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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการท านาแห้ว 
พลวัตการท านาแห้ว และการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้ว จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นเกษตร
อ าเภอศรีประจันต์ เกษตรต าบลมดแดง เกษตรกรผู้ท านาแห้วในต าบลมด
แดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีประกอบอาชีพท านาแห้วมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีและมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี รวมจ านวน 12 
คน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า วิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษาโดยการพรรณนาความ                                                

ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการท านาแห้วมี 6 ขั้นตอน คือ
การคัดเลือกพันธุ์ การเพาะกล้า การเตรียมดิน การปลูกแห้ว การดูแล
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รักษาและการเก็บแห้ว พลวัตการท านาแห้วมี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ผลิต ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนโดยในขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ การเพาะ
กล้า การปลูกและการเก็บแห้ว ยังคงใช้คนเป็นหลัก ส่วนขั้นตอนอื่นมีการ
น าเครื่องจักรมาใช้ 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องการไหว้เจ้า
ท่ีพบได้น้อย 3) ด้านเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคาผลผลิตแห้วท่ี
ลดลงแต่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 4) ด้านสภาพอากาศ มีความแปรปรวนของ
สภาพอากาศและปริมาณฝนท่ีลดลง เกษตรกรมีการปรับตัวในด้านการ
ผลิตโดยน าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต ด้านสังคมมีค่านิยมส่งบุตรหลาน
ไปเรียนเพื่อประกอบอาชีพตามระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ด้านเศรษฐกิจโดย
ลดต้นทุนการผลิต ซ้ือปุ๋ยในปริมาณมากในช่วงโปรโมชั่น และด้านสภาพ
อากาศมีการขุดบ่อเก็บน้ าและใชเ้ครื่องสูบน้ าจากแม่น้ า 
 
ค าส าคัญ: พลวัต การปรับตัว เกษตรกรนาแห้ว 
 
Abstract 
 The aimed of this study was to study waternut’s 
planting process, dynamic of waternut farming and adaptation of 
waternut farmers. Study site Moddang subdistrict, Si-Prachan 
district, Suphanburi Province. Data was collected by Non – 
participation observation and in - depth interview with key 
informants, Agricultural Extensionist, Chief of Si-Prachan District 
Agricultural and  Moddang sub-district Agricultural, waternut 
farmer, over 2 0  years aged, not less than 5  years lived in 
community, total 1 2 people. Data were analysed and presented 
the results under the framework and objectives of the research.  
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 The result, waternut farming process in six - step was 
selecting, seeding, soil preparing planting, conditioning and 
harvesting. Dynamic of waternut farming 4 aspects were 1) 
Production aspect 2) social and cultural aspect 3) economic 
aspect 4) environmental aspect. Farmers adaptation to 
production process, technology was used in soil preparing and 
conditioning process.  Social adaptation, social value, height 
study for select work. Economic adaptation, fertilizer and 
insect pest reduction and buy in promotion period. 
Environmental adaptation from Climate change, water pump 
was used for pump water from the river.  
 
Keywords: Dynamics, Adaptation, Waternut Farmer 
 
บทน า 
  ประเทศไทยจัดเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยมีพื้นท่ีเกษตรกรรม
มากถึง 122.2 ล้านไร่ของพื้นท่ีประเทศไทยท้ังหมดซ่ึงมีประมาณ 320.6 ล้าน
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ รองลงมาคือพื้นท่ีป่าไม้
และพื้นท่ีนอกการเกษตร จ านวน 102.1 ล้านไร่และ 69.2 ล้านไร่ (คิดเป็น
ร้อยละ 32 และร้อยละ 22) ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 
2557)  โดยพืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง ซ่ึงมีแหล่งปลูกกระจายตาม
ภาคต่างๆ ท้ังภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับแหล่ง
ปลูกข้าวท่ีส าคัญพบบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างในจังหวัดสิงห์บุรี 
อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี เป็นต้น   
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จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากเป็นพื้นท่ีปลูกข้าวท่ีส าคัญในพื้นท่ีภาค

กลางแล้วยังเป็นแหล่งปลูกแห้วมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยเริ่มปลูกครั้งแรก 
เมื่อปี 2493 ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอศรีประจันต์ และอ าเภอสามชุก  โดยพบ
มากที่สุดในเขตอ าเภอศรีประจันต์ เน้ือท่ีปลูกประมาณ 1,699 ไร่ (ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ม.ป.ป)  

