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บทคัดย่อ 

งานวิจัยช่ือว่า การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี  การวิจัยครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษารูปแบบและการจัดการการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดราชบุรี (2)  เพ่ือ
ศึกษาการบูรณาการพุทธธรรมในการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดราชบุรี  (3) เพ่ือศึกษากระบวนการลด
ต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี  การวิจัยในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พระภิกษุสงฆ์  นักวิชาการ ประธานโครงการการลดต้นทุนการปลูกข้าว ผู้ใหญ่บ้าน  ชาวนา 
จํานวน 10 ท่าน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการทําวิจัยในครั้งน้ี 

ผลการวิจัยพบว่า 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การใช้พุทธวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาการลดต้นทุนการปลูกข้าวใน

จังหวัดราชบุรีได้พบว่า (1) ทําให้เกิดรูปแบบการลดต้นทุนการปลูกข้าวทําให้ลดต้นทุนได้จริงโดยอาใช้หลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา (2) หลักธรรมท่ีใช้ในการแก้ปัญหาการลดต้นทุนการปลูกข้าวคือหัวใจเศรษฐีคือ ขยันทํางาน 
รักษาสิ่งของไว้ เลี้ยงชีพชอบ  และวางตัวให้เหมาะสม  (3) และมีกระบวนการในการลดต้นทุนการปลูกข้าวโดย
อาศัยคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและอาศัยหลักทางสายกลางในดํารงชีพด้วยความขยันและไม่ประมาท ซ่ึงทําให้
ชาวนาในอําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าเดิม ทําให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และทําให้
ประชาชนมีความสุขใจมากข้ึน และมีรายได้สูงข้ึน ทําให้ประชาชนย้ายถ่ินน้อยลง  

 

คําสําคัญ : ต้นทุน,  การลดต้นทุน,  ข้าวไร่,  พุทธวัฒนธรรม   
 

ABSTRACT 
The research entitled “ the cost reduction of rice plantation according to Buddhist 

culture in Ratchaburi province and the objectives of this research were  (1)  to study the model 
of cost reduction of rice plantation according to Buddhist culture in Ratchaburi province,    (2) 
to  study the integration of Buddhadhamma towards cost reduction of rice plantation in 
Ratchaburi Province,    (3) to study the process of cost reduction of rice plantation according to 
Buddhist culture in Ratchaburi province.   A research methodology was a qualitative research  
by collecting the data through the depth interview from the  10 community leaders , monks, 
academician, chairman of rice project and farmers as the key informants of this research. 

The Findings of Research as follows : 
From the depth interview found that  the way to use the Buddhist culture to solve 

the cost reduction of rice plantation in Ratchaburi province , found that (1) it could really 

                                                 
1 อาจารย์ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร 
2 อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐปศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 2 (MCU CONGRESS II)   
 

- 469 - 

reduce the cost of rice plantation , (2) Dhamma to use for solving the rice cost as the heart of 
millionaire name as working hard , assets keeping , right livelihood and  life balance (3) had the 
process to reduce the rice cost by using Dhamma for living , using the middle way, working hard 
and no negligence. Therefore , it made the people in Banpong sub-district of Ratchaburi 
province happy and had high standard of living , had the harmony and happiness , high income 
and no migration problem any more. 

 

Key Words :  Cost,  Cost Reduction,  Rice Plantation,  Buddhist Culture 
 

1. บทนํา 
การพัฒนาประเทศไทยตามกระแสหลักโดยใช้ระบบทุนนิยมมักจะมุ่งเน้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ

เป็นสําคัญ ซ่ึงให้ความสําคัญต่อมิติความเป็นธรรมทางสังคมน้อยมากนอกจากน้ียุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะให้
ความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นผลทําให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางของความทันสมัย ให้ทุก
คนมีชีวิตตามท่ีต้องการไปสู่ความเป็นคนทันสมัย(Modern man) จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีประเทศไทย
กําลังเผชิญน้ีส่งผลกระทบร้ายแรงไปสู่ประชาชนเกือบทุกระดับของสังคมไทย โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของเมืองได้กลายเป็นปัจจัยดูดคนในชนบทให้อพยพย้ายถ่ินเข้าสู่เมือง เพ่ือขายแรงงานส่งผลให้ชุมชนขาด
ศักยภาพในการร่วมกันทํากิจกรรมกลุ่มและทําให้เกิดการล่มสลายทางโครงสร้างวัฒนธรรมของชุมชน รวมท้ัง
ปัญหาสังคมเริ่มทวีความรุนแรงและมีจํานวนมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ปัญหาวิกฤติ
ทางศีลธรรม หรือปัญหาสังคมอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ  โดยพบว่าทุกวันน้ี
ประเทศไทยมีอาชญากรรมในอัตราสูงมาก การปล้น การจ้ี ลักขโมยเกิดข้ึนอย่างมากมาย กาคดโกงหรือคอรัปช่ัน
สาเหตุมาจากท้ังปัจจัยภายในและภายนอก อันได้แก่ ความย่อหย่อนในศีลธรรมและคุณธรรม ความขาดแคลน 
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ความอยากได้ใคร่ดีความกลัวว่าจะน้อยหน้าตนอ่ืนการแข่งขันในทางวัตถุ ความเคย
ชินและความคิดว่าคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติ และปรากฏการณ์ในสังคมไทยยังพบว่าคนไทยหมกมุ่นในอบายมุข 
ปัจจุบันคนไทยดื่มเหล้าสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และติดอันดับ 1 ใน 15 ของโลก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ ขณะท่ีประเทศอ่ืนมีแนวโน้มลดลง และยังพบว่าคนไทยนิยมเล่นการพนันและซ้ือหวยอย่างแพร่หลาย 
(ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2554) ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าว เมื่อผนวกกับความฟุ้งเฟ้อกับค่านิยมบริโภค ซ่ึงแพร่หลายไป
ยังทุกระดับ ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็ก เมืองหรือชนบท จึงนําไปสู่ปัญหาต่างๆมากมาย อาทิ ปัญหาหน้ีสิน ปัญหา
ความแตกแยกในครอบครัว และปัญหาอาชญากรรม 

