้ด้วย เช่น ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลประสบการณ์
ความทุกข์ใจของบุคคลผู้สูญเสียอวัยวะในขณะที่ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยอาจต้องให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาและหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม (Social Support) แก่
ผู้ให้ข้อมูลด้วยเป็นต้น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล: ในงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา
ผู้วิจัยต้องเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีประสบการณ์ในเรื่องที่ศึกษาเป็นคนใน (Emic) ในปรากฏการณ์ที่
ศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งผู้วิจัยสามารถใช้กลวิธีที่หลากหลายในการคัดเลือกรวมทั้งอาจใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณเข้าช่วยในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้วยก็ได้ นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังต้องคานึงถึง
ความสามารถในการสื่อสาร ความเข้าใจในเรื่องภาษา และที่สาคัญที่สุดคือความสมัครใจและ
ยินยอมเข้าร่วมวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถกระทาได้หลายวิธี เช่น การสังเกต
การบันทึกภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นต้น
4. การจัดการข้อมูล: การจัดการกับข้อมูล ผู้วิจัยต้องรู้จักการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ซึ่งงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยามักใช้การบันทึกภาคสนาม และการบันทึก
เทปการสัมภาษณ์ เป็นวิธีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทาบันทึกภาคสนามหรือการจด
บันทึกทั้งฉากของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ โดยผู้วิจัยต้องบรรยายรายละเอียดที่สาคัญและ
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่ศึกษาให้ชัดเจนและมากที่สุดรวมทั้งบันทึกปัญหา ความรู้สึกของ
ผู้วิจัยที่เกิดขึ้นขณะเข้าสู่สนามการวิจัย สาหรับการบันทึกเทปการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยต้องเตรียม
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ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องบันทึกเทปและเทปบันทึกให้ดีเพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นได้ และภายหลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยต้องจัดการกับข้อมูลการสัมภาษณ์โดยทันทีโดยต้อง
ฟังเทปและตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหา เพื่อการสัมภาษณ์เพิ่มเติม นอกจากนั้น
ผู้วิจัยยังต้องนาข้อมูลมาจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลที่เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
ปรากฏการณ์วิทยาจะกระทาไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยต้องกระทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยสามารถเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาและแนวคิดการวิจัย
นอกจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้ว ในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์
วิทยา การตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาก็ถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งเรียกกันในทางวิจัยเชิงคุณภาพว่า
Trustworthiness หรือการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล เป็นคาที่ Guba & Lincoln (1985;
อ้างถึงใน ธีร์จุฑา จรัสโยธินนุวัฒน์, 2547) กาหนดขึ้นมาเพื่อแสดงถึงคุณภาพและความจริงของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งแต่เดิมมักถูกโจมตีว่ามีข้อด้อยในเรื่องการยืนยันความน่าเชื่อถือและความ
ตรง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการศึกษาที่อิง “ความจริงจากมุมมองส่วนบุคคล” หรือ “อัตวิสัย” เป็นหลัก
พร้อมกันนี้ Leininger (1985; อ้างถึงใน ธีร์จุฑา จรัสโยธินนุวัฒน์, 2547) ได้พยายามเทียบเคียง
ลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพในด้านความน่าเชื่อถือกับเกณฑ์โดยทั่วไปที่ใช้ตัดสินงานวิจัยเชิง
ปริมาณโดย “ความตรง” (Validity) ในแง่ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ คือการได้ความรู้ หรือการเข้าใจ
ลักษณะธรรมชาติที่แท้จริง แก่น ความหมายหรือลักษณะของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้
ในขณะที่ “ความเที่ยง” (Reliability) ของงานวิจัยเชิงคุณภาพก็คือการที่สามารถบอก ระบุ หรือมี
หลักฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน ผลการวิจัยที่พบต้องสามารถ
แสดงหรือบอกสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน
3.4 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Trusworthiness)
ในงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
(Trustworthiness) จะประกอบไปด้วยความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย การทอนความคิดของ
ผู้วิจัย การยืนยันความถูกต้อง ความครบถ้วนของความหมายจากผู้ให้ข้อมูล และความรู้สึกมี
อารมณ์ร่วมไปกับปรากฏการณ์ของผู้วิจัย Trustworthiness จะเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้วิจัยมี
Bracketing and intentionally (Streubert & Carpenter, 1999 ; Priest, 2002; อ้างถึงใน นุสรา
วรภัทราทร, 2547) ซึ่งผู้วิจัยสามารถทาการตรวจสอบโดยวิธีการดังนี้
1. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล
2. วางแผนการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปรากฏการณ์
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3. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยตระหนักถึงการป้องกันและ
ลดอคติจากผู้วิจัยตลอดเวลา
4. ทาการถอดเทปจากการสัมภาษณ์แบบคาต่อคา (Verbatim)
5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเขียนกลุ่มประเด็นคาสาคัญจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ยกตัวอย่างประโยคที่สื่อความเข้าใจในประเด็นนั้นๆ โดยใช้ถ้อยคาของผู้ให้ข้อมูลมากที่สุด หากมี
ความจาเป็นต้องตัดคาบางคาของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยต้องกระทาเพื่อให้มีการสื่อความหมายที่
กระชับชัดเจนโดยความหมายเดิมไม่เปลี่ยนไป
6. ให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง โดยคานึงถึงความสามารถทางการอ่าน
และภาระของผู้ให้ข้อมูล จากนั้นเปิดโอกาสให้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อมูลไม่ชัดเจนและเก็บ
รวบรวมเพิ่มในส่วนที่ไม่ครบ จากนั้นจึงปรับตามความคิดของผู้ให้ข้อมูลและให้ผู้ให้ข้อมูลรับรอง
7. ตรวจสอบการดาเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีผู้วิเคราะห์ร่วม
(Collaborative Analysis) โดยวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
8. ตรวจสอบโดยคิดทบทวน ประเมินตนเอง จดบันทึกความคิด ความรู้สึก
เหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสนามทุกครั้งและอ่านทบทวนเป็นระยะ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
นภดล คาเติม (2545) ศึกษาความสาเร็จในวิชาชีพตามการรับรู้ของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนจากครอบครัว กับความสาเร็จในวิชาชีพของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ และศึกษาตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์ความสาเร็จในวิชาชีพของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ กลุ่มตัวอย่างคือหัวหน้าหอผู้ป่วยจานวน 345 คน ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสาเร็จในวิชาชีพของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสาเร็จในวิชาชีพของหัวหน้าหอผู้ป่วย
ได้ คือ การสนับสนุนจากครอบครัว และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค โดย
สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 18.6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วีนัส ภักดิ์นรา (2546) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ
16 ด้านของเรย์มอนค์ บี แคทแทล และสร้างสมการพยากรณ์ความฉลาดทางอารมณ์และ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปี
การศึกษา 2545 สังกัด โรงเรียนในจังหวัดยโสธร จานวน 328 คน ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
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ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคพบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของ
นักเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับคุณลักษณะทางบุคลิกภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบ B (สติปัญญา) องค์ประกอบ E (การกล้าแสดงออก)
องค์ประกอบ G (มโนธรรม) องค์ประกอบ H (ความกล้าหาญ) องค์ประกอบ Q1 (ความอิสระเสรี)
องค์ประกอบ Q2 (ความพึ่งตนเอง) และองค์ประกอบ Q3 (ความควบคุมตนเอง) ส่วนองค์ประกอบ
O (ความวิตกกังวล) มีความสัมพันธ์กันทางลบ และตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคได้คือ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ด้านการกล้าแสดงออก (x4 ) ด้าน
ความกล้าหาญ (x7) ด้านความพึ่งตนเอง (x14 ) และด้านสติปัญญา (x2 ) สามารถพยากรณ์
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .01) และสามารถ
อธิบายการผันแปรของความสามารถในการเผชิญและฟัน ฝ่าอุปสรรคได้ร้อยละ 8.6 (R2 )
อรพินท์ ตราโต (2546) ศึกษาระดับการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในงาน และ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในงาน
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับการปฏิบัติงานของพยาบาลประจาการ
โรงพยาบาลศูนย์ กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลประจาการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์จานวน
455 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการปฏิบัติงานของพยาบาลประจาการในระดับต่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ (2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญา (IQ)
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) และเชาวน์
ปัญญาทางคุณธรรมจริยธรรม (MQ) กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 420 คน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อรรถพล ระวิโรจน์ (2547) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ในประเทศไทย โดย
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยส่งแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามแนวทางของ Stoltz (2000) และแบบสอบถามความคาดหวังในวิชาชีพสัตวแพทย์ไปให้นิสิต
นักศึกษาที่เป็นประชากรจานวน 498 ชุด ได้รับกลับคืนมาจานวน 328 ชุดแล้วจึงทาการวิเคราะห์
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ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ค่าระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมีคะแนนรวมอยู่
ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง นอกจากนี้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงคู่ทาให้พบว่าภูมิลาเนาที่เติบโต
และคาดหวังในวิชาชีพสัตวแพทย์มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลาดับ แต่เมื่อวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณกลับพบเพียงความคาดหวังในวิชาชีพสัตวแพทย์เท่านั้นที่สามารถทานายความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาสาขาสัตวแพทย์ในประเทศไทย
อนันต์ ดุลยพีรดิส (2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน และนิสัยในการเรียนในนิสิต
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนิสิตที่กาลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 761 คน พบว่า นิสิตนักศึกษามีความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคพบว่า นิสิตชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคด้านการรับรู้ความคงทนสูงกว่านิสิตชั้นปีที่ 1 นิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 มี
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคด้านความรับผิดชอบสูงกว่านิสิตชายชั้นปีที่ 1 และ
4 และนิสิตหญิงชั้นปีที่ 2 ส่วนนิสิตหญิงชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
ด้านความรับผิดชอบสูงกว่านิสิตหญิงชั้นปีที่ 2
ตะวัน วาทกิจ (2547) ศึกษาผลของโปรแกรมฝึกความสามารถในการเอาชนะ
อุปสรรคที่มีต่อความหวังและความเข้มแข็งในการมองโลกของเยาวชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ ซึ่งมีอายุระหว่าง 17-20 ปี จานวน 24
คน ผลการวิจัยพบดังนี้ 1)นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคมี
ระดับความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคในระยะหลังการทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 2) นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคมีระดับ
ความหวัง และระดับความเข้มแข็งในการมองโลกในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกความสามารถใน
การเอาชนะอุปสรรคมีระดับความหวัง และมีระดับความเข้มแข็งในการมองโลกในระยะหลังการ
ทดลองสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมธาวดี สังขะมาน (2548) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค รวมทั้งสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค โดยตัวแปรคัดสรรของผู้วิจัย ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) อัตมโนทัศน์ ความเครียด ความต้องการมีอานาจเหนือผู้อื่น การมุ่งอนาคต
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความรับผิดชอบ และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็นตัวพยากรณ์ กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2547 จังหวัดหนองคาย จานวน 384 คน
ผลการวิจัยพบดังนี้ 1) มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวพยากรณ์กับความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ภายใน
ระหว่างตัวพยากรณ์พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ อัตมโนทัศน์ ความเครียด ความต้องการมี
อานาจเหนือผู้อื่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความรับผิดชอบและการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การมุ่งอนาคต การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยและการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน ไม่
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ส่วน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรเกณฑ์ คือ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคทั้ง 4 ตัวแปร (CO2RE) มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 2) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถอธิบายการผันแปรของ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคได้มากที่สุดถึงร้อยละ 17.6 3) ความต้องการมี
อานาจเหนือผู้อื่น ความรับผิดชอบ ความเครียดและอัตมโนทัศน์ สามารถอธิบายการผันแปร
ความสามารถในการควบคุมอุปสรรคได้มากที่สุด
อริษา ฤทธิบาล (2548) ได้สร้างแบบวัดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคสาหรับวัยรุ่นขึ้น โดยวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัยประกอบด้วยนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายและนักเรียนอาชีวศึกษา (ปวช.) ในจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 1,259 คน ผลการวิจัยพบว่า
ค่าความตรงเชิงโครงสร้าง ค่าความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ได้มาตรฐานตามหลักการสร้าง
เครื่องมือวัดทางจิตวิทยา และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .96 ในขณะที่คะแนนที่ได้จากแบบวัดความ
อดทน แบบวัดอิทธิบาท 4 และแบบวัดความเชื่อในแหล่งอานาจควบคุม มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วิสุทธิ วนาอินทรายุธ (2548) พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของเชาวน์ปัญญา (IQ)
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เชาวน์ปัญญาทางคุณธรรมจริยธรรม (MQ) และความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุที่สร้างขึ้นกับกลุ่มข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2548 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี เขต1 และ 2 จานวน 576 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) โมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเชาวน์ปัญญา (IQ) ปัจจัยความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ปัจจัยเชาวน์ปัญญาทางคุณธรรมจริยธรรม (MQ) และปัจจัย
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ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) และปัจจัยความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าอุปสรรค (AQ) ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมใจ จุทาผาด (2549) ศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยที่สามารถพยากรณ์
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2548
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1-3 จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 1,314 คน ผลการวิจัยพบว่า
1) ตัวแปรระดับนักเรียนที่สัมพันธ์กันทางบวกกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ความรับผิดชอบ ลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และความเชื่อมั่นในตนเอง 2) ตัวแปรระดับห้องเรียนที่สัมพันธ์กันทางบวกกับ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ
บรรยากาศในชั้นเรียน 3) ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
ในระดับนักเรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบและลักษณะมุ่งอนาคต ส่วนในระดับห้องเรียน คือ
บรรยากาศในชั้นเรียน
อนันต์ นวลใหม่ (2549) ศึกษาความสัมพันธ์และค่าน้าหนักความสาคัญที่ส่งผล
ของตัวแปรปัจจัยห้าตัว คือเพศ การอบรมเลี้ยงดูสามแบบ และสัมพันธภาพในครอบครัวกับความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ของโรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษาจังหวัดอ่างทอง จานวน 976 คน ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ
วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และสัมพันธภาพในครอบครัวตามลาดับ
ธิดา ฐิติพานิชยางกูร (2550) ศึกษาความสัมพันธ์และค่าน้าหนักความสาคัญ
ของตัวแปรปัจจัยได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครู บรรยากาศการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนที่
ส่งผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์ และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จานวน 475 คน ผลการวิจัยพบว่า ค่า
น้าหนักความสาคัญของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน การ
อบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล และสัมพันธภาพในครอบครัว ส่วนบรรยากาศการเรียนการสอนและ
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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นิลภา สุอังคะ (2550) ศึกษาผลของกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาแบบ
ผสมผสานแนวคิดมนุษยนิยมและปัญญานิยมที่มีต่อความคิดเชิงบวกและความสามารถในการ
เอาชนะอุปสรรคของเยาวชน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันทราย
วิทยาคม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีระดับความคิดเชิงบวกในระดับต่า จานวน 40
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แบบวัดความคิดเชิงบวก แบบวัดความสามารถในการเอาชนะ
อุปสรรคที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และโปรแกรมกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาแบบผสมผสานแนวคิด
มนุษยนิยมและปัญญานิยม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการให้คาปรึกษาตามแนวมนุษยนิยม
และปัญญานิยม ผลการวิจัยพบว่า 1) เยาวชนที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาแบบ
ผสมผสานแนวคิดมนุษยนิยมและปัญญานิยมมีความคิดเชิงบวกและความสามารถในการเอาชนะ
อุปสรรคในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 2) เยาวชนที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาแบบผสมผสานแนวคิดมนุษยนิยมและ
ปัญญานิยมมีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศศิธร แสงใส (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ ค่าน้าหนักความสาคัญ และระดับ
คุณลักษณะของปัจจัยด้านจิตลักษณะ ได้แก่ ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว
ความทะเยอทะยาน การมองโลกในแง่ดี ความฉลาดทางอารมณ์ ปัจจัยด้านวิธีการอบรมเลี้ยงดู 3
แบบ คือ แบบทะนุถนอม แบบพึ่งตนเอง แบบรักตามใจ และตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2549 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เขต 1 จานวน 310 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแปรปัจจัยด้านจิต
ลักษณะ ได้แก่ ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว การมองโลกในแง่ดี ความฉลาด
ทางอารมณ์ และปัจจัยด้านวิธีการอบรมเลี้ยงดู ได้แก่ แบบทะนุถนอม แบบพึ่งตนเอง แบบรัก
ตามใจ มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยตัวแปร 8 ตัวร่วมกันอธิบายความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
2) ตัวแปรปัจจัยด้านจิตลักษณะ ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการปรับตัว และ
ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดู ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบพึ่งตนเอง ส่งผลทางบวกต่อความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความทะเยอทะยาน
ส่งผลทางลบต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 โดยการมองโลกในแง่ดีส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญ และฟันฝ่าอุปสรรคมากที่สุด
รองลงมาคือ ความสามารถในการปรับตัว การอบรมเลี้ยงดูแบบพึ่งตนเองตามลาดับ ส่วนความ
ทะเยอทะยานส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญ และฟันฝ่าอุปสรรคน้อยที่สุด สาหรับความมี
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วินัยในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมเลี้ยงดูแบบทะนุถนอม และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักตามใจไม่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญ และฟันฝ่าอุปสรรค นอกจากนี้ตัวแปรปัจจัยด้าน
การมองโลกในแง่ดีสามารถอธิบายความสามารถในการเผชิญ และฟันฝ่าอุปสรรคได้สูงสุด
รองลงมาคือความสามารถในการปรับตัว และการอบรมเลี้ยงดูแบบพึ่งตนเองตามลาดับ ส่วนความ
ทะเยอทะยานส่งผลในทิศทางตรงกันข้าม อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยยัง พบอีกว่าปัจจัยด้านจิต
ลักษณะที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี
ความสามารถในการปรับตัวและความทะเยอทะยาน สามารถอธิบายความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรค ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเผชิญ และฟัน
ฝ่าอุปสรรค ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบพึ่งตนเองสามารถอธิบายความสามารถในการเผชิญ และ
ฟันฝ่าอุปสรรคได้เพิ่มขึ้น
อสมา มาตยาบุญ (2550) ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเรยีนา
วิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเรยีนา
วิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จานวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมี
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคเพิ่มขึ้นหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
กนกพร อ่อนศรี (2551) ศึกษาเชาวน์อารมณ์และความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จานวน
476 คน จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลจานวน 2 สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จานวน 2 สถาบัน ผลการศึกษาพบว่า เชาวน์อารมณ์มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่า ปฏิสัมพันธ์ของ
ประเภทของสถาบันกับระดับชั้นที่ร่วมกันส่งผลต่อเชาวน์อารมณ์ และความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แต่พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐกับเอกชนมีเชาวน์อารมณ์ และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาที่ศึกษาในแต่ละระดับชั้นมีเชาวน์อารมณ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 3 มี
เชาวน์อารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และไม่พบความแตกต่างของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ธัญญามาศ คามาตา (2551) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิต และลักษณะทางสังคมกับความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยทาง
จิตสังคมที่สามารถทานายความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน
อาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550 จานวน 393 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่มีลักษณะชีวสังคม ได้แก่ เพศ และสาขาวิชาที่เรียนแตกต่างกันมี
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2) ลักษณะทางจิต ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะบ่งอนาคต ภาวะผู้นา และประสบการณ์
ความสาเร็จในชีวิต มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ลักษณะทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทาง
สังคม และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ภาวะผู้นา และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนสามารถร่วมกันทานายความสามารถใน
การเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวม โดยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวทานายความสามารถ
ในการเผชิญมากที่สุด รองลงมาคือภาวะผู้นา และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนตามลาดับ
อัปษรศรี ธนไพศาล (2551) ได้ศึกษาความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค การ
ตั้งเป้าหมายและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งศึกษาความ สัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคและการตั้งเป้าหมายกับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี และเพื่อหาอานาจในการพยากรณ์ของความสามารถในการ
เอาชนะอุปสรรคและการตั้งเป้าหมายที่มีต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี
กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายที่
ได้รับการสุ่มแบบอุบัติการณ์จานวน 143 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการตั้งเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และการตั้งเป้าหมายสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วน
ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคไม่สามารถทานายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นติด
เชื้อเอชไอวีได้
จิราพร สุขเอมโอษฐ (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้
ความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ดี การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและการ
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สนับสนุนทางสังคม กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อวิเคราะห์ขนาด
ของผลกระทบรวม ผลกระทบตรง และผลกระทบทางอ้อมของตัวแปรสาเหตุภายในโมเดลที่มีต่อ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปะ และวิทยาลัยนาฏศิลปะ สังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เขตภาคกลาง จานวน 576 คน ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคตาม
สมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากการรับรู้ความสามารถของตนเอง รองลงมาคือ การมอง
โลกในแง่ดี การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการสนับสนุนทางสังคม ตามลาดับ ตัวแปรที่
มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี
และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยตามลาดับ และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุด คือ การ
สนับสนุนทางสังคม การมองโลกในแง่ดี และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ตามลาดับ
โดยตัวแปรเชิงสาเหตุทั้ง 4 ตัวแปรร่วมอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคได้ร้อยละ 3
งานวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า มีผู้วิจัยใน 2 บริบทใหญ่คือ บริบททาง
การศึกษาและจิตวิทยา และบริบททางธุรกิจและองค์กร โดยทั้งหมดเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความ สามารถ
ในการฟันฝ่าอุปสรรคกับตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ความสามารถทางคุณธรรมจริยธรรม (MQ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์, 2547) การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรีย น นิสัยในการเรียน
(อนันต์ ดุลยพีรดิส, 2547) รูปแบบการเลี้ยงดูแบบต่าง ๆ (เกษร ภูมิดี, 2546; อนันต์ นวลใหม่,
2549 ; ศศิธร แสงใส, 2550) ลักษณะบุคลิกภาพแบบต่าง ๆ และตัวแปรคัดสรรต่าง ๆ (เมธาวดี
สังขะมาน, 2548) การวิจัยเชิง พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ (วิสุทธิ วนาอินทรายุธ, 2548) การวิจัยเชิง
ทดลองเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค(นันทิยา วชิรลาภไพฑูรย์, 2547) และ
การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (รัชนิดา สบายวรรณ์, 2547; อริษา
ฤทธิบาล, 2548) ซึ่งส่วนใหญ่จะศึกษาในกลุ่มนักเรียน (เกษร ภูมิดี, 2546; ศศิธร แสงใส, 2550 ;
สมใจ จุทาผาด, 2549) นิสิตนักศึกษา (อรรถพล ระวิโรจน์, 2547) และพนักงานในองค์กร (วันเพ็ญ
สมภพรุ่งโรจน์, 2547) ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีการศึกษาในกลุ่มชาวนาแต่อย่างใด
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2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชาวนาไทย
บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ (2552) ได้ศึกษาสังคมชาวนาภายใต้
สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางโครงสร้างจากสังคมโครงสร้างแบบเกษตรไปสู่สังคมที่มีโครงสร้าง
แบบอุตสาหกรรม พบประเด็นร่วมที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ ครัวเรือนชาวนาเป็นหน่วยการผลิตที่ไม่
มีประสิทธิภาพ และมีแนวโน้มที่จะล่มสลายไปภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในประเทศไทยครัวเรือนชาวนาตกอยู่ภายใต้การเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่มีโครงสร้างแบบ
เกษตรกรรม ไปสู่สังคมที่มีโครงสร้างแบบอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมก็ยังมีลักษณะเป็น “เศรษฐกิจสองขา” นอกจากนั้นยังมีแนวคิดในทานองที่ว่า
เศรษฐกิจที่เป็นขาที่สองเป็นภาคเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม จะเป็นภาคเศรษฐกิจที่สนับสนุนไม่ให้
“วิถีการผลิต” แบบชาวนาล่มสลายหรือทาให้ครัวเรือนชาวนาดารงอยู่นั่นเอง ครัวเรือนชาวนา
อีสานภายใต้การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและสังคมมีวิถีการยังชีพที่หลากหลาย ซึ่งเป็น
เครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถในการปรับตัวและดารงอยู่ได้ต่อไป โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่กาลังเปลี่ยนผ่าน มิได้เป็นปัจจัยที่จากัดหรือกาหนด (Constraining) คุณลักษณะของครัวเรือน
ชาวนาเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนระบบกระทาการ (Enabling) ของครัวเรือนชาวนาด้วย
ฉัตรวรัญ องคสิงห์ (2545) ได้วิจัยเชิงคุณภาพมุ่งศึกษาวิถีชีวิตและการทานาของ
ชาวนา เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชาวนา และกระบวนทัศน์ที่เป็นฐานคิดของ
กระบวนการเรียนรู้ การทานาของชาวนามิได้เป็นเพียงการปลูกข้าว แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อการ
ดารงชีวิตอยู่ภายใต้บริบทที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างสรรพสิ่ง ซึ่งรวมถึงธรรมชาติ สิ่ง
เหนือธรรมชาติและมนุษย์ ดังนั้น ชาวนาจึงไม่อาจแยกตัวเองอย่างโดดเดี่ยว หากต้องนาตัวเอง
เข้าไปสัมพันธ์กับธรรมชาติ ซึ่งชาวนาสามารถรับรู้ได้ทางประสาทสัมผัส สัมพันธ์กับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติซึ่งชาวนาสามารถรับรู้ได้ทางจิตใจ และสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันเอง ภายใต้ระบบ
ความสัมพันธ์นี้ ชาวนาจึงเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิต ความรู้ที่
สร้างขึ้นมาจึงไม่แยกออกจากชีวิตและเป็นความรู้ที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นองค์รวม เมื่อสร้างความรู้
ขึ้นมาแล้ว ชาวนาก็มีการสะสมความรู้เพื่อถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ และอาจนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการดารงชีวิต วิธีการที่ชาวนาจะเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้มีอยู่หลากหลาย แต่การเรียนรู้อย่างแท้จริงนั้น เกิดขึ้นเมื่อชาวนาสามารถนา
ความรู้ไปปฏิบัติจริงแล้วเห็นผลจากการปฏิบัติว่าสามารถทาให้ดารงชีวิตอยู่ได้จริงภายใต้บริบทที่
มีความเชื่อมโยงกัน กระบวนการเรียนรู้ของชาวนาจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อชีวิตของชาวนา
และเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตโดยมีพลวัตในตัวของมันเอง กระบวนการเรียนรู้นี้ได้
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนทัศน์ที่เป็นองค์รวมของชาวนา ซึ่งเป็นการมองโลก มองสรรพสิ่งที่อยู่
รอบตัวของชาวนา รวมถึงตัวของชาวนาว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
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ยุติธรรม ศิริภัทร (2544) ได้ศึกษาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
ของชาวนา ศึกษาสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของชาวนา ศึกษาพฤติกรรม
การแก้ปัญหาของชาวนา และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ และพฤติกรรมการแก้ปัญหาของชาวนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชาวนา
ในเขตอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จานวน 7 ตาบล 379 ครัวเรือน ซึ่งได้มา จากการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม
มีทั้งหมด 3 ตอน (1) สภาพทั่วไป (2) ข้อมูลสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของ
ชาวนา (3) พฤติกรรมที่แสดงถึงวิธีการ แก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS/FW ผลการวิจัยพบว่า
(1) ชาวนาส่วนใหญ่ในเขตอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีพื้นฐาน
การศึกษาในระดับประถมต้น จานวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่เฉลี่ย 5 คน มีพื้นที่ทานา 43 ไร่
โดยเป็นของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 24 ไร่ ส่วนใหญ่มีเงินไม่พอใช้และมีหนี้สิน ชาวนาส่วนใหญ่มี
อาชีพเสริม มีการรับข้อมูล ข่าวสารอยู่ในระดับน้อย ยกเว้นข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ในระดับ
มาก การมีส่วนร่วมกิจกรรมกับชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะร่วมกิจกรรมงานของเพื่อน
บ้าน ด้านสุขภาพของครอบครัวมีการเจ็บป่วยบ้าง เมื่อเจ็บป่วยจะไปรักษาที่โรงพยาบาล ของรัฐ มี
การเจ็บป่วยจากสารเคมีมากถึงร้อยละ 25.5 และเมื่อมีปัญหา ชาวนาส่วนใหญ่จะปรึกษากับญาติ
พี่น้อง
(2) สภาพปัญหาของชาวนาพบว่าชาวนามีปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาเรื่องผลผลิตและราคาผลผลิตมากที่สุด สภาพปัญหา ด้าน
สุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีปัญหาเรื่องการบริการด้านสาธารณสุข สภาพปัญหา
ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา
(3) สภาพพฤติกรรมการแก้ปัญหาของชาวนา โดยแบ่งได้ดังนี้
(3.1) ชาวนาใช้พฤติกรรมในการแก้ปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะ
ยอมรับปัญหาและพยายามควบคุมสถานการณ์บางส่วนที่ทาได้ (3.2) ชาวนาใช้พฤติกรรมการ
แก้ไขปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์อยู่ในระดับปฏิบัติน้อย ส่วนใหญ่จะมองโลกในแง่ดี และหาความ
สบายใจจากคนใกล้ชิด
(4) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
และพฤติกรรมการแก้ปัญหาของชาวนา สรุปได้ดังนี้ (4.1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพปัญหา
ด้านเศรษฐกิจที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ขนาดของครอบครัว
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สถานภาพทางเศรษฐกิจ การปรึกษากับบุคคลอื่น ระดับราคาผลผลิต การรับข้อมูลข่าวสาร สภาพ
สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว (4.2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพปัญหาด้านสังคม ที่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ จานวนผลผลิต ขนาดของครอบครัว การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม (4.3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพปัญหาด้านสุขภาพที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษา จานวนผลผลิต การปรึกษากับบุคคลอื่น สถานภาพสุขภาพของ
สมาชิกในครอบครัว การเจ็บป่วยจากสารเคมี (4.4) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาโดยรวม ที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจ จานวน
ผลผลิต ระดับราคาผลผลิต การปรึกษากับบุคคลอื่น การรับข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
มาลินี สมงาม (2543) ได้ศึกษาสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง
สาเหตุความยากจนของชาวนาในพื้นที่ศึกษา เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางแก้ปัญหา
ความยากจนของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อันประกอบไปด้วย จังหวัดชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อานาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร การ
ดาเนินการวิจัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) ซึ่งมีเกณฑ์ในการเลือก
หมู่บ้านชาวนายากจนคือ ในหมู่บ้านต้องมีครัวเรือนทานามากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือน
ทั้งหมด ต้องเป็นหมู่บ้านระดับการพัฒนาระดับ 1 (ล้าหลัง) และรายได้ของชาวนาในหมู่บ้านนั้น
ต้องต่ากว่า 10,200 บาทต่อคนต่อปี ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ สามารถคัดเลือกหมู่บ้านชาวนา
ยากจนได้ 36 หมู่บ้าน จาก 21 อาเภอ 6 จังหวัด จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของความยากจน
ในพื้นที่ศึกษาคือ ขาดแคลนแหล่งน้าผิวดิน ขาดกรรมสิทธิ์ที่ดินทากินและปัจจัยการผลิต ขาด
แคลนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลผลิตข้าวต่อไร่ แนวทางที่เหมาะสม
สาหรับการแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ การพัฒนา
แหล่งน้าผิวดิน ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากิน และส่งเสริมปัจจัยการผลิต พัฒนาสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เดโช ไชยทัพ (2539) ได้ศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ใช้ข้อมูล
ปริมาณและคุณภาพเพื่อทาความเข้าใจในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการปรับตัวของชาวนา ภายใต้เงื่อนไขระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่ว่ามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอย่างไร โดยอาศัยหลักคิดในการศึกษา
2 ลักษณะคือ แนวการศึกษาว่าด้วยลักษณะการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบทุนนิยมของประเทศทุนนิยม
ชายขอบ และแนวการศึกษาว่าด้วยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมในการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวของชาวนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เป็น
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กระบวนการปรับเปลี่ยนเข้าสู่กระบวนการสูญเสียความสามารถในการควบคุมการผลิตของตนเอง
มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ชาวนาก็ได้สร้างความหลากหลายในการประกอบอาชีพขึ้นเพื่อเป็น
หลักประกันในการดารงชีพ ไม่สามารถพึ่งพาอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นหลักได้อย่างเดียว พร้อมกับ
จายอมเข้าสู่เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมแบบอุปถัมภ์ในแนวตั้งกับกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมเหนือกว่าตน และในขณะเดียวกันก็มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์แบบ
การช่วยเหลือต่างตอบแทนในกลุ่มครัวเรือนเครือญาติ และกลุ่มอาชีพเดียวกัน ฐานะใกล้เคียงกัน
ขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพสมัยใหม่
ดังนั้น ในงานวิจัยในกลุ่มชาวนาที่ผ่านมา มีผู้สนใจศึกษากันอย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตชาวนา (ฉัตรวรัญ
องคสิงห์, 2545) การปรับตัวของชาวนา (เดโช ไชยทัพ , 2539) การเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของ
ชาวนา (วันชนะ หร่ายเจริญ, 2546) ความอยู่รอดและทุนทางสังคม (มณีมัย ทองอยู่ และคณะ,
2546) การแก้ไขปัญหาหนี้สิน (เตชิษฐ์ วรณาภรณ์ , 2551) ความเปราะบางและการปรับตัว
(วิเชียร เกิดสุข และคณะ, 2548) การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจสังคมชนบท (บัวพันธ์ พรหมพักพิง
และคณะ, 2552) ดุลยภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวชาวนา (ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ , 2543) แนว
ทางแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนา (มาลินี สมงาม, 2543) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ พฤติกรรมแก้ปัญหา (ยุติธรรม ศิริภัทร, 2544) และวัฒนธรรมการทานา (สุรศักดิ์ ศิริ,
2532) งานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมายังไม่พบการทาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
ซึ่งเป็นประเด็นด้านจิตใจของชาวนาแต่อย่างใด

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยทั้งในทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์สิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่ง
คือวิธีดาเนินการวิจัยเพราะจะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างที่มาของข้อมูลทั้งหมด การนาเสนอในส่วน
นี้จึงถือว่าผู้วิจัยต้องตระหนักถึงความสาคัญในการนาเสนอที่ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือสูงสุด
ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือสูงสุด ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอวิธีดาเนินการวิจัย
แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนาม การฝังตัวเก็บข้อมูลเชิงลึก การ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และข้อจากัดในการ
วิจัย
การเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนาม
การศึกษาวิจัยในแต่ละครั้งผู้วิจัยจะต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
การวิจัยเชิงคุณภาพที่เครื่องมือสาคัญจะอยู่ที่ตัวของผู้วิจัยเอง การเตรียมความรู้พื้นฐาน ความ
เข้าใจแนวคิดทฤษฏีต่าง ๆ รวมถึงระเบียบวิธีวิจัยจึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะต้องตักตวงไปให้มากที่สุด
ก่อนลงสนามจริง ดังนั้นก่อนการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเริ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงได้เตรียมความพร้อมตนเอง
โดยการลงทะเบียนเรียนวิจัย ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้อง และลงสนามสารวจพื้นที่
1. ลงทะเบียนเรียนวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีความลุ่มลึก การศึกษาจากการอ่าน
ตาราวิชาการด้วยตนเองอาจไม่เพียงพอต่อการตกตะกอนของความรู้ ผู้วิจัยจึงตัดสินใจลงทะเบียน
เรียนวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2550 และต่อยอดความรู้ให้ตนเองด้วยการลงทะเบียนเรียนวิชา
สัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2551 ซึ่งตลอดระยะเวลาการศึกษาทั้ง 2 วิชา ผู้วิจัยพยายามค้นคว้า
ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมทั้งทางด้านแนวคิดทฤษฏี ระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ผ่าน
มาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความรู้เหล่านี้เมื่อผสมผสานกับการบรรยายของอาจารย์ผู้สอน
วิทยากรพิเศษที่เชี่ยวชาญในมิตินั้นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างอาจารย์และศิษย์ต่าง
สาขาวิชา ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นเฉพาะบุคคล กอปรกับมีโอกาสได้ทดลองทา
แบบฝึกหัดการวิจัยเชิงคุณภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการลงสนามจริงทาให้ผู้วิจัย
มองเห็นความสนใจที่แท้จริงของตนเอง ความสนใจที่พุ่งเป้าไปที่ชาวนาซึ่งเป็นบุคคลสาคัญของคน
ไทย แต่กลับเป็นบุคคลที่กาลังจะถูกลืมเลือนไปจากสังคมไทย โดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวนา ซึ่ง
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เป็นวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ผู้วิจัยจึงพุ่งประเด็นไปที่ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของ
ชาวนา และเมื่อปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ทางการวิจัยเชิงคุณภาพต่างก็เห็น
พ้องต้องกันว่าประเด็นดังกล่าวมีความน่าสนใจและมีคุณค่าต่อการศึกษาในทางจิตวิทยา
2. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้อง
หลังจากผู้วิจัยได้ประเด็นที่สนใจแล้วจึงเริ่มศึกษาข้อมูลใน 2 มิติ โดยมิติแรกมุ่ง
สนใจชาวนาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มิติที่ 2 มุ่งที่ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ซึ่งผู้วิจัยใช้
แนวทางตามแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของ Stoltz (1997) ทั้งนี้
การศึกษาข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพียงเพื่อให้ผู้วิจัยได้เห็นแนวทางการทางานคร่าว ๆ มิได้นาข้อมูล
จากการศึกษามาเป็นโครงสร้างหลักในการทางาน ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยเห็น
ช่องว่างในการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นแก่สังคม รวมถึงช่องว่างของตนเองในการเลือกพื้นที่เก็บ
ข้อมูล กล่าวคือชาวนาเป็นอาชีพที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศ ซึ่งแต่ละภาคก็จะมีลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น วัฒนธรรมทางภาษา ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง อัน
เป็นภูมิลาเนาของบรรพบุรุษ ความรู้สึกสานึกตอบแทนบุญคุณเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดที่หล่อเลี้ยงพ่อ
แม่ปู่ย่าตายายมาจนมีผู้วิจัยในวันนี้ แม้ผู้วิจัยจะเติบโตในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าครั้งหนึ่งมี
โอกาสก็ขอให้ได้ทดแทนบุญคุณพวกเขาบ้าง ด้วยแรงบันดาลใจนี้จึงทาให้ผู้วิจัยตัดสินใจเลือก
พื้นที่ศึกษาในตาบลสาพะเนียง อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ลงสนามสารวจพื้นที่
ตาบลสาพะเนียงเป็น 1 ใน 6 ตาบลของอาเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100 กิโลเมตร (รายละเอียดเกี่ยวกับ
สนามในการวิจัยแสดงในภาคผนวก ก) การเดินทางเข้าสู่ตาบลสาพะเนียงค่อนข้างสะดวกกว่า
สมัยก่อน โดยเฉพาะการเดินทางจากกรุงเทพมหานครที่จะมีรถตู้บริการออกจากต้นทางที่
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปสิ้นสุดที่ปลายทางลพบุรี ซึ่งเส้นทางให้บริการจะผ่านตาบลสาพะเนียงพอดี
สามารถขอลงระหว่างทางได้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที สาหรับชาวบ้านในพื้นที่
ที่ต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดลพบุรีและพระนครศรีอยุธยา สามารถเดินทางโดยใช้บริการรถ
โดยสารเอกชนที่ส่วนใหญ่เรียกกันติดปากว่า “รถเขียว” เนื่องจากเรียกตามสีรถ รถเขียวนี้จะวิ่ง
บริการระหว่างจังหวัดลพบุรีและพระนครศรีอยุธยา ในบางช่วงเวลาอาจมีรถให้บริการน้อย แต่ก็ถือ
ว่าช่วยอานวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี สาหรับการเดินทางรูปแบบอื่น เช่น เรือ
ปัจจุบันไม่มีให้บริการในเชิงพาณิชย์แล้ว แม้จะมีแม่น้าลพบุรีเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้าน แต่
เมื่อความเจริญต่าง ๆ เริ่มเข้ามา รูปแบบการเดินทางจึงเปลี่ยนไป
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การเดินทางขึ้นล่องกรุงเทพไปสาพะเนียงในชีวิตของผู้วิจัยอาจนับครั้งไม่ถ้วน แต่
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้วิจัยเดินทางมาในบทบาทของนักวิจัย การนัดหมายต่าง ๆ จึงจาเป็นต้อง
ตระเตรียมให้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยนัดหมายทางโทรศัพท์กับผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูล ซึ่งในที่นี้คือ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านสันป่า ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านใน
ตาบลสาพะเนียง ในตาบลนี้ไม่มีใครไม่รู้จักผู้ใหญ่บ้านท่านนี้และอาจหมายรวมถึงชาวบ้านใน
ตาบลใกล้เคียงก็เป็นได้ ผู้วิจัยนัดหมายผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูลเพื่อเข้าไปแนะนาตนเองและแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงสารวจสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตาบลในช่วงเช้า
ของวันที่ 15 สิงหาคม 2551 การเดินทางในเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้วิจัยไปถึงก่อน
เวลานัดหมายประมาณครึ่งชั่วโมง การสนทนาเริ่มต้นขึ้นที่บ้านพักของคุณป้าของผู้วิจัย เนื่องจากผู้
แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูลต้องการนาผักที่ปลูกไว้มาให้คุณป้าของผู้วิจัยพอดี การพูดคุยต่าง ๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูลยินดีที่จะช่วยเหลือการวิจัยในครั้งนี้พร้อมทั้ง
กล่าวแนะนาครอบครัวชาวนาที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้วิจัยรับฟังความคิดเห็น
ทั้งหมดก่อนขออนุญาตให้พาผู้วิจัยสารวจพื้นที่ทั้งหมดของตาบลสาพะเนียง ซึ่งผู้แนะนาเข้าสู่
แหล่งข้อมูลไม่ขัดข้อง ผู้วิจัยใช้เวลาสารวจพื้นที่ทั้งหมดถึงเวลาประมาณบ่ายโมงจึงกลับเข้าที่พัก
ระหว่างทางมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวนา 2 ราย การพูดคุยครั้งนี้เป็นการพูดคุยที่ผู้วิจัยมิได้เตรียม
ตัวมา จึงได้แต่เพียงใช้ทักษะทางจิตวิทยาในการพูดคุย แม้จะไม่ได้ข้อมูลทางการวิจัย แต่ก็ทาให้
ผู้วิจัยเห็นแนวทางในการสร้างข้อคาถามสาหรับใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป
การฝังตัวเก็บข้อมูลเชิงลึก
หลังจากผู้วิจัยเดินทางไปฝากฝังตนเองกับผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูลและเดินทาง
กลับกรุงเทพมหานครในเย็นวันนั้นแล้ว ผู้วิจัยก็มิได้กลับไปอีกเลยเป็นระยะเวลาร่วม 3 เดือน จะมี
เพียงการโทรศัพท์พูดคุยสารทุกข์สุขดิบบ้างเป็นครั้งคราว จวบจนเมื่อผู้วิจัยจัดการสะสางภาระ
รับผิดชอบของตนเองแล้วเสร็จ จึงได้ตัดสินใจเดินทางเข้าสู่สนามอีกครั้ง ผู้วิจัยนัดหมายผู้แนะนา
เข้าสู่แหล่งข้อมูลเพื่อเข้าเก็บข้อมูลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 การเดินทางครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่
สาคัญที่สุดในชีวิตเพราะเป็นการเดินทางบนถนนสายนักวิจัยคุณภาพครั้งแรกในชีวิต เป็นการ
เริ่มต้นฝังตัวในสนามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางการวิจัย ตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี้ผู้วิจัย
จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล จึงสามารถถอนตัวออก
จากสนามได้
1. เริ่มฝังตัวในสนาม
เช้าวันแรกของการเข้าฝังตัวผู้วิจัยแต่งกายด้วยชุดลาลอง เสื้อยืดคอปก กางเกง
วอร์มขายาว รองเท้าแตะ พร้อมหมวกแก๊ป ก่อนที่ผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูลจะพาผู้วิจัยขึ้น
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รถจักรยานยนต์ขี่วนเวียนรอบตาบล เขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีจึงมีชาวบ้านทักทายกันตลอดทาง
ผู้วิจัยจึงมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านเหล่านั้นด้วย แม้ผู้วิจัยจะเป็นลูกหลานของชาวบ้านในตาบล
แต่ผู้วิจัยก็จากไปเรียนต่างพื้นที่ การกลับมาพักผ่อนในแต่ละครั้งมีไม่บ่อยนัก ชาวบ้านจึงไม่ค่อย
รู้จักผู้วิจัย สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อน่าสังเกตคือ เมื่อชาวบ้านทราบวัตถุประสงค์การมาของผู้วิจัย ชาวบ้าน
ต่างไม่ถามรายละเอียดการวิจัย แต่จะไต่ถามถึงต้นตระกูลของผู้วิจัย หลายรายพยายามลาดับ
ญาติกันจนดูวุ่นวาย แต่กระนั้นการลาดับญาติกลับทาให้พวกเขารู้สึกสนุกที่ได้พูดคุยเรื่องเก่า ๆ
บางรายพยายามขุดคุ้ยวีรกรรมของตนเองมาเล่าให้ผู้วิจัยฟัง ซึ่งผู้วิจัยเองก็ไม่รู้สึกเบื่อ กลับยิ่ง
เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ลักษณะการใช้ชีวิตเช่นนี้ คือเช้าประมาณ 6 โมงตื่นนอนกินข้าว
เช้า แล้วออกเดินไปพบปะชาวบ้านก่อนกลับมาอีกทีช่วงค่า ๆ ลักษณะเช่นนี้หมุนเวียนอยู่ประมาณ
สัปดาห์หนึ่งก็มีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านได้ประมาณ 20-30 ครอบครัว โดยในสัปดาห์แรกนี้ยัง
มิได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเลย จะมีเพียงการสังเกตวิถีชีวิต จดบันทึกเรื่องราวเล็ก ๆ
น้อย ๆ และปรึกษากับผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) เท่านั้น
สัปดาห์แรกผ่านไป ผู้วิจัยเริ่มสัมผัสได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวบ้าน การ
ชักชวนให้ร่วมรับประทานอาหารระหว่างที่ผู้วิจัยแวะไปเยี่ยมเยียนเริ่มปรากฏในชาวบ้านหลายราย
ขณะที่ผู้วิจัยเองก็เริ่มเกริ่นนาเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล พร้อมแจ้งสิทธิ์และขออนุญาตบันทึกเสียง
การสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อพวกเขามิได้ขัดข้อง ผู้วิจัยจึงยกฐานะจากชาวบ้านทั่วไปมาสู่ผู้ให้ข้อมูล
หลัก โดยคาถามที่ใช้ในช่วงแรกจะเป็นคาถามกว้าง ๆ เพื่อค้นหาเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคในวิถีชีวิต
ของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นชาวนา ตัวอย่างคาถามในช่วงแรกมีดังนี้
- คาถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว เช่น อายุ ลักษณะการทานา ระยะเวลา
ประกอบอาชีพ
- คาถามเกี่ยวกับลักษณะการทานาในอดีตกับปัจจุบัน
- อุปสรรคหรือความยากลาบากที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
- ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- แนวทางในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายเปิดที่สามารถตอบได้หลากหลายทิศทาง แต่
การตอบคาถามส่วนใหญ่จะกล่าวถึงอุปสรรคในการทานาเสียมาก เช่น สภาพดินฟ้าอกาศ ศัตรู
ข้าว ระบบชลประทาน ปัจจัยราคาทั้งราคาต้นทุนและราคาขาย อาจจะมีบ้างที่พูดถึงความ
ยากลาบากจากความยากจน การดาเนินการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเช่นนี้ดาเนินการ
สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ 2 เรื่อยมาจนถึงสัปดาห์ที่ 6 สายสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลหลัก
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ค่อย ๆ ถักทอขึ้นทีละเล็กทีละน้อย จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่อยู่ในบทบาทพ่อแม่ก็ขยับมาพูดคุยกับ
บุตรหลาน คู่สมรส ความสัมพันธ์ของผู้วิจัยกับสมาชิกในครอบครัวเริ่มแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อย ๆ เพียงแค่
ตอนเย็นผู้วิจัยนั่งรถจักรยานยนต์ของผู้ให้ข้อมูลหลักอีกรายผ่านหน้าบ้านแล้วตะโกนบอกว่าพรุ่งนี้
จะเข้าไปพูดคุยด้วย พรุ่งนี้เช้าผู้ให้ข้อมูลหลักรายนั้นก็ขับรถจักรยานยนต์มารับถึงหน้าบ้านพักของ
ผู้วิจัย หรือในบางวันที่ผู้วิจัยนัดสัมภาษณ์ช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายจะไปอีกบ้านหนึ่งก็พบว่าผู้ให้ข้อมูล
หลักช่วงเช้าเดินทางไปส่งผู้วิจัยถึงบ้านพักหรือพื้นที่เกษตรกรรมของผู้ให้ข้อมูลหลักช่วงบ่าย
ลักษณะความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรเช่นนี้ส่งผลถึงข้อมูลที่มีความลุ่มลึกยิ่งขึ้น จากเดิมที่ความ
ยากลาบากจะเอ่ยถึงเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทานาก็เริ่มลงลึกถึงเรื่องราวส่วนตัว เช่น ความ
บีบคั้นทางจิตใจจากพฤติกรรมของบุคคลในบ้านที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ความบีบคั้นทางจิตใจ
จากอาการเจ็บป่วยทางกาย รวมไปถึงปมในใจซึ่งเกิดจากความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เรื่องราว
เหล่านี้มีความละเอียดอ่อนมากแม้แต่ผู้วิจัยเองก็คาดไม่ถึงว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคที่บั่น
ทอนวิถีชีวิตของผู้ให้ข้อมูลหลัก ส่งผลให้สัปดาห์ที่ 7 เป็นต้นไปผู้วิจัยเจาะลึกในเรื่องราวทางจิตใจ
กับผู้ให้ข้อมูลหลักมากขึ้นขณะเดียวกันลักษณะคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกก็ค่อย ๆ
ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม เช่น
- ผมอยากให้ป้าเล่าให้ฟังนิดนึงได้มั้ยครับ กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บอกว่าตอนนั้น
ทุกข์มาก ตอนนั้นมันเป็นยังไงครับ
- แล้วใจเราละครับ เจอเข้าไปแบบนี้ มันเป็นยังไงบ้าง
- เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีผลกระทบต่อชีวิตมั้ยครับ..อย่างไรครับ
- จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมายังไงครับ
- ในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลหลักผ่านเรื่องราวนั้นมาแล้วจะถามต่อว่า..ทีนี้พอมันผ่านมา
เราผ่านมาแล้วมองย้อนกลับไปวันนั้น เราเห็นอะไรบ้างครับ
ตัวอย่างคาถามเหล่านี้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการเข้าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวิถี
ชีวิตของผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งคาถามเหล่านี้ดูผิวเผินอาจคิดว่าไม่น่าส่งผลกระทบอะไรต่อการพูดคุย
แต่ในความเป็นจริงการนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตก็ถือเป็นการสะกิดบาดแผลทางจิตใจขึ้นมา
อีกครั้ง การสัมภาษณ์ในหลายครั้งจึงต้องถูกขัดจังหวะ ซึ่งผู้วิจัยเองก็ยินดีให้การขัดจังหวะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ผู้วิจัยคานึงถึงสถานะของตนเองอยู่ตลอดว่าขณะนี้กาลังอยู่ในบทบาทของนักวิจัย มิได้เป็น
นักจิตวิทยาที่จะเข้าไปช่วยเหลือ แต่กระนั้นในบางรายก็ประสบความทุกข์ใจที่หนักหนาสาหัส
ผู้วิจัยจึงต้องตัดสินใจเข้าช่วยเหลือด้วยกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งในผู้ให้ข้อมูลหลักที่
ผู้วิจัยเข้าให้ความช่วยเหลือนั้น ผู้วิจัยจาต้องตัดทิ้งจากการวิจัยทันที เนื่องจากอาจส่งผลต่อข้อมูล
ที่ได้รับ ดังนั้นเมื่อสรุปยอดการเข้าถึงครอบครัวผู้ให้ข้อมูลหลักจึงมีถึง 22 ครอบครัว แต่ใช้ในการ
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วิจัยครั้งนี้เพียง 12 ครอบครัวเท่านั้น (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 12 ครอบครัว แสดง
ในภาคผนวก ข)
2. ถอนตัวจากสนาม
ภารกิจหลักในฐานะนักวิจัยที่ปฏิบัติงานตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ที่ 16 นัน้
อาจจาแนกได้ใน 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ซึ่งภารกิจดังกล่าวผู้วิจัยทยอยดาเนินการเรื่อยมาจนปรากฏความอิ่มตัว
ของข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ครั้นผู้วิจัยนึกทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับความ
ทุกข์ใจของผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเกิดขึ้นขณะผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
โดยขณะนั้นผู้วิจัยมิได้ให้ความช่วยเหลือใด ๆ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อผลการวิจัยที่จะ
เกิดขึ้น ต่อเมื่อกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผ่านมาระยะหนึ่งและผู้วิจัยเห็นว่าการให้
ความช่วยเหลือจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการวิจัย ผู้วิจัยจึงใช้ช่วงเวลาในสัปดาห์ที่ 17-18 ในการให้
ความช่วยเหลือ ผู้วิจัยให้ความช่วยเหลือผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยตนเองโดยกระบวนการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา ทั้งนี้สาเหตุที่ผู้วิจัยให้ความช่วยเหลือด้วยตนเองแทนที่จะมอบหมายให้นักจิตวิทยามา
ให้บริการเต็มรูปแบบ เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเรื่องราวความทุกข์ใจของผู้ให้ข้อมูลหลักหลายราย
มีความละเอียดลึกซึ้งมาก หากไม่เข้าใจพื้นฐานวิถีชีวิตมาก่อนจะทาให้การทางานของนักจิตวิทยา
มีความยากลาบากยิ่งขึ้น กอปรกับผู้ให้ข้อมูลหลักมีความไว้วางใจในตัวผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงตัดสินใจให้
ความช่วยเหลือทั้งตัวของผู้ให้ข้อมูลหลักเองและสมาชิกในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
การช่วยเหลือด้วยกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แก่ครอบครัวผู้ให้ข้อมูลหลัก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในสัปดาห์ที่ 18 ผู้วิจัยจึงตัดสินใจถอนตัวออกจากสนาม ผู้วิจัยแจ้ง
ความประสงค์แก่ผู้แนะนาสู่แหล่งข้อมูลก่อนเข้าไปร่าลาครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลหลักจนครบถ้วน
ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกรายอวยพรให้ผู้วิจัยประสบความสาเร็จกับการศึกษาครั้งนี้พร้อมแลกเปลี่ยนของ
ที่ระลึกกัน ซึ่งของที่ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ให้แก่ผู้วิจัยจะเป็นผักและปลาต่าง ๆ บางรายนาผลไม้
ในสวนมามอบให้ ผู้วิจัยรู้สึกตื้นตันกับสิ่งที่แสดงออกถึงความมีน้าใจของครอบครัวผู้ให้ข้อมูลหลัก
แม้จะใช้เวลาในพื้นที่เพียง 18 สัปดาห์หรือประมาณ 4 เดือนครึ่งเท่านั้น
(รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสนามตลอดระยะเวลา 18 สัปดาห์แสดงในภาคผนวก ค)
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้วิจัยวางแผนการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักร่วมกับผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูล
ภายหลังการสารวจพื้นที่และพบปะชาวบ้านในชุมชนในสัปดาห์แรกของการฝังตัว ซึ่งการสารวจ
พื้นที่ดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมองเห็นภาพรวมของประชากรทั้งหมดในตาบลสาพะเนียงโดยเฉพาะ
ชาวนาที่จะใช้เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยมองเห็นอย่างเด่นชัดคือลักษณะ
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ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทานา กล่าวคือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทานา แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่
ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นบุคคลที่มีที่นาเป็นของตนเอง แต่หารายได้จากการปล่อยเช่าที่นาของตนเอง
บุคคลในกลุ่มนี้จึงมีหน้าที่เพียงเก็บค่าเช่าในที่นาของตนมิได้มีส่วนได้เสียกับผลผลิตที่เกิดขึ้น กลุ่ม
ที่สอง เป็นบุคคลซึ่งไม่มีที่นาเป็นของตนเองและไม่มีเงินในการเช่าที่นาของบุคคลอื่น จึงต้องอาศัย
การรับจ้างทานา บุคคลกลุ่มนี้จะไม่เรียกตนเองว่าเป็นชาวนาเพราะมิได้ทานาเป็นกิจวัตร การ
กระทาเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลว่าจ้างให้ทา บุคคลในกลุ่มนี้จะไม่มีอานาจในการวางแผนสั่งการ
เพาะปลูกใด ๆ ทั้งสิ้น พวกเขาจึงเรียกตนเองว่าเป็นผู้รับจ้างในการทานา และ กลุ่มที่สาม บุคคล
กลุ่มนี้อาจมีหรือไม่มีที่นาเป็นของตนเองก็ได้ ในรายที่ไม่มีที่นาเป็นของตนเองก็จะอาศัยเช่าบุคคล
อื่น แต่การเช่านั้นจะมีอานาจในการวางแผนการเพาะปลูก และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเป็น
ต้นทุนการเพาะปลูกทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะผู้ให้ข้อมูลหลักใน กลุ่มที่สาม
ซึ่งเรียกตนเองว่าเป็นชาวนา และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้
1) ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบอาชีพชาวนาซึ่งมีรายได้จากการทานาเป็นรายได้หลัก
2) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุคคลที่มีที่พักอาศัยหรือที่นาในตาบลสาพะเนียง อาเภอ
บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) ผู้เคยผ่านประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยตนเอง
4) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นชาวนาซึ่งมีอานาจในการวางแผนการเพาะปลูกในแต่ละ
ฤดูกาลและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเป็นต้นทุนการเพาะปลูกทั้งหมดด้วยตนเอง
5) ผู้ให้ข้อมูลหลักสมัครใจเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้
หลังจากผู้วิจัยกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว ผู้แนะนาเข้า
สู่แหล่งข้อมูลจึงอาสาพาผู้วิจัยเข้านัดหมายการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก การสัมภาษณ์และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดขึ้นคู่ขนานกันและเป็นการดาเนินการทีละครอบครัว ซึ่งเมื่อผู้วิจัยสัมภาษณ์
มาถึงครอบครัวที่ 10 ผู้วิจัยเริ่มการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ การตรวจสอบครั้งนี้ทาให้มองเห็นปม
ภายในใจอันเป็นอุปสรรคในการดารงชีวิต ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการช่วยเหลือด้วยกระบวนการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาควบคู่ กับการสัมภาษณ์ ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนซึ่งเกิดจากการ
ให้ความช่วยเหลือของผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องตัดข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับความช่วยเหลือ
รวมทั้งสิ้น 8 รายออกจากการศึกษา จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการศึกษากับผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่
ซึ่งระหว่างนั้นก็ยังพบผู้ให้ข้อมูลหลักบางรายที่สมควรให้ความช่วยเหลือทางจิตใจก่อน ดังนั้นหาก
สรุปยอดการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลหลักครั้งนี้จึงมีจานวนรวม 22 ครอบครัว ซึ่งแบ่งเป็นครอบครัวที่
ผู้วิจัยให้ความช่วยเหลือในฐานะนักจิตวิทยา 10 ครอบครัวและครอบครัวที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลใน
ฐานะนักวิจัย 12 ครอบครัว โดยรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลหลักมีดังนี้
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ตารางที่ 3.1 แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ลักษณะการทานา
อายุ
ประสบการณ์
เพศ
การศึกษา สถานภาพ
การ
พื้นที่
(ปี)
การทานา (ปี) รูปแบบ
ครอบครอง (ไร่)
หญิง 67
ป.4
หม้าย
57
นาปี
เช่า
25
หญิง 44
ป.6
20
สมรส
นาปี
เช่า
17
ชาย 40
ป.6
6
หญิง 62
ป.4
โสด
52
นาปรัง
เช่า
18
ชาย 41
ม.3
สมรส
6
นาปรัง
เช่า
9
ชาย 75
หม้าย
51
นาปี
เช่า
50
หญิง 64
ป.4
39
เช่า /
21/
สมรส
นาปี
ตนเอง
6
ชาย 71
ป.4
46
หญิง 48
ม.3
สมรส
35
นาปี
เช่า
50
นาปี/
หญิง 50
ม.3
สมรส
31
เช่า
20
นาปรัง
หญิง 56
ป.4
สมรส
45
นาปี
เช่า
27
หญิง 60
ป.4
50
70 /
สมรส
นาปี เช่า/ตนเอง
10
ชาย 65
ป.4
50
ชาย 65
ป.4
สมรส
30
นาปี
เช่า
80
นาปี/
ชาย 47
ป.6
สมรส
37
เช่า
10
นาปรัง

จากตารางแสดงลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า การวิจัยครั้งนี้ครอบครัว
ที่สมาชิกประกอบอาชีพชาวนารวมทั้งสิ้น 12 ครอบครัว จาแนกรายบุคคลได้ 15 ราย เนื่องจาก
บางครอบครัวประกอบอาชีพชาวนาทั้งสามีและภรรยา เช่น ครอบครัวผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 2, 6
และ 10 จาแนกตามเพศพบว่ามีผู้ให้ข้อมูลหลักเพศชายจานวน 8 รายและเพศหญิงจานวน 7 ราย
อายุของผู้ให้ข้อมูลหลักอยู่ระหว่าง 40-75 ปี การศึกษาเริ่มตั้งแต่ไม่มีการศึกษาเลยไปจนสูงสุดที่
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือม.3 อยู่ในสถานภาพโสด 1 ราย และหม้าย 2 ราย ที่เหลืออยู่ในสถานภาพ
สมรส ประสบการณ์การทานาอยู่ระหว่าง 6-57 ปี การทานามีทั้งในรูปของนาปีและนาปรัง แต่ส่วน
ใหญ่อยู่ในรูปนาปี โดยมีพื้นที่ในการทานาตั้งแต่ 9-80 ไร่ ขณะที่ลักษณะการถือครองที่ดินมีทั้งที่
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ตนเองเป็นเจ้าของและถือครองโดยการเช่า (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 12 ครอบครัว
แสดงในภาคผนวก ข)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ช่วงเวลากลางวันผู้วิจัยพบปะพูดคุยในกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้น
ช่วงเวลากลางคืนผู้วิจัยจะนาเสียงที่บันทึกไว้มาเปิดฟังเพื่อถอดความบทสัมภาษณ์แบบคาต่อคา
(Verbatim) ผู้วิจัยจะพยายามถอดความให้แล้วเสร็จภายในคืนนั้นและจดบันทึกข้อมูลบางส่วน
เพิ่มเติมที่นึกออก แต่ไม่ได้บันทึกไว้ช่วงกลางวัน การรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งคืน
เป็นไปเพื่อความสดใหม่ของข้อมูล แต่กระนั้นในบางคืนผู้วิจัยก็ไม่สามารถทาตามความตั้งใจได้
เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ต้องยกยอดในวันถัดไป
หลังจากผู้วิจัยถอดความบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว ผู้วิจัยนาบทถอดความ
ดังกล่าวมาตรวจทานกับเสียงที่บันทึกไว้ กรณีมีคาผิดหรือการถอดความที่ไม่ตรงตามเสียงที่บันทึก
ก็ดาเนินการแก้ไขจนไม่พบที่ผิดพลาด จากนั้นผู้วิจัยเริ่มกระบวนการถอดรหัสข้อความ (Coding)
โดยผู้วิจัยอ่านบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 1 อย่างละเอียด จากนั้นคัดเลือกประโยคที่
เห็นว่ามีคุณค่าและน่าสนใจ ก่อนนามาจัดหมวดหมู่ย่อย เมื่อได้หมวดหมู่ย่อยแล้วหาความสัมพันธ์
ระหว่างหมวดหมู่ย่อยนั้นเพื่อจัดเป็นประเด็นหลักของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 1 จากนั้น
ผู้วิจัยจึงเริ่มลงมืออ่านบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 2 ในลักษณะเดียวกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
รายที่ 1 นาหมวดหมู่ย่อยที่ได้ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 1 ซึ่งการเชื่อมโยง
ดังกล่าวทาให้มองเห็นว่าในบางประเด็นของผู้ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่งก็ไม่ปรากฏในข้อมูลของผู้ให้
ข้อมูลหลักอีกรายหนึ่ง ผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรายต่อไปเพื่อค้นหาแง่มุมอื่นที่
อาจเกิดขึ้น การดาเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นไปจนถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
หลักรายที่ 12 ซึ่งภายหลังจากการสัมภาษณ์และถอดความแล้วนามาวิเคราะห์ตามวิธีข้างต้น
ผู้วิจัยไม่พบข้อมูลในแง่มุมใดเพิ่มเติม หรืออาจกล่าวได้ว่าข้อมูลได้ซ้ากับข้อมูลในชุดที่ผ่านมาแล้ว
ผู้วิจัยจึงสรุปว่าข้อมูลต่าง ๆ ได้มาถึงจุดอิ่มตัวตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแล้ว แต่อย่างไรก็
ตามความอิ่มตัวที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นภายใต้มุมมองของผู้วิจัยเอง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่
ได้รับเป็นลาดับต่อไป
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
หลังจากผู้วิจัยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามกระบวนการข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงเริ่มให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มาควบคู่กับการวิเคราะห์ ซึ่งการ

57
ตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปในหลายลักษณะเริ่มตั้งแต่การฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลหลัก
(Playback Method) ผู้วิจัยนาบทสัมภาษณ์เชิงลึกที่ถอดความและจัดหมวดหมู่รายบุคคลแล้วไป
พูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลหลักอีกครั้ง โดยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้ผู้ช่วยในการอ่านบทวิเคราะห์ที่ได้รวมถึง
บทสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลหลักฟัง แทนการให้ผู้ให้ข้อมูลหลักอ่านเอง เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักบาง
คนมีสายตาฝ้าฟาง กอปรกับผู้วิจัยเองก็มีปัญหาทางการมองเห็นจึงใช้ผู้ช่วยในกรณีดังกล่าว ซึ่ง
เมื่อผู้ให้ข้อมูลหลักได้ฟังรายงานดังกล่าวแล้ว พวกเขาจะเพิ่มเติมข้อมูลที่ขาดหายไปจากการลืม
ขณะสัมภาษณ์ ข้อดีประการหนึ่งที่เห็นคือ บางครั้งการสัมภาษณ์ในช่วงแรกผู้ให้ข้อมูลหลักมองไม่
เห็นประเด็นสาคัญ การทบทวนทาให้มุมมองของข้อมูลมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นและในบางรายก็เป็น
การเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลใหม่ไหลเข้ามาเพิ่มเติมได้อีกด้วย ขณะที่บางประเด็นที่มีบุคคลอื่นใน
ครอบครัวเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะขอนุญาตสัมภาษณ์บุคคลเหล่านั้นเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือและสร้างสมดุล หรือในบางกรณีที่บุคคลนั้นมิใช่บุคคลในครอบครัวแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เรื่องราวของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยก็จะขออนุญาตเข้าไปพูดคุย บางรายก็นาข้อมูลที่ได้ไป
ตรวจสอบกับผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูลซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี การตรวจสอบใน
หลากหลายลักษณะดังกล่าวทาให้ข้อมูลที่ได้มามีความน่าเชื่อถือสูงสุด แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้
การทางานมีความยากลาบากและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉลี่ยผู้ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่งจะต้อง
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากบุคคลแวดล้อมถึง 2-4 ราย และในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้วิจัยใช้
เวลา 1-3 ชั่วโมงขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมขณะนั้น ขณะที่จานวนครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ครั้งต่อผู้ให้
ข้อมูลหลักหนึ่งราย
นอกจากการตรวจสอบความน่าเชื่อถือดังที่ผู้วิจัยกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยยังได้
นาบทถอดความการสัมภาษณ์เชิงลึกและรายละเอียดต่าง ๆ ให้เพื่อนนิสิตที่มีความรู้ด้านการวิจัย
เชิงคุณภาพจานวน 2 คนร่วมพิจารณาข้อมูลทั้งหมด (Peer Review) ขณะเดียวกันผู้วิจัยก็นา
ข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและมีความสนใจในประชากรที่ผู้วิจัยศึกษา และ
เพื่อนนิสิตระดับปริญญาเอกที่มีความเชี่ยวชาญการวิจัยเชิงคุณภาพจากสถาบันอื่น ผลปรากฏว่า
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคคลต่าง ๆ มีความใกล้เคียงกันมีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันจึงแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือตามระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ
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ข้อจากัดในการวิจัย
แม้ว่าผลการตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูลจะมีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่กระนั้นผู้วิจัยก็ยังมองเห็นข้อจากัดที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ก) การเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิต
ของชาวนาซึ่งเป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนมากโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับภาวะจิตใจส่งผลให้การ
เก็บข้อมูลในผู้ให้ข้อมูลหลักบางรายเมื่อนึกถึงเรื่องราวดังกล่าวแล้วเกิดความรู้สึกสะเทือนใจจนไม่
อาจให้ข้อมูลต่อไปได้ ผู้วิจัยจึงเข้าให้ความช่วยเหลือในฐานะนักจิตวิทยาในทันที ต่อเมื่อระยะเวลา
ผ่านไปผู้วิจัยกลับมาเก็บข้อมูลอีกครั้งพบว่าการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อ
ผลการวิจัยโดยเฉพาะในประเด็นประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคที่พบว่าผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของจุดเริ่มต้นสู่การฟันฝ่า ดังนั้นผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์โดยการตัดข้อมูลที่เกิดจาก
การช่วยเหลือในฐานะนักจิตวิทยาทิ้งทั้ งหมด และเริ่มเก็บข้อมูลภายใต้บทบาทนักวิจัยที่ชัดเจนอีก
ครั้ง และส่งผลถึงการทางานของผู้วิจัยที่ต้องเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลหลักถึง 22 ครอบครัว
ข) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในพื้นที่ตาบลสาพะเนียง อาเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการวิจัยทั้งหมดที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้อาจไม่สามารถ
นาไปอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นได้หรือแม้แต่ในพื้นที่ตาบลสาพะเนียงเอง หากเป็นการ
เก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่ต่างกัน ผู้วิจัยต่างคนกันก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าผลการวิจัยที่ได้จะตรงกันจึง
เป็นข้อจากัดที่ชัดเจนของการศึกษาในลักษณะนี้แต่สิ่งที่จะได้จากการศึกษาครั้งนี้คือผลการวิจัยที่
ลุ่มลึกโดยเฉพาะลักษณะของสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ การให้ความหมายประสบการณ์และการ
อภิปรายเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดสาหรับนักจิตวิทยาที่จะต้องปฏิบัติงาน
กับบุคคลในกลุ่มนี้
จะเห็นได้ว่าวิธีดาเนินการวิจัยในการศึกษาประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของ
ชาวนาไทยนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและละเอียดลึกซึ้งมาก ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงให้ความสาคัญตั้งแต่
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมตนเองในด้านต่าง ๆ จนถึงการฝังตัวเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก ซึ่งการฝัง
ตัวนี้ผู้วิจัยจาเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ
ของข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ขณะเดียวกันการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือก็เป็นสิ่งที่นักวิจัยเชิงคุณภาพจะละทิ้งมิได้ ดังที่ผู้วิจัยอธิบายขั้นตอนการทางานไว้
ในหัวข้อที่ผ่านมา ดังนั้นหากสรุปวิธีดาเนินการวิจัยเป็นแผนภาพสามารถแสดงได้ดังนี้
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ลงทะเบียน
เรียนวิจัย

เริ่มฝังตัว
ในสนาม

คัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์
ข้อมูล

ลงสนาม
สารวจพื้นที่

ตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือ

เขียนรายงานการวิจัย

แผนภาพที่ 3.1 วิธีดาเนินการวิจัย

ถอนตัวออก
จากสนาม

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ชาวนาถือเป็นอาชีพสําคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน แต่บุคคลใน
กลุ่มอาชีพนี้กลับมีวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคท้าทายให้พวกเขาก้าวเดินไปด้วยความยากลําบาก
การศึกษาที่ผ่านมาอาจศึกษาอุปสรรคในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยังไม่ปรากฏการศึกษาถึงภาวะจิตใจ
ของบุคคลในกลุ่มนี้เลย ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาภาวะจิตใจท่ามกลางอุปสรรคของ
ชาวนา และประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคในวิถีชีวิตของชาวนาเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล้อง
เหมาะสมที่จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) โดย
การศึกษาในครั้งนี้คัดเลือกจากตัวแทนครอบครัวชาวนาจํานวน 12 ครอบครัว ซึ่งทั้งหมดพักอาศัย
ในตําบลสําพะเนียง อําเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สําพะเนียงเป็นหนึ่งในหกตําบลที่ขึ้นตรงกับอําเภอบ้านแพรก พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคง
รักษาความเป็นพื้นที่เกษตรกรรมไว้อย่างเหนียวแน่น แม้ความเจริญทางวัตถุจะค่อย ๆ คืบคลาน
เข้ามาทีละเล็กทีละน้อย ส่งผลถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ก็ยังคงหาเลี้ยงปากท้องด้วยวิถีชีวิตทางการเกษตรเป็นหลักจึงไม่แปลกที่จะเห็นการ
ทักทายปราศรัยกันระหว่างชาวนากับชาวสวน ชาวสวนกับคนเลี้ยงเป็ดไก่ คนเลี้ยงเป็ดกับคนหา
ปลา โดยเฉพาะชาวนาที่จะพบได้เรียงรายบริเวณแนวพื้นที่ ซึ่งจากการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวนา
มาเป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ ทําให้ผู้วิจัยได้ซึมซับกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและปราศจากความ
ซับซ้อนในการดํารงชีวิต แต่กระนั้นภายใต้ความเรียบง่ายก็แฝงไว้ด้วยความยากลําบากที่พวกเขา
จะต้องผ่านมันไปให้ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอนําเสนอผลการวิจัยจากศึกษาประสบการณ์การฟันฝ่า
อุปสรรคของชาวนาไทยในสองประเด็นหลักได้แก่อุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา และเส้นทางสู่การฟัน
ฝ่าอุปสรรค
อุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ความยากลําบากเป็นอุปสรรคที่ปรากฏขึ้นในหลากหลายรูปแบบ มีทั้งอุปสรรคที่
คาดคะเนได้ล่วงหน้าว่าจะต้องเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของชาวนา เช่น สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออํานวย
การรบกวนจากศัตรูข้าว ระบบชลประทานไม่ทั่วถึง และความผันผวนด้านปัจจัยราคา แต่เมื่อลง
สัมผัสสนามจริงกลับพบว่าวิถีชีวิตของชาวนามิได้มีอุปสรรคเพียงที่คาดคะเนไว้เท่านั้น อุปสรรคยัง
ปรากฏในลักษณะอื่นเพิ่มเติมด้วย ซึ่งหากมองผิวเผินอาจไม่ เคยได้ตระหนักว่าเหตุการณ์เหล่านั้น
จะสร้างผลกระทบต่อวิถีชิวิตชาวนา แต่ในความเป็นจริงอุปสรรคเหล่านั้นล้วนสร้างความ
ยากลําบากให้แก่ชีวิตของพวกเขาอย่างมากมาย ในส่วนแรกนี้ผู้วิจัยจึงขอขยายความเกี่ยวกับ
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อุปสรรคทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของชาวนาในตําบลสําพะเนียง แบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ 8
ประการ ดังนี้
1. สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออานวย
การทํานาในแต่ละฤดูกาลจําเป็นยิ่งที่ชาวนาจะต้องพึ่งพาสภาพดินฟ้าอากาศให้
เป็นผู้กําหนดชะตาชีวิต หากปีใดดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออํานวย ปีนั้นชาวนาเตรียมรับความบีบคั้นได้
ทันที ซึ่งสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการทํานา ได้แก่ ฝนแล้ง น้ําท่วมและลม เป็นต้น
1.1 ฝนแล้ง
สําหรับชาวนาที่ทํานาปีนั้นถือว่าเรื่องฝนเป็นสิ่งสําคัญที่จะกําหนดชีวิตของต้นข้าวใน
ฤดูกาลนั้น ๆ เพราะนาปีจะทํากันเพียงครั้งเดียวในรอบปี เริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงต้นของฤดูฝน ซึ่งถ้า
หากปีนั้นฝนไม่ตกตามฤดูกาล เมล็ดข้าวที่หว่านไปก็ได้รับความเสียหาย ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลหลักดังนี้
“ดินฟ้าอากาศนะ หว่านไปแล้วฝนไม่ตก มันก็ไม่ขึ้น พอมันไม่ขึ้นมันก็เสีย” (ID 3)
“ฝนมันไม่ตกตามฤดูกาลน่ะ พอเราต้องการฝนเนี่ย มันไม่ได้ มันไม่ตกให้เรา” (ID 7)
“พวกฟ้าฝนไงบางทีมันก็แล้ง ข้าวตาย บางทีเราหว่านฝนไม่ตกข้าวมันก็ไม่ขึ้น” (ID 8)
“อย่างปีนึงนะฝนไม่ค่อยดี ฝนแล้ง หว่านข้าวขึ้นมาก็อยากจะตาย แต่มันก็ต้องเสี่ยง
อ่ะเป็นปี ๆ ไป ชีวิตชาวนาอย่างเรามันก็ต้องขึ้นอยู่กะฟ้ากะฝนอยู่แล้ว ” (ID 11)
“ฝนแล้ง คือเรื่องฝนนี่สาคัญ ฝนแล้งก็อุปสรรค บางปีฝนมาไม่ทันตั้งตัว ข้าวทะลึ่งไม่
ทันก็จมเสียไป” (ID 11)
1.2 น้าท่วม
น้ําถือเป็นปัจจัยสําคัญที่คอยหล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตของต้นข้าว ซึ่งปริมาณจะต้องมี
ความสอดคล้องกับพันธุ์ข้าวที่เลือกใช้ หากปีใดมีปริมาณน้ํามากหรือฝนตกมากเกินไปจนเกิด
ภาวะน้ําท่วมก็จะส่งผลโดยตรงต่อต้นข้าวสร้างความเสียหายแก่ชาวนา ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลหลักดังนี้
“แต่ปัญหาหลัก ๆ ก็จะเป็นเรื่องน้าเพราะมันเป็นที่ลุ่ม ปีนึงทาได้แค่ครั้งเดียว ปีไหนที่
น้ามาก นาก็จะล่ม ปีนั้นก็จะไม่ได้เลย สูญไปเลย” (ID 2)
“หว่านแล้วก็เสียหมดเลย ข้าวยังไม่ท้องเลยนะ น้าขึ้นจาได้ว่าสามสี่เดือนนะ กันยา
ตุลา พฤศจิกา ธันวา แต่น้านี่นอนอยู่ในทุ่งสองเดือนไม่เขยื้อนไปไหนเลย” (ID 3)
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“พอหว่านปุ๊บ ฝนตกล่ม ล่มไปเลย โชคดียังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะ ก็ไปเลยหมื่นห้าทุน ก็
รวมค่าไถ ค่าหว่าน ค่าสูบน้า ค่าข้าวปลูกอยู่ในหมื่นห้านั้น ” (ID 4)
1.3 ลม
ลมถือเป็นปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการทํานา หากพัดในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น
ช่วงที่ข้าวกําลังจะออกรวงหรือเป็นลักษณะของลมหนาวก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเมล็ดข้าวที่
จะออกไม่เต็มที่ ผลผลิตที่ได้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้
“ตอนนี้เลยเนี่ยนะก็เรื่องลม ช่วงข้าวกาลังจะออกรวงนะ มันก็ทาให้ข้าวออกไม่สุดบ้าง
ออกครึ่งรวงบ้าง” (ID 4)
“ช่วงนี้ลมโยกข้าวมันก็ขาวเลยทีนี้ มันก็เลยมีเสียบ้าง ไม่เต็มร้อย ไม่เต็มเม็ดเต็ม
หน่วย” (ID 11)
2. การรบกวนจากศัตรูข้าว
สิ่งหนึ่งที่ชาวนาจะต้องเผชิญอย่างเลี่ยงไม่ได้และถือเป็นปัญหาใหญ่สําหรับ
ชาวนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นคือศัตรูข้าว ได้แก่ วัชพืช โรคพืช และสัตว์ เหล่านี้สร้างความ
เสียหายให้แก่ชาวนาและส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอีกด้วย
2.1 วัชพืช
ลักษณะของวัชพืชที่ชาวนาพบจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และรูปแบบการทํานา แต่
ทั้งหมดล้วนนํามาซึ่งความเดือดร้อนในการเพาะปลูก เกิดสภาวะขาดทุน ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ละมาน1มันคล้าย ๆ ข้าวเรานี่แหละแต่มันจะมีหาง มีดอกเป็นหาง ๆ ที่นี้พอมันมีปุ๊บ
มันจะกินข้าวหมดเลย” (ID 1)
“ข้าวดีด ข้าวเด้ง2 หญ้าลิเก3 นี้แหละ ถ้าไม่เกี่ยวออกนะไม่ได้กินเลย” (ID 1)
“ชาวนาถ้าสังเกตหน่อยจะดูออกนะเพราะสีมันจะผิดกัน ข้าวนาปรังนี่สีออกเขียวดา
ข้าวดีดนี่ปลายจะออกแหลมจะเหลือง ใส่ปุ๋ยยังไงมันก็ไม่เขียวดา แล้วมันจะโตกับข้าวนา
1

ละมาน หมายถึง หญ้าชนิดหนึ่งที่ลําต้นตั้งตรง ชอบขึ้นในที่น้ําท่วมขัง มักจะขึ้นปนกับข้าวในนาข้าว หรือตามคันคูน้ําทั่วไป มีลํา
ต้นกลมแข็ง สูงไล่เลี่ยกับข้าว มีใบและหูใบคล้ายข้าวมาก แต่ขนาดใบใหญ่กว่า ดอกและช่อดอกมีลักษณะคล้ายข้าว แต่เมล็ดลีบ
กว่าไม่พองเต็มเหมือนข้าวและปลายเมล็ดมีหางเป็นเส้นยาวยื่นออกมา
2
ข้าวดีด ข้าวเด้ง เป็นข้าววัชพืชร้ายแรงในนาข้าว ที่มีลักษณะเหมือนต้นข้าวจนแยกไม่ออกในระยะต้นกล้า ในระยะเริ่มต้นของการ
ระบาดจะแฝงตัวเข้ามาในนาข้าวเพียงไม่กี่ต้น หากไม่มีการกําจัดในระยะเวลา 2-3 ฤดูเท่านั้น จะสามารถเพิ่มจํานวนเป็นหลายล้าน
ต้นปกคลุมจนมองไม่เห็นต้นข้าว
3
หญ้าลิเก เป็นละมานชนิดหนึ่ง
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ปรัง แล้วพอออกรวงมาอาทิตย์กว่า ๆ นี้มันจะร่วงเลย ทีนี้ระบาดเต็มก็เตรียมขาดทุน
เลย” (ID 4)
2.2 โรคพืช
โรคพืชถือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนําความเสียหายมาสู่ชาวนาและผู้ประกอบอาชีพเพาะปลูก โรค
พืชในแต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่างกัน บางรายร้ายแรงจนต้องทําลายผลผลิตทั้งหมดก็มี ดังคํา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“โรคมันเกิดขึ้นเยอะ ใบรงใบราไรเงี้ย รายได้เราไม่คุ้มกับค่ายาค่าปุ๋ย พอจะได้ฝักมันก็
เป็นโรคตาย หนอนบ้าง กินต้น กินฝักบ้าง บางทีได้ฝักมาก็กินไม่ได้หนอนมันกินก็ต้องทิ้ง
หรือบางทีมันเป็นโรค อันนี้มันเป็นตอนหลัง 7 วันไปแล้วสิ เราใส่ปุ๋ยไปแล้ว ลงทุนค่าปุ๋ย
ไปแล้ว แล้วมันมาเป็นโรคใบเหลือง มีเชื้อรา เราก็ต้องไถทิ้งสิเพราะมันฉีดไม่หาย” (ID 4)
“อีกปีก็เป็นโรคคอจ๋อ 1 ข้าวออกมาคาคอจ๋อ ก็ไม่ได้กินทั้ง 2 ปี” (ID 1)
2.3 สัตว์
สัตว์ถือเป็นศัตรูข้าวที่มีในบางพื้นที่เพาะปลูก เช่น นก หนู ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล
หลักต่อไปนี้
“ตอนนี้ที่เป็นศัตรูเลยนะก็เรื่องนก นกพิราบนี้ต้องคุมหลายวันเลยนะ” (ID 9)
“พวกแมลง พวกโรค ถ้าเป็นสัตว์นะก็จะมีหนู นี่ก็อุปสรรคนะ” (ID 9)
3. ระบบชลประทานไม่ทั่วถึง
ระบบชลประทานเป็นระบบการจัดส่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกของทางภาครัฐเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่เกษตรกร ซึ่งสําหรับชาวนาแล้วถือเป็นส่วนสําคัญในการเพาะปลูก ชาวนา
บางรายอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากระบบชลประทานส่งผลให้เกิดปัญหาในการเพาะปลูก หรือในรายที่
ทํานาปีและนาปรังในบริเวณต่อเนื่องกัน คาบเกี่ยวกัน ก็มักพบปัญหาในการเปิดปิดประตูน้ํา
เนื่องจากการระบายน้ําเข้าออกสําหรับนาปีและนาปรังมีความแตกต่างกัน เหล่านี้นํามาซึ่งความ
ขัดแย้งระหว่างชาวนาด้วยกันและกลายเป็นความบีบคั้นแก่ตัวชาวนาที่กําลังเผชิญ ดังคํา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“น้ามันเข้าไม่ถึงก็เลยต้องดูดน้าเข้านา แล้วอีตอนจะเกี่ยวต้องดูดอีกนะ ที่มันดอนน้า
ไม่ออกอีก ดูสิ..เลยกลายเป็นเสียสองต่อ” (ID 3)
“เวลาใกล้ ๆ เขาก็จะปล่อยน้ามา มันก็มานาเราสิ ก็นาเรามันเป็นที่ลุ่ม ” (ID 6)
1

โรคคอจ๋อ ในความหมายของผู้ให้ข้อมูลหลักหมายถึง ลักษณะของต้นข้าวที่แคระแกรน
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“เราก็พูดอะไรไม่ได้ นาปีมันสู้นาปรังไม่ได้ เพราะนาปรังเขาเยอะ นาปีเรามันพูด
อะไรไม่ขึ้น นาปีน้าเข้าน้าออกมึงทาได้ไม่ได้ไม่สนใจหรอก เขานึกจะเปิดก็เปิดนึกจะปิดก็
ปิด มันมั่วไปหมด มันถึงได้ลาบากไง” (ID 5)
“เวลาเราต้องการน้า ทางเหนือเขาไม่ต้องการ เขาให้เราปล่อยออก คือทุ่งเรามันเป็น
ทุ่งรับน้า เราต้องการน้านาปีแต่ทางเหนือเขาเป็นนาปรังเขาต้องการให้เราปล่อยน้าออก
มันก็ขัดกัน” (ID 7)
“เรื่องชลประทานเนี่ย มันไม่ให้ความสะดวกกับประชาชน มันเน้นแต่นาปรัง เปิดน้า
แล้วก็ไม่ยอมปิด คือประตูมันไม่ดี แล้วก็ไม่คิดจะแก้ไขอะไร” (ID 11)
“ชาวนาเราก็จะมีปัญหาเรื่องน้านี่แหละมาก โดยเฉพาะช่วงเมษาเนี่ย เรื่องน้าเรื่อง
ชลประทานเนี่ยถ้าไม่จัดการกันดี ๆ บางปีถึงกับมีปัญหาขัดแย้งกันก็มี” (ID 12)
4. ความผันผวนด้านปัจจัยราคา
ราคาถือเป็นสิ่งสําคัญที่กําหนดชะตาชีวิตของชาวนา ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของต้นทุน
การผลิตหรือค่าโสหุ้ยในการทํานา และราคาขาย
4.1 ค่าโสหุ้ยในการทานา
ชาวนาเกือบทุกรายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงค่าโสหุ้ยในการทํานาหรือต้นทุนการผลิตที่
ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากอดีตมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย ค่ายาฉีด ค่าเช่ารถเกี่ยว ค่าแรงในการเกี่ยว
การหว่าน การไถ บางรายเปรียบเทียบกับอดีตที่ค่าโสหุ้ยต่ําเพราะส่วนใหญ่ขอแรงกัน จึงไม่มี
ต้นทุน ขณะที่บางรายค่าโสหุ้ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากพื้นที่ไม่เอื้ออํานวย ขณะที่บางรายอยู่ในภาวะบีบ
บังคับให้ทํานาในปริมาณพื้นที่ที่มากขึ้น เนื่องจากค่าโสหุ้ยที่เพิ่มขึ้นทําให้เมื่อหักราคาขายแล้วยัง
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว นอกจากนี้ยังพบว่าชาวนาบางส่วนถูกบังคับจ่ายค่าเช่านาใน
ราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากเจ้าของพื้นที่มองว่าชาวนาขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น เหล่านี้นํามาซึ่งความ
บีบคั้นแก่ชาวนาในยุคปัจจุบัน ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ข้าวราคาแพงขึ้น ใช่ แต่ต้นทุนก็แพงขึ้น เออ..นี่น้ามันราคาลง ข้าวก็ราคาลงตาม
น้ามันนะ แต่ปุ๋ยยาไม่ลง” (ID 3)
“ตอนนี้ราคามันกาลังจะตกลง แต่ของไม่ลง อย่างปุ๋ยยังแพงอยู่ พันธุ์ข้าว ค่าไถ ค่า
อะไรยังแพงอยู่” (ID 4)
“สมัยนี้นะจ้างลูกเดียว โสหุ้ยมันเลยเยอะ ทีนี้ไม่จ้างได้ไงมันไม่ทันเขาสิ ไปมัวเย้ว ๆ
เขาไปถึงไหนหมดแล้ว ไม่ได้ แล้วเดี๋ยวนี้แขกเกี่ยวก็ไม่มี” (ID 5)
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“น้ามันเข้าไม่ถึงก็เลยต้องดูดน้าเข้านา แล้วอีตอนจะเกี่ยวต้องดูดอีกนะ ที่มันดอน
น้าไม่ออกอีก ดูสิ..เลยกลายเป็นเสียสองต่อ น้ามันก็แพง ทุนมันถึงเยอะไง” (ID 3)
“ต้นทุนก็แพง แล้วเราก็ท้อ เหนื่อยใจว่าเอามาขายแล้วก็ราคาถูก ” (ID 7)
“ค่าเช่านาถูกแต่ไอ้ค่าอื่น ๆ มันก็แพง ปุ๋ยแพง ยาแพงมันก็ลาบาก” (ID 8)
“ปีที่แล้วหนอนใบขาวมันมาตอนฝนตกกินใบขาว ห้าวันฉีด เจ็ดวันฉีด มันก็หมดเยอะ
เนี่ย ๆ ฉีดไปเจ็ดแปดเทียวอ่ะ หมดไปเป็นหมื่น” (ID 8)
“สมัยนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อน เดี๋ยวนี้จ้างเขาทั้งนั้น ค่าโสหุ้ยมันเลยสูงมาก เหมือนมัน
บังคับว่าถ้าทา 10-20 ไร่นี่อยู่ไม่ได้ หักกาไรแล้วแทบไม่เหลือ” (ID 10)
“เขาเห็นเราทานาได้ดีใช่มั้ย เขาขอขึ้นค่าเช่านาเราแล้วนะ จาก 500 นี่ตอนนี้ขอเป็น
1000 แล้วนะ” (ID 12)
“อีคนใหม่นี่เขาไม่ได้ดูเหตุการณ์เลยนะ อยากจะโทรให้เขามาดูจังเลยว่าข้าวปลามัน
เป็นไง เขาจะเอาข้างเดียวเลยอ่ะ เห็นว่าข้าวราคาดีก็จะเอาราคาเช่าขึ้น” (ID 1)
4.2 ราคาขาย
ราคาขายข้าวของชาวนาในปัจจุบันถือว่าปรับเพิ่มขึ้นจากอดีตมาก แต่หากพิจารณาถึง
ต้นทุนการผลิตที่ก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทําให้เมื่อหักส่วนต่างแล้วชาวนาเองไม่ได้รับผลกําไร
เท่าที่ควร ขณะที่บางรายกล่าวถึงราคาที่ชาวนาไม่สามารถกําหนดเองได้แม้จะเป็นผู้ผลิตก็ตาม มี
การหักความชื้น สิ่งเจือปนต่าง ๆ ส่งผลให้ราคาขายจริงลดต่ําลงจากราคาที่กําหนด นอกจากนี้ยัง
มีชาวนากล่าวถึงนโยบายของภาครัฐที่ไม่สามารถทําได้จริง สร้างความบีบคั้นแก่ชาวนา ดังคํา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้
“บางทีทีแรกดีใจแทบตายเห็นข้าวดีมาก แต่พอไปขายกลับราคาถูกสุด ๆ” (ID 7)
“ส่วนที่ผ่าน ๆ มาเรื่องราคาก็เป็นปัญหานะ บางปีได้ข้าวเยอะแต่ราคาตกมาก หักทุน
กาไรแล้วแทบไม่เหลือ” (ID 2)
“เวลาไปขาย ข้าวเปียกโดนตัดราคาอีก” (ID 3)
“เรากาหนดราคาเองไม่ได้ อันนี้เป็นอุปสรรคเลยนะสาหรับพวกเกษตรกร” (ID 4)
“รัฐประกันราคาที่สักหมื่นนะ ถ้าฟังข่าวมันหมื่นกว่า แต่ในความจริงนะไม่ได้ เพราะ
มันถูกหักความชื้น ค่าโน้นนี่นั่น เหลือหมื่นนึงอย่างเก่ง บางทีเก้าพันกว่า ๆ คือนี่คือระดับ
ราคาที่เราพออยู่ได้ แต่ถ้าลงไปแปดพันนี่เราชักหนาว ๆ ร้อน ๆ แล้วถ้าไปที่ห้าหกพัน
เหมือนแต่ก่อนตาย ชาวนาตายจริง ๆ” (ID 4)
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“ข้าวนี่เป็นคนทานะ แต่ราคาเราตีเองไม่ได้นะ เป็นหน้าที่ของโรงสี” (ID 9)
“รัฐบาลประกันราคาได้แต่คาพูดแต่ทาไม่ได้ พอไปขายโรงสีจริง เขาติเราเรื่อง
สิ่งเจือปนเยอะ ความชื้นเยอะ เราก็ถูกกดราคา” (ID 9)
5. ความยากจน
ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งรุมเร้าให้เกิดความบีบคั้นในวิถีชีวิตของชาวนา
เพราะความยากจนนํามาสู่ความยากลําบากในชีวิต ปัญหาเงินทุน และภาวะหนี้สินอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้
5.1 ความยากลาบากในชีวิต
ความยากลําบากในชีวิตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของชาวนานั้นถ่ายทอดให้เห็นอย่างชัดเจน
จากเรื่องราวในอดีตที่แม้ชาวนาจะทํานาแต่ก็ต้องซื้อข้าวสารกิน ราคาข้าวสารต่อถังอาจราคาไม่
แพง แต่สําหรับคนจนก็ไม่สามารถซื้อหาในปริมาณที่เกินความจําเป็นได้ ขณะที่ในฤดูหนาวชาวนา
จะใช้เพียงผ้าขาวม้าหรือผ้าถุงของผู้เป็นพ่อแม่เท่านั้นในการป้องกันตนเองจากความเหน็บหนาว
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ถ้านํามาเปรียบเทียบกับผ้าขี้ริ้วในปัจจุบันก็ดูแย่กว่า ส่วนชาวนาที่มีลูกเมีย
ก็จะยอมกัดฟันเจียดเงินที่มีเพียงเล็กน้อยเพื่อซื้อผ้าห่มเป็นเครื่องกันหนาวให้แก่ลูก ๆ แม้ตนเอง
จะต้องซุกตัวนอนภายใต้กระสอบป่านเก่า ๆ ก็ตาม ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ชีวิตลาบากมาช่าโชก สมัยก่อนนะข้าวสารถังละ 20 บาทยังไม่มีเงินซื้อเป็นถังเลย”
(ID 1)
“ผ้ายังไม่มีจะห่ม หน้าเกี่ยวข้าวนอนกันใต้ถุนเอากระโถง 1แม่มานอนห่มกันสามคน
หน้าหนาว เห็นผ้าขี้ริ้วที่ไอ้พวกนี้มันทิ้งบอกดีกว่าเสื้อกูสมัยไปเรียนอีก” (ID 5)
“ตะก่อนเงินไม่มี หน้าหนาวก็เจียดเงินนะไปซื้อผ้าห่มให้ลูก ส่วนเราก็กระสอบป่านห่ม
ไป” (ID 11)
5.2 เงินทุน
ความยากจนเป็นส่วนหนึ่งซึ่งบีบบังคับชาวนาให้จมปลักอยู่ในอาชีพนี้ ครั้นจะเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางอื่น เช่น ค้าขายก็ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน หรือในรายที่มีเงินทุนอยู่
ในระดับจํากัดก็ไม่อาจคิดหาทางขยับขยายพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้นได้ และยังส่งผลถึงโอกาสใน
การเข้าถึงปุ๋ย ยาที่ไม่สามารถซื้อหามาฉีดได้ ต้องปล่อยต้นข้าวไว้ตามธรรมชาติ ดังคําสัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้

1

กระโถง ในความหมายของผู้ให้ข้อมูลหลักหมายถึง ผ้าขาวม้า
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“ไอ้คนจนเนี่ยนะลูก เรื่องไปค้าขายไม่ต้องพูดเลยนะ ไม่มีเพราะมันไม่มีทุน คนจน
อย่างเดียวที่ทาได้คือใช้แรง เอาแรงแลกเงินเท่านั้น” (ID 1)
“ทาไม่เยอะ มันก็ได้ไม่เยอะ ไม่มีทุน มีเท่านี้ก็ทาเท่านี้ ” (ID 2)
“พวกที่เขาหว่านปุ๋ย ข้าวมันจะแกร่ง น้าหนักมันจะดี ถ้าไม่หว่านข้าวมันจะไม่แกร่ง ดู
เมล็ดมันจะลีบจะแฟ้บ แต่ก็คิดว่าคงไม่หว่านละสู้ราคาไม่ไหว” (ID 5)
5.3 หนี้สิน
ชาวนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเผชิญภาวะหนี้สินมาโดยตลอดเนื่องจาก ความผันผวนของ
สภาพดินฟ้าอากาศ ค่าโสหุ้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้แต่ในรายที่เคยทําไร่มาก่อนก็ประสบภาวะหนี้สิน
ลักษณะใกล้เคียงกับชาวนา เหล่านี้สร้างความบีบคั้นให้ชาวนาเป็นอย่างมาก ดังคําสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“3 ปีเป็นหนี้แสนสอง มันมาจากปีสองปีแรกเนี่ยมันก็เป็นหนี้เขาพันสองพันบ้าง ห้า
พันแปดพันบ้าง อีเดือนสุดท้ายเนี่ยรวมเป็นหนี้เขาแสนสองเลย เพราะมันทาปีนึง 4 เที่ยว
ไอ้ปีนั้นอ่ะนะ พออีครั้งสุดท้ายนี่มันตกเข้าหกหมื่นเลย” (ID 4)
“ถ้าข้าวไม่มีน้ามา แล้วจะไปเอาเงินจากตรงไหนละ ไหนจะกู้เงินเขามา ข้าวก็ไม่ได้
ชาวนาส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นหนี้เป็นสินกันซะเยอะ” (ID 12)
“เงินทองเราไม่ได้มีเองมันต้องกู้ยืมเขามา เงินลงทุนก็ต้องกู้เขามา นาก็ต้องเช่า ทุก
อย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมด” (ID12)
“พอ ธ.ก.ส. เขาเปิดให้กู้เราก็ไปกู้กะเขา ตามชาวบ้านก็ไม่มี มันก็ต้องกู้นะลูกเพราะ
อย่างทานาเดี๋ยวนี้โสหุ้ยมันก็แพงนะลูก ถ้าไม่กู้ก็ไม่รู้ทาไงละ” (ID 1)
6. พฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวไม่เหมาะสม
พฤติกรรมของบุคคลในหลายครอบครัวที่เห็นได้เด่นชัดมาจากผู้เป็นคู่ชีวิตและ
ลูกหลาน บางรายมีคู่ชีวิตที่ติดเหล้า บางรายมีลูกเกเร คบเพื่อนที่ชักชวนกันไปในทางเสื่อมเสีย
บางรายอดทนทํางานส่งเรียน แต่ลูกกลับไปคบหาเพื่อนต่างเพศและมีสัมพันธ์ก่อนวัยสมควร บาง
รายลูกหลานเถลไถล กลับบ้านไม่ตรงเวลา เหล่านี้สร้างความบีบคั้นทางจิตใจให้แก่ชาวนา ดังคํา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ทีแรกที่แต่งงานกันใหม่ ๆ ก็ไม่กินเหล้านะ พอลูกโต ๆ หน่อยก็เริ่มมากินแล้วก็เริ่มติด
เลย ตะก่อนก็กินนิดหน่อย กั๊กหนึ่งก็ตกห้าสลึงหกสลึง พอเหนื่อยมาก็กินกั๊กหนึ่ง หนักเข้า
กั๊กหนึ่งชักไม่พอซะแล้ว จากกั๊กกลายเป็นขวดซะแล้ว กินวันยันค่า” (ID 1)
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“แต่ลูกจบแล้วไม่ได้เข้างานซะนี่สิ อุตส่าห์ส่งเรียนจนจบบัญชี ยังไม่ได้เข้างาน
ทางาน ก็ดันมาแต่งงานซะนี่” (ID 10)
“เรื่องผู้หญิงไง จะไปเอาเขามาข่มขืน ไอ้ลูกเราน่ะไม่ได้ทากับเขาหรอก แต่ไปกันเป็น
กลุ่มไง แล้วรักเพื่อน ก็เลยโดนเป็นกลุ่มเลย” (ID 9)
“เนี่ยที่เก็บเงินมาขนาดนี่เพื่อใครล่ะถ้าไม่ใช่ลูก อยากให้มันได้เรียนสูง ๆ อย่างน้อย
ปริญญานี่มันต้องมี แต่นี้อะไรส่งไปเรียนดันไปมีแฟน มันนอกลู่นอกทางสิอย่างงี้ ” (ID 2)
“ป้าละหนักใจจริง ๆ มันบอกไปทารายงาน บ้านช่องไม่อยากจะกลับ ไปทีสองคืนสาม
คืนคิดดูสิมันไปทารายงานอะไรของมัน” (ID 1)
7. อาการเจ็บป่วยทางกาย
อาการเจ็บป่วยทางกายเป็นสภาวะซึ่งเกิดกับตัวของชาวนาเอง เกิดจากความ
เสื่อมถอยของระบบอวัยวะภายในร่างกาย ขณะที่รายหนึ่งอาการเจ็บป่วยเกิดจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์จนเกือบทําให้สูญเสียอวัยวะสําคัญที่ใช้ในการมองเห็น เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทําให้
เกิดความบีบคั้นแก่ชาวนา ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ลูกคนเล็กอ่ะนะเอาน้าผึ้งมาหยอดที่ตา หยอดไปมันก็แสบ ลุงก็เข้าใจว่ามันคงเข้าไป
กัดไอ้ที่เคือง ๆ มั้ง ก็ไม่ได้คิดอะไร ตะนี้มันยังไงเริ่มตามัวสิ แล้วมัวขึ้น ๆ ชักใจไม่ดีแล้วก็
ไปโรงบาลบ้านแพรกหมอเขาว่ารักษาไม่ได้แล้วตาบอดแน่ ๆ” (ID 11)
“ลองจับดูสิ หลังมือมันบวม แล้วปลายนิ้วเนี่ยมันก็ชา ไอ้เราก็สงสัยว่ามันจะเป็นพวก
อัมพฤกษ์ อัมพาตไง” (ID 3)
“แล้วเท้าเนี่ยนะ เวลาเดินไปมันก็ชาไปแถบนึง ไอ้ส่วนอื่นน่ะ หมอเขาว่าไม่เป็นไร แต่
มือเนี่ยต้องผ่า” (ID 3)
“เรามันเป็นต่อมลูกหมาก นี่ก็เป็นมา 2-3 ปีแล้ว ทีแรกเนี่ยนะฉี่ออกเป็นเลือดเลย”
(ID 5)
“ตั้งกะไปผ่านิ่วมาน่ะสิ ก็ไอ้ก่อนนะพอเยี่ยวมามันก็แสบ ๆ ขัด ๆ น่ะ มันก็ปวด มันก็
ไม่ดีอ่ะนะ” (ID 6)
8. การสูญเสียบุคคลในครอบครัวและทรัพย์สิน
การสูญเสียเป็นสภาวะที่บุคคลต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นเจ้าของ
สําหรับชาวนานั้นก็ต้องเผชิญกับการสูญเสียเช่นกัน ทั้งการสูญเสียบุคคลในครอบครัวและ
ทรัพย์สิน ซึ่งการสูญเสียนี้เมื่อเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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8.1 บุคคลในครอบครัว
การสูญเสียบุคคลในครอบครัวของชาวนามีทั้งการสูญเสียแบบกะทันหันหรือการสูญเสีย
จากอุบัติเหตุ และการสูญเสียแบบรู้ตัวล่วงหน้าหรือการสูญเสียจากการเจ็บป่วย ดังคําสัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“เขาถูกรถชน เขาทางานทอกระสอบอยู่สระบุรีแล้วเขาก็ไปโดนรถชนตาย” (ID 1)
“คนเราเนี่ยนะมันร่วมสุขร่วมทุกข์กันมา พอจะดีขึ้นจะลืมตาอ้าปากได้หน่อยแกมา
จากไปซะอีก” (ID 5)
“เขาโทรมาว่าไอ้เหรกขับรถชนเสาไฟฟ้าซะแล้ว รถงี้พังยับเลย คนก็ตายคาที่” (ID 8)
8.2 ทรัพย์สิน
การสูญเสียทรัพย์สินของชาวนามี 2 ลักษณะ คือ การสูญเสียทรัพย์สินจากการลักขโมย
และการสูญเสียด้วยความจําใจ โดยที่การสูญเสียจากการลักขโมยจะเป็นทรัพย์สินประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้า สัตว์เลี้ยงที่ใช้หาเลี้ยงชีพ และพันธุ์ข้าวปลูก ส่วนทรัพย์สินที่สูญเสียแบบจําใจ คือ ที่
นาและที่มรดกตกทอด ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“เพราะของมันถูกขโมยไป เราก็ต้องไปเสียเงินซื้อใหม่ใช่มั้ยละ” (ID 3)
“ข้าวปลูกน่ะสิ เอาไปตากไว้ที่ลานตากโรงเรียนกะว่าพฤหัสจะไปเก็บ เอาไว้สัก 4-5
แดด ดันมาหายซะก่อน” (ID 7)
“เป็ดตัวเมียน่ะสิ กาลังไข่เลย ถูกลักไปซะแล้ว ” (ID 12)
“พอค่อยยังชั่ว แม่ไอ้พวกนี้ก็มาเจ็บ ลุงก็รักษามา 35 ปี 85 ไร่ หมดเลย” (ID 5)
“ไอ้บ่อกลางทุ่งน่ะสิ พวกเขาหวังดีมาลักช๊อตซะไม่เหลือเลย” (ID 9)
เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
อุปสรรคที่กล่าวไว้ทั้งหมดข้างต้นนํามาซึ่งความยากลําบากในชีวิต ความ
ยากลําบากนี้ชาวนาบางรายอาจใช้เวลาเพียงชั่วครู่ก็ผ่านมันมาได้ แต่กับบางรายอาจใช้เวลาแรม
เดือนหรือแรมปีจึงสามารถหลุดพ้นความทุกข์นั้นมา ทั้งนี้ในชาวนาบางรายและในบางอุปสรรคก็
ยังไม่สามารถหลุดพ้นภาวะนั้นมาได้ ดังนั้นในประเด็นนี้ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอเส้นทางสู่การฟันฝ่า
อุปสรรคซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาวะจิตใจท่ามกลางอุปสรรคของชีวิต และประสบการณ์ในการ
ฟันฟ่าอุปสรรค
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1. ภาวะจิตใจท่ามกลางอุปสรรคของชีวิต
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของชาวนาแม้จะเป็นลักษณะที่เกิดภายนอก แต่เมื่อ
เหตุการณ์นั้นมีความเกี่ยวข้องผูกพันมาถึงตัวของพวกเขา การหลีกเลี่ยงมิให้กระทบกับภาวะจิตใจ
จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย เหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคเหล่านั้นก่อให้เกิดสภาวะบีบคั้นทางจิตใจใน
ลักษณะต่าง ๆ ขณะเดียวกันสภาวะบีบคั้นทางจิตใจก็ส่งผลกระทบไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่าง ๆ เช่นกัน
1.1 สภาวะบีบคั้นทางจิตใจ
สภาวะบีบคั้นทางจิตใจเป็นแรงกระเพื่อมของใจที่มีต่อเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบ แรง
กระเพื่อมนี้แม้จะมองไม่เห็นด้วยตา แต่ก็เกิดขึ้นในหลากหลายลักษณะตามสิ่งที่เข้ามากระทบและ
ภาวะจิตใจที่ผูกพันอยู่ขณะนั้น แบ่งลักษณะการกระเพื่อมได้เป็น 9 ลักษณะ ได้แก่ น้อยเนื้อต่ําใจ
ในชีวิต ท้อแท้เบื่อหน่ายกับอุปสรรค ตรอมใจในความผิดหวัง เคืองแค้นบุคคลต้นเหตุ หวาดหวั่น
สถานการณ์อนาคต กังวลใจห่วงหน้าพะวงหลัง หงุดหงิดร่างกายไม่ได้ดังใจ เสียดายทรัพย์สินที่
สูญเสีย และรู้สึกผิดคิดโทษตนเอง
1.1.1 น้อยเนื้อต่าใจในชีวิต
ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเป็นแรงกระเพื่ อมของใจที่เกิดจากบุคคลนึกถึงเรื่องราวที่
ผ่านเข้ามาในชีวิต แล้วนําไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นเช่นเดียวกับชาวนาที่รู้สึกน้อยเนื้อ
ต่ําใจในชีวิตของตนเอง เมื่อพิจารณาถึงความยากจนอันทําให้ไม่มีที่นาเป็นของตนเอง มานอนคิด
ว่าเพราะตนเองไม่รวยจึงต้องมาเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ ขณะที่ชาวนารายหนึ่งก็นึกน้อยเนื้อต่ําใจ
ชีวิตคู่ของตนเองที่ต้องมารับผิดชอบนาไร่เพียงลําพัง ขณะที่เพื่อนบ้านออกมาทํานากันเป็นคู่ หรือ
นอกจากนี้ชาวนารายหนึ่งยังรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจกับความเป็นชาวนาของตนเอง ซึ่งไม่สามารถ
กําหนดราคาขายสินค้าที่ตนเป็นผู้ผลิตเองได้ ซึ่งแตกต่างจากสินค้าประเภทอื่น ดังคําสัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“บางครั้งมันน่าน้อยใจนะ มานอน ๆ คิด หรือเป็นเพราะชีวิตมันไม่เกิดมารวยกับเขา
ถึงต้องเจอแบบนี้ ชีวิตคนจนที่มันไม่มีที่ทางเป็นของตัวเองเนี่ยมันเลือกอะไรไม่ได้เลยนะ”
(ID 1)
“นึกน้อยใจชีวิตตัวเองเหมือนกันนะ เห็นผัวเมียคนอื่นเขาออกไปดูนาดูไร่กันเป็นคู่ ๆ
ไอ้เราเดินงก ๆ ไปคนเดียว” (ID 5)
“มันน่าช้าใจมั้ยหล่ะเราทาของมา แทนที่เราจะเป็นคนกาหนดราคาเหมือนของแบบ
อื่น” (ID 9)
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1.1.2 ท้อแท้เบื่อหน่ายกับอุปสรรค
ความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายเป็นแรงกระเพื่อมของใจที่บุคคลนึกถึงสิ่งที่ตนได้ทําไปแล้ว
ไม่ได้ผลสมควร ทําให้หมดกําลังใจ และนํามาสู่ความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายในชีวิต เช่นเดียวกับ
ชาวนาที่รู้สึกท้อเมื่อนึกถึงหนี้สินของตนเอง ท้อเมื่อนึกถึงต้นทุนการผลิตที่ราคาสูง แต่ราคาขาย
กลับตกต่ํา หรือปริมาณข้าวที่ผลิตได้มีมาก แต่เมื่อนําไปขายราคากลับต่ํากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ชาวนาเองมองว่าการทํานาเป็นอาชีพที่รายล้อมไปด้วยอุปสรรคส่งผลให้ชาวนาหลายราย
มองตรงกันว่าหลายครั้งที่ตนรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น หมดกําลังใจในการ
ประกอบอาชีพ ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“มันท้อ สู้กะขี้หนี้1ไม่ไหว เสียดอกไม่ไหว” (ID 10)
“ก็ท้อใจนะตอนที่ว่ารัฐบาลประกันราคามาก แต่ก็ตัดเรามากเหมือนกัน บางครั้งเคย
คิดว่านะว่าเราทาแทบตาย เหนื่อยไม่เอาแล้ว” (ID 7)
“ตอนแกอยู่อ่ะนะไอ้เราก็โมโห มันหงุดหงิด เหนื่อยใจนี่มันไม่เท่าเหนื่อยกายนะ คน
เราเนี่ยพอเหนื่อยใจมันเหนื่อยหน่ายไปหมด เห็นอะไรมันไม่อยากได้ไปหมด ไม่อยากทา
ไปหมด” (ID 5)
“เครียดไปหมด หงุดหงิด แล้วมันพาลท้อไปหมด ทาอะไรก็ขาดทุนนะ” (ID 4)
“ชาวนาเนี่ยนะถ้าราคาข้าวไม่พอทุนน่ะ มันหมดแรงใจเลยนะ” (ID 9)
“ตอนนั้นเครียด กลุ้มใจมาก มันหมดกาลังใจที่จะทาต่อเลยนะ ทุนที่ลงไปนี่มันเป็น
เงินเป็นทอง ถ้ามาเจอแบบนี้เป็นใครก็ต้องกลุ้มใช่มั้ยละ” (ID 7)
“เบื่อ ๆ เหมือนกัน เซ็งมานั่งนึกว่านาเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยดีเลยนะ ไอ้พวกอุปสรรคมัน
รอบไปหมด” (ID 6)
“ตอนนั้นก็รู้สึกเบื่อชีวิตไปเลยนะ เพราะที่เราทาเนี่ยนะก็เพื่อเขานะ ไม่ได้ทาเพื่อ
ตัวเอง คิดจะเลิกทามันเลยนาไร่นี่ ” (ID 2)
1.1.3 ตรอมใจในความผิดหวัง
ความรู้สึกผิดหวังเป็นแรงกระเพื่อมของใจที่เกิดจากบุคคลตั้งความหวังกับสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดไว้มากแล้วสิ่งนั้นไม่เป็นดังความต้องการของตน เช่นเดียวกับชาวนารายหนึ่งที่รู้สึกผิดหวัง กับ
อุปสรรคครั้งใหญ่ในชีวิตของตนที่ต้องเผชิญกับภาวะน้ําท่วมนาข้าวจนกลายสภาพเป็นนากุ้งนา
ปลาไปแล้ว ตอนนั้นรู้สึกผิดหวังเสียใจมากจนต้องนั่งกอดเข่าร้องไห้ทําอะไรไม่ถูก ขณะที่ความรู้สึก
1

ขี้หนี้ ในความหมายของผู้ให้ข้อมูลหลัก หมายถึง ภาระหนี้สินที่ผู้ให้ข้อมูลหลักต้องรับผิดชอบ
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ผิดหวังนี้ก็มิได้เกิดขึ้นเฉพาะกับอุปสรรคจากการทํานาเท่านั้นเพราะยังปรากฏในพฤติกรรมของ
บุคคลในครอบครัว โดยชาวนารายหนึ่งเอ่ยถึงเรื่องราวที่บุตรสาวมีแฟนก่อนวั ยอันควร มีผลให้ตน
ซึ่งอยู่ในฐานะพ่อแม่รู้สึกผิดหวังเสียใจมาก ขณะที่ชาวนาอีกรายก็รู้สึกผิดหวังกับพฤติกรรมของ
หลานที่ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“นั่งกอดเข่าร้องไห้ ข้าวเรากลายเป็นนากุ้งนาปลาไปแล้วหรือวะเนี่ย เงินทุนที่กู้เขามา
นองเต็มนา” (ID 12)
“เสียใจ เสียใจมาก ไม่คิดว่าลูกเราจะมามีแฟนก่อนเรียนจบ อะไร ๆ เขาก็ดีหมดนะ
เชื่อฟังเราทุกอย่าง แต่เรื่องนี้เขาขอ เราก็เลยเสียใจ” (ID 2)
“ไอ้เราเป็นยาย ก็มาช้าใจ บอกกับมันให้อีกปี ถ้าไม่ผ่านก็เลิกกัน ไม่ถูลู่ถูกังแล้วเรื่อง
เรียน แล้วจะไปทาอะไร โรงงานเขาก็ปลดกันเป็นร้อยเป็นพัน” (ID 1)
1.1.4 เคืองแค้นบุคคลต้นเหตุ
ความรู้สึกเคืองแค้นเป็นแรงกระเพื่อมของใจที่บุคคลนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิด
จากการล่วงเกินของบุคคลอื่น เช่นเดียวกับชาวนาที่รู้สึกเคืองแค้นบุคคลที่เข้ามาล่วงเกินตน เช่น
ชาวนารายหนึ่งรู้สึกเจ็บใจและเคืองแค้นหัวขโมยที่เข้ามาขโมยพันธุ์ข้าวปลูกที่ตนเองตากไว้ใน
บริเวณเดียวกับเพื่อนชาวนาคนอื่น แต่มีเพียงตนเท่านั้นที่ถูกขโมยพันธุ์ข้าวไป และในรายเดียวกัน
นี้เขายังต้องเผชิญกับการรุกล้ําพื้นที่ดินบริเวณหัวคันนาของตนจึงกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้อน
กันในช่วงเวลาเดียวกันของชาวนารายนี้ ขณะที่ชาวนารายหนึ่งก็เอ่ยถึงความรู้สึกเคืองแค้นบุคคลที่
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเปิดปิดประตูน้ําระบบชลประทานที่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชาวนาที่ทํานาปี ส่งผลให้ชาวนารายนี้เกิดความยากลําบากในการทํานา อันนํามาสู่
ความรู้สึกเคืองแค้นบุคคลนั้น ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“มันก็น่าเจ็บใจนะ ของคนอื่นไม่หาย ตากด้วยกันตั้งหลายคนไม่หาย ดันมาเป็นของ
เรา ซวยจริง ๆ” (ID 7)
“เจ็บจี๊ดเข้าไปข้างในเลย มันเจ็บใจ มันทาเหมือนเราไม่มีค่าห่าอะไรเลย เราพูดไรนี่ไม่
มีคนฟัง คาพูดเป็นน้าลายเลย ถ่มขึ้นฟ้า รดหน้าตัวเอง” (ID 5)
“ใจเราก็ไม่ชอบน่ะสิ เขามารุกของเราไป นาเราอยู่อย่างนี้ เราก็โมโหน่ะสิ ใจเราก็คือ
เคืองเลยนั้นแหละ ว่าทาอย่างนี้ไม่ได้ จะมารุกหัวคันนากันแบบนี้ไม่ชอบ” (ID 7)
“พูดแล้วจะชวนให้ลมขึ้นนะเนี่ย ข้าวนาปีใช่เรื่องที่จะต้องมาวิดน้าเลย มันก็เฉอะแฉะ
ไป คือมันจะรออีกสักนิด รอหลังปีใหม่แล้วค่อยปิดอันนี้ไม่ว่า มันไม่สมควรจะมาทาช่วงนี้
เลย รอปีใหม่อีกเดี๋ยวรอไม่ได้ ” (ID 11)
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นอกจากนี้ความรู้สึกเคืองแค้นยังอาจเกิ ดขึ้นได้จากบุคคลในครอบครัวที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม ความรู้สึกขุ่นเคืองภายในใจอันเกิดจากบุตรชายของตนมีนิสัยเกเรจนครั้ง
หนึ่งหลงผิดจนต้องเข้าไปรับโทษในคุก ซึ่งความรู้สึกนี้เกิดจากมุมมองที่ชาวนามองว่าบุตรชายของ
ตนรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ ส่งผลให้ยิ่งรู้สึกเคืองแค้นบุตรชายของตนมากขึ้นไปอีก ดังคําสัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ใจก็นึกโมโหสิ ว่ามึงรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ ที่ปล่อยน่ะ เพราะโมโห ปล่อยเลยไม่
ติดตาม” (ID 9)
จะเห็นได้ว่าจากคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นความรู้สึกเคืองแค้นนี้มี
พื้นฐานมาจากความรู้สึกไม่พอใจ เจ็บใจ ขุ่นเคืองใจ โกรธ แต่เมื่อพิจารณาลงไปอีกชั้นหนึ่งจะ
พบว่า พวกเขารู้สึกแค้นบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุของอุปสรรค ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มคําว่า “เคืองแค้น
บุคคลต้นเหตุ” เป็นตัวแทนสภาวะบีบคั้นทางจิตใจลักษณะนี้
1.1.5 หวาดหวั่นสถานการณ์อนาคต
ความรู้สึกหวาดหวั่นเป็นแรงกระเพื่อมของใจที่บุคคลนึกถึงสถานการณ์อันไม่มั่นคง
ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับชาวนาที่กล่าวถึงความรู้สึกหวาดหวั่นในลักษณะ
ของความกลัว ตกใจ เมื่อตนเองต้องเผชิญกับอุปสรรคที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออํานวย
อันจะส่งผลถึงผลผลิตของพวกเขา และความกลัวนี้ยังปรากฏในชาวนาที่ต้องเผชิญกับอาการ
เจ็บป่วยทางกาย ซึ่งแพทย์เจ้าของไข้แนะนําให้รักษาด้วยวิธีการผ่าตัด แต่ชาวนารายนี้รู้สึกกลัวการ
ผ่าตัดดังกล่าว ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ตอนที่โดน1ก็ตกใจ กลัวจะเจ๊ง เครียด” (ID 4)
“ใจไม่ดีน่ะสิ น้ามันไม่พอกันเนี่ย ทาเข้าไปแล้ว คือเรากลัวว่าจะไม่ได้เท่าที่ควรน่ะสิ ”
(ID 12)
“กลัวนะ กลัวว่าข้าวจะเสีย แล้วพอมันมาจริง มันก็เสียตามที่เรากลัว” (ID 2)
“เรามันไม่เคยต้องไปนอนโรงมดโรงหมอเลย มันจะยังไงวะเนี่ย ใจน่ะไม่อยากเข้าเลย
นะ ยังไงล่ะ มันกลัวไปหมด ก็คนไม่เคยเข้านี่ ” (ID 6)
นอกจากนี้หากความรู้สึกหวาดหวั่นกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทวี
ความรุนแรงมากขึ้น บุคคลจะรู้สึกเครียดและกดดันกับอุปสรรคที่ตนเองกําลังเผชิญมากขึ้นเป็นเงา