ปัจจุบันเกษตรกรนาข้าวจะนิยมปลูกแห้วสลับหมุนเวียนกัน โดย
จะเริ่มปลูกแห้วในช่วงรอฤดูการปลูกข้าวรอบใหม่เพื่อปรับสภาพดิน  
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการปลูกแห้วเช่นเดียวกับการปลูกข้าว 
แต่จากต้นทุนการผลิตแห้วท่ีเพิ่มขึ้นจากราคาปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภาวะน้ าแล้ง สภาพเศรษฐกิจและ
รายได้ท่ีไม่แน่นอนของอาชีพเกษตรกร การก าหนดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ท า
ให้เกษตรกรนาแห้วหลายรายเลิกอาชีพเกษตรกรนาแห้วและหันไปประกอบ
อาชีพอื่น เช่น อาชีพรับจ้าง โดยไม่สืบทอดให้แก่ลูกหลาน ในอนาคตต่อไปการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรนาแห้วของจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นพืชเอกลักษณ์
ของจังหวัดอาจเลือนหายไปเป็นเพียงเรื่องเล่าต านานให้แก่ลูกหลาน 

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการท านาแห้ว พลวัตการท านา
แห้วและการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้วในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลือกพื้นท่ี
ศึกษาต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ได้ข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานในระดับท้องถิ่น รวบรวมเป็น
องค์ความรู้ของชุมชน และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการวางแผนก าหนดนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือให้ความรู้ด้าน
วิชาการและด้านเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรนาแห้ว เช่น การประกันราคา เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า การรวมกลุ่มของเกษตรกร อันเป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจของ
ชุมชนซ่ึงเปน็หน่ึงในสามเสาหลักในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป 
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ค าถามการวิจัย 

1. การท านาแห้วมีกระบวนการท าอย่างไรและเปลี่ยนแปลงจาก
อดีตหรือไม่อย่างไร  

2. ปัญหาและอุปสรรคของการท านาแห้วในปัจจุบันมาจากสาเหตุ
หรือปัจจัยภายในภายนอกเรื่องใด  

3. เกษตรกรนาแห้วมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายนอกอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการท านาแห้วของเกษตรกรต าบลมดแดง 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษาพลวัตการท านาแห้วของเกษตรกรต าบลมดแดง 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. เพื่อศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรต าบลมดแดง อ าเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับการท านาแห้ว แนวคิดทฤษฎี

การปรับตั วของรอยด์  (เบญ จมาศ สุขศรี เพ็ ง , 2557)  แนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของนิเทศ ตินณะกุล (2546) และแนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของสุริชัย  หวันแก้ว (2544)  และเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา บทความเชิงวิชาการและระบบสืบค้น
ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวทางการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมสภาพแวดล้อมการท านา
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แห้ว การคัดเลือกพันธุ์แห้วจนถึงขั้นตอนการเก็บแห้ว เป็นต้น และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นเกษตรอ าเภอศรี
ประจันต์เพื่อให้ทราบภาพรวมของการปลูกแห้วในอ าเภอศรีประจันต์ และ
สัมภาษณ์เกษตรต าบลมดแดงเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของการปลูกแห้วใน
ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ และสัมภาษณ์เกษตรกรนาแห้วท่ีมีพื้นท่ีปลูก
ในต าบลมดแดง ประกอบอาชีพท านาแห้วมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยจะท าการสัมภาษณ์เกษตรกรนาแห้วจนกว่า
ข้อมูลจะอิ่มตัว ได้จ านวนรวม 10 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ (Guide 

Interview) ท่ีมีการก าหนดแนวค าถามในประเด็นกว้างๆ เกี่ยวกับกระบวนการ
ท านาแห้ว ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ การเพาะกล้า การเตรียมดิน การ
ปลูกแห้ว การดูแลรักษาและการเก็บแห้ว พลวัตการท าแห้วและการปรับตัว
ของเกษตรกรนาแห้ว เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ตอบได้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
แต่ยังคงอยู่ในกรอบประเด็นท่ีก าหนดในเบื้องต้น และใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บ
ข้อมูล เช่น สมุดบันทึก เทปบันทึกเสียงและกล้องถ่ายภาพ เพื่อช่วยบันทึก
ข้อมูลจากการซักถามและการสังเกต  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์จะน ามาตรวจสอบความ