โดยในขณะน้ีสังคมไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตทางศีลธรรม ซ่ึงโดยเน้ือแท้แล้วยังเป็นรากเหง้าชอง
วิกฤตต่างๆ อีกมามายในปัจจุบัน อาทิ วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม วิกฤตทางการเมือง และวิกฤตทางเศรษฐกิจ รวม
ไปถึงช่องว่างท่ีกว้างข้ึนระหว่างคนรวยกับคนจน และความขัดแย้งท่ีรุนแรงข้ึนภายในชาติ นอกน้ันวิกฤติศีลธรรม
ดังท่ีกล่าวมายังเป็นภาพสะท้อนถึงความล้มเหลวของสถาบันต่างๆ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการเสริมสร้างศีลธรรมใน
สังคมไทย อาทิ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถาบันศาสนา กล่าวคือ ครอบครัวเป็นสถาบันแรกท่ีมีหน้าท่ีให้
การกล่อมเกลาทางศีลธรรมแก่ผู้คนโดยเฉพาะในช่วงต้นๆของชีวิต ในอดีตครอบครัวได้มีบทบาทอย่างสําคัญใน
การจรรโลงศีลธรรมทางสังคม แต่ปัจจุบันครอบครัวมีบทบาทลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัด สําหรับชุมชนเองใน
อดีตครอบครัวถูกแวดล้อมด้วยชุมชน ชุมชนจึงมีความสําคัญรองลงมาจากครอบครัวในการกล่อมเกลาศีลธรรม
แก่บุคคลตั้งแต่เล็กจนโต การกล่อมเกลาน้ันอาจเกิดจากปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชน ซ่ึงมักดูแลเอาใจใส่ดูแลกัน
ในฐานะเครือญาติกันหรือการนับถือเสมือนญาติพ่ีน้องกันท้ังหมู่บ้าน ประกอบกับวิถีชีวิตท่ีต้องพ่ึงพาอาศัยกันใน
ชุมชน ซ่ึงจากสภาพดังกล่าวได้เปลี่ยนไปอย่างแทบจะสิ้นเชิง ความผูกพันแน่นแฟ้น ภายในชุมชนได้จางหายไป
มาก เศรษฐกิจสมัยใหม่ทําให้ผู้คนพ่ึงพาตลาดและปัจจัยภายนอกมากข้ึน ผู้คนจึงเป็นอิสระจากชุมชนและใช้ชีวิต
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ในลักษณะต่างคนต่างอยู่มากข้ึน และประเพณีต่างๆก็มีผู้คนเข้าร่วมน้อยลง เพราะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
สมัยใหม่ จึงมีอิทธิพลต่อสํานึกศีลธรรมของผู้คนน้อยลง กล่าวอีกนัยหน่ึงกระแสการพัฒนาให้ทันสมัย ได้ทําให้
ชุมชนอ่อนแอเป็นลําดับ ขณะเดียวบุคคลก็มีความเป็นปัจเจกชนมากข้ึน โดยชุมชนไม่สามารถควบคุมได้ดังแต่
ก่อน นอกจากน้ันสถาบันศาสนาโดยเฉพาะวัด ท่ีมีบทบาทโดยตรงในการสร้างสํานึกทางศีลธรรมของผู้คนใน
สังคม ได้ถูกแยกออกไปจากวิถีชีวิตของผู้คนท่ัวไปบทบาททางสังคมท่ีวัดเคยมี ได้ถูกหน่วยงานอ่ืนดึงเอาไปทํา 
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล กรมประชาสงเคราะห์ กรมการปกครอง ผู้คนมีความจําเป็นเข้าวัดน้อยลง อีกท้ังวิถี
ชีวิตท่ีเร่งรัด ก็ทําให้มีเวลาน้อยลงท่ีจะมาวัด แม้แต่ในวันสําคัญทางศาสนาก็ตาม และสถาบันสุดท้ายท่ีถือว่าเป็น
การให้การศึกษาโดยตรงแก่ประชาชน คือ โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ซ่ึงพบว่าไม่ได้ช่วยให้ระดับศีลธรรม
ของผู้คนเพ่ิมข้ึนเลย กลับลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด ทุกวันน้ีพ้ืนท่ีเสี่ยงได้รุกเข้าไปในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน ทําให้นักเรียน
จํานวนไม่น้อยกลายเป็นเหยื่อ โดยท่ีครูแทบจะไม่สามารถปกป้องได้ 

จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในรอบหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ยึดการบริหารประเทศ 
โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนาเป็นสําคัญ จึงได้รอดพ้นจากวิกฤต สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และนําไปสู่
การพัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซ่ึงการ
พัฒนาท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง เปรียบเสมือนรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันและหลักคิดสําหรับ
การบริการงานหรือพัฒนางานต่างๆ เพ่ือนําองค์กรและชุมชนโดยรวมไปสู่ความยั่งยืนและความเข้มแข็งในระยะ
ยาว  ซ่ึงการพัฒนาท่ีนําไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรได้น้ัน จึงน่าจะเป็นการพัฒนาท่ีทํา
ให้ชุมชนมีพ้ืนท่ีทางสังคมในการทํากิจกรรมสาธารณะมากท่ีสุด เพราะจะช่วยทําให้เกิดระบบความสัมพันธ์หรือ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ิมข้ึน จนชุมชนสามารถรวมกันเป็นปึกแผ่นได้ เพราะการทํากิจกรรมร่วมกัน  )Collective 
actions) ของสมาชิกชุมชนเป็นการรวมพลังท่ีนําไปสู่การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันซ่ึงเป็นทุนทางสังคมท่ีสามารถ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มและองค์กรแล้วทําให้เกิดผลออกสู่การทํากิจกรรมสาธารณะ3 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันชุมชนเริ่มมีความอ่อนแอลง แต่ก็ยังคงมีศักยภาพท่ีจะสามารถนําพาให้ชุมชนพ้น
วิกฤตตามกระแสการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงท่ีเช่ียวกรากให้สังคมไทย ซ่ึงประเด็นท่ีสําคัญท่ีทําให้ชุมชนฝ่า
วิกฤตต่างๆไปได้ คือ พลังชุมชนท่ีอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ในการเรียนรู้ และการเรียนรู้ท่ีสําคัญคือ 
การเรียนรู้ตัวเอง ชาวบ้านต้องหันหลับทบทวนรากฐานของตัวเอง และชุมชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการค้นหา
เหตุแห่งทุกข์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน ค้นหาภูมิปัญญาเดิมท่ีมีอยู่ในตัวเองและคนอ่ืนๆ ในชุมชนเดียวกัน  ซ่ึงพลัง
ชุมชน คนถือเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนชุมชน โดยเน้นย้ําให้คนมีจิตสาธารณะ มีศีลธรรม มีจริยธรรม อัน
เป็นรากฐานของการดําเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆซ่ึงมีหลายชุมชนท่ีเมื่อมีการหันหน้ามาร่วมกัน ปรากฏว่า
สามารถลดปัญหาภายในชุมชนลงไปได้มาก เช่น อบายมุข ไม่ว่าการพนันหรือการดื่มเหล้าลดลง วัยรุ่นลดการมั่ว
สุมและทะเลาะกันน้อยลง นอกจากน้ันสภาพความเป็นอยู่ในชุมก็ดีข้ึน เน่ืองจากมีการร่วมมือดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรสาธารณะ มีการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ซ่ึงการท่ีชุมชนร่วมมือกันได้น้ันเกิดจากการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม ซ่ึงมีหลายลักษณะเช่น การทําโครงการสัจจะสะสมทรัพย์ การทําแผนชุมชน การ
อนุรักษ์ผ่าชุมชน เป็นต้น การได้ทํางานร่วมกันและเห็นผลสําเร็จได้ไม่อาจทําได้ด้วยตัวคนเดียว แต่เป็นการทําให้
ชาวบ้านเห็นคุณค่าของการร่วมมือกัน เกิดความไว้วางใจ การมีจิตสาธารณะท่ีอยู่บนฐานของจริยธรรม ศีลธรรม 
ในการทําให้คนมีศีลธรรมได้น้ันก็เพราะมีระบบเศรษฐกิจท่ีเก้ือกูลกัน หากต้องการช้ีให้เห็นว่าศีลธรรมของบุคคล
น้ัน นอกจากคุณธรรมภายในหรือจิตสํานึกแล้ว ยังต้องอาศัยเง่ือนไขทางสังคมหรือสภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
องค์ประกอบด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ต้องมีระบบหรือโครงสร้างท่ีเก้ือกูลศีลธรรมหรือส่งเสริมให้คนทํา
ดีได้ง่ายข้ึน ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็สามารถพ่ึงตนเองได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทัศน์  )Paradigm 
shift) และเจตคติท่ีดีต่อชีวิตและสังคม ตามกรอบแนวคิดและเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในระยะพัฒนา
                                                 

