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นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บทนํา:
ความสําคัญของแมบานเกษตรกรตอการทําเกษตรในครอบครัว
ในการพัฒนาการเกษตรใหมีความกาวหนาและยั่งยืนนั้น องคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่ง คือ เกษตรกร ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ประเทศไทยประกอบดวยผูหญิง จํานวน 33,387,300 คน
และผูชายจํานวน 32,179,100 คน และในทุกภาคของประเทศมีจํานวนผูหญิงมากกวาผูชาย ทั้งนี้ ในดาน
การเกษตร พบวามีแรงงานหญิงจํานวน 5,456,700 คน มีแรงงานชายจํานวน 7,290,200 คน และจาก
การศึกษาขอมูลดานแรงงาน พบวา แรงงานหญิงละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมมากกวาแรงงานชาย (สถาบันวิจัย
บทบาทหญิงชายและการพัฒนา, 2550) ซึ่งอาจบงชี้ไดวาแมบานเกษตรกรไมไดรับความสําคัญในการเขารวม
กิจกรรมหรือรับความรูดานการเกษตรเทาที่ควร การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร การถายทอด
ความรู ขอมูล ขาวสาร หรือเทคโนโลยีตางๆ อาจมุงเนนไปสูเกษตรกรชายเปนสวนใหญ ซึ่งอาจเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหการพัฒนาการเกษตรของประเทศยังไมสามารถดําเนินการใหกาวหนาไปไดอยางยั่งยืน
โครงสร า งสั ง คมไทยตั้ ง แต อ ดี ต มาจนถึ ง ป จ จุ บั น ได
จัดแบงหนาที่ใหผูหญิงและผูชายเอาไวอยางชัดเจน ผูหญิงมีหนาที่
ทางดานเศรษฐกิจ กลาวคือ ตองรับผิดชอบชีวิตความเปนอยู และ
ความอยู รอดของตนเองและทุ กคน ในครอบครั ว จึ งถื อได ว า
แมบานเกษตรกรถือเปนผูที่มีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่ง
ที่ ผ านมามี งานวิ จั ยในหลายประเทศ ที่ มุ งเน นศึ กษาเกี่ ยวกั บ
บทบาทของสตรีใน ภาคเกษตร ไมวาจะเปนงานวิจัยในประเทศ
อังกฤษ (Gassan 1980; Symes and Marsden 1983) ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pearson 1979; Sachs 1983;
Rosenfeld 1985; O’Hara 1998) ประเทศแคนาดา (Koskie 1982; Martz 2006) และประเทศไทย (วิสุทธิ์
เหล็กสมบูรณ 2545; นิยม บัวบาน 2536; Natpracha 1991 และ Patkul 2001) ลวนศึกษาโดยมุงไปยัง
สตรี ในภาคเกษตรกรรม โดยในประเทศไทยก็มีการศึกษาวิ จัยมาอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบั น โดย
กาญจนา แกวเทพ (2535) ไดกลาวไววา สังคมไทยนั้นโดยพื้นฐานเปนสังคมเกษตรกร มีการใชเทคโนโลยี
ผอนแรงแตเพียงเล็กนอยในการผลิต หากแตไดอาศัยแรงงานคนเปนหลัก ดังนั้น หญิงในชนบทจึงทํางานใน
ไรนาเคียงบาเคียงไหลกับผูชายมาโดยตลอดนับตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน (แมวาในรายละเอียด อาจจะมีการ
แบงสัดสวนแตกตางกันบาง เชน ผูชายจะใชเวลามากกวาในงานที่หนัก เชน ไถ คราด สวนผูหญิงจะทํางาน
ในสวนที่เบากวา เชน ปกดํา เก็บเกี่ยว แตการแบงงานดังกลาวก็ไมไดเด็ดขาดตายตัวและมีลักษณะรวมแรง
กันทํางานมากกวา) จากการศึกษาผลงานวิจัยสวนใหญจากหลายประเทศจึงพบวา สตรีในภาคเกษตรกรรมมี
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บทบาทที่สําคัญในดานการผลิตในฟารม การรักษา การจัดหาแรงงานเกษตร เงินทุน การตัดสินใจ การจัดการ
ตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว การแบงงานกันทําในครอบครัวชนบท บทบาทของแมบาน
เกษตรกรทั้งงานที่เปนเรื่องของการผลิตและงานบานยังไมไดแบงแยกกันโดยเด็ดขาด แมบานเกษตรกร
นอกจากจะตองทํางานหนักในไรนาแลว ยังตองรับภาระงานในบานดวย จะเห็นไดวา แมบานเกษตรกรตอง
รับภาระที่หนัก ไมวาจะเปนงานในไรนา การเลี้ยงสัตว การดูแลครอบครัว ทั้งนี้ รวมถึงการตัดสินใจในเรื่อง
ตางๆ ของครอบครัวอีกดวย
การตัดสินใจของแมบานเกษตรกรในครอบครัว
การตัดสินใจในครัวเรือนเปนกระบวนการของการตอรองระหวางภรรยาและสามี และสัมพันธกับ
อิทธิพลของความเปนปจเจกในดานการตัดสินใจที่อาจสะทอนมาจากพื้นฐานของบทบาททางเพศ ครัวเรือน
เกษตรมีการปฏิบัติที่หลากหลายของการผลิต การจัดการและการตัดสินใจในครัวเรือนที่มีผลตอการประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรและครอบครัวในระยะยาว ในแผนภาพที่ 1 แสดงถึงกระบวนการ
ตัดสินใจในการตอบสนองตอครัวเรือนเกษตร ซึ่งมีอิทธิพลจากบทบาทการทํางาน ความสัมพันธทางเพศ
รวมทั้งเปาหมายของครัวเรือน ลักษณะของครัวเรือนเกษตรและฟารม

