
บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 

การเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขัก ตําบลหางดง  
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีการศึกษาโดยการศึกษาจากขอมูลเอกสารทางราชการ และ
ขอมูลจากภายในหมูบานตลอดจนเขาศึกษาในพื้นที่บานแมขักโดยการจัดทําแผนที่หมูบานเขาไป
สังเกตการณและสัมภาษณประชากรกลุมเปาหมายตลอดจนการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหและ
สรุปผลการวิจัยในภาพรวมของการวิจัยคร้ังนี้กลาวถึงประเด็นสําคัญของการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของบานแมขัก 
ตอนที่ 2 สาเหตุและกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของ

สตรีบานแมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
ตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงเปนอาชีพใหมของสตรีบานแมขัก 
ตอนที่ 4 ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของ

สตรีบานแมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ทางดานสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
ตอนที่ 5 เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาโดยผูวิจัยและชาวบานมีสวนรวม 

 
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของบานแมขัก 
 

บานแมขักตั้งอยูที่หมู 5 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม หางจากที่วาการ
อําเภอหางดง 1.5 กิโลเมตร ซ่ึงมีทิศเหนือติดตอกับ บานทรายมูล หมู 4 ตําบลหางดง ทิศใตติดตอกับ 
บานบวกหา ตําบลหารแกว ทิศตะวันออกติดตอกับ บานสันปูเลย ตําบลหนองแกวและทิศตะวันตก 
ติดตอกับบานปาจี้ ตําบลน้ําแพร การเดินทางไปยังบานแมขักใชถนนสายเชียงใหม–ฮอดจากอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหมระยะทาง 15 กิโลเมตรถึงบานแมขัก โดยถนนสายนี้ผากลางบานแมขักทําให
ชาวบานในหมูบานแบงออกเปน 2 สวน เรียกกันวาบานแมขักทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกซึ่ง
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ทางทิศตะวันออกมีจํานวนหลังคาเรือนมากวาทางทิศตะวันตกและสามารถเดินทางไปยังจังหวัด
ลําพูนได 
 

 
 

ภาพที่ 4.1  แผนที่แสดงทีต่ั้งบานแมขัก หมู 5 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 41 

บานแมขักตั้งมากวา 150 ป โดยตั้งอยูบริเวณใกลกับลําน้ําแมขักและก็เปนที่มาของชื่อ
หมูบานโดยสมัยกอนพื้นที่สวนมากของหมูบานเปนพื้นที่เพาะปลูกขาวเนื่องจากตั้งอยูในภูมิศาสตร
ที่เหมาะสม มีลําน้ําหลักไหลผานหมูบานชาวบานมีความเปนอยูที่เรียบงายอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
ในการยังชีพโดยสามารถพึ่งพาตนเองไดอยูกันเปนครอบครัวขยายชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มี
วัฒนธรรมประเพณีตางๆ ในการยึดถือปฏิบัติโดยมีวัดเปนจุดศูนยกลางเพื่อมาพบปะพูดคุยกันมีการ
รวมมือรวมใจกันทํากิจกรรมตางๆ ตามวิถีชีวิตของชาวบาน เชน การลงแขกเพื่อดํานา เกี่ยวขาว 
ปลูกพืชตางๆ ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา ในปจจุบันพื้นที่สวนใหญของหมูบานเปนที่อยูอาศัย
เหลือพื้นที่เพาะปลูกเพียงเล็กนอย     
 

 
 

ภาพที่ 4.2  แสดงลําน้ําแมขัก 
 

เมื่อเขาไปถึงภายในหมูบานลักษณะของบานในหมูบานนี้ ตัวบานตั้งเรียงรายติดตอกัน
เปนแนวตามสองขางถนน สวนใหญเปนบานสองชั้น มีทั้งปูนและไมภายในบานตบแตงแบบ
ทันสมัยที่มีทั้งหองนอนติดกับหองน้ําและแยกหองเปนสัดสวน เชน หองนอน หองรับแขก แตยังมี
บางหลังคงเปนบานแบบไทยโบราณที่มีลักษณะบานยกพื้นใตถุนสูงมีแครไมไวใตถุนบาน ตัวบาน
จะอยูช้ันบนมีบันใดขึ้นชั้นบนทางหนาบาน ซ่ึงชั้นบนจะเปนหองโถงใหญและมีหองนอน 1-2 หอง
เทานั้นสวนดานหลังจะเปนสวนของหองครัวและหองสวมเล็กๆ อยูภายในบริเวณใกลตัวบาน
บริเวณบานของชาวบานมักจะปลูกตนไมยืนตน เชน มะมวง ลําไย และไมยืนตนอื่นๆ โดยรอบๆ 
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บริเวณที่ดินของบาน สวนที่ดินใกลตัวบานจะปลูกพืชผักสวนครัว เชน ตะไคร สะระแหน โหระพา 
กระเพรา ตามริมร้ัวจะมีผักปง ผักตําลึง กระถินขึ้นอยูโดยทั่วไปซึ่งปลูกสลับกับไมดอกสําหรับไวดู
เลนเพื่อความสวยงาม ชาวบานอาศัยพืชผักบริเวณรอบๆ ไวเปนอาหาร นอกจากนี้ก็มีการเลี้ยงสัตว 
เชน ไก สุกร สุนัข และวัว  
 

 
 