3 ประเวศ  วะสี ,  ยุทธศาสตร์รัตนโกสินทร์   .กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ. ,  2547 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11    )2555 -2559  ( ท่ีมุ่งพัฒนาประเทศสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
(green and happiness society) ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการพัฒนาทุน 3 
ประการ คือ ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งการสร้าง
ความสุขให้เกิดข้ึนแก่คนและสังคมไทย4 และแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี11   ได้ให้
ความสําคัญกับการเมืองระดับท้องถ่ิน ซ่ึงมีความใกล้ชิดกับประชาชนระดับรากหญ้า และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมมากข้ึน เน้นการพ่ึงตนเอง ช่วยเหลือเก้ือกูล ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาชุมชนในภาพรวมท้ังด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีอาศัยความเข็มแข็งของชุมชนและการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมรวมพลังเพ่ือให้เมืองและชุมชนมีความสงบ สะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และวิถีชีวิตมีความสุข เพ่ือก่อให้เกิดเศรษฐกิจรากฐานท่ีเข้มแข็งและช่วยลดความยากจนท่ีมีอยู่ ท้ังท่ี
เป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังน้ีการเสริมสร้างทุนทางสังคมจะเป็นพ้ืนฐาน
หลักโดยต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพของคนท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะและรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข็มแข็ง5 

สําหรับแนวทางพัฒนาภาคกลางน้ัน ปรากฏว่า ได้มีการกําหนดแนวทางในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนโดยใช้ลักพุทธรรมเพ่ือให้ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาสถาบัน
ของตนเองและสังคมโดยส่วนรวม โดยเน้นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในครอบครัวและชุมชนภายใต้
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา การส่งเสริมการรวมตัวของชุมชน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน6 
ซ่ึงความเข้มแข็งของชุมชนประกอบด้วยปัจจัยสําคัญสองประการ คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิตของใน
ชุมชน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆในชุมชน ซ่ึงนําไปสู่การกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสามารถสะท้อนระดับ
ความเข้มแข็งของชุมชนท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับชุมชน นอกจากชุมชนเองย่อมมีความสัมพันธ์
ทางสังคม ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญของประเทศไทยท้ังน้ีเพราะการเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศปลูก
ข้าวเป็นพืชหลักซ่ึงนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกท่ีสร้างรายได้แก่ประเทศ
ในแต่ละปีเป็นจํานวนมากโดยในปี 2553 มีมูลค่าการส่งออกถึง 168  ,19 3  ,057 ,4 22  ล้านบาท7 แม้ว่าปริมาณการ
ผลิตข้าวของประเทศไทยจะมีแนวโน้มสูงข้ึนแต่เกษตรกรไทยกลับมีคุณภาพชีวิตต่ําฐานะยากจนและมีหน้ีสินเป็น
จํานวนมากในด้านการผลิตข้าวท่ีผลิตได้ต่อไร่ส่วนมากยังมีผลผลิตต่อไร่ต่ําอยู่การผลิตข้าวในปัจจุบันเกษตรกรมี
ความจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากข้ึนทําให้ตนทุนในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วยตลอดจนประสบปัญหาภัย
ธรรมชาติอาทิเช่นฝนแล้งนํ้าท่วมวาตภัยการเกิดโรคระบาดศัตรูพืชเป็นต้น 

จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีปัญหาในการดํารงชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวทํา
ให้มีหน้ีสินมากมาย ดังน้ันจึงจําเป็นต้องหาทางในการแก้ปัญหา โดยใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วย
ชาวนาในจังหวัดราชบุรี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม และสังคมมีความปลอดภัย ซ่ึงจังหวัดราชบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 100  กิโลเมตร มีความ
หลากลายทางชาติพันธ์ุ ประเพณีและวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีฐานเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย รายได้
หลักของจังหวัด คือ ภาคการเกษตร เป็นพ้ืนท่ีการพัฒนาตามแนว เช่ือมโยงถึงพม่า โดยจังหวัดราชบุรีมีลักษณะ
สําคัญท่ีน่าสนใจคือมีการรวมกลุ่มของศรัทธาหรือชาวบ้าน ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ชายหญิงในการเช้าวัดทํากิจกรรม
ทางศาสนาการร่วมกิจกรรมในประเพณีพ้ืนบ้านเช่นระบบการเลี้ยงผีการดูแลรักษาป่าอันเป็นรากฐานสําคัญใน
                                                 

4 อําพน   กิตติอําพน,รายงานการสํารวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
กรุงเทพมหานคร 2547   

5 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร 2545 
6 สินธุ์  สโรบล, วิธีวิจัยเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน   :บทสังเคราะห์วิจัยเพ่ือท้องถ่ินในประเทศ ไทยและประสบการณ์จาก

ต่างประเทศ , เชียงใหม่ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2549 
7 กรมวิชาก  .การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านการควบคุมต นเองได้ .  กรุงเทพฯ  :การศาสนา , 2542 
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การเริ่มต้นการเสริมสร้างพลังทางศีลธรรมระดับบุคคลแล้วเช่ือมโยงกับการเสริมสร้างพลังทางศีลธรรมระดับ
สังคมเพ่ือผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมและระบบสังคมท่ีเก้ือกูลต่อวิถีชีวิตจิตสํานึกและความสัมพันธ์ท่ีดีงาม 
ผู้วิจัยมีความเช่ือว่าด้วยวิธีน้ีจะเป็นส่วนช่วยให้สังคมในจังหวัดราชบุรีดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาสืบต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบและการจัดการการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดราชบุรี 
2. เพ่ือศึกษาการบูรณาการพุทธธรรมในการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดราชบุรี 
3. เพ่ือศึกษากระบวนการลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี 
 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
การวิจัยเรื่องโครงการการลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรีศึกษาขอบเขต ดังน้ี 