1

โดน ในความหมายของผู้ให้ข้อมูล หมายถึง การเผชิญอุปสรรคจากการรบกวนจากศัตรูข้าว
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ตามตัว เช่นเดียวกับชาวนาที่ต้องเผชิญกับสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ ออํานวย หรือบางรายก็เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“กดดันมากเพราะค่าเช่านาเนี่ย เขาเก็บกันก่อนที่จะเริ่มทา” (ID 12)
“ตอนนี้ที่เครียดก็เรื่องนาเช่าเนี่ยนะ ตอนนี้เจ้าของเดิมเขาขายก็เปลี่ยนคนใหม่” (ID 1)
“ตอนลูกจบใหม่ ๆ เครียดมากเลยนะ แทนที่ลูกจบเราจะยินดีนะ นี่ไม่เลยเครียดจัง
เครียดมากเข้างานไม่ได้” (ID 10)
1.1.6 กังวลใจห่วงหน้าพะวงหลัง
ความรู้สึกกังวลใจนี้เป็นแรงกระเพื่อมของใจที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่นึกถึงเรื่องราวที่เกิด
ขึ้นกับตนเองแล้วเกิดความรู้สึกเป็นห่วง เช่นเดียวกับชาวนาที่กล่าวถึงความรู้สึกกังวลกับอาการ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ขณะที่ชาวนารายหนึ่งก็รู้สึกเป็นห่วงสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีศักดิ์เป็น
หลานเนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม กลับบ้านไม่ตรงเวลาเถลไถล ดังคําสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“มันก็กังวลเหมือนกันนา ก็คนทางานน่ะนะ แล้วมือมันก็สาคัญเสียด้วยสิ” (ID 3)
“ใจเราน่ะนะ มันก็ห่วงนานะสิ มันยังไม่แล้วนี่ แหม..ตะอีแค่เป็นนิ่วนี่มันมั่วไปหมด
เลยนะไอ้ความรู้สึกนี่” (ID 6)
“พอน้าขึ้น ฝนมานะ ชาวนาก็กระสับกระส่ายแบบลุ้น ๆ ว่ามันจะเป็นยังไงวะปีนี้ ”
(ID 8)
“ตอนนั้นคิดมากเลย เหมือนความคิดมันวิ่งวุ่นไปหมด แล้วเมียจะอยู่ยังไง ลูกจะยังไง
เป็นห่วงไปหมด” (ID 11)
“ใจหายเลยว่ามันจะหมดไหมหว่า แบบว่าตอนนั้นร้อนใจไปหมด เหมือนมันยังไงละ
แบบนั่งไม่ติดที่เลยตอนนั้น” (ID 7)
“ป้าละหนักใจจริง ๆ มันบอกไปทารายงาน บ้านช่องไม่อยากจะกลับ ไปทีสองคืนสาม
คืน คิดดูสิมันไปทารายงานอะไรของมัน” (ID 1)
1.1.7 หงุดหงิดร่างกายไม่ได้ดังใจ
ความรู้สึกหงุดหงิดเป็นแรงกระเพื่อมของใจที่บุคคลมีต่ออาการเจ็บป่วยของตน ซึ่งใน
ทีน่ ห้ี มายถึงชาวนาทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเท่านัน้ และอาจสังเกตได้วา่ ชาวนาทีต่ อ้ งเผชิญอาการ
เจ็บป่วยทางกายไม่ว่าจะด้วยอาการอะไร จะกล่าวตรงกันว่าอาการที่เกิดขึ้นส่งผลให้ตนเองรู้สึก
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หงุดหงิดกับร่างกายของตนเอง ไม่สามารถทํางานได้ตามความต้องการ ดังคําสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“คนป่วยน่ะมันหงุดหงิดไปหมด อะไรก็ไม่ได้อย่างใจ” (ID 11)
“หงุดหงิดใจน่ะสิ แล้วหมอก็ยังมาบอกอีกว่า ไอ้ใจของกันเนี่ยนะต้องระวังนะ เพราะ
มันเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจอีก” (ID 5)
1.1.8 เสียดายทรัพย์สินที่สูญเสีย
ความรู้สึกเสียดายเป็นแรงกระเพื่อมของใจที่บุคคลมีต่อทรัพย์สินที่สูญเสียไปแล้ว
เช่นเดียวกับชาวนาที่กล่าวตรงกันถึงความรู้สึกเสียดายเมื่อตนเองต้องสูญเสียทรัพย์สินสําคัญใน
ชีวิตไป เช่น สูญเสียที่ดินทํากินจากการทนใช้ดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ไหว สูญเสียสัตว์เลี้ยงจากการถูก
ขโมย ขณะที่ความรู้สึกเสียดายอาจมาในลักษณะความผิดหวังของตนที่ตั้งใจจะนําเงินขายข้าวไป
ใช้ แต่เมื่อเผชิญสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ ออํานวยทําให้ความตั้งใจเดิมต้องยกเลิกไป ส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกเสียดายด้วยเช่นกัน ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“แต่มันก็ต้องมีบ้างละที่ต้องเสียใจ เศร้าใจที่เราจะได้เงินเนี่ยมันก็หลุดลอยไปซะแล้ว
มันก็มีความเสียใจ เสียดาย” (ID 8)
“เราเสียดายไง ที่ขายเพราะเราจาเป็นต้องขาย เพราะเราทนเสียดอกไม่ไหว” (ID 10)
“เสียดาย แต่เป็นหนี้เขา1แล้วเงินเป็นหมื่น ๆ นะ สมัยก่อนหาไม่ง่ายนะลูก คิดดูสิ
อย่างขุดดินน่ะหลุมละ 20-25 บาท แล้วต้องขุดสักกี่หลุม” (ID 1)
“เสียดายนะ แล้วช่วงนี้ข้าวราคามันก็ดีด้วย พอเขามาเอาคืน 2เราก็เสียดายเหมือนกัน”
(ID 5)
“เสียดายน่ะสิ แล้วเราใช้ทาพันธุ์ด้วยไง” (ID 12)
1.1.9 รู้สึกผิดคิดโทษตนเอง
ความรู้สึกผิดเป็นแรงกระเพื่อมของใจที่บุคคลนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเองแล้ว
เชื่อว่าตนเองเป็นต้นเหตุของเรื่องราวนั้น เช่นเดียวกับความรู้สึกผิดของชาวนาที่เกิดขึ้นจากการ
สูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งชาวนารายนี้กล่าวว่าทุกครั้งที่ตนเดิน
ทางผ่านจุดเกิดเหตุ ความรู้สึกผิดนี้ก็ปรากฏขึ้นภายในใจทุกครั้งและเชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีเหตุ
มาจากตนเอง ขณะที่ความรู้สึกผิดของชาวนาอีกรายเกิดขึ้นจากการตัดสินใจไม่ช่วยเหลือบุตรของ
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แต่เป็นหนี้เขา ในความหมายของผู้ให้ข้อมูลหลัก หมายถึง การสูญเสียที่ดินทํากิน
เอาคืน ในความหมายของผู้ให้ข้อมูลหลัก หมายถึง การเรียกคืนที่นาเช่าจากผู้ให้เช่า
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ตนจากการกระทําผิดทางอาญา ส่งผลให้บุตรคนนั้นต้องไปติดคุก ทั้งนี้ในช่ วงแรกที่เกิด
เหตุการณ์ชาวนารายนี้รู้สึกเคืองแค้นบุตรของตน ต่อเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกเคืองแค้นได้
กลายเป็นความรู้สึกผิดเนื่องจากมองว่าที่บุตรต้องลําบากเช่นนี้เป็นเพราะตนไม่ให้ความช่วยเหลือ
แม้ว่าจะสามารถช่วยเหลือได้ก็ตาม ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“เสียใจมากเลย เพราะว่าเขาก็เป็นพี่อ่ะนะ แล้วมันเหมือนเป็นเพราะเราด้วยไง เขา
มาตายเพราะงานแต่งลูกเรา” (ID 8)
“ห่วงลูกมาก รู้ตัวเองเลยว่าเราทาผิดไป นอนน้าตาร่วงเลย ทาไงได้ละ เราทาผิดไป
แล้ว” (ID 9)
จะเห็นได้ว่าสภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับชาวนาภายหลังการเผชิญ
อุปสรรคนั้นมีความทับซ้อนกัน กล่าวคือ ชาวนาที่เผชิญอุปสรรคจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่
เอื้ออํานวยอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่าย แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกหวาดหวั่นกับ
สถานการณ์อนาคต หรือในรายที่ต้องเผชิญอาการเจ็บป่วยทางกายหงุดหงิดที่ไม่สามารถทํางานได้
ตามต้องการ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกกังวลใจห่วงหน้าพะวงหลัง เป็นต้น แต่หากพิจารณาต้นเหตุที่
แท้จริงของสภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว พบว่าทั้งหมดมีสาเหตุมาจาก “ความ
คาดหวัง” ของพวกเขาเองทั้งสิ้น ซึ่งความคาดหวังนี้สะท้อนออกมาในรูปของความอยากและความ
ยึดมั่นถือมั่นตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาวนาจะต้องเผชิญ
อุปสรรคทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน ด้านแรกเป็นอุปสรรคภายนอกจากเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบ
ด้านทีส่ องเป็นอุปสรรคภายในเป็นสภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่เกิดจากความคาดหวังของตนเอง
1.2 ผลกระทบต่อวิถีชีวิต
แรงกระเพื่อมของใจที่ปรากฏใน 9 ลักษณะสร้างสภาวะบีบคั้นทางจิตใจให้เกิดขึ้นกับ
ชาวนาผู้กําลังเผชิญอุปสรรคในวิถีชีวิต หากสังเกตให้ลึกซึ้งจะเห็นว่าโดยลําพังอุปสรรคที่เกิดขึ้น
แม้เพียงเหตุการณ์เดียวก็ถือเป็นภาระรับผิดชอบที่หนักหนาแล้ว ต่อเมื่อต้องแบกภาวะจิตใจที่มีต่อ
เหตุการณ์นั้น ๆ ด้วยแล้ว ยิ่งกลายเป็นว่าความหนักนั้นจะทวีคูณเป็นเท่าตัว ภาระดังกล่าวจึงตก
กระทบมาถึงวิถีชีวิตที่เริ่มสั่นคลอน ลักษณะทางพฤติกรรมมีความเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ ได้แก่
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับพฤติกรรมของตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว และภาระงาน
รับผิดชอบที่ต้องรับผลเสียหายจากอุปสรรคที่เกิดขึ้น
1.2.1 พฤติกรรมของตนเอง
ผลกระทบจากอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่มีต่อตัวของชาวนาเอง
แสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ได้แก่ลักษณะใจลอยขาดสติ กินร้อนนอนทุกข์ ขณะที่
บางรายก็หาทางระบายความทุกข์ด้วยการดื่มเหล้า
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1.2.1.1 ใจลอยขาดสติ
ชาวนารายหนึ่งขณะเผชิญสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ มองเห็นว่าตนเอง
ขณะนั้นไม่รับรู้ถึงสิ่งที่ผ่านเข้ามา ใจลอย ขาดสติ คล้ายคนเป๋อ ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ต่อไปนี้
“แต่พอไม่มีแก1เขานะ ใจเราเนี่ยนะมันแว๊บไปเลยนะ คล้ายเนี่ยมันลอย รู้นะเวลาที่
เขาพูดมา แต่คล้ายความจามันลอยไปไหน ๆ ไม่รู้เหมือนคนเป๋อน่ะ” (ID 5)
1.2.1.2 กินร้อนนอนทุกข์
ชาวนาหลายรายขณะเผชิญสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ มองเห็นว่าตนเอง
ขณะนั้น ข้าวปลาที่เขาเอามาเยี่ยมก็กินไม่ลง ตรอมใจ จนร่างกายผอมแห้ง ไม่มีแรงเดิน ดังคํา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริง ๆ มันหมดหวังไปหมดแล้วชีวิต ข้าวปลาเขาเอามาเยี่ยมนี่
กินไม่ลง แค่มองตาปริบ ๆ เท่านั้น มันเหนื่อยหน่ายไปหมดชีวิต” (ID 11)
“แล้วตอนนั้นนี่กินร้อนนอนทุกข์ 2เลยนะ” (ID 6)
“แล้วคนแก่เนี่ยนะพอกลุ้มใจมันก็กินไม่ได้สิ แบบยังไงล่ะ คล้าย ๆ ตรอมใจมั้ง ก็ว่า
เหอะมันไม่น่าเป็นนี่นา เรามันแข็งแรงมาตลอดนี่จริงป่ะ” (ID 6)
“ไม่ทาอะไรมันแล้วตอนนั้น งานการไม่แตะเลย แล้วข้าวอะไรนี่ไม่กินเลย โห้..ตัวนี่
ผอมแห้งเลย ไม่มีแรงเดินเลย นึกว่าผีเดินได้ 3” (ID 8)
1.2.1.3 ดื่มเหล้าระบายทุกข์
ชาวนารายหนึ่งขณะเผชิญสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ มองว่าตนเองขณะนั้น
เลือกที่จะระบายความบีบคั้นของตนโดยการดื่มเหล้ากับเพื่อนบ้านที่ประสบเหตุเช่นเดียวกับตน
ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ก็ไประบายลงขวดกะพวกเหมือนกัน ดื่มไปเยอะเหมือนกันตอนนั้น เนี่ยข้างบ้านนี่ก็
โดนเหมือนกันก็เลยชวนกันไปกินดื่มล้างซวยหน่อย” (ID 5)

1

แก ในความหมายของผู้ให้ข้อมูลหลัก หมายถึง ภรรยาของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประโยคนี้ในความหมายของผู้ให้ข้อมูลหลัก หมายถึง สภาวะบีบคั้นทางจิตใจของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกิดจากระบบชลประทานไม่
ทั่วถึง
3
ประโยคนี้ในความหมายของผู้ให้ข้อมูลหลัก หมายถึง สภาวะบีบคั้นทางจิตใจของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกิดจากการสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว
2
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1.2.2 สัมพันธภาพในครอบครัว
ผลกระทบจากอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่มีต่อ ผู้ให้ข้อมูลหลักหลาย
ครอบครัว แสดงออกมาในรูปของการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งการ
ทะเลาะเบาะแว้งนี้ชาวนาเองมองว่าตนไม่ใช่พระอิฐพระปูน เมื่อรู้สึกหงุดหงิดหรือโกรธเคืองจึง
สร้างภาวะกดดันให้ไปลงที่ครอบครัว ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ทะเลาะกันบ้าง ครอบครัวทะเลาะกัน มีแต่หนี้มีแต่สิน” (ID 4)
“ไอ้เรามันก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะ เจอใส่เข้าไปมาก ๆ ก็ไม่ไหวเหมือนกันก็พูดกะแก
ไปตรง ๆ เลยว่า นี่แกเมื่อไหร่จะตาย ๆ ไปเสียทีเนี่ย” (ID 5)
“คนอื่นในครอบครัวพี่น้องบอกไม่เอาแล้ว โมโหร้าย” (ID 11)
1.2.3 ภาระงานรับผิดชอบ
ผลกระทบจากอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่มีต่อภาระรับผิดชอบนั้นแสดง
ออกมาในรูปของพฤติกรรมที่ชาวนาจะทิ้งหน้าที่การงานนั้นไปเลย ไม่สนใจการทํานา ขณะที่บาง
รายแม้จะไม่ทิ้งหน้าที่รับผิดชอบแต่ด้วยความห่วงหน้าพะวงหลังก็ทําให้การงานนั้นทําได้ไม่เต็มที่
1.2.3.1 ทิ้งการทิ้งงาน
ชาวนาหลายรายขณะเผชิญสภาวะบีบคั้นทางจิตใจก็รู้สึกเบื่อหน่ายไปหมด
เห็นอะไรไม่อยากได้ ไม่อยากทําไปหมด เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตา งานการไม่อยากทํา ยังผลให้
เกิดความเสียหายแก่นาข้าว ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“งานการไม่ทาอะไรทั้งนั้น ทิ้งทุกอย่าง ข้าวปลาก็ไม่อยากกิน ” (ID 1)
“ตอนแกอยู่อ่ะนะ ไอ้เราก็โมโห มันหงุดหงิด เหนื่อยใจนี่มันไม่เท่าเหนื่อยกายนะ คน
เราเนี่ยพอเหนื่อยใจมันเหนื่อยหน่ายไปหมด เห็นอะไรมันไม่อยากได้ไปหมด ไม่อยากทา
ไปหมด” (ID 5)
“เห็นอะไรมันก็ขวางหูขวางตาไปหมดนะ งานการก็ไม่อยากทา” (ID 5)
“ตอนนั้นก็พล่านไปหมดเลยน่ะสิ ไอ้นาอะไรนี่ไม่เป็นอันทาเลย ปล่อยทิ้งเลย เสียหาย
หมดก็ยังว่าล่ะ คนมันไม่เคยเข้าหามดหาหมอเนอะ” (ID 6)
“ตอนนั้นหว่านนาใช่มั้ยล่ะ ก็ไม่เป็นอันทาไรเลย งานการไม่ทามันล่ะ นั่งเศร้าคนเดียว
คนเขาก็เป็นห่วงว่าเราจะเป็นอะไรตามไปมั้ย ข้าวปลาไม่กินนะ มันกินไม่ลง คิดถึงเขา”
(ID 8)
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1.2.3.2 ไม่เต็มที่กับการทางาน
ชาวนาหลายรายเผชิญสภาวะบีบคั้นทางจิตใจด้วยความรู้สึกระแวง ห่วง
หน้าพะวงหลัง อยู่บ้านก็ห่วงนา ครั้นอยู่นากลับห่วงบ้าน ยังผลให้ไม่สามารถทํางานได้เต็มที่
ผลผลิตที่ได้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“มันไม่มีความสุข จะเรียกว่าทุกข์ก็ได้ อย่างตอนนี้ใจมันคอยระแวงว่า เขาจะไถเข้า
มาที่เรามั้ย บางครั้งทาให้ไม่เต็มที่กับการทานา” (ID7)
“งานการก็ทาไม่ได้เต็มที่ มันห่วงหน้าพะวงหลังไงไม่รู้ อยู่นาก็จะคิดว่าเอ..ตอนนี้ยาย
เหลียวจะเป็นไงมั้ง อยู่บ้านก็คิดว่าเอ..นาเรามันจะไงว่ะ ” (ID 5)
“พอเราป่วยใช่มั้ย เราก็ทางานไม่ได้ ไปดูนา ดูสวนไม่ได้ ข้าวของเสียหายตั้งเท่าไร”
(ID 6)
ลักษณะทางพฤติกรรมที่เป็นผลกระทบต่อวิถีชีวิตทั้งพฤติกรรมต่อตนเอง
สัมพันธภาพในครอบครัวและภาระงานรับผิดชอบนั้น เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาในทางลบ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้มีผลสืบเนื่องมาจากสภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่เป็นภาวะจิตใจในด้านลบอันเกิดจาก
อุปสรรคที่เข้ามากระทบ ดังนั้นหากมองเพียงเท่านี้ก็จะสรุปได้ว่าต้นเหตุของเรื่องราวเหล่านี้มาจาก
การเกิดขึ้นของอุปสรรค แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบว่าอุปสรรคมิใช่ต้นเหตุที่แท้จริง เพราะถ้า
อุปสรรคเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เมื่อเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดไปแล้ว ผลกระทบต่าง ๆ ก็ต้องยุติไปด้วย แต่
ในความเป็นจริงแม้อุปสรรคจะจบไปแล้ว เช่น การสูญเสียบุคคลที่รัก เมื่อบุคคลนั้นก็จากไปแล้ว
เหตุใดบุคคลจึงยังคร่ําครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เหตุใดความรู้สึกผิดจึงยังไม่จางหายไปพร้อมกับการ
จากไปของบุคคลนั้น ผู้วิจัยขอยกประเด็นนี้ไปอภิปรายไว้ในบทต่อไป
2. ประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรค
ลักษณะทางพฤติกรรมของชาวนาที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของ
ตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว หรือภาระงานรับผิดชอบนั้น ล้วนมาจากสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ
ซึ่งถือเป็นตัวแปรสําคัญในการฟันฟ่าอุปสรรคของชาวนา จากที่ได้ศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ให้ข้อมูล
หลักทุกรายเคยผ่านสภาวะบีบคั้นทางจิตใจมาแล้วทั้งสิ้น และส่วนใหญ่ผ่านมามากกว่าหนึ่งครั้ง
การผ่านประสบการณ์ดังกล่าวอาจจําแนกได้ 3 ลักษณะ คือ 1) ประสบการณ์เกิดขึ้นและสิ้นสุด
ลงแล้วพร้อมกับการมองเห็นคุณค่าจากประสบการณ์นั้น 2) ประสบการณ์เกิดขึ้นและยังดําเนินอยู่
แต่ผู้ให้ข้อมูลหลักก็สามารถมองเห็นคุณค่าอันจะนําไปสู่แนวทางดําเนินชีวิตต่อไป และ 3)
ประสบการณ์เกิดขึ้นและยังดําเนินอยู่ แต่ผู้ให้ข้อมูลหลักไม่สามารถมองเห็นคุณค่าใด ๆ รวมถึงมี
แนวโน้มที่ไม่สามารถผ่านประสบการณ์นั้นไปได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้นําเสนอทั้งประสบการณ์ที่
สามารถฟันฟ่าอุปสรรคไปได้และไม่สามารถผ่านไปได้ โดยส่วนที่ผ่านไปได้จะชี้ให้เห็นว่าอะไรคือ
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ปัจจัยเริ่มต้นสู่การฟันฝ่า และเมื่อได้เริ่มต้นแล้วผู้ให้ข้อมูลมีมุมมองหรือวิธีการอย่างไรในการ
จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงการมองเห็นคุณค่าชีวิตจากประสบการณ์นั้น ขณะที่ส่วนที่ผ่านไม่ได้
หรือมีแนวโน้มไม่สามารถผ่านได้ ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงปัจจัยที่กักขังมิให้การฟันฟ่าอุปสรรคเกิดขึ้น
โดยกล่าวไว้ในบทอภิปรายผล
ดังนั้นในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องราวของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สามารถฟันฝ่า
อุปสรรคที่มองเห็นคุณค่าอันเป็นความหมายในชีวิต เริ่มตั้งแต่อะไรคือจุดเริ่มต้นสู่การฟันฝ่า
จากนั้นเมื่อค้นพบจุดเริ่มต้นแล้วพวกเขาใช้มุมมองหรือวิธีการอะไรในการจัดการกับอุปสรรคที่
เกิดขึ้น และเมื่อผ่านอุปสรรคนั้นมาแล้วหรือมีแนวโน้มว่าสามารถจัดการได้ พวกเขาจะมองเห็น
คุณค่าชีวิตเป็นอย่างไรและพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
2.1 จุดเริ่มต้นสู่การฟันฝ่า
จุดเริ่มต้นสู่การฟันฝ่าอุปสรรคถือเป็นเบื้องหลังของมุมมองและวิธีการต่าง ๆ ที่ชาวนาใช้ใน
การเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จุดเริ่มต้นจึงมีความแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่ผ่านมา
ของตนซึ่งแบ่งได้ 8 ลักษณะ กล่าวคือชาวนาบางรายอาจได้เริ่มต้นการเผชิญปัญหาจากสภาวะ
การเกิด “สติ” ขณะที่หลายรายมีโอกาสได้เริ่มต้นเผชิญเหตุการณ์จากการชมพระราชกรณียกิจของ
ในหลวงผ่านโทรทัศน์ การนึกถึงหน้าลูกเมีย เพื่อนชาวนาด้วยกัน การช่วยเหลือจากภาครัฐ การ
สํานึกในบุญคุณของแม่โพสพ ความรักในอาชีพชาวนา และการตั้งเป้าหมายในอนาคต
2.1.1 สภาวะการเกิด “สติ”
สติ คือ การระลึกรู้อารมณ์และยับยั้งมิให้สภาวะของจิตใจขณะนั้นตกไปอยู่ในอกุศล
ชาวนาหลายรายกล่าวตรงกันว่าสติเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาได้กลับมาเริ่มต้นต่อสู้กับอุปสรรคอีกครั้ง
หลังจากที่ผ่านมาใช้เวลาไปกับการคร่ําครวญถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เมื่อสติเกิดขึ้นความระลึกรู้ตัวก็
กลับมา ความระลึกรู้ตัวนี้ทําให้มองเห็นความจริงอีกครั้ง ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้
“ตอนที่เห็นเขาทอดแหลงไข่กันในนาตัวเอง ตอนนั้นก็เลยนึกขึ้นมาว่า เออในเมื่อนา
มันกลายเป็นวังกุ้งวังปลาไปแล้ว ก็สู้หากุ้งหาปลาขายไปก่อนก็แล้วกัน มันก็ฮึดสู้ขึ้นมา
อีก” (ID 12)
“นอนน้าตาไหลคิดว่าที่ลูกต้องไปอยู่อย่างนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะทิฐิเรา ถ้าเรายังปล่อย
ไว้แบบนี้ ปล่อยลูกไปลาบากในคุกไม่ไปเยี่ยมก็เท่ากับทาร้ายลูกทาร้ายตัวเองด้วย” (ID 9)
“แต่พอเหมือนกันได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น พวกบ้านเขาก็เอาธรรมะมาให้อ่านให้ฟังมัน
ก็ พอเราฟังมากขึ้น ก็ฟังนะพระท่านก็ว่า เขาหนีมาเกิดนะ ถึงเวลาเขาแล้ว เขาก็ต้องไป
มาฟังสติมันมีขึ้นว่า ก็จริงที่ท่านว่านะ” (ID 1)
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“แต่ทีนี้แฟนเราเขามาเตือนว่า ช่างเขาเถอะ ลูกเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวแหละ วันนึงเราก็
ต้องจากเขา หรือไม่เขาก็ต้องจากเรา ให้เขาเลือกชีวิตเองเถอะ” (ID 2)
“ตอนนั้นคนมันเหม่อไปหมดน่ะ ลูกก็พาไปหาหมอก็มาคิดว่า เอ...จะตายตามยาย
เหลียวซะละมั้ง แต่ก็มาแว๊บขึ้นมาว่าแล้วมันตายยังไงล่ะ เหมือนยังไงล่ะ ความรู้สึกตัว
อะไร ๆ มันกลับมาอีกครั้ง ก็ว่าเอ่ าละยังไงซะต้องมีชีวิตต่อกันล่ะทีนี้” (ID 5)
“ลูกมันก็มาเตือนว่าไม่อยากแก่ตายเหรอมานั่งดื่มนี่ เราก็ว่าเออจริง เลยว่าไม่เอาล่ะ
คิดซะว่าช่างมัน” (ID 5)
“แล้วเรามาเสียใจทาไม ก็เลยเหมือนสติกลับมา คนก็ตายไปแล้ว เราก็ทาอะไรได้อีก
คิดว่าสู้เราหมั่นทาบุญไปให้น่าจะดีกว่า เลยลุกมาทาบุญ ก็ค่อย ๆ กลับมาเหมือนเดิมนะ
ชีวิต” (ID 8)
“วูบนึงเห็นเขาแอบไปนั่งร้องไห้ ลุงก็เริ่มสานึกว่า เฮ้ย..นี่กูทาอะไรลงไปวะ ก็เข้าไป
กอดเขา กราบแทบเท้าเขาเลยว่าขอโทษ เขาไม่ถือสาเลย เรากอดกันร้องไห้ เขาว่าไม่
เป็นไรตาบอดก็เลี้ยงเอง ตอนนั้นร้องไห้ไม่คิดว่าชีวิตคนนึงจะโชคดีขนาดนี้ ” (ID 11)
2.1.2 แรงใจจากในหลวง
เมื่อประสบสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ ชาวนารายหนึ่งเลือกที่จะเอ่ยถึง “ในหลวง” ซึ่ง
กล่าวถึงแรงใจที่ตนได้ในยามที่ได้เห็นพระราชกรณี ยกิจที่พระองค์เสด็จพระราชดําเนินสถานที่
ทุรกันดารต่าง ๆ โดยไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ภาพเหล่านี้เป็นแรง
บันดาลใจที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตชาวนาได้ก้าวต่อไปอีกครั้งอย่างไม่ย้อท้อ ดังคําสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“เหมือนเห็นในหลวงเราเป่านกหวีดปี๊ดไปต่อ ลาบากยังไงเห็นท่านเราได้แรงข้างในน่ะ
ไปต่ออีก” (ID 6)
2.1.3 การนึกถึงหน้าลูกเมีย
เมื่อเกิดสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ ชาวนาหลายรายมองว่าตนเองไม่ได้มีชีวิตเพียง
ลําพัง แต่ยังมีครอบครัว มีลูกเมียที่ตนต้องดูแล ขณะที่ชาวนาบางรายมองถึงอดีตของตนที่ผ่าน
ความลําบากมามาก ไม่อยากให้รุ่นลูกต้องมาลําบากแบบรุ่นตน จึงพยายามถีบตนเองทุกวิถีทาง
เพื่อรุ่นลูก ดังนั้นลูกเมียจึงเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นสู่การฟันฝ่า ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูล
หลัก ดังนี้
“งานไร่นาไรที่ทาเนี่ย ก็ทาเพื่อพวกเขาแหละ เรามันวันหนึ่งก็แก่ลง แล้วก็ตายไป แต่
ลูกเราจะยังอยู่” (ID 7)
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“ลาพังตัวคนเดียวมันไม่เท่าไร ทีนี้มันมีลูกต้องดูแล เราก็ต้องดิ้นรนกันไป” (ID 2)
“เหลือบไปเห็นหน้าลูก หน้าเมียน่ะสิ พาลให้ตอนนั้นคิดว่า เอ...เราไม่ได้มีตัวคนเดียว
นี่หว่า ถ้าจะตัดสินใจทาอะไรไปนี่คนข้างหลังมันจะยังไงต่อ” (ID 4)
“ส่วนหนึ่งก็เห็นลูก ๆ ด้วยละก็ว่า เอาละยังตายไม่ได้ เลยกลับมาสู้กันอีกครั้งนึง”
(ID 5)
“ผ่านชีวิตมาลาบากคิดเพียงแต่ไม่อยากให้รุ่นลูกลาบากอยากให้เขาสบาย” (ID 6)
“มันก็มีเพียงแต่ว่าเออจะทาไงให้มีเงิน อนาคตลูกต้องเรียนหนังสือนะ” (ID 10)
“เราคนจนนะ เห็นเขามีอะไรก็อยากได้อยากมีนะ เห็นข้าราชการเขาทางานสบาย ใจ
ก็นึกแล้วว่าชาตินี้กูไม่มีโอกาสอย่างมึง แต่กูต้องส่งลูกกูเรียนให้สูงที่สุด ลูกกูต้องไม่
ลาบากแบบกู” (ID 11)
“แต่กับผู้หญิงคนนี้เป็นใครทาไมเขาอยู่กับเราได้ ลุงก็เริ่มได้คิดว่า นี่ทาร้ายคนที่รักลุง
ที่สุดได้ไง ร้องไห้เข้าไปหาแกเลย” (ID 11)
2.1.4 กาลังใจจากเพื่อนชาวนา
เมื่อเกิดอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ ชาวนาบางรายนึกถึงสัญญาใจที่เคยให้
ไว้กับเพื่อนชาวนาด้วยกันที่เมื่อคราใดอดอยากลําบากกายก็จะต่อสู้ ไม่ท้อถอยและถีบตนเองให้
ขึ้นมาจากอุปสรรคนั้นให้ได้ ขณะที่บางรายเมื่อเผชิญอุปสรรคแล้วพบว่าไม่ใช่ตนคนเดียวที่ต้อง
เผชิญเรื่องราวแต่มีเพื่อนชาวนามาผลัดเปลี่ยนกันช่วยเหลือก็พลันเกิดแรงบันดาลใจที่จะก้าวข้าม
ต่อไป ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“จะอดอยากลาบากแค่ไหนก็ทาแล้วเป็นสัญญาใจที่เราต้องแข่งกัน ที่แข่งเนี่ยนะไม่ได้
จะมาเอาแพ้ชนะอะไรกันนะ แต่มันคือต้องการให้เราไม่ท้อต้องถีบตัวเองขึ้นมา” (ID 6)
“พอได้เห็นว่า ปัญหามันไม่ได้มีเราคนเดียวนะ คนอื่นก็เป็น แล้วได้เห็นคนเดือดร้อน
มาช่วยกัน ผลัดเวรกันหมุนเปิดปิดประตูน้าเนี่ย ก็เหมือนกาลังใจกลับมานะ” (ID 7)
“กาลังใจเราดีไง เห็นข้าง ๆ เขาทากันได้ เขาสาเร็จกัน เราก็ต้องทาได้” (ID 4)
2.1.5 การช่วยเหลือจากภาครัฐ
การช่วยเหลือจากภาครัฐถือเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ช่วยเติมแรงใจให้ชีวิต
ของชาวนา ยามที่ชาวนาประสบภัยพิบัติต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) มูลนิธิต่าง ๆ ก็ระดมความช่วยเหลือมาที่ชาวนา ส่งผลให้ชาวนามี
กําลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่กําลังเผชิญ ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
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“หลวงเขาก็ช่วยเรื่องข้าวเบาที่มันโล่งไปเลย ก็แจ้งเสียไป ก็ได้คืนมาซื้อพันธุ์บ้าง”
(ID 2)
“กาลังใจมันมาจากความกลัวเรื่องหนี้ที่กู้มามันหมดไป เราไม่กังวลกับหนี้ที่กู้มา
เพราะเขาพักหนี้ให้ กาลังใจก็กลับมา รู้สึกเหมือนลมหายใจมันถูกยืดไปอีกน่ะ เขาก็พักให้
3 ปีนะ” (ID 12)
“ลาบากเลยนะ กู้คนนั้น ยืมคนนี้ ไปกู้ ธ.ก.ส.ด้วย” (ID 4)
“ชีวิตเนี่ยนะ กู้ ธ.ก.ส. มาตลอด ก็เราไม่มีเงินก้อนไง ไม่งั้นลูกเรียนไม่ได้ถ้าไม่กู้เขามา
เป็นก้อน” (ID 11)
2.1.6 สานึกบุญคุณแม่โพสพ
เมื่อชาวนาเผชิญอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับข้าวนั้น ชาวนาหลายรายจะนึกถึงบุญคุณของ
แม่โพสพ ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของเมล็ดข้าวในผืนนา ชาวนาจะยึดมั่นกันว่าคราใดที่เกิดเหตุอัน
ทําให้ข้าวไม่ได้ผลตามสมควร พวกเขาจะไม่ทอดทิ้งข้าวในนา แม้จะรับรู้ว่าการเกี่ยวข้าวขึ้นมา
จะต้องขาดทุนก็ตาม แม่โพสพจึงเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ชาวนาใช้ขับเคลื่อนตนเองให้ข้ามพ้นจาก
ความบีบคั้นทั้งปวง ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“แต่เขาก็ยังยึดมั่นว่ายังไงก็จะไม่ทิ้งแม่โพสพเว้นจะมิดจริง ๆ ถ้าเห็นแค่คอยังเงี้ย รถ
เกี่ยวไม่ได้ ก็ต้องให้คนลงไปเกี่ยว” (ID 4)
“ตายแล้วไม่มีต้น สาลักน้าเน่ามั่งอะไรมั่งเหลือนิดหน่อย ทีนี่ถ้าเหมาเกี่ยวกันมันก็
ขาดทุนอยู่ดีไง ก็ต้องเกี่ยว ก็โบราณเขาว่าแม่โพสพ ก็บุญคุณข้าว” (ID 8)
“รับประกันไม่มีชาวนาคนไหนทิ้งข้าวเด็ดขาด ต่อให้น้าท่วมเห็นหวอย ๆ ก็ต้องเกี่ยว
ชาวนาจะไม่ทิ้งแม่โพสพ” (ID 4)
2.1.7 รักในสายเลือดชาวนา
ชาวนาหลายรายที่เมื่อเผชิญอุปสรรคก็ให้หวนนึกถึงความรัก ความผูกพันของตนที่มี
ให้กับข้าวในนา เป็นความรัก ความผูกพันที่มีสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และไม่ว่าจะต้องเผชิญกับ
เรื่องราวเลวร้ายใด ความรัก ความผูกพันในสายเลือดชาวนานี้จะเป็นแรงใจให้พวกเขาต่อสู้ไปให้จง
ได้ ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้
“ชาวนาเนี่ยปกติแล้ว เขาจะไม่ทิ้งอาชีพนะ ไม่ว่าจะตกทุกข์ได้ยากยังไง ถ้าไม่
สิ้นเนื้อประดาตัว” (ID 6)
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“ชาวนาที่เขาทานามากันตั้งแต่เล็ก ๆ นะ เขาไม่ทิ้งอาชีพกันหรอก อันนี้ลุง
หมายถึงตัวลุงนะ ก็ทากันมาตั้งแต่เด็ก รุ่นพ่อแม่โน้นล่ะ มันก็ต้องทากันไป ได้น้อยมั่ง
มากมั่งก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยจริงมั้ย” (ID 5)
“มันเป็นอาชีพของเรา เราทามันมาตั้งกี่ปี เกือบทั้งชีวิตเชียวนะ มันต้องรักต้องผูกพัน
แน่ ๆ โดยเฉพาะกับข้าว” (ID 7)
“เรามีกินอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะข้าวในนา เวลาลาบากมันก็ต้องลาบากด้วยกันสิ
ชาวนาน่ะถ้าไม่ที่สุดจริง ๆ ไม่ทิ้งอาชีพหรอก จะต้องกู้หนี้ยืมสินมาทา ก็ต้องเอากันละ มัน
อยู่ในสายเลือดไปแล้ว” (ID 9)
2.1.8 ตั้งเป้าหมายอนาคต
ชาวนาหลายรายเมื่อเผชิญอุปสรรคก็ประกาศกร้าวกับตนเองว่าสักวันตนจะมีแบบ
คนอื่น สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตนเองและครอบครัว เช่น เป้าหมายที่จะมีบ้านเป็นของตนเอง
มีรถยนต์เป็นของตนเอง ขณะที่รายหนึ่งสูญเสียทรัพย์สินประเภทที่ดินซึ่งเป็นมรดกตกทอดจาก
ภาระหนี้สิน เขาก็ประกาศกับตนเองเช่นกันว่าสักวันจะต้องซื้อที่ดินตนเองกลับคืนมาให้ได้
เป้าหมายที่ชัดเจนเหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนชีวิตให้ออกจากอุปสรรคและสภาวะบีบ
คั้นทางจิตใจที่เกิดขึ้น ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ตอนนั้นลาบากเห็นเขาขี่รถไปทางานกัน น้าตั้งเป้าหมายเลย สักวันต้องมีรถขับแบบ
เขา เขียนใส่กระดาษแล้วเผาไฟเลยว่าแผ่นดินไม่กลบหน้ากูต้องมีอย่างเขา” (ID 4)
“เก็บเงินกัน อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง คือสมบัติอะไรจะไม่มีติดตัวเลย แม้เราจะจน
แต่ขอมีที่ซุกหัวนอนสักหลังได้มั้ย” (ID 2)
“น้าคิดว่าถ้าลาบากต้องมองไปที่อนาคต วางหมุดไว้แล้วไปให้ถึง” (ID 4)
“คิดอย่างเดียวตั้งแต่วันแรกที่ขายเลยคือต้องซื้อคืน แพงหน่อยก็เอา คือให้เขาอย่าง
เดียว แพงเท่าไรก็สู้ ขอให้เราได้คืนก็แล้วกัน” (ID 10)
จะเห็นได้ว่าประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคล
มองเห็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมกับตนเองและสถานการณ์ ซึ่งจุดเริ่มต้นดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น 8
ประการ ได้แก่ จุดเริ่มต้นจากปัจจัยภายนอกและจุดเริ่มต้นจากปัจจัยภายใน กล่าวคือ จุดเริ่มต้น
จากปัจจัยภายนอกเป็นการมองเห็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจที่เหมาะสมกับตนเองและสถานการณ์อันนํามา
ซึ่งพลังในการต่อสู้กับความยากลําบากในชีวิต เช่น การได้แรงใจจากในหลวง การนึกถึงหน้าลูก
เมีย การช่วยเหลือจากภาครัฐ การสํานึกในบุญคุณของแม่โพสพ ความรักในอาชีพชาวนา และการ
ตั้งเป้าหมายในอนาคต ขณะที่จุดเริ่มต้นจากปัจจัยภายในเป็นสภาวะที่ตนเองระลึกรู้ว่า ขณะนี้ตน