ภาพที่ 4.3  แสดงลักษณะบานในหมูบานแมขัก 
 

ในตอนเชามืดจะพบเห็นผูคนในหมูบานที่เรงรีบออกมาขึ้นรถรับจางเพื่อไปจับจาย
ส่ิงของที่ตลาดอําเภอหางดงและอําเภอเมืองเชียงใหม เพื่อนํากลับมาขายในหมูบานมีทั้งการไปซื้อ
ของชําอาหารแหง อาหารสด พอรุงสางจะมีนักเรียนเดินทางมารวมกลุมกันบริเวณถนนเชียงใหม–ฮอด 
ที่ผานกลางหมูบานเพื่อขึ้นรถรับจางที่จางเปนรายเดือนจะสงไปยังโรงเรียนตางๆ ในตัวเมืองเชียงใหม 
เชน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนมงฟอรต โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
โรงเรียนปริ๊นสรอแยล เปนตน ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาชาวบานนิยมนําบุตรหลานไปเรียนหนังสือใน
ตัวเมืองจํานวนมาก และมีรถยนตบรรทุกผูคนที่ออกไปทํางานนอกหมูบานเปนจํานวนมากเชนกัน
ทั้งที่ไปรับจางเปนกรรมกรกอสราง ไปทํางานในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทางการเกษตร 
ไปคาขายสวนตัวตลอดจนการออกไปรับจางอื่นๆ ผูที่ไมไดโดยสารรถยนตรับจางก็จะขับขี่รถจัก
ยานยนตสวนตัวไปทํางานกันนอกหมูบานดวยเชนกันเปนการเดินทางอยางเรงรีบเพราะถูกบังคับ
ดวยกําหนดเวลาที่จํากัดของการไปโรงเรียนและเวลาทํางาน สวนผูที่ยังทําไร ทํานามีเพียงสวนนอย
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ก็จะแบกจอบ แบกเสียมหรืออุปกรณในการทํางานบางก็ขี่รถจักรยานนําอุปกรณไปยังไรนาเพื่อ
ทํางานกันกลางทุงนา 

บรรยากาศในตอนกลางวันก็จะเหลือแตคนแกอยูดูแลเด็กๆ ภายในบริเวณบานและผูคนที่
อยูตามรานคาเพื่อขายสินคาของตนซึ่งในหมูบานจะมีรานคา เชน รานขายกวยเตี๋ยว ขายขนมจีน 
สมตํา นับรวมแลวประมาณ 19 แหง ตามบานชองของชาวบานจะแลดูเงียบเหงาเพราะคนสวนใหญ
ออกไปทํางานนอกหมูบาน 

ในตอนเย็นผูคนเริ่มทยอยกันกลับเขามาในหมูบานเหมือนนกที่บินกลับรังบรรยากาศ
เร่ิมคึกคักผูคนที่กลับบานก็หาซ้ือส่ิงของและอาหารกลับเขาบานเพื่อปรุงอาหารเย็นรับประทานกัน
ภายในครอบครัวเร่ิมมีการเปดทีวี ดูขาวคราวทางราชการ และเปดวิทยุฟงเพลงกันบาง ตลอดจนการ
รับฟงขาวจากหอกระจายขาวของเทศบาล แตละครอบครัวดูมีชีวิตชีวาขึ้นไมเงียบเหงาเหมือนเมื่อ
ตอนกลางวัน ในยามค่ําคืนจะมีไฟฟาใชกันครบทุกครอบครัว 

 
สภาพทางดานเศรษฐกิจและระบบผลิตของบานแมขัก 
ปจจุบันไดจัดตั้งเปนเทศบาลบานแมขักมีจํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด 346 ครัวเรือน 

จํานวนประชากรทั้งหมด 916 คนประชากรชาย 435 คน ประชากรหญิง 481 คน (ทะเบียนราษฎร 
ส.ค. 49) ในอดีตชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกขาว หอม กระเทียม ถ่ัวเหลือง ลําไย 
เปนตน แตในปจจุบันพื้นที่ทํามาหากินของชาวบานในหมูบานกวารอยละ 70 เปนที่ดินของนายทุน
หรือคนภายนอกหมูบานถือครอบครอง ผูที่มีที่ดินทํากินเปนของตนเองรอยละ 30 เทานั้น ประกอบ
กับการลงทุนในการทําเกษตรกรรมในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม โดยมีการใชเมล็ด
พันธุที่ทางการจัดใหหรือตองหาซื้อเมล็ดพันธุจากทางเอกชน มีการใชปุยเคมี ใชยาฆาแมลง ระบบ
การจัดสรรน้ําแบบการใชเหมืองฝาย โดยการแบงสันปนสวนน้ําในแตละหมูบานตามแบบในอดีต
ไดเปลี่ยนแปลงมีการใชระบบการชลประทานในการแบงปนน้ําที่ใชในการเพาะปลูกซึ่งไมเพียงพอ
ในการเพาะปลูก ทําใหการผลิตไมดีเทาที่ควรเกษตรกรยากจนเพราะผลผลิตตกต่ําผลผลิตที่ไดไม
เพียงพอในการบริโภคแลวยังตองเปนหนี้สินเพราะการกูยืมจากธนาคาร เอกชนและองคกรของรัฐ
เพื่อลงทุนลวงหนาเมื่อไมสามารถไถถอนหนี้สินของตนไดก็ตองถูกยึดที่ดินทํากินหรือตัดสินใจขาย
ที่ดินใหกับนายทุน ทําใหเกษตรกรหมดกําลังใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพ
หลักดั้งเดิมของตนตอไปตองเปลี่ยนแนวคิดหันออกไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ แทน ประกอบกับการ
สงเสริมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่หนึ่ง ซ่ึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเนนการ
ขยายตัวดานสาธารณูปโภคตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแต พ.ศ.2510 ถึง 
พ.ศ.2524 เนนการขยายตัวทางดานการเกษตร เร่ิมปรับแผนพัฒนาเนนดานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
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ต้ังแตป พ.ศ.2525 จนถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 8 พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2544 ทําใหการคาเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง
มากขึ้นสิ่งสาธารณูปโภคหล่ังไหลเขาสูหมูบานมากยิ่งขึ้นมีทั้งรูปของถนนหนทาง ไฟฟา น้ําประปา 
ตลอดจนการสื่อตางๆ เชนวิทยุ โทรทัศน ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน หอกระจายขาว   