ครบถ้วนของข้อมูลว่าครบทุกประเด็นตามวัตถุประสงค์การศึกษาหรือไม่ แล้ว
จึงน าไปตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจาก
วิธีการท่ีต่างกันจะน าไปสู่ข้อค้นพบท่ีอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่ หลังจากน้ันจะ
ท าการวิเคราะห์ สรุปและน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา ภายใต้กรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ผลการวิจัย 

1. กระบวนการท านาแห้วของเกษตรกร 
 กระบวนการท านาแห้ว แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนด้วยกัน 
ดังน้ี  
 1.1 การคัดเลือกพันธุ์ เกษตรกรจะท าการคัดเลือกพันธุ์
แห้ว โดยใช้พันธุ์แห้วจีนท่ีมขีนาดหัวใหญต่าไม่บอดและมีหน่อยาว 
 1.2 การเพาะกล้า เกษตรกรจะน าหัวแห้วท่ีคัดเลือกพันธุ์
มาผึ่งแดด นาน 2-3 วัน แล้วน าไปแช่น้ า นาน 2 วัน แล้วน ามาเรียงบน
แปลงเพาะท่ีใช้ขี้ เถ้าแกลบเป็นวัสดุรองพื้น นาน 2-3 วัน แล้วน าขี้เถา
แกลบมากลบให้เหลือหน่อโผล่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร รดน้ าเป็นประจ า
ทุกวัน นาน 25-30 วัน จะได้ต้นกล้าแห้วท่ีพร้อมส าหรับลงแปลงปลูก 
ขนาดความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร            
 1.3 การเตรียมดิน โดยใช้รถไถ “ไถแปล” เพื่อเปิดหน้า
ดินและตากดินไว้ นาน 3-4 วัน เพื่อให้ดินแห้ง แล้วจึงปล่อยน้ าเข้านาท้ิงไว้ 
นาน 3-4 วัน เพื่อให้ดินอ่อนตัวและให้หญ้าวัชพืชตาย หลังจากน้ันจะใช้รถ
ไถเพื่อปรับสภาพดินให้เรียบและเตรียมการด านาแห้ว โดยท าการปล่อยน้ า
เข้านา ลึกประมาณ 2 เซนติเมตร        
 1.4 การปลูกแห้ว เกษตรกรจะใช้วิธี "การปักด า" โดยมี
ระยะห่างของต้นกล้าแห้วแต่ละต้น ประมาณ 70-100 เซนติเมตร                   
 1.5 การดูแลรักษา โดยการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพเพื่อ
บ ารุงดิน รวมถึงการป้องกัน ก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช เช่น ตั๊กแตน 
เพล้ียไฟ เชื้อรา โดยใช้สารเคมีและสารสกัดท่ีมาจากธรรมชาติ  
 1.6 การเก็บเกี่ยว หลังจากปลูกแห้วได้ประมาณ  5-6 
เดือน เกษตรกรจะเก็บหัวแห้วท่ีเรียกว่า “การงมแห้ว” โดยใช้เท้าเหยียบ
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ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมและใช้มือควักพลิกหน้าดินขึ้นมาแล้วจึงเก็บ
หัวแห้วน ามาล้างท าความสะอาด ก่อนน าไปปอกเปลือกเพื่อจ าหน่ายต่อไป 

2. พลวัตการท านาแห้ว 
     2.1 ด้านการผลิต  การท านาแห้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

มีกระบวนการหลักใน 6 ขั้นตอนท่ีคล้ายคลึงกัน โดยยังคงอาศัยแรงงานคน
เป็นหลัก โดยเฉพาะในขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ การเพาะกล้า การปลูก
และการเก็บเกี่ยว ซ่ึงต้องอาศัยความช านาญในการคัดเลือกหัวท่ีสมบูรณ์ 
หน่อใหญ่เมื่อน าไปเพาะจะให้ต้นกล้าท่ีแข็งแรงและการปลูกแบบปักด า
เช่นเดียวกับการปักด าปลูกข้าว ดังน้ันจึงไม่สามารถใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนในขั้นตอนดังกล่าวได้ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปลูกและเก็บเกี่ยวยังคงเป็นแบบดั้งเดิมในอดีต เช่น จอบ พล่ัว เคียว โดยมี
การใช้อุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรงในขั้นตอนการเตรียมดินและการดูแลรักษา 
เช่น การใช้รถไถเพื่อขุดปรับหน้าดินจาก การใช้เครื่องพ่นปุ๋ย การใช้เครื่อง
สูบน้ าเข้าแปลงนา  