85
กําลังตกอยู่ในสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ สภาวะดังกล่าวเรียกว่า “สติ” ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
เอื้ออํานวยของปัจจัยภายนอก สติจึงเป็นเสมือนด่านแรกที่บุคคลใช้ในการตั้งรับเมื่อตนเองเผชิญ
สภาวะบีบคั้นทางจิตใจ จากนั้นสติจึงส่งผลให้เกิดกระบวนการทางปัญญาคือการมองเห็นการ
มองเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นต่อไป ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า
จุดเริ่มต้นสู่การฟันฝ่าอุปสรรคของบุคคลนั้น อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย
ทํางานร่วมกันก็ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสถานการณ์ขณะนั้น
2.2 ลักษณะการเผชิญอุปสรรค
หลังจากชาวนาได้มองเห็นแนวทางในการเริ่มต้นสําหรับจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น แล้ว
มุมมองในการจัดการกับปัญหารวมถึงวิธีการก็ผุดขึ้นภายในใจ แนวทางต่าง ๆ ที่แสดงถึงลักษณะ
ในการเผชิญอุปสรรคปรากฏขึ้นใน 6 ลักษณะ ได้แก่ มองว่าสามารถจัดการได้ ไม่ทอดทิ้งหน้าที่
รับผิดชอบ มองว่าวันหน้ายังมีหวัง ฮึดสู้ด้วยความอดกลั้น ทําใจยอมรับความจริง และมอง เห็น
ข้อดีในปัญหาที่เกิดขึ้น
2.2.1 มองว่าสามารถจัดการได้
เมื่อบุคคลเผชิญอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ พวกเขาจะมองว่าสภาวะที่เกิด
ขึ้นกับตนเองนั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถจัดการได้ ซึ่งเกิดจากความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขเหตุการณ์
ส่งผลให้รู้สึกฮึกเหิมและท้าทายความบีบคั้นที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยมั่นใจในความสามารถของตนเอง
ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ลุงเริ่มเห็นว่าตาบอดนะถ้ายังไงก็ยังทางานได้นี่ เดี๋ยวนี้ทานาเราก็จ้างเขาเกือบหมด
อยู่แล้ว ไอ้ที่เราห่วงกังวลไม่ใช่เรื่องใหญ่ เราคุมมันได้” (ID 7)
“บอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยมึงเข้ามาเลย อะไรลาบากมึงเข้ามา กูจัดการได้หมด เดี๋ยวกูจะ
ให้มึงตายคาตีนกูนี่ล่ะ” (ID 4)
“ความตั้งใจที่จะแก้ไขอุปสรรคไง ก็อย่างที่บอกละว่าถ้าเราสนใจมันชอบมันจริง
เวลาเพลี้ยลง หรืออะไรมาเราคุมมันได้” (ID 12)
2.2.2 ไม่ทอดทิ้งหน้าที่รับผิดชอบ
บุคคลเมื่อเผชิญอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจจะไม่ทอดทิ้งหน้าที่รับผิดชอบที่
ตนได้รับ กล้าเผชิญสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า โดยเฉพาะกับชาวนาหลายรายที่เมื่อเผชิญเหตุการณ์
พวกเขากลับไม่ทอดทิ้งอาชีพชาวนา ด้วยเหตุผลที่ว่าตนทํานามานาน รักและผูกพันในอาชีพ รู้
สํานึกในบุญคุณข้าวแต่ละเมล็ด ซึ่งไม่เพียงเป็นหน้าที่เท่านั้นแต่ความรับผิดชอบนี้ยังหลอมรวมอยู่
ในสายเลือดของชาวนาอีกด้วย ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
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“เราเกิดมาเป็นชาวนา เรามีกินอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะข้าวในนา เวลาลาบาก
มันก็ต้องลาบากด้วยกันสิ ชาวนาน่ะถ้าไม่ที่สุดจริง ๆ ไม่ทิ้งอาชีพหรอก จะต้องกู้หนี้ยืมสิน
มาทาก็ต้องเอากันล่ะ มันอยู่ในสายเลือดไปแล้ว” (ID 9)
“ในเมื่อเราคิดจะเลี้ยงแล้วต้องดูแลให้ดี ถ้าไม่รับผิดชอบ ปล่อยปละละเลย ของข้าว
มันก็ไม่อยู่กับเรา จะเลี้ยงอะไร จะปลูกอะไรก็ต้องดูแลใช่มั้ยล่ะ ” (ID 12)
“ลุงก็คิดว่ายังไงก็ต้องสู้ มันเป็นหน้าที่ที่ลุงต้องทา ต้องรับผิดชอบไอ้ปัญหาแค่นี้ไม่ได้
ทาให้เราทางานไม่ได้นี่ ในเมื่อเราก็มีคู่ชีวิตอยู่ข้าง ๆ เราไม่กลัวอะไรหรอก” (ID 11)
“ป้าว่าหน้าที่รับผิดชอบของคนเรานี้มันสาคัญมากนะ อย่างถ้าเราหว่านข้าวไปแล้วนี่
ไงซะก็ต้องดิ้นรนไปกันให้ถึงล่ะ จะมาทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ นี้มันทาไม่ได้น่ะ อันนี้สาคัญมากเลย
จาไว้” (ID 3)
“ทาของใครก็ต้องดูแลให้เขาด้วย ต้องดูแลนะ นาของเขาก็เหมือนนาของเรา เพราะ
เราคนทา” (ID 7)
“นานี่ไม่คิดเลิกแน่นอน คือจะลาบากเข็ญใจยังไงนี่ไม่เลิกแน่ ๆ” (ID 12)
2.2.3 เชื่อว่าวันหน้ายังมีหวัง
บุคคลขณะเผชิญอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจจะไม่สนใจอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง แต่จะมองถึงอนาคตข้างหน้าว่ายังมีความหวังรอคอยอยู่ วันข้างหน้าจะไม่แย่เหมือน
วันนี้ พวกเขาก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้ เช่นเดียวกับชาวนา ซึ่งลักษณะความเชื่อ
ว่าวันข้างหน้ายังมีความหวังเป็นลักษณะหนึ่งที่ส่งให้ชาวนาสามารถเผชิญอุปสรรคและสภาวะบีบ
คั้นทางจิตใจได้อย่างเข้มแข็ง ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“เอาทุนคืนมาให้มากที่สุด ให้ขาดทุนน้อยสุดละกัน เดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากัน นา
ปีมันทาได้ครั้งเดียวใช่มั้ยล่ะ” (ID 10)
ตอนแรกโกรธ แต่นี้ไม่ล่ะ ไม่เป็นไร คิดซะว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะได้เยอะกว่านี้ (ID 7)
“แต่ถ้าเราคิดพอดี ๆ มองแบบไปข้างหน้า แบบว่าวันข้างหน้ามันยังมีความหวัง ไม่ว่า
อุปสรรคอะไรเราก็ผ่านไปได้เอง” (ID 7)
“หลายครั้งนะที่ผลผลิตมันไม่ได้ผล พวกวัชพืชไรมันลง คนอื่นเขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็ไถ
ทิ้งเลยนะ ลงใหม่ ทุนเดิมก็สูญเลยทีนี่ แต่เราไม่อ่ะ หรือพอราคาถูกหน่อยก็ถอยแล้ว
ประชดประชันบ้างล่ะ เอาไปเททิ้งบ้างล่ะ ของน้าไม่อ่ะ ราคาถูกเราก็สู้ คิดว่ามันคงไม่ถูก
ตลอดปีตลอดชาติหรอก” (ID 2)
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2.2.4 ฮึดสู้ด้วยความอดทนอดกลั้น
บุคคลขณะเผชิญอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจจะเรียกพลังการต่อสู้ของ
ตนเองกลับมาอีกครั้ง ฮึดสู้ แล้วสู้ด้วยความอดทนอดกลั้น เช่นเดียวกับชาวนาขณะเผชิญสภาวะ
บีบคั้นทางจิตใจก็ไม่ล่าถอย ยอมอดคือไม่มีกิน และต้องทนคือทนทุกอย่าง ไม่ปริปากบ่น แม้จะ
เหนื่อยยากสักเพียงใด นอกจากนี้ความอดทนอดกลั้นของชาวนายังไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ เพศ
หญิงหรือชาย ชาวนาหญิงสามารถทํางานในลักษณะเดียวกับชายได้โดยไม่ปรากฏความแตกต่าง
ให้เห็น ถือว่าหนักเอาเบาสู้ ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมู ลหลัก ดังนี้
“มีวันนี้ได้เพราะความอดทน ไม่ว่าอะไรจะเข้ามา ลาบากแค่ไหน น้าทน แล้วทนจริง ๆ
ไม่ปริปากบ่น อดกลั้น ” (ID 2)
“เลือกไม่ได้ ยังไงก็ต้องทานาต่อไปแม้จะขึ้นค่าเช่าแค่ไหน ไม่งั้นไม่หมดหนี้” (ID 1)
“ชีวิตต้องอด ต้องอดแล้วก็ต้องทน ต้องมีทั้งคู่ อดคือบางทีก็ไม่มีกินนะ ทนคือต้องทน
ทุกอย่าง แล้วชีวิตลุงนี่ไม่มีคาว่าท้อนะ” (ID 10)
“สมัยก่อนลาบากกาย แต่เดี๋ยวนี้ลาบากใจ เหนื่อย แต่ว่าเราก็ต้องทนนะ เพราะมัน
เป็นอาชีพของเรา” (ID 7)
“ต้องทนทาแบบทาทน คือสานต่อที่พ่อแม่ทาก็ทากันมาตลอด พอพ่อแม่ตายก็สานต่อ
กันมา บางปีทาแล้วเสมอทุนเลยนะ อย่างลงทุนไปห้าหมื่นขายข้าวมาก็ได้ห้าหมื่นนะ
เท่ากับว่าที่ลงแรงทาไปสูญเลย ถึงได้บอกว่าต้องทนทาไง” (ID 7)
“ลาบาก ต้องเอาทุกอย่าง หนักเอาเบาสู้ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริง ๆ เลย ทางานทุก
อย่าง รับจ้างเขาไม่มีเลือกอ่ะนะว่าเห้ยกูเป็นผู้หญิง กูจะเอาเฉพาะสานตะกร้า ทาขนม”
(ID 1)
“ความอดทน นี่ตอนรับจ้างนะเหนื่อยมาก เหนื่อยจนท้อเลย แต่ก็สู้อ่ะ ” (ID 2)
“เราไปขายข้าว เขากดราคาเรา บางทีก็พูดให้เราเจ็บช้าใจ เราก็อดกลั้นไง ไม่ไปด่า
เขา ไม่ทาไรแรง ๆ ใส่เขาไง” (ID 6)
“ต้องมีมานะอดทน มีความรู้สึกว่าทาไงได้ เรามันคนจน ไม่ทาไงมันจะได้กิน มืดค่า
ยังไงก็ต้องไปไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีกิน” (ID 5)
“เราสู้ไม่ถอยนะ แล้วพอมาทาข้าวนี่มันก็พอลืมตาได้นะ” (ID 4)
“ชาวนา ทานาเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ลาบากอยู่แล้ว ที่เขาว่าเป็นกระดูกสันหลังของ
ชาติน่ะนะ เหนื่อย ร้อน ลาบาก ถ้าไม่อดทนนะ ไม่ได้เลย ไม่มีกิน ” (ID 6)
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2.2.5 ทาใจยอมรับความจริง
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของชาวนาบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและจบสิ้นลงไป
แล้ว สิ่งที่เหลืออยู่จึงเป็นเพียงสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ ซึ่งเมื่อชาวนามองเห็นความจริงว่าอุปสรรค
ได้เกิดขึ้นไปแล้วและสิ้นสุดลงไปแล้ว พวกเขาจะทําใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วได้ ในรายที่
สูญเสียทรัพย์สินก็มองว่าตนไม่สามารถทําอะไรได้มากไปกว่านี้ ในรายที่ได้รับความสูญเสียจาก
สภาพดินฟ้าอากาศก็มองตรงกันว่าทําอะไรมากกว่านี้ก็ไม่ได้ หรือในรายที่สูญเสียบุคคลสําคัญใน
ชีวิตก็เห็นว่าคนตายก็ตายไปแล้ว การเรียกร้องให้เขาฟื้นขึ้นมาคงทําไม่ได้ เมื่อความจริงเช่นนี้
ประจักษ์ในใจก็ช่วยคลายความบีบคั้นที่เกิดขึ้นได้ ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ในเมื่อตอนนี้ของมันก็ไม่มีอยู่ตรงหน้าเราแล้ว เราก็สมควรยอมรับว่ามันไม่มีแล้ว ”
(ID 3)
“ต้องยอมรับความจริง เพราะเราทาใจไว้แล้ว” (ID 2)
“จะเสียก็เสียไปไม่รู้สึกอะไร เราไปทาอะไรได้มั่งละ ไอ้จะไปเจรจากับพระพิรุณว่าท่าน
เจ้าขาอย่าประทานน้ามาให้อิฉันเลยนะเจ้าคะ จะตายอยู่แล้วค่ะ มันก็ไม่ได้” (ID 3)
“ก็แล้วจะให้ป้าทาไงละ ของมันก็เอาไปแล้ว ไอ้จะไปนึกเรียกร้องให้เขาเอามาคืนมัน
ก็เป็นไปไม่ได้ ไอ้จะไปแจ้งตารวจเขาก็จะหัวร่อกันทั้งโรงพักว่าของแค่นี้จะมาแจ้งทาไม”
(ID 3)
“พอนึกถึงว่าเมื่อก่อนมันก็เคยมีมาแล้วเรื่องแบบนี้ ชาวนากับเรื่องพวกนี้มันเป็นของคู่
กัน เราเป็นชาวนาเมื่อเลือกแล้วต้องรับตรงนี้ให้ได้ เราก็เลยคิดว่า ช่างมันก็ได้ ” (ID 7)
“จะไปฝืนไงล่ะ เราไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่นา เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนี้
ไอ้เงินทองมันจะได้น้อยหน่อยก็ช่างมัน” (ID 5)
“ต้องอยู่กับความจริง คนตายก็คือคนตาย จะไปให้ฟื้นก็ไม่ได้ ในเมื่อคนมันหมดอายุ
แล้วเขาก็ต้องไปนะ” (ID 8)
“แต่ทีนี้พอมาคิด ๆ ดูแล้ว สมัยก่อนที่เราทานาใหม่ ๆ ตอนที่พ่อแม่เขาทา ปัญหาแบบ
นี้มันก็ไม่ใช่ไม่เคยเกิด พ่อแม่เราเขาก็ไม่เห็นเครียดอะไร” (ID 7)
ขณะเดียวกันอุปสรรคบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ชาวนาเข้าไปจัดการไม่ได้ ดังนั้น
อุปสรรคตัวจริงจึงมาอยู่ที่สภาวะบีบคั้นทางจิตใจจากความกลัว ความกังวลใจซึ่งความรู้สึกเช่นนี้
เกิดขึ้นเพียงระยะเวลาหนึ่ง ต่อเมื่อเวลาผ่านไป สภาวะบีบคั้นเหล่านั้นก็หายไป จึงแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าลักษณะการเผชิญอุปสรรคของชาวนาบางกรณีก็ไม่ได้ทําอะไรเพียงปล่อยให้เวลา
ผ่านไป ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
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“ปล่อยให้เวลาผ่านไป อย่างที่น้าบอกนะว่าความรู้สึกแบบนี้มันจะเกิดช่วงเวลา
หนึ่ง พอผ่านไปแล้ว พอหว่านแล้วอะไรแล้วก็โล่งอก” (ID 7)
“เราเองก็ไม่อยากให้น้ามันท่วมหรอก แต่ยังไงละมันทาอะไรไม่ได้ ไอ้จะไปช่วยกันช่วย
อะไรมันก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นทุ่งโล่ง เรียกว่าทาอะไรไม่ได้รอธรรมชาติอย่างเดียว” (ID 2)
“มันทุกข์นะช่วงนั้น ทุกข์จริง ๆ มันจะรอดมั้ยวะ แต่พอออกพรรษาแล้วมันก็โล่งใจ มัน
เหมือนโล่งจริง ๆ นะเป็นอันว่าได้เกี่ยว” (ID 8)
2.2.6 มองเห็นข้อดีในปัญหาที่เกิดขึ้น
ชาวนาหลายรายมองไปที่ข้อดีของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตน มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยังดีกว่าแม้
จะเป็นการสูญเสีย แต่ก็เป็นทรัพย์สินเล็กน้อย หรือเป็นโอกาสดีที่จะได้เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินใหม่
บางรายมองเป็นเรื่องขําขัน ดีเสียอีกที่ตนจะได้ทดลองวิธีใหม่ ๆ หรือมองว่าได้น้อยยังดีกว่าไม่ได้
เลย เหล่านี้เป็นลักษณะมุมมองที่พวกเขาให้ความสําคัญไปที่ข้อดีเล็ก ๆ ซึ่งแอบซ่อนอยู่ในสภาวะ
บีบคั้นทางจิตใจ ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ยังดีนะแค่เสียเป็ด ถ้าเป็นอย่างอื่นที่ใหญ่กว่านี้คงตัดใจยากเหมือนกัน ” (ID 12)
“สบายใจดีนะ ดีซะอีกได้ของใหม่” (ID 3)
“คิดดี ๆ ไว้อ่ะ น้าท่วมดีซะอีกจะได้ออกจากบ้านทางหน้าต่าง นี่ถ้าน้าไม่ท่วมคงใช้
ประตูตามปกตินะ” (ID 3)
“ถ้าเราค่อย ๆ มาคิดมา เออคนที่ทานี่คงแย่จริง ๆ เนี่ย แล้วอย่างเราไปโกรธเขา
พยาบาทเขามันก็ไม่ดีกับเราใช่มั้ยล่ะ เพราะเขาก็ไม่ได้มาอะไรกับเราสักหน่อย ขโมยไป
แล้วก็หายจ้อยเลย” (ID 7)
“พอมีโอกาสก็เลยได้ลองอะไรใหม่ ๆ ก็ว่าดีเหมือนกันนะ ถือว่าบางทีมันอาจเป็นช่วง
ชีวิตของเราที่มันต้องเป็นแบบเนี่ย เหมือนกับว่าเพราะคาว่าโอกาสนี่ล่ะที่ทาให้น้าได้
เปลี่ยนจากลูกจ้างมาลองทาเอง” (ID 2)
“ลงทุนสามหมื่นนะ เกี่ยวแล้วขายได้หมื่นนึงก็ถือว่ายังดีนะได้คืนมาตั้งหมื่นนึง ถ้าไม่
เกี่ยวปล่อยจม ไอ้สามหมื่นที่ลงไปสูญเลยนะ คือได้น้อยนะยังดีกว่าไม่ได้เลย อย่างน้อย
ยังดีไงไปหาเงินมาใช้หนี้แค่สองหมื่น” (ID 4)
“เราต้องพยายามมองคนที่เขาแย่กว่าเรานะ แย่กว่าเรายังมี ถ้าเรามองสูงกว่าเรานี่แย่
เลยนะ” (ID 11)
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“แต่นี่ก็ดีหน่อยแฟนเขาว่าคงไม่เป็นไรหรอกปีนี้ข้าวราคาค่อนข้างดี คงมีเงินเหลือ
บ้าง เดี๋ยวเจียดไปก็คงได้ ก็เบาใจมาหน่อย” (ID 7)
ในขณะที่ชาวนาหลายรายขณะเผชิญอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจจะหา
เหตุผลมาปลอบใจตนเองโดยบอกกับตนเองว่าไม่ใส่ใจ แม้จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นนํา
ความยากลําบากมาให้ แต่ก็ไม่ใส่ใจตรงนั้น ไม่เป็นไร แม้ใจจะรู้สึกผิดหวัง เสียดายก็ตาม ดังคํา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ลาบากนะ ไม่ได้สบายเหมือนเด็กอื่นหรอก แต่เราไม่ได้ใส่ใจกับความลาบากตรงนั้น
ไง (ID 8)
“ทาให้รู้ว่าไอ้ตอนแรกที่เราว่าอ่อนใจ จริง ๆ มันก็อยู่ที่ความคิดของเรา ถ้าไม่ใส่ใจ มา
มองว่าคนอื่นก็เป็นแบบเรา แถมเขายังมาช่วยกันแก้ แล้วจะมาเครียดทาไม ก็ไม่เครียด”
(ID 7)
“เป็ดมันก็ไปแล้ว คงต้องตัดใจ สมบัติผลัดกันชมมั้ง คงต้องคิดอย่างนั้น” (ID 12)
“ทีนี้พอนาล่มปุ๊บมันก็ไม่มีเงินตรงนั้นออกมาใช้ ตั้งใจว่าจะเอาเงินตรงนั้นมาใช้ แต่พอ
มันไม่ได้ก็ต้องบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไร” (ID 8)
ลักษณะการเผชิญอุปสรรคที่กล่าวมาทั้งหมดมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ที่เข้ามากระทบ ซึ่งแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นอาจใช้ลักษณะการเผชิญ
อุปสรรคมากกว่าหนึ่งแนวทาง หรืออาจกล่าวได้ว่าบุคคลใช้ลักษณะการเผชิญอุปสรรคแบบ
ผสมผสานเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หากสังเกตทิศทางของลักษณะการ
เผชิญอุปสรรคจากการศึกษาครั้งนี้จะพบว่ามี รูปแบบ คือ ลักษณะการเผชิญอุปสรรคแบบมองไป
ที่อนาคต และลักษณะการเผชิญอุปสรรคแบบมองมาที่ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการ
เผชิญอุปสรรคตามแนวคิดความสามารถในการฟันฝ่าผ่าอุปสรรคของ Stoltz (2000) ทั้งนี้หาก
พิจารณาตามบริบทของสังคมไทยจะพบว่า ลักษณะการเผชิญอุปสรรคจากการศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเชื่อมโยงลักษณะการเผชิญ
อุปสรรคจากการศึกษาครั้ง นี้กับความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งเป็นแนวคิดตะวันตกและ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นแนวคิดตะวันออกเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนในบทต่อไป
2.3 คุณค่าชีวิตจากประสบการณ์
การเผชิญอุปสรรคในลักษณะต่าง ๆ นั้นก่อให้เกิดความหมายกับชีวิตของชาวนาอันจะเป็น
คุณค่าที่นําไปสู่แนวทางในการใช้ชีวิตในอนาคต ขณะที่ชาวนาหลายรายเมื่อผ่านอุปสรรคมาแล้วมี
โอกาสได้ทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ได้นึกถึงวิถีชีวิตของตนอันเป็นความงดงามท่ามกลาง
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ความยากลําบาก ซึ่งคุณค่าชีวิตจากประสบการณ์นี้แสดงออกมาใน 5 ลักษณะ ได้แก่ความ
มานะบากบั่นไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคของชาวนา การดําเนินชีวิตตามแนวทางความพอเพียง ในรายที่
ได้สติในการแก้ไขปัญหาก็จะมองว่าสติจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ไขปัญหาในอนาคตและสติ
ยังมีส่วนช่วยให้มองเห็นความจริงของชีวิตไปพร้อมกับการตระหนักในคุณค่าของชีวิตคู่
2.3.1 มานะบากบั่นไม่ท้อถอย
ความมานะบากบั่นอดทนถือเป็นหัวใจสําคัญประการหนึ่งที่จะนําบุคคลไปสู่
ความสําเร็จ เช่นเดียวกับชาวนาที่เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการพวกเขาก็ต้องบอกกับตัวเอง
ให้อดทน มานะบากบั่นไม่ท้อถอย ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือความ
ยากลําบากในชีวิต ขณะเดียวกันชาวนาจะผ่านความยากลําบากในชีวิตไปได้ก็ต้องรู้จักช่วยเหลือ
ตนเอง เช่น การหารายได้เพิ่มเติมหลังจากว่างเว้นจากฤดูเพาะปลูกเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ว่าบุคคลจะก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ต้องมานะบากบั่นและไม่ท้อถอย
2.3.1.1 อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ชาวนาหลายรายมองเห็นตรงกันว่าการเดินทางมาถึงวันนี้ของตนเกิดขึ้นได้
เพราะตนเองเป็นคนสู้ชีวิตด้วยความมานะบากบั่น อดทน ไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นจะยากลําบาก
แค่ไหนก็ไม่คิดปริปากบ่น อาจมีช่วงชีวิตที่กระท่อนกระแท่นบ้าง อาจมีความรู้สึกท้อแท้ เหนื่อยใจ
บ้าง แต่ก็ไม่ถอดใจ ฮึดสู้อีก ก็ไปต่อได้อีก ขณะที่บางรายมองว่าเมื่อเผชิญความบีบคั้นต้องไม่ท้อ
เพราะความท้อจะทําให้มองไม่เห็นทางออก ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“สู้ชีวิตไง ต้องขยัน ทานาปิดน้าปิดท่าไปกันคู่ผัวเมีย ช่วยกันปิดท่อน้าเข้านาจนกว่า
จะได้ต้น ถ้าเราไม่มานะ ข้าวเราไม่ได้” (ID 11)
“สิ่งเดียวคือเราต้องมานะ พอมานะมามันก็พอขลุกขลิก ๆ มาเรื่อย ๆ ก็ค่อย ๆ เก็บ
เงินกันไป” (ID 10)
“เคยคิดเหมือนกันตอนไปเกี่ยวข้าวอ่ะ เอ๊ย..เมื่อไรจะล้มไปเลยวะ เอาให้มันต้องล้ม
แบบหามไปส่งโรงพยาบาลเลย มันเหนื่อยอ่ะ แต่เราก็ไม่เป็นไรนะ คือชีวิตมันมีท้อบ้าง
เรื่องปกติทุกคนแหละ แต่ไม่ถอดใจ ฮึดสู้อีก ไปต่อได้อีก” (ID 2)
“เวลาเกิดเรื่องไรขึ้นมาก็อย่าท้อ เวลาท้อมันจะทาให้เราไม่เห็นทางออก บางทีเรื่อง
บางเรื่องมันก็ไม่ได้แก้ไขยาก แต่ถ้าเราท้อ เรื่องง่ายๆ ก็กลายเป็นยากขึ้นมาได้ ” (ID 7)
“มีวันนี้ได้เพราะความอดทน ไม่ว่าอะไรจะเข้ามา ลาบากแค่ไหน น้าทน แล้วทนจริง ๆ
ไม่ปริปากบ่น อดกลั้น” (ID 2)
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อย่างที่เขาว่าอย่าไปอายหมามันน่ะ คือเกิดเป็นคนชีวิตมันต้องสู้นะ คืออยู่แบบสู้
เฉพาะวันนี้ (ID 5)
2.3.1.2 หารายได้เพิ่มเติมหลังฤดูเพาะปลูก
ชาวนาหลายรายที่มีลักษณะการทํานาแบบนาปีคือหนึ่งปีทําได้ครั้งเดียว
มองเห็นตรงกันว่าตนจะมีช่วงเวลาว่าง สามารถทําประโยชน์ให้ตนเองและครอบครัวเพิ่มเติมได้ จึง
เลือกที่จะหารายได้พิเศษ เช่น ปลูกผัก รับจ้างทําสวน รับจ้างก่อสร้าง ขณะที่บางรายเลือกทํา
อาชีพซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในปัจจุบันนั้นคือ การสานพัด เหล่านี้ล้วนเป็นการดิ้นรนเพื่อแลก
รายได้เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการทํานา แม้จะเป็นรายได้เล็กน้อยแต่ก็ช่วยเหลือเจือจุนครอบครัว
ได้เป็นอย่างดี ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“ก็นามันเป็นนาปีใช่มั้ยล่ะ ปีหนึ่งมันก็ทาได้แค่ครั้งเดียว เวลาว่างถ้างอมืองอเท้าก็อด
ตาย น้าก็เลยทาผักไปด้วย” (ID 2)
ลาบากมาตั้งกะรุ่นพ่อแม่แล้ว ก็รับจ้างน่ะ เรียกว่าไม้คานต้องถึงบ่า หาบข้าวหาบดิน
ขึ้นบ่า โอ้โห้..เรียกว่าเป็นทุกอย่างน่ะ ไปไร่ไปจ้างทาไรใครจ้างไปทาหมดแหละ (ID 11)
“ตะก่อนนะพ่ออีแมวเขาหาลาไพ่ออกไปก่อสร้างเงินที่ได้ก็พอเป็นค่ากับข้าว เงินใน
นาก็พอได้มาก็หักจ่าย ธ.ก.ส. ไป” (ID 10)
“ไปรับจ้างเขาล้างถั่วงอก ไปกับแฟนสองคนได้วันละ 120 สองคน 240 แล้วก็ไป
รับจ้างฉีดยาบ้าง หว่านปุ๋ยบ้าง บางวันก็ได้เงิน บางวันก็ไม่ได้ รับจ้างมันหมดทุกอย่าง”
(ID 4)
พอหมดหน้าไถนาใช่มั้ย เราก็ช่วยกันสานพัด แม่ตัดไม้ไผ่มา เราก็จักตอกย้อมสี ก็พอ
ได้เงินค่ากับข้าวไปโรงเรียนเล็กน้อย (ID 8)
“ชีวิตก็ต้องดิ้นรนใช่มั้ยจะให้ทานาปีอย่างเดียวก็ไม่พอกิน ป้าเห็นที่มันว่างก็มาทาผัก
ด้วย (ID 1)
2.3.2 ดาเนินชีวิตตามแนวทางความพอเพียง
ความพอเพียงถือเป็นหัวใจสําคัญประการหนึ่งสําหรับบุคคลผู้ประสบความสําเร็จ
บุคคลที่รู้จักความพอดีในการใช้ชีวิต ไม่มากหรือน้อยเกินไป จะสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงในวัน
ข้างหน้า เช่นเดียวกับชาวนาที่มองเห็นความสําคัญของความพอดีพอเพียง ชาวนาหลายรายจึงให้
ความสําคัญกับวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงเป็นอย่างมาก โดยมองว่าการมีวันนี้ของตนเกิดขึ้นได้
เนื่องจากความพอใจในสิ่งที่ตนมี ลักษณะการกินอยู่ที่เป็นไปตามอัตภาพ การรู้จักการวางแผนใช้
จ่ายเงิน รวมไปถึงการสะกดใจไม่เป็นหนี้
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2.3.2.1 พอใจในสิ่งที่ตนมี
ชาวนารายหนึ่งยอมรับว่าคงห้ามความอยากไม่ได้ แต่เมื่อกลับมามองที่
ตนเองก็ได้เห็นความจริงถึงสิ่งที่ตนมี และยินดีพอใจกับสิ่งที่ตนมี เช่นเดียวกับชาวนาอีกรายที่มอง
ตรงกันว่าการมีวันนี้ของตนเกิดจากการที่ตนเองมองเฉพาะวันนี้ มองแบบพอดีพอใจในสิ่งที่ตนมี
ในวันนี้ ไม่มองว่าสิ่งที่ตนมีนั้นไม่ดี ไม่น่ามี หรือไม่มองว่าสิ่งที่ตนไม่มีว่าน่าจะมี ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
ล้วนนํามาสู่ความรู้สึกสบายใจและพอใจในสิ่งที่ตนมี ตนเป็น ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ต่อไปนี้
“เราก็พอใจกับสิ่งที่เรามีตรงนี้แล้ว จากไม่มีเลยเรียกว่าจากศูนย์เลยนะ จนถึงวันนี้ก็
ยังไม่ต่างจากเดิมเท่าไร แต่คิดว่าถ้าใจเราพอมันก็พอแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกทา
นาปลูกผักนะ แต่ไม่ทะเยอทะยาน” (ID 2)
“เราเองแค่ที่เรามีอยู่ เนี่ยก็บอกพวกบ้าน บอกลูกเต้าว่าเอาที่เรามีอยู่เนี่ยสบายใจ ไม่
ต้องไปคิดมาก” (ID 10)
“อย่าไปใส่ใจชีวิตให้มันมากนักสิ เรามองว่าวันนี้เรามีอะไร ไม่มีอะไร ถ้าไปมองสิ่งที่มี
ว่าไม่น่ามี หรือมองว่าที่ไม่มีน่าจะมี มันก็ไม่พอดีนั้นล่ะ” (ID 3)
นอกจากนี้ชาวนาหลายรายมองว่าลักษณะความเป็นอยู่ตามอัตภาพถือเป็นส่วน
สําคัญตามแนวทางความพอเพียง การกินการอยู่ที่อาศัยข้าวจากนาของตนเอง ผักหญ้าหาเก็บหา
กินหาปลูกกันเอง ขณะที่เนื้อสัตว์ก็อาศัยจากปลาซึ่งใช้การทอดแหด้วยตนเอง หรือหากเป็นปลา
ร้า น้ําปลาก็หาทํากันตามบ้าน เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพอดีพอเพียงตามอัตภาพ แม้จะเป็น
อาชีพที่มีรายได้หลักเพียงปีละหนึ่งครั้งแต่ก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล
หลักต่อไปนี้
“ข้าวมันทาเอง ไม่ต้องซื้อหา กับก็พวกผักหญ้าหาเก็บหากิน หาปลูกกันเอา เราไม่ได้
ไปเกินตัวไง ก็พอดี พอเพียงใช่มั้ย” (ID 6)
“ทางานเนี่ยทาได้เงินน้อยกว่าคนอื่นนะ แต่ว่าประหยัด ไม่งั้นไม่เป็นวันนี้หรอก คือ
ไม่ได้หมายความว่าวันนี้รวยนะ ก็ยังจนเหมือนเดิม ก็เราส่งลูกเรียนได้ เรามีกินครบทุกมื้อ
มีชีวิตตามอัตภาพ” (ID 2)
“พอเพียงอย่างที่ในหลวงท่านว่านี่สาคัญ อย่างน้านี่อย่างที่เล่ามีแค่ไหนใช้แค่นั้น
ชีวิตไม่เคยกู้เงินอย่างที่เล่า ทาได้สบายใจ เราไม่หาเหามาเพิ่ม ยิ่งกู้ยิ่งหาเหา เอาแค่พอดี
ตัว สมฐานะ” (ID 2)
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“ปลามีแล้ว ข้าวมีแล้ว ผักก็สบายผักบุ้งสายบัวก็กินกันไป แล้วมันจะอยู่ไม่ได้ได้
ยังไงละ มันจะไปยากอะไรละจริงมั้ย แล้วอย่างปลาร้า น้าปลามันก็มีอยู่ในครัวอยู่แล้ว”
(ID 3)
2.3.2.2 วางแผนใช้จ่ายเงิน
การวางแผนใช้จ่ายเงินถือเป็นหัวใจสําคัญของชาวนา โดยเฉพาะชาวนาที่
อยู่ในภาวะหนี้สิน การแบ่งสรรปันส่วนรายรับและรายจ่ายให้เหมาะสมแต่ละวัน การใช้จ่ายเงินจะ
ฟุ่มเฟือยไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่มีใช้คืนเขา ซึ่งหลักการที่ง่ายที่สุดคือ หาให้มากใช้ให้น้อย ควบคู่
กับการรู้จักกินรู้จักใช้และรู้จักเก็บ ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“เราเป็นหนี้เราก็ต้องประหยัด เอาเงินเขามานะ ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราต้องใช้ให้ได้
ประโยชน์ เราจะไปใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้เดี๋ยวเราไม่มีใช้คืนเขา” (ID 11)
“ต้องวางแผนไปเลยว่าวันนี้ใช้เงินเท่านี้ อันนี้ส่วนกิน อันนี้ส่วนรถ ที่เหลือถ้ายังเหลือ
นะก็เป็นส่วนเก็บ” (ID 5)
“ไอ้ไหนควรซื้อก็ซื้อ อันไหนไม่ควรก็ไม่เอา ไม่กี่ปีก็หมด คือพอจังหวะปีไหนข้าวได้
มากก็ใช้ได้มากไง หลักง่าย ๆ คือ หาให้มาก ใช้ให้น้อย มันจะเหลือไปใช้หนี้เขา” (ID 10)
“ที่ผ่านมาเนี่ยนะ อยู่ได้ก็เพราะรู้จักกินรู้จักใช้ แล้วสังเกตนะพวกที่ทา ๆ แต่ไม่รู้จักใช้
นะเสร็จทุกราย” (ID 6)
“ถ้าไม่คิดจะกู้นะ ก็อาศัยประหยัดอย่างที่เล่าแหละ จากเงินสิบเงินร้อยค่อย ๆ เป็น
เงินพันเงินหมื่น” (ID 2)
ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่ามีชาวนาเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นที่กล่าวถึงมุมมอง
การใช้ชีวิตที่ก้าวข้ามสภาวะบีบคั้นทางจิตใจมาได้โดยยึดแนวทางความพอเพียงและไม่มีหนี้สินกับ
ใคร ชาวนาครอบครัวนี้กล่าวว่าตนจะบอกกับครอบครัวเสมอว่าไม่เป็นหนี้ ไม่มีก็ไม่ใช้ ซึ่ง
จุดเริ่มต้นมาจากความท้อใจที่เห็นชาวนารายอื่นทํารายได้เท่าไรก็ต้องส่งให้เจ้าหนี้หมด ก่อนที่จะ
สะกดใจตนเองว่าจะไม่ทําแบบนั้นจะไม่เป็นหนี้แบบเขา ขณะที่ตนในฐานะของพ่อแม่ไม่สร้างหนี้ ก็
พยายามปลูกฝังแนวทางนี้ให้กับลูกด้วย โดยสอนให้ลูกเก็บเงินแทนการซื้อสินค้าแบบผ่อนชําระ
เพื่อให้ลูกได้เห็นคุณค่าของเงินซึ่งตนต้องรู้ด้วยตนเองเท่านั้น ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ต่อไปนี้
“บอกตัวเองว่าไม่เป็น ไม่เป็นหนี้ ถ้าไม่มี เราก็ไม่กินไม่ใช้ แต่ไม่ถึงขนาดอดนะ แต่
เลือกใช้เฉพาะที่สาคัญหรือจาเป็นจริง ๆ” (ID 2)
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“เห็นเขาทางานใช้หนี้กันแล้วเราเองรู้สึกท้อแทนเขานะ มันเหมือนทางานเท่าไรก็
เอาไปให้เขาหมด เราก็เลยสะกดใจตัวเองว่าไม่ ไม่ทาแบบนั้น” (ID 2)
“ลูกอยากได้มอเตอร์ไซค์ อยากได้ notebook เราก็บอกว่าไม่ได้ ไม่มีเงิน เขาก็ขอร้อง
ว่าผ่อนได้มั้ย เราก็ว่าอย่าเลย อย่าผ่อนเลย ไม่อยากให้สร้างหนี้ ถ้าวันหนึ่งเขาทางานแล้ว
เก็บเงินซื้อเองแม่จะไม่ว่าเลย แต่จะให้ไปกู้หรือไปผ่อนนี่ไม่เอาเลย คือเงินแต่ละบาทแต่ละ
สลึงมันมีค่านะ มันแลกมาด้วยเหงื่อเท่าไร อันนี้ต้องรู้เอง” (ID 2)
จะเห็นได้ว่าแนวทางการดําเนินชีวิตแบบความพอเพียงนี้ แต่ละบุคคลมีแนวทางที่
คล้ายคลึงในบางมุมมองแต่ก็แตกต่างกันในบางมุมมองเช่นกัน ชาวนาบางรายมองว่าในความ
พอเพียงต้องไม่เป็นหนี้สิน ขณะที่บางรายมองว่าเมื่อเป็นหนี้สินแล้วสิ่งสําคัญอยู่ที่การวางแผนใช้
จ่ายเงินมากกว่า อย่างไรก็ตามทั้งหมดล้วนให้มุมมองไปในทิศทางเดียวกันคือความบีบคั้นที่เกิดขึ้น
ในวิถีชีวิต จะก้าวข้ามไปได้จําเป็นต้องยืนอยู่บนแนวทางแห่งความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.3.3 ใช้สติในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตในลักษณะต่าง ๆ
ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนี้จะคงอยู่กับบุคคลหนึ่งนานเพียงใด ก็ขึ้นกับความสามารถในการระลึกรู้ตัว
หรือที่ชาวนาเรียกว่า ความสามารถในการตั้งหลักหรือสตินั้นเอง สติจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วย
ให้กลับมาสู่ภาวะปกติ ดังจะเห็นได้จากมุมมองของชาวนาที่เมื่อผ่านเหตุการณ์มาแล้วจึงได้เห็นว่า
สติเป็นเครื่องมือพื้นฐานสู่การแก้ไขปัญหา และด้วยสตินี่เองที่ช่วยให้ชาวนาได้รู้จักการพลิกวิกฤต
ให้เป็นโอกาส
2.3.3.1 สติ : เครื่องมือตั้งรับสู่แนวทางแก้ไขปัญหา
ชาวนาที่เผชิญสภาวะบีบคั้นทางจิตใจหลายรายมองเห็นตรงกันว่า เมื่อตน
ถูกความบีบคั้นเข้ามากระทบจนจิตใจซวนเซ สติจะเป็นสิ่งที่ประคองให้ชีวิตกลับมาเดินอย่างมั่นคง
อีกครั้งหนึ่ง ยิ่งเราตั้งสติได้ไวเพียงใด เราย่อมจัดการกับเหตุการณ์ได้มั่นคงเท่านั้น ในทางกลับกัน
หากสติเกิดช้าก็ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในด้านต่าง ๆ จนอาจลุกลามยากจะแก้ไข ดังคํา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“วิกฤตชีวิตเกิดได้กับทุกคนนะ แต่เราต้องตั้งสติให้ไว” (ID 12)
“แต่บางทีเราก็ไม่มีสตินะ โพล่งออกไปมันก็อาจทาให้เราทะเลาะกันได้” (ID 9)
“ป้าว่ามนุษย์จะต้องมีความอดทนนะ ไอ้อุปสรรคที่มันเข้ามามันถึงจะผ่านไปได้
สาคัญคือต้องมีสติ ทาใจดี ๆ ไว้อย่างที่ผู้ใหญ่เขาพูดเคยได้ยินมั้ย” (ID 1)
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“สติมันกลับมาอีกครั้งไง พอผ่านมามันเลยเห็นเลยนะว่าสตินี่สาคัญมากนะ เวลา
มีเรื่องอะไรนี่สติต้องให้มาก่อนเลย” (ID 5)
2.3.3.2 รู้จักพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ในช่วงสถานการณ์ที่หลายคนอาจมองว่าเป็นวิกฤตของชีวิต แต่ชาวนาที่มี
ความมานะบากบั่นกลับมองเห็นโอกาสที่สามารถฉกฉวยได้จากสภาวะเช่นนั้น เช่น การระบาด
ของหนูในนาข้าวสร้างความบีบคั้นทางจิตใจแก่ชาวนา แต่ชาวนารายหนึ่งกลับมองว่าตนสามารถ
มาดักหนูขายทํารายได้ให้ตนเองและครอบครัว หรือในสถานการณ์น้ําท่วมนาข้าว ชาวนาไม่
สามารถเกี่ยวข้าวขายได้ จึงตัดสินใจจับปลาขายแทนข้าว สร้างรายได้อีกรูปแบบหนึ่ง ดังคํา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“แต่เดี๋ยวนี้หนูก็เริ่มบางล่ะ เพราะเริ่มมีตลาดรับซื้อ เราก็หาขายแทน แพงซะด้วย นี่
เขาเรียกพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส” (ID 9)
“น้าท่วม ๆ ก็ทอดแหหาปลากินกันไป เหลือก็ไปขาย ปลามันเยอะใช่มั้ยล่ะ” (ID 3)
“นั่งร้องไห้เลยเห็นนาข้าวกลายเป็นวังกุ้งวังปลา มันก็ต้องท้อนะตอนนั้น แต่พอเห็น
คนอื่นเขาออกมาหาปลาหากุ้งไปขาย ก็เลยได้คิดว่าถ้าเราอยู่เฉย ๆ นี่สงสัยจะอดตายแน่
ก็เอาละเขาเรียกอะไรล่ะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสเหรอ” (ID 12)
2.3.4 มองเห็นความจริงของชีวิต
สติเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นให้ชีวิตกลับมาก้าวเดินได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง ซึ่ง
นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการตั้งรับที่ดีเยี่ยมแล้ว สติยังช่วยให้ชาวนาหลายรายได้สัมผัสกับ
มุมมองใหม่ที่พวกเขาไม่เคยพบเห็น มุมมองเหล่านี้สร้างความเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้ให้เกิดขึ้น
ภายในจิตใจ มุมมองที่เกิดขึ้นนี้ทําให้พวกเขาได้ทราบว่าแท้จริงแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจ
ล้วนเกิดมาจากตนเอง ในรายที่ต้องเผชิญภาวะแห่งการสูญเสียก็ได้พบว่าในความเป็นจริงแล้วเงิน
เท่าไรก็ยื้อชีวิตไม่ได้
2.3.4.1 มองเห็นทุกข์เกิดจากตนเอง
เมื่อสติเกิดขึ้นในช่วงที่กําลังเผชิญสภาวะบีบคั้นทางจิตใจทําให้ชาวนา
มองเห็นว่าแท้จริงแล้วความบีบคั้นหรือความทุกข์ที่ตนกําลังเผชิญนั้นเกิดขึ้นจากตนเอง เช่น
ความหวังที่จะให้คนอื่นทําดีได้สมใจ ความกลุ้มใจ ความเสียดาย หรือแม้แต่ความคิดตีตนไปก่อน
ไข้ เหล่านี้เป็นความบีบคั้นที่เกิดขึ้นจากตนเอง การที่เราจมปลักอยู่กับความรู้สึกนั้นเป็นเสมือน
ทุกข์สองชั้น นั่นคือ ทุกข์เกิดจากเขาทําเราและทุกข์ที่เกิดจากเราทําตนเอง ซึ่งมุมมองเหล่านี้เป็น
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มุมมองใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิต ส่งผลให้ชาวนาก้าวข้ามจากสภาวะบีบคั้นนั้นมาได้ ดังคํา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“เมื่อคนก็ตายไปแล้ว เรามาเสียใจก็ไม่มีประโยชน์ คนตายไม่ฟื้น คนเป็นกาลังจะตาย
แทน” (ID 8)
“ทุกข์จากความรู้สึกเสียดายนะ ก็อย่างว่าล่ะ มันเหมือนทุกข์สองชั้นเลย ไอ้อันแรกนี่
เขาทาเรา ไอ้อันหลังนี่เราทาตัวเราเอง” (ID 9)
“ทาให้รู้ว่าไอ้ตอนแรกที่เราว่าอ่อนใจ จริง ๆ มันก็อยู่ที่ความคิดของเรา ถ้าไม่ใส่ใจ
มามองว่าคนอื่นก็เป็นแบบเรา แถมเขายังมาช่วยกันแก้ แล้วจะมาเครียดทาไม ก็ไม่
เครียด” (ID 7)
“บางทีไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรนี่บางทีเราก็ตีตนไปก่อนไข้ คือเราไป
คิดล่วงหน้าไงว่ามันจะยังงั้นยังงี้” (ID 7)
“ความรู้สึกอยากได้เนี่ยนะ มันห้ามไม่ได้นะ จริงมั้ย แต่พอเรากลับมาที่ตัวเรา เออ..
เราจะมาคิดมากไม่ได้นะ” (ID 10)
2.3.4.2 เงินยื้อชีวิตไม่ได้
ในรายของชาวนาที่เผชิญสภาวะบีบคั้นทางจิตใจเนื่องจากการสูญเสีย
บุคคลที่รักไป การคร่ําครวญในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ทําให้เขามองไม่เห็นความจริงของชีวิตที่ต้องมีการ
เกิด แก่ เจ็บและตาย แต่เมื่อสติเกิดขึ้น เขาก็มองเห็นว่าเงินอาจยืดเวลาให้คนตายช้าลง แต่ไม่อาจ
ยื้อชีวิตไว้ได้ซึ่งเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งแต่มองเห็นได้ด้วยสติ ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ต่อไปนี้
“เงินเท่าไรก็ยื้อชีวิตคนไม่ได้นะจาไว้ เงินน่ะอาจจะยืดเวลาให้ตายช้าลง แต่ให้เขาอยู่
กับเราตลอดไปไม่ได้หรอก” (ID 5)
“อย่างเราไปเข้าใจว่าเขาต้องดีสมใจเรา เราก็เสียใจ ถ้าไม่อยากเสียใจเราก็ต้องให้
เขาเลือกชีวิตเอง” (ID 2)
2.3.5 ตระหนักในคุณค่าของชีวิตคู่
เมื่อเรื่องราวอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจผ่านไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่ชาวนาหลาย
รายมองเห็นคือคุณค่าในคู่ชีวิตหรือคู่ผัวเมียที่ต่างร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ในรายที่สามีมีความทุกข์
ภรรยาก็คอยเป็นที่พึ่ง กลับกันภรรยามีความทุกข์ สามีก็เป็นเสาหลักให้ เป็นมิตรภาพที่สวยงามบน
สายใยแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน และในช่วงชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งนั้นจะมีโอกาสได้ พบคนที่ร่วมสุข
ร่วมทุกข์สักกี่คน แม้ได้พบเพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้ว ไม่ได้หวังไปมากกว่านี้ ถ้อยคําเหล่านี้เป็น

98
มุมมองที่งดงามที่สุดในชีวิตของครอบครัวชาวนาอันเกิดจากสติที่ใช้เป็นแสงสว่างนําทางทั้งยาม
สุขและยามทุกข์ ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไปนี้
“อย่างน้านี่มีวันนี้ได้เพราะแฟนน้านะ เวลาที่เราทุกข์ที่สุด เขาคอยปลอบใจเรา เป็น
กาลังใจให้เรา เป็นที่ปรึกษา ขณะที่เวลาที่เขาต้องการที่พึ่ง เราก็เป็นให้เขาได้” (ID 2)
“พอมันผ่านมาแล้วนี่ถึงเริ่มเห็นว่าคู่ผัวเมียนี่ถ้าช่วงที่ลาบากนะ ไม่ช่วยเหลือเจือจุนกัน
นะ มัวขัดแข้งขัดขากันล่มทุกราย” (ID 4)
“ชีวิตคนหนึ่งคนนะ มันจะมีโอกาสเจอคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราสักกี่คนกันเชียว กับ
แค่คนเดียวพอแล้ว ไม่ขอมากไปกว่านี้แล้ว ” (ID 11)
“ครอบครัวเนี่ยนะต่อให้จนแสนจนแค่ไหน ลาบากแค่ไหนนะ คู่ครองก็สาคัญ ผู้ชาย
คอยเป็นหลักแล้วผู้หญิงคอยเก็บคอยทา มันต้องช่วยกันนะ ถ้าผู้ชายไม่เป็นหลัก ไม่หนัก
แน่น หรือผู้หญิงก็ไม่คอยเก็บเงินทองที่หามาได้นะ ไม่นานพัง” (ID 11)
“มันก็ทาให้เห็นละว่าเรามีหัวหน้าครอบครัวที่ดี เราตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตที่ไม่ผิด เรามี
หัวหน้าครอบครัวที่ไม่เละเทะ สิ่งเนี่ยสาคัญที่สุด” (ID 8)
คุณค่าในชีวิตที่กล่าวไว้ทั้งหมดอาจเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นแม้การฟัน ฝ่าอุปสรรคจะ
ยังไม่เสร็จสิ้น แต่สิ่งที่สําคัญสําหรับชาวนาคือแนวทางในการดํารงชีวิตนับจากนี้ แนวทางที่ตนรับรู้
แล้วว่าอุปสรรคมิใช่สิ่งที่จะก้าวผ่านอย่างง่ายดายแต่ก็สามารถผ่านไปได้หากมานะบากบั่นไม่
ท้อถอย ขณะเดียวกันก็ต้องยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปด้วย ซึ่งจากคุณค่าที่
เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในชีวิตของแต่ละบุคคลอาจต้องกู้หนี้ยืมสินบ้าง แต่การกระทําดังกล่าว
ต้องอยู่บนพื้นฐานความพอดี พอเพียง ไม่ใช้จ่ายเกินตัว จึงจะสามารถนําพาครอบครัวผ่าน
อุปสรรคไปได้ ขณะเดียวกันอุปสรรคก็เกิดขึ้นได้ในหลายแง่มุม การตั้งสติให้ไวจะช่วยให้บุคคลผ่าน
พ้นปัญหาต่าง ๆ มาด้วยปัญญา และด้วยสติและปัญญานี้เองที่จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ประคับประคองชีวิตในวันข้างหน้าแม้อุปสรรคจะเกิดขึ้นอีกสักกี่ครั้งก็สามารถจัดการได้อย่างไม่
หวาดหวั่น

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยครั้งนี้ปรากฏ
ผลการวิจัยที่เมื่อนามาเชื่อมโยงกับทฤษฎีและผลการศึกษาที่ผ่านมา จะพบว่ามีความสอดคล้อง
กันในหลายแง่มุม ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกัน ในการอภิปรายผลผู้วิจัยจะสรุปภาพรวม
ของผลการวิจัยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและผลการศึกษาที่ผ่านมา และเพิ่มเติมประสบการณ์การ
เรียนรู้ของตนเองซึ่งเป็นความงอกงามในตนจากการศึกษาและข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้วย
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอุปสรรค ภาวะจิตใจท่ามกลางอุปสรรค และประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคของ
ชาวนาไทย วัตถุประสงค์ดังกล่าวจาเป็นต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา
มาเป็นแนวทางในการค้นหาคาตอบ โดยผู้วิจัยเลือกครอบครัวชาวนาในตาบลสาพะเนียง อาเภอ
บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวนทั้งสิ้น 12 ครอบครัวเป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการ
เก็บข้อมูลรวม 18 สัปดาห์ หรือตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 – 30 มีนาคม 2552 จึงได้ความ
อิ่มตัวของข้อมูลใน 2 ประเด็นคืออุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนาและเส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
1. อุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
อุปสรรค หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของชาวนา อันนามาสู่ความ
ยากลาบากทางกายหรือทางจิตใจ ซึ่งจากการศึกษาชาวนาในตาบลสาพะเนียงสามารถสรุปเป็น
แผนภาพได้ดังนี้
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สภาพดินฟ้าอากาศ
ไม่เอื้ออานวย

การสูญเสียบุคคล
ในครอบครัว
และทรัพย์สิน

ชาวนาไทย

การรบกวน
จากศัตรูข้าว

ระบบ
ชลประทาน
ไม่ทั่วถึง

อาการ
เจ็บป่วย
ทางกาย

พฤติกรรมของ
บุคคลในครอบครัว
ไม่เหมาะสม

ความผันผวน
ด้านปัจจัยราคา
ความยากจน

แผนภาพ 5.1 : อุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
จากแผนภาพแสดงอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนาจะเห็นได้ว่าอุปสรรคที่รุมเร้าวิถีชีวิต
ของชาวนานั้นเกิดขึ้นรายล้อมตัวของบุคคล ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้อุปสรรคเกิดขึ้นถึง 8 ประการ
ได้แก่ อุปสรรคจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออานวย เช่น เกิดวิกฤตการณ์น้าท่วมซึ่งเป็นภาวะที่น้า
มีปริมาณมากเกินความต้องการ แต่หากน้อยเกินไปก็จะเข้าสู่วิกฤตการณ์จากฝนแล้ง
ขณะเดียวกัน ก็ยังรวมไปถึงลมซึ่งหากลมพัดไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาในการเพาะปลูก ต้นข้าวก็
ได้รับความเสียหาย อุปสรรคจากการรบกวนของศัตรูข้าว ซึ่งศัตรูข้าวนี้มีทั้งที่เกิดขึ้นในลักษณะ
ของวัชพืชโรคพืชและสัตว์ อุปสรรคจากความผันผวนด้านปัจจัยราคา ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนทั้ง
ปัจจัยในฝั่งต้นทุนการผลิตและฝั่งของราคาขายข้าว อุปสรรคจากระบบชลประทานไม่ทั่วถึง
อุปสรรคจากความยากจน ซึ่งเป็นความยากลาบากของชีวิต ประสบปัญหาเรื่องเงินทุนในการ
เพาะปลูกและหนี้สิน อุปสรรคจากพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวไม่เหมาะสม เช่น สามีติดเหล้า
ลูกชายเกเร ลูกสาวตั้งครรถ์ก่อนวัยอันควร อุปสรรคจากการเจ็บป่วยทางกายอันเป็นสิ่งที่เกิดกับ
ตัวของผู้ให้ข้อมูลหลัก และอุปสรรคจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัว หรือทรัพย์สินมีค่า
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อุปสรรคทั้ง 8 ประการนี้อาจเกิดขึ้นผสมผสานกับวิถีชีวิตของชาวนา แต่กระนั้นก็ไม่พบว่ามีชาวนา
รายใดต้องเผชิญอุปสรรคครบทั้ง 8 ประการในคราวเดียวกัน
2. เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตชาวนาเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาต้องตัดสินใจ
ลุกขึ้นมาจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุป ดังแสดงในแผนภาพ
5.2

ภาวะจิตใจท่ามกลางอุปสรรคของชีวิต

ประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรค

ผลกระทบต่อวิถีชีวิต
สภาวะบีบคั้นทางจิตใจ

น้อยเนื้อต่า
ใจในชีวิต

ผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ภาระงาน
รับผิดชอบ

พฤติกรรมของตนเอง

ท้อแท้เบื่อหน่าย
กับอุปสรรค

สัมพันธภาพใน
ครอบครัว

ตรอมใจใน
ความผิดหวัง
เคืองแค้นบุคคล
ต้นเหตุ
หวาดหวั่น
สถานการณ์
อนาคต

จุดเริ่มต้นสู่การฟันฝ่า

สภาวะการเกิด “สติ”

การนึกถึงหน้าลูกเมีย

กินร้อนนอนทุกข์

สานึกบุญคุณแม่โพสพ

ดื่มเหล้าระบายทุกข์

รักในสายเลือดชาวนา
ตั้งเป้าหมายอนาคต

หงุดหงิดร่างกายไม่ได้ดังใจ
เสียดายทรัพย์สินที่สูญเสีย

ใช้สติในการ
แก้ไขปัญหา

ดาเนินชีวิตตาม
แนวทางความพอเพียง

กาลังใจจากเพื่อนชาวนา
การช่วยเหลือจากภาครัฐ

คุณค่าชีวิตจากประสบการณ์

มานะบากบั่นไม่
ท้อถอย

แรงใจจากในหลวง

ใจลอยขาดสติ

กังวลใจห่วงหน้าพะวงหลัง

ลักษณะการเผชิญอุปสรรค

มองว่าสามารถจัดการได้
ไม่ทอดทิ้งหน้าที่รับผิดชอบ
เชื่อว่าวันหน้ายังมีหวัง
ฮึดสู้ด้วยความอดทนอดกลั้น

ทิ้งการทิ้งงาน

ทาใจยอมรับความจริง

ไม่เต็มที่กับการทางาน

มองเห็นข้อดีในปัญหาที่เกิดขึ้น

รู้สึกผิดคิดโทษตนเอง

อดทนไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค
หารายได้เพิ่มเติม
หลังฤดูเพาะปลูก

ตระหนักใน
คุณค่าของชีวิตคู่
มองเห็นความ
จริงของชีวิต
สติ : เครื่องมือตั้งรับสู่
แนวทางแก้ไขปัญหา
รู้จักพลิกวิกฤต
เป็นโอกาส

พอใจในสิ่งที่ตนมี
วางแผนใช้จ่ายเงิน
มองเห็นทุกข์เกิด
จากตนเอง
เงินยื้อชีวิตไม่ได้
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แผนภาพ 5.2 : เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
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จากแผนภาพแสดงเส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรคนั้นจะพบข้อมูลใน 2 ประเด็นหลัก คือ
ภาวะจิตใจท่ามกลางอุปสรรคของชีวิตและประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรค ประเด็นดังกล่าวมีความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ภาวะจิตใจท่ามกลางอุปสรรคของชีวิต
อุปสรรคไม่ว่าจะมาในลักษณะใดย่อมส่งผลโดยตรงต่อภาวะจิตใจของบุคคลนั้น ผลดังกล่าวปรากฏ
ในรูปของสภาวะบีบคั้นทางจิตใจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ
2.1.1 สภาวะบีบคั้นทางจิตใจ
สภาวะบีบคั้นทางจิตใจเป็นแรงกระเพื่อมของใจที่มีต่อเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบ แรง
กระเพื่อมนี้แม้จะมองไม่เห็นด้วยตา แต่ก็เกิดขึ้นในหลากหลายลักษณะตามสิ่งที่เข้ามากระทบและภาวะ
จิตใจที่ผูกพันอยู่ขณะนั้น โดยแบ่งลักษณะการกระเพื่อมได้เป็น 9 ลักษณะ ได้แก่ น้อยเนื้อต่าใจในชีวิต
ท้อแท้เบื่อหน่ายกับอุปสรรค ตรอมใจในความผิดหวัง เคืองแค้นบุคคลต้นเหตุ หวาดหวั่นสถานการณ์
อนาคต กังวลใจห่วงหน้าพะวงหลัง หงุดหงิดร่างกายไม่ได้ดั่งใจ เสียดายทรัพย์สินที่สูญเสีย และรู้สึกผิดคิด
โทษตนเอง
2.1.2 ผลกระทบต่อวิถีชีวิต
สภาวะบีบคั้นทางจิตใจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตซึ่งแสดงออกโดยลักษณะทางพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงได้แก่พฤติกรรมของตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว และภาระงานรับผิดชอบ
2.1.2.1 พฤติกรรมของตนเอง
ผลกระทบจากอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่มีต่อตัวของชาวนาเอง
แสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ได้แก่ ลักษณะใจลอยขาดสติ กินร้อนนอนทุกข์ ขณะที่บางรายก็
หาทางระบายความทุกข์ด้วยการดื่มเหล้า
2.1.2.2 สัมพันธภาพในครอบครัว
ผลกระทบจากอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่มีต่อครอบครัว แสดงออกมาใน
รูปของการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งนี้ชาวนาเองมองว่าตน
ไม่ใช่พระอิฐพระปูน เมื่อรู้สึกหงุดหงิดหรือโกรธเคืองจึงไปลงที่ครอบครัว
2.1.2.3 ภาระงานรับผิดชอบ
ผลกระทบจากอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่มีต่อภาระรับผิดชอบนั้นแสดง
ออกมาในรูปของพฤติกรรมที่ชาวนาจะทิ้งหน้าที่การงานนั้นไปเลย ไม่สนใจการทานา ขณะที่บางรายแม้จะ
ไม่ทิ้งหน้าที่รับผิดชอบแต่ด้วยความห่วงหน้าพะวงหลังก็ทาให้การงานนั้นทาได้ไม่เต็มที่
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2.2 ประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรค
การรับรู้ภาวะจิตใจท่ามกลางอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางในการ
จัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนอันนาไปสู่มุมมองหรือวิ ธีการซึ่ง
เป็นลักษณะที่บุคคลใช้ในการเผชิญอุปสรรค ทั้งนี้อุปสรรคอาจเป็นความยากลาบากที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิต
ของชาวนาในลักษณะที่ไม่มีผู้ใดยินยอมพร้อมใจให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเหตุก ารณ์ได้เกิดขึ้นแล้วชาวนาก็
สามารถมองเห็นคุณค่าอันเป็นความหมายจากประสบการณ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งสืบเนื่องมาจากมุมมองที่ใช้
ในการเผชิญจุดเริ่มต้นและลักษณะการเผชิญอุปสรรคนั่นเอง
2.2.1 จุดเริ่มต้นสู่การฟันฝ่า
จุดเริ่มต้นสู่การฟันฝ่าอุปสรรคถือเป็นเบื้องหลังของมุมมองและวิธีการต่าง ๆ ที่ชาวนาใช้ใน
การเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จุดเริ่มต้นจึงมีความแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่ผ่านมาของตน
ชาวนาบางรายอาจได้เริ่มต้นการเผชิญปัญหาจากสภาวะการเกิด “สติ” ขณะที่หลายรายมีโอกาสได้เริ่มต้น
เผชิญเหตุการณ์จากการชมพระราชกรณียกิจของในหลวงผ่านโทรทัศน์ การนึกถึงหน้าลูกเมีย กาลังใจจาก
เพื่อนชาวนา การช่วยเหลือจากภาครัฐ การสานึกในบุญคุณของแม่โพสพ ความรักในอาชีพชาวนา และการ
ตั้งเป้าหมายในอนาคต
2.2.2 ลักษณะการเผชิญอุปสรรค
หลังจากชาวนาได้มองเห็นแนวทางในการเริ่มต้นสาหรับจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้น
มุมมองในการจัดการปัญหารวมถึงวิธีการก็ผุดขึ้นภายในใจ แนวทางต่าง ๆ ที่แสดงถึงลักษณะในการเผชิญ
อุปสรรคปรากฏขึ้นใน 6 ลักษณะ ได้แก่ มองว่าสามารถจัดการได้ ไม่ทอดทิ้งหน้าที่รับผิดชอบ เชื่อว่าวัน
หน้ายังมีหวัง ฮึดสู้ด้วยความอดทนอดกลั้น ทาใจยอมรับความจริง และมองเห็นข้อดีในปัญหาที่เกิดขึ้น
2.2.3 คุณค่าชีวิตจากประสบการณ์
การเผชิญอุปสรรคในลักษณะต่าง ๆ นั้นก่อให้เกิดความหมายกับชีวิตของชาวนาซึ่งเป็นคุณ
ค่าที่นาไปสู่แนวทางในการใช้ชีวิตในอนาคต ขณะที่ชาวนาหลายรายเมื่อผ่านอุปสรรคมาแล้วมีโอกาสได้
ทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ได้นึกถึงวิถีชีวิตของตนอันเป็นความงดงามท่ามกลางความยากลาบาก
คุณค่าชีวิตจากประสบการณ์นี้แสดงออกมาจากความมานะบากบั่นไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคของชาวนา การ
ดาเนินชีวิตตามแนวทางความพอเพียง ในชาวนาบางรายที่ได้สติในการแก้ไขปัญหาก็จะมองว่าสติเป็น
เครื่องมือสาคัญในการแก้ไขปัญหาในอนาคตและสติยังมีส่วนช่วยให้มองเห็นความจริงของชีวิตไปพร้อมกับ
การตระหนักในคุณค่าของชีวิตคู่
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2.2.3.1 มานะบากบั่นไม่ท้อถอย
ความมานะบากบั่นอดทนถือเป็นหัวใจสาคัญประการหนึ่งที่จะนาบุคคลไปสู่
ความสาเร็จ เช่นเดียวกับชาวนาที่เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ พวกเขาก็บอกกับตัวเองให้อดทน
มานะบากบั่นไม่ท้อถอย ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือความยากลาบากในชีวิต
ขณะเดียวกันชาวนาที่ผ่านความยากลาบากในชีวิตไปได้ก็เพราะพวกเขารู้จักช่วยเหลือตนเอง เช่น การหา
รายได้เพิ่มเติมในช่วงว่างเว้นจากฤดูเพาะปลูก
2.2.3.2 ดาเนินชีวิตตามแนวทางความพอเพียง
ความพอเพียงถือเป็นหัวใจสาคัญประการหนึ่งสาหรับบุคคลผู้ประสบความสาเร็จ
บุคคลที่รู้จักความพอดีในการใช้ชีวิต ไม่มากหรือน้อยเกินไป จะสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงในวันข้างหน้า
เช่นเดียวกับชาวนาที่มองเห็นความสาคัญของความพอดีพอเพียง ชาวนาหลายรายจึงให้ความสาคัญกับ
วิถีชีวิตแห่งความพอเพียงเป็นอย่างมาก โดยมองว่าการมีวันนี้ของตนเกิดขึ้นได้เนื่องจากความพอใจในสิ่งที่
ตนมี ลักษณะการกินอยู่ที่เป็นไปตามอัตภาพ การรู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน รวมไปถึงการสะกดใจไม่เป็นหนี้
2.2.3.3 ใช้สติในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตในลักษณะต่าง ๆ
ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนี้จะคงอยู่กับบุคคลหนึ่งนานเพียงใด ก็ขึ้นกับความสามารถในการระลึกรู้ตัวหรือที่
ชาวนาเรียกว่าความสามารถในการตั้งหลักหรือสตินั่นเอง สติจึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยให้กลับมาสู่
ภาวะปกติ ดังจะเห็นได้จากมุมมองของชาวนาที่เมื่อผ่านเหตุการณ์มาแล้วจึงได้เห็นว่าสติเป็นเครื่องมือ
พื้นฐานสู่การแก้ไขปัญหา และด้วยสตินี่เองที่ช่วยให้ชาวนาได้รู้จักการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
2.2.3.4 มองเห็นความจริงของชีวิต
สติเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นให้ชีวิตกลับมาก้าวเดินได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง ซึ่ง
นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการตั้งรับที่ดีเยี่ยมแล้ว สติยังช่วยให้ชาวนาหลายรายได้สัมผัสกับมุมมองใหม่ที่
พวกเขาไม่เคยพบเห็น มุมมองเหล่านี้สร้างความเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ มุมมองที่
เกิดขึ้นนี้ทาให้พวกเขาได้ทราบว่าแท้จริงแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจล้วนเกิดมาจากตนเอง ในรายที่
ต้องเผชิญภาวะแห่งการสูญเสียก็ได้พบว่าในความเป็นจริงแล้วเงินเท่าไรก็ยื้อชีวิตไม่ได้
2.2.3.5 ตระหนักในคุณค่าของชีวิตคู่
เมื่อเรื่องราวอุปสรรคและสภาวะบีบคั้นทางจิตใจผ่านไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่ชาวนาหลาย
รายมองเห็นคือคุณค่าในคู่ชีวิตหรือคู่ผัวเมียที่ต่างร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ในรายที่ สามีมีความทุกข์ ภรรยาก็
คอยเป็นที่พึ่ง กลับกันภรรยามีความทุกข์ สามีก็เป็นเสาหลักให้ เป็นมิตรภาพที่สวยงามบนสายใยแห่งการ
พึ่งพาอาศัยกัน
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จะเห็นได้ว่าเส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรคนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การรับรู้ภาวะจิตใจของตนเอง
ท่ามกลางอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้นี้เป็นการรับรู้ทั้งสภาวะบีบคั้นทางจิตใจและการรับรู้ผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต ต่อเมื่อรับรู้อย่ างสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้ว บุคคลจะเกิดประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรค
ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวมาจากประสบการณ์ในอดีต จุดเริ่มต้นนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการเผชิญ
อุปสรรคอันมีผลสืบเนื่องไปถึงคุ ณค่าของชีวิตจากประสบการณ์นั่นเอง
อภิปรายผล
ภาพรวมจากผลการวิจัยที่ได้ทั้งหมดในหัวข้อที่ผ่านมาทาให้เห็นโครงสร้างของการฟันฝ่า
อุปสรรคของชาวนาไทยที่ศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งเมื่อนามาเชื่อมโยงกับผลการศึกษาในอดีตหรือทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องผู้วิจัยขออภิปรายผลในประเด็นอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนาและเส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค ดังนี้
1. อุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ความยากลาบากเป็นอุปสรรคที่ปรากฏขึ้นในหลากหลายรูปแบบ มีทั้งอุปสรรคที่คาดคะเน
ได้ล่วงหน้าว่าจะต้องเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของชาวนา เช่น สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออานวย การรบกวนจาก
ศัตรูข้าว ระบบชลประทานไม่ทั่วถึง และความผันผวนด้านปัจจัยราคา แต่เมื่อลงสัมผัสสนามจริงกลับพบว่า
วิถีชีวิตของชาวนามิได้มีอุปสรรคเพียงที่คาดคะเนไว้เท่านั้น อุปสรรคยังปรากฏในลักษณะอื่นเพิ่มเติมด้วย
ซึ่งหากมองผิวเผินอาจไม่ตระหนักว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะสร้างผลกระทบต่อวิถีชิวิตชาวนา แต่ในความ
เป็นจริงอุปสรรคเหล่านั้นล้วนสร้างความยากลาบากให้แก่ชีวิตของพวกเขาอย่างมากมาย ซึ่งหากนาไป
เชื่อมโยงกับผลการศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าผลการวิจัยจากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาที่
ผ่านมาอยู่หลายประการ ได้แก่
1.1 สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออานวย
ชาวนาหลายรายกล่าวตรงกันว่าการทานาในแต่ละฤดูกาลจาเป็นต้องพึ่งพาสภาพดินฟ้าอากาศให้
เป็นผู้กาหนดชะตาชีวิต หากปีใดสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออานวย เช่น น้าท่วมหรือฝนแล้ง ปีนั้นชาวนา
เตรียมรับมือกับความยากลาบากที่จะเข้ามาในชีวิตได้เลย สอดคล้องกับ ที่สุนทร ฉายเหมือนวงศ์ (2537)
สมพร เทพสิทธา (2541) และ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2540) กล่าวไว้ตรงกันว่าปัจจัยเชิงสาเหตุ
ประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตร ซึ่งหมายรวมถึงชาวนาด้วยคือความไม่แน่นอน
ของสภาพภูมิอากาศ เกิดภาวะน้าท่วมหรือฝนแล้ง