ชาวบานเริ่มไดรับขาวสารขอมูลภายนอกหมูบานมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีนายหนาตัวแทน
ของบริษัท หางรานตางๆ ไดเขาไปเสนอขายสินคา เครื่องอุปโภคบริโภคใหมๆ ที่ทันสมัย ชาวบาน
ที่เคยมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายอาศัยธรรมชาติในการยังชีพโดยพึ่งพาตนเองไดมีความเปนอยูใน
ครอบครัวที่ดีมาตั้งแตเดิมก็เร่ิมเบี่ยงเบนความนึกคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในครอบครัวโดยเริ่มมี
แนวคิดในการอยากทดลองใชผลิตภัณฑตางๆ ที่มีผูมาเสนอขายใหเพื่อความสะดวกสบายขึ้น
กวาเดิมทําใหชาวบานตัดสินใจเลือกใชเครื่องอุปโภคบริโภคในการอํานวยความสะดวกสบายแก
ครอบครัวโดยไมมีการยับยั้งในความคิดวาส่ิงนั้นๆ มีความจําเปนตอตนเองมากนอยแคไหนคุมคา
หรือไมตอทรัพยสินที่ลงทุนซื้อส่ิงนั้นมา จะเห็นไดแทบทุกครัวเรือนจะตองมี โทรทัศน วิทยุ พัดลม 
หมอหุงขาวไฟฟา กระติกตมน้ําไฟฟา เครื่องเสียง เครื่องเลนวิดีโอ คอมพิวเตอร เครื่องซักผา เครื่อง
ทําน้ําอุน โทรศัพทบานและโทรศัพทมือถือ กลาวไดวาความนิยมในการบริโภคสินคาและความ
ทันสมัยไดเขาไปครอบงําในบานแมขักจนหมดสิ้นแลว เมื่อเกิดความนิยมในการบริโภคสินคาและ
ความทันสมัยเขาไปครอบงําในบานแมขัก ชาวบานทุกคนตางดิ้นรนขวนขวายในการแสวงหาเครือ่ง
อุปโภคมาไวใชประจําตนเองและครอบครัวเปนการเพิ่มความทันสมัย ความมีหนาตา แสดงออกซึ่ง
ฐานะทางเศรษฐกิจของตน ผูที่ไมสามารถจะหาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดดวยตนเองก็ไปกูยืมเงิน
เพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตนตองการเกิดภาระหนี้สินรุงรังสรางความเดือดรอนใหแกตนเองและ
ครอบครัว วิถีชีวิตของคนในบานแมขักที่เคยอยูอยางเรียบงายเปนปกติสุขเริ่มแปรเปลี่ยนเกิดการ
เห็นแกตัวนึกถึงแตผลประโยชนของตนเองมากกวาสวนรวม การรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรม
สวนรวมของหมูบานก็ลดนอยลง 

ในการทํากิจกรรมสวนรวมของหมูบานในอดีตมักจะผูกพันกับวิถีชีวิตการผลิตใน
หมูบานเชน การลงแขกเพื่อทําการดํานา เกี่ยวขาว ปลูกพืชและกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลตางๆ 
เมื่อความรวมมือของคนในหมูบานลดนอยลงกิจกรรมและวิถีชีวิตในสังคมชนบทก็เปล่ียนแปลง
ตามไปดวย ระบบครอบครัวขยายในอดีตเริ่มเปล่ียนแปลงเปนแบบครอบครัวเดี่ยว แรงงานจาก
ครอบครัวในอดีตเริ่มลดนอยลงแรงงานที่เคยรวมแรงรวมใจในกิจกรรมผลิต เชน การดํานา เกี่ยว
ขาว ก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเปนตองจางแรงงานมาชวยทําแทน ศาสนาพิธีตางๆ ก็มีคนมารวมงาน
นอยลง 
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ในปจจุบันไดเกิดอาชีพใหมขึ้นในบานแมขัก เชน อาชีพรับจาง อาชีพคาขาย ขึ้นมา
แทนที่อาชีพเกษตรกรรมเดิม นอกจากอาชีพรับจางและอาชีพคาขายที่เกิดขึ้นภายในหมูบานแลวยัง
มีโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เกิดขึ้นจํานวนมากตลอดจนการรับเหมากอสราง การขายของใน
หางสรรพสินคา การเย็บผา ปกผา อาชีพคนรับใช 

 
สภาพทางดานเศรษฐกิจของบานแมขัก 
พื้นที่บานแมขักสวนใหญมีความอุดมสมบูรณปานกลางสามารถทํานา ทําสวน ปลูก

พืชหลังฤดูทํานา ได เชน ถ่ัวเหลือง กระเทียม มัน อาชีพหลักของชาวบานคือการทําการเกษตรและ
อาชีพรับจาง ทางดานการเกษตรจะทําการเพาะปลูกขาวไวเพื่อบริโภคเปนหลักหลังจากฤดูทํานาจะ
ปลูกถ่ัวเหลือง กระเทียม มะเขือเทศเพื่อขาย นอกจากนี้แลวยังมีการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว 
เชน ไก สุกร วัว สวนอาชีพรับจางซึ่งปจจุบันถือไดวาเปนอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งของชาวบาน 
บานแมขัก ที่มีการออกไปรับจางนอกบาน เชน กรรมกรกอสราง ทํางานในโรงงาน หางสรรพสินคา 
รานคา รานอาหาร โรงแรมและอื่นๆ พอจะแยกรายละเอียดไดดังตอไปนี้  

 
อาชีพรับจาง 
จํานวนครัวเรือนที่มีอาชีพออกไปรับจางนอกบานมีทั้งหมด 280 ครัวเรือน สวนมากจะ