ฟารม
ขนาดของฟารม
ชนิดของฟารม
เปาหมายของฟารม

ครัวเรือนเกษตร
เปาหมายของครัวเรือน
บทบาทการทํางาน
ความสัมพันธทางเพศ
เอกลักษณทางเพศ

ครอบครัว
อายุ
การศึกษา
วงจรชีวิตครอบครัว

การตัดสินใจ
การตอบสนองของครัวเรือน

แผนภาพ 1 แสดงกระบวนการตัดสินใจในการตอบสนองตอครัวเรือน (Martz, 2006)
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การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกใชขั้นตอนตางๆ ในการทําการเกษตร การอบรมดานการเกษตร
รวมถึงขาวสารตางๆ ลวนเปนองคประกอบสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของแมบานเกษตรกร แมบาน
เกษตรกรเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับ
การเกษตรของครอบครัว การตัดสินใจในครอบครัวโดยทั่วไปแลวจะ
อยูในลักษณะการตัดสินใจรวมกันระหวางสามีและแมบานเกษตรกร
ความเปนผูนําในการตัดสินใจของฝายหนึ่ง ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่
รับผิดชอบ พอบานเกษตรกรจะเปนผูนําในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
ปจจัยการผลิต สวนแมบานเกษตรกรนั้นจะเปนผูนําในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริโภคและการเก็บออมของครอบครัว ทั้งนี้ หากเปน
เรื่องที่สําคัญในบาน พอบานเกษตรกรยังคงเปนผูนําในการตัดสินใจ และแมบานเกษตรกรจะมีสวนรวมใน
การตัดสินใจมากขึ้น หากแมบานเกษตรกรเปนผูที่มีการศึกษาสูง มีรายไดมาก อยูกับสามีมานาน และมา
จากภูมิหลังที่ดี มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของแมบานเกษตรกรจํานวนมาก ซึ่งมีบทบาทในการ
ตัดสินใจของครอบครัว ทั้งในดานเศรษฐกิจและการเงิน พฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือน สุขภาพ และ
ดานการพัฒนา จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา พบวา แมบานเกษตรกรมีสวนรวมในการตัดสินใจและ
จัดการเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัว การจําหนายผลผลิตจากไรนา การใชจายเงินในดานการอุปโภคบริโภค
ของสมาชิ กในครอบครัวมากกวาสามี ซึ่งเป นผู ตั ดสินใจใชจ ายเงิ นด านวั สดุอุ ปกรณ การเกษตร และบาง
ครอบครัวที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว แมบานเกษตรกรมีสวนรวมในการตัดสินใจเลี้ยงสัตวกับสามีในทุกๆ เรื่อง
ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกอาหารสัตว การนําเทคโนโลยีมาใชเลี้ยงสัตว การปองกันกําจัดโรคสัตว การวางแผนการ
เลี้ยงสัตว และการคัดเลือกพันธุสัตว (นิยม บัวบาน 2536; Gasson 1980; Martz 2006; Atlas 1994)
อยางไรก็ตาม การตัดสินใจในเรื่องตางๆ ของแมบานเกษตรกรมีความสัมพันธกับอายุ รายได
การศึกษา การเรียนรูทักษะใหมๆ (เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหมๆ) รวมไปถึงการรับรูขอมูลขาวสารที่มี
สวนชวยในการตัดสินใจดวย (นิยม บัวบาน 2536; Martz 2006; Meada 2005) ดังนั้น หนวยงานดาน
การเกษตรจึงไมควรเพิกเฉยตอการใหความรูดานการเกษตรใหมๆ ตอแมบานเกษตรกร เจาหนาที่ของรัฐ
ควรกระตุนแมบานเกษตรกรใหเกิดความสนใจดานขาวสารการเกษตร การตลาด ราคาผลผลิตเกษตร ยิ่ง
ไปกวานั้น แมบานเกษตรกรควรไดรับความรูและขอมูลขาวสารดานการเกษตรเชนเดียวกับเกษตรกรชาย
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตกระแสโลกาภิวัตน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ผานมา การพัฒนาที่ผานมาเปนการพัฒนาในดาน
ความเจริญเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ และปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตนั้นมองกันที่
อุตสาหกรรม เนนความเจริญทางวัตถุ จนเกิดผลรายตอธรรมชาติแวดลอม เปนการพัฒนาที่ไมสมดุล ทํา
ใหธรรมชาติเสื่อมโทรม และเกิดปญหามากมายไมวาจะเปน ปญหาสภาพแวดลอม ปญหาสังคม และ
ปญหาสภาพจิตใจ จึงเปนการพัฒนาที่ผิดพลาด กําลังจะทําใหโลกสูหายนะ และความพินาศ สงผลใหเกิด
การพัฒนาที่ไมยั่งยืน โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง การปกครองของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และมีความซับซอนมากขึ้น เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการ
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เปลี่ยนแปลงภายในของภาวะเศรษฐกิจและสังคม ภาค
การเกษตรของไทยยังคงตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน
ทางดานการตลาดที่นับวันจะมีความรุนแรงและซับซอน
มากยิ่ ง ขึ้ น แต ป ญ หาสํ า คั ญ ของประเทศยั ง คงอยู
โดยเฉพาะปญหาความยากจนและการกระจายรายได ที่
เปนปญหาสําคัญของภาคเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จ
พระเจ า อยูหั ว ภูมิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงตระหนัก ถึ งป ญ หา
เหลานี้มาโดยตลอด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปน
ปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระ
ราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2517 และพูดถึงอยางชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540
(ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540) เพื่อเปนแนวทางการแกไขเศรษฐกิจของประเทศไทย ใหดํารงอยูได
อยางมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ (ศูนยกลางความรูแหงชาติ, 2542)
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง มีความพอเพียง และมีความพรอมที่จะจัดการตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ซึ่งจะตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน
เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเพียงการประหยัด แตเปนการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและยั่งยืน เพื่อใหสามารถอยู
ไดแมในโลกที่มีการแขงขันสูง (ศูนยกลางความรูแหงชาติ, 2542; Mongsawad 2007) เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนําไปประยุกตใชได โดยเริ่มจากตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติในการพัฒนาและการ
จัดการภายใตยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และยังสามารถชวยตอสูกับความทา
ทายในดานความยั่งยืนของสภาพแวดลอม ความเปนอยูที่ดีของมนุษย และบทบาทของรัฐบาล
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดแบบองครวม ซึ่งจะชวยปองกันประชาชนและประเทศชาติจาก
วิกฤตการณตางๆ เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดในสถานการณตางๆ และเปนการมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงไดเนนย้ําใหใชความรูและปญญาในการพิจารณาสิ่งตางๆ ซึ่ง
ตองประกอบดวยความซื่อสัตย ความขยัน ความปลอดภัย และการแบงปน ความรูนั้นเปนหนึ่งเงื่อนไขที่
จําเปนสําหรับการประสบความสําเร็จของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากปราศจากความรู ก็จะทําให
ปราศจากความมีเหตุผลและภูมิคุมกันที่ดี ควบคูกับการตัดสินใจที่มีเหตุผล การเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร
ประสบการณที่ผานมา ทักษะการคิดวิเคราะห และการนําไปประยุกต ซึ่งทายสุดเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให
เกิดความสมดุลและความยั่งยืน (ศูนยกลางความรูแหงชาติ, 2542; Mongsawad, 2007).
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ดังที่ปรากฎโดยทั่วไปจะเห็นกรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งที่ เ ป น รู ป สามห ว งเสมื อ นเป น ตั ว แทนของ 3 องค ป ระกอบ ควบคู กั บ 2 เงื่ อ นไขคื อ ความรู คู
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คุณธรรม เงื่อนไขความรูนั้น ตองเรียนรูจากขอมูลขาวสารและประสบการณ ความรู ภูมิปญญา ความ
รอบคอบ สวนเงื่อนไขคุณธรรมนั้น คือ ความซื่อสัตย การทํางานหนัก การแบงปน ความอดทน การนํา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัตินั้น ประชาชนควรอยูอยางปรองดองกัน ควบคูกับความยั่งยืนของสังคมและ
สิ่งแวดลอม จึงจะสามารถอยูไดภายใตผลกระทบของโลกาภิวัตน
บทสรุป
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ขอมูล/ขาวสาร