107
1.2 การรบกวนจากศัตรูข้าว
สิ่งหนึ่งที่ชาวนาจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถือเป็นปัญหาใหญ่สาหรับชาวนาหลายราย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นคือศัตรูข้าว ได้แก่ วัชพืช โรคพืช และสัตว์ ถึงแม้ว่าลักษณะของศัตรูข้าวจะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่และรูปแบบการทานา แต่ทั้งหมดล้วนนามาซึ่งความเดือดร้อนในการ
เพาะปลูกจนทาให้ชาวนาต้องประสบกับภาวะขาดทุนในที่สุด สอดคล้องกับสุนทร ฉายเหมือนวงศ์ ( 2537)
ที่กล่าวว่าศัตรูข้าวไม่ว่าจะเป็นวัชพืชหรือโรคพืชนั้นสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรเป็นอย่ างมาก และหาก
ความเสียหายเกิดขึ้นกับเกษตรกรหลายพื้นที่ย่อมนาไปสู่ผลกระทบต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐ กิจ
ภายในประเทศ
1.3 ระบบชลประทานไม่ทั่วถึง
ระบบชลประทานเป็นระบบการจัดส่งน้าเพื่อการเพาะปลูกของทางภาครัฐ ช่วยอานวยความสะดวก
แก่เกษตรกร ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าชาวนาหลายรายประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบชลประทานที่ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขณะที่ชาวนาบางรายก็ถูกเอารัดเอาเปรียบจากชาวนาด้วยกันที่มักไม่รู้จักการ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน นามาสู่ความขัดแย้งและกลายเป็นความยากลาบากในวิถีชีวิตชาวนา
สอดคล้องกับสุนทร ฉายเหมือนวงศ์ (2537) ที่กล่าวว่าระบบน้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตทาง
การเกษตร หากไม่พร้อมอาจส่งผลไปถึงความยากลาบากในชีวิตอันนาไปสู่ความยากจนในที่สุด
1.4 ความผันผวนด้านปัจจัยราคา
ราคาถือเป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดชะตาชีวิตของชาวนา ดังจะเห็นได้จากคาสัมภาษณ์ของชาวนา
เกือบทุกรายที่กล่าวตรงกันว่าปัจจุบันราคาตุ้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มสูงขึ้นจากอดีต แม้ราคาขายจะปรับ
เพิ่มขึ้น แต่หากหักส่วนต่างแล้วชาวนายังคงต้องประสบภาวะขาดทุนอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่
น่าสนใจของชาวนาที่มองว่าตนเองเป็นผู้ผลิตแต่ไม่สามารถกาหนดราคาขายสินค้าของตนเองได้ การ
กาหนดราคาอยู่ที่นายทุนหรือพ่อค้าคนกลางซึ่งแตกต่ างจากสินค้าประเภทอื่น สอดคล้องกับการศึกษาของ
ชาย โพธิสิตา (2528) พบว่าการตลาดถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของชาวนา ซึ่งชาวนา
จาเป็นต้องพึ่งพาระบบการขาย แต่การขายของชาวนาไม่สามารถเป็นผู้กาหนดราคาให้กับสินค้าของตนเอง
ได้ การกาหนดราคาอยู่ภายใต้การดูแ ลของผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ตรงข้ามกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งชาวนา
ซื้อจากตลาดแต่ราคาขาย ผู้ผลิตสินค้าชนิดนั้นสามารถกาหนดราคาได้เอง ชาวนาจึงต้องตกอยู่ในภาวะ
ความเสี่ยงตลอดเวลาเพราะไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าข้าวที่ตนผลิตจะมีราคาขายอยู่ที่เท่าใด ดังนั้นปัญหา
ดังกล่าวนี้จึงเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับชาวนามาอย่างยาวนานดังจะสังเกตได้จากผลการศึกษาที่ทาไว้
ตั้งแต่ปี 2528 แล้ว แต่ปัจจุบันปัญหาก็ยังปรากฏอยู่แม้เวลาจะผ่านไปถึง 25 ปีแล้วก็ตาม
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1.5 ความยากจน
ความยากจนถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความยากลาบากที่เกิดขึ้นกับชาวนา ชาวนาหลายราย
กล่าวว่าความยากจนทาให้ตนเองไม่สามารถเข้าถึงต้นทุนการผลิต เช่น ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงที่จาเป็นได้
พวกเขาจะต้องแก้ไขปัญหาโดยการกู้เงิน ซึ่งการกู้เงินนี้ก็มีทั้งในระบบและนอกระบบ ต่อเมื่อเผชิญกับ
สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออานวยหรือการรบกวนจากศัตรูข้าว ชาวนาจึงต้องเผชิญความยากลาบากเป็น
สองเท่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมพร เทพสิทธา (2541) และปาริชาติ รัตนกิจ (2549) ที่เห็น
ตรงกันว่าความยากจนเป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักให้ชาวนาต้องจมปลักอยู่ในวงจรแห่งการเป็นหนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นหนี้สินที่มาจากกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือเงินกู้นอก
ระบบ ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายครัวเรือนแล้วจะพบว่าครัวเรือนเกษตรหลายล้านครัวเรือนตกอยู่ในภาวะ
หนี้สินและยังไม่มีแนวโน้มว่าจานวนดังกล่าวจะลดลงในอนาคต
จะเห็นได้ว่าผลการศึกษานี้ในด้านอุปสรรคของชาวนาไทยมีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาที่ผ่านมาและหากสังเกตอย่างลึกซึ้ง จะเห็นว่าแม้อุปสรรคดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาแล้วนับสิบปีแต่ใน
ปัจจุบันก็ยังปรากฏอยู่เช่นเดิม นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังพบอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนาเพิ่มเติมจาก
การศึกษาที่ผ่านมาอีกหลายประเด็น ได้แก่ พฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวไม่เหมาะสม อาการเจ็บป่วย
ทางกายของชาวนาเอง และการสูญเสียบุคคลสาคัญในชีวิตหรือทรัพย์สินมีค่า ประเด็นเหล่านี้หาก
พิจารณาเพียงผิวเผินอาจดูเสมือนว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทานา แต่เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อวิถีชิวิตแล้วจะ
เห็นได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องในชีวิตชาวนา ส่งผลให้บุคคลรับผิดชอบกับภาระงานของ
ตนเองได้ไม่เต็มที่ หรือบางรายถึงกับต้องละทิ้งงานของตนเองไปเลย ดังนั้นปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้แสดง
ให้เห็นว่าวิถีชีวิตชาวนาเป็นวิถีชีวิตที่ต้องก้าวเดินบนความยากลาบาก และเป็นความยากลาบากที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงเมื่อใด
2. เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
อุปสรรคที่กล่าวไว้ทั้งหมดข้างต้นนามาซึ่งความยากลาบากในชีวิต ความยากลาบากนี้
ชาวนาบางรายอาจใช้เวลาเพียงชั่วครู่ก็ผ่านมันมาได้ แต่กับบางรายอาจใช้เวลาแรมเดือนหรือแรมปีจึง
สามารถหลุดพ้นความทุกข์นั้นมา ทั้งนี้ในชาวนาบางรายและในบางอุปสรรคก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นภาวะ
นั้นมาได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีมุมมองน่าสนใจควรแก่การหยิบยกมาอภิปรายผลดังนี้
2.1 ภาวะจิตใจท่ามกลางอุปสรรคของชีวิต
การศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคหรือความยากลาบากของชาวนานั้นมีการศึกษาอย่างแพร่หลายตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่การศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ภาวะจิตใจของบุคคลยามที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความ
ยากลาบากนั้นยังไม่ปรากฏรายงานชัดเจน การศึกษาที่ใกล้เคียงปรากฏเพียงลักษณะทางพฤติกรรมของ
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บุคคลที่ส่งผลต่ออุปสรรคซึ่งเป็นการกล่าวของ สมพร เทพสิทธา (2541) สรุปสาเหตุแห่งความยากจนไว้
ประการหนึ่งว่าเกิดจากเกษตรกรมักมัวเมาในอบายมุข เช่น การพนันหรือการดื่มสุราซึ่งสอดคล้องกับ
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตอันเป็นประเด็นหนึ่งของการศึกษาครั้งนี้ แต่ความสอดคล้องดังกล่าวมีความแตกต่าง
กันบางบริบท กล่าวคือ ในเรื่องการดื่มสุรา จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าพฤติกรรมนี้มีต้นตอมาจากสภาวะบีบ
คั้นทางจิตใจที่ยังไม่สามารถหาแนวทางแก้ไขได้ สภาวะบีบคั้นทางจิตใจดังกล่าวจึงเป็นตัวแปรสาคัญที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะแสดงออกเมื่อเผชิญความยากลาบากที่เกิดขึ้น
สภาวะบีบคั้นทางจิตใจเป็นแรงกระเพื่อมของใจที่มีต่อเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบ สภาวะ
ดังกล่าวปรากฏในหลากหลายลักษณะ ได้แก่ น้อยเนื้อต่าใจในชีวิต ท้อแท้เบื่อหน่ายกับอุปสรรค ตรอมใจ
ในความผิดหวัง เคืองแค้นบุคคลต้นเหตุ หวาดหวั่นสถานการณ์อนาคต กังวลใจห่วงหน้าพะวงหลัง
หงุดหงิดร่างกายไม่ได้ดังใจ เสียดายทรัพย์สินที่สูญเสีย และรู้สึกผิดคิดโทษตนเอง ซึ่งหากมองเพียงผิวเผิน
อาจเข้าใจว่าต้นเหตุของสภาวะบีบคั้นทางจิตใจมาจากอุปสรรคที่เกิดขึ้น แต่ข้อเท็จจริงจากการศึกษาครั้งนี้
พบว่าแม้เมื่ออุปสรรคผ่านไปแล้ว บุคคลยังคงเผชิญสภาวะบีบคั้นทางจิตใจอยู่ สภาวะเช่นนี้จึงแสดงให้
เห็นว่าอุปสรรคเป็นเพียงปัจจัยให้เกิดสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ แต่อุปสรรคมิใช่ สาเหตุที่แท้จริงของสภาวะ
บีบคั้นทางจิตใจ ขณะเดียวกันหากพิจารณาสาเหตุของสภาวะบีบคั้นทางจิตใจตามแนวทางที่ปรากฏใน
หลักธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าสาเหตุแห่งความทุกข์หรือตามรูปศัพท์ในภาษาบาลีเรียกว่า
ทุกขสมุทัย เกิดจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ตัณหา หมายถึง ความอยาก อุปาทาน หมายถึง ความยึดมั่น
ถือมั่น และ อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้ตามจริง ซึ่งเมื่อนามาพิจารณาร่วมกับสภาวะบีบคั้นทางจิตใจจาก
การศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องอย่างชัดเจน ดังนี้
ก) ตัณหา หมายถึง ความทะยานอยาก แบ่งเป็น กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม
คุณ 5) ภวตัณหา (ความทะยานอยากในภพ หรือ ความอยากในภาวะของตัวตนที่จะได้จะเป็นอย่างใด
อย่างหนึ่ง อยากเป็น อยากคงอยู่ตลอดไป) วิภวตัณหา (ความทะยานอยากในวิภพ หรือความไม่อยากได้
ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) ซึ่งเมื่อพิจารณากับสภาวะบีบคั้นทาง
จิตใจแล้วจะเห็นได้ว่าความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจและความรู้สึกผิดคิดโทษตนเองเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลที่
อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเป็นตามความคาดหวัง อันสอดคล้องกับองค์ธรรมภวตัณหา และความน้อยเนื้อ
ต่าใจ ความท้อแท้เบื่อหน่าย ความผิดหวัง ความเคืองแค้น ความหวาดหวั่น ความกังวลใจ ความ
หงุดหงิด ความเสียดาย และความรู้สึกผิด เกิดขึ้นจากความไม่อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนแล้วเกิดขึ้น นัน้
สอดคล้องกับองค์ธรรมวิภวตัณหา
ข) อุปาทาน หมายถึง ความยึดมั่นถือมั่นด้วยอานาจกิเลส แบ่งเป็น กามุปาทาน (ความ
ยึดมั่นถือมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าพอใจ) ทิฏฐุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่น
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ในทิฏฐิหรือทฤษฎี) สีลัพพตุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่นในศีลและพรต) อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นถือ
มั่นหรือสาคัญหมายอยู่ในภายในว่า มีตัวตน ที่จะได้ จะเป็น จะมี จะสูญสลาย) (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) ซึ่งเมื่อพิจารณากับสภาวะบีบคั้นทางจิตใจแล้วจะเห็นได้ว่าความรู้สึกเสียดายและ
รู้สึกผิดอันเกิดจากความเห็นว่าบุคคลหรือทรัพย์สินที่สูญเสียไปเป็นของตนอย่างแท้จริงและพยายามยื้อมิ
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับองค์ธรรมอัตตวาทุปาทาน
ค) อวิชชา คือ ความไม่รู้จริง แบ่งเป็น ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์
ไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์ ไม่รู้อดีต ไม่รู้อนาคต ไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคต และไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) ซึ่งเมื่อพิจารณากับสภาวะบีบคั้นทางจิตใจแล้วจะเห็นได้ว่าสภาวะ
ทั้ง 9 ลักษณะจัดอยู่ในอวิชชาทั้งหมด กล่าวคือ ความน้อยเนื้อต่าใจในชีวิต ความท้อแท้เบื่อหน่ายกับ
อุปสรรค ความตรอมใจในความผิดหวัง ความเคืองแค้นบุคคลต้นเหตุ ความหวาดหวั่นสถานการณ์
อนาคต ความกังวลใจห่วงหน้าพะวงหลัง ความหงุดหงิดร่างกายไม่ได้ดังใจ ความเสียดายทรัพย์สินที่
สูญเสีย และความรู้สึกผิดคิดโทษตนเองนั้นเป็นภาวะจิตใจที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วสอดคล้องกับความ
ไม่รู้ตามจริงว่าอดีตได้ผ่านไปแล้ว ขณะที่ความรู้สึกกังวลและความรู้สึกหวาดหวั่นนั้นเป็นภาวะจิตใจที่
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไปคิ ดคานึงถึงอนาคตจนหลงลืมปัจจุบันสอดคล้องกับความไม่รู้ตามจริงว่าอนาคตก็เป็น
สิ่งที่ยังมาไม่ถึง
จะเห็นได้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ชาวนาตกอยู่ในสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ
โดยเฉพาะในรายที่คร่าครวญกับสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ คร่าครวญถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วและอนาคตที่ยังมา
ไม่ถึงจนหลงลืมการใช้ชีวิตปัจจุบันให้ดีที่สุด ผลที่ตามมาก็คือบุคคลจะไม่สามารถก้าวออกจากอุปสรรค
และสภาวะบีบคั้นทางจิตใจนั้นได้เลย เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ไม่สามารถผ่านอุปสรรคมาได้เพราะ
พวกเขามักจะคร่าครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่าไม่น่าเกิดขึ้น ขณะที่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็คาดหวังว่าสิ่งนั้น
จะต้องเกิด พวกเขาจึงต้องจมปลักอยู่ในความทุกข์อย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.2 ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรค
ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาจากการศึกษาครั้งนี้เกิดจากจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ลักษณะการเผชิญอุปสรรคและการมองเห็นคุณค่าก็
แตกต่างกันไปด้วย ผู้วิจัยจึงขอเชื่อมโยงผลการวิจัยจากการศึกษาครั้งนี้กับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องโดย
เลือกเฉพาะทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของ Stoltz (1997) และหลักธรรม “พละ 5”
ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนามาอภิปราย ดังนี้
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ก) ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity Quotient)
ผลวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคจากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (A.Q.) ของ Stoltz (2000) ซึ่งกล่าวถึงความหมายของ
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคว่าเป็น ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในยามที่
ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากหรือความลาบาก ซึ่งหากพิจารณาองค์ประกอบ 4 มิติ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า
CORE นั้นอาจแบ่งได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 C – Control การควบคุม หมายถึง ระดับการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมตนเองเพื่อผ่านพ้นอุปสรรคความยากลาบากหรือเหตุการณ์ที่คับขัน ลักษณะของบุคคลที่มี
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคด้านการควบคุมสูง จะสามารถควบคุมตนเองให้ผ่านพ้นอุปสรรคและ
ความยากลาบากสูงได้ เป็นผู้ที่มีความคิดเชิงรุก ไม่ย่อท้อ มีความหนักแน่น ไม่ลดละความตั้งใจ มีความ
กระฉับกระเฉงในการเผชิญกับปัญหา และพยายามหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลหลักที่มองอุปสรรคที่เข้ามาว่าสามารถจัดการได้ ซึ่งเกิดจากความตั้งใจจริงที่
จะแก้ไขเหตุการณ์ส่งผลให้เกิดความรู้สึกฮึกเหิมและท้าทายความบีบคั้นที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยมั่นใจใน
ความสามารถของตนเอง และหากพิจารณาถึงการให้ความหมายจากประสบการณ์ก็จะพบว่ามีความ
สอดคล้องกันเพราะพวกเขามองว่าอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นจะผ่านไปได้ต้องอาศัยความมานะบากบั่น
ไม่ท้อถอย ความบากบั่นไม่ท้อถอยนี้เกิดจากความอดทนอดกลั้น ซึ่งพวกเขาให้ความหมายไว้ว่าความ
อดทน คือ ไม่ล่าถอย ยอมอด คือ ไม่มีกิน และต้องทน คือ ทนทุกอย่างไม่ปริปากบ่น แม้จะเหนื่อยยากสัก
เพียงใด นอกจากนี้ความอดทนอดกลั้นของพวกเขายังมิได้มีการแบ่งชั้นวรรณะ เพศหญิงหรือเพศชาย
ชาวนาหญิงสามารถทางานได้ไม่แตกต่างจากชาวนาชาย ถือแนวคิดว่าหนักเอาเบาสู้ คุณลักษณะนี้จึง
สอดคล้องกับมิติการควบคุมตามองค์ประกอบของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
องค์ประกอบที่ 2 O = Ownership การรับรู้ความรับผิดชอบต่อปัญหาของตนเอง
หมายถึง การที่บุคคลมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของตนเอง พยายามคิดหาทางแก้ไข และตระหนักว่า
เป็นความรับผิดชอบของตนในการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง ไม่ผลักความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น ซึ่ง
ตามมุมมองของผู้ให้ข้อมูลหลักแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่ออุปสรรคเกิดขึ้นกับพวกเขา พวกเขาจะไม่ปฏิ เสธสิ่งที่
เกิดขึ้น ยินดียอมรับพร้อมค้นหาแนวทางในการแก้ไขอุปสรรคบางประการ เช่น อุปสรรคในเชิงอาชีพอาจเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นซ้าซากแต่พวกเขาก็ไม่ทอดทิ้งหน้าที่ของความเป็นชาวนาเนื่องด้วยความรักและความผูกพันที่มี
ต่อวิชาชีพ ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายรายทานามากว่าครึ่งชีวิตจนอาชีพนี้ได้ฝังรากลึกลงไปในสายเลือดเสียแล้ว
การไม่ทอดทิ้งหน้าที่รับผิดชอบนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้พวกเขามองเห็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ซึ่งข้อดี
ดังกล่าวช่วยบรรเทาสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ มุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับความหมายตามองค์ประกอบนี้
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องค์ประกอบที่ 3 R – Reach การแผ่ขยายไปในทุกด้านของชีวิตเป็นการวัดผล
กระทบปัญหาความยุ่งยากที่มีผลต่อการดารงชีวิตของแต่ละคนว่ามีมากน้อยเพียงใด ลักษณะของบุคคลที่
มีมิติด้านนี้สูง ได้แก่ ผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ด้านลบ ควบคุมผลกระทบและความเสียหายต่อการ
ดารงชีวิต เมื่อเกิดปัญหาความยุ่งยากขึ้นจะเป็นผู้ที่พร้อมรับความยุ่งยากทุกสถานการณ์ ไม่หวั่นไหว ไม่คิด
มากหรือจมอยู่กับความทุกข์ ซึ่งหากพิจารณาจากคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลหลักแล้วจะเห็นได้ว่าอารมณ์
ด้านลบได้แก่สภาวะบีบคั้นทางจิตใจนั่นเอง การที่บุคคลควบคุมอารมณ์ด้านลบได้นี้เนื่องเพราะสภาวะ
การเกิดของ “สติ” สติจึงทาหน้าที่ทั้งควบคุมอารมณ์ทางลบและผลกระทบต่อวิถีชีวิตอันเกิดจากอุปสรรค
และสภาวะบีบคั้นทางจิตใจให้เกิดขึ้นในขอบเขตที่จากัด นอกจากนี้สติยังถือเป็นกลไกสาคัญที่ช่วยจัดการ
ปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายรายอาจเรียกสติว่าเป็นเครื่องมือในการตั้ง
หลักเมื่อเผชิญกับปัญหาซึ่งก็สอดคล้องกับองค์ประกอบนี้ และหากพิจารณาการให้ความหมายจาก
ประสบการณ์จะเห็นได้อีกว่าสติสร้างคุณค่าในชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไปจากการตั้งสติ การมองเห็นความจริงของชีวิต หรือการตระหนักใน
คุณค่าของชีวิตคู่ ซึ่งความหมายที่เกิดขึ้นทั้ งหมดนั้นได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากสติ แต่ในความเข้าใจของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักอาจเข้าใจว่าสติเป็นส่วนเดียวที่สร้างความหมายให้ชีวิต แม้จะไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ทั้งหมดแต่ความเข้าใจก็มิได้ขัดแย้งกับองค์ประกอบของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่หยิบยกมา
กล่าวถึงนี้
องค์ประกอบที่ 4 E – Endurance ความคงทน หมายถึง การรับรู้ถึงความคงทน
ของอุปสรรคและการรับมือกับความยืดเยื้อของปัญหา พยายามขจัดให้หมดไปอย่างถูกวิธี มิตินี้จะเป็นการ
ประเมินว่าปัญหาอุปสรรคและสาเหตุนั้นมีระยะเวลานานแค่ไหน ลักษณะของผู้ที่มีความคงทนสูง ได้แก่ ผู้
ที่รับรู้ว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีระยะเวลาการเกิดขึ้นชั่วคราว สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกฝนทักษะ ความรู้
ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีความหวังในชีวิต ซึ่งความหมายและคุณลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับมุมมอง
ของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เชื่อว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเองแล้วจะเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จากัด เมื่อ
เกิดขึ้นได้ก็สิ้นสุดลงได้ มุมมองนี้จึงเป็นการมองไปที่อนาคตข้างหน้าด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและ
ไม่ใส่ใจกับความยากลาบากที่เกิดขึ้นกับตนเองในปัจจุบัน อันเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาก้าวไปสู่วันพรุ่งนี้
อย่างมั่นใจ
ข) “พละ 5” หลักธรรมทางพุทธศาสนา
ประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งเป็น ผลจากการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาอยู่หลายหลักธรรม แต่หลักธรรมที่สอดคล้องอย่างเด่นชัดนั้นตรงกับหลักธรรมที่
มีชื่อว่า “พละ 5” ซึ่งเป็นหลักธรรมที่กล่าวถึงพลังหรือสิ่งที่เป็นกาลังภายในจิตใจของบุคคลประกอบด้วย
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องค์ธรรม 5 ประการ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ซึ่งองค์ธรรมแต่ละประการล้วนปรากฏใน
ผลการวิจัยทั้งสิ้นแต่อาจกระจายกันอยู่ตามประเด็นย่อยต่าง ๆ ดังนั้นหากจัดในรูปองค์ธรรมของพละ 5 จะ
มีรายละเอียดดังนี้
องค์ธรรมที่ 1 ศรัทธา มีความหมายตามรูปศัพท์ทางพุทธศาสนาว่า ความรัก
ความเชื่อมั่น ความปักใจลง ความปักใจเชื่อ (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,
2538) ซึ่งความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับจุดเริ่มต้นสู่การฟันฝ่าอุปสรรคของผู้ให้ข้อมูลหลักที่กล่าวถึง
ความรักในสายเลือดความเป็นชาวนา ความผูกพันในความเป็นชาวนาแม้ว่าตนเองจะต้องเผชิญหน้ากับ
ความยากลาบากเพียงใดก็ไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายรายทานามาเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ
ชีวิตด้วยเหตุผลง่าย ๆ เพียงแค่รักและผูกพัน ซึ่งด้วยความรักและผูกพันอันเป็นศรัทธาแรงกล้านี้เองที่ส่งผล
ไปถึงการเผชิญอุปสรรคในลักษณะที่ไม่ทอดทิ้งหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าวในนาก็ไม่ละ
ทิ้ง กล้าเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า ซึ่งการไม่ ทอดทิ้งหน้าที่รับผิดชอบนี้มิได้เกิดจากการมองถึงความ
รับผิดชอบของตน แต่เป็นเลือดเนื้อและความรักยิ่งของชาวนานั่นเอง
องค์ธรรมที่ 2 วิริยะ มีความหมายตามรูปศัพท์ทางพุทธศาสนาว่า ความ
ขยันหมั่นเพียร ความบากบั่นไม่ย่อท้อ ความพยายามไม่ลดละ (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส, 2538) ซึ่งความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะการเผชิญอุปสรรคของผู้ให้ข้อมูลที่เผชิญ
ปัญหาด้วยความอดทนอดกลั้น ยอมอด คือ ไม่มีกิน และทน คือ ทนทุกอย่าง ไม่ปริปากบ่นแม้จะเหนื่อย
ยากสักเพียงใด นอกจากนี้ความอดทนอดกลั้นของผู้ให้ข้อมูลหลักยังไม่มีการแบ่งชนวรรณะ เพศหญิงหรือ
เพศชาย โดยชาวนาหญิงสามารถทางานได้เท่าเทียมกับชาวนาชาย พวกเขาถือว่าชีวิตต้องหนักเอาเบาสู้
ซึ่งความอดทนอดกลั้นนี้เองที่ส่งผลไปถึงการให้ความหมายจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพวกเขามองว่า
ความมานะบากบั่นไม่ท้อถอยเป็นสิ่งสาคัญในการดารงชีวิตคุณลักษณะดังกล่าวจึงสอดคล้องกับวิริยะตาม
หลักธรรมพละ 5 อย่างชัดเจน
องค์ธรรมที่ 3 สติ มีความหมายตามรูปศัพท์ทางพุทธศาสนาว่า ความระลึกนึกถึง
ขึ้นได้ ความรู้สึกตัว (สติสัมปชัญญะ) (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2538) ซึ่ง
ความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับจุดเริ่มต้นในการฟันฝ่าอุปสรรคของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เห็นว่าสติเป็น
เครื่องมือสาคัญในการตั้งรับกับปัญหาที่เข้ามา พวกเขาจะมองว่าปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เข้ามาสร้างความ
กระทบกระเทือนทางจิตใจจนบางครั้งอาจทาให้วิถีชีวิต มีความเปลี่ยนแปลง แต่หากสติเกิดขึ้นทันท่วงทีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตก็ส่งผลกระทบไม่มากหรืออยู่ภาวะที่จัดการได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นจากสติดูคล้ายจะ
เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอันนาไปสู่การให้ความหมายชีวิตจากประสบการณ์ ซึ่งเห็นได้
ชัดเจนว่าสติเป็นความหมายที่กล่าวถึงในหลายแง่มุม ทั้งมองเห็นว่าการแก้ไขปัญหาต้องเริ่มจากการใช้สติ
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การให้ความหมายที่เกิดจากการมองเห็นความจริงของชีวิต และการให้ความหมายที่เกิดจากการตระหนัก
ในคุณค่าของชีวิตคู่ จึงอาจกล่าวได้ว่าสติเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาแบบเบ็ ดเสร็จ คือเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นไป
ถึงการรับรู้ความหมาย และด้วยตัวของสติเองยังเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญในการก้าวข้ามอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของชีวิต เช่น การสูญเสียบุคคลสาคัญ ดังนั้นสติตามหลักธรรมในพละ 5 จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยอย่ าง
ชัดเจน
องค์ธรรมที่ 4 สมาธิ มีความหมายตามรูปศัพท์ทางพุทธศาสนาว่า ความตั้งใจมั่น
ความตั้งใจแน่วแน่ (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2538) ซึ่งความหมายดังกล่าว
สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักทุกรายแม้จะมิได้มีข้อความตอนใดระบุชัดเจน แต่อาจ
อ้างอิงได้จากลักษณะการเผชิญอุปสรรค เช่น มองว่าสามารถจัดการได้ ไม่ทอดทิ้งหน้าที่รับผิดชอบ มองว่า
วันหน้ายังมีหวัง หรือฮึดสู้มคี วามความอดทนอดกลั้น เพราะคุณลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคคล
มีความแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยิ่งเห็นได้ชัดเจนเมื่อบุคคลให้ความหมายจากประสบการณ์
ในประเด็นเกี่ยวกับมานะบากบั่นไม่ท้อถอย การไม่ท้อถอยนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นในการแก้ไขปัญหา
อย่างแท้จริงและสอดคล้องกับหลักสมาธิในพละ 5
องค์ธรรมที่ 5 ปัญญา มีความหมายตามรูปศัพท์ทางพุทธศาสนาว่า การเข้าใจโลก
และชีวิตตามความเป็นจริง (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2538) ซึ่งความหมาย
ดังกล่าวสอดคล้องกับการให้ความหมายจากประสบการณ์ของผู้ ให้ข้อมูลหลัก กล่าวคือ บุคคลที่มีปัญญา
จะมองเห็นความจริงของชีวิตว่าสรรพสิ่งใด ๆ ในโลกล้วนต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้ งในรูปการเกิด การแก่
การเจ็บ และการตาย ไม่มีสิ่งใดเหนี่ยวรั้งไว้ได้ และปัญญานี่เองก็ทาให้บุคคลเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอันนาไปสู่
การทาใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ปัญญาตามหลักธรรมนี้จึงสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูล
หลักอย่างสมบูรณ์ที่สุด
จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยจากประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคมีความสอดคล้องกับองค์
ธรรมทั้ง 5 ประการของพละ 5 และหากพิจารณาเพิ่มเติมจะพบว่าบุคคลจะก้าวผ่านอุปสรรคไปได้นั้นจะมี
องค์ธรรมหนึ่งในห้าเป็นหลักในชีวิต เช่น บุคคลจะผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยการเหนี่ย วนาของศรัทธาเป็นหลัก
ขณะที่องค์ธรรมอื่นก็จะมีบทบาทรองลงมา หรือในบุคคลที่มีสติเป็นหลักก็จะมีองค์ธรรมอื่น เช่น วิริยะหรือ
ศรัทธาในบทบาทที่รองลงมา ทั้งนี้บุคคลสามารถมีองค์ธรรมทั้ง 5 อยู่ในตนเองได้และถือเป็นคุณลักษณะ
อันประเสริฐเพราะองค์ธรรมทั้ง 5 ประการจะเป็นภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จไม่ว่าจะ
ประกอบกิจการใดก็ตาม
การหยิบยกแนวคิดทางตะวันตกและตะวันออกมิได้มีเจตนาเพื่อตรวจสอบแนวคิดนั้น ๆ
แต่เป็นการหยิบยกมาเพื่อเชื่อมโยงความสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิดทั้งสองก็มิได้
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ครอบคลุมผลการวิจัยทั้งหมดดังจะสังเกตได้จากการให้ความหมายประสบการณ์ที่จะกล่าวถึงความหมาย
จากการดาเนินชีวิตบนแนวทางความพอเพียง แนวทางดังกล่าวถือเป็นสิ่งสาคัญโดยเฉพาะกับอาชีพชาวนา
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักทุกรายกล่าวตรงกันว่ามิใช่อาชีพที่จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกาให้ชีวิต ความพอใจในสิ่ง
ที่ตนเองมีและการวางแผนใช้จ่ายเงินจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมาก ความหมายดังกล่าวจึงสอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นทฤษฏีใด ๆ ก็อาจไม่ครอบคลุมในทุกบริบท แต่
จะทาให้ภาพรวมของการศึกษาครั้งนี้มีความชัดเจนขึ้นตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยขอนาเสนอแนวทางในการต่อยอดองค์ความรู้จากการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้วิจัยจะ ขอ
นาเสนอทั้งในส่วนข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิ บัติงานในฐานะ
นักจิตวิทยา
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.1 ควรมีการวิจัยขยายผลเพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการการฟันฝ่า
อุปสรรคในกลุ่มชาวนา ซึ่งจากผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ทาให้เห็นว่าแนวคิดที่นักวิจัยจะเลือกมาใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรมนั้นอาจยึดตามแนวคิดความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของ Stoltz (2000) หรือ
ผสมผสานหลักธรรมทางพุทธศาสนา เช่น หลักธรรมพละ ฯลฯ มาพัฒนาโปรแกรม
1.2 ควรมีการวิจัยขยายผลในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการในการฟันฝ่าอุปสรรคของ
ชาวนา เพราะการวิจัยดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ เข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟันฝ่าอุปสรรคอย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น
1.3 ควรมีการวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประเด็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการฟัน
ฝ่าอุปสรรคของชาวนา เพราะจะทาให้มิติทางวัฒนธรรมของการฟันฝ่าอุปสรรคมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตั ิงานในฐานะนักจิตวิทยา
2.1 นักจิตวิทยาควรจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ชาวนาขณ ะ
กาลังเผชิญอุปสรรค เพราะจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าขณะชาวนาเผชิญอุปสรรคพวกเขาจะตกอยู่ภายใต้
สภาวะบีบคั้นทางจิตใจ หากไม่ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ชาวนาจะจมปลักอยู่ในสภาวะนั้นและอาจส่งผล
ให้ไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคนั้นมาได้ แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ตาม
2.2 นักจิตวิทยาควรพัฒนาบริการเชิงรุกเพื่อป้องกันมิให้ชาวนาตกอยู่ในสภาวะบีบคั้นทาง
จิตใจขณะเผชิญอุปสรรค ซึ่งอาจจัดโครงการให้ชาวนาหลังฤดูเพาะปลูกได้มีโอกาสฝึกสติ เพราะจาก

116
ผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าสติเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชาวนาก้าวข้ามอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว และ
ส่งผลถึงมุมมองการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความจริงปัจจุบัน
2.3 นักจิตวิทยาควรนาหลักการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว (Family
Counseling) มาใช้ในการช่วยเหลือครอบครัวชาวนา เพราะจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าครอบครัวเป็นส่วน
หนึ่งของจุดเริ่มต้นสู่การฟันฝ่า และเป็นรากฐานสาคัญที่ส่งผลให้ชาวนามองเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
2.4 นักจิตวิทยาควรนาหลักการกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Group Counseling) มาใช้
ในการช่วยเหลือด้านจิตใจให้แก่ชาวนา เพราะจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าเพื่อนชาวนาเป็นส่วนหนึ่งของ
จุดเริ่มต้นสู่การฟันฝ่า กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ชาวนาด้วยกันอันนาไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้วิจัย
จากการศึกษาเรื่องประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยครั้งนี้ถือเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพครั้งแรกในชีวิต ผู้วิจัยเองจึงตกอยู่ในสถานะที่ไม่ต่างจากผู้ให้ข้อมูลหลัก เนื่องจากต้องฟันฝ่า
อุปสรรคจากการวิจัยเช่นกัน แต่เมื่อผู้วิจัยเดินทางมาจนปลายทางของการศึกษา สิ่งหนึ่งที่ทาให้ผู้วิจัย
สัมผัสอย่างชัดเจนคือ “ประสบการณ์” จากการทางาน ผู้วิจัยมีโอกาสได้สารวจภาวะจิตใจของตนเองตั้งแต่
ก่อนลงสนามว่ามีลักษณะกระเพื่อมเช่นใด ครั้นได้ลงสนามจริงก็ปรากฏเรื่องราวอันเป็นคุณค่าเฉพาะตนอีก
ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอใช้พื้นที่ในบทสุดท้ายนี้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ในฐานะนักวิจัยซึ่งแบ่งเป็น 3
ประเด็น ดังนี้
1. “สติ” เกิด “ความกลัว” ดับ
2. ผลลัพธ์จากความสับสนกับบทบาทนักวิจัย
3. “มิตรภาพ” คุณค่าที่เงินซื้อไม่ได้
1. “สติ” เกิด “ความกลัว” ดับ
แม้ว่าสนามในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นพื้นที่คุ้นเคยของผู้วิจัย แต่การเดินทางในทุกครั้งที่ผ่าน
มามักอยู่ในรูปแบบการเดินทางไปพักผ่อนหรือไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีความแตกต่างกับการเดินทางใน
ครั้งนี้ที่บทบาทของผู้วิจัยได้เปลี่ยนแปลงไป ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นภายในใจคือความรู้สึกกลัว เป็น
ความรู้สึกที่ผู้วิจัยนึกถึงสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ครุ่นคิดถึงสถานการณ์วันข้างหน้าที่ไม่แน่ใจว่าจะ
เป็นเช่นไร ส่งผลให้ช่วงสัปดาห์แรก ๆ ที่ลงพื้นที่ ผู้วิจัยขาดความเป็นธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดเจน กินได้
น้อย นอนก็ไม่ค่อยหลับ ผู้วิจัยเฝ้าสังเกตอาการของตนเองสักระยะจึงเริ่มเห็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ชั่ววูบของความคิดในค่าคืนวันหนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนสาเหตุที่ตั้งใจเลือกศึกษาในพื้นที่นี้ การทบทวนครั้งนั้น
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ทาให้พบว่าการเดินทางมาครั้งนี้มาด้วยความตั้งใจที่ดี แต่หากมาพบอุปสรรคอันเกิดจากตนเองคงไม่ใช่
เรื่องที่น่าชื่นชมนัก ขณะเดียวกันก็มองเห็นความกลัวของตนเองที่มิได้อยู่กับปัจจุบัน สติก็พลันกลับมาอีก
ครั้ง ความกลัวที่เกิดขึ้นภายในใจสลายตัวไป ผู้วิจัยได้สัมผัสบทเรียนตอนแรกจากการวิจัยในทันที ซึ่งแม้
จะเคยอยู่ในบทบาทนักจิตวิทยา แต่เมื่อมาสวมบทบาทนักวิจัยและสติเกิดไม่ทัน นักจิตวิทยาก็มีสิทธิ์ตกอยู่
ในห้วงแห่งความบีบคั้นได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
2. ผลลัพธ์จากความสับสนกับบทบาทนักวิจัย
บทเรียนที่ 2 ของผู้วิจัยเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนที่ 2-3 ของการเก็บข้อมูล ช่วงนี้ผู้วิจัย
จะเริ่มสนิทสนมกับครอบครัวผู้ให้ข้อมูลหลักมากขึ้น ซึ่งความสนิทสนมนี้ทาให้ผู้วิจัยมองเห็นเรื่องราวต่าง ๆ
ลึกซึ้งขึ้น ผู้ให้ข้อมูลหลักเองก็ไว้วางใจผู้วิจัยมากขึ้น ความทุกข์ใจทั้งหลายทยอยไหลเข้าสู่ระบบการวิจัย
ช่วงนี้ผู้วิจัยเริ่มมองเห็นว่าอุปสรรคที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวนามิได้มีเพียงเรื่องดินฟ้าอากาศ ศัตรูข้าว
ระบบชลประทาน หรือปัจจัยราคาเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องจิปาถะอื่น ๆ ที่เข้ามากระทบ ขณะนั้นผู้วิจัยเริ่ม
ตื่นเต้นกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับ ความตื่นเต้นนี้นามาสู่ความขัดแย้งในตนเองเนื่องจากผู้วิจัยมีฐานความรู้เดิม
มาจากการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งเมื่อนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดพบเห็นปมแห่งความทุกข์แล้ว ด้วย
นิสัยมักเข้าให้ความช่วยเหลือ ครั้นให้ความช่วยเหลือแล้วกลับมาเก็บข้อมูลในบทบาทนักวิจัยอีกครั้งกลับ
พบว่าข้อมูลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนไปจากความจริงทั้งหมด ความแปรปรวนของข้อมูลเกิดขึ้นจากการให้
ความช่วยเหลือของผู้วิจัย ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในผู้ให้ข้อมูลหลัก 2-3 ราย ทาให้ผู้วิจัยตระหนักชัดใน
ตนเองทันทีถึงความไม่มั่นคงกับบทบาทของตน ผู้วิจัยหวนนึกถึงคาเตือนของอาจารย์ที่สอนวิชาการวิจัยเชิง
คุณภาพในครั้งหนึ่งว่า สาหรับนิสิตจิตวิทยาการปรึกษาที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วไม่สามารถแยกบทบาท
นักวิจัยกับบทบาทนักจิตวิทยาได้ ข้อมูลที่ได้มักจะคลาดเคลื่อน ซึ่งขณะนั้นผู้วิจัยไม่เข้าใจคากล่าวนี้
ต่อเมื่อได้เรียนรู้ด้วยตนเองจึงพบว่าบทบาทนักวิจัยและนักจิตวิทยามีความแตกต่างกัน หากนามาปะปนก็
จะส่งผลให้เกิดความเสียหายในสิ่งที่รับผิดชอบได้ ดังนั้นในผู้ให้ข้อมูลหลักรายต่อ ๆ มา ผู้วิจัยจึงต้อง
กาหนดบทบาทของตนเองให้ชัดเจน มีความหนักแน่นในการทางาน แม้จะรู้สึกบีบคั้นทางจิตใจเพราะไม่
สามารถช่วยเหลือได้ในทันที แต่กระนั้นในรายที่ผู้วิจัยพิจารณาแล้วว่าอยู่ในสภาวะควรรับการช่วยเหลือ
เร่งด่วน ผู้วิจัยก็ไม่ยื้อที่จะสัมภาษณ์ต่อไป ยินดีตัดออกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งการตัดสินใจลักษณะนี้
มีทั้งผลดีและผลเสีย กล่าวคือ ในด้านผลดี ผู้วิจัยก็ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ขณะที่ผลเสียก็จะมาตกที่
ผู้วิจัยที่ต้องค้นหาผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่ ส่งผลให้การทางานมีความล่าช้ามากขึ้น
3. “มิตรภาพ” คุณค่าที่เงินซื้อไม่ได้
บรรยากาศแห่งความประทับใจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้เรียนรู้ว่า
การสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนนั้นแท้จริงแล้วไม่จาเป็นต้องใช้เงินเลยสักบาท มิตรภาพที่เริ่มต้นจากการเชื้อเชิญ
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ให้ผู้วิจัยร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวผู้ให้ข้อมูลหลัก อาหารที่ปรากฏต่อสายตาขณะนั้นเป็นเพียง
อาหารพื้นบ้าน หาเก็บหากินจากบริเวณใกล้ตัว คุณค่าเป็นหน่วยเงินคงไม่กี่สลึง แต่ “น้าใจ” ที่ซ่อนใน
อาหารเหล่านั้นมีคุณค่ามากมายยิ่งกว่าการรับประทานเพื่อให้ท้องอิ่ม กระทั่งมิตรภาพที่เกิดจากผู้ให้ข้อมูล
หลักขอโอกาสได้รับส่งผู้วิจัยในบางช่วงบางตอนของการเก็บข้อมูล เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยมิได้คาดหวังว่าจะ
เกิดขึ้นจากการศึกษาครั้งนี้ จึงถือเป็นการเรียนรู้อีกบทหนึ่งของผู้วิจัยที่ถ่ายทอดให้เห็นมิตรภาพของ
ชาวบ้านอันเกิดขึ้นโดยปราศจากเงินเป็นสื่อกลาง
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สนามในการวิจัย
ตาบลสาพะเนียง อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ / ฤดูกาล)
ตาบลสาพะเนียง มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ ราบเรียบเสมอกัน
ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการทานาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ในฤดูน้าหลากของทุกปีมีน้าท่วมขัง
เป็นระยะเวลาหลายเดือนติดต่อกัน ลักษณะอากาศ มีอากาศร้อนเกือบทั้งปี ในช่วงฤดูฝนมีฝนตก
เล็กน้อยถึงปานกลาง
ลักษณะกายภาพ
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าไหลผ่าน 1 สาย คือ แม่น้าลพบุรี มีคลอง
ชลประทานมาจากคลองใหญ่จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบันเป็นคลองดิน เป็นลักษณะคลองสาหรับ
ปล่อยน้า ถ้ามีปริมาณน้าในคลองใหญ่มาก) ในอนาคตกาลังดาเนินการก่อสร้างเป็นคลอง
ปูนซีเมนต์)
ลักษณะประชากร
จานวนประชากรในเขต อบต. 4,269 คน และจานวนหลังคาเรือน 1,146 หลังคา
เรือน
ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.อยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนทอง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
การคมนาคม
ที่ตั้งของหมู่บ้าน ติดถนนสายหลักของอาเภอ คือถนนบางปะหัน – ลพบุรี
ประมาณ 500 เมตร และมีถนนสายรอง เป็นถนนคอนกรีต และถนนลูกรังทั่วทั้งหมู่บ้าน มีรถ
ประจาทางผ่านจากจังหวัดลพบุรี ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดวัน
การสาธารณูปโภค
มีไฟฟ้าและน้าประปาใช้ครบทุกครัวเรือน ซึ่งน้าประปาได้รับจ่ายมาจากเทศบาล
ตาบลบ้านแพรก และอบต.สาพะเนียง
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อาชีพหลักของประชากร
1. รับจ้าง คนทางานก่อสร้างมีประมาณ 200 คน แบ่งงานเป็น
1) งานก่อสร้าง คนทางานก่อสร้างมีประมาณ 200 คน แบ่งงานเป็น
- ช่างรับเหมาสร้างบ้านคิดค่าจ้างเป็นราคาเหมา ไม่มีงานตลอดปี
- ลูกจ้างงานก่อสร้าง คิดค่าจ้างตามฝีมือ และชนิดงาน ช่างฝีมือ
ค่าจ้างวันละประมาณ 350-250 บาท
- คนงานก่อสร้าง วันละ 150-200
2) งานโรงงาน วัยรุ่นและนักเรียนที่เพิ่งจบใหม่ อายุ 18 ปี ขึ้นไป
นิยมไปทางานมากเนื่องจากมีรายได้ค่อนข้างแน่นอน มีรถรับส่งแต่ต้องเสียค่ารถเดือนละ 600
บาท โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โรจนะ นวนคร เป็นต้น ต.สาพะเนียงมีคนงาน
โรงงานประมาณ 250 คน
3) งานในแปลงเกษตร ชาวบ้านส่วนหนึ่งนิยมทางานในนาข้าว สวน
ผัก ไร่ข้าวโพด เนื่องจากมีงานให้ทาเกือบทั้งปี มีรายได้เป็นรายวัน ๆ ละประมาณ 150 -200
บาท ในหมู่บ้านมีคนทางานในแปลงเกษตรประมาณ 200 คน
2. ทานา มีการทานาปีและนาปรัง (ข้าวพันธุ์อายุสั้นทาได้ปีละหลายครั้ง) แต่
ส่วนใหญ่ทานาปี มีคนทานาทั้งสิ้น 310 คน ดังนี้
- ครัวเรือนทานาไม่เกิน 5 ไร่ จานวน 20 ราย
- ครัวเรือนทานา 6-10 ไร่ จานวน 80 ราย
- ครัวเรือนทานา 11-20 ไร่ จานวน 170 ราย
- ครัวเรือนทานา 21- 50 ไร่ จานวน 40 ราย
ในจานวนนี้มีการทานาปรัง จานวน 50 ราย 21-50 ไร่ โดยมีนาของ
ตัวเองและการเช่าจากผู้อื่นบางส่วน
3. การปลูกพืชไร่อายุสั้น
- การทาไร่ข้าวโพด 140 ครัวเรือน
- พื้นที่ปลูกทั้งหมด 70 ไร่
- รายได้ต่อปีต่อครัวเรือน 40,000 บาท
4. การเลี้ยงวัว
- มีการเลี้ยงวัวเพื่อขาย 70 ครัวเรือน
- รายได้ครัวเรือนละ 80,000 บาท/ปี
- จานวนวัวทั้งหมดในหมู่บ้าน 30 ตัว
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5. การเลี้ยงเป็ด
- มีการเลี้ยงเป็ด 30 ครัวเรือน
- รายได้ครัวเรือนละ 100,000 - 20,000 บาท/ปี
- จานวนเป็ดครัวเรือนละ 2,000-100 ตัว
อาชีพรองของประชากร
1. การจักสาน ในชุมชนสาพะเนียง มีอาชีพเสริมที่ทากันมากคือ การทาพัดไม้ไผ่
สาน ตาบลสาพะเนียงมีผู้ทาพัดไม้ไผ่สาน ประมาณ 80 ราย
2. ปลาย่างรมควัน มีกลุ่มอาชีพปลาย่างรมควันแคลเซี่ยม 1 กลุ่ม สมาชิก 15
คน เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีการย่างปลาและรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มต่าง ๆ ทุกหมู่บ้าน ได้ผ่านการคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ระดับประเทศและมีการรับรอง อย. สามารถไปจาหน่ายในงานแสดงสินค้าที่เมืองทอง
ธานีทุกปี และได้รับการสนับสนุนจาก สานักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตาบลบ้านแพรก กรม
ประมง ฯลฯ เนื่องจากมีผลงานสม่าเสมอตลอดปี นอกจากนั้นมีชาวบ้านทั่วไปมักใช้เวลาเช้ามืด
ออกหาปลาหากมีเวลาว่างจากงานอื่น แหล่งน้าได้แก่แม่น้าลาคลองทั่วไป หากเป็นฤดูน้าหลาก
จะมีปลาชุมมาก เมื่อได้ปลามาแล้วคัดเลือกชนิดปลาแต่ละชนิดเสียบไม้ย่าง คนที่หาเป็นประจา
จะมีรายได้ประมาณวันละ 300 บาท การขายจะขายส่งแม่ค้าที่มารับซื้อหรือนาไปขายตลาดนัด
3. การเจียระไนพลอย มีผู้ประกอบอาชีพด้านนี้ 4 ราย รายได้ต่อคนต่อเดือน
ประมาณ 2,500 บาท
สถานที่สาคัญของตาบล
1. วัดหลวงพ่อเขียว
2. ที่ทาการสภาตาบล
3. ธนาคารออมสิน
4. หนองอ้อ
5. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
6. โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
7. วัดหลวงพ่อเปิ่น
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
เพศหญิง อายุ 67 ปี ส่วนสูง 168 เซนติเมตร น้าหนัก 70 กิโลกรัม ผิวดา
ใบหน้าใหญ่ยาว ผมสั้นหยิก สีผมเป็นสีขาว การศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปีที่ 4 สถานภาพหม้าย
มีประสบการณ์ในการทานามาทั้งสิ้น 57 ปี ปัจจุบันยังประกอบอาชีพหลักเป็นชาวนา นาที่ทาอยู่
เป็นนาปีที่การถือครองอยู่ในลักษณะของการเช่าในจานวนพื้นที่ 25 ไร่ นอกจากนี้ยังหารายได้เสริม
จากการเช่าที่ปลูกฝัก เช่น มะระ แตงกวาในช่วงนอกฤดูทานาปี
ลักษณะที่พักอาศัย

พื้นที่เช่าปลูกผัก
ปลูกไม้ยืนต้น

ปลูกไม้ยืนต้น
สุขา

ครัว
บ้าน

ที่เก็บอุปกรณ์
การเกษตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่พักอาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ตัวบ้านสร้างเป็น 2 ชั้น
ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นปูน หลังคามุงกระเบื้อง ซึ่งมีความกว้างอยู่ที่ 8 เมตร ความยาวอยู่ที่
10 เมตร ส่วนของห้องน้าและส่วนทาครัวอยู่ชั้นบน ส่วนที่ติดกับตัวบ้านใช้สาหรับเก็บอุป กรณ์ทาง
การเกษตร ส่วนหลังบ้านมีทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เช่าทาผักซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักใช้ปลูกมะระ แตงกวา
ถั่วฝักยาว นอกจากนี้บริเวณรอบบ้านยังปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ขนุน มะพร้าว บริ เวณหน้าบ้าน
ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ไม่พบสัตว์เลี้ยงเพื่อการใช้งานแต่พบเพียงสุนัขที่เลี้ยง
ไว้เฝ้าบ้านจานวน 2 ตัว ซึ่งหากนับพื้นที่ทั้งของตนเองและเช่าปลูกผักจะอยู่ที่ประมาณ 3 ไร่
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แผนผังครอบครัว

เกิด 2475

เกิด 2477
อายุ 75 ปี

เกิด 2479
อายุ 73 ปี

เกิด 2483
อายุ 69 ปี

เกิด 2485
อายุ 67 ปี

เกิด 2506

เกิด 2487
อายุ 65 ปี

เกิด 2509
อายุ 43 ปี

เกิด 2483

เกิด 2510
อายุ 42 ปี

เกิด 2529
อายุ 23 ปี

เกิด 2504
อายุ 48 ปี

เกิด 2531
อายุ 21 ปี

ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุตรสาวคนที่ 5 จากจานวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน พี่สาวคนโต
เกิดปี 2475 ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว พี่สาวคนที่ 2 เกิดปี 2477 ปัจจุบันอายุ 75 ปี พี่ชายคนที่ 3
เกิดปี 2479 ปัจจุบันอายุ 73 ปี พี่สาวคนที่ 4 เกิดปี 2483 ปัจจุบันอายุ 69 ปีและ น้องสาวคน
สุดท้อง เกิดปี 2487 ปัจจุบันอายุ 65 ปี คนที่ 2 และ 4 ประกอบอาชีพเกษตรกร คนที่ 3 บวชพระ
คนที่ 6 ค้าขาย
จากนั้นในปี 2505 แต่งงานกับสามีซึ่งไม่มีพี่น้อง สามีของผู้ให้ข้อมูลหลักเกิดในปี
2483 แต่ปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้ว ทั้งคู่มีบุตรรวม 3 คน โดยคนโตเป็นผู้ชาย เกิดในปี 2506 แต่
ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วจากการประสบอุบัติเหตุ คนที่ 2 เป็นผู้หญิงเกิดในปี 2509 ปัจจุบันอายุ 43 ปี
มีอาชีพรับจ้างปลูกผักและทาสวนทั่วไป คนสุดท้องเป็นผู้หญิงเกิดในปี 2510 ปัจจุบันอายุ 42 ปี
อยู่บ้านดูแลผู้ให้ข้อมูลหลักและช่วยงานในครัว
สาหรับบุตรของผู้ให้ข้อมูลหลักได้แต่งงานไปแล้วเพียงคนเดียวคือลูกสาวคนกลาง
เธอแต่งงานไปในปี 2528 ซึ่งสามีอายุมากกว่า 5 ปี จากนั้นมีลูก 2 คน คนโตเป็นผู้หญิงเกิดปี 2529
ปัจจุบันอายุ 23 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป คนเล็กเกิดปี 2531 ปัจจุบันอายุ 21 ปี กาลังศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งนี้บุคคลที่พักอาศัยกับผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยลูกสาว
ทั้งสองคน ลูกเขยและหลานสาวทั้งคู่
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 2
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้ประกอบด้วยสามีและภรรยา โดยสามีอายุ 44 ปี ความสูง
160 เซนติเมตร น้าหนัก 55 กิโลกรัม ผิวดาแดง ใบหน้ารูปไข่ ผมสั้นรองทรง การศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสบการณ์ในการทานาทั้งสิ้น 6 ปี ขณะที่ภรรยาอายุ 40 ปี
ความสูง 150 เซนติเมตร น้าหนัก 45 กิโลกรัม ผิวขาว ใบหน้าเล็กยาว ผมหยิกยาว การศึกษา
สูงสุดประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสบการณ์ในการทานาทั้งสิ้น 20 ปี ปัจจุบันทั้งคู่ร่วมกันทานาใน
ลักษณะของนาปี โดยใช้วิธีการเช่าเป็นจาวนพื้นที่ 17 ไร่ นอกจากนี้ในช่วงนอกฤดูนาปีทั้งคู่จะหา
รายได้เสริมจากการเช่าที่ปลูกผัก เช่น แตงกวาและถั่วฝักยาว
ลักษณะที่พักอาศัย
ปลูกไม้ยืนต้น

บ้าน
สุขา

ครัว

ที่เก็บอุปกรณ์
การเกษตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่พักอาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ลักษณะที่พักอาศั ยตัวบ้าน
สร้างในลักษณะ 2 ชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นปูน หลังคามุงกระเบื้อง ซึ่งมีความกว้างอยู่ที่
6 เมตร และความยาวอยู่ที่ 8 เมตร ส่วนของห้องน้าและส่วนที่ใช้ทาครัวอยู่ชั้นล่าง ติดกับตัวบ้าน
ทาเป็นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร บริเวณหน้าบ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริ เวณรอบบ้าน
ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ขนุน มะพร้าว ซึ่งจากการสังเกตไม่พบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักเลี้ยง
สัตว์ใด ๆ ภายในพื้นที่ทั้งหมดประมาณไร่เศษ
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แผนผังครอบครัว

เกิด 2508
อายุ 44 ปี

เกิด 2510
อายุ 42 ปี

เกิด 2512
อายุ 40 ปี

เกิด 2525
อายุ 27 ปี

เกิด 2515
อายุ 37 ปี

เกิด 2529
อายุ 23 ปี

เกิด 2500
อายุ 52 ปี

เกิด 2503
อายุ 49 ปี

เกิด 2517
อายุ 45 ปี

เกิด 2512
อายุ 40 ปี

เกิด 2514
อายุ 38 ปี

เกิด 2537
อายุ 15 ปี

เกิด 2551
อายุ 1 ปี

ผู้ให้ข้อมูลหลักฝั่งสามีเป็นบุตรคนโตจากพี่น้องรวม 4 คน โดยตนเองเกิดใน
ปี 2508 น้องชายคนที่ 2 เกิดในปี 2510 อายุ 42 ปี น้องชายคนที่ 3 เกิดในปี 2512 อายุ 40 ปีและ
น้องสาวคนสุดท้องเกิดในปี 2515 อายุ 37 ปี โดยน้องคนที่ 2 เป็นเกษตรกร คนที่ 3 ขายข้าวแกง
และคนสุดท้องทางานในโรงงาน
จากนั้นในปี 2528 ได้แต่งงานกับภรรยาซึ่งเป็นลูกสาวคนที่ 4 จากพี่น้องรวม
5 คน โดยพี่ชายคนโตเกิดในปี 2500 ปัจจุบันอายุ 52 ปีพี่ชายคนที่ 2 เกิดในปี 2503 ปัจจุบัน
อายุ 49 ปี พี่สาวคนที่ 3 เกิดในปี 2517 ปัจจุบันอายุ 45 ปี และน้องสาวคนสุดท้องเกิดในปี 2514
ปัจจุบันอายุ 38 ปี ทั้งหมดประกอบอาชีพชาวนาและรับจ้างทั้งหมดแต่แยกย้ายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ
หลังจากแต่งงานแล้วในปี 2529 ก็ให้กาเนิดลูกสาวคนแรก ปัจจุบันอายุ 23 ปี
จากนั้นให้กาเนิดลูกสาวอีกคนในปี 2537 ปัจจุบันอายุ 15 ปี สาหรับลูกสาวคนโตของผู้ให้ข้อมูล
หลักนั้นได้คบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีอายุมากกว่า 4 ปีและให้กาเนิดหลานสาวแก่ผู้ให้ข้อมูลหลักมา
1 คน เกิดในปี 2551 ปัจจุบันอายุ 1 ปี ขณะที่ลูกสาวคนเล็กปัจจุบันศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ภายในบ้านของผู้ให้ข้อมูลหลักจะพักอาศัยกัน 3 คน คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก
และลูกสาวคนเล็ก ส่วนลูกสาวคนโตและหลานไปพักกับสามีนาน ๆ จึงจะกลับมาเยี่ยม
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 3
ข้อมูลทั่วไป
เพศหญิง อายุ 62 ปี ส่วนสูง 150 เซนติเมตร น้าหนัก 50 กิโลกรัม ผิวดาแดง
ใบหน้ากลม ผมสั้นหยิก สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสบการณ์
ในการทานาทั้งสิ้น 52 ปี ปัจจุบันยังคงประกอบอาชีพชาวนาในลักษณะของนาปรังโดยการเช่า
จานวนพื้นที่ทั้งสิ้น 18 ไร่ นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมในช่วงวันว่างคือการหาเก็บผักสวนครัวที่ปลูก
ไว้บริเวณบ้านไปขายในตลาดนัดเป็นรายได้เพิ่มเติมจากการทานา
ลักษณะที่พักอาศัย
รั้วสังกะสี

บ้าน
ปลูกไม้ผล,
ไม้ดอก,ผัก

ครัว
เก็บอุปกรณ์
สุขา การเกษตร

ปลูกไม้ผล,
ไม้ดอก,ผัก

ศาลพระภูมิ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่พักอาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านไม้
ชั้นเดียวแต่ยกใต้ถุนให้สูง พื้นใต้ถุนบ้านมิได้เทปูนจึงมีลักษณะคล้ายดินร่วนปนทราย หลังคามุง
กระเบื้อง ซึ่งความกว้างของตัวบ้านอยู่ที่ 10 เมตร ความยาว อยู่ที่ 12 เมตร ใต้ถุนบ้านมีห้องน้า
ส่วนที่ทาครัวอยู่ชั้นบน นอกจากนี้บริ เวณใต้ถุนบ้านยังกั้นไว้สาหรับเก็บอุป กรณ์ทางการเกษตร
บริเวณด้านข้างปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ผักสวนครัวหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ขนุน มะพร้าว สาหรับบริ เวณรั้วบ้านนาสังกะสีมาตีเป็นรั้ว บริเวณหน้าบ้าน
มีศาลพระภูมิ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผ่านหน้าบ้าน ซึ่งจากการสังเกตพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลัก
เลี้ยงสุนัขไว้มากกว่า 10 ตัวและไม่พบสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น พื้นที่บ้านทั้งหมดประมาณ 20 ไร่
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แผนผังครอบครัว
เกิด 2450

เกิด 2486
อายุ 66 ปี

เกิด 2488
อายุ 64 ปี

เกิด 2459
อายุ 83 ปี

เกิด 2490
อายุ 62 ปี

เกิด 2490
อายุ 62 ปี

เกิด 2493
อายุ 59 ปี

เกิด 2496
อายุ 56 ปี

เกิด 2492
อายุ 60 ปี

เกิด 2487
อายุ 65 ปี

เกิด 2527
อายุ 28 ปี

เกิด 2526
อายุ 26 ปี

เกิด 2517

เกิด 2513
อายุ 35 ปี

เกิด 2519
อายุ 33 ปี

เกิด 2520
อายุ 32 ปี

ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นลูกสาวคนที่ 3 จากพี่น้องทั้งหมด 5 คน พี่สาวคนโตเกิด
ปี 2486 ปัจจุบันอายุ 66 ปี พี่ชายคนที่ 2 เกิดปี 2488 ปัจจุบันอายุ 64 ปี น้องสาวคนที่ 4 เกิด
ปี 2490 ปัจจุบบันอายุ 62 ปี และน้องสาวคนที่ 5 เกิดปี 2496 ปัจจุบันอายุ 56 ปีซึ่งแต่ละคน
ประกอบอาชีพแตกต่างกันไป โดยพี่สาวคนโตช่วยงานบ้านของผู้ให้ข้อมูลหลักและช่วยดูแลแม่
พี่ชายคนเดียวทานาและทาสวน แต่มิได้อยู่ในตาบลสาพะเนียง น้องสาวคนที่ 4 ปลูกข้าวโพดอยู่ที่
ลพบุรีและน้องสาวคนเล็กขายขนมจีนอยู่ที่เพชรบูรณ์
สาหรับพี่น้องของผู้ให้ข้อมูลหลักนั้นต่ างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวใหม่ เช่น
พี่ชายแต่งงานในปี 2516 โดยภรรยาอายุน้อยกว่า 4 ปี และมีลูกชาย 1 คนในปี 2517 ปัจจุบัน
เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุ น้องสาวคนที่ 4 แต่งงานในปี 2515 โดยสามีอายุมากกว่า 3 ปี และมีลูก
ด้วยกัน 3 คน ทั้งสามคนเป็นผู้ชายทั้งหมด โดยคนโตเกิดในปี 2517 ปัจจุบันอายุ 35 ปี คนกลาง
เกิดปี 2519 ปัจจุบันอายุ 33 ปี คนเล็กเกิดปี 2520 ปัจจุบันอายุ 32 ปี ซึ่งคนโตและคนกลางช่วย
พ่อแม่ทาข้าวโพด คนเล็กค้าขาย น้องสาวคนที่ 5 ของผู้ให้ข้อมูลหลักแต่งงานในปี 2521 โดยสามี
อายุมากกว่า 3 ปี และมีลูกสาว 2 คน คนโตเกิดปี 2524 ปัจจุบันอายุ 28 ปีและคนเล็กเกิดปี 2526
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ปัจจุบันอายุ 26 ปี ทั้งคู่ช่วยแม่ค้าขาย ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักยังคงพักอาศัยที่บ้านเกิดของแม่ ซึ่ง
ปัจจุบันแม่ของผู้ให้ข้อมูลหลักยังมีชีวิตอยู่ด้วยวัย 83 ปี ส่วนพ่อเกิดปี 2450 เสียชีวิตแล้ว ดังนั้นใน
บ้านของผู้ให้ข้อมูลหลักจึงมีสมาชิกอยู่กันรวม 3 คน คือ แม่ พี่สาวคนโตซึ่งไม่ได้แต่งงานและ
ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งไม่ได้แต่งงานเช่นกัน
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 4
ข้อมูลทั่วไป
เพศชาย อายุ 41 ปี ส่วนสูง 170 เซนติเมตร น้าหนัก 65 กิโลกรัม สถานภาพสมรส
ผิวขาว ใบหน้ากลม ผมสั้น การศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสบการณ์ในการทานาทั้งสิ้น
6 ปี ปัจจุบันทานาในลักษณะของนาปรังโดยการเช่า จานวนพื้นที่รวม 9 ไร่ นอกจากนี้ในช่วงเวลา
ว่างของแต่ละวันสมาชิกทุกคนในครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลหลักจะหารายได้เสริมให้ครอบครัวโดย
การรับจ้างล้างถั่วงอกในตลาดนัดที่ไม่ห่างจากบ้านพักซึ่งเป็นอาชีพที่ทาได้ตลอดปี แต่รายได้หลัก
ของครอบครัวยังมาจากการทานา
ลักษณะที่พักอาศัย
ปลูกไผ่,ไม้ยืนต้น

คอกสัตว์

สุขา

บ้าน

ที่เก็บอุปกรณ์
การเกษตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่พักอาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ลักษณะที่พักอาศัยตัวบ้านมี
ลักษณะชั้นเดียวติดดิน ปลูกสร้างด้วยปูนซึ่งมีความกว้างอยูที่ 6 เมตร ความยาวอยู่ที่ 8 เมตร
หลังคามุงกระเบื้อง ส่วนที่ติดกับตัวบ้านทาเป็นที่เก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร ห่างจากตัวบ้านไป
ประมาณ 8 เมตรปลูกเป็นคอกเลี้ยงสัตว์ ภายในคอกพบวัวอยู่ 5 ตัว มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผ่านหน้าบ้าน บริเวณรอบบ้านปลูกไม้ไผ่ใช้กั้นอาณาเขตกับบ้านข้างเคียง นอกจากนี้ยังพบ
ไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ปลูกแซมบริเวณบ้าน นอกจากวัวซึ่งใช้ในการทามาหากินแล้วยังพบสุนั ขที่
เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านอีกจานวน 3 ตัว บนพื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ 1 ไร่
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แผนผังครอบครัว

เกิด 2482

เกิด 2509
อายุ 43 ปี

เกิด 2511
อายุ 41 ปี

เกิด 2514
อายุ 38 ปี

เกิด 2516
อายุ 36 ปี

เกิด 2520
อายุ 32 ปี

เกิด 2515
อายุ 37 ปี

เกิด 2490
อายุ 62 ปี

เกิด 2518
อายุ 34 ปี

เกิด 2521
อายุ 31 ปี

เกิด 2537
อายุ 15 ปี

ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นลูกชายคนที่ 2 จากพี่น้องรวม 5 คน คนโตเป็นพี่ชายเกิดใน
ปี 2509 ปัจจุบันอายุ 43 ปี คนที่ 3 เป็นน้องสาวเกิดในปี 2514 ปัจจุบันอายุ 38 ปี คนที่ 4 เป็น
น้องสาวเกิดในปี 2516 ปัจจุบันอายุ 36 ปี และคนสุดท้ายเป็นน้องสาวเกิดในปี 2520 ปัจจุบันอายุ
32 ปี โดยแต่ละคนมีอาชีพแตกต่างกันไป ผู้ให้ข้อมูลหลักและพี่ชายเป็นชาวนา คนที่ 3 ทาสวน
มะม่วง คนที่ 4 และ 5 ทางานโรงงาน
จากนั้นในปี 2535 ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แต่งงานกับภรรยาซึ่งเป็นลูกสาวคนโตใน
จานวนพี่น้อง 3 คน โดยภรรยาเกิดในปี 2515 ปัจจุบันอายุ 37 ปี น้องชายคนกลางเกิดในปี 2518
ปัจจุบันอายุ 34 ปี และน้องชายคนเล็กเกิดในปี 2521 ปัจจุบันอายุ 31 ปี โดยน้องของภรรยา
ผู้ให้ข้อมูลหลักทางานในโรงงานทุกคน
หลังจากแต่งงานแล้วทั้งคู่มีลูกชายเพียงคนเดียวซึ่งเกิดในปี 2537 ปัจจุบันอายุ
15 ปี กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ถือเป็นกาลังสาคัญในการช่วยเหลืองานทาง
บ้านทั้งงานในนาและงานในครัว ทั้งนี้ในบ้านของผู้ให้ข้อมูลหลัก นอกจากจะมีผู้ให้ข้อมูลหลัก
ภรรยาและลูกชายแล้ว ยังมีแม่ของภรรยา ซึ่งอายุ 62 ปีอาศัยร่วมด้วย ส่วนพ่อของภรรยา เกิดใน
ปี 2482 เสียชีวิตแล้ว
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 5
ข้อมูลทั่วไป
เพศชาย อายุ 75 ปี ส่วนสูง 160 เซนติเมตร น้าหนัก 50 กิโลกรัม ผิวขาว
ใบหน้าแหลม ผมรองทรงสั้น สถานภาพสมรสหม้าย ไม่ปรากฏวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ใน
การทานาทั้งสิ้น 51 ปี ปัจจุบันยังคงทานาในลักษณะของนาปีโดยการเช่า พื้นที่ทั้งหมดประมาณ
50 ไร่ อาชีพเสริมอื่นไม่มีเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
ลักษณะที่พักอาศัย
แม่น้าลพบุรี

บ้าน
ปลูกไผ่สีสุก

ปลูกไผ่สีสุก
สุขา

เก็บอุปกรณ์
การเกษตร

ศาลพระภูมิ

ถนนลาดยาง

ที่พักอาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ตัวบ้านปลูกสร้างจากไม้
มีลักษณะชั้นเดียวแต่ยกใต้ถุนให้สูงเหนือหัว พื้นบ้านใต้ถุนเป็ นดินร่วนปนทราย ความกว้างตัว
บ้านอยู่ที่ 10 เมตร ความยาวอยู่ที่ 12 เมตร ใต้ถุนบ้านใช้สาหรับเก็บอุปกรณ์ทางการการเกษตร
และใช้สาหรับเลี้ยงสุนัขจานวน 3 ตัว นกขุนทองจานวน 4 ตัว หากมองจากมุมมองของผู้วิจัยจะ
เข้าใจว่าด้านหน้าของบ้านติดถนนลาดยาง ด้านหลังติดแม่น้าลพบุรี แต่เมื่อพูดคุยกับ
ผู้ให้ข้อมูลหลักกลับมองว่าหน้าบ้านของตน คือด้านแม่น้าลพบุรี ส่วนด้านติดถนนเป็นหลังบ้าน
เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักเคยชินกับการเดินทางทางเรือนั้นเอง นอกจากนี้บริเวณรอบบ้านรอบด้วย
ไม้ไผ่สีสุก ด้านหลังติดถนนลาดยางมีศาลพระภูมิ ประตูหลังบ้านทาจากไม้ไผ่นามาผ่าซีกแล้วต่อ
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กันเป็นลักษณะคล้ายแพ เรียกตามศัพท์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “แตะ” เนื้อที่ทั้งหมดอยู่ประมาณ 4
ไร่
แผนผังครอบครัว