1. ขอบเขตเน้ือหาได้แก่เพ่ือศึกษารูปแบบการการผลิตข้าวแบบยั้งยืนตามแนวพุทธบูรณาการ 
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลได้แก่จังหวัดราชบุรีโดยศึกษากรณีโครงการนําร่องของชุมชนบ้านหนอง

ปลาหมออําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเท่าน้ันและผู้ให้ข้อมูลสําคัญคือปราชญ์ชาวบ้านผู้นําชุมชนพระสงฆ์และ
ชาวนาในชุมชนบ้านหนองปลาหมอเป็นต้น 

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็นดังน้ี 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบด้วย หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
2. ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

สําหรับประชากรในด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง และแหล่งข้อมูลในการศึกษา ประกอบด้วย 
1. ประชากร และผู้ให้ข้อมูลหลัก 
2. ผู้นําชุมชน พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําเกษตรกร และชาวนํา ของอําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยเจาะจงเลือกพ้ืนท่ี  คือ อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2557– เดือน

กันยายน 2558 เป็นเวลา 1 ปี  
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) การรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 10 ท่านในจังหวัดราชบุรี  
 

5. ผลการวิจัย 
5.1  ผลสรุปการวิจัยการการลดต้นทุนการผลิตข้าวเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดราชบุรี จากการศึกษา

วิเคราะห์หลักการทํานาโดยวิธีการลดต้นทุนการผลติข้าวเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยได้สรุปผลได้ดังน้ี 
5.1.1 สภาพปัญหาการทําการเกษตรท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันทําให้เกิดแนวคิดท่ีมุ่งแสวงหาทางออก

ให้แก่สังคมในด้านการเกษตรได้มีทางเลือกใหม่ ๆ เกิดข้ึน ซ่ึงปฏิเสธแนวคิดการทําการเกษตรแผนใหม่ แม้ว่า
เกษตรแบบเคมียงคงเป็นกระแสหลักของระบบเกษตรของประเทศไทย แต่แนวโน้มของการทําเกษตรกรรมเช่นน้ี
กําลังทําให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง โดยปัจจุบันเกษตรกรรมทางเลือกได้กลายเป็นกระแสท่ีได้รับความนิยมเพ่ิม



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 2 (MCU CONGRESS II)   
 

- 473 - 

มากข้ึน เช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน  เกษตรผสมผสาน  พุทธเกษตร และ เกษตรทฤษฏี
ใหม่ เป็นต้น 

การเกษตรแนวพุทธ เป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวเชิงพุทธบูรณาการ ถือว่าเป็นเกษตรทางเลือกท่ี
อิงกับธรรมชาติโดยอาศัยหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในการดําเนินชีวิต  โดยมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดในการ
ดําเนินชีวิตท่ีไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความยั่งยืนใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การลดต้นทุนการปลูกข้าวเป็นเกษตรท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางผลผลิตต่อผู้บริโภค และบูรณาการกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้
ทางเกษตรและคํานึงถึงความคุ้มทุนท่ีได้รับ 

5.1.2  วิธีการทํานาข้าวตามวิถีพุทธ เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ดังน้ันลักษณะเด่นของเศรษฐกิจตามวิถีพุทธ สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นหลักคิดตามแนวการสอนของพระพุทธศาสนา โดยกรอบของศาสนาธรรมเป็นปัจจัย
ของประชาชนโดยท่ัวไป ซ่ึงพระพุทธศาสนาสอนใ ขยัน อดทน ส่งเสริมความ ห้ละความเห็นแก่ตัว มิจฉาทิฐิ สอน
ให้คนเป็นคนดี มีเมตตา มีคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ส่วนรวม มีสัมมาทิฐิ เป็นต้น    

2. มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากมายท่ีสามารถนํามาปรับใช้กับการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนได้ เพ่ือให้การดํารงชีวิตมีความสุขและพ้นทุกข์   
การดําเนินชีวิตแบบพ่ึงตนเองของประชาชนในประเทศไทย   อีกท้ังการศึกษาหาความรู้สร้างนิสัย
ขยันหมั่นเพียร ซ่ือสัตย์สุจริต ประหยัด อดออม แบ่งปัน มีเหตุผลในการกระทําสิง่ต่าง ๆ อาศัยความรู้รอบตัว 
โดยอาศัยวิถีทางธรรมชาติในการพ่ึงพากันและกันอย่างสมดุล ทําให้เกิดความเข้าใจในการอยู่รวมกัน 

3. เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุล  นับตั้งแต่การใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างสมดุล ไม่ว่า
จะเป็นทรัพยากรทางกายภาพท่ีเป็นวัตถุ เงินทุน ระบบนิเวศวิทยา ทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่ ค่านิยม อย่างเป็นองค์รวมภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลมากกว่าการเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

4. เป็นการมุ่งเน้นเป้าหมายของกิจกรรมการพัฒนาโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยการ
มองโลกแบบองค์รวมเพ่ือให้ผลของการพัฒนาเกิดประโยชน์ท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวม เพ่ือความเช่ือมโยง
สัมพันธ์ท่ีคํานึงถึงอนาคตวันข้างหน้ามากกว่าปัจจุบัน 

5. เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีคุณธรรมกํากับความรู้ใน
การดําเนินชีวิต ท้ังน้ีเพราะคนท่ีมีคุณภาพจะสามารถใช้สติปัญญาในทางท่ีถูกต้องมีเหตุมีผล และใส่ใจเรียนรู้ 
คิดค้น ปรับปรุงวิธีการ แนวทางในการจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม สมดุล แก้ไขข้อบกพร่องท้ังต่อตนเอง
และสังคมโดยรวม ก็จะนําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

6. เป็นการม่งเน้นการพัฒนาท่ีก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากการพัฒนาฐานรากของสังคม
ด้วยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครอบครัวให้มีคุณธรรมและเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ก่อน 
แล้วจึงค่อยเพ่ิมระดับการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน ได้แก่การร่วมกลุ่มอาชีพ โดยการจัดระบบการออม การจัด
สวัสดิการของชุมชนอย่างมีคุณธรรมและสร้างเครือข่ายในชุมชนขยายไปสู่สังคม  จะทําให้การพัฒนาไปถึง
ประชาชนส่วนใหญ่โดยตรง การพัฒนาอย่างเป็นข้ันเป็นตอนดังกล่าว จะทําให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน   ดั้งน้ัน 
การทําพุทธเกษตรตามหลักพุทธธรรมในเชิงพุทธวัฒนธรรมน้ัน เป็นการนําเอาหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ทําการเกษตร ซ่ึงหมายถึงทางสายกลา   เพ่ือการอยู่ดีมีสุข การอยู่ดีกินดี เรียกว่าหัวใจเศรษฐี ได้แก่ อุ อา กะ สะ 

การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามแนวพุทธวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นแนวคิดในการพัฒนา
สังคมและชุมชน  โดยเน้นทําการเกษตรแบบเรียบง่าย ตามแบบวิถีชีวิตของคนไทยท่ีเรียบง่ายงดงามและสมถะ 
เป็นการเกษตรท่ียึดหลักการของเกษตรธรรมชาติ ประสานกับการดํารงชีวิตตามแนวพุทธศาสนา ไม่ได้เน้นการใส่
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ปุ๋ยเคมี ไม่เน้นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เน้นการทําลายสิ่งแวดล้อม ไม่เน้นการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
ยึดหลักธรรมชาติของสังคมไทยท่ีมีความสุขช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ืออาทรต่อกัน และยึดหลักพุทธธรรมใน
พระบวรพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตและการเกษตร เพ่ือจะได้อยู่ดีมีความสุข  ในสั งคมเกษตรตามแนว
พระพุทธศาสนาน้ัน เป็นสังคมท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน สังคมจะอยู่ดีมีความสุขได้ จึง
เกิดแนวคิดในการพัฒนาคนและสังคมว่าจะต้องยึดหลักพระพุทธศาสนาเป็นมรรควิถีในการแก้ปัญหา จะต้องยึด
หลักพุทธวิธีในการแก้ปัญหาของเกษตรกร เพราะเกษตรกรและภาครัฐยังขาดแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เพราะขาดคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างมาก จําเป็นจะต้องยึดหลักพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา
โดยเฉพาะปัญหาของเกษตรกรไทย  เช่น หลักสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันเพ่ือความสามัคคีในหมู่คณะ ต้องอาศัย
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 

1. ทาน  การให้ การช่วยเหลือกเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
2. ปิยวาจา การเจรจาท่ีสุภาพ 
3. อัตถจริยา การประพฤติปฏิบัติท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม การบําเพ็ญตนช่วยเหลือสังคม 
4. สมานัตตตา การประพฤติปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลาย มีความซ่ือสัตย์ต่อกัน ซ่ึงสังคมจะอยู่ดีมีสุข 

อยู่ได้ ต้องอาศัยหลักธรรมช่วย 
6.1.3 ปัญหาอุปสรรคสําคัญในด้านต่าง ๆ จากการทํานาของเกษตรกร พอสรุปได้ดังน้ี 

 

เกษตรกร 
1. มีความรู้ต่ํา ซ่ึงหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบช้ันศึกษาภาคบังคับ 
2. ไม่มีการจดบันทึกรายรับรายจ่า 
3. มีภาวะหน้ีสิน 
4. ไม่มีท่ีทํากิน 
5. บางส่วนติดอบายมุกและการพนัน 
6. มีค่าใช้จ่ายสูงแต่รายได้น้อย 
7. มีการอพยพย้ายถ่ินมาก 
8. สภาพการตลาดและราคาผลผลิตไม่จูงใจในการผลิต 
9. ขาดการเข้าถึงข้อมูล 
10. ขาดแคลนแรงงาน 
 

