
บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในอดีตที่ผานมาชุมชนไทยในภาคเหนือประกอบอาชีพเกษตรกรรม วิถีชีวิตของชาวบาน
ไดอาศัยธรรมชาติเปนตัวกําหนดความเชื่อ อาศัยน้ําฝนและทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ิน คนสวนใหญ
ประกอบอาชีพการทํานา ทําไร ทําสวน จึงมีความผูกพันกันในชุมชนสูงเนื่องจากมีการพึ่งพาอาศัย
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน ประเพณีการลงแขกเอามื้อเอาวันในการทํางานที่ไมสามารถทําตาม
ลําพัง ไดมีความเชื่อรวมกันในการนับถือผีสางเทวดา เคารพในระบบอาวุโส 

ตอมาประเทศไทยไดเร่ิมมีพัฒนาประเทศไปสูภาคอุตสาหกรรม โดยเริ่มใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่หนึ่ง พ.ศ.2504-2509 ซ่ึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเนนการขยายตัว
ดานสาธารณูปโภค ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแต พ.ศ.2510–2524 เนนการ
ขยายตัวทางดานการเกษตรและเริ่มปรับแผนพัฒนาเนนทางดานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น สมศักดิ์       
ศรีสันติสุข (2529:1)ไดรายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
ในหมูบานอีสาน กลาววาตั้งแตป พ.ศ.2525 ปญหาเรื่องการอุตสาหกรรมสงผลกระทบตอครัวเรือน
อยางมากมายคือ ความเปนเมืองไดขยายเขาสูชนบทอยางรวดเร็ว ชาวบานปรับเปลี่ยนแผนการ
ดําเนินชีวิตและโลกทัศนของตนใหคลอยตามสถานการณความเปนสังคมเมืองโดยหันเหจากอาชีพ
เกษตรเปนหลักมารับจางใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ในที่สุดก็ไดปรับแผนพัฒนาคนควบคูกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสงออกและการบริหารในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544 ตอมา พ.ศ.2545–2549 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 รัฐบาลไดกําหนดใหการแกไขปญหาความยากจน เปนปญหาเรงดวนของชาติที่
ตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ป ของแผนดวยการกระจายโอกาสใหคนจนสามารถ
เขาถึงบริการของรัฐ มีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคนจนให
สามารถกอสรางตัวและพึ่งตนเองไดมากขึ้น แตยังมีคนจนหลายๆ คน ยังมีความฝนที่ตองการเปลี่ยน
อาชีพตนเองจากเกษตรกรรมเปนอาชีพอ่ืนเพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอคาใชจาย นันทวดี สังขแดง     
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(2542:1) ไดศึกษากระบวนการเรียนรูที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพกลาววามีการนําเทคโนโลยี
ใหมๆ เขามาทําใหมีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมเมืองสูสังคมชนบท ส่ิงเหลานี้สงผล
ใหวิถีชีวิตของชาวบานเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากการติดตอแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ
กับโลกภายนอกมากขึ้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมขึ้นในชนบท 
สงผลกระทบในการปรับตัวของชาวบานเกิดความวุนวายสับสนในการดํารงชีวิตของทุกครัวเรือน
จากเดิมที่เคยทําอาชีพเกษตรกรรมเพื่อยังชีพอาศัยแรงงานจากคนและสัตว เมื่อทางรัฐบาลไดนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาใชและไดแพรกระจายสูชุมชน ทําใหการประกอบอาชีพ
ดั้งเดิม เปล่ียนไปเปนการประกอบอาชีพดานธุรกิจโดยผลิตเพื่อขายจึงจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยี
ใหมๆ มีการใชเมล็ดพันธุพืช ปุย สารเคมี ยาฆาแมลงและการชลประทานที่ตองลงทุนสูง แตตองใช
น้ําอยางจํากัดจึงไมพอในการทําเกษตรกรรม การใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงน้ํา ปาไม ที่ดิน
อยางไมประหยัดทําใหทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถ่ินหมดไป จึงสงผลใหผลผลิตจาก
เกษตรกรรมต่ําลงและทําใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ ปญหาความยากจน ปญหาการวางงาน ปญหา
อพยพยายถ่ิน ปญหาเหลานี้ทําใหประชาชนในชนบทดิ้นรนที่จะหาอาชีพใหมเพื่อใหไดเงินมาเลี้ยง
ชีพและบริโภคสินคาภาคอุตสาหกรรม จึงมีการปรับเปลี่ยนอาชีพในชนบทมากขึ้น 