แมบานเกษตรกร

การมีสวนรวมของแมบานเกษตรกรตอการ
ตัดสินใจในครอบครัว

การทําการเกษตรของครอบครัว
(ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง)

ความรู
(งานประจํา)แมบาน
เกษตรกรเปนผู
ตัดสินใจ

(งานใหม)
แมบานเกษตรกร
ปรึกษาพอบาน
เกษตรกรในตัดสินใจ
รวมกัน

ครอบครัวมีความเปนอยูที่ดี
(ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง)

ชุมชนมีความเขมแข็ง ยั่งยืน

จากแผนภาพที่ผูเขียนไดสรุปไวขางตนนี้ แสดงถึงบทบาทของแมบานเกษตรกร ตั้งแตการไดรับ
ขอ มู ล ข า วสารต า งๆ หรื อ อาจเป น เทคโนโลยี ส มั ย ใหม ที่ เ กี่ย วข อง ภายใต ก ระแสโลกาภิ วั ต นที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันนั้น ถือวามีอิทธิพลเขาครอบงําตอ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตางๆในโลกที่จะตองปฏิบัติตาม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงถูก
นํามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนคนไทย เพื่อใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
โดยเริ่มตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ จากการที่แมบานเกษตรกรไดรับขอมูล ขาวสารตางๆ
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แลว จะนําไปสูการมีสวนรวมตอการตัดสินใจในครอบครัว ซึ่งอาจเปนการตัดสินใจดวยตนเอง หรือการ
ตัดสินใจรวมกันสามี ซึ่งสงผลไปถึงประกอบอาชีพเกษตรของครอบครัว (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
มี ก ารทํ า กิ จ กรรมหลายชนิ ด ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น ทํ า กิ จ กรรมที่ เ กื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น มี ก ารใช แ รงงานใน
ครอบครัวทํากิจกรรมเพื่อลดรายจาย เสริมรายได และปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําให
ครอบครัวมีความเปนอยูที่ดี (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได โดยมี
ปจจัย 4 ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เกษตรกรมีบานเรือน โดยอาศัยอยูในพื้นที่ทําการเกษตร ทํา
ใหสามารถดูแลเรือกสวนไรนาและกิจกรรมการเกษตรไดเต็มที่ นอกจากนี้ยังสามารถทํากิจกรรมการเกษตร
รอบๆ บริเวณที่อยูอาศัยเพื่อใชในการบริโภคและใชสอยอื่นๆ รวมถึงการใชวัสดุที่มีอยูในไรนาและทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และยังมีรายไดเสริมจากการขายผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคอีกดวย จากการที่
ครอบครัวมีความเปนอยูที่ดี สงผลใหการเกษตรของประเทศไทยมีการพัฒนาโดยใชทรัพยากรที่มีอยู
ภายในชุ ม ชนใหเ กิ ด ประโยชน สู งสุ ด เมื่อ ชุ มชนเข ม แข็ง สง ผลใหป ระเทศชาติ มีค วามเข ม แข็ ง ยั่ ง ยื น
สามารถยืนหยัดอยูไดภายใตการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งถือเปนการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรของ
ไทยในอนาคตใหทัดเทียมกับนานาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรที่
ยั่งยืนนั้น ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจจะตองบูรณาการเขาดวยกัน จะทําใหเกิดสภาพที่เรียกวา
เปนภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดลอม การคุมครองสภาพแวดลอมควบคูไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยใหประชาชนคนไทยเปนแกนกลางการพัฒนาเพื่อสรางใหเกิดความสมดุลระหวางคน
ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง เพื่อใหอยูรวมกันดวยความเกื้อกูลกัน ไมทําลายลางกันทุกสิ่งในโลกก็จะอยูรวมกัน
อยางสงบสุข สงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง

ศันสนีย นายอง
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