ผู้นําชุมชน 
1. ผู้นําบางส่วนมีความรู วิสัยทัศน์แคบเพราะมีระดับการศึกษาต่ํา และส่วนใหญ่มีอายุมาก 
2. ขาดภาวการณ์เป็นผู้นําท่ีดีและไม่เข้าถึงแหล่งความรู 
3. มีภาวะงานมากกจากหน่วยงานทางราชการและขาดความสนใจ 
4. ขาดความเสียสละและการให้ความร่วมมือ 
5. ไม่มีวาระ หรือหมุนเวียนการทํางาน ให้ความนับถือกันตามระบบอาวุโส และมี่ความเกรงใจกัน 
รวมถึงปัญหาทัศนะคติด้านการยึดติดว่าข้าวท่ีแข็งแรง คือ ข้าวท่ีมีสีเขียว ทําให้เกษตรกรไม่สบายใจ

เมื่อเห็นข้าวไม่เขียว เมื่อเทียบกับการทํานาเคมีท่ีผ่านมา ทําให้มีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเร่งใบให้เขียว ซ่ึง
ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ปัญหาความไม่มั่นใจในการคุมหญ้า เน่ืองจากเกษตรกรมีความกังวลเรื่องหญ้า ซ่ึงเป็นปัญหาหลักใน
การทํานาข้าว เพราะการทํานาหว่าน  ทําให้การกําจัดหญ้า ไม่สามารถทําได้ดีเท่านาดํา  ปัญหาความไม่มั่นใจใน
การปราบแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีการทางธรรมชาติ เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีความเช่ือมั่นในการใช้วิธีการทาง
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ธรรมชาติเพ่ือปราบแมงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยกระโดด หรือหนอนกอ เพราะมีความเคยชินกับการใช้สารเคมีและคิด
ว่าได้ผลมากกว่า รวมท้ังเพ่ือนบ้านรายอ่ืน ๆ นิยมใช้สารเคมี ทําให้เกิดปัญหาความลังเลเพราะใช้วิธีการ
แก้ปัญหาไม่เหมือนคนอ่ืน รวมถึงกลัวไม่ได้ผล 

 

ภัยจากธรรมชาติ 
ปัญหาภัยพิบัติเป็นปัญหาท่ีมีความสําคัญต่อประเทศ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และระบบนิเวศมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อโทรม 
ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากข้ึน ท้ังการเกิดอุทกภัย ดินถล่ม ภัยแล้ว รวมถึงเกิดโรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาด ซ่ึงสถานการณ์ภัยพิบัติได้สร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกรและประชาชน และสร้างความ
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตรท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะพ้ืนท่ี
การเกษตรและผลผลิตการเกษตรจะได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี ทําให้เกษตรกร
สูญเสียรายได้และขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

สภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการเกษตรโดยท่ัวไป มีดังต่อไปน้ี 
1. ปัญหาภัยแล้งฝนท้ิงช่วง 
2. ปัญหาอุทกภัย 
3. ปัญหาศัตรูพืชระบาด 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติน้ันถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตร  ผลผลิต

ทางการเกษตรข้ึนอยู่กับธรรมชาติ น่ันคือ สภาพดิน แสงแดด นํ้า และอากาศ ถ้าสภาพทางธรรมชาติไม่
เอ้ืออํานวยต่อการทําการเกษตรแล้ว ผลผลิตท่ีได้ก็จะไม่ได้ผลเท่าท่ีควรหรือทําให้ผลผลิตเสียหายไม่คุ้มทุนต่อ
การลงทุนปลูกข้าว 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาการทํานาโดยการลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมของตําบลหนองปลาหมอ 
อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ทําให้เกิดรูปแบบการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยใช้หลักคิดทางพระพุทธศาสนาซ่ึงใช้ธรรม
ของพระพุทธเจ้าเป็นเข็มช้ีนําในการลดต้นทุนในการปลูกข้าวซ่ึงสามารถลดต้นทุนการปลูกข้าวได้จริงและ
สามารถจะพ่ึงพิงตัวเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยตลาดการค้าต่างประเทศเป็นสําคัญโดยใช้รูปแบบพุทธวิธีดังน้ี  
รูปแบบพุทธวัฒนธรรมกับการลดต้นทุนการปลูกข้าว 

       
 6.1 การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามหลักพุทธวัฒนธรรม 
เป็นการนําเอาหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการทําการเกษตร ซ่ึงหมายถึงทางสายกลาง(มัชฌิมา

ปติปทา) เพ่ือการอยู่ดีมีสุข การอยู่ดีกินดี เรียกว่าหัวใจเศรษฐี ได้แก่ อุ อา กะ สะ ซ่ึง รูปแบบพุทธวัฒนธรรมกับ
การลดต้นทุนการปลูกข้าว 

การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามหลักพุทธวัฒนธรรมเป็นการนําเอาหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ทําการเกษตร ซ่ึงหมายถึงทางสายกลาง(มัชฌิมาปติปทา) เพ่ือการอยู่ดีมีสุข การอยู่ดีกินดี เรียกว่าหัวใจเศรษฐี 
ได้แก่ อุ อา กะ สะ 