หมูบานแมขักตั้งอยูในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมในอดีตเปนหมูบานที่ประชาชน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ ทํานา ปลูกขาวโพด ปลูกหอมและกระเทียมใชแรงงานภายใน
ครอบครัวทั้งผูหญิงและผูชายชวยกันทํางานโดยอาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติและทรัพยากรที่มีอยู
ในหมูบานอากาศดีไมมีมลพิษ ประชาชนมีหนี้สินนอยและมีความเปนอยูแบบพึ่งตนเอง ปจจุบัน
ประชาชนไดรับความเจริญและเทคโนโลยีตางๆ จากสังคมเมือง จึงมีการเปลี่ยนแนวความคิดใหม
ในการสนับสนุนอาชีพใหมในภาคอุตสาหกรรมและยกเลิกอาชีพเกษตรกรรมโดยการขายที่ดินให
นายทุนเขามาทําธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจํานวนมาก ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ระบบเครือญาติ
และระบบความเชื่อไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชุมชนตองหันมาพึ่งพิงภายนอกมากขึ้นสังเกตจาก
การที่หนุมสาวในหมูบานหันไปสูอาชีพอ่ืนโดยออกไปทํางานนอกบาน โดยสตรีที่มีความรูเล็กนอย
ก็จะทํางานบริษัท ขายของหนาราน เปนคนใช พนักงานเสิรฟ คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม สตรี
ที่ไมมีความรูบางคนก็เขามาทํางานกอสรางจะเหลือแตคนชราและเด็กอยูในหมูบานเทานั้น ทําให
ระบบโครงสรางทางสังคมของชนบทที่เคยมีการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันก็ออนตัวลง ทุกคน
ในหมูบานมุงที่จะหารายไดและผลประโยชนสวนตนการใหความรวมมือในงานสวนรวมของ
ชุมชนลดนอยลง 
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จากปรากฏการณดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม
นอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยมุงศึกษา
กระบวนการในการเขาสูอาชีพในดานรูปแบบการเขาสูอาชีพ วิธีการเขาสูอาชีพ  ปจจัยสําคัญที่
ผลักดันและดึงดูดสนับสนุนใหประชาชนเขาสูอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรม ไดเลือกศึกษาใน
พื้นที่นี้เพราะเปนชุมชนที่มีความสัมพันธระหวางชนบทกับเมือง และมีการปรับเปลี่ยนอาชีพใหม
จากอาชีพเดิมคือเกษตรกรรมเปนอาชีพคาขาย อาชีพรับจาง อาชีพคนรับใช อาชีพกอสราง อาชีพ
คนขายของหนารานผลการศึกษาครั้งนี้ เปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชนใน
การสนับสนุนสงเสริมงานพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับอาชีพสตรีและนําไปเปนแนวทางการจัดการศึกษา
ใหกับประชาชนในหมูบานแมขักไดอยางเหมาะสมและถูกตองตามประเพณี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  

1. เพื่อศึกษาสาเหตุและกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรม
ของสตรีบานแมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ที่เกิดจาก
การเปล่ียนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อเสนอแนวทางแกไขปรับปรุงหรือพัฒนา 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

1. ผลการวิจัยคร้ังนี้เปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนใน
การสนับสนุนสงเสริมงานเกี่ยวกับอาชีพสตรี 