ไปเชา กลับเย็น ในเขตตัวเมืองเชียงใหมสวนใหญทํางานในโรงงาน กรรมกรกอสราง พนักงานใน
หางสรรพสินคา โรงแรม รานอาหาร และอ่ืนๆ  

 
อาชีพดานอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
สําหรับอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนสวนใหญจะมีการประกอบอาชีพดานหัตถกรรม 

คือ การทําเสื่อจากตนกก การจักสานสุมไก รับงานมาทําที่บาน  
 
อาชีพทํานาและทําสวน 
มีการทํานา จํานวน 5 ครัวเรือนและทําสวน จํานวน 10 ครัวเรือน หลังจากการทํานาก็

จะมีการปลูกถ่ัวเหลือง กระเทียม หอม มันและเลี้ยงไก วัว สุกร ควบคูกับการปลูกผักสวนครัว สวน
การทําสวนคือ ทําสวนลําไย ปจจุบันชาวบาน บานแมขักยังมีการทําสวนและนาปลูกขาวเพื่อเก็บไว
บริโภค พืชเศรษฐกิจหลักคือ ถ่ัวเหลือง มัน กระเทียม หอม สําหรับถ่ัวเหลืองสวนใหญปลูกพันธุ
เชียงใหม 60 เมล็ดพันธุสวนมากจะซื้อของชาวบานดวยกันซึ่งมีคุณภาพดีกวาซื้อจากราชการหรือ
สหกรณ การขายผลผลิตสวนมากจะขายใหพอคาคนกลางและขายใหกลุมสหกรณการเกษตร 
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อาชีพคาขายและเย็บผา 
อาชีพที่สตรีในบานแมขักที่ไดเปลี่ยนจากการทําอาชีพเกษตรกรรมคือ อาชีพเย็บผา

จํานวน 22 ครัวเรือนและคาขาย 11 ครัวเรือน 
อาชีพอ่ืนๆ มีรับราชการจํานวน 30 ครัวเรือนสวนใหญรับราชการและเปนพนักงานใน

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
ระบบการผลิตของบานแมขักในอดีตบานแมขักไดดําเนินการผลิตในลักษณะการผลิต

เพื่อการยังชีพเปนหลักโดยชาวบานมีการทําสวนและปลูกขาวเปนพืชหลัก พันธุขาวพื้นเมือง เชน
ขาวลาย ขาวผา ในฤดูแลงจะเลี้ยงสัตว เชน ไก วัว สุกร ปลอยสัตวตามทุงนา ตามบริเวณพื้นที่นาจะ
มีการปลูกพืชผักพื้นเมืองตางๆ ไวกินตลอดป อาหารสวนใหญจะหาไดจากธรรมชาติ ตามหวย 
หนอง คลองบึงตางๆ รวมทั้งการหากินจากปา เชน หนอไม ผักหวาน เห็ดถอบ ผักกูด จิ้งหรีด เปนตน 

เมื่อทางรัฐบาลมีการสงเสริมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่หนึ่ง ซ่ึงกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาเนนการขยายตัวดานสาธารณูปโภคตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตั้งแต พ.ศ.2510 ถึง พ.ศ.2524 เนนการขยายตัวทางดานการเกษตร เร่ิมปรับแผนพัฒนาเนน
ดานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2525 จนถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 8 ในหมูบานแมขักมีความเจรญิ
ในทุกดานทําใหชาวบานมีการเปลี่ยนแปลงความคิดที่จะทําอาชีพอื่นโดยขายที่ดินที่เคยทํานา ทําสวน
ใหกับนายทุนเพื่อตัวเองจะไดเงินมาซื้อเครื่องบริโภคอุปโภคที่ทันสมัยโดยเริ่มตั้งแต พ.ศ.2525 
จนกระทั่ง พ.ศ.2548  

 
สภาพดานสังคมของบานแมขัก 
ชาวบานแมขักในอดีตมีวัดชื่อวา วัดประสาทธรรม เปนศูนยกลางในการนัดพบของ

ชาวบานซึ่งปจจุบันวัดก็ยังมีความสําคัญในทางศาสนาแตจะมีเฉพาะคนแกเทานั้น และจะมีนอยมาก
ที่คนหนุมสาวจะไปทําบุญที่วัด เนื่องจากคนหนุมสาวจะออกจากบานเพื่อเรียนหนังสือและทํางาน 
สําหรับการปกครองของบานแมขัก เปนเขตพื้นที่สุขาภิบาลบานแมขัก 

 
กลุมองคกรชาวบานของบานแมขัก 
หากมองในภาพรวมจะเห็นไดวาหมูบานนี้แทบจะไมมีองคกรกลุมชาวบานอยูเลยแต

แทที่จริงแลวในอดีตหมูบานแมขักเคยมีกลุมองคกรชาวบานอยูเดิมและบางกลุมไดยุบเลิกไปแลว 
กลุมองคกรชาวบานที่มีอยูในปจจุบันไดแก กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ กลุมฌาปนกิจ เปนตน 
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กลุมแมบาน  
เริ่มกอต้ังขึ้นจากการพูดคุยของนักพัฒนาชุมชนและผูนํากลุมสตรีแมบานประมาณ 10 คน 