2.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ในอดีตเกษตรกรมีความเช่ือใน
เรื่องของการไหว้เจ้าท่ีนา โดยจะจุดธูปพร้อมบอกกล่าวเจ้าท่ีก่อนการ
เพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตมาก เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวถ้าสมหวังตามท่ีได้ขอไว้
เกษตรกรจะน าของท่ีตนบอกกล่าวไว้มาไหว้เพื่อเป็นการตอบแทน แต่ใน
ปัจจุบันการไหว้เจ้าท่ีพบเห็นได้น้อยลงเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพ
อากาศ  

2.3 ด้านเศรษฐกิจ ในอดีตเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เงินทุนจาก
เงินทุนสะสมของตนเองเนื่องจากใช้เงินลงทุนน้อย ในส่วน 
ของค่าเช่าท่ี ค่าหัวพันธุ์ ค่าปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืชและแมลง และอุปกรณ์
เครื่องมือ แต่ในปัจจุบันนอกจากทุนของตนเองแล้ว บางส่วนมาจากแหล่ง
เงินกู้ต่างๆ คือ เงินกู้นอกระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
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เนื่องจากค่า ค่าปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืชและแมลงมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับ
ต้องจ้างแรงงานภายนอกครอบครัวเพราะนิยมส่งลูกหลานไปเรียนและ
ประกอบอาชีพอื่น ท าให้ต้นทุนการท านาแห้วสูงขึ้น ในขณะท่ีปริมาณ
ผลผลิตแห้วไม่แน่นอนจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและภาวะภัย
แล้ง ประกอบกับราคาแห้วขึ้นลงไม่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่
คงที ่

2.4 ด้านสภาพอากาศ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย ส่งผลต่อความถ่ีและปริมาณการตกของฝน โดยจาก
ข้อมูลสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ปริมาณฝนในจังหวัด
สุพรรณบุรีมีแนวโน้มลดลงจาก  999.9 มิลลิเมตร ในปี 2554 เหลือ  
960.4 มิลลิเมตร ในปี 2557 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2558) ซ่ึงส่งผล 
กระทบต่อปริมาณการผลิตแห้วและคุณภาพของแห้ว  

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงการท านา
แห้ว มีพลวัตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ปรากฏชัดเจน เกษตรกรส่วนใหญ่
ยังคงท าตามความช านาญและประสบการณ์ของตนเองที่ได้เรียนรู้มา ยังคง
ใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการท านาแห้วดังท่ีเคยใช้ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เช่น 
จอบ พลั่ว เคียว แต่ได้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงในบางขั้นตอน เช่น 
การใช้รถขุดและไถเพื่อปรับหน้าดินในขั้นตอนการเตรียมดิน การใช้เครื่อง
พ่นปุ๋ยและยาในขั้นตอนของการดูแลรักษา ส่วนในขั้นตอนของการคัดเลือก
หัวพันธุ์ การเพาะต้นกล้า การปลูกและการเก็บเกี่ยว ยังคงต้องพึ่งพา
แรงงานคนดังเช่นเคยเหมือนในอดีต โดยเฉพาะในขั้นตอนของการปลูกท่ี
ต้องอาศัยแรงงานคนในการด ากล้าแห้ว และการเก็บเกี่ยวท่ีต้องอาศัย
แรงงานคนในการงมแห้ว เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวต้องอาศัยความช านาญ
และประสบการณ์ขอเกษตรกรท่ีเกิดจากการสั่งสมและเรียนรู้มาอย่าง
ยาวนาน ส่วนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องแหล่งทุนการผลิตในปัจจุบันมีแหล่ง
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เงินกู้ของธนาคารและเงินกู้นอกระบบท่ีเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดย
ไม่ต้องมีการค้ าประกัน การท่ีเกษตรกรนาแห้วยังคงด ารงอาชีพมาจนถึง
ปัจจุบันน้ีเป็นเพราะเกษตรกรมีการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคม 
สภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนิเทศ ตินณะกุล (2546) ท่ีได้กล่าว
ว่า แรงกดดันจากวัฒนธรรม ความเจริญด้านเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ มี
ผลต่อโครงสร้างหรือรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาท ระเบียบ 
แบบแผน ค่านิยมและวัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมของสุริชัย หวันแก้ว (2544) ท่ีได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์ คิดค้นของมนุษย์ประดิษฐ์  ท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยม บรรทัดฐานและในสังคมน้ันๆ ดังจะเห็นได้จากการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมในเรื่องของการใช้แรงงานภายนอกครอบครัวแทนการ
พึ่งพิงแรงงานจากลูกหลานเกษตรกรเพราะอาชีพเกษตรกรมีหน้ีสิน ไม่
ร่ ารวยและเหน่ือยยากกว่าอาชีพอื่น 