เกิด 2474
อายุ 78 ปี

เกิด 2476
อายุ 76 ปี

เกิด 2477
อายุ 75 ปี

เกิด 2501
อายุ 51 ปี

เกิด 2503
อายุ 50 ปี

เกิด 2482

เกิด 2505
อายุ 48 ปี

เกิด 2484
อายุ 68 ปี

เกิด 2508
อายุ 45 ปี

เกิด 2488
อายุ 64 ปี

เกิด 2489
อายุ 63 ปี

เกิด 2492
อายุ 60 ปี

เกิด 2512
อายุ 40 ปี

เกิด 2544
อายุ 8 ปี

เกิด 2544
อายุ 8 ปี

ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นลูกชายคนสุดท้ายจากพี่น้องทั้งหมด 3 คน คนโตเป็นพี่สาว
เกิดในปี 2474 ปัจจุบันอายุ 78 ปี คนกลางเป็นพี่ชายเกิดในปี 2476 ปัจจุบันอายุ 76 ปี ทั้งหมด
ประกอบอาชีพชาวนาแต่แยกย้ายกันไปตามภรรยา ซึ่งเมื่อผู้ให้ข้อมูล หลักเกิดได้ 2 ปี พ่อก็มา
เสียชีวิต แม่จึงต้องรับภาระเลี้ยงลูกทั้งหมดมาด้วยตนเอง
จากนั้นในปี 2500 ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แต่งงานกับภรรยาซึ่งเป็ นลูกสาวคนโตจาก
พี่น้อง 5 คน ภรรยาเกิดในปี 2482 ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว น้องชายคนที่ 2 เกิดในปี 2484 ปัจจุบัน
อายุ 68 ปี น้องชายคนที่ 3 เกิดในปี 2488 ปัจจุบันอายุ 64 ปี น้องสาวคนที่ 4 เกิดในปี 2489
ปัจจุบันอายุ 63 ปี จากและน้องสาวคนสุดท้องเกิดในปี 2492 ปัจจุบันอายุ 60 ปี จากซึ่งในพี่น้อง
ของภรรยาผู้ให้ข้อมูลหลักนั้นประกอบอาชีพไม่แตกต่างกันมาก ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเกษตรกร เช่น
ชาวนา ชาวสวน และชาวไร่
หลังจากแต่งงานแล้วผู้ให้ข้อมูลหลักและภรรยามีลูกด้วยกันรวม 3 คน คนโตเป็น
ผู้ชายเกิดในปี 2501 ปัจจุบันอายุ 51 ปี ลูกสาวคนที่ 2 เกิดในปี 2505 ปัจจุบันอายุ 48 ปีและลูก
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ชายคนเล็กเกิดในปี 2508 ปัจจุบันอายุ 45 ปี ลูกชายหญิงแต่ละคนของผู้ให้ข้อมูลหลักได้งานเป็น
หลักแหล่งชัดเจนและไม่มีใครเป็นชาวนา โดยลูกสาวคนโตรับราชการในกระทรวงเกษตร คนกลาง
รับราชการครูอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และคนเล็กรับราชการตารวจสังกัดกองปราบปราม
ลูกของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสามคนได้แต่งงานไป 2 คน คือ ลูกสาวคนกลางและ
ลูกชายคนเล็ก ลูกสาวคนกลางแต่งงานในปี 2540 โดยสามีอายุมากกว่า 2 ปี และมีลูกชาย 1 คน
ในปี 2544 ปัจจุบันอายุ 8 ปี และลูกชายคนเล็กแต่งงานในปี 2543 โดยภรรยาอายุน้อยกว่า 5 ปี
และมีลูกในปี 2544 ปัจจุบันอายุ 8 ปีเช่นกัน หลานของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งคู่เป็นชายและอาศัยกับ
พ่อแม่ ดังนั้นในบ้านของผู้ให้ข้อมูลหลักจึงมีกันแค่ 2 คน คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักและลูกสาวคนโตที่
ไม่ได้แต่งงาน สาหรับลูกคนอื่นและหลานจะมาเยี่ยมเฉพาะโอกาสสาคัญเพราะต่างอยู่กันคนละ
จังหวัด
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 6
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้ประกอบด้วยสามีและภรรยา สามีอายุ 71 ปี ส่วนสูง
160 เซนติเมตร น้าหนัก 45 กิโลกรัม ผมดา ใบหน้าเล็กแหลม ผมสั้นขาว การศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสบการณ์ในการทานาทั้งสิ้น 46 ปี ขณะที่ภรรยาอายุ 64 ปี ส่วนสูง
150 เซนติเมตร น้าหนัก 60 กิโลกรัม ผิวดาแดง ใบหน้าใหญ่ ผมสีขาวดอกเลา การศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสบการณ์ในการทานาทั้งสิ้น 39 ปี ปัจจุบันทั้งคู่ยังคงประกอบอาชีพ
ชาวนาโดยการทานาอยู่ในลักษณะของนาปีซึ่งเป็นพื้นที่เช่าจานวน 21 ไร่และของตนเองจานวน
6 ไร่ สาหรับรายได้เสริมส่วนใหญ่จะมาจากการนาผลไม้ในสวนของตนไปขายตามตลาดนัด แต่
มิได้ถือเป็นอาชีพหลักเพราะจะนาไปขายเมื่อเหลือจากการรับประทานในครอบครัวและแจกเพื่อน
บ้านแล้ว
ลักษณะที่พักอาศัย
ถนนลาดยาง
บ้าน
ปลูกไผ่สีสุก

สุขา

ครัว

ปลูกไผ่สีสุก

แม่น้าลพบุรี
ที่พักอาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ตัวบ้านสร้างจากไม้ชั้นเดียว
แต่ยกพื้นสูง พื้นดินใต้ถุนบ้านเป็นดินร่วนปนทราย ไม่มีการเทปูน แต่มีการนาโต๊ะหินขัดมาวางใน
ตัวบ้าน ความกว้างของตัวบ้านอยู่ที่ 10 เมตร ความยาวอยู่ที่ 12 เมตร ด้านหน้าติดแม่น้าลพบุรี
ด้านหลังติดถนนลาดยาง ปลูกไม้ไผ่สีสุกไว้ในบริเวณโดยรอบ ประตูด้านหลังของบ้านทาจาก ไม้ไผ่
ซึ่งลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับบ้านของผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5 มากเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศ
เดียวกัน ความแตกต่างจึงอยู่ที่ลักษณะการจัดวางห้องต่าง ๆ ห้องน้าและส่วนทาครัวอยู่ชั้นบน
มีการปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง เพียงสองสามต้น สาหรับสัตว์เลี้ยงที่มีในบริเวณบ้านคือสุนัขซึ่ง
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ผู้ให้ข้อมูลหลักเลี้ยงไว้เฝ้าบานจานวน 3 ตัว ไม่มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการดารงชีพ พื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่
ประมาณ 3 ไร่
แผนผังครอบครัว

เกิด 2480
อายุ 72 ปี

เกิด 2481
อายุ 71 ปี

เกิด 2483
อายุ 69 ปี

เกิด 2485

เกิด 2478

เกิด 2479

เกิด 2486
อายุ 66 ปี

เกิด 2480
อายุ 72 ปี

เกิด 2505
อายุ 47 ปี

เกิด 2507
อายุ 45 ปี

เกิด 2548
อายุ 4 ปี

เกิด 2481
อายุ 71 ปี

เกิด 2483
อายุ 69 ปี

เกิด 2508
อายุ 44 ปี

เกิด 2485
อายุ 67 ปี

เกิด 2488
อายุ 64 ปี

เกิด 2512
อายุ 40 ปี

เกิด 2549
อายุ 3 ปี

ผู้ให้ข้อมูลหลักฝ่ายสามีเป็นลูกชายคนที่ 2 จากพี่น้องทั้งหมด 5 คน ซึ่งพี่น้องของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบอาชีพชาวนาทุกคน เพียงแต่แยกย้านกันไปตามถิ่นที่อยู่ของตน
พี่ชายคนโตเกิดในปี 2480 ปัจจุบันอายุ 72 ปี น้องชายคนที่ 3 เกิดในปี 2483 ปัจจุบันอายุ 69 ปี
น้องชายคนที่ 4 เกิดในปี 2485 ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว และน้องสาวคนคนที่ 5 เกิดในปี 2486
ปัจจุบันอายุ 66 ปี
จากนั้นในปี 2502 ได้แต่งงานกับภรรยาซึ่งเป็นบุตรสาวคนสุดท้องจากพี่น้อง
ทั้งหมด 7 คน พี่คนโตเป็นชาย เกิดในปี 2478 ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว พี่คนที่ 2 เป็นหญิง เกิดใน
ปี 2479 ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว พี่สาวคนที่ 3 เกิดในปี 2480 ปัจจุบันอายุ 72 ปี พี่ชายคนที่ 4 เกิดใน
ปี 2481 ปัจจุบันอายุ 71 ปี พี่ชายคนที่ 5 เกิดในปี 2483 ปัจจุบันอายุ 69 ปี พี่สาวคนที่ 6 เกิดใน
ปี 2485 ปัจจุบันอายุ 67 ปี ทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร มีทั้งชาวนาและชาวสวน

150
สามีภรรยาคู่น้มี ีบุตรด้วยกันรวม 2 คนเป็นชายทั้งคู่ โดยบุตรชายคนแรกเกิดใน
ปี 2505 ปัจจุบันอายุ 47 ปี คนที่ 2 เกิดในปี 2508 ปัจจุบันอายุ 44 ปี โดยคนโตประกอบอาชีพ
รับราชการทหารและคนเล็กประกอบอาชีพพนักงานธนาคารเอกชนในจังหวัดลพบุรี หลังจากได้
งานแล้วบุตรของผู้ให้ข้อมูลหลักจึงแต่งงาน คนโตแต่งงานเมื่อปี 2545 โดยภรรยาอายุน้อยกว่า
2 ปี ส่วนคนเล็กแต่งงานในปี 2546 โดยภรรยาอายุน้อยกว่า 4 ปี และมีหลานให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
รวม 2 คน มาจากบุตรชายคนโต 1 คน อายุ 4 ปีและคนเล็ก 1 คน อายุ 3 ปีเป็นชายทั้งหมด
บุตรและหลานทั้งหมดไม่มีใครพักกับผู้ให้ข้อมูลหลักเนื่องจากต้องไปทางานต่างถิ่น ดังนั้นในบ้าน
จึงมีเพียงผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสองคนอยู่ด้วยกันตามลาพัง การมาเยี่ยมเยียนของบุตรหลานจะมา
เฉพาะช่วงเทศกาลสาคัญเท่านั้น
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 7
ข้อมูลทั่วไป
เพศหญิง อายุ 48 ปี ส่วนสูง 150 เซนติเมตร น้าหนัก 50 กิโลกรัม ผิวขาวเหลือง
ใบหน้าเล็กแหลม ผมยาวรัดผมด้วยยางม้วนผม การศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถานภาพ
สมรสอยู่ด้วยกันกับสามีและลูก มีประสบการณ์ในการทานาทั้งสิ้น 35 ปี ปัจจุบันยังคงประกอบ
อาชีพชาวนาโดยการทานาในลักษณะของนาปีซึ่งได้พื้นที่มาจากการเช่า จานวนพื้นที่ทั้งหมด 50
ไร่ สาหรับรายได้จากครอบครัวนี้จะมาจาก 2 ทาง คือ รายได้จากภรรยาซึ่งเป็นชาวนาและสามีซึ่ง
เป็นภารโรงของโรงเรียนประจาอาเภอ ยามว่างผู้ให้ข้อมูลหลักก็มักเก็บผลไม้ในสวนไปขายแต่มิใช่
รายได้หลักเพราะเป็นการขายเนื่องจากมีเหลือหลังการรับประทานและแจกจ่ายแล้ว
ลักษณะที่พักอาศัย
ปลูกไม้ยืนต้น,ไผ่สีสุก

บ้าน
สุขา

ที่เก็บอุปกรณ์
การเกษตร

ครัว

ศาลพระภูมิ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่พักอาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ตัวบ้านสร้างในลักษณะ
สองชั้น ชั้นล่างเป็นปูน ชั้นบนเป็นไม้ ส่วนทาครัวและห้องน้าอยู่ชั้นล่างของตัวบ้าน ความยาว
โดยประมาณอยู่ที่ 10 เมตร ความกว้างอยู่ที่ 12 เมตร จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้เทปูนเข้ามาถึงบริเวณตัวบ้าน บริวเณโดยรอบปลูกไม้ไผ่สีสุกไว้เป็นแนวกั้น ด้านข้างสร้างเป็น
โรงเก็บรถไถนาและอุปกรณ์ทางการเกษตร บริเวณหน้าบ้านด้านทิศเหนือมีศาลพระภูมิ บริเวณ
ด้านข้างปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ รวมถึงไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ละมุด มะปราง สัตว์เลี้ยงที่พบ
คือสุนัขจานวน 2 ตัว ไม่มีรั้วบ้านด้านหน้าที่ชัดเจน อาศัยแนวไผ่เป็นการแสดงขอบเขต พื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 3 ไร่
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แผนผังครอบครัว

เกิด 2504
อายุ 48 ปี

เกิด 2506
อายุ 46 ปี

เกิด 2509
อายุ 43 ปี

เกิด 2525
อายุ 27 ปี

เกิด 2496
อายุ 56 ปี

เกิด 2511
อายุ 41 ปี

เกิด 2520
อายุ 23 ปี

เกิด 2498
อายุ 54 ปี

เกิด 2502
อายุ 50 ปี

เกิด 2531
อายุ 21 ปี

ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุตรสาวคนโตในจานวนพี่น้อง 4 คน ซึ่งน้องสาวคนที่ 2 เกิด
ในปี 2506 ปัจจุบันอายุ 46 ปี น้องชายคนที่ 3 เกิดในปี 2509 ปัจจุบันอายุ 43 ปี น้องสาวคนที่ 4
เกิดในปี 2511 ปัจจุบันอายุ 41 ปี โดยพี่น้องสามคนแรกประกอบอาชีพชาวนา ส่วนคนสุดท้อง
ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม
หลังจากนั้นผู้ให้ข้อมูลหลักแต่งงานในปี 2526 กับสามีซึ่งเป็นบุตรคนที่ 3 จาก
พี่น้อง 3 คน โดยคนแรกเป็นพี่ชาย เกิดในปี 2496 ปัจจุบันอายุ 56 ปี พี่สาวคนกลางเกิดในปี 2498
ปัจจุบันอายุ 54 ปี และสามีเกิดในปี 2502 ปัจจุบันอายุ 50 ปี ซึ่งสามีของผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบ
อาชีพภารโรงในโรงเรียน ส่วนพี่ทั้งสองคนประกอบอาชีพชาวนา ทั้งนี้หลังจากแต่งงานแล้ว
ผู้ให้ข้อมูลหลักและสามีได้มีบุตรด้วยกันรวม 3 คน คนโตเป็นผู้หญิงเกิดในปี 2525 ปัจจุบันอายุ
27 ปี ประกอบอาชีพค้าขายในกรุงเทพ ยังไม่ได้แต่งงาน คนกลางเป็นผู้ชายเกิดในปี 2520 ปัจจุบัน
อายุ 23 ปี กาลังศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏในจังหวัดลพบุรี และคนสุดท้ายเป็น
ผู้หญิงเกิดในปี 2531 ปัจจุบันอายุ 21 ปี กาลังศึกษาที่เดียวกับพี่ชาย ดังนั้นในบ้านของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักจึงมีสมาชิกอยู่กันรวม 4 คน ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก สามี และลูกที่กาลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ขณะที่คนโตต้องไปค้าขายที่กรุงเทพจึงมิได้อยู่กับครอบครัว
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 8
ข้อมูลทั่วไป
เพศหญิง อายุ 50 ปี ส่วนสูง150 เซนติเมตร น้าหนัก 60 กิโลกรัม ผิวสีดาแดง
ใบหน้ากลม ผมหยิก การศึกษาสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกันกับสามีและ
ลูก มีประสบการณ์ในการทางานทั้งสิ้น 31 ปีปัจจุบันยังประกอบอาชีพชาวนาโดยลักษระการทานา
เป็นนา มีทั้งนาปีและนาปรังซึ่งพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในลักษณะการเช่า จานวนพื้นที่รวม 20 ไร่ สาหรับ
รายได้หลักภายในครอบครัวจะมาจาก 2 ทาง คือ ภรรยาที่เป็นชาวนาและสามีที่จับสัตว์น้า เช่น
ปลาขายแต่รายได้หลักส่วนใหญ่มจากการทานาของภรรยา ขณะที่สามีไม่สามารถช่วยงานในนา
ได้ เนื่องจากไม่มีความรู้ทางการทานา นอกจากนี้รายได้เสริมบางส่วนมาจากการรับจ้างสานพัด
และทาขนมบ้างประปรายแต่ผู้ให้ข้อมูลหลักเองมองว่ามิได้ทาเพื่อหารายได้แต่ทาเพื่อเป็นงาน
อดิเรกและพักผ่อนหย่อนใจ
ลักษณะที่พักอาศัย
ปลูกมะม่วง

สุขา

ครัว

บ้าน
ที่เก็บอุปกรณ์
การเกษตร
ศาลพระภูมิ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่พักอาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ตัวบ้านมีลักษณะเป็นใต้ถุน
สูง ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างยกพื้นสูงไม่กั้นห้องแต่นาโต๊ะเก้าอี้มาวางสามารถนั่งหรือนอนเล่นได้
ความกว้างตัวบ้านอยู่ที่ 10 เมตร ความยาวอยู่ที่ 12 เมตร ลักษณะการปลูกบ้านจะปลูกสองหลัง
ติดกั้น เนื่องจากอีกหลังเป็นญาติกัน พื้นที่ส่ วนหนึ่งกันไว้เก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรและรถไถนา
ห้องน้าและส่วนทาครัวอยู่ชั้นบนทั้งหมด บริ เวณหน้าบ้านติดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มีศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้าน บริเวณรอบบ้านปลูกมะม่วง โดยการปลูกมิได้จัดวางอย่ างเป็นระเบียบ
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พื้นที่โดยรอบไม่มีรั้วแบ่งเขต เนื่องจากเป็นพื้นที่ดั้งเดิม พี่น้องยังมิได้แบ่งโฉนดที่ชัดเจน พื้นที่
โดยรวมจึงมีอยู่ประมาณ 3 ไร่ สัตว์เลี้ยงที่พบมีเพียงสุนัขที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านจานวน 3 ตัว และแมว
ซึ่งอยู่บนบ้าน 1 ตัว
แผนผังครอบครัว

เกิด 2492
อายุ 6 ปี

เกิด 2493
อายุ 58 ปี

เกิด 2495
อายุ 57 ปี

เกิด 2597
อายุ 55 ปี

เกิด 2500

เกิด 2502
อายุ 50 ปี

เกิด 2517
อายุ 35 ปี

เกิด 2517
อายุ 35 ปี

เกิด 2494
อายุ 58 ปี

เกิด 2506
อายุ 46 ปี

เกิด 2519
อายุ 33 ปี

เกิด 2523
อายุ 29 ปี

เกิด 2526
อายุ 26 ปี

เกิด 2517
อายุ 35 ปี

เกิด 2538
อายุ 14 ปี

เกิด 2549
อายุ 4 ปี

ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุตรสาวคนที่ 6 จากพี่น้องทั้งหมด 7 คน โดยพี่สาวคนโตเกิด
ปี 2492 ปัจจุบันอายุ 60 ปี พี่ชายคนที่ 2 เกิดในปี 2493 ปัจจุบันอายุ 58 ปี พี่ชายคนที่ 3 เกิดใน
ปี 2495 ปัจจุบันอายุ 57 ปี พี่ชายคนที่ 4 เกิดในปี 2497 ปัจจุบันอายุ 55 ปี พี่ชายคนที่ 5 เกิดใน
ปี 2500 ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุ น้องสาวคนที่ 7 เกิดในปี 2506 ปัจจุบันอายุ 46 ปี
สาหรับพี่น้องคนที่ 1, 3, 5 และ 7 ประกอบอาชีพชาวนา ขณะที่คนที่สองบวชพระและยังไม่
ลาสิกขาถึงปัจจุบัน คนที่ 4 เป็นทหาร และทุกคนแต่งงานมีครอบครัวหมดแล้วยกเว้นน้องสาวของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ไม่ได้แต่งงาน เนื่องจากต้องดูแลแม่และทาอาหารให้สมาชิกในบ้าน
ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่งงานกับสามีในปี 2516 ซึ่งขณะนั้นสามีเป็นบุตรชาย
คนเดียวของครอบครัว สามีเกิดในปี 2494 หลังจากแต่งงานก็มีบุตรด้วยกันรวม 4 คน บุตรชาย
คนโตเกิดในปี 2517 ปัจจุบันอายุ 35 ปี ทางานที่โรงงานในตัวจังหวัดพระนครศรีอยธุยา มีภรรยา
ซึ่งมีอายุเท่ากันและมีลูกชาย 1 คน เกิดในปี 2538 ปัจจุบันอายุ 14 ปี บุตรสาวคนที่ 2 เกิดในปี
2519 ปัจจุบันอายุ 33 ปี ทางานในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดลพบุรี แต่งงานแล้วโดยสามีอายุ
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มากกว่า 2 ปี และมีลูกสาว 1 คน เกิดในปี 2549 ปัจจุบันอายุ 4 ปี บุตรชายคนที่ 3 เกิดในปี 2523
ปัจจุบันอายุ 29 ปี ทางานที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพรก ยังไม่แต่งงาน และ
บุตรสาวคนที่ 4 เกิดในปี 2526 ปัจจุบันอายุ 26 ปี ทางานที่เดียวกับบุตรชายคนที่ 3 ยังไม่แต่งงาน
เช่นกัน ซึ่งจากรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักดังที่ได้กล่าวไปจะมี
เพียงแม่ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลักและสามี บุตรคนที่ 3-4 เท่านั้นที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
นอกนัน้ จะกระจายกันอยู่ตามถิ่นที่ตนเองทางาน
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 9
ข้อมูลทั่วไป
เพศหญิง อายุ 56 ปี ส่วนสูง 150 เซนติเมตร น้าหนัก 65 กิโลกรัม ใบหน้ากลม
ผิวดาแดง ผมซอยสั้น รูปร่างโดยรวมค่อนข้างอวบ การศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปีที่ 4 สถานภาพ
สมรสอยู่ด้วยกันกับสามีและลูก มีประสบการณ์ในการทานาทั้งสิ้น 45 ปี ปัจจุบันยังคงประกอบ
อาชีพชาวนาในลักษณะนาปีโดยการเช่า พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 30 ไร่ ซึ่งในที่นี้แบ่งเป็นนาข้าว
จานวน 27 ไร่และพื้นที่บ้านรวมกันกับโรงเลี้ยงเป็ดไข่อีก 3 ไร่ รายได้หลักของครอบครัวมาจาก
2 ทาง คือ ภรรยาทานาและสามีเลี้ยงเป็ดไข่ นอกจากนี้อาจมีการหาปลาขายบ้างเนื่องจากสามี
มีความชานาญในการหาปลา
ลักษณะที่พักอาศัย

ถนน
ลูกรัง
บ้าน

โรงเลี้ยงเป็ด
ไข่

ถนน
ลูกรัง
ครัว

สุขา

คลองชลประทาน
ที่พักอาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ลักษณะตัวบ้านปลูกเป็น
ชั้นเดียวติดพื้นดิน หลังคามุงสังกะสี ยาวออกไปจากตัวบ้านสาหรับทาเป็นโรงเลี้ยงเป็ดไข่ ห้องน้า
และส่วนทาครัวอยู่ติดกันแต่ห่างจากโรงเลี้ยงเป็ดไข่ พื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่เช่า หน้าบ้านติด
คลองชลประทาน ด้านข้างเป็นถนนลูกรัง ไม่มีรั้วที่แสดงอาณาเขตชัดเจน แต่จะใช้คลองและถนน
เป็นจุดแบ่งอาณาเขต ตัวบ้านกว้างประมาณ 10 เมตร ยาว 20 เมตร มีส่วนเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
พื้นที่ ไม่มีไม้ผลหรือไม้ดอก ขณะที่สัตว์เลี้ยงนอกจากเป็ดที่เลี้ยงไว้ขายไข่แล้วยังพบสุนัขที่เลี้ยงไว้
เฝ้าบ้านอีก 3 ตัว พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5 ไร่
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แผนผังครอบครัว

เกิด 2492
อายุ 60 ปี

เกิด 2495
อายุ 57 ปี

เกิด 2496
อายุ 56 ปี

เกิด 2499
อายุ 53 ปี

เกิด 2500
อายุ 52 ปี

เกิด 2524
อายุ 28 ปี

เกิด 2484
อายุ 68 ปี

เกิด 2527
อายุ 26 ปี

เกิด 2486
อายุ 66 ปี

เกิด 2489
อายุ 63 ปี

เกิด 2492
อายุ 60 ปี

เกิด 2530
อายุ 22 ปี

ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุตรคนที่ 3 จากพี่น้องทั้งหมด 5 คน พี่ชายคนโตเกิดใน
ปี 2492 ปัจจุบันอายุ 60 ปี พี่ชายคนที่ 2 เกิดในปี 2495 ปัจจุบันอายุ 57 ปี น้องสาวคนที่ 4 เกิดใน
ปี 2499 ปัจจุบันอายุ 53 ปีและน้องสาวคนที่ 5 เกิดปี 2500 ปัจจุบันอายุ 52 ปี ทั้งหมดประกอบ
อาชีพชาวนาทั้งหมดแต่แตกต่ างกันไปตามถิ่นที่อยู่และลักษณะในการทานา
จากนั้นในปี 2520 ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แต่งงานกับสามีซึ่งเป็นบุตรชายคนที่ 4 จาก
พี่น้องทั้งหมด 4 คน พี่สาวคนโตเกิดในปี 2484 ปัจจุบันอายุ 68 ปีพี่ชายคนที่ 2 เกิดในปี 2486
ปัจจุบันอายุ 66 ปี พี่สาวคนที่ 3 เกิดปี 2489 ปัจจุบันอายุ 63 ปีและสามีของผู้ให้ข้อมูลหลักเกิด
ปี 2492 ปัจจุบันอายุ 60 ปีสาหรับอาชีพอาจแตกต่างกันเล็กน้อย โดยพี่ชายคนที่ 1 และ 2
ประกอบอาชีพรับจ้าง แต่ในปัจจุบันได้เลิกทางานแล้วเนื่องสุขภาพไม่แข็งแรง คนที่ 3 และ 4 เป็น
ชาวนา สาหรับสามีของผู้ให้ข้อมูลหลักมิได้ทานาเช่นภรรยาและพี่คนที่ 3 แต่ประกอบอาชีพเลี้ยง
เป็ดไข่ขาย
ภายหลังแต่งงานผู้ให้ข้อมูลหลักมีบุตรรวม 3 คน บุตรชายคนโตเกิดปี 2524
ปัจจุบันอายุ 28 ปี ทางานรับจ้างทั่วไป ยังไม่แต่งงาน บุตรชายคนกลางเกิดปี 2527 ปัจจุบันอายุ
26 ปี ทางานโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพ และบุตรสาวคนเล็กเกิดปี 2530 ปัจจุบันอายุ 22 ปี
กาลังศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพฯ ซึ่งจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ให้ข้อมูลหลักดังที่ได้กล่าวไปจะมีเพียงแม่ของผู้ให้ข้อมูลหลัก สามี และบุตรทั้งสามเท่านั้นที่อยู่ใน
บ้านหลังเดียวกัน นอกนั้นจะแยกย้ายกันไปตามครอบครัวของตนเอง แต่ทุกคนจะกลับมาเยี่ยมแม่
ของผู้ให้ข้อมูลหลักอย่างพร้อมเพรียงกันในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 10
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้ประกอบด้วยสามีและภรรยา โดยสามีอายุ 65 ปี ส่วนสูง
170 เซนติเมตร น้าหนัก 80 กิโลกรัม ผิวดาแดง ใบหน้ากลม ผมสีขาวดอกเลา รูปร่างโดยรวม
ค่อนข้างอ้วน การศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสบการณ์ในการทานาทั้งสิ้น 50 ปี ขณะที่
ภรรยาอายุ 60 ปี ส่วนสูง 160 เซนติเมตร น้าหนัก 70 กิโลกรัม ผิวดาแดง ใบหน้ารูปไข่ ผมซอยสั้น
สีผมแซมดอกเลาเล็กน้อย รูปร่างค่อนข้างอ้วน การศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสบการณ์
ในการทานาทั้งสิ้น 50 ปี ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสามีและภรรยาร่วมกันทานาตั้งอดีตถึงปัจจุบัน
ลักษณะนาที่ทาเป็นนาปี ซึ่งมีทั้งการเช่าและทาบนที่ของตนเอง แบ่งเป็นเช่า 70 ไร่ และที่ของ
ตนเองอีก 10 ไร่ นอกจากนี้ในช่วงว่างทั้งคู่จะหารายได้เสริมจากการนาผลไม้ในสวนของตนไปขาย
เช่น กล้วย มะพร้าว ละมุด เป็นต้น
ลักษณะที่พักอาศัย
กาแพง
ปูน
บ้าน
สุขา
ปลูก
มะม่วง

ครัว
ที่เก็บอุปกรณ์
การเกษตร

รัว้
เหล็ก
ที่พักอาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ตัวบ้านมีลักษณะเรือนไทย
โบราณ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่าเป็นบ้านเก่าที่รื้อมาจากบ้านเก่า ตัวบ้ านทั้งหลังจึงทาจากไม้สัก
โบราณ แต่หลังคามีการซ่อมแซมโดยการนากระเบื้องไปมุงเพิ่มเติมในจุดที่ผุ ความกว้างยาวของ
ตัวบ้านเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ความยาว 10 เมตร แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้เก็บอุปปกรณ์ทางการเกษตร
ห้องน้าและส่วนทาครัวอยู่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นใต้ถุนสูงแต่เทปูนทั้งหมด บริเวณรอบบ้านก่อเป็น
กาแพงปูนสูงประมาณ 150 เซนติเมตร หน้าบ้านเป็นรั้วเหล็กเลื่อนปิดเปิดได้ มีต้นมะม่วงปลูก
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ประปราย สัตว์เลี้ยงที่พบคือสุนัขและแมว พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300 ตารางวา ถือเป็นบ้านหลัง
เดียวที่มีความแตกต่างระหว่างตัวบ้านกับอาณาบริ เวณโดยรอบ กล่าวคือ ตัวบ้านเป็นเรือนไทย แต่
ล้อมรอบด้วยรั้วปูนและรั้วเหล็ก ขณะที่บ้านหลังอื่นจะเป็นบ้านไม้ทั่วไปและล้อมรอบด้วยไผ่สีสุก
หรือไม้ยืนต้นอื่น ๆ
แผนผังครอบครัว

เกิด 2487
อายุ 65 ปี

เกิด 2492
อายุ 60 ปี

เกิด 2494
อายุ 58 ปี

เกิด 2487
อายุ 65 ปี

เกิด 2489
อายุ 63 ปี

เกิด 2492
อายุ 60 ปี

เกิด 2494
อายุ 58ปี

เกิด 2517
อายุ 33 ปี

เกิด 2518
อายุ 32 ปี

เกิด 2545
อายุ 7 ปี

ผู้ให้ข้อมูลหลักฝ่ายสามีเป็นบุตรชายคนโตจากพี่น้องทั้งหมด 3 คน พี่น้องทั้งสาม
คนเป็นผู้ชายทั้งหมด คนกลางเกิดในปี 2492 ปัจจุบันอายุ 60 ปี ทางานเป็นลูกจ้างประจาสังกัด
กรมพละศึกษา กรุงเทพมหานคร น้องชายคนเล็กเกิดในปี 2494 ปัจจุบันอายุ 58 ปี รับราชการ
ตารวจสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ขณะที่น้อง ๆ ทางานในกรุงเทพ แต่ผู้ให้ข้อมูลหลักต้อ ง
รับผิดชอบการทานาเนื่องจากมองว่าตนเองไม่ได้เรียนหนังสือที่สูง จึงให้โอกาสน้องได้มีหน้าที่
การงานที่ดี จากนั้นตัดสินใจแต่งงานในปี 2515 กับผู้ให้ข้อมูลหลักฝ่ายภรรยา ซึ่งเธอเป็นบุตรสาว
คนที่ 3 จากพี่น้อง 4 คน โดยพี่สาวคนโตเกิดในปี 2487 ปัจจุบันอายุ 65 ปี พี่ชายคนที่ 2 เกิดใน
ปี 2489 ปัจจุบันอายุ 63 ปี และน้องสาวคนที่ 4 เกิดในปี 2494 ปัจจุบันอายุ 58 ปีทั้ง 4 คน
ประกอบอาชีพชาวนาทั้งสิ้น
จากนั้นในปี 2518 ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสองก็ให้กาเนิดบุตรสาว และถือเป็นบุตรสาว
เพียงคนเดียวของครอบครัว และในปี 2543 บุตรสาวก็แต่งงานกับสามีที่อายุมากกว่า 1 ปีและ
มีหลานให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก 1 คน เป็นหลานชาย เกิดในปี 2545 ปัจจุบันอายุ 7 ปี ปัจจุบันบุตรสาว
ของผู้ให้ข้อมูลหลักทางานในเทศบาลและไม่เคยมีโอกาสได้ทานาเลยแม้ในปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลหลัก
จะยังคงทานาอยู่ก็ตาม
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 11
ข้อมูลทั่วไป
เพศชาย อายุ 65 ปี ส่วนสูง 170 เซนติเมตร น้าหนัก 65 กิโลกรัม ผิวดาแดง
ใบหน้ากลม ตัดผมรองทรงค่อนข้างสั้น สวมแว่นสายตายาว การศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปีที่ 4
สถานภาพสมรสอยู่กับด้วยกับภรรยาและลูก มีประสบการณ์ในการทานาทั้งสิ้น 30 ปี ปัจจุบัน
ยังคงประกอบอาชีพชาวนาโดยเป็นการทานาในลักษณะนาปีซึ่งได้มาจากการเช่า พื้นที่จานวนรวม
80 ไร่ นอกจากนี้ยังเลี้ยงวัวเพื่อผสมพันธุ์ขายซึ่งเป็นวัวที่ได้มาจากการช่วยเหลือของรัฐบาล
ลักษณะที่พักอาศัย
ปลูกไม้ผล

บ้าน
สุขา

ครัว

โรงเลี้ยงวัว

ที่เก็บอุปกรณ์
การเกษตร

ถนนลาดยาง

ที่พักอาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ตัวบ้านสร้างในลักษณะ
สองชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้อง ห้องน้าและส่วนทาครัวอยู่ด้านล่าง
ความกว้างของตัวบ้านอยู่ที่ 8 เมตร ความยาวอยู่ที่ 10 เมตร ห่างจากตัวบ้านประมาณ 10 เมตร
ปลูกเป็นโรงเลี้ยงวัว ภายในมีวัวทั้งหมด 10 ตัว ข้างโรงเลี้ยงวัวมีที่สาหรับเก็บอุปกรณ์ทาง
การเกษตรและเครื่องสูบน้า บริเวณรอบบ้านปลูกไม้ผล เช่น มะม่วงไว้รอบบ้าน หน้าบ้านติด
ถนนลาดยาง พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1 ไร่

161
แผนผังครอบครัว

เกิด 2485
อายุ 67 ปี

เกิด 2487
อายุ 65 ปี

เกิด 2512
อายุ 40 ปี

เกิด 2543
อายุ 9 ปี

เกิด 2488
อายุ 64 ปี

เกิด 2489
อายุ 63 ปี

เกิด 2512
อายุ 40 ปี

เกิด 2493
อายุ 59 ปี

เกิด 2515
อายุ 37 ปี

เกิด 2481

เกิด 2517
อายุ 35 ปี

เกิด 2545
อายุ 7 ปี

เกิด 2483
อายุ 69 ปี

เกิด 2490
อายุ 62 ปี

เกิด 2517
อายุ 35 ปี

เกิด 2520
อายุ 32 ปี

เกิด 2545
อายุ 7 ปี

เกิด 2488
อายุ 64 ปี

เกิด 2548
อายุ 4 ปี

เกิด 2517
อายุ 35 ปี

เกิด 2541
อายุ 11 ปี

ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุตรชายคนที่ 2 จากพี่น้องจานวน 5 คน โดยพี่สาวคนโตเกิด
ในปี 2485 ปัจจุบันอายุ 67 ปี น้องชายคนที่ 3 เกิดในปี 2488 ปัจจุบันอายุ 64 ปี น้องสาวคนที่ 4
เกิดในปี 2489 ปัจจุบันอายุ 63 ปี และน้องชายคนที่ 5 เกิดในปี 2493 ปัจจุบันอายุ 59 ปี สาหรับ
ผู้ให้ข้อมูลหลักและพี่น้องผู้ชายจะประกอบอาชีพชาวนา แต่ผู้หญิงจะไม่ได้ทางานอะไรเป็นหลัก
เพราะส่วนใหญ่พ่อแม่จะให้ทางานในครัวเรือนมากกว่างานนอกบ้าน
ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แต่งงานในปี 2510 กับภรรยาซึ่งเป็นบุตรสาวคนที่ 4 จากพี่น้อง
4 คน พี่สาวคนที่ 1 เกิดในปี 2481 ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว พี่ชายคนที่ 2 เกิดในปี 2483 ปัจจุบันอายุ
69 ปี พี่ชายคนที่ 3 เกิดในปี 2488 ปัจจุบันอายุ 64 ปี พี่น้องทั้งหมดประกอบอาชีพชาวนา

162
หลังจากผู้ให้ข้อมูลหลักแต่งงานได้ระยะหนึ่งจึงมีบุตรคนแรก โดยบุตรคนแรกเป็น
เพศชายเกิดปี 2512 ปัจจุบันอายุ 40 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน บุตรชายคนที่ 2 เกิด
ปี 2515 ปัจจุบันอายุ 37 ปี ทางานรับจ้างทั่วไปแต่ส่วนใหญ่จะรับจ้างขับรถส่งของ บุตรสาวคนที่ 3
เกิดปี 2517 ปัจจุบันอายุ 35 ปี ทางานเป็นภารโรงของโรงเรียน บุตรสาวคนที่ 4 เกิดปี 2520
ปัจจุบันอายุ 32 ปี ประกอบอาชีพค้าขายและส่วนใหญ่จะเป็นการนาผลไม้ในสวนของผู้ให้ข้อมูล
หลักไปขาย ซึ่งบุตรของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดได้แต่งงานไปแล้วทั้งสิ้น 3 คน คือ บุตรคนโต
แต่งงานในปี 2542 มีภรรยาอายุเท่ากันและมีบุตรด้วยกัน 2 คน คนโตเกิดปี 2543 ปัจจุบันอายุ
9 ปีเป็นชาย คนเล็กเป็นชายเช่นกันเกิดปี 2545 ปัจจุบันอายุ 7 ปี บุตรคนที่ 2 แต่งงานในปี 2540
โดยภรรยาอายุน้อยกว่า 2 ปีและมีบุตรด้วยกัน 1 คนเกิดในปี 2541 ปัจจุบันอายุ 11 ปี เป็นชาย
และบุตรคนที่ 3 แต่งงานในปี 2541 มีสามีอายุเท่ากันและมีบุตรด้วยกัน 2 คน ชายเกิดในปี 2545
ปัจจุบันอายุ 7 ปี หญิงเกิดปี 2548 ปัจจุบันอายุ 4 ปี ทั้งนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
ทั้งหมดที่กล่าวมาจะมีเพียงภรรยา ลูกหลานของบุตรคนโตและบุตรสาวคนสุดท้องเท่านั้นที่อยู่ร่วม
บ้านเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูล สาหรับบุตรที่เหลือได้แยกครอบครัวไปแล้วและตัดสินใจย้ายไปอยู่
ตามลาพัง

163
ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 12
ข้อมูลทั่วไป
เพศชาย อายุ 47 ปี ส่วนสูง 150 เซนติเมตร น้าหนัก 45 กิโลกรัม ผิวดาแดง
ใบหน้าแหลมเล็ก ตัดผมสั้น รูปร่างโดยรวมค่อนข้างผอมเล็ก การศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปีที่ 6
สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกันกับภรรยาและลูก มีประสบการณ์ในการทานา 37 ปี ปัจจุบันยังคง
ประกอบอาชีพชาวนาโดยเป็นการทานาในลักษณะนาปีและนาปรัง ที่ดินทั้งหมดมาจากการเช่าซึ่ง
รวมทั้งสิ้น 10 ไร่ นอกจากนี้ในช่วงว่างจะเช่าพื้นที่ปลูกผัก เช่น แตงกวาหรือข้าวโพด ขึ้น อยู่กับพื้นที่
ที่เช่าได้ และเลี้ยงเป็ดไข่ไว้ขายไข่เป็นรายได้เสริมเล็กน้อย
ลักษณะที่พักอาศัย

บ้าน
ปลูก
มะม่วง

เก็บอุปกรณ์
การเกษตร
สุขา
ครัว

ปลูกผัก

ถนนลพบุรี-บางปะหัน

ที่พักอาศัยของผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ตัวบ้านสร้างในลักษณะ
ชั้นเดียวแต่ยกพื้นสูงเหนือศีรษะ หลังคามุงกระเบื้อง ความกว้างของตัวบ้านอยู่ที่ 6 เมตร
ความยาวอยู่ที่ 8 เมตร บริเวณใต้ถุนกั้นด้วยปูนเป็นห้องน้าและห้องครัว ขณะที่บางส่วนของ
ตัวบ้านก็กั้นเป็นที่เก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร ข้างบ้านแบ่งเป็นที่เพาะปลูกผักพื้นบ้าน สาหรับ
สัตว์เลี้ยง ในบริเวณบ้านที่สังเกตได้มีสุนัข เป็ด และไก่ เป็ดและไก่นี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่าเลี้ยงไว้
กินไข่ หากเหลือจึงนาไข่ไปขาย แต่ส่วนใหญ่จะไม่เพียงพอเพราะญาติเยอะ ต้องนาไปแจกจ่ายกัน
บริเวณบ้านไม่มีรั้วที่บ่งบอกอาณาเขตชัดเจนเนื่องจากในพื้นที่ทั้งหมดปลูกอยู่กันเป็นเครือญาติ ยัง
ไม่มีการแบ่งโฉนดที่ชัดเจน พื้นที่ทั้งหมดจึงมีประมาณไร่เศษ หน้าบ้านติดถนนลพบุรี -บางปะหัน
ด้านข้างปลูกต้นมะม่วงและปลูกผักสวนครัว เช่น พริก กะเพรา โหระพา มะกรูด ไว้ใช้ในครัวเรือน
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แผนผังครอบครัว

เกิด 2497
อายุ 55 ปี

เกิด 2499
อายุ 53 ปี

เกิด 2503
อายุ 49 ปี

เกิด 2526
อายุ 25 ปี

เกิด 2505
อายุ 47 ปี

เกิด 2507
อายุ 45 ปี

เกิด 2531
อายุ 21 ปี

เกิด 2533
อายุ 19 ปี

เกิด 2508
อายุ 44 ปี

เกิด 2510
อายุ 42 ปี

เกิด 2512
อายุ 40 ปี

เกิด 2515
อายุ 35 ปี

เกิด 2535
อายุ 17 ปี

เกิด 2551
อายุ 1 ปี

ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุตรคนที่ 4 จากพี่น้องทั้งหมด 5 คน พี่ชายคนโตเกิดปี 2497
ปัจจุบันอายุ 55 ปี พี่ชายคนที่ 2 เกิดปี 2499 ปัจจุบันอายุ 53 ปี พี่สาวคนที่ 3 เกิดปี 2503 ปัจจุบัน
อายุ 49 ปีและน้องชายคนที่ 5 เกิดปี 2507 ปัจจุบันอายุ 45 ปี พี่น้องของผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคน
ประกอบอาชีพทานา ยกเว้นน้องชายคนสุดท้ายที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือมากกว่าคนอื่นจึงได้
ทางานเป็นครู
ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่งงานกับภรรยาซึ่งมีอาชีพทาสวนในปี 2530 ภรรยาเป็น
บุตรสาวคนโตจากพี่น้องรวม 4 คน ภรรรยาเกิดปี 2508 ปัจจุบันอายุ 44 ปี น้องสาวคนที่ 2 เกิด
ปี 2510 ปัจจุบันอายุ 42 ปี น้องชายคนที่ 3 เกิดปี 2512 ปัจจุบันอายุ 40 ปี น้องชายคนที่ 4 เกิด
ปี 2515 ปัจจุบันอายุ 35 ปี สาหรับอาชีพของพี่น้องภรรยาของผู้ให้ข้อมูลหลักจะแตกต่ างกันไป
ตามระดับการศึกษา โดยพี่น้องคนที่ 1-3 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ขณะที่คนสุดท้าย
รับราชการในกระทรวงมหาดไทย
หลังจากแต่งงานได้ไม่นานผู้ให้ข้อมูลหลักก็มีบุตร 3 คน บุตรสาวคนโตเกิด
ปี 2531 ปัจจุบันอายุ 21 ปี บุตรชายคนที่ 2 เกิดปี 2533 ปัจจุบันอายุ 19 ปี และบุตรชายคนที่ 3
เกิดปี 2535 ปัจุบันอายุ 17 ปี ทั้งหมดยังคงศึกษา สาหรับบุตรสาวคนโตนั้นได้แต่งงานไปแล้วใน
ปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสามีอายุมากกว่า 4 ปีและมีหลานสาวให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก 1 คนอายุ 1 ปี
ที่เหลือยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ซึ่งจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักนั้นจะพบว่ามีเพียง 4 คน
ที่พักอาศัยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ตัวของผู้ให้ข้อมูลหลักเอง ภรรยา และบุตรคนที่ 2 และ 3 เพราะ
บุคคลอื่นได้แยกย้ายกันไปมีครอบครัวหมดแล้ว
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ตารางแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานในสนามของผู้วิจัย
(ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 18 พ.ย. 2551 ถึง 30 มี.ค. 2552)
สัปดาห์ที่
การปฏิบัติงาน
1
สัปดาห์แรกผู้วิจัยมีโอกาสได้สารวจพื้นที่ทั้งหมดในตาบลสาพะเนียงโดย
ความเอื้อเฟื้อจากผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูล โดยการพาผู้วิจัยขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่วนเวียนรอบพื้นที่ ระหว่างทางผู้วิจัยได้หยุดทักทายกับชาวบ้านหลายราย อัน
เกิดจากการแนะนาของผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูล การสนทนาเริ่มต้นจากการ
แนะนาตนเองของผู้วิจัยและแจ้งวัตถุประสงค์ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจ
วัตถุประสงค์ที่แจ้งเลย พวกเขากลับไต่ถามถึงต้นตระกูลของผู้วิจัย ชาวบ้านหลาย
รายพยายามลาดับญาติกันจนดูวุ่นวาย แต่กระนั้นก็ทาให้พวกเขารู้สึกสนุกกับการ
พูดคุยในเรื่องราวเก่า ๆ บางรายพยายามขุดคุ้ยวีรกรรมของตนเองมาเล่าให้ผู้วิจัย
ฟังซึ่งผู้วิจัยเองก็ไม่ได้รู้สึกเบื่อกลับยิ่งเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การ
พูดคุยดังกล่าวยังไม่ได้จัดเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพราะผู้วิจัยต้องการให้สัปดาห์
แรกเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยกับชาวบ้าน ดังนั้นใน
สัปดาห์นี้ผู้วิจัยจึงมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านประมาณ 20-30 ครอบครัว ก่อนที่
ช่วงปลายสัปดาห์ผผู้วิจัยจะได้มีโอกาสในการปรึกษากับผู้แนะนาเข้าสู่
แหล่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่ตรงตามเกณฑ์ในการวิจัยครั้งนี้
2
หลังจากช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้วิจัยได้ปรึกษาร่วมกับผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูล
เพื่อคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้ว ผู้วิจัยจึงเริ่มเข้าไปนัดหมาย
วันเวลาในการสัมภาษณ์ การเดินทางในแต่ละครั้งผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูลอาสา
ไปส่งถึงบ้านพักของผู้ให้ข้อมูลหลักเนื่องจากบางรายหากผู้วิจัยเข้าไปเพียงลาพัง
ผู้ให้ข้อมูลหลักอาจปฏิเสธการสัมภาษณ์ได้เนื่องจากความไม่คุ้นเคย ซึ่งการเข้าถึง
ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยผ่านผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูลก็พบปัญหาอยู่บ้าง คือ
ช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก บางครั้งเข้าไปพบแล้วไม่เจอ
เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักไปอยู่ที่นา ครั้นเมื่อตามไปที่นาก็ไม่เจอเนื่องจากเขาไปที่
นาของคนอื่น ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลาทาให้ผู้วิจัยได้นัดหมายผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้เพียง 2 ราย ก่อนที่ผู้วิจัยจะได้สัมภาษณ์ในช่วงปลายของสัปดาห์ ซึ่งการ
สัมภาษณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้วิจัยใช้เวลาในการอยู่ที่บ้านพักของผู้ให้
ข้อมูลหลักรายละประมาณครึ่งวัน แต่ได้สัมภาษณ์ประมาณ 45 นาที เนื่องจาก
การสัมภาษณ์มักถูกขัดจังหวะจากเพื่อนบ้านของผู้ให้ข้อมูลหลักที่มักเดินมา
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การปฏิบัติงาน
สนทนาด้วย จากนั้นในช่วงกลางคืนผู้วิจัยใช้เวลาในการถอดความบทสัมภาษณ์
ซึ่งการถอดความบทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 คืน ผู้วิจัยจึงได้
เรียนรู้ว่าหากต้องการให้การทางานไม่หนักจนเกินไป ผู้วิจัยควรสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลักประมาณ 2-3 รายต่อสัปดาห์
สัปดาห์นี้ชาวบ้านในตาบลรวมถึงผู้ให้ข้อมูลหลักหลายรายค่อนข้างวุ่นวายกับ การ
ประชุมของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ดังนั้นในสัปดาห์นี้
ผู้วิจัยจึงมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเพียงรายเดียว ผู้แนะนาเข้าสู่
แหล่งข้อมูลจึงชักชวนผู้วิจัยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย แม้ผู้วิจัยจะไม่มี
ความรู้ในประเด็นที่เข้าร่วมประชุม แต่ก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ
รวมถึงได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่เมื่อประชุมก็มากันพร้อมหน้า
พร้อมตา สาหรับช่วงเวลากลางคืนผู้วิจัยยังคงใช้เวลากับการถอดความบท
สัมภาษณ์ที่เหลือและทดลองวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งทาให้เห็นโครงสร้างเบื้องต้นของ
การศึกษาครั้งนี้
สัปดาห์นี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่ 3 ราย และกลับไปสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลักรายเดิมอีก 3 ราย การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่ไม่พบ
ปัญหาใด แต่การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรายเดิมซึ่งเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลใน
บางประเด็นนั้น ผู้ให้ข้อมูลหลักกลับเอ่ยถึงความรู้สึกทุกข์ใจของตนเองและ
ครอบครัวให้ผู้วิจัยฟัง ผู้วิจัยจึงให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาดังที่ได้ศึกษามา ส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลหลักมองเห็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อสังเกตหนึ่งของผู้วิจัยคือเรื่องราวที่ผู้ให้ข้อมูลหลักเพิ่มเติมมา
ถือเป็นอุปสรรคหนึ่งในการดารงชีวิตซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่อุปสรรคจากการทานา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงตัดสินใจที่จะเก็บข้อมูลในประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วย ผู้วิจัยจึงตั้งใจว่า
ในสัปดาห์ถัดไปจะเข้ามาสัมภาษณ์ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งนี้
สัปดาห์นี้ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่ 2 ราย และกลับไปเพิ่มเติม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักรายเดิมซึ่งไม่ใช่ผู้ให้ข้อมูลหลักในสัปดาห์ที่แล้ว การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่ไม่มีปัญหา แต่ในรายเดิมผู้วิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูล
หลักเริ่มเปิดเผยเรื่องราวของตนเองมากขึ้นอุปสรรคที่นอกเหนือไปจากการทานา
เริ่มพรั่งพรูมาเรื่อย ๆ ผู้วิจัยจึงต้องพักบทบาทนักวิจัยไว้ชั่วคราวเนื่องจากบางกรณี
ความทุกข์ใจก็มีมากเสียเกินกว่าจะปล่อยทิ้งไว้ ผู้วิจัยเริ่มสังเกตว่าความผูกพันที่
แน่นแฟ้นขึ้นมีผลต่อความลุ่มลึกของข้อมูล ซึ่งเมื่อผนวกกับบทบาทนักจิตวิทยาที่
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มีในตัวผู้วิจัย ทาให้การเข้าถึงเรื่องราวในส่วนลึกเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น ดังนั้น
ในสัปดาห์นี้ผู้วิจัยจึงได้ข้อมูลเฉพาะกับผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่เท่านั้น สาหรับการ
เพิ่มเติมรายเดิมไม่สามารถบันทึกเทปได้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการระบายความ
ทุกข์ใจและการให้ความช่วยเหลือของผู้วิจัยมากกว่า ทั้งในสัปดาห์นี้ผู้วิจัยมี
โอกาสได้พูดคุยกับครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลหลักมากขึ้นทาให้มองเห็นภาพรวม
ของอุปสรรคได้กว้างขวางขึ้นจากเดิม
สัปดาห์นี้ผู้วิจัยชะลอการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่ไว้ก่อนเนื่องจาก
ภาพรวมของข้อมูลเริ่มมีความชัดเจนขึ้นและมีแนวโน้มที่จะอิ่มตัวในเร็ววันนี้
ผู้วิจัยจึงตั้งใจเข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักรายเดิมซึ่งผ่านการให้ความ
ช่วยเหลือด้วยกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจากผู้วิจัยในสัปดาห์ที่ผ่านมา การ
เก็บข้อมูลในสัปดาห์นี้ทาให้ผู้วิจัยตระหนักในคาเตือนของอาจารย์ที่สอนการวิจัย
เชิงคุณภาพในทันทีที่พยายามเตือนไม่ให้ผู้วิจัยนาบทบาทนักจิตวิทยาและนักวิจัย
ไปปะปนกัน เพราข้อมูลที่ได้ในสัปดาห์นี้มีความคลาดเคลื่อนไปจากเดิมทั้งหมด
ประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคมีความเปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการให้
ความช่วยเหลือของผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงตัดสินใจทิ้งข้อมูลทั้งหมดของผู้ให้ข้อมูลหลัก 8
รายจากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 10 ราย แต่การตัดสินใจละทิ้งข้อมูลการวิจัยครั้งนี้
ก็ทาให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ถึงผลลัพธ์จากความสับสนระหว่างบทบาทนักวิจัยกับ
นักจิตวิทยาได้เป็นอย่างดี ในช่วงปลายสัปดาห์ผู้วิจัยนาของที่ระลึกไปกราบขอพร
ปีใหม่จากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดโดยไม่ได้สัมภาษณ์ข้อมูลสาหรับการวิจัย
เพิ่มเติม
สัปดาห์นี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 ราย ซึ่งการสัมภาษณ์ในสัปดาห์นี้
ผู้วิจัยค่อนข้างระมัดระวังบทบาทของตนเองเป็นอย่างมาก จนทาให้ผู้วิจัยรู้สึก
เกร็งกับการทางาน แม้จะมองเห็นปัญหาอันเป็นความทุกข์ใจบางประการซ่อนอยู่
แต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปแตะประเด็นเหล่านั้น ต่อเมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ก็รู้สึกได้ถึง
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในมิติของอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชาวนา ผู้วิจัยจึงตั้งใจ
ว่าสัปดาห์หน้าจะเข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลในมิติอื่นที่แสดงถึงอุปสรรคในชีวิตของผู้ให้
ข้อมูลหลักเช่นกัน แต่จะระมัดระวังการให้ความช่วยเหลือมากขึ้น
สัปดาห์นี้ผู้วิจัยได้เข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักในสัปดาห์ที่ผ่านมาและ
เข้าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่อีก 2 ราย การเพิ่มเติมข้อมูลหลักจากผู้ให้
ข้อมูลหลักรายเดิมไม่มีปัญหาใด ๆ เนื่องจากผู้วิจัยตระหนักในบทบาทของตนเอง
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มากขึ้น พยายามใช้ทักษะทางจิตวิทยาในการขุดคุ้ยข้อมูลเชิงลึก
ในสัปดาห์นี้ผู้วิจัยเริ่มพบข้อสังเกตหนึ่งจากการสัมภาษณ์ที่ผ่านมา คือ ในช่วงแรก
ผู้ให้ข้อมูลหลักจะกล่าวถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทานา ต่อเมื่อสัมภาษณ์ครั้ง
ต่อมาผู้ให้ข้อมูลหลักเริ่มเปิดเผยตนเองมากขึ้น อีกทั้งการการมองเห็นประเด็นเล็ก
ๆ แล้วหยิบขึ้นมาขยายก็จะทาให้เรื่องราวมีความลึกซึ้งขึ้น ซึ่งประเด็นเล็ก ๆ นี้
หลายครั้งมิได้เกิดขึ้นเฉพาะการสัมภาษณ์ แต่ปรากฏขึ้นขณะผู้วิจัยร่วม
รับประทานอาหารกับครอบครัวผู้ให้ข้อมูลหลักหรือการที่ผู้ให้ข้อมูลหลักเดินทาง
ไปส่งผู้วิจัยที่บ้านพักหรือพื้นที่เกษตรกรรมของผู้ให้ข้อมูลหลักรายอื่น ดังนั้นเมื่อ
ผู้วิจัยกลับมาถึงที่พักจึงต้องรีบบันทึกไว้กันลืมอันจะนาไปสู่การสัมภาษณ์เพิ่มเติม
ในครั้งต่อไป
สัปดาห์นี้ผู้วิจัยไม่ได้เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่เพราะต้องเข้าไป
เพิ่มเติมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลรายเดิม ซึ่งในสัปดาห์นี้มีผู้ให้ข้อมูลหลักหนึ่งรายที่
จาเป็นต้องตัดทิ้งจากการวิจัยเนื่องจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีความหนักหนาสาหัส
มาก ผู้วิจัยประเมินแล้วว่าควรได้รับการบาบัดทางจิตวิทยาก่อน ผู้วิจัยจึงตัดสินใจ
ยุติบทบาทนักวิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหลักรายนี้และเปลี่ยนบทบาทไปสู่นักจิตวิทยาอีก
ครั้ง ทั้งนี้ช่วงปลายสัปดาห์ผู้วิจัยมองเห็นว่าอาการจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจึง
ตัดสินใจปรึกษาสมาชิกในครอบครัวเพื่อส่งต่อการรักษาไปที่โรงพยาบาลในตัว
จังหวัดต่อไป
สัปดาห์นี้ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่เพียงรายเดียวเพราะต้องการให้
เวลาส่วนใหญ่กับการเพิ่มเติมข้อมูลในผู้ให้ข้อมูลหลักรายเดิม การสัมภาณ์เพื่อ
เก็บข้อมูลในสัปดาห์นี้เริ่มอยู่ในบทบาทนักวิจัยมากขึ้น ปัญหาที่เกี่ยวกับการวิจัย
จึงไม่ค่อยมี การค้นพบประเด็นที่นาไปสู่การปรึกษาเชิงจิตวิทยายังคงพบบ้าง แต่
ผู้วิจัยปล่อยผ่านไปก่อน แต่ได้บันทึกไว้ว่าหากมีโอกาสจะเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือในประเด็นเหล่านั้น ช่วงปลายสัปดาห์ผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าไปติดตามผล
การให้ความช่วยเหลืออดีตผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งก็พบว่าพวกเขามีภาวะจิตใจที่ดีขึ้น
ซึ่งทาให้ผู้วิจัยรู้สึกมีกาลังใจในการทางานต่อไปท่ามกลางความรู้สึกเหนื่อยล้า
จากการทางานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
สัปดาห์นี้ผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักรายเดิมจึงมีเวลาเข้า
ไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่ ซึ่งสัปดาห์นี้มีจานวนทั้งสิ้น 3 ราย การ
ทางานด้านการวิจัยในสัปดาห์นี้ไม่พบปัญหาใด แต่ช่วงปลายสัปดาห์มีชาวบ้าน