คือ ภรรยาของผูใหญบาน กํานัน ตํารวจ เนื่องจากทางนักพัฒนาชุมชนไดเขามาแนะนําใหมีการ
ประกอบอาชีพเสริมในหมูบานจึงใหมีการจัดรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมดานอื่นๆ ตอไป หลังจาก
นั้นสตรีแมบานที่ไดรับคําแนะนําก็ชักชวนสตรีคนอื่นๆ ในหมูบานเขารวมกลุมกันและกอตั้งกลุม
แมบานขึ้นจากสมาชิกประมาณ 30 คนในขั้นเริ่มตนตอมามีเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 97 คน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือดานการเงินแกสมาชิก ชวยเหลือกิจกรรมในหมูบานและกิจกรรม
หมูบานอื่นๆ เริ่มกอตั้งดวยการเก็บเงินการสมัครเขาเปนสมาชิก คนละ 100 บาทเพื่อรวบรวมเปน
เงินกองทุนครั้งแรกจํานวนเงิน 3,000 บาทและตอมานําเงินมาทําขนมขาวตมมัดขายและขนมอื่นๆ 
ไดกําไรวันละ 500 บาท จนถึงปจจุบัน รวมทั้งเงินที่ไดจากคาสมัครสมาชิกเพิ่ม เปนเงินจํานวน 
20,000 บาทและไดนําออกมาใหสมาชิกกูยืมคิดดอกเบี้ยรอยละ 5 บาทตอเดือนโดยนําดอกเบี้ยที่
ไดมาดําเนินกิจกรรมกลุมเชน ซ้ือหมอ ถวย ชาม ชอน ไวสําหรับใหคนในหมูบานยืมไปใช
ประโยชนในงานตางๆ ปจจุบันกลุมแมบานยังคงดําเนินการอยู 

 
กลุมผูสูงอายุ  
ในสมัยอดีตกลุมผูสูงอายุนั้นไดรวมกลุมกันเองเพื่อพบพูดคุยกันเปนประจําที่วัดประจํา

หมูบานโดยเฉพาะงานประเพณี พิธีกรรมของคนในชุมชนชนบท วันสําคัญทางศาสนา เชน วัน
เขาพรรษา ออกพรรษา สงกรานต และวันพระจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับความ
เปนอยูในหมูบาน ในงานสําคัญทางศาสนาตางๆ กลุมผูสูงอายุจะถูกจัดใหเปนผูนําในการจัด
กิจกรรมงานบุญ งานพิธีตางๆ ตลอดจนเปนที่พึ่งพาทางความคิดของคนในชุมชนตอมาทาง
สาธารณสุขไดมีโครงการจัดตั้งกลุมผูสูงอายุขึ้นอยางเปนทางการโดยมีพออินศร คําปว เปน
ประธานในการรวมกลุมมีสมาชิก 30 คน อายุ 50 ปขึ้นไปจะมีกิจกรรมกายบริหารและการตรวจ
รางกายทุกสิ้นเดือนที่สาธารณสุขอําเภอ ตลอดจนการไดรับความรูดานการครองตนในวัยสูงอายุ 
การดูแลสุขภาพ รวมทํากิจกรรมงานบุญตางๆ เชน งานรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต  

 
กลุมฌาปนกิจ 
กลุมนี้ไดจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2522 โดยพอคําปน ดวงแกว เปนผูนําในการรวมกลุมสมาชิก

สวนใหญเปนคนในชุมชนที่เปนเครือญาติกันเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเวลาที่เกิดความสูญเสีย 
เมื่อมีการตายของคนในหมูบานจะมีคณะกรรมการดําเนินงานโดยการเก็บเงินครัวเรือนละ 50 บาท
และมีการตกลงกันในงานศพวาจะตองชวยเหลือกันโดยมีผูใหญบานเปนผูควบคุม ประสานงานทุก
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ฝายทุกครั้งและทางกลุมรวมเปนเจาภาพ 1 คืนและไดใชสืบตอกันมาจนถึงปจจุบันซึ่งเปนรูปธรรม
มากขึ้น 

 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีหลักการสําคัญดังนี้ 
1. รัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกหมูบานหรือชุมชนเมืองแหงละ 1 ลานบาทเพื่อ

เปนแหลงเงินทุนในการลงทุน สรางงาน สรางอาชีพ เสริมรายได ใหแกประชาชนในชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน 

2. เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหแกกองทุนหมูบานไมไดเปนเงินที่ใหเปลาแตเปนเงินที่
ใหแกหมูบานและชุมชนในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน 

3. กองทุนหมูบานมีลักษณะเปนเงินทุนของหมูบานเมื่อสมาชิกผูกูเงินไปเพื่อสรางงาน 
สรางอาชีพแลวจะตองคืนเงินที่กูไปใหแกกองทุน 

4. แนวทางและหลักการสําคัญของกองทุนหมูบาน คือใหชาวบานคิดเอง ทําเอง โดย
ภาคราชการจะมีหนาที่เปนเพียงผูวางกรอบนโยบาย หลักเกณฑสําคัญ รวมทั้งใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําทางวิชาการเทานั้น 

5. กองทุนหมูบานตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูและการผลิต
ในชุมชน 

ในปจจุบันกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบานแมขักมีสมาชิกทั้งหมด 294 คนโดยมี
กลุมบริหารกองทุนอยางชัดเจนตามที่ทางรัฐบาลกําหนดและดําเนินการมาจนมีเงินในกองทุน
จํานวน 1,575,000.00 บาท และไดปลอยในสมาชิกกูยืมเงินทั้งหมด 55 ราย คิดดอกเบี้ยรอยละ 2 บาท
ตอเดือน 

 
สหกรณ 
สหกรณไดมีการกอตั้งตั้งแต พ.ศ.2527 จากการรวมตัวของชาวบานที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมโดยมีการลงหุนกันหุนละ 50 บาทใครจะลงกี่หุนก็ไดแตไมเกิน 100 หุนโดยมีการตกลง
กันวา 1 ป มีการแบงปนผลกันโดยแบงกําไรเปน 3 สวน เฉลี่ยคืนใหสมาชิก 70% ใหกรรมการ 20% 
เขากองกลาง 10% ปจจุบันยังมีการดําเนินอยู 
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สถานภาพทางการศึกษา 
ดานการศึกษามีจํานวนผูจบการศึกษาและผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับตางๆ เฉพาะที่