1. อุ = อุฏฐานสัมปทา  : การช่วยเหลือตัวเอง พ่ึงพาตัวเองโดยอาศัยสารเคมีให้น้อยท่ีสุด พ่ึงพาตลาด
ในประเทศให้มาก มีความขยัน อดทน  ทุ่มเทท้ังทางกายและใจในการประกอบอาชีพทํานาด้วยความขยันขันแข็ง
อย่างต่อเน่ือง มีการวางแผนในการทํานาอย่างเป็นระบบ รวมถึงวิเคราะห์ตลาดในการทํานาอย่างชาญฉลาด 
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2. อา = อารักขะสัมปทา  : เมื่อหามาได้ ต้องรู้จักมีเหตุผลในการใช้จ่ายเงินท่ีหาได้อย่างชาญฉลาด 
และ รู้จักออมเก็บทรัพย์ไว้ ใช้ เท่าท่ีจําเป็น ไม่ฟุ่มเฟ่ือยในการใช้จ่ายในชีวิต รู้จักการรักษาทรัพย์สินในการทํานา 
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการทํานา รวมถึงรู้จักเก็บพันธ์ข้าวในการทํานาอย่างเป็นระบบในทุก ๆ ปี 

3. กะ = กัลยามิตตตา : การมีเพ่ือนบ้านท่ีดี ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ค้นคว้า ใฝ่รู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการทํานา โดยมีเพ่ือนบ้านคอยช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ด้านข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ไม่นํา
ตัวเองไปยุ่งเก่ียวกับสิ่งท่ีไม่ดีท่ีจะมีผลต่อการทํานา และ จะทําให้ประสิทธิภาพของคุณภาพในการทํานาดียิ่งข้ึน 

4. สะ = สมชีวิตา : ความมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่อย่างพอเพียงห่างไกลจาก
อบายมุข การดํารงตนเหมาะสมไม่ฟุ้งเฟ้อในการดํารงชีวิต มีคุณธรรมในการทํานาอย่างเป็นระบบ ดํารงตนใน
การเป็นชาวนาอย่างดีไม่ทําตนให้เป็นชาวนาท่ีเน้นกําไรเป็นสําคัญ และไม่ใช้ปู๋ยเคมีมากเกินไป ทํานาผสมผสาน
กับธรรมชาติโดยการตระหนักถึงภัยร้ายท่ีจะทําลายทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต การลดต้นทุนการปลูกข้าว
ตามแนวพุทธวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นแนวคิดในการพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยเน้นทําการเกษตร
แบบเรียบง่าย ตามแบบวิถีชีวิตของคนไทยท่ีเรียบง่ายงดงามและสมถะ เป็นการเกษตรท่ียึดหลักการของเกษตร
ธรรมชาติ ประสานกับการดํารงชีวิตตามแนวพุทธศาสนา ไม่ได้เน้นการใส่ ปุ๋ยเคมี ไม่เน้นการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เน้นการทําลายสิ่งแวดล้อม ไม่เน้นการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ยึดหลักธรรมชาติของ
สังคมไทยท่ีมีความสุขช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ืออาทรต่อกัน และยึดหลักพุทธธรรมในพระบวรพุทธศาสนาใน
การดําเนินชีวิตและการเกษตร เพ่ือจะได้อยู่ดีมีความสุข การอยู่ดีมีสุขเกิดข้ึนได้จากหลักหัวใจเศรษฐีตามวิถีพุทธ
วัฒนธรรม จะทําให้ลดต้นทุนการปลูกข้าวได้อย่างเป็นรูปธรรมและ   สอดคล้องกับท่ี สวิด  แสงตะคร้อ กล่าวว่า 
แนวทางสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการทํานา ควรยึดหลักปฏิบัติ ดังน้ี  

1. ควรมีการรวมกลุ่มกันผลิต  2. เน้นการทําเกษตรแบบครบวงจร   3. การหันมาลดการใช้ปุ๋ยและ
สารเคมี  4. ประยุกต์ใช้นํ้าหมักจากพืชและซากสัตว์ทุกประเภท  5. ควรนําปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี   
6. ชาวนาควรเป็นเจ้าของท่ีนา   7. ควรสร้างเครือข่ายเพ่ือทําการตลาดเองเพราะวิธีการเหล่าน้ีจะเป็นบันไดท่ี
นําไปสู่การพ่ึงตนเองอย่างแท้จริง  และพันจ่าอากาศเอกสมเดช  สุขเรืองรอง   กล่าวว่า  เส้นทางการทํานาแบบ
ยั่งยืน ชาวนาต้องรู้จักประยุกต์ในการใช้แนวทางวิธีพุทธในการดํารงชีพเพ่ือความสุขและยั้งยืน 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
นโยบายจากภาครัฐ 
1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติเพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวของประเทศ 
2. ดําเนินการบูรณาการแนวทางมาตรการ แผนงานและงบประมาณกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

การพัฒนาข้าว 
3. จัดระบบการประสานงานและการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือกํากับดูแลและเร่งรัดการดําเนินงาน

ของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในทุกระดับเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมท้ัง
กําหนดงานของส่วนราชการต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลเพ่ือมอบหมายให้ดําเนินการได้ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดเพ่ือช่วยปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตามความเหมาะสม 

 

6.3 ข้อเสนอแนะในการทําศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรทําการศึกษาในระดับมหภาค คือในระดับกว้างท่ัวทุกภาคของประเทศไทย จะได้เข้าใจสภาพ

ปัญหาของชาวไทยในระดับประเทศมากยิ่งข้ึน 
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