3. การปรับตัวของเกษตรกรนาแห้ว 
     3.1 การปรับตัวด้านการผลิต จากการท่ีต้องพึ่งพาแรงงาน

จากภายนอกครอบครัวแทนแรงงานจากลูกหลานเกษตรกร ส่งผลท าให้
ต้นทุนในส่วนของค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทางการเกษตร ท าให้เกษตรกรน าเอาอุปกรณ์เครื่องจักรมา
ทดแทนแรงงงานคน เช่น การใช้รถขุดและไถเพื่อปรับหน้าดินในขั้นตอน
การเตรียมดิน การใช้เครื่องพ่นปุ๋ยและยาในขั้นตอนของการดูแลรักษา 
เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตแล้วยังช่วยเพิ่มความสะดวก
และรวดเร็วในการท างานอีกด้วย   
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 3.2 การปรับตัวด้านสังคมและวัฒนธรรม อาชีพเกษตรกร

นาแห้วเป็นอาชีพท่ีต้องพึ่งพาน้ าฝนตามธรรมชาติ จากความไม่แน่นอนของ
ฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพอากาศและปริมาณน้ าฝน ส่งผลท าให้
ปริมาณผลผลิตแห้วท่ีได้มีปริมาณและคุณภาพท่ีไม่แน่นอน บางช่วงได้
ปริมาณผลผลิตแห้วน้อยในขณะท่ีบางช่วงมีปริมาณมากเกินความต้องการ
ของตลาดท าให้พ่อค้าคนกลางกดราคา ในขณะท่ีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ท า
ให้เกษตรกรบางรายไม่ต้องการสืบทอดอาชีพเกษตรกรนาแห้วให้แก่
ลูกหลาน เพราะเกิดความรู้สึกว่าเป็นอาชีพท่ีเหน่ือยและรายได้ไม่แน่นอน 
อีกท้ังเด็กรุ่นใหม่ก็เลือกไปประกอบอาชีพตามระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
รวมถึงความเชื่อในชื่อของ “แห้ว” ท่ีมีความหมายว่าไม่ส าเร็จลุล่วงหรือ
สมหวังซ่ึงถือว่าไม่เป็นมงคล ท าให้ความต้องการของตลาดมีน้อย แต่
อย่างไรก็ตามก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมหวัง” เพื่อความเป็นมงคลแทนชื่อ 
“แห้ว” เพื่อให้คนหันมาบริโภคแห้วมากขึ้น 
 3.4 การปรับตัวด้านเศรษฐกิจ  จากปัญหาต้นทุนการผลิตแห้ว
ท่ีสูงขึ้น ท้ังปุ๋ยเคมีท่ีต้องใช้ในช่วงหลังปักด าต้นกล้าและช่วงเดือนท่ี 4 เพื่อ
เร่งการเจริญเติบโตของหัวแห้วและต้นแห้ว สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาทิเช่น หนอนกอ หอยเชอรี่ โรครา ฯลฯ ซ่ึงโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 
25,000 บาทต่อพื้นท่ีนา 1 แปลง ท าให้เกษตรกรเกิดการปรับตัวเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต โดยการซ้ือปุ๋ยเคมี สารป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูสัตว์
ในช่วงท่ีมีรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) การใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณ
ลดลง รวมถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่าย  