อาศัยอยูในบานแมขัก แบงเปนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย 
1. การศึกษาในระบบ จํานวนผูที่จบการศึกษาแลวใน 

ระดับประถมศึกษา  จํานวน  433  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  104  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน   86  คน 
ระดับ ปวช. ปกศ. ปวท. จํานวน   69  คน 
ระดับ ปวส. ปกศ.สูง จํานวน   87  คน 
ระดับปริญญาตรี จํานวน   60  คน 
สูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน   28  คน 

 ที่มา : แผนชุมชนบานแมขัก 2550 วันที่ 25 กันยายน 2549 
2. การศึกษานอกระบบ คนในหมูบานไดรับการอบรมจากหนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชนทั้งในหมูบานและนอกหมูบานมีดังนี้ 
2.1 ไดรับการบริการตามหลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียน เชน การอบรม

คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน จํานวน 10 คน 
2.2 ฝกอบรมดานหัตถกรรม อุตสาหกรรม จํานวน 4 คร้ัง มี 49 คน 
2.3 การฝกอบรมดานสุขภาพอนามัย เชน การอบรมอนามัยแมและเด็ก จํานวน 51 คน 
2.4 การฝกอบรมดานความมั่นคง มี 5 คน 
2.5 การฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมและหนาที่พลเมือง จํานวน 5 คร้ังมี 8 คน 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย ครัวเรือนรวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
จํานวน 346 ครัวเรือน 

นอกจากนี้ประชาชนในหมูบานยังมีโอกาสรับขาวสารขอมูลและเรียนรูจากสังคม
ภายนอกชุมชนโดยเฉพาะสังคมเมืองเนื่องจากประชาชนตองเดินทางไปรับจางเปนแรงในตัวเมือง
เชียงใหมซ่ึงอาจจะเปนการเสริมทักษะดานอาชีพใหแกแรงงานไดอีกทางหนึ่งดวยรวมทั้งชาวบานมี
โอกาสแลกเปลี่ยนจากเพื่อนตางหมูบานทําใหโลกทัศนดานความรูเกี่ยวกับอาชีพมีหลากหลายมาก
ขึ้นกวาแตกอนและมีผลตอการดํารงอยูของประชาชนและชุมชน 

สําหรับการศึกษาที่เปนทางการนั้นชาวบานนิยมสงลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียนตัว
เมืองมากขึ้นโดยใชรถยนตรับ-สง ที่คิดคาใชจายเปนรายเดือนๆ ละ 500-1,000 บาทตอคน ซ่ึงกลุม
เหลานี้สวนใหญจะเปนผูมีฐานะทางครอบครัวดี ปานกลาง สําหรับกลุมคนที่มีฐานะยากจนก็ยังคง
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สงลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียนที่ใกลหมูบานและจากการพูดคุยพบวาผูที่เคยไดรับการศึกษาใน
โรงเรียน ชีวิตสวนใหญออกไปหางานทําที่อ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวกับเกษตรกรรมซึ่งเปนรากฐานเดิมของ
วิถีชีวิตในหมูบานเลย 
 
ตอนที่ 2 สาเหตุและกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบาน
แมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
  

ในการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขักมีสาเหตุและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในดานของรูปแบบการเขาสูอาชีพ วิธีการเขาสูอาชีพ ตลอดจนปจจัยที่มี
อิทธิพลกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมทั้งปจจัยภายในและภายนอกหมูบานที่ชวยใหสตรีบาน
แมขักสามารถตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงอาชีพไดซ่ึงกลาวตอไปดังนี้ 

 
สาเหตุในการเปลี่ยนแปลงอาชีพ 
บานแมขักในอดีตมีความอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติมีความเปนอยูแบบ

พึ่งตนเองเปนครอบครัวขยายสามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แตในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองการปกครองจากทางรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศใหทันโลกตะวันตกมากขึ้นมีการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขาใชในการทํางานมากขึ้นซ่ึงมีทั้งผลดีและผลเสียตอประชาชนที่ไมเขาใจใน
ระบบการใชงานของเทคโนโลยีวาคุมคากับการจายเงินซ้ือมาหรือไม จึงทําใหความเปนอยูในสมัย
อดีตเปลี่ยนแปลงไปทุกดานเพราะสินคาที่ใชบริโภคและอุปโภคมีราคาสูงขึ้นและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เคยมีประโยชนในหมูบานก็หมดไป ทําใหประชาชนในบานแมขักตองตอสูดิ้นรนที่จะหาเงินมา
จับจายสินคาเพื่อบริโภคและอุปโภคใหมที่ยังไมทราบถึงการใหประโยชนมากนอยแคไหนแตก็
ตองการสินคาบางชนิดมาใชเหมือนคนในสังคมเมืองจึงพยายามคิดหาทุกวิถีทางในการหาเงิน
เพื่อใหไดเงินมาจับจายสินคาเพื่อสนองความตองการของชีวิต บางคนไมมีเงินก็ตองไปกูเงินเพื่อมา
ซ้ือสินคาที่ตองการหลังจากนั้นไมมีเงินใชหนี้เพราะนาที่ทําไดรับผลนอยจึงตองขายนาเพื่อนําเงินมา
ใชหนี้และคิดเปลี่ยนอาชีพใหมโดยไดเห็นตัวอยางจากคนในหมูบานหรือเพื่อนชักชวนในการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ 
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รูปแบบการเขาสูอาชีพ 
1. การถูกชักชวนจากเพื่อน หรือญาติซ่ึงอยูภายในหมูบานแมขัก ผูชักชวนจะเปนแรง