170
สัปดาห์ที่

12

13

14

15

การปฏิบัติงาน
หลายรายเข้ามาพบเพื่อขอรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งชาวบ้านเหล่านี้ไม่ได้
อยู่ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก แต่รู้จักผู้วิจัยจากการบอกต่อของเพื่อนบ้านที่แนะนาให้
มาปรึกษาปัญหากับผู้วิจัยซึ่งผู้วิจัยก็ให้บริการไปตามบทบาทนักจิตวิทยา
สัปดาห์นี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้ให้ข้อมูลรายเดิม การทางานด้าน
การวิจัยไม่พบปัญหาใด แต่ด้วยความสนิทสนมกับชาวบ้านมากขึ้นตาม
ระยะเวลาที่เข้ามาในสนาม เมื่อมีชาวบ้านในตาบลคนใดที่สูญเสียญาติพี่น้อง
ผู้วิจัยจะถูกตามให้ไปดูแลภาวะจิตใจจนบางครั้งผู้วิจัยรู้สึกอ่อนเพลียเพราะใน
บทบาทหนึ่งผู้วิจัยก็ต้องอยู่ในฐานะนักวิจัย แต่อีกบทบาทกหนึ่งก็ต้องอยู่ในฐานะ
นักจิตวิทยา ส่งผลให้เมื่อกลับถึงที่พักผู้วิจัยไม่สามารถถอดความบทสัมภาษณ์ได้
ตามที่ตั้งใจไว้
สัปดาห์นี้ผู้วิจัยไม่มีกาหนดการณ์ไปเพิ่มเติมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักรายเดิม
เนื่องจากยังถอดความบทสัมภาษณ์ไม่แล้วเสร็จ ผู้วิจัยจึงมีโอกาสได้เข้าไปพบ
ผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่ 2 ราย ซึ่งรายหนึ่งสามารถให้ข้อมูลได้ดี ไม่มีปัญหาใด แต่
อีกรายผู้วิจัยประเมินแล้วว่าควรให้ความช่วยเหลือทางจิตวิทยาก่อน หากข้อมูล
ยังไม่อิ่มตัวจะย้อนกลับมาสัมภาษณ์เพิ่มเติม ดังนั้นในสัปดาห์นี้ผู้วิจัยจึงมีช่วง
ว่างมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้วิจัยจึงใช้เวลาดังกล่าวในการถอดความบท
สัมภาษณ์ที่ค้างไว้จากสัปดาห์ที่ผานมา ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังจาก
ถอดความแล้ว ผู้วิจัยเริ่มเห็นว่าข้อมูลที่ปรากฏมีความซ้าในประเด็นต่าง ๆ จึง
ตั้งใจว่าจะเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่อีก 2 รายเท่านั้นเพื่อยืนยันความ
อิ่มตัวของข้อมูลที่ได้มา
สัปดาห์นี้ผู้วิจัยไม่ได้เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่เพราะต้องกลับไป
เพิ่มเติมประเด็นจากการสัมภาษณ์ในครั้งที่ผ่านมา ช่วงปลายสัปดาห์ผู้วิจัยเดิน
ทางเข้ากรุงเทพเพื่อนาข้อมูลบางส่วนให้ผู้ที่มีความรู้ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ
ตรวจสอบและปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินการทั้งในช่วงต้นสัปดาห์
เกี่ยวกับการเพิ่มเติมข้อมูลและปลายสัปดาห์ที่เข้ามาพบผู้เชี่ยวชาญเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
ผู้วิจัยกลับเข้าพื้นที่อีกครั้งในช่วงต้นสัปดาห์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักราย
อีก 2 รายเพื่อยืนยันความอิ่มตัวของข้อมูล จากนั้นในช่วงกลางและปลายสัปดาห์
ผู้วิจัยได้นาบทสัมภาณ์ที่ถอดความเป็นตัวอักษรแล้วไปพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในบางประเด็นที่ช่วงเวลา
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สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักหลงลืมไป พวกเขาก็ได้ใช้ช่วงเวลานี้อธิบายเพิ่มเติม
หรือบางประเด็นผู้วิจัยเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความต้องการของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้วิจัยก็บันทึกไว้เพื่อจัดการแก้ไขในครั้งต่อไป นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ของผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 รายล่าสุดยังไม่ปรากฏข้อมูลใหม่เพิ่มเติมจึงสรุปได้ว่าข้อมูล
ทั้งหมดมีความอิ่มตัวที่จานวนผู้ให้ข้อมูลหลักรวม 12 ครอบครัว คิดเป็นผู้ให้ข้อมูล
15 ราย เนื่องจากบางครอบครัวมีการทานาทั้งสามีและภรรยา ผู้วิจัยจึงนับสามี
และภรรยาเป็นหนึ่งครอบครัว
หลังจากปริมาณผู้ให้ข้อมูลหลักอิ่มตัวที่ 12 ครอบครัว สัปดาห์นี้ผู้วิจัยจึงยุติ
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรายใหม่ แต่เน้นทุ่มเทเวลาไปที่การตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้ โดยผู้วิจัยนาบทความที่ถอดความแล้วไปอ่านให้
ผู้ให้ข้อมูลหลักฟัง การอ่านบทถอดความดังกล่าวผู้วิจัยดาเนินการผ่านผู้ช่วย
แม้ว่าผู้วิจัยจะมิได้อ่านเอง แต่ตลอดระยะเวลาการอ่านนั้น ผู้วิจัยก็นั่งฟังด้วยทุก
ครั้ง และเมื่อผู้ให้ข้อมูลหลักเพิ่มเติมประเด็นใดก็บันทึกไว้เพิ่มเติม การอ่านบท
ถอดความนี้หลายครั้งที่คู่สมรสหรือบุตรหลานของผู้ให้ข้อมูลหลักมานั่งฟังด้วย
ผู้วิจัยจึงถือโอกาสนี้ตรวจสอบเรื่องราวกับพวกเขาไปในตัว สาหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางรายที่เรื่องราวเกี่ยวพันธ์กับบุคคลอื่น ผู้วิจัยก็ปรึกษากับผู้แนะนาเข้าสู่
แหล่งข้อมูลเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้พาไปพบบุคคลเหล่านั้น ซึ่งผู้แนะนาเข้าสู่
แหล่งข้อมูลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยไปพบก็
มิได้แสดงความรังเกียจการให้ข้อมูล ทั้งยังเพิ่มเติมข้อมูลของตนเองเข้าไปอีกด้วย
แต่ผู้วิจัยมิได้นาข้อมูลส่วนตัวของผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้นมาอภิปรายผลเพิ่มเติม
เพราะการเข้าไปพูดคุยครั้งนี้เป็นไปเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เท่านั้น
สัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ผู้วิจัยอุทิศเวลาทั้งหมดไปกับการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งการพูดคุยในบางประเด็นก็ลงลึกไปถึงสภาวะบีบคั้นทางจิตใจ
ซึ่งขณะนั้นผู้วิจัยพิจารณาแล้วว่าการให้ความช่วยเหลือทางจิตวิทยาจะไม่ส่งผล
ต่อข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยจึงตัดสินใจให้ความช่วยเหลือด้วยกระบวนการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา ในรายที่ไม่มีปัญหาทางจิตใจ แต่ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นความงอกงาม
ในระดับหนึ่งซึ่งอาจต่อยอดความงอกงามไปได้ไกลกว่านี้ ผู้วิจัยจึงส่งเสริมความ
งอกงามจากประสบการณ์เหล่านั้นด้วยการให้กาลังใจ และเปิดโอกาสให้คู่สมรส
และบุตรหลานได้กล่าวความรู้สึกซึ่งกันและกัน ลักษณะเช่นนี้คล้ายคลึงกับกลุ่ม
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยาซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มเป็นบุคคลภายในครอบครัว ซึ่งผลที่ได้
ทาให้สมาชิกหลายคนรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและได้เห็นแง่มุมบางประการที่ใน
อดีตพวกเขาไม่เคยได้มองเห็นมาก่อน สาหรับช่วงปลายสัปดาห์ผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ว่าข้อมูลต่าง ๆ มีความอิ่มตัวมากขึ้นแล้ว สมควรแก่การถอนตัวจากสนาม ผู้วิจัย
จึงตัดสินใจบอกผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูลถึงกาหนดการณ์ที่ผู้วิจัยจะถอนตัวจาก
สนามในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ผู้แนะนาเข้าสู่แหล่งข้อมูลได้รู้ตัวไว้ล่วงหน้า
ช่วงต้นของสัปดาห์ผู้วิจัยเข้าไปพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลหลักรายสุดท้ายเพื่อเติมเต็ม
ความงอกงามในชีวิตจากประสบการณ์ด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จากนั้นใช้
เวลาที่เหลือเดินทางไปตามบ้านของผู้ให้ข้อมูลหลักทุกรายเพื่อถอนตัวจากสนาม
ภาพแห่งความประทับใจเกิดขึ้นกับผู้วิจัยทุกครั้งที่เข้าไปในบ้านแต่ละหลังผู้ให้
ข้อมูลหลัก ทุกรายอวยพรให้การศึกษาของผู้วิจัยสาเร็จพร้อมกับแบ่งปันผัก ผลไม้
หรือเนื้อปลาให้ผู้วิจัยได้นากลับไปรับประทานที่กรุงเทพ การแสดงออกดังกล่าว
สร้างความรู้สึกตื้นตันใจแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างมากแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงแค่ 18
สัปดาห์เท่านั้น
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1. ตัวอย่างบันทึกการถอดความและการให้รหัสเบื้องต้น
บันทึกการสัมภาษณ์
ผู้วิจัย ทีนี้ลุง ID11 ครับมันมีอยู่ช่วงนึงที่ลุงกับป้ามีปัญหากัน
แล้วลุงเองคิดว่าจะไม่เอาแล้วกับชีวิต ตอนนั้นเหตุการณ์
มันเป็นอย่างไรครับ
ID11 ตอนนั้นสักปี 47 ได้นะ ก็ออกไปนาเนี่ยล่ะ แล้วผงมันเข้า
ตา ตาเคืองมาก ก็ได้ยินว่าเขาเอาน้าผึ้งมาหยอดตา เขาว่า
ตามันจะดีขึ้นก็ให้
ลูกคนเล็กอ่ะนะเอาน้าผึ้งมาหยอดที่ตา หยอดไปมันก็แสบ
ลุงก็เข้าใจว่ามันคงเข้าไปกัดไอ้ที่เคือง ๆ มั้ง ก็ไม่ได้คิดอะไร
ตะนี้มันยังไงเริ่มตามัวสิ แล้วมัวขึ้น ๆ ชักใจไม่ดีแล้วก็ไป
โรงบาลบ้านแพรกหมอเขาว่ารักษาไม่ได้แล้วตาบอดแน่ ๆ
เขาก็ลองส่งไปโรงบาลอยุธยา เขาก็ไม่แน่ใจแบ่งรับแบ่งสู้
ว่าจะรักษาได้มั้ย เขาไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่หมอใหญ่มา
เห็นว่า นี่มันเน่าแล้วนะตาน่ะ
ผู้วิจัย ทีน่ น้ี ดิ นึงนะครับ ตอนแรกทีเ่ ริ่มรูว้ า่ ตามัว จนมาถึงทีบ่ า้ น
แพรกเขาว่าบอดแน่ ๆ ตอนนั้นรู้สึกยังไงครับ
ID11 ใจเสียเลยว่า โห...กูไม่น่าเลย แค่น้าผึ้งหยดเดียวเองนะ มัน
จะเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอ ไม่ได้หยอดเยอะเลยนะ หยอด
แค่หยดเดียวจริง ๆ แล้วก็ครั้งเดียวด้วย
ตอนนั้นคิดมากเลย เหมือนความคิดมันวิ่งวุ่นไปหมด แล้ว
เมียจะอยู่ยังไง ลูกจะยังไง เป็นห่วงไปหมด
แล้วมันนอนแต่บนเตียงไง คนอื่นลุงไม่ให้มาเฝ้านะ ให้เขา
ไปทางานแทนเรา ตะนี้พออยู่คนเดียวมันก็ฟุ้งซ่านสิ
ความคิด มันเตลิดเปิดเปิงไปหมด คิดถึงขั้นว่าถ้าตาบอด
เราคงทางานไม่ได้ ทางานไม่ได้เราจะอยู่ไปทาไม คิดขนาด
นั้นเลยนะ
ผู้วิจัย ฟุ้งซ่านไปหมดเลยนะครับตอนนั้น ขนาดว่าคิดว่าจะอยู่
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ทาไมล่ะชีวิต
ID11 ตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริง ๆ มันหมดหวังไปหมดแล้วชีวิต
กินร้อนนอนทุกข์
ข้าวปลาเขาเอามาเยี่ยมนี่กินไม่ลง แค่มองตาปริบ ๆ
เท่านั้น มันเหนื่อยหน่ายไปหมดชีวิต
ผู้วิจัย ตอนนั้นมีใครมาดูแลลุง ID11 บ้างครับ
ID11 บอกเขาว่าไม่ต้องมา ดูแลตัวเองได้ แต่ใจน่ะไม่อยากคุย
กับใคร อยากอยู่กับตัวเอง แต่ป้าเขาคงจับสังเกตอะไรได้
ล่ะ เขาไม่ยอมท่าเดียว จะมานอนเฝ้า แรกก็ราคาญนะ คือ
คนป่วยน่ะมันหงุดหงิดไปหมด อะไรก็ไม่ได้อย่างใจ
หงุดหงิดร่างกายไม่ได้
ดังใจ
แต่เขาทนมาก เราตวาดตะคอก เขาเบือนหน้าหนีแต่ไม่
สัมพันธภาพใน
โกรธเลย ตอนนั้นร้ายกับเขามาก แต่เขาก็ดีกับเรามาก
ครอบครัว
ที่ร้ายกับเขา ใจนึงคืออยากให้เขาไปจากเรา เรามาคิดว่า
เราเป็นแบบนี้ เขาจะได้มีโอกาสไปอยู่กับลูก ไม่อยากให้มา
จมกับตรงนี้ แต่เขาไม่อะไรเลย
คนอื่นในครอบครัวพี่น้องบอกไม่เอาแล้ว โมโหร้าย
สัมพันธภาพใน
ครอบครัว
แต่เขาอยู่ เขาทนได้
วูบนึงเห็นเขาแอบไปนั่งร้องไห้ ลุงก็เริ่มสานึกว่า เฮ้ย... สภาวะการเกิด “สติ”
นี่กูทาอะไรลงไปวะ
ก็เข้าไปกอดเขา กราบแทบเท้าเขาเลยว่า ขอโทษ เขาไม่ถือ
สาเลย เรากอดกันร้องไห้ เขาว่าไม่เป็นไรตาบอดก็เลี้ยงเอง
ตอนนั้นร้องไห้ไม่คิดว่าชีวิตคนนึงจะโชคดีขนาดนี้
ผู้วิจัย จากจุดที่แย่ ๆ เนี่ยครับ ตรงไหนที่เป็นจุดพลิกให้ลุง
กลับมาเผชิญชีวิตอีกครั้ง
ID11 ก็เห็นป้าเขานั่งร้องไห้ไง มันก็เลยนึกวูบขึ้นมาว่านี่ทาอะไร
ลงไป กับคนอื่น พี่น้องแท้ ๆ เขาทนไม่ได้ เขาเห็นเราร้าย
มาก ทนไม่เอาแล้ว เขาตัดหางเราปล่อยวัดไปแล้ว
แต่กับผู้หญิงคนนี้เป็นใครทาไมเขาอยู่กับเราได้ ลุงก็เริ่มได้ ภาวะการเกิด “สติ”
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คิดว่า นี่ทาร้ายคนที่รักลุงที่สุดได้ไง ร้องไห้เข้าไปหาแกเลย
ที่นี้เหมือนตรงนั้นเราได้สติจากที่เห็นป้าเขาร้องไห้ แล้วมัน
ก็มีวูบขึ้นมาอย่างที่ลุงว่า พอมาถึงตรงนี้ความคิดอะไรเรา
เปลี่ยนมั้ยครับ
เปลี่ยน เปลี่ยนนะ ลุงเริ่มเห็นว่าตาบอดนะถ้ายังไงก็ยัง
ทางานได้นี่ เดี๋ยวนี้ทานาเราก็จ้างเขาเกือบหมดอยู่แล้ว ไอ้
ที่เราห่วงกังวลไม่ใช่เรื่องใหญ่ เราคุมมันได้
ตรงนี้ไม่เป็นปัญหา มันควบคุมได้ แล้วอีกอย่าง
ลุงก็คิดว่ายังไงก็ต้องสู้ มันเป็นหน้าที่ที่ลุงต้องทา ต้อง
รับผิดชอบ ไอ้ปัญหาแค่นี้ไม่ได้ทาให้เราทางานไม่ได้นี่
ในเมื่อเราก็มีคู่ชีวิตอยู่ข้าง ๆ เราไม่กลัวอะไรหรอก
พอคิดยังงี้แล้วใจเป็นไงครับ
ก็โปร่งขึ้น ได้กาลังใจจากป้าเขานั้นแหละ
ตรงนั้นเหมือนเราเตรียมใจไปส่วนนึงแล้วป่ะครับ
ใช่
พอมารักษาที่อยุธยาหมอเข้ารักษาให้ เขาฉีดสีให้สุดท้าย
หายกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิม ตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
อย่างว่าทีแรกลุงก็ทาใจมาแล้วส่วนหนึ่งว่ายังไงซะมันต้อง
บอด แต่พอมามองเห็นนี่เหมือนเกิดใหม่เลยที่นี้ ลองคิดดู
ละกันว่าคนที่สิ้นหวังไปแล้ว วันนึงมัน กลับมามองเห็นจะ
เป็นไง ป้าเขาก็ดีใจมาก ร้องไห้เลย เขาว่าเขาโชคดีที่สุด
แต่ลุงว่าไม่หรอก คนที่โชคดีที่สุดคือลุงตะหาก โชคดีที่มี
ผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ชีวิต มันได้เห็นเลยว่าที่ผ่านมาลุง
เลือกคนไม่ผิด ตอนนั้นเขาจน เราก็จน แต่เขาไม่จนน้าใจ
ทั้ง ๆ ที่เขาจะทิ้งลุงไปก็ได้ แต่เขาไม่ทา คนมันเห็นน้าใจกัน
ตอนทุกข์นี่ล่ะ
ถ้าไม่ผ่านช่วงที่ทุกข์ที่สุดมันไม่เห็น ต้องผ่านถึงจะเห็น
คราวนี้กลับมารักป้า รักครอบครัวมากขึ้นหลายเท่าเลย
เรื่องทะเลาะไม่มีแล้วคราวนี้ ให้อภัยทุกอย่าง

วิเคราะห์ข้อมูล

มองว่าสามารถจัดการ
ได้

ไม่ทอดทิ้งหน้าที่
รับผิดชอบ

ตระหนักในคุณค่าของ
ชีวิตคู่
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บันทึกการสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัย ผมฟังแล้วก็รู้สึกตื้นตันไปกับลุงด้วยนะครับ
ID11 ชีวิตคนหนึ่งคนนะ มันจะมีโอกาสเจอคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ตระหนักในคุณค่าของ
กับเราสักกี่คนกันเชียว กับแค่คนเดียวพอแล้ว ไม่ขอมากไป ชีวิตคู่
กว่านี้แล้ว
ผู้วิจัย บางทีของที่สาคัญที่สุด ก็มองเห็นได้ตอนที่มืดที่สุด
เหมือนกันนะครับ อย่างดวงดาวบนท้องฟ้าสวยงามแค่ไหน
แต่ถ้าเป็นกลางวันนี่ส่องให้ตายไม่เห็นเลยนะ แต่ถ้าเป็นคืน
ที่มืดที่สุด กลับเห็นได้ โอ้โห้...สวยที่สุดเหมือนกัน
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2. ตารางแสดงประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรครายบุคคล
ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 1
อุปสรรคในวิถีอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย
ฝนแล้ง
สภาพดินฟ้า
อากาศไม่
น้าท่วม
เอื้ออานวย
ลม
วัชพืช
การรบกวนจาก
ศัตรูข้าว

โรคพืช

คาพูด

“ละมานมันคล้าย ๆ ข้าวเรานี่แหละแต่
มันจะมีหาง มีดอกเป็นหาง ๆ ที่นี้พอมัน
มีปุ๊บมันจะกินข้าวหมดเลย”
“อีกปีก็เป็นโรคคอจ๋อ ข้าวออกมาคาคอ
จ๋อ ก็ไม่ได้กินทั้ง 2 ปี”

สัตว์

อุปสรรคใน
วิถีชีวิต
ชาวนา

ระบบ
ชลประทานไม่
ทั่วถึง
ความผันผวน
ด้านปัจจัย
ราคา

ความยากจน

“อีคนใหม่นี่เขาไม่ได้ดูเหตุการณ์เลยนะ
ค่าโสหุ้ยในการ อยากจะโทรให้เขามาดูจังเลยว่าข้าวปลา
ทานา
มันเป็นไง เขาจะเอาข้างเดียวเลยอ่ะ เห็น
ว่าข้าวราคาดีก็จะเอาราคาเช่าขึ้น”
ราคาขาย
ความ
“ชีวิตล่าบากมาช่่าโชก สมัยก่อนนะ
ยากลาบากใน ข้าวสารถังละ 20 บาทยังไม่มีเงินซื้อเป็น
ถังเลย”
ชีวิต
“ไอ้คนจนเนี่ยนะลูก เรื่องไปค้าขายไม่
ต้องพูดเลยนะ ไม่มีเพราะมันไม่มีทุน คน
จนอย่างเดียวที่ท่าได้คือใช้แรง เอาแรง
เงินทุน
แลกเงินเท่านั้น”
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ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

ประเด็นย่อย
หนี้สิน

พฤติกรรมของ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่
เหมาะสม
อาการเจ็บป่วย
ทางกาย
การสูญเสีย
บุคคลใน
ครอบครัวและ
ทรัพย์สิน
เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง
ย่อย

ภาวะ สภาวะ
จิตใจ
บีบคั้น
ท่ามกลาง ทาง
อุปสรรค จิตใจ

บุคคลใน
ครอบครัว

คาพูด
“พอ ธกส. เขาเปิดให้กู้เราก็ไปกู้กะเขา
ตามชาวบ้านก็ไม่มี มันก็ต้องกู้นะลูก
เพราะอย่างท่านาเดี๋ยวนี้โสหุ้ยมันก็แพง
นะลูก ถ้าไม่กู้ก็ไม่รู้ท่าไงล่ะ”
“ทีแรกที่แต่งงานกันใหม่ ๆ ก็ไม่กินเหล้า
นะ พอลูกโต ๆ หน่อยก็เริ่มมากินแล้วก็
เริ่มติดเลย ตะก่อนก็กินนิดหน่อย กั๊ก
หนึ่งก็ตกห้าสลึงหกสลึง พอเหนื่อยมาก็
กินกั๊กหนึ่ง หนักเข้ากั๊กหนึ่งชักไม่พอซะ
แล้ว จากกั๊กกลายเป็นขวดซะแล้ว กินวัน
ยันค่่า”

“เขาถูกรถชนเขาน่ะท่างานทอกระสอบ
อยู่สระบุรีแล้วเขาก็ไปโดนรถชนตาย”

ทรัพย์สิน

ประเด็น
ย่อย

คาพูด

“บางครั้งมันน่าน้อยใจนะ มานอน ๆ
คิด หรือเป็นเพราะชีวิตมันไม่เกิดมารวย
น้อยเนื้อต่า
กับเขาถึงต้องเจอแบบนี้ ชีวิตคนจนที่
ใจในชีวิต
มันไม่มีที่ทางเป็นของตัวเองเนี่ยมัน
เลือกอะไรไม่ได้เลยนะ”
ท้อแท้เบื่อ
หน่ายกับ
อุปสรรค
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ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง

ผลกระ
ทบต่อ
วิถีชีวิต

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย

คาพูด

“ไอ้เราเป็นยาย ก็มาช้่าใจ บอกกับมัน
ตรอมใจใน
ให้อีกปี ถ้าไม่ผ่านก็เลิกกัน ไม่ถูลู่ถูกัง
ความ
แล้วเรื่องเรียน แล้วจะไปท่าอะไร
ผิดหวัง
โรงงานเขาก็ปลดกันเป็นร้อยเป็นพัน ”
เคืองแค้น
บุคคล
ต้นเหตุ
หวาดหวั่น “ตอนนี้ที่เครียดก็เรื่องนาเช่าเนี่ยนะ
สถานการณ์ ตอนนี้เจ้าของเดิมเขาขายก็เปลี่ยนคน
อนาคต ใหม่”
“ป้าละหนักใจจริง ๆ มันบอกไปท่า
กังวลใจห่วง
รายงาน บ้านช่องไม่อยากจะกลับ ไปที
หน้าพะวง
สองคืนสามคืน คิดดูสิมันไปท่ารายงาน
หลัง
อะไรของมัน”
หงุดหงิด
ร่างกาย
ไม่ได้ดังใจ
“เสียดาย แต่เป็นหนี้เขา แล้วเงินเป็น
เสียดาย
หมื่น ๆ นะ สมัยก่อนหาไม่ง่ายนะลูก
ทรัพย์สินที่
คิดดูสิอย่างขุดดินน่ะหลุมละ 20-25
สูญเสีย
บาท แล้วต้องขุดสักกี่หลุม”
รู้สึกผิดคิด
โทษตนเอง
ใจลอยขาด
สติ
พฤติกรรม กินร้อนนอน
ของตนเอง
ทุกข์
ดื่มเหล้า
ระบายทุกข์
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ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย

คาพูด

สัมพันธภาพ
ในครอบครัว
ภาระงาน
รับผิดชอบ

ประสบ
การณ์
การฟัน
ฝ่า
อุปสรรค

จุดเริ่ม
ต้นสู่
การฟัน
ฝ่า

ทิ้งการ
“งานการไม่ท่าอะไรทั้งนั้น ทิ้งทุกอย่าง
ทิ้งงาน ข้าวปลาก็ไม่อยากกิน”
ไม่เต็มที่กับ
การทางาน
“แต่พอเหมือนกันได้อยู่กับตัวเองมาก
ขึน้ พวกบ้านเขาก็เอาธรรมะมาให้อ่าน
สภาวะการ ให้ฟังมันก็ พอเราฟังมากขึ้น ก็ฟังนะ
เกิด"สติ" พระท่านก็ว่า เขาหนีมาเกิดนะ ถึงเวลา
เขาแล้ว เขาก็ต้องไป มาฟังสติมันมีขึ้น
ว่า ก็จริงที่ท่านว่านะ”
แรงใจจาก
ในหลวง
การนึกถึง
หน้าลูกเมีย
กาลังใจจาก
เพื่อน
ชาวนา
การ
ช่วยเหลือ
จากภาครัฐ
สานึก
บุญคุณแม่
โพสพ
รักใน
สายเลือด
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ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง

ลักษณะ
การ
เผชิญ
อุปสรรค

คุณค่า
ชีวิต
จาก
ประสบ
การณ์

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย
ชาวนา
ตั้งเป้าหมาย
ในอนาคต
มองว่า
สามารถ
จัดการได้
ไม่ทอดทิ้ง
หน้าที่
รับผิดชอบ
เชื่อว่าวัน
หน้ายังมี
หวัง

คาพูด

“ล่าบาก ต้องเอาทุกอย่าง หนักเอาเบา
ฮึดสู้ด้วย สู้ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริง ๆ เลย ท่างาน
ความอดทน ทุกอย่าง รับจ้างเขาไม่มีเลือกอ่ะนะ
อดกลั้น ว่าเห้ยกูเป็นผู้หญิง กูจะเอาเฉพาะสาน
ตะกร้า ท่าขนม”
ทาใจ
ยอมรับ
ความจริง
มองข้อดีไม่
ใส่ใจ
ข้อบกพร่อง
อดทนไม่ย้อ
ท้อต่อ
มานะบาก
อุปสรรค
บั่นไม่
“ชีวิตก็ต้องดิ้นรนใช่มั้ยจะให้ท่านาปี
ท้อถอย
หารายได้
อย่างเดียวก็ไม่พอกิน ป้าเห็นที่มันว่างก็
เพิ่มเติมหลัง
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ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
ฤดู
มาท่าผักด้วย"
เพาะปลูก
ดาเนินชีวิต พอใจในสิ่ง
ตาม
ที่ตนมี
แนวทาง
วางแผนใช้
ความ
จ่ายเงิน
พอเพียง
สติ:
“ป้าว่ามนุษย์จะต้องมีความอดทนนะ
เครื่องมือตั้ง ไอ้อุปสรรคที่มันเข้ามามันถึงจะผ่านไป
ได้ ส่าคัญคือต้องมีสติ ท่าใจดีๆ ไว้
รับสู่
ใช้สติใน
แนวทาง อย่างที่ผู้ใหญ่เขาพูดเคยได้ยินมั้ย ”
การ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
รู้จักพลิก
วิกฤตเป็น
โอกาส
มองเห็น
ทุกข์เกิด
มองเห็น
ความจริง จากตนเอง
ของชีวิต เงินยื้อชีวิต
ไม่ได้
ตระหนักใน
คุณค่าของ
ชีวิตคู่
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 2
อุปสรรคในวิถีอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย
ฝนแล้ง
สภาพดินฟ้า
อากาศไม่
เอื้ออานวย

การรบกวนจาก
ศัตรูข้าว

น้าท่วม

คาพูด
“แต่ปัญหาหลัก ๆ ก็จะเป็นเรื่องน้่า
เพราะมันเป็นที่ลุ่ม ปีนึงท่าได้แค่
ครั้งเดียว ปีไหนที่น้่ามาก นาก็จะ
ล่ม ปีนั้นก็จะไม่ได้เลย สูญไปเลย”

ลม
วัชพืช
โรคพืช
สัตว์

ระบบ
ชลประทานไม่
ทั่วถึง
อุปสรรคใน
วิถีชีวิต
ชาวนา

ค่าโสหุ้ยในการทานา
ความผันผวน
ด้านปัจจัย
ราคา

ราคาขาย

“ส่วนที่ผ่าน ๆ มาเรื่องราคาก็เป็น
ปัญหานะ บางปีได้ข้าวเยอะแต่
ราคาตกมาก หักทุนก่าไรแล้วแทบ
ไม่เหลือ”

ความยากลาบากใน
ชีวิต
ความยากจน

เงินทุน

“ท่าไม่เยอะ มันก็ได้ไม่เยอะ ไม่มี
ทุน มีเท่านี้ก็ท่าเท่านี้”

หนี้สิน
พฤติกรรมของ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่
เหมาะสม

“อยากเนี่ยที่เก็บเงินมาขนาดนี่เพื่อ
ใครละถ้าไม่ใช่ลูก อยากให้มันได้
เรียนสูง ๆ อย่างน้อยปริญญานี่มัน
ต้องมี แต่นี้อะไรส่งไปเรียนดันไปมี
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ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง
อาการเจ็บป่วย
ทางกาย
การสูญเสีย
บุคคลใน
ครอบครัวและ
ทรัพย์สิน

เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง
ย่อย

ภาวะ สภาวะ
จิตใจ
บีบคั้น
ท่ามกลาง ทาง
อุปสรรค จิตใจ

ประเด็นย่อย

คาพูด
แฟน มันนอกลู่นอกทางสิอย่างงี้ ”

บุคคลในครอบครัว
ทรัพย์สิน

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
น้อยเนื้อต่า
ใจในชีวิต
ท้อแท้
“ตอนนั้นก็รู้สึกเบื่อชีวิตไปเลยนะ เพราะที่
เบื่อหน่าย เราท่าเนีย่ นะก็เพื่อเขานะ ไม่ได้ท่าเพื่อ
กับอุปสรรค ตัวเอง คิดจะเลิกท่ามันเลยนาไร่นี่”
“เสียใจ เสียใจมาก ไม่คิดว่าลูกเราจะ
ตรอมใจใน
มามีแฟนก่อนเรียนจบ อะไร ๆ เขาก็ดี
ความ
หมดนะ เชื่อฟังเราทุกอย่าง แต่เรื่องนี้เขา
ผิดหวัง
ขอ เราก็เลยเสียใจ”
เคืองแค้น
บุคคล
ต้นเหตุ
หวาดหวั่น “กลัวนะ กลัวว่าข้าวจะเสีย แล้วพอมัน
สถานการณ์ มาจริง มันก็เสียตามที่เรากลัว”
อนาคต
กังวลใจ
ห่วงหน้า
พะวงหลัง
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

พฤติกรรม
ของตนเอง

ผลกระ
ทบต่อ
สัมพันธภาพ
วิถีชีวิต
ในครอบครัว
ภาระงาน
รับผิดชอบ

ประสบ
การณ์
การฟัน
ฝ่า
อุปสรรค

จุดเริ่ม
ต้นสู่
การฟัน
ฝ่า

ประเด็น
ย่อย
หงุดหงิด
ร่างกาย
ไม่ได้ดังใจ
เสียดาย
ทรัพย์สินที่
สูญเสีย
รู้สึกผิดคิด
โทษตนเอง
ใจลอย
ขาดสติ
กินร้อน
นอนทุกข์
ดื่มเหล้า
ระบายทุกข์

คาพูด

ทิ้งการ
ทิ้งงาน
ไม่เต็มที่กับ
การทางาน
“แต่ทีนี้แฟนเราเขามาเตือนว่า ช่างเขา
สภาวะการ เถอะ ลูกเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวแหละ วันนึง
เกิด"สติ" เราก็ต้องจากเขา หรือไม่เขาก็ต้องจากเรา
ให้เขาเลือกชีวิตเองเถอะ”
แรงใจจาก
ในหลวง
การนึกถึง “ล่าพังตัวคนเดียวมันไม่เท่าไร ทีนี้มันมี
หน้าลูกเมีย ลูกต้องดูแล เราก็ต้องดิ้นรนกันไป”
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ลักษณะ
การ
เผชิญ
อุปสรรค

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
กาลังใจจาก
เพื่อน
ชาวนา
การ
“หลวงเขาก็ช่วยเรื่องข้าวเบาที่มันโล่งไป
ช่วยเหลือ เลย ก็แจ้งเสียไป ก็ได้คืนมาซื้อพันธุ์บ้าง”
จากภาครัฐ
สานึก
บุญคุณแม่
โพสพ
รักใน
สายเลือด
ชาวนา
“เก็บเงินกัน อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง
ตั้งเป้าหมาย
คือสมบัติอะไรจะไม่มีติดตัวเลย แม้เราจะ
ในอนาคต
จน แต่ขอมีที่ซุกหัวนอนสักหลังได้มั้ย ”
มองว่า
สามารถ
จัดการได้
ไม่ทอดทิ้ง
หน้าที่
รับผิดชอบ
“หลายครั้งนะที่ผลผลิตมันไม่ได้ผล พวก
วัชพืชไรมันลง คนอื่นเขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็
ไถทิ้งเลยนะ ลงใหม่ ทุนเดิมก็สูญเลยทีนี่
เชื่อว่าวัน
แต่เราไม่อ่ะ หรือพอราคาถูกหน่อยก็ถอย
หน้ายังมี
แล้ว ประชดประชันบ้างละ เอาไปเททิ้ง
หวัง
บ้างละ ของน้าไม่อ่ะ ราคาถูกเราก็สู้ คิด
ว่ามันคงไม่ถูกตลอดปีตลอดชาติหรอก”
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

คุณค่า
ชีวิต
จาก
ประสบ
การณ์

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย
ฮึดสู้ด้วย
ความอดทน
อดกลั้น
ทาใจ
ยอมรับ
ความจริง

คาพูด
“มีวันนี้ได้เพราะความอดทน ไม่ว่าอะไร
จะเข้ามา ล่าบากแค่ไหน น้าทน แล้วทน
จริง ๆ ไม่ปริปากบ่น อดกลั้น ”
“ต้องยอมรับความจริง เพราะเราท่าใจไว้
แล้ว”

“พอมีโอกาสก็เลยได้ลองอะไรใหม่ ๆ ก็ว่า
มองข้อดีไม่ ดีเหมือนกันนะ ถือว่าบางทีมันอาจเป็น
ใส่ใจ
ช่วงชีวิตของเราที่มันต้องเป็นแบบเนี่ย
ข้อบกพร่อง เหมือนกับว่าเพราะค่าว่าโอกาสนี่ล่ะที่ท่า
ให้น้าได้เปลี่ยนจากลูกจ้างมาลองท่าเอง”
มานะบาก “มีวันนี้ได้เพราะความอดทน ไม่ว่าอะไร
จะเข้ามาล่าบากแค่ไหน น้าทน แล้วทน
บั่นไม่
ท้อถอย จริง ๆ ไม่ปริปากบ่น อดกลั้น ”
อดทนไม่ย้อ
มานะบาก
ท้อต่อ
บั่นไม่
อุปสรรค
ท้อถอย
หารายได้ “ก็นามันเป็นนาปีใช่มั้ยละ ปีหนึ่งมันก็
เพิ่มเติมหลัง ท่าได้แค่ครั้งเดียว เวลาว่างถ้างอมืองอ
เท้าก็อดตาย น้าก็เลยท่าผักไปด้วย”
ฤดู
เพาะปลูก
ดาเนินชีวิต
“ท่างานเนี่ยท่าได้เงินน้อยกว่าคนอื่นนะ
แต่ว่าประหยัด ไม่งั้นไม่เป็นวันนี้หรอก
ตาม
พอใจในสิ่ง
คือไม่ได้หมายความว่าวันนี้รวยนะ ก็ยัง
แนวทาง
ที่ตนมี
จนเหมือนเดิม ก็เราส่งลูกเรียนได้ เรามี
ความ
กินครบทุกมื้อ มีชีวิตตามอัตภาพ”
พอเพียง
“บอกตัวเองว่าไม่เป็น ไม่เป็นหนี้ ถ้าไม่มี
วางแผนใช้
เราก็ไม่กินไม่ใช้ แต่ไม่ถึงขนาดอดนะ แต่
จ่ายเงิน
เลือกใช้เฉพาะที่ส่าคัญหรือจ่าเป็นจริง ๆ”
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ใช้สติใน
การ
แก้ปัญหา

มองเห็น
ความจริง
ของชีวิต

ตระหนักใน
คุณค่าของ
ชีวิตคู่

ประเด็น
ย่อย
สติ:
เครื่องมือตั้ง
รับสู่
แนวทาง
แก้ปัญหา
รู้จักพลิก
วิกฤตเป็น
โอกาส
มองเห็น
ทุกข์เกิด
จากตนเอง

คาพูด

“อย่างเราไปเข้าใจว่าเขาต้องดีสมใจเรา
เงินยื้อชีวิต
เราก็เสียใจ ถ้าไม่อยากเสียใจเราก็ต้องให้
ไม่ได้
เขาเลือกชีวิตเอง”
“อย่างน้านี่มีวันนี้ได้เพราะแฟนน้านะ
เวลาที่เราทุกข์ที่สุด เขาคอยปลอยใจเรา
เป็นก่าลังใจให้เราเป็นที่ปรึกษา ขณะที่
เวลาที่เขาต้องการที่พึ่ง เราก็เป็นให้เขา
ได้”

190
ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 3
อุปสรรคในวิถีอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย
สภาพดินฟ้า
อากาศไม่
ฝนแล้ง
เอื้ออานวย

น้าท่วม

การรบกวน
จากศัตรูข้าว

ลม
วัชพืช
โรคพืช
สัตว์

อุปสรรคใน
ระบบ
วิถีชีวิต
ชลประทานไม่
ชาวนา
ทั่วถึง

ความผันผวน
ด้านปัจจัย
ราคา

ค่าโสหุ้ยในการทานา

ราคาขาย

ความยากจน

คาพูด
“ดินฟ้าอากาศนะ หว่านไปแล้วฝนไม่
ตก มันก็ไม่ขึ้น พอมันไม่ขึ้นมันก็
เสีย”
“หว่านแล้วก็เสียหมดเลย ข้าวยังไม่
ท้องเลยนะ น้่าขึ้นจ่าได้ว่าสามสี่
เดือนนะ กันยา ตุลา พฤศจิกา
ธันวา แต่น้่านี่นอนอยู่ในทุ่งสอง
เดือนไม่เขยื้อนไปไหนเลย”

ความยากลาบากใน
ชีวิต
เงินทุน
หนี้สิน

“น้่ามันเข้าไม่ถึงก็เลยต้องดูดน้่าเข้า
นา แล้วอีตอนจะเกี่ยวต้องดูดอีกนะ
ที่มันดอนน้่าไม่ออกอีก ดูสิ ...เลย
กลายเป็นเสียสองต่อ”
“ข้าวราคาแพงขึ้น ใช่...แต่ต้นทุนก็
แพงขึ้น เออ...นี่น้่ามันราคาลง ข้าวก็
ราคาลงตามน้่ามันนะ แต่ปุ๋ยยาไม่
ลง”
“เวลาไปขาย ข้าวเปียกโดนตัดราคา
อีก”
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ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง
พฤติกรรมของ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่
เหมาะสม
อาการ
เจ็บป่วยทาง
กาย
การสูญเสีย
บุคคลใน
ครอบครัวและ
ทรัพย์สิน

เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง
ย่อย

ภาวะ สภาวะ
จิตใจ
บีบคั้น
ท่ามกลาง ทาง
อุปสรรค จิตใจ

ประเด็นย่อย

คาพูด

“แล้วเท้าเนี่ยนะ เวลาเดินไปมันก็ชา
ไปแถบนึง ไอ้ส่วนอื่นน่ะหมอเขาว่า
ไม่เป็นไร แต่มือเนี่ยต้องผ่า”
บุคคลในครอบครัว
ทรัพย์สิน

ประเด็น
ย่อย
น้อยเนื้อต่า
ใจในชีวิต
ท้อแท้
เบื่อหน่าย
กับอุปสรรค
ตรอมใจใน
ความ
ผิดหวัง
เคืองแค้น
บุคคล
ต้นเหตุ
หวาดหวั่น
สถานการณ์
อนาคต

“เพราะของมันถูกขโมยไป เราก็ต้อง
ไปเสียเงินซื้อใหม่ใช่มั้ยล่ะ”

คาพูด
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

พฤติกรรม
ของตนเอง
ผลกระ
ทบต่อ
สัมพันธภาพ
วิถีชีวิต
ในครอบครัว
ภาระงาน
รับผิดชอบ
ประสบ
การณ์
การฟัน
ฝ่า
อุปสรรค

จุดเริ่ม
ต้นสู่
การฟัน
ฝ่า

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
กังวลใจ
“มันก็กังวลเหมือนกันนา ก็คนท่างานน่ะ
ห่วงหน้า นะ แล้วมือมันก็ส่าคัญเสียด้วยสิ ”
พะวงหลัง
หงุดหงิด
ร่างกาย
ไม่ได้ดังใจ
เสียดาย
ทรัพย์สินที่
สูญเสีย
รู้สึกผิดคิด
โทษตนเอง
ใจลอย
ขาดสติ
กินร้อน
นอนทุกข์
ดื่มเหล้า
ระบายทุกข์

ทิ้งการ
ทิ้งงาน
ไม่เต็มที่กับ
การทางาน
สภาวะการ
เกิด"สติ"
แรงใจจาก
ในหลวง
การนึกถึง
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ลักษณะ
การ
เผชิญ
อุปสรรค

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย
หน้าลูกเมีย
กาลังใจจาก
เพื่อน
ชาวนา
การ
ช่วยเหลือ
จากภาครัฐ
สานึก
บุญคุณแม่
โพสพ
รักใน
สายเลือด
ชาวนา
ตั้งเป้าหมาย
ในอนาคต
มองว่า
สามารถ
จัดการได้

คาพูด

“ป้าว่าหน้าที่รับผิดชอบของคนเรานี้มัน
ไม่ทอดทิ้ง ส่าคัญมากนะ อย่างถ้าเราหว่านข้าวไป
หน้าที่
แล้วนี่ ไงซะก็ต้องดิ้นรนไปกันให้ถึงล่ะ จะ
รับผิดชอบ มาทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ นี้มันท่าไม่ได้น่ะ อันนี้
ส่าคัญมากเลยจ่าไว้”
เชื่อว่าวัน
หน้ายังมี
หวัง
ฮึดสู้ด้วย
ความอดทน
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

คุณค่า
ชีวิต
จาก
ประสบ
การณ์

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย
อดกลั้น
ทาใจ
ยอมรับ
ความจริง
มองข้อดีไม่
ใส่ใจ
ข้อบกพร่อง
อดทนไม่ย้อ
ท้อต่อ
อุปสรรค
มานะบาก
บั่นไม่
หารายได้
ท้อถอย เพิ่มเติมหลัง
ฤดู
เพาะปลูก

ดาเนินชีวิต
ตาม
แนวทาง
ความ
พอเพียง

ใช้สติใน
การ
แก้ปัญหา

คาพูด
“ในเมื่อตอนนี้ของมันก็ไม่มีอยู่ตรงหน้า
เราแล้ว เราก็สมควรยอมรับว่ามันไม่มี
แล้ว”
“คิดดี ๆ ไว้อ่ะ น้่าท่วมดีซะอีกจะได้ออก
จากบ้านทางหน้าต่าง นี่ถ้าน้่าไม่ท่วมคง
ใช้ประตูตามปกตินะ”

“ปลามีแล้ว ข้าวมีแล้ว ผักก็สบายผักบุ้ง
สายบัวก็กินกันไป แล้วมันจะอยู่ไม่ได้ได้
พอใจในสิ่ง
ยังไงล่ะ มันจะไปยากอะไรล่ะจริงมั้ย
ที่ตนมี
แล้วอย่างปลาร้า น้่าปลามันก็มีอยู่ใน
ครัวอยู่แล้ว”
วางแผนใช้
จ่ายเงิน
สติ:
เครื่องมือตั้ง
รับสู่
แนวทาง
แก้ปัญหา
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

มองเห็น
ความจริง
ของชีวิต

ตระหนักใน
คุณค่าของ
ชีวิตคู่

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
รู้จักพลิก “น้่าท่วม ๆ ก็ทอดแหหาปลากินกันไป
วิกฤตเป็น เหลือก็ไปขาย ปลามันเยอะใช่มั้ยล่ะ”
โอกาส
มองเห็น
ทุกข์เกิด
จากตนเอง
เงินยื้อชีวิต
ไม่ได้
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 4
อุปสรรคในวิถีอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย
ฝนแล้ง
สภาพดินฟ้า
อากาศไม่
เอื้ออานวย

น้าท่วม

ลม

อุปสรรคใน
วิถีชีวิต
ชาวนา

วัชพืช

การรบกวนจาก
ศัตรูข้าว

โรคพืช

สัตว์

คาพูด
“พอหว่านปุ๊บ ฝนตกล่ม ล่มไปเลย
โชคดียังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะ ก็ไปเลยหมื่น
ห้าทุน ก็รวมค่าไถ ค่าหว่าน ค่าสูบ
น้่า ค่าข้าวปลูกอยู่ในหมื่นห้านั้น ”
“ตอนนี้เลยเนี่ยนะก็เรื่องลม ช่วงข้าว
ก่าลังจะออกรวงนะ มันก็ท่าให้ข้าว
ออกไม่สุดบ้าง ออกครึ่งรวงบ้าง”
“ชาวนาถ้าสังเกตหน่อยจะดูออกนะ
เพราะสีมันจะผิดกัน ข้าวนาปรังนี่สี
ออกเขียวด่า ข้าวดีดนี่ปลายจะออก
แหลมจะเหลือง ใส่ปุ๋ยยังไงมันก็ไม่
เขียวด่า แล้วมันจะโตกับข้าวนาปรัง
แล้วพอออกรวงมาอาทิตย์กว่า ๆ นี้
มันจะร่วงเลย ทีนี้ระบาดเต็มก็
เตรียมขาดทุนเลย”
“โรคมันเกิดขึ้นเยอะ ใบรงใบราไร
เงี้ย รายได้เราไม่คุ้มกับค่ายาค่าปุ๋ย
พอจะได้ฝักมันก็เป็นโรคตาย หนอน
บ้าง กินต้น กินฝักบ้าง บางทีได้ฝัก
มาก็กินไม่ได้หนอนมันกินก็ต้องทิ้ง
หรือบางทีมันเป็นโรค อันนี้มันเป็น
ตอนหลัง 7 วันไปแล้วสิ เราใส่ปุ๋ยไป
แล้ว ลงทุนค่าปุ๋ยไปแล้ว แล้วมันมา
เป็นโรคใบเหลือง มีเชื้อรา เราก็ต้อง
ไถทิ้งสิเพราะมันฉีดไม่หาย”
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ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง
ระบบ
ชลประทานไม่
ทั่วถึง

ความผันผวน
ด้านปัจจัย
ราคา

ความยากจน

พฤติกรรมของ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่
เหมาะสม

ประเด็นย่อย

คาพูด

“ตอนนี้ราคามันก่าลังจะตกลง แต่
ค่าโสหุ้ยในการทานา ของไม่ลง อย่างปุ๋ยยังแพงอยู่ พันธุ์
ข้าว ค่าไถ ค่าอะไรยังแพงอยู่”
“รัฐประกันราคาที่สักหมื่นนะ ถ้าฟัง
ข่าวมันหมื่นกว่า แต่ในความจริงนะ
ไม่ได้ เพราะมันถูกหักความชื้น ค่า
โน้นนี่นั่น เหลือหมื่นนึงอย่างเก่ง
ราคาขาย
บางทีเก้าพันกว่า ๆ คือนี่คือระดับ
ราคาที่เราพออยู่ได้ แต่ถ้าลงไปแปด
พันนี่เราชักหนาว ๆ ร้อน ๆ แล้วถ้า
ไปที่ห้าหกพันเหมือนแต่ก่อนตาย
ชาวนาตายจริง ๆ”
ความยากลาบากใน
ชีวิต
เงินทุน
“3 ปีเป็นหนี้แสนสอง มันมาจากปี
สองปีแรกเนี่ยมันก็เป็นหนี้เขาพัน
สองพันบ้าง ห้าพันแปดพันบ้าง อี
หนี้สิน
เดือนสุดท้ายเนี่ยรวมเป็นหนี้เขา
แสนสองเลย เพราะมันท่าปีนึง 4
เที่ยว ไอ้ปีนั้นอ่ะนะ พออีครั้ง
สุดท้ายนี่มันตกเข้าหกหมื่นเลย”
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ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง
อาการเจ็บป่วย
ทางกาย
การสูญเสีย
บุคคลใน
ครอบครัวและ
ทรัพย์สิน

เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง
ย่อย

ภาวะ สภาวะ
จิตใจ
บีบคั้น
ท่ามกลาง ทาง
อุปสรรค จิตใจ

ประเด็นย่อย

คาพูด

บุคคลในครอบครัว
ทรัพย์สิน

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
น้อยเนื้อต่า
ใจในชีวิต
ท้อแท้เบื่อ
“เครียดไปหมด หงุดหงิด แล้วมันพาลท้อไป
หน่ายกับ
หมด ท่าอะไรก็ขาดทุนนะ”
อุปสรรค
ตรอมใจใน
ความ
ผิดหวัง
เคืองแค้น
บุคคล
ต้นเหตุ
หวาดหวั่น
สถานการณ์ “ตอนที่โดนก็ตกใจ กลัวจะเจ๊ง เครียด”
อนาคต
กังวลใจ
ห่วงหน้า
พะวงหลัง
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
หงุดหงิด
ร่างกาย
ไม่ได้ดังใจ
เสียดาย
ทรัพย์สินที่
สูญเสีย
รู้สึกผิดคิด
โทษตนเอง
ใจลอย
ขาดสติ
พฤติกรรม
กินร้อน
ของตนเอง นอนทุกข์
ดื่มเหล้า
ระบายทุกข์
ผลกระ
ทบต่อ สัมพันธ
“ทะเลาะกันบ้าง ครอบครัวทะเลาะกัน มีแต่
วิถีชีวิต ภาพใน
หนี้มีแต่สิน”
ครอบครัว
ทิ้งการทิ้ง
งาน
ภาระงาน
รับผิดชอบ ไม่เต็มที่กับ
การทางาน
สภาวะการ
เกิด "สติ"
แรงใจจาก
ในหลวง
“เหลือบไปเห็นหน้าลูก หน้าเมียน่ะสิ พาล
การนึกถึง
ให้ตอนนั้นคิดว่า เอ...เราไม่ได้มีตัวคนเดียว
หน้าลูกเมีย
นี่หว่า ถ้าจะตัดสินใจท่าอะไรไปนี่คนข้าง
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ประเด็น
หลัก

ประสบ
การณ์
การฟัน
ฝ่า
อุปสรรค

ประเด็น
รอง

จุดเริ่ม
ต้นสู่
การฟัน
ฝ่า

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย

คาพูด

หลังมันจะยังไงต่อ”
กาลังใจจาก “ก่าลังใจเราดีไง เห็นข้าง ๆ เขาท่ากันได้
เขาส่าเร็จกัน เราก็ต้องท่าได้ ”
เพื่อน
ชาวนา
การ
“ล่าบากเลยนะ กู้คนนั้น ยืมคนนี้ ไปกู้ ธกส.
ช่วยเหลือ ด้วย”
จากภาครัฐ
สานึก
“แต่เขาก็ยังยึดมั่นว่ายังไงก็จะไม่ทิ้งแม่
บุญคุณแม่ โพสพเว้นจะมิดจริง ๆ ถ้าเห็นแค่คอยังเงี้ย
รถเกี่ยวไม่ได้ ก็ต้องให้คนลงไปเกี่ยว”
โพสพ
รักใน
สายเลือด
ชาวนา
“ตอนนั้นล่าบากเห็นเขาขี่รถไปท่างานกัน
ตั้งเป้าหมาย น้าตั้งเป้าหมายเลย สักวันต้องมีรถขับแบบ
ในอนาคต เขา เขียนใส่กระดาษแล้วเผาไฟเลยว่า
แผ่นดินไม่กลบหน้ากูต้องมีอย่างเขา”
มองว่า “บอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยมึงเข้ามาเลย อะไร
สามารถ ล่าบากมึงเข้ามา กูจัดการได้หมด เดี๋ยวกู
จัดการได้ จะให้มึงตายคาตีนกูนี่ล่ะ”

ลักษณะ
การ
เผชิญ
อุปสรรค

ไม่ทอดทิ้ง
หน้าที่
รับผิดชอบ
เชื่อว่าวัน
หน้ายังมี
หวัง
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
ฮึดสู้ด้วย
“เราสู้ไม่ถอยนะ แล้วพอมาท่าข้าวนี่มันก็
ความอดทน
พอลืมตาได้นะ”
อดกลั้น
ทาใจ
ยอมรับ
ความจริง
“ลงทุนสามหมื่นนะ เกี่ยวแล้วขายได้
หมื่นนึงก็ถือว่ายังดีนะได้คืนมาตั้งหมื่นนึง
มองข้อดีไม่
ถ้าไม่เกี่ยวปล่อยจม ไอ้สามหมื่นที่ลงไปสูญ
ใส่ใจ
เลยนะ คือได้น้อยนะยังดีกว่าไม่ได้เลย
ข้อบกพร่อง
อย่างน้อยยังดีไงไปหาเงินมาใช้หนี้แค่สอง
หมื่น”
อดทนไม่ย้อ
ท้อต่อ
มานะบาก อุปสรรค
บั่นไม่
หารายได้ “ไปรับจ้างเขาล้างถั่วงอก ไปกับแฟนสอง
ท้อถอย เพิ่มเติมหลัง คนได้วันละ 120 สองคน 240 แล้วก็ไป
รับจ้างฉีดยาบ้าง หว่านปุ๋ยบ้าง บางวันก็ได้
ฤดู
คุณค่า
เพาะปลูก เงิน บางวันก็ไม่ได้ รับจ้างมันหมดทุกอย่าง”
ชีวิต
พอใจในสิ่ง
จาก
ดาเนิน
ที่ตนมี
ประสบ ชีวิตตาม
การณ์ แนวทาง
วางแผนใช้
ความ
จ่ายเงิน
พอเพียง
ใช้สติใน
สติ:
การ
เครื่องมือตั้ง
แก้ปัญหา
รับสู่
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

มองเห็น
ความจริง
ของชีวิต
ตระหนัก
ในคุณค่า
ของชีวิตคู่

ประเด็น
ย่อย
แนวทาง
แก้ปัญหา
รู้จักพลิก
วิกฤตเป็น
โอกาส
มองเห็น
ทุกข์เกิด
จากตนเอง
เงินยื้อชีวิต
ไม่ได้

คาพูด

“พอมันผ่านมาแล้วนี่ถึงเริ่มเห็นว่าคู่ผัวเมียนี่
ถ้าช่วงที่ล่าบากนะ ไม่ช่วยเหลือเจือจุนกัน
นะ มัวขัดแข้งขัดขากันล่มทุกราย”

203
ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 5
อุปสรรคในวิถีอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย
ฝนแล้ง
สภาพดินฟ้า
อากาศไม่
น้าท่วม
เอื้ออานวย
ลม
วัชพืช
การรบกวนจาก
โรคพืช
ศัตรูข้าว
สัตว์
ระบบ
ชลประทานไม่
ทั่วถึง
อุปสรรคใน
วิถีชีวิต
ชาวนา

ความผันผวน
ด้านปัจจัย
ราคา

ความยากจน

คาพูด

“เราก็พูดอะไรไม่ได้ นาปีมันสู้นา
ปรังไม่ได้ เพราะนาปรังเขาเยอะ นา
ปีเรามันพูดอะไรไม่ขึ้น นาปีน้่าเข้า
น้่าออกมึงท่าได้ไม่ได้ไม่สนใจหรอก
เขานึกจะเปิดก็เปิดนึกจะปิดก็ปิด
มันมั่วไปหมด มันถึงได้ล่าบากไง”
“สมัยนี้นะจ้างลูกเดียว โสหุ้ยมันเลย
เยอะ ทีนี้ไม่จ้างได้ไงมันไม่ทันเขาสิ
ค่าโสหุ้ยในการทานา
ไปมัวเย้ว ๆ เขาไปถึงไหนหมดแล้ว
ไม่ได้ แล้วเดี๋ยวนี้แขกเกี่ยวก็ไม่มี”
ราคาขาย
“ผ้ายังไม่มีจะห่ม หน้าเกี่ยวข้าว
นอนกันใต้ถุนเอากระโถงแม่มานอน
ความยากลาบากใน
ห่มกันสามคนหน้าหนาว เห็น
ชีวิต
ผ้าขี้ริ้วที่ไอ้พวกนี้มันทิ้งบอกดีกว่า
เสื้อกูสมัยไปเรียนอีก”
“พวกที่เขาหว่านปุ๋ย ข้าวมันจะแกร่ง
น้่าหนักมันจะดี ถ้าไม่หว่านข้าวมัน
เงินทุน
จะไม่แกร่ง ดูเมล็ดมันจะลีบจะแฟ้บ
แต่ก็คิดว่าคงไม่หว่านละสู้ราคาไม่
ไหว”
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ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

ประเด็นย่อย
หนี้สิน

คาพูด

พฤติกรรมของ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่
เหมาะสม
อาการเจ็บป่วย
ทางกาย
การสูญเสีย
บุคคลใน
ครอบครัวและ
ทรัพย์สิน

เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง
ย่อย

ภาวะ สภาวะ
จิตใจ
บีบคั้น
ท่ามกลาง ทาง
อุปสรรค จิตใจ

บุคคลในครอบครัว

ทรัพย์สิน

ประเด็น
ย่อย

“เรามันเป็นต่อมลูกหมาก นี่ก็
เป็นมา 2-3 ปีแล้ว ทีแรกเนี่ยนะฉี่
ออกเป็นเลือดเลย”
“คนเราเนี่ยนะมันร่วมสุขร่วมทุกข์
กันมา พอจะดีขึ้นจะลืมตาอ้าปาก
ได้หน่อยแกมาจากไปซะอีก”
“พอค่อยยังชั่ว แม่ไอ้พวกนี้ก็มาเจ็บ
ลุงก็รักษามา 35 ปี 85 ไร่ หมด
เลย”

คาพูด

“นึกน้อยใจชีวิตตัวเองเหมือนกันนะ เห็นผัว
น้อยเนื้อ
เมียคนอื่นเขาออกไปดูนาดูไร่กันเป็นคู่ ๆ ไอ้
ต่าใจในชีวิต
เราเดินงก ๆ ไปคนเดียว”
“ตอนแกอยู่อ่ะนะ ไอ้เราก็โมโห มันหงุดหงิด
ท้อแท้เบื่อ เหนื่อยใจนี่มันไม่เท่าเหนื่อยกายนะ คนเรา
หน่ายกับ เนี่ยพอเหนื่อยใจมันเหนื่อยหน่ายไปหมด
อุปสรรค เห็นอะไรมันไม่อยากได้ไปหมด ไม่อยากท่า
ไปหมด”
ตรอมใจใน
ความ
ผิดหวัง
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย

คาพูด

เคืองแค้น
บุคคล
ต้นเหตุ

“เจ็บจี๊ดเข้าไปข้างในเลย มันเจ็บใจ มันท่า
เหมือนเราไม่มีค่าห่าอะไรเลย เราพูดไรนี่ไม่
มีคนฟัง ค่าพูดเป็นน้่าลายเลย ถ่มขึ้นฟ้า รด
หน้าตัวเอง”

หวาดหวั่น
สถานการณ์
อนาคต
กังวลใจ
ห่วงหน้า
พะวงหลัง
หงุดหงิด
ร่างกาย
ไม่ได้ดังใจ
เสียดาย
ทรัพย์สินที่
สูญเสีย
รู้สึกผิดคิด
โทษตนเอง

“หงุดหงิดใจน่ะสิ แล้วหมอก็ยังมาบอกอีก
ว่า ไอ้ใจของกันเนี่ยนะต้องระวังนะ เพราะ
มันเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจอีก”
“เสียดายนะ แล้วช่วงนี้ข้าวราคามันก็ดีด้วย
พอเขามาเอาคืนเราก็เสียดายเหมือนกัน ”

“แต่พอไม่มีแกเขานะ ใจเราเนี่ยนะมันแว๊บ
ใจลอยขาด ไปเลยนะ คล้ายเนี่ยมันลอย รู้นะเวลาที่เขา
สติ
พูดมา แต่คล้ายความจ่ามันลอยไปไหน ๆ
ไม่รู้เหมือนคนเป๋อน่ะ”
ผลกระ พฤติกรรม กินร้อนนอน
ทุกข์
ทบต่อ ของตนเอง
วิถีชีวิต
“ก็ไประบายลงขวดกะพวกเหมือนกัน ดื่มไป
ดื่มเหล้า เยอะเหมือนกันตอนนั้น เนี่ยข้างบ้านนี่ก็
ระบายทุกข์ โดนเหมือนกันก็เลยชวนกันไปกินดื่มล้าง
ซวยหน่อย”
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ประเด็น
หลัก

ประสบ
การณ์
การฟัน
ฝ่า
อุปสรรค

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย
สัมพันธ
ภาพใน
ครอบครัว

ประเด็น
ย่อย

คาพูด

“ไอ้เรามันก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะ เจอใส่
เข้าไปมาก ๆ ก็ไม่ไหวเหมือนกันก็พูดกะแก
ไปตรง ๆ เลยว่า นี่แกเมื่อไหร่จะตาย ๆ ไป
เสียทีเนี่ย”
“ตอนแกอยู่อ่ะนะไอ้เราก็โมโห มันหงุดหงิด
เหนื่อยใจนี่มันไม่เท่าเหนื่อยกายนะ คนเรา
ทิ้งการทิ้ง
เนี่ยพอเหนื่อยใจมันเหนื่อยหน่ายไปหมด
งาน
เห็นอะไรมันไม่อยากได้ไปหมด ไม่อยากท่า
ภาระงาน
ไปหมด”
รับผิดชอบ
“งานการก็ท่าไม่ได้เต็มที่ มันห่วงหน้าพะวง
ไม่เต็มที่กับ หลังไงไม่รู้ อยู่นาก็จะคิดว่า ตอนนี้ยาย
การทางาน เหลียวจะเป็นไงมั้ง อยู่บ้านก็คิดว่า นาเรา
มันจะไงว่ะ”
“ตอนนั้นคนมันเหม่อไปหมดน่ะ ลูกก็พาไป
หาหมอก็มาคิดว่า เอจะตายตามยายเหลียว
สภาวะการ ซะละมั้ง แต่ก็มาแว๊บขึ้นมาว่าแล้วมันตาย
เกิด"สติ" ยังไงละ ความรู้สึกตัวอะไร ๆ มันกลับมาอีก
ครั้ง ก็ว่าเอาละยังไงซะต้องมีชีวิตต่อกันละที
นี้”
แรงใจจาก
จุดเริ่ม
ในหลวง
ต้นสู่
การนึกถึง “ส่วนหนึ่งก็เห็นลูก ๆ ด้วยละก็ว่า เอาละยัง
การฟัน
หน้าลูกเมีย ตายไม่ได้ เลยกลับมาสู้กันอีกครั้งนึง”
ฝ่า
กาลังใจจาก
เพื่อน
ชาวนา
การ
ช่วยเหลือ
จากภาครัฐ
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย
สานึก
บุญคุณแม่
โพสพ
รักใน
สายเลือด
ชาวนา