2. นําผลการวิจัยที่ไดรับในครั้งนี้ไปเปนแนวทางแนะนําใหกับประชาชนในหมูบาน
แมขัก ที่มีแนวคิดจะเปลี่ยนแปลงอาชีพไดอยางเหมาะสมและถูกตองตามประเพณี 

3. กระตุนใหประชาชนในบานแมขัก เห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
ในหมูบาน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ขอบดานประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ สตรีจํานวน 6 คน ที่อาศัยในชุมชนบานแมขัก ตําบล

หางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาและประเด็นที่ศึกษาดังนี้ 
2.1 สภาพทั่วไปของบานแมขัก 

2.1.1 ประวัติความเปนมาของหมูบาน 
2.1.2 วิถีชีวิตของคนในหมูบาน 
2.1.3 สภาพทางนิเวศวิทยาของหมูบาน 
2.1.4 การติดตอกับภายนอก 
2.1.5 สภาพทางดานเศรษฐกิจและระบบผลิตของบานแมขัก 
2.1.6 สภาพทางสังคมของหมูบานและวัฒนธรรม 

2.2 สาเหตุและกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรี
บานแมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

2.2.1 การถูกชักชวนจากเพื่อน หรือญาติ 
2.2.2 การไดรับการฝกอบรมจากทางราชการหรือเอกชน 
2.2.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาค

เกษตรกรรมของสตรีบานแมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมโดยแบงออกเปน3 
ปจจัยคือ 

2.2.3.1 ปจจัยผลักดันภายในหมูบาน 
1) ตัวอยางความสําเร็จ 
2) ความนิยมในการบริโภคสินคาและความทันสมัย 
3) ภาระที่ตองรับผิดชอบ 
4) การไดรับการศึกษา 

2.2.3.2 ปจจัยดึงดูดภายนอกหมูบาน 
1) ความมั่นคงในอาชีพ 
2) รายได 
3) การคมนาคม 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 5 

4) การซื้อที่ดินของนายทุน 
2.2.3.3 ปจจัยสนับสนุน 

1) การมีความสามารถ 
2) การมีคนสนับสนุน 
3) การมีโอกาส 

2.3 เปลี่ยนแปลงเปนอาชีพใหมของสตรีบานแมขัก 
2.3.1 อาชีพคาขาย 
2.3.2 อาชีพขายของในหางสรรพสินคา 
2.3.3 อาชีพเย็บผา 

2.4 ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรี
บานแมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ทางดานสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

2.5 เสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาโดยผูวิจัยและชาวบานมีสวนรวม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดมีคําศัพทบางคําที่ใชความหมายและขอบเขตจํากัดมีดังตอไปนี้ 
การเปลี่ยนแปลงอาชีพ หมายถึง สภาวะของการเคลื่อนไหวในสถานการณใดสถานการณ

หนึ่งในเวลาเดียวกันหรือตางเวลากันที่สตรีบานแมขัก สามารถทําการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมอาจ
ไมไดมีผลกระทบใหเห็นดานบวกอยางเดียวแตอาจมีผลกระทบใหเห็นดานลบ 

อาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรม หมายถึง อาชีพอ่ืนๆ ที่มิใชการเกษตรกรรมและไดรับ
คาตอบแทนเปนตัวเงินซึ่งมีการประกอบอาชีพทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 

การเปล่ียนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรม หมายถึง สภาวการณที่บุคคลประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและหันไปประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมหรือการที่บุคคลยังไมเคยประกอบ
อาชีพแตมีพื้นฐานในครอบครัวของตนประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตตนเองเลือกที่จะประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ นอกภาคเกษตรกรรม 

สตรี หมายถึง สตรีที่อาศัยในชนบทที่เปลี่ยนอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมซึ่งมฐีานะ
เปนธิดาหรือภรรยา หรือมารดาของครอบครัวที่อาศัยในบานแมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพ หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงและโดยออม
ทั้งดานบวกและดานลบเนื่องอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพ 
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