กระตุนใหผูถูกชักชวนเกิดความคลอยตามและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอาชีพในที่สุดดังเห็นไดจาก
การที่นางสาวรัชนี ซ่ึงมีเพื่อนชักชวนใหไปสมัครทํางานที่หางสรรพสินคา ตลอดจนนางพิมพาที่มี
ญาติขายผักในตลาด จากการที่ถูกชักชวนจากเพื่อน ญาติ แนะนําจึงทําใหผูที่ถูกชักชวนยอมคลอย
ตามเพราะเห็นตัวอยางของความสําเร็จของบุคคลอื่นตนเองจึงตองการประสบความสําเร็จบางตาม
ตัวอยางที่พบเห็น 

2. การไดรับการฝกอบรมจากทางราชการ เอกชนเขาไปใหความรู ฝกอบรมเปนการ
เพิ่มความรู ความสามารถ เพิ่มประสบการณและทักษะในการประกอบอาชีพทําใหชาวบานเกิด
ความมั่นใจและกลาตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพใหมได การศึกษานอกโรงเรียนเปดสอนการทําขนม เย็บผา 
เสริมสวย ทําใหสตรีเกิดความสนใจไดรับความรูและเปนการเพิ่มทักษะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากอาชีพเกษตรกรรมมาทําขนมขาย เย็บผา จนกลายเปนอาชีพใหมที่นํารายไดเขามาสูครอบครัว
ของสตรีภายในบานแมขักเปนจํานวนมาก 
 

วิธีการเขาสูอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม 
วิธีการเขาสูอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขักไดมีทั้งวิธีการเขาสูอาชีพ

ภายในหมูบานและภายนอกหมูบานคือ 
1. วิธีการเขาสูอาชีพจากภายในหมูบาน 

1.1 ลักษณะของการเขาสูอาชีพจากภายในหมูบานจะเปนลักษณะที่สตรีบานแมขัก 
ไดเห็นตัวอยางความสําเร็จของสตรีครอบครัวอ่ืนภายในหมูบานแลวมีความคิดตองการประสบ
ความสําเร็จบางจึงทดลองทําตามตัวอยางเมื่อประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งจึงเกิดมีทักษะในอาชีพ
ใหมทําใหเกิดความมั่นใจและยอมรับในอาชีพใหม ตัวอยางเชน นางพิมพา เห็นญาติขายผักในตลาด
มีเงินใชจายภายในครัวครัวและยังมีเครื่องใชภายในบานที่ทันสมัย นางพิมพาทดลองไปซื้อผัก เนื้อ
หมู ปลา ไกและขนมตางๆ ที่ตลาดมาขายในหมูบานบางและตอมายังไดมีแนวคิดนําของขึ้นรถไป
ขายตามบานอีกเพื่อไมใหของที่ซ้ือมาเหลือมากในแตละวัน ทําใหเปนที่รูจักของคนในหมูบานและ
จะรอซื้อของจากนางพิมพาจึงทําใหนางพิมพามีรายไดจํานวนมากในแตละวัน 

1.2 ความสัมพันธระหวางผูชักชวน ตองอาศัยความสัมพันธที่ใกลชิดมีความไว
เนื้อเชื่อใจ ใหคําแนะนํา ช้ีแนะแนวทาง ตลอดจนการใหความชวยเหลืออาจจะเปนในดานการให
กูยืมเงินไปลงทุนอาชีพใหม การพาไปดูตัวอยางประกอบอาชีพ ช้ีชองทางประกอบอาชีพใหดวย จึง
นับไดวาความสัมพันธของผูชักชวนและผูถูกชักชวนตองสนิทสนมกันมากจนสามารถทําใหผูถูก
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ชักชวนกลาตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพไดซ่ึงสวนมากจะเปนญาติ เพื่อน ดังเชนที่ผูหญิงในหมูบาน
จํานวน 20 คนที่มารับผานักเรียนจากนางนกไปเย็บจะไดรับความชวยเหลือจากนางนกเปนอยางดี
ทั้งคําแนะนําชี้แจงแนวทางตลอดจนดานเงินทุนในการลงทุนซ้ือจักรและใหผอนชําระเงินคืนเปน
งวดๆ ผูหญิงเหลานี้จะเปนเพื่อน ญาติที่สนิทกันมีความไววางใจกันและมีความรับผิดชอบในงาน
เย็บผาที่นางนกแบงใหทําตองเปนคนที่มีความไววางใจ ทํางานอยางประณีต มีประสิทธิภาพที่ดีจะ
เห็นไดวาตองมีความสัมพันธตอกันเปนอยางดีดวย 

2. วิธีการเขาสูอาชีพจากภายนอกหมูบาน 
2.1 ประเภทของอาชีพและความกาวหนา ประเภทอาชีพตองขึ้นอยูกับความรู 

ความสามารถของผูประกอบอาชีพนั้นๆ สวนใหญผูถูกชวนมักจะประกอบอาชีพประเภทเดียวกับผู
ชักชวนเพราะจะไดรับการชวยเหลือฝกฝนอาชีพอยางดีสวนมากจึงตองเปนอาชีพที่ประกอบภายนอก
หมูบานเนื่องจากมีความหลากหลายในประเภทอาชีพและสามารถหาความกาวหนาไดดีกวาใน
ชุมชน เชน การเปนพนักงานขายเสื้อผาในหางสรรพสินคา 