3.5 การปรับตั วด้ านสภาพภูมิ อากาศ จากปัญ หาการ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศท่ีเพิ่มสูงขึ้น ภาวะฝนแล้ง 
ได้ส่งกระทบต่อการท านาแห้ว เน่ืองจากแห้วเป็นพืชท่ีต้องการน้ ามาก 
เกษตรกรนาแห้วมีการปรับตัวโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต
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เพิ่มขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องสูบน้ าจากแม่น้ าเข้าสู่แปลงนาแทนการรอ
น้ าฝน การขุดบ่อน้ าไว้ในท่ีนาของตนเอง เป็นต้น ท้ังน้ีเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากภาวะฝนแล้งท่ีอาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตแห้ว   

ลักษณะการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้วเป็นการปรับตัวโดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีมา
ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นราคาของปุ๋ยและสารเคมีท่ีสูงขึ้น ราคาแห้วท่ีไม่
แน่นอนหรือสภาพอากาศท่ีแปรปรวน  ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการปรับตัว
ของ Roy ท่ีได้กล่าวว่า มนุษย์จะมีการปรับตัวเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เข้ามา
ในชีวิตโดยใช้การเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริยาภรณ์ (2551) 
ท่ีได้กล่าวว่า การปรับตัวเป็นเกิดจากความพยายามของบุคคลท่ีจะแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นแก่ตนเอง เพื่อให้การแก้ปัญหาเหล่าน้ันเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จนบุคคลน้ันสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมน้ัน
ได้อย่างปกติสุข 

 

สรุปการวิจัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นท่ีปลูกแห้วของประเทศไทยโดยพบ

มากในอ าเภอเมือง อ าเภอสามชุก และพบมากท่ีสุดในอ าเภอศรีประจันต์ 
ประมาณ 1,699 ไร่ โดยเฉพาะในต าบลมดแดง พบพื้นท่ีปลูกมากถึง 700 
ไร่ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีท่ีเหมาะสม   

เกษตรกรนาแห้วต าบลมดแดงส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ีนาเป็นของตนเอง 
มีเพียงบางส่วนท่ีเช่านาโดยมีอัตราเช่าปีละ 2,000-2,600 บาทต่อปี โดยมี
พื้นท่ีถือครองรายละประมาณ   5-15 ไร่ ประกอบอาชีพท านาแห้วมาเป็น
ระยะเวลา 5-10 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่อยู่ท่ี 64,000 บาท แม้ว่าต้นทุนการ
ผลิตจากค่าปุ๋ย ค่ายาจะมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพการ
ท านาแห้วควบคู่กับการท านาข้าว เพราะเป็นอาชีพท่ีสืบทอดมาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษจนมีความช านาญ พลวัตการเปลี่ยนแปลงการท านาแห้วมีท้ัง
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ด้านการผลิต  ด้ านสั งคมและวัฒนธรรม ด้ าน เศรษฐกิ จและด้าน
สภาพแวดล้อม   มีการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนมากนัก ยังคงใช้ภูมิปัญญา
และความช านาญของเกษตรกร มีเพียงบางขั้นตอนท่ีใช้อุปกรณ์เครื่องจักร
เข้ามาช่วยเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตท่ีจากค่าจ้าง ส่วนต้นทุนการผลิตจากค่าปุ๋ยเคมีและยาท่ีสูงขึ้นท าให้
เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ปริมาณฝนท า
ให้เกษตรกรต้องขุดแหล่งเก็บน้ าและการสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติเข้าสู่
นาแห้ว 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและ

หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในการรวบรวมเป็นองค์ความรู้ของชุมชนให้แก่ผู้ท่ี
สนใจต่อไป และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
วางแผนก าหนดนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือให้ความรู้ด้านวิชาการและ
ด้านเศรษฐกิจแก่เกษตรกรนาแห้ว เช่น การประกันราคาแห้ว การปล่อยเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จากแห้วเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างทัศนคติและส่งเสริมให้คนไทยบริโภค
แห้ว อันเป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
สามเสาหลักในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป และในการศึกษาครั้งต่อไปควร
จะศึกษาประเด็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แห้วเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เกษตรอ าเภอศรีประจันต์ เกษตร
ต าบลมดแดง และเกษตรกรนาแห้ว ต าบล มดแดง อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
งานวิจัยชิ้นน้ี 
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