ลักษณะ
การ
เผชิญ
อุปสรรค

ตั้งเป้าหมาย
ในอนาคต
มองว่า
สามารถ
จัดการได้
ไม่ทอดทิ้ง
หน้าที่
รับผิดชอบ
เชื่อว่าวัน
หน้ายังมี
หวัง
ฮึดสู้ด้วย
ความอดทน
อดกลั้น
ทาใจ
ยอมรับ
ความจริง
มองข้อดีไม่
ใส่ใจ
ข้อบกพร่อง

คาพูด

“ชาวนาที่เขาท่านามากันตั้งแต่เล็ก ๆ นะ
เขาไม่ทิ้งอาชีพกันหรอก อันนี้ลุงหมายถึง
ตัวลุงนะ ก็ท่ากันมาตั้งแต่เด็ก รุ่นพ่อแม่
โน้นล่ะ มันก็ต้องท่ากันไป ได้น้อยมั่งมาก
มั่งก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยจริงมั้ย”

“ต้องมีมานะอดทน มีความรู้สึกว่าท่าไงได้
เรามันคนจน ไม่ท่าไงมันจะได้กิน มืดค่่า
ยังไงก็ต้องไปไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีกิน”
“จะไปฝืนไงล่ะ เราไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
นีน่ า เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนี้ ไอ้
เงินทองมันจะได้น้อยหน่อยก็ช่างมัน ”
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
อดทนไม่ย้อ "อย่างที่เขาว่าอย่าไปอายหมามันน่ะ คือ
ท้อต่อ
เกิดเป็นคนชีวิตมันต้องสู้นะ คืออยู่แบบสู้
มานะบาก อุปสรรค เฉพาะวันนี้"
บั่นไม่
หารายได้
ท้อถอย เพิ่มเติมหลัง
ฤดู
เพาะปลูก
ดาเนิน พอใจในสิ่ง
ชีวิตตาม
ที่ตนมี
แนวทาง
“ต้องวางแผนไปเลยว่าวันนี้ใช้เงินเท่านี้ อัน
วางแผนใช้
ความ
นี้ส่วนกิน อันนี้ส่วนรถ ที่เหลือถ้ายังเหลือนะ
จ่ายเงิน
พอเพียง
ก็เป็นส่วนเก็บ”
คุณค่า
สติ:
“สติมันกลับมาอีกครั้งไง พอผ่านมามันเลย
ชีวิต
เครื่องมือตั้ง เห็นเลยนะว่าสตินี่ส่าคัญมากนะ เวลามี
จาก
เรื่องอะไรนี่สติต้องให้มาก่อนเลย”
รับสู่
ประสบ
แนวทาง
การณ์
แก้ปัญหา
ใช้สติใน รู้จักพลิก
การ
วิกฤตเป็น
แก้ปัญหา
โอกาส
มองเห็น
มองเห็น
ทุกข์เกิด
ความจริง จากตนเอง
ของชีวิต
“เงินเท่าไรก็ยื้อชีวิตคนไม่ได้นะจ่าไว้ เงินน่ะ
อาจจะยืดเวลาให้ตายช้าลง แต่ให้เขาอยู่กับ
เงินยื้อชีวิต
เราตลอดไปไม่ได้หรอก”
ไม่ได้
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย
ตระหนัก
ในคุณค่า
ของชีวิตคู่

ประเด็น
ย่อย

คาพูด
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 6
อุปสรรคในวิถีอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย
คาพูด
ฝนแล้ง
สภาพดินฟ้า
อากาศไม่
น้าท่วม
เอื้ออานวย
ลม
วัชพืช
การรบกวนจาก
โรคพืช
ศัตรูข้าว
สัตว์
ระบบ
“เวลาใกล้ ๆ เขาก็จะปล่อยน้่ามา
ชลประทานไม่
มันก็มานาเราสิ ก็นาเรามันเป็นที่
ลุ่ม”
ทั่วถึง
ความผันผวน ค่าโสหุ้ยในการทานา
ด้านปัจจัย
ราคาขาย
ราคา
อุปสรรคใน
ความยากลาบากใน
วิถีชีวิต
ชีวิต
ความยากจน
ชาวนา
เงินทุน
หนี้สิน
พฤติกรรมของ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่
เหมาะสม
“ตั้งกะไปผ่านิ่วมาน่ะสิ ก็ไอ้ก่อน
อาการเจ็บป่วย
นะพอเยี่ยวมามันก็แสบ ๆ ขัด ๆ
ทางกาย
น่ะ มันก็ปวด มันก็ไม่ดีอ่ะนะ”
การสูญเสีย
บุคคลในครอบครัว
บุคคลใน
ครอบครัวและ
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
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เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง
ย่อย

สภาวะ
บีบคั้น
ภาวะ
ทาง
จิตใจ
ท่ามกลาง จิตใจ
อุปสรรค

ผลกระ
ทบต่อ

ประเด็น
ย่อย
น้อยเนื้อ
ต่าใจในชีวิต
ท้อแท้เบื่อ
หน่ายกับ
อุปสรรค
ตรอมใจใน
ความ
ผิดหวัง
เคืองแค้น
บุคคล
ต้นเหตุ
หวาดหวั่น
สถานการณ์
อนาคต
กังวลใจ
ห่วงหน้า
พะวงหลัง
หงุดหงิด
ร่างกาย
ไม่ได้ดังใจ
เสียดาย
ทรัพย์สินที่
สูญเสีย
รู้สึกผิดคิด
โทษตนเอง
พฤติกรรม ใจลอยขาด
ของตนเอง
สติ

คาพูด

“เบื่อ ๆ เหมือนกัน เซ็งมานั่งนึกว่านาเดี๋ยวนี้
มันไม่ค่อยดีเลยนะ ไอ้พวกอุปสรรคมันรอบ
ไปหมด”

“เรามันไม่เคยต้องไปนอนโรงมดโรงหมอเลย
มันจะยังไงว่ะเนี่ย ใจน่ะไม่อยากเข้าเลยนะ
ยังไงล่ะ มันกลัวไปหมด ก็คนไม่เคยเข้านี่”
“ใจเราน่ะนะ มันก็ห่วงนานะสิ มันยังไม่แล้ว
นี่ แหม...ตะอีแค่เป็นนิ่วนี่มันมั่วไปหมดเลย
นะไอ้ความรู้สึกนี่”
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง
วิถีชีวิต

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
กินร้อนนอน “แล้วตอนนั้นนี่กินร้อนนอนทุกข์เลยนะ”
ทุกข์
ดื่มเหล้า
ระบายทุกข์

สัมพันธ
ภาพใน
ครอบครัว

ประสบ
การณ์
การฟัน
ฝ่า
อุปสรรค

“ตอนนั้นก็พล่านไปหมดเลยน่ะสิ ไอ้นาอะไร
ทิ้งการทิ้ง นี่ไม่เป็นอันท่าเลย ปล่อยทิ้งเลย เสียหาย
งาน
หมดก็ยังว่าละ คนมันไม่เคยเข้าหามดหา
ภาระงาน
หมอเนอะ”
รับผิดชอบ
ไม่เต็มที่กับ “พอเราป่วยใช่มั้ย เราก็ท่างานไม่ได้ ไปดูนา
การทางาน ดูสวนไม่ได้ ข้าวของเสียหายตั้งเท่าไร”
สภาวะการ
เกิด"สติ"
“เหมือนเห็นในหลวงเราเป่านกหวีดปี๊ดไป
แรงใจจาก
ต่อ ล่าบากยังไงเห็นท่านเราได้แรงข้างในน่ะ
ในหลวง
ไปต่ออีก”
การนึกถึง “ผ่านชีวิตมาล่าบาก ก็คิดเพียงแต่ว่าไม่
จุดเริ่ม
หน้าลูกเมีย อยากให้รุ่นลูกล่าบาก อยากให้เขาสบาย”
ต้นสู่
การฟัน
“จะอดอยากล่าบากแค่ไหนก็ท่า แล้วเป็น
ฝ่า
กาลังใจจาก
สัญญาใจที่เราต้องแข่งกัน ที่แข่งเนี่ยนะ
เพื่อน
ไม่ได้จะมาเอาแพ้ชนะอะไรกันนะ แต่มันคือ
ชาวนา
ต้องการให้เราไม่ท้อ ต้องถีบตัวเองขึ้นมา”
การ
ช่วยเหลือ
จากภาครัฐ
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย
สานึก
บุญคุณแม่
โพสพ
รักใน
สายเลือด
ชาวนา
ตั้งเป้าหมาย
ในอนาคต
มองว่า
สามารถ
จัดการได้
ไม่ทอดทิ้ง
หน้าที่
รับผิดชอบ
เชื่อว่าวัน
หน้ายังมี
ลักษณะ
หวัง
การ
เผชิญ
ฮึดสู้ด้วย
อุปสรรค
ความอดทน
อดกลั้น
ทาใจ
ยอมรับ
ความจริง
มองข้อดีไม่
ใส่ใจ
ข้อบกพร่อง
คุณค่า มานะบาก อดทนไม่ย้อ
ชีวิต
บั่นไม่
ท้อต่อ

คาพูด

“ชาวนาเนี่ยปกติแล้ว เขาจะไม่ทิ้งอาชีพนะ
ไม่ว่าจะตกทุกข์ได้ยากยังไง ถ้าไม่
สิ้นเนื้อประดาตัว”

“เราไปขายข้าว เขากดราคาเรา บางทีก็พูด
ให้เราเจ็บช้่าใจ เราก็อดกลั้นไง ไม่ไปด่าเขา
ไม่ท่าไรแรง ๆ ใส่เขาไง”
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง
จาก
ประสบ
การณ์

ประเด็น
ย่อย
ท้อถอย

ประเด็น
ย่อย
อุปสรรค
หารายได้
เพิ่มเติมหลัง
ฤดู
เพาะปลูก

คาพูด

“ข้าวมันท่าเอง ไม่ต้องซื้อหา กับก็พวกผัก
พอใจในสิ่ง
หญ้าหาเก็บหากิน หาปลูกกันเอา เราไม่ได้
ที่ตนมี
ไปเกินตัวไง ก็พอดี พอเพียงใช่มั้ย”
“ที่ผ่านมาเนี่ยนะ อยู่ได้ก็เพราะรู้จักกินรู้จัก
วางแผนใช้
ใช้ แล้วสังเกตนะพวกที่ท่า ๆ แต่ไม่รู้จักใช้นะ
จ่ายเงิน
เสร็จทุกราย”
สติ:
เครื่องมือตั้ง
รับสู่
แนวทาง
แก้ปัญหา
ใช้สติใน รู้จักพลิก
การ
วิกฤตเป็น
แก้ปัญหา
โอกาส
ดาเนิน
ชีวิตตาม
แนวทาง
ความ
พอเพียง

มองเห็น
ความจริง
ของชีวิต

ตระหนัก
ในคุณค่า
ของชีวิตคู่

มองเห็น
ทุกข์เกิด
จากตนเอง
เงินยื้อชีวิต
ไม่ได้
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 7
อุปสรรคในวิถีอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย
สภาพดินฟ้า
อากาศไม่
เอื้ออานวย
การรบกวนจาก
ศัตรูข้าว
ระบบ
ชลประทานไม่
ทั่วถึง
อุปสรรคใน
วิถีชีวิต
ชาวนา

ความผันผวน
ด้านปัจจัย
ราคา

ความยากจน
พฤติกรรมของ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่
เหมาะสม
อาการเจ็บป่วย
ทางกาย

ฝนแล้ง

คาพูด
“ฝนมันไม่ตกตามฤดูกาลน่ะ พอเรา
ต้องการฝนเนี่ย มันไม่ได้ มันไม่ตกให้
เรา”

น้าท่วม
ลม
วัชพืช
โรคพืช
สัตว์
“เวลาเราต้องการน้่า ทางเหนือเขาไม่
ต้องการ เขาให้เราปล่อยออก คือทุ่งเรา
มันเป็นทุ่งรับน้่า เราต้องการน้่านาปีแต่
ทางเหนือเขาเป็นนาปรังเขาต้องการให้
เราปล่อยน้่าออก มันก็ขัดกัน”
“ต้นทุนก็แพง แล้วเราก็ท้อ เหนื่อยใจว่า
ค่าโสหุ้ยในการทานา
เอามาขายแล้วก็ราคาถูก”
“บางทีทีแรกดีใจแทบตายเห็นข้าวดี
ราคาขาย
มาก แต่พอไปขายกลับราคาถูกสุด ๆ”
ความยากลาบากใน
ชีวิต
เงินทุน
หนี้สิน
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ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง
การสูญเสีย
บุคคลใน
ครอบครัวและ
ทรัพย์สิน

เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง
ย่อย

ภาวะ สภาวะ
จิตใจ
บีบคั้น
ท่ามกลาง ทาง
อุปสรรค จิตใจ

ประเด็นย่อย
บุคคลในครอบครัว
ทรัพย์สิน

คาพูด
“ข้าวปลูกน่ะสิ เอาไปตากไว้ที่ลานตาก
โรงเรียนกะว่าพฤหัสจะไปเก็บ เอาไว้
สัก 4-5 แดด ดันมาหายซะก่อน”

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
น้อยเนื้อ
ต่าใจในชีวิต
ท้อแท้
“ก็ท้อใจนะตอนที่ว่ารัฐบาลประกันราคามาก
เบื่อหน่าย แต่ก็ตัดเรามากเหมือนกัน บางครั้งเคยคิดว่า
กับอุปสรรค นะว่าเราท่าแทบตาย เหนื่อยไม่เอาแล้ว”
ตรอมใจใน
ความ
ผิดหวัง
“ใจเราก็ไม่ชอบน่ะสิ เขามารุกของเราไป นา
เคืองแค้น
เราอยู่อย่างนี้ เราก็โมโหน่ะสิ ใจเราก็คือเคือง
บุคคล
เลยนั้นแหละ ว่าท่าอย่างนี้ไม่ได้ จะมารุกหัว
ต้นเหตุ
คันนากันแบบนี้ไม่ชอบ”
หวาดหวั่น
สถานการณ์
อนาคต
กังวลใจ “ใจหายเลยว่ามันจะหมดไหมหว่า แบบว่า
ห่วงหน้า ตอนนั้นร้อนใจไปหมด เหมือนมันยังไงล่ะ
พะวงหลัง แบบนั่งไม่ติดที่เลยตอนนั้น ”
หงุดหงิด
ร่างกาย
ไม่ได้ดังใจ
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ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง

ประเด็น
ย่อย

พฤติกรรม
ของตนเอง
ผลกระ
ทบต่อ สัมพันธภาพ
วิถีชีวิต ในครอบครัว
ภาระงาน
รับผิดชอบ

ประสบ
การณ์
การฟัน
ฝ่า
อุปสรรค

จุดเริ่ม
ต้นสู่
การฟัน
ฝ่า

ประเด็น
ย่อย
เสียดาย
ทรัพย์สินที่
สูญเสีย
รู้สึกผิดคิด
โทษตนเอง
ใจลอย
ขาดสติ
กินร้อน
นอนทุกข์
ดื่มเหล้า
ระบายทุกข์

คาพูด

ทิ้งการทิ้ง
งาน
“มันไม่มีความสุข จะเรียกว่าทุกข์ก็ได้ อย่าง
ไม่เต็มที่กับ
ตอนนี้ใจมันคอยระแวงว่า เขาจะไถเข้ามาที่
การทางาน
เรามั้ย บางครั้งท่าให้ไม่เต็มที่กับการท่านา”
สภาวะการ
เกิด"สติ"
แรงใจจาก
ในหลวง
“งานไร่นาไรที่ท่าเนี่ย ก็ท่าเพื่อพวกเขาแหละ
การนึกถึง
เรามันวันหนึ่งก็แก่ลง แล้วก็ตายไป แต่ลูกเรา
หน้าลูกเมีย
จะยังอยู่”
กาลังใจจาก “พอได้เห็นว่า ปัญหามันไม่ได้มีเราคนเดียว
นะ คนอื่นก็เป็น แล้วได้เห็นคนเดือดร้อนมา
เพื่อน
ชาวนา ช่วยกัน ผลัดเวรกันหมุนเปิดปิดประตูน้่าเนี่ย
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ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย

คาพูด
ก็เหมือนก่าลังใจกลับมานะ”

ลักษณะ
การ
เผชิญ
อุปสรรค

การ
ช่วยเหลือ
จากภาครัฐ
สานึก
บุญคุณแม่
โพสพ
รักใน
“มันเป็นอาชีพของเรา เราท่ามันมาตั้งกี่ปี
สายเลือด เกือบทั้งชีวิตเชียวนะ มันต้องรักต้องผูกพัน
ชาวนา แน่ ๆ โดยเฉพาะกับข้าว”
ตั้งเป้าหมาย
ในอนาคต
“ลุงเริ่มเห็นว่าตาบอดนะ ถ้ายังไงก็ยังท่างาน
มองว่า
ได้นี่ เดี๋ยวนี้ท่านาเราก็จ้างเขาเกือบหมดอยู่
สามารถ
แล้ว ไอ้ที่เราห่วงกังวลไม่ใช่เรื่องใหญ่ เราคุม
จัดการได้
มันได้”
ไม่ทอดทิ้ง “ท่าของใครก็ต้องดูแลให้เขาด้วย ต้องดูแลนะ
นาของเขาก็เหมือนนาของเรา เพราะเราคน
หน้าที่
รับผิดชอบ ท่า”
เชื่อว่าวัน “เอาทุนคืนมาให้มากที่สุด ให้ขาดทุนน้อยสุด
หน้ายังมี ละกัน เดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากัน นาปีมัน
ท่าได้ครั้งเดียวใช่มั้ยล่ะ”
หวัง
ฮึดสู้ด้วย
ความอดทน
อดกลั้น

“สมัยก่อนล่าบากกาย แต่เดี๋ยวนี้ล่าบากใจ
เหนื่อย แต่ว่าเราก็ต้องทนนะ เพราะมันเป็น
อาชีพของเรา”
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ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย

คาพูด

“พอนึกถึงว่าเมื่อก่อนมันก็เคยมีมาแล้วเรื่อง
แบบนี้ ชาวนากับเรื่องพวกนี้มันเป็นของคู่กัน
เราเป็นชาวนาเมื่อเลือกแล้วต้องรับตรงนี้ให้
ได้ เราก็เลยคิดว่า ช่างมันก็ได้”
“ถ้าเราค่อย ๆ มาคิดมา เออ คนที่ท่านี่คงแย่
มองข้อดีไม่ จริง ๆ เนี่ย แล้วอย่างเราไปโกรธเขา
ใส่ใจ
พยาบาทเขามันก็ไม่ดีกับเราใช่มั้ยล่ะ เพราะ
ข้อบกพร่อง เขาก็ไม่ได้มาอะไรกับเราสักหน่อย ขโมยไป
แล้วก็หายจ้อยเลย”
“แล้วเวลาเกิดเรื่องไรขึ้นมาก็อย่าท้อ เวลาท้อ
อดทนไม่ย้อ
มันจะทาให้เราไม่เห็นทางออก บางทีเรื่อง
ท้อต่อ
บางเรื่องมันก็ไม่ได้แก้ไขยาก แต่ถ้าเราท้อ
มานะบาก อุปสรรค
เรื่องง่าย ๆ ก็กลายเป็นยากขึ้นมาได้ ”
บั่นไม่
หารายได้
ท้อถอย
เพิ่มเติมหลัง
ฤดู
เพาะปลูก
คุณค่า
ดาเนินชีวิต พอใจในสิ่ง
ชีวิต
ตาม
ที่ตนมี
จาก
แนวทาง
ประสบ
วางแผนใช้
ความ
การณ์
จ่ายเงิน
พอเพียง
สติ:
เครื่องมือตั้ง
รับสู่
ใช้สติในการ
แนวทาง
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
รู้จักพลิก
วิกฤตเป็น
ทาใจ
ยอมรับ
ความจริง
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ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง

ประเด็น
ย่อย

มองเห็น
ความจริง
ของชีวิต
ตระหนักใน
คุณค่าของ
ชีวิตคู่

ประเด็น
ย่อย
โอกาส

คาพูด

“ท่าให้รู้ว่าไอ้ตอนแรกที่เราว่าอ่อนใจ จริง ๆ
มองเห็น
มันก็อยู่ที่ความคิดของเรา ถ้าไม่ใส่ใจ มามอง
ทุกข์เกิด
ว่าคนอื่นก็เป็นแบบเรา แถมเขายังมาช่วยกัน
จากตนเอง
แก้ แล้วจะมาเครียดท่าไม ก็ไม่เครียด”
เงินยื้อชีวิต
ไม่ได้
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 8
อุปสรรคในวิถีอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย
สภาพดินฟ้า
อากาศไม่
เอื้ออานวย
การรบกวนจาก
ศัตรูข้าว

อุปสรรคใน
วิถีชีวิต
ชาวนา

ระบบ
ชลประทานไม่
ทั่วถึง
ความผันผวน
ด้านปัจจัย
ราคา
ความยากจน

ฝนแล้ง

คาพูด
“พวกฟ้าฝนไง บางทีมันก็แล้งข้าว
ตาย บางทีเราหว่านฝนไม่ตก ข้าว
มันก็ไม่ขึ้น”

น้าท่วม
ลม
วัชพืช
โรคพืช
สัตว์

ค่าโสหุ้ยในการทานา

“ค่าเช่านาถูกแต่ไอ้ค่าอื่น ๆ มันก็
แพง ปุ๋ยแพง ยาแพงมันก็ล่าบาก”

ราคาขาย
ความยากลาบากใน
ชีวิต
เงินทุน
หนี้สิน

พฤติกรรมของ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่
เหมาะสม
อาการเจ็บป่วย
ทางกาย
การสูญเสีย
บุคคลใน

บุคคลในครอบครัว

“เขาโทรมาว่าไอ้เหรกขับรถชนเสา
ไฟฟ้าซะแล้ว รถงี้พังยับเลย คนก็
ตายคาที”่
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ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง
ครอบครัวและ
ทรัพย์สิน

เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง
ย่อย

ภาวะ สภาวะ
จิตใจ
บีบคั้น
ท่ามกลาง ทาง
อุปสรรค จิตใจ

ประเด็นย่อย

คาพูด

ทรัพย์สิน

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
น้อยเนื้อ
ต่าใจในชีวิต
ท้อแท้เบื่อ
หน่ายกับ
อุปสรรค
ตรอมใจใน
ความ
ผิดหวัง
เคืองแค้น
บุคคล
ต้นเหตุ
หวาดหวั่น
สถานการณ์
อนาคต
กังวลใจ
“พอน้่าขึ้น ฝนมานะ ชาวนาก็กระสับกระส่าย
ห่วงหน้า
แบบลุน้ ๆ ว่ามันจะเป็นยังไงวะปีนี้ ”
พะวงหลัง
หงุดหงิด
ร่างกาย
ไม่ได้ดังใจ

223
ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย
เสียดาย
ทรัพย์สินที่
สูญเสีย
รู้สึกผิดคิด
โทษตนเอง

คาพูด
“แต่มันก็ต้องมีบ้างล่ะที่ต้องเสียใจ เศร้าใจที่
เราจะได้เงินเนี่ยมันก็หลุดลอยไปซะแล้ว มันก็
มีความเสียใจ เสียดาย”
“เสียใจมากเลย เพราะว่าเขาก็เป็นพี่อ่ะนะ
แล้วมันเหมือนเป็นเพราะเราด้วยไง เขามา
ตายเพราะงานแต่งลูกเรา”

ใจลอยขาด
สติ
พฤติกรรม กินร้อนนอน
ของตนเอง
ทุกข์

ผลกระ
ทบต่อ
วิถีชีวิต

“ไม่ท่าอะไรมันแล้วตอนนั้น งานการไม่แตะ
เลย แล้วข้าวอะไรนี่ไม่กินเลย โห้...ตัวนี่ผอม
แห้งเลย ไม่มีแรงเดินเลย นึกว่าผีเดินได้”

ดื่มเหล้า
ระบายทุกข์
สัมพันธ
ภาพใน
ครอบครัว

ภาระงาน
รับผิด ชอบ

ทิ้งการทิ้ง
งาน

“ตอนนั้นหว่านนาใช่มั้ยละ ก็ไม่เป็นอันท่าไร
เลย งานการไม่ท่ามันละ นั่งเศร้าคนเดียว คน
เขาก็เป็นห่วงว่าเราจะเป็นอะไรตามไปมั้ย
ข้าวปลาไม่กินนะ มันกินไม่ลง คิดถึงเขา”

ไม่เต็มที่กับ
การทางาน
ประสบ
การณ์
การฟัน
ฝ่า
อุปสรรค

จุดเริ่ม
ต้นสู่
การฟัน
ฝ่า

“แล้วเรามาเสียใจท่าไม ก็เลยเหมือนสติ
กลับมา คนก็ตายไปแล้ว เราก็ท่าอะไรได้อีก
สภาวะการ
คิดว่าสู้เราหมั่นท่าบุญไปให้น่าจะดีกว่า เลย
เกิด"สติ"
ลุกมาท่าบุญ ก็ค่อย ๆ กลับมาเหมือนเดิมนะ
ชีวิต”
แรงใจจาก
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ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย
ในหลวง
การนึกถึง
หน้าลูกเมีย
กาลังใจจาก
เพื่อน
ชาวนา
การ
ช่วยเหลือ
จากภาครัฐ
สานึก
บุญคุณแม่
โพสพ

ลักษณะ
การ
เผชิญ
อุปสรรค

รักใน
สายเลือด
ชาวนา
ตั้งเป้าหมาย
ในอนาคต
มองว่า
สามารถ
จัดการได้
ไม่ทอดทิ้ง
หน้าที่
รับผิดชอบ
เชื่อว่าวัน
หน้ายังมี
หวัง
ฮึดสู้ด้วย

คาพูด

“ตายแล้วไม่มีต้น ส่าลักน้่าเน่ามั่งอะไรมั่ง
เหลือนิดหน่อย ทีนี่ถ้าเหมาเกี่ยวกันมันก็
ขาดทุนอยู่ดีไง ก็ต้องเกี่ยว ก็โบราณเขาว่าแม่
โพสพ ก็บุญคุณข้าว”

225
ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย
ความอดทน
อดกลั้น
ทาใจ
ยอมรับ
ความจริง
อยู่เฉยๆ
ปล่อยให้
เวลาผ่านไป
มองข้อดีไม่
ใส่ใจ
ข้อบกพร่อง
อดทนไม่ย้อ
ท้อต่อ
อุปสรรค
หารายได้
มานะบาก เพิ่มเติมหลัง
บั่นไม่
ฤดู
ท้อถอย
เพาะปลูก
คุณค่า
ชีวิต ดาเนินชีวิต
พอใจในสิ่ง
จาก
ตาม
ที่ตนมี
ประสบ แนวทาง
การณ์
ความ
วางแผนใช้
พอเพียง
จ่ายเงิน
สติ:
ใช้สติใน เครื่องมือตั้ง
การ
รับสู่
แก้ปัญหา
แนวทาง
แก้ปัญหา

คาพูด

“ต้องอยู่กับความจริง คนตายก็คือคนตาย จะ
ไปให้ฟื้นก็ไม่ได้ ในเมื่อคนมันหมดอายุแล้ว
เขาก็ต้องไปนะ”
“มันทุกข์นะช่วงนั้น ทุกข์จริง ๆ มันจะรอดมั้ย
วะ แต่พอออกพรรษาแล้วมันก็โล่งใจ มัน
เหมือนโล่งจริง ๆ นะเป็นอันว่าได้เกี่ยว”
“ล่าบากนะ ไม่ได้สบายเหมือนเด็กอื่นหรอก
แต่เราไม่ได้ใส่ใจกับความล่าบากตรงนั้นไง

"พอหมดหน้าไถนาใช่มั้ย เราก็ช่วยกันสานพัด
แม่ตัดไม้ไผ่มา เราก็จักตอกย้อมสี ก็พอได้เงิน
ค่ากับข้าวไปโรงเรียนเล็กน้อย"
“เราเองแค่ที่เรามีอยู่ เนี่ยก็บอกพวกบ้าน บอก
ลูกเต้าว่าเอาที่เรามีอยู่เนี่ยสบายใจ ไม่ต้องไป
คิดมาก”

226
ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
รู้จักพลิก
วิกฤตเป็น
โอกาส
มองเห็น “เมื่อคนก็ตายไปแล้ว เรามาเสียใจก็ไม่มี
ทุกข์เกิด ประโยชน์ คนตายไม่ฟื้น คนเป็นก่าลังจะตาย
มองเห็น
ความจริง จากตนเอง แทน”
ของชีวิต เงินยื้อชีวิต
ไม่ได้
“มันก็ท่าให้เห็นล่ะว่าเรามีหัวหน้าครอบครัวที่
ตระหนักใน
ดี เราตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตที่ไม่ผิด เรามี
คุณค่าของ
หัวหน้าครอบครัวที่ไม่เละเทะ สิ่งเนี่ยส่าคัญ
ชีวิตคู่
ที่สุด”
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 9
อุปสรรคในวิถีอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย
ฝนแล้ง
สภาพดินฟ้า
อากาศไม่
น้าท่วม
เอื้ออานวย
ลม
วัชพืช
การรบกวนจาก
โรคพืช
ศัตรูข้าว
สัตว์

อุปสรรคใน
วิถีชีวิต
ชาวนา

ระบบ
ชลประทานไม่
ทั่วถึง
ความผันผวน
ด้านปัจจัย
ราคา
ความยากจน
พฤติกรรมของ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่
เหมาะสม
อาการเจ็บป่วย
ทางกาย
การสูญเสีย
บุคคลใน
ครอบครัวและ
ทรัพย์สิน

คาพูด

“ตอนนี้ที่เป็นศัตรูเลยนะก็เรื่องนก
นกพิราบนี้ต้องคุมหลายวันเลยนะ”

ค่าโสหุ้ยในการทานา
ราคาขาย

“ข้าวนี่เป็นคนท่านะ แต่ราคาเราตี
เองไม่ได้นะ เป็นหน้าที่ของโรงสี”

ความยากลาบากใน
ชีวิต
เงินทุน
หนี้สิน
“เรื่องผู้หญิงไง จะไปเอาเขามา
ข่มขืน ไอ้ลูกเราน่ะไม่ได้ท่ากับเขา
หรอก แต่ไปกันเป็นกลุ่มไง แล้วรัก
เพื่อน ก็เลยโดนเป็นกลุ่มเลย”

บุคคลในครอบครัว
ทรัพย์สิน

“ไอ้บ่อกลางทุ่งน่ะสิ พวกเขาหวังดี
มาลักช๊อตซะไม่เหลือเลย”

228
เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง
ย่อย

ภาวะ สภาวะ
จิตใจ
บีบคั้น
ท่ามกลาง ทาง
อุปสรรค จิตใจ

ประเด็น
ย่อย

คาพูด

“มันน่าช้่าใจมั้ยละเราท่าของมา แทนที่
น้อยเนื้อต่า
เราจะเป็นคนก่าหนดราคาเหมือนของ
ใจในชีวิต
แบบอื่น”
ท้อแท้เบื่อ “ชาวนาเนี่ยนะถ้าราคาข้าวไม่พอทุนน่ะ
หน่ายกับ มันหมดแรงใจเลยนะ”
อุปสรรค
ตรอมใจใน
ความ
ผิดหวัง
เคืองแค้น “ใจก็นึกโมโหสิ ว่ามึงรักเพื่อนมากกว่าพ่อ
แม่ ที่ปล่อยน่ะ เพราะโมโห ปล่อยเลยไม่
บุคคล
ต้นเหตุ ติดตาม”
หวาดหวั่น
สถานการณ์
อนาคต
กังวลใจ
ห่วงหน้า
พะวงหลัง
หงุดหงิด
ร่างกาย
ไม่ได้ดังใจ
เสียดาย
ทรัพย์สินที่
สูญเสีย
“ห่วงลูกมาก รู้ตัวเองเลยว่าเราทาผิดไป
รู้สึกผิดคิด
นอนน้าตาร่วงเลย ทาไงได้ล่ะ เราทาผิดไป
โทษตนเอง
แล้ว”
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

พฤติกรรม
ของตนเอง
ผลกระ
ทบต่อ
สัมพันธภาพ
วิถีชีวิต
ในครอบครัว
ภาระงาน
รับผิดชอบ

ประสบ
การณ์
การฟัน
ฝ่า
อุปสรรค

จุดเริ่ม
ต้นสู่
การฟัน
ฝ่า

ประเด็น
ย่อย
ใจลอย
ขาดสติ
กินร้อนนอน
ทุกข์
ดื่มเหล้า
ระบายทุกข์

คาพูด

ทิ้งการ
ทิ้งงาน
ไม่เต็มที่กับ
การทางาน
“นอนน้่าตาไหลคิดว่าที่ลูกต้องไปอยู่อย่าง
นั้นส่วนหนึ่งก็เพราะทิฐิเรา ถ้าเรายัง
สภาวะการ
ปล่อยไว้แบบนี้ ปล่อยลูกไปล่าบากในคุก
เกิด"สติ"
ไม่ไปเยี่ยมก็เท่ากับท่าร้ายลูก ท่าร้าย
ตัวเองด้วย”
แรงใจจาก
ในหลวง
การนึกถึง
หน้าลูกเมีย
กาลังใจจาก
เพื่อน
ชาวนา
การ
ช่วยเหลือ
จากภาครัฐ
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย

คาพูด

สานึก
บุญคุณแม่
โพสพ
รักใน
สายเลือด
ชาวนา

“เรามีกินอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะข้าว
ในนา เวลาล่าบากมันก็ต้องล่าบาก
ด้วยกันสิ ชาวนาน่ะถ้าไม่ที่สุดจริง ๆ ไม่
ทิ้งอาชีพหรอก จะต้องกู้หนี้ยืมสินมาท่า ก็
ต้องเอากันล่ะ มันอยู่ในสายเลือดไปแล้ว ”

ตั้งเป้าหมาย
ในอนาคต
มองว่า
สามารถ
จัดการได้

ลักษณะ
การ
เผชิญ
อุปสรรค

“เราเกิดมาเป็นชาวนา เรามีกินอยู่ได้
จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะข้าวในนา เวลา
ไม่ทอดทิ้ง
ล่าบากมันก็ต้องล่าบากด้วยกันสิ ชาว
หน้าที่
นาน่ะถ้าไม่ที่สุดจริง ๆ ไม่ทิ้งอาชีพหรอก
รับผิดชอบ
จะต้องกู้หนี้ยืมสินมาท่าก็ต้องเอากันล่ะ
มันอยู่ในสายเลือดไปแล้ว”
เชื่อว่าวัน
หน้ายังมี
หวัง
ฮึดสู้ด้วย
ความอดทน
อดกลั้น
ทาใจ
ยอมรับ
ความจริง
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย
มองข้อดีไม่
ใส่ใจ
ข้อบกพร่อง
อดทนไม่ย้อ
ท้อต่อ
อุปสรรค
มานะบาก
บั่นไม่
หารายได้
ท้อถอย เพิ่มเติมหลัง
ฤดู
เพาะปลูก
ดาเนินชีวิต พอใจในสิ่ง
ตาม
ที่ตนมี
แนวทาง
วางแผนใช้
ความ
คุณค่า
จ่ายเงิน
ชีวิต
พอเพียง
จาก
สติ:
ประสบ
เครื่องมือตั้ง
การณ์
รับสู่
ใช้สติในการ แนวทาง
แก้ปัญ หา แก้ปัญหา
รู้จักพลิก
วิกฤตเป็น
โอกาส
มองเห็น
ความจริง
ของชีวิต

คาพูด

“แต่บางทีเราก็ไม่มีสตินะ โพล่งออกไปมัน
ก็อาจท่าให้เราทะเลาะกันได้”

“แต่เดี๋ยวนี้หนูก็เริ่มบางล่ะ เพราะเริ่มมี
ตลาดรับซื้อ เราก็หาขายแทน แพงซะด้วย
นี่เขาเรียกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส”

“ทุกข์จากความรู้สึกเสียดายนะ ก็อย่าง
มองเห็น
ว่าล่ะ มันเหมือนทุกข์สองชั้นเลย ไอ้อัน
ทุกข์เกิด
แรกนี่เขาท่าเรา ไอ้อันหลังนี่เราท่าตัวเรา
จากตนเอง
เอง”
เงินยื้อชีวิต
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย
ตระหนักใน
คุณค่าของ
ชีวิตคู่

ประเด็น
ย่อย
ไม่ได้

คาพูด
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 10
อุปสรรคในวิถีอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย
ฝนแล้ง
สภาพดินฟ้า
อากาศไม่
น้าท่วม
เอื้ออานวย
ลม
วัชพืช
การรบกวนจาก
โรคพืช
ศัตรูข้าว
สัตว์
ระบบ
ชลประทานไม่
ทั่วถึง

อุปสรรคใน
วิถีชีวิต
ชาวนา

ความผันผวน
ด้านปัจจัย
ราคา

ความยากจน
พฤติกรรมของ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่
เหมาะสม
อาการเจ็บป่วย
ทางกาย
การสูญเสีย
บุคคลใน

คาพูด

“สมัยนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อน
เดี๋ยวนี้จ้างเขาทั้งนั้น ค่าโสหุ้ยมัน
ค่าโสหุ้ยในการทานา เลยสูงมาก เหมือนมันบังคับว่าถ้า
ท่า 10-20 ไร่นี่อยู่ไม่ได้ หักก่าไร
แล้วแทบไม่เหลือ”
ราคาขาย
ความยากลาบากใน
ชีวิต
เงินทุน
หนี้สิน
“แต่ลูกจบแล้วไม่ได้เข้างานซะนี่สิ
อุตส่าห์ส่งเรียนจนจบบัญชี ยัง
ไม่ได้เข้างานท่างาน ก็ดันมา
แต่งงานซะนี่”

บุคคลในครอบครัว
ทรัพย์สิน

234
ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง
ครอบครัวและ
ทรัพย์สิน

เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง
ย่อย

สภาวะ
ภาวะ
บีบคั้น
จิตใจ
ทาง
ท่ามกลาง
จิตใจ
อุปสรรค

ประเด็นย่อย

ประเด็นย่อย

คาพูด

คาพูด

น้อยเนื้อต่าใจ
ในชีวิต
ท้อแท้เบื่อหน่าย “มันท้อ สู้กะขี้หนี้ไม่ไหว เสียดอกไม่
กับอุปสรรค
ไหว”
“เราเสียดายไง ที่ขายน่ะเพราะเรา
ตรอมใจในความ
จ่าเป็นต้องขาย เพราะเราทนเสียดอก
ผิดหวัง
ไม่ไหว”
เคืองแค้น
บุคคลต้นเหตุ
หวาดหวั่น
“ตอนลูกจบใหม่ ๆ เครียดมากเลยนะ
สถานการณ์ แทนที่ลูกจบเราจะยินดีนะ นี่ไม่เลย
เครียดจัง เครียดมากเข้างานไม่ได้”
อนาคต
กังวลใจห่วงหน้า
พะวงหลัง
หงุดหงิดร่างกาย
ไม่ได้ดังใจ

“เราเสียดายไง ที่ขายเพราะเรา
เสียดายทรัพย์สิน
จ่าเป็นต้องขาย เพราะเราทนเสียดอก
ที่สูญเสีย
ไม่ไหว”
รู้สึกผิดคิดโทษ
ตนเอง
ผลกระ พฤติกรรม ใจลอยขาดสติ
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง
ทบต่อ
วิถีชีวิต

ประเด็น
ย่อย
ของ
ตนเอง

ประเด็นย่อย

คาพูด

กินร้อนนอนทุกข์
ดื่มเหล้าระบาย
ทุกข์

สัมพันธ
ภาพใน
ครอบครัว
ภาระงาน
รับผิดชอบ

ประสบ
การณ์
การฟัน
ฝ่า
อุปสรรค

จุดเริ่ม
ต้นสู่
การฟัน
ฝ่า

ทิ้งการทิ้งงาน
ไม่เต็มที่กับการ
ทางาน
สภาวะการเกิด"
สติ"
แรงใจจากใน
หลวง
การนึกถึงหน้าลูก “มันก็มีเพียงแต่ว่าเออจะท่าไงให้มี
เมีย
เงิน อนาคตลูกต้องเรียนหนังสือนะ”
กาลังใจจาก
เพื่อนชาวนา
การช่วยเหลือ
จากภาครัฐ
สานึกบุญคุณแม่
โพสพ
รักในสายเลือด
ชาวนา
“คิดอย่างเดียวตั้งแต่วันแรกที่ขายเลย
ตั้งเป้าหมายใน คือต้องซื้อคืน แพงหน่อยก็เอา คือให้
อนาคต
เขาอย่างเดียว แพงเท่าไรก็สู้ ขอให้เรา
ได้คืนก็แล้วกัน”
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็นย่อย

คาพูด

มองว่าสามารถ
จัดการได้
ไม่ทอดทิ้งหน้าที่
รับผิดชอบ
“เอาทุนคืนมาให้มากที่สุด ให้ขาดทุน
เชื่อว่าวันหน้ายัง น้อยสุดละกัน เดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ค่อย
มีหวัง
ว่ากัน นาปีมันท่าได้ครั้งเดียวใช่มั้ย
ลักษณะ
ล่ะ”
การ
“ชีวิตต้องอด ต้องอดแล้วก็ต้องทน
เผชิญ
ฮึดสู้ด้วยความ ต้องมีทั้งคู่ อดคือบางทีก็ไม่มีกินนะ
อุปสรรค
อดทนอดกลั้น ทนคือต้องทนทุกอย่าง แล้วชีวิตลุงนี่
ไม่มีค่าว่าท้อนะ”
ทาใจยอมรับ
ความจริง
มองข้อดีไม่ใส่ใจ
ข้อบกพร่อง
“สิ่งเดียวคือเราต้องมานะ พอมานะมา
อดทนไม่ย้อท้อ
มันก็พอขลุกขลิก ๆ มาเรื่อย ๆ ก็ค่อย
ต่ออุปสรรค
มานะบาก
ๆ เก็บเงินกันไป”
บั่นไม่ หารายได้เพิ่มเติม “ตะก่อนนะพ่ออีแมวเขาหาล่าไพ่
คุณค่า ท้อถอย หลังฤดูเพาะปลูก ออกไปก่อสร้างเงินที่ได้ก็พอเป็นค่า
ชีวิต
กับข้าว เงินในนาก็พอได้มาก็หักจ่าย
ธกส. ไป”
จาก
ประสบ
พอใจในสิ่งที่ตนมี
ดาเนิน
การณ์
“ไอ้ไหนควรซื้อก็ซื้อ อันไหนไม่ควรก็ไม่
ชีวิตตาม
เอา ไม่กี่ปีก็หมด คือพอจังหวะปีไหน
แนวทาง
วางแผนใช้
ข้าวได้มากก็ใช้ได้มากไง หลักง่าย ๆ
ความ
จ่ายเงิน
คือ หาให้มาก ใช้ให้น้อย มันจะเหลือ
พอเพียง
ไปใช้หนี้เขา”
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็นย่อย

คาพูด

สติ: เครื่องมือตั้ง
รับสู่แนวทาง
ใช้สติใน
แก้ปัญหา
การ
แก้ปัญหา รู้จักพลิกวิกฤต
เป็นโอกาส
“ความรู้สึกอยากได้เนี่ยนะ มันห้าม
มองเห็น มองเห็นทุกข์เกิด ไม่ได้นะ จริงมั้ย แต่พอเรากลับมาที่
จากตนเอง
ตัวเรา เออ...เราจะมาคิดมากไม่ได้
ความจริง
นะ”
ของชีวิต
เงินยื้อชีวิตไม่ได้
ตระหนัก
ในคุณค่า
ของชีวิตคู่
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 11
อุปสรรคในวิถีอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย

ฝนแล้ง
สภาพดินฟ้า
อากาศไม่
เอื้ออานวย

น้าท่วม
ลม

การรบกวนจาก
ศัตรูข้าว
อุปสรรคใน
วิถีชีวิต
ชาวนา

ความยากจน

“ช่วงนี้ลมโยกข้าวมันก็ขาวเลยทีนี้
มันก็เลยมีเสียบ้าง ไม่เต็มร้อย ไม่
เต็มเม็ดเต็มหน่วย”

วัชพืช
โรคพืช
สัตว์
“เรื่องชลประทานเนี่ย มันไม่ให้ความ
สะดวกกับประชาชน มันเน้นแต่นา
ปรัง เปิดน้่าแล้วก็ไม่ยอมปิด คือ
ประตูมันไม่ดี แล้วก็ไม่คิดจะแก้ไข
อะไร”

ระบบ
ชลประทานไม่
ทั่วถึง
ความผันผวน
ด้านปัจจัย
ราคา

คาพูด
“อย่างปีนึงนะฝนไม่ค่อยดี ฝนแล้ง
หว่านข้าวขึ้นมาก็อยากจะตาย แต่
มันก็ต้องเสี่ยงอ่ะเป็นปี ๆ ไป ชีวิต
ชาวนาอย่างเรามันก็ต้องขึ้นอยู่กะฟ้า
กะฝนอยู่แล้ว”

ค่าโสหุ้ยในการทานา
ราคาขาย
ความยากลาบากใน
ชีวิต
เงินทุน
หนี้สิน

“ตะก่อนเงินไม่มี หน้าหนาวก็เจียด
เงินนะไปซื้อผ้าห่มให้ลูก ส่วนเราก็
กระสอบป่านห่มไป”
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ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง
พฤติกรรมของ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่
เหมาะสม

ประเด็นย่อย

“ลูกคนเล็กอ่ะนะเอาน้่าผึ้งมาหยอดที่
ตา หยอดไปมันก็แสบลุงก็เข้าใจว่า
มันคงเข้าไปกัดไอ้ที่เคือง ๆ มั้ง ก็
ไม่ได้คิดอะไร ตะนี้มันยังไงเริ่มตามัว
สิ แล้วมัวขึ้น ๆ ชักใจไม่ดีแล้วก็ไปโรง
บาลบ้านแพรกหมอเขาว่ารักษาไม่ได้
แล้วตาบอดแน่ ๆ”

อาการเจ็บป่วย
ทางกาย

การสูญเสีย
บุคคลใน
ครอบครัวและ
ทรัพย์สิน

บุคคลในครอบครัว

เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง
ย่อย

ภาวะ สภาวะ
จิตใจ
บีบคั้น
ท่ามกลาง ทาง
อุปสรรค จิตใจ

คาพูด

ทรัพย์สิน

ประเด็น
ย่อย
น้อยเนื้อ
ต่าใจในชีวิต
ท้อแท้เบื่อ
หน่ายกับ
อุปสรรค

ตรอมใจใน
ความ
ผิดหวัง

คาพูด
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย

คาพูด

เคืองแค้น
บุคคล
ต้นเหตุ

“พูดแล้วจะชวนให้ลมขึ้นนะเนี่ย
ข้าวนาปีใช่เรื่องที่จะต้องมาวิดน้่า
เลย มันก็เฉอะแฉะไป คือมันจะ
รออีกสักนิด รอหลังปีใหม่แล้ว
ค่อยปิดอันนี้ไม่ว่า มันไม่สมควร
จะมาท่าช่วงนี้เลย รอปีใหม่อีก
เดี๋ยวรอไม่ได้”

หวาดหวั่น
สถานการณ์
อนาคต
กังวลใจ
ห่วงหน้า
พะวงหลัง

“ตอนนั้นคิดมากเลย เหมือน
ความคิดมันวิ่งวุ่นไปหมด แล้ว
เมียจะอยู่ยังไง ลูกจะยังไง เป็น
ห่วงไปหมด”

หงุดหงิด
“คนป่วยน่ะมันหงุดหงิดไปหมด
ร่างกาย
อะไรก็ไม่ได้อย่างใจ”
ไม่ได้ดังใจ
เสียดาย
ทรัพย์สินที่
สูญเสีย
รู้สึกผิดคิด
โทษตนเอง
ใจลอยขาด
สติ
“ตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริง ๆ มัน
ผลกระ
พฤติกรรม
หมดหวังไปหมดแล้วชีวิต ข้าว
ทบต่อ
กินร้อน
ของตนเอง
ปลาเขาเอามาเยี่ยมนี่กินไม่ลง
วิถีชีวิต
นอนทุกข์
แค่มองตาปริบ ๆ เท่านั้น มัน
เหนื่อยหน่ายไปหมดชีวิต”
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
ย่อย
ดื่มเหล้า
ระบายทุกข์

คาพูด

“คนอื่นในครอบครัวพี่น้องบอกไม่
เอาแล้ว โมโหร้าย”

สัมพันธ
ภาพใน
ครอบครัว
ทิ้งการ
ทิ้งงาน
ภาระงาน
รับผิดชอบ ไม่เต็มที่กับ
การทางาน

ประสบ
การณ์
การฟัน
ฝ่า
อุปสรรค

จุดเริ่ม
ต้นสู่
การฟัน
ฝ่า

“วูบนึงเห็นเขาแอบไปนั่งร้องไห้
ลุงก็เริ่มส่านึกว่า เฮ้ย...นี่กูท่า
อะไรลงไปวะ ก็เข้าไปกอดเขา
สภาวะการ กราบแทบเท้าเขาเลยว่าขอโทษ
เกิด"สติ" เขาไม่ถือสาเลย เรากอดกัน
ร้องไห้ เขาว่าไม่เป็นไรตาบอดก็
เลี้ยงเอง ตอนนั้นร้องไห้ไม่คิดว่า
ชีวิตคนนึงจะโชคดีขนาดนี้ ”
แรงใจจาก
ในหลวง
“เราคนจนนะ เห็นเขามีอะไรก็
อยากได้อยากมีนะ เห็น
ข้าราชการเขาท่างานสบาย ใจก็
การนึกถึง
นึกแล้วว่าชาตินี้กูไม่มีโอกาส
หน้าลูกเมีย
อย่างมึง แต่กูต้องส่งลูกกูเรียนให้
สูงที่สุด ลูกกูต้องไม่ล่าบากแบบ
กู”
กาลังใจจาก
เพื่อน
ชาวนา
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ลักษณะ
การ
เผชิญ
อุปสรรค

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
การ
“ชีวิตเนี่ยนะ กู้ ธกส. มาตลอด ก็
ช่วยเหลือ เราไม่มีเงินก้อนไง ไม่งั้นลูกเรียน
จากภาครัฐ ไม่ได้ถ้าไม่กู้เขามาเป็นก้อน”
สานึก
บุญคุณแม่
โพสพ
รักใน
สายเลือด
ชาวนา
ตั้งเป้าหมาย
ในอนาคต
มองว่า
สามารถ
จัดการได้
“ลุงก็คิดว่ายังไงก็ต้องสู้ มันเป็น
ไม่ทอดทิ้ง หน้าที่ที่ลุงต้องท่า ต้องรับผิดชอบ
หน้าที่
ไอ้ปัญหาแค่นี้ไม่ได้ท่าให้เรา
รับผิดชอบ ท่างานไม่ได้นี่ ในเมื่อเราก็มีคู่ชีวิต
อยู่ข้าง ๆ เราไม่กลัวอะไรหรอก”
เชื่อว่าวัน
หน้ายังมี
หวัง
ฮึดสู้ด้วย
ความอดทน
อดกลั้น
ทาใจ
ยอมรับ
ความจริง
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย

ประเด็น
คาพูด
ย่อย
มองข้อดีไม่ “เราต้องพยายามมองคนที่เขาแย่
กว่าเรานะ แย่กว่าเรายังมี ถ้าเรา
ใส่ใจ
ข้อบกพร่อง มองสูงกว่าเรานี่แย่เลยนะ”
“สู้ชีวิตไง ต้องขยัน ท่านาปิดน้่า
อดทนไม่ย้อ
ปิดท่าไปกันคู่ผัวเมีย ช่วยกันปิด
ท้อต่อ
ท่อน้่าเข้านาจนกว่าจะได้ต้น ถ้า
อุปสรรค
เราไม่มานะ ข้าวเราไม่ได้”
มานะบาก
"ล่าบากมาตั้งกะรุ่นพ่อแม่แล้ว ก็
บั่นไม่
หารายได้ รับจ้างน่ะ เรียกว่าไม้คานต้องถึง
ท้อถอย
เพิ่มเติมหลัง บ่าหาบข้าวหาบดินขึ้นบ่า โอ้โห้...
ฤดู
เรียกว่าเป็นทุกอย่างน่ะ ไปไร่ไป
เพาะปลูก จ้างท่าไรใครจ้างไปท่าหมด
แหละ"
พอใจในสิ่ง
คุณค่า
ดาเนินชีวิต
ที่ตนมี
ชีวิต
ตาม
“เราเป็นหนี้เราก็ต้องประหยัด
จาก
แนวทาง
เอาเงินเขามานะ ทุกบาททุก
วางแผนใช้
ประสบ
ความ
สตางค์เนี่ยเราต้องใช้ให้ได้
จ่ายเงิน
การณ์
พอเพียง
ประโยชน์ เราจะไปใช้ฟุ่มเฟือย
ไม่ได้เดี๋ยวเราไม่มีใช้คืนเขา”
สติ:
เครื่องมือตั้ง
รับสู่
ใช้สติใน
แนวทาง
การ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
รู้จักพลิก
วิกฤตเป็น
โอกาส
มองเห็น
มองเห็น
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ประเด็น
หลัก

ประเด็น
รอง

ประเด็น
ย่อย
ความจริง
ของชีวิต

ตระหนักใน
คุณค่าของ
ชีวิตคู่

ประเด็น
ย่อย
ทุกข์เกิด
จากตนเอง
เงินยื้อชีวิต
ไม่ได้

คาพูด

“ชีวิตคนหนึ่งคนนะ มันจะมี
โอกาสเจอคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข
กับเราสักกี่คนกันเชียว กับแค่คน
เดียวพอแล้ว ไม่ขอมากไปกว่านี้
แล้ว”
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ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 12
อุปสรรคในวิถีอุปสรรคในวิถีชีวิตชาวนา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย
ฝนแล้ง
สภาพดินฟ้า
อากาศไม่
น้าท่วม
เอื้ออานวย
ลม
วัชพืช
การรบกวนจาก
โรคพืช
ศัตรูข้าว
สัตว์
ระบบ
ชลประทานไม่
ทั่วถึง

อุปสรรคใน
วิถีชีวิต
ชาวนา

ความผันผวน
ด้านปัจจัย
ราคา

ความยากจน

พฤติกรรมของ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่
เหมาะสม

คาพูด

“ชาวนาเราก็จะมีปัญหาเรื่องน้่านี่
แหละมาก โดยเฉพาะช่วงเมษาเนี่ย
เรื่องน้่าเรื่องชลประทานเนี่ยถ้าไม่
จัดการกันดี ๆ บางปีถึงกับมีปัญหา
ขัดแย้งกันก็มี”
“เขาเห็นเราท่านาได้ดีใช่มั้ย เขาขอขึ้น
ค่าโสหุ้ยในการทานา ค่าเช่านาเราแล้วนะ จาก 500 นี่ตอนนี้
ขอเป็น 1,000 แล้วนะ”
ราคาขาย
ความยากลาบากใน
ชีวิต
เงินทุน
“ถ้าข้าวไม่มีน้่ามา แล้วจะไปเอาเงิน
จากตรงไหนละ ไหนจะกู้เงินเขามา
หนี้สิน
ข้าวก็ไม่ได้ ชาวนาส่วนใหญ่ก็เลยจะ
เป็นหนี้เป็นสินกันซะเยอะ”
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ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง
อาการเจ็บป่วย
ทางกาย
การสูญเสีย
บุคคลใน
ครอบครัวและ
ทรัพย์สิน

เส้นทางสู่การฟันฝ่าอุปสรรค
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
หลัก
รอง
ย่อย

ภาวะ
สภาวะ
จิตใจ
บีบคั้น
ท่ามกลาง ทาง
อุปสรรค จิตใจ

ประเด็นย่อย

คาพูด

บุคคลในครอบครัว
ทรัพย์สิน

ประเด็น
ย่อย
น้อยเนื้อ
ต่าใจในชีวิต
ท้อแท้เบื่อ
หน่ายกับ
อุปสรรค
ตรอมใจใน
ความ
ผิดหวัง
เคืองแค้น
บุคคล
ต้นเหตุ
หวาดหวั่น
สถานการณ์
อนาคต
กังวลใจ
ห่วงหน้า
พะวงหลัง
หงุดหงิด
ร่างกาย

“เป็ดตัวเมียน่ะสิ ก่าลังไข่เลย ถูกลักไป
ซะแล้ว”

คาพูด

“นั่งกอดเข่าร้องไห้ ข้าวเรากลายเป็นนากุ้งนา
ปลาไปแล้วหรือวะเนี่ย เงินทุนที่กู้เขามานอง
เต็มนา”

“ใจไม่ดีน่ะสิ น้่ามันไม่พอกันเนี่ย ท่าเข้าไป
แล้วนี่ คือเรากลัวว่าจะไม่ได้เท่าที่ควรน่ะสิ ”
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ย่อย
ไม่ได้ดังใจ
เสียดาย “เสียดายน่ะสิ แล้วเราใช้ท่าพันธุ์ด้วยไง”
ทรัพย์สินที่
สูญเสีย
รู้สึกผิดคิด
โทษตนเอง
ใจลอย
ขาดสติ
พฤติกรรม
กินร้อน
ของตนเอง นอนทุกข์
ดื่มเหล้า
ระบายทุกข์
ผลกระ
ทบต่อ สัมพันธ
วิถีชีวิต ภาพใน
ครอบครัว
ทิ้งการ
ทิ้งงาน
ภาระงาน
รับผิดชอบ ไม่เต็มที่กับ
การทางาน
“ตอนที่เห็นเขาทอดแหลงไข่กันในนาตัวเอง
สภาวะการ ตอนนั้นก็เลยนึกขึ้นมาว่า เออ...ในเมื่อนามัน
เกิด"สติ" กลายเป็นวังกุ้งวังปลาไปแล้ว ก็สู้หากุ้งหา
ประสบ
ปลาขายไปก่อนก็แล้วกัน มันก็ฮึดสู้ขึ้นมาอีก ”
การณ์
จุดเริ่ม
แรงใจจาก
การฟัน ต้นสู่การ
ในหลวง
ฝ่า
ฟันฝ่า
การนึกถึง
อุปสรรค
หน้าลูกเมีย
กาลังใจจาก
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การ
เผชิญ
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เพื่อน
ชาวนา
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“ก่าลังใจมันมาจากความกลัวเรื่องหนี้ที่กู้มา
การ
มันหมดไป เราไม่กังวลกับหนี้ที่กู้มาเพราะ
ช่วยเหลือ เขาพักหนี้ให้ ก่าลังใจก็กลับมา รู้สึกเหมือน
จากภาครัฐ ลมหายใจมันถูกยืดไปอีกน่ะ เขาก็พักให้ 3 ปี
นะ”
สานึก
บุญคุณแม่
โพสพ
รักใน
สายเลือด
ชาวนา
ตั้งเป้าหมาย
ในอนาคต
มองว่า “ความตั้งใจที่จะแก้ไขอุปสรรคไง ก็อย่างที่
สามารถ บอกล่ะว่าถ้าเราสนใจมันชอบมันจริง เวลา
จัดการได้ เพลี้ยลง หรืออะไรมาเราคุมมันได้”
“ในเมื่อเราคิดจะเลี้ยงแล้วต้องดูแลให้ดี ถ้า
ไม่ทอดทิ้ง
ไม่รับผิดชอบ ปล่อยปละละเลย ของข้าวมัน
หน้าที่
ก็ไม่อยู่กับเรา จะเลี้ยงอะไร จะปลูกอะไรก็
รับผิดชอบ
ต้องดูแลใช่มั้ยล่ะ”
เชื่อว่าวัน
หน้ายังมี
หวัง
ฮึดสู้ด้วย
“นานี่ไม่คิดเลิกแน่นอน คือจะล่าบากเข็ญใจ
ความอดทน
ยังไงนี่ไม่เลิกแน่ ๆ”
อดกลั้น
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ทาใจ
ยอมรับ
ความจริง
มองข้อดีไม่ “ยังดีนะแค่เสียเป็ด ถ้าเป็นอย่างอื่นที่ใหญ่
กว่านี้คงตัดใจยากเหมือนกัน ”
ใส่ใจ
ข้อบกพร่อง
อดทนไม่ย้อ
ท้อต่อ
มานะบาก อุปสรรค
บั่นไม่
หารายได้
ท้อถอย เพิ่มเติมหลัง
ฤดู
เพาะปลูก
ดาเนินชีวิต พอใจในสิ่ง
ตาม
ที่ตนมี
แนวทาง
คุณค่า
วางแผนใช้
ความ
ชีวิตจาก
จ่ายเงิน
พอเพียง
ประสบ
สติ:
“วิกฤตชีวิตเกิดได้กับทุกคนนะ แต่เราต้องตั้ง
การณ์
เครื่องมือตั้ง สติให้ไว”
รับสู่
แนวทาง
แก้ปัญหา
ใช้สติใน
“นั่งร้องไห้เลยเห็นนาข้าวกลายเป็นวังกุ้งวัง
การแก้ปัญ
ปลา มันก็ต้องท้อนะตอนนั้น แต่พอเห็นคน
หา
รู้จักพลิก
อื่นเขาออกมาหาปลาหากุ้งไปขาย ก็เลยได้
วิกฤตเป็น
คิดว่าถ้าเราอยู่เฉย ๆ นี่สงสัยจะอดตายแน่ ก็
โอกาส
เอาละเขาเรียกอะไรละพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาสเหรอ”
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ทุกข์เกิด
จากตนเอง
เงินยื้อชีวิต
ไม่ได้

คาพูด
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นายสิทธิพร ครามานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2527 จบระดับมัธยมศึกษา
ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง และปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2549
ประสบการณ์ในการเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัด ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ผู้นากลุ่ม (Group Counseling) ประมาณ 400 ชั่วโมง
2. ผู้ให้การปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) ประมาณ 80 ชั่วโมง
3. ทีมงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว (Family Counseling) ประมาณ 20 ชั่วโมง