2.2 ระยะเวลาในการเขาสูอาชีพภายนอกหมูบานแลวแตประเภทของอาชีพ 
ความสามารถในการเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนในการประกอบอาชีพใหม ซ่ึงใชระยะเวลาสั้น-ยาวไม
เทากัน เมื่อเปลี่ยนอาชีพใหมไปสักพักหนึ่งถาอาชีพนั้นไมเหมาะสมกับตนเองก็จะมีการปรับเปลี่ยน
อาชีพใหมไดอีกเรื่อยๆ ไป เห็นไดจากการออกไปประกอบอาชีพภายนอกหมูบานจะมีการเปลี่ยนแปลง
อาชีพอยูบอยๆ เชน เดิมเปนกรรมกรตอมาเปลี่ยนเปนคนขายของหรือเปลี่ยนจากคนขายของ
เปลี่ยนไปรับจางซึ่งก็แลวแตระยะเวลาในการประกอบอาชีพและความเหมาะสมของแตละบุคคล 

จากกระบวนการเขาสูอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบานแมขักที่ไดกลาว
มาแลวพอสรุปไดวา การเขาสูอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีตองอาศัยรูปแบบการเขาสู
อาชีพทั้งภายในและภายนอกหมูบานโดยการชักชวนแนะนําจาก ญาติ เพื่อนหรือคนรูจัก และการ
ไดรับขาวสารขอมูลจากหนวยงานของรัฐ เอกชน ส่ือตางๆ นอกจากนี้แลวยังมีการเขาสูอาชีพโดย
พิจารณาถึงลักษณะของการเขาสูอาชีพ ความสัมพันธระหวางผูชักชวน ระยะเวลาในการเขาสูอาชีพ 
ประเภทของอาชีพ ความกาวหนาและรายไดที่เหมาะสมตลอดจนการเรียนรูกอนเขาสูอาชีพและ
ในขณะประกอบอาชีพจนสตรีบานแมขักสามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอาชีพของตนเองได 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของ
สตรีบานแมขัก   

การเปลี่ยนแปลงอาชีพของสตรีบานแมขักไปสูอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมนอกจากจะ
มีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงอาชีพทั้งในดานของรูปแบบการเขาสูอาชีพ วิธีการเขาสูอาชีพ 
แลวยังไดรับอิทธิพลจากปจจัยที่มีอิทธิพลผลักดัน ปจจัยดึงดูด ปจจัยสนับสนุนจากภายในและ
ภายนอกใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพ 

1. ปจจัยผลักดันภายในหมูบาน 
1.1 ตัวอยางความสําเร็จของผูหญิงในหมูบาน เปนชองทางใหผูหญิงในบานแมขัก

เกิดการเลียนแบบทําตามตัวอยางของผูประสบความสําเร็จดังเชนนางราตรี เห็นตัวอยางจากคนใน
หมูบานที่คาขายจึงเกิดการเลียนแบบลองทําดูบางและไดขยายรานโดยมีการปรับปรุงการคาขายจาก
เดิมขายเฉพาะของชํา ของแหงและสุราก็มีการขายขนมจีน และของหวานตอมาขายจนมีความชํานาญ
ในการกําหนดปริมาณของสินคาและประเภทสินคาที่จะขายใหหมดแตละวัน 

1.2 ความนิยมในการบริโภคสินคาและความทันสมัย จากการที่ไดรับขาวสารขอมูล 
ความทันสมัยทําใหคนในหมูบานมีคานิยมในการบริโภคมากขึ้นและนิยมความทันสมัยจึงผลักดัน
ใหปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมของตนหันมานิยมบริโภคสินคาใหมๆ ทันสมัย ผลักดันใหตองมีคาใชจาย
ในการซื้อหาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของตนและครอบครัว จึงตองเปลี่ยนอาชีพใหมเพื่อ
หารายไดมากขึ้น จะเห็นไดวาการมีอุปกรณเครื่องใชไฟฟากันทุกครัวเรือน เชน โทรทัศน เตารีดผา 
หมอหุงขาว เครื่องซักผา โทรศัพทมือถือฯลฯ เมื่อมีความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑเครื่องใช
ตางๆ ก็มีความจําเปนตองหารายไดเพิ่มเติมจากเดิมใหมากยิ่งขึ้นจึงเปนปจจัยผลักดันจากภายใน
หมูบานใหตองสนองความตองการของตนและครอบครัวจึงตองหารายไดเพิ่มมากขึ้นเปนอาชีพ
ใหมภายนอกอาชีพเกษตรกรรม 

1.3 ภาระที่ตองรับผิดชอบ ลูกผูหญิงจะมีความรูสึกที่ละเอียดออนและถูกปลูกฝง
ดวยประเพณีไทยอันงดงามตั้งแตสมัยอดีตวาตนเองจะตองรับผิดชอบตอครอบรัวโดยตองเลี้ยงดู 
พอ แม และบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวยิ่งถาผูหญิงคนใดไมรับผิดชอบครอบครัวก็จะถูกสังคมใน
หมูบานประณามวาเปนคนไมดีไมเปนที่ยอมรับของสังคม ความรูสึกเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่
ผลักดันใหผูหญิงตองออกไปหางานทําภายนอกชุมชนเพื่อใหมีรายไดเพียงพอในการเลี้ยงดู พอ แม 
บุคคลอื่นๆ ในครอบครัว จึงเห็นไดวามีผูหญิงออกไปทํางานภายนอกชุมชนเปนจํานวนมาก 

1.4 การไดรับการศึกษาของคนในหมูบาน ไมไดชวยสอนในการประกอบอาชีพ
ในหมูบานวิชาการที่ไดเรียนจากโรงเรียนลวนแตสอนใหประกอบอาชีพอ่ืนๆ คนที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียน มหาวิทยาลัย จึงไมกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมเดิมในหมูบานอีก จะเห็นไดจาก
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การที่พอ แม นิยมสงลูกไปเรียนในโรงเรียนตาง ๆ ภายนอกหมูบานในชวงเชาจะมีรถยนตรับจางเขา
มารับนักเรียนเพื่อไปสงตามโรงเรียนในตัวเมืองเชียงใหมและอําเภอหางดง ซ่ึงครอบครัวที่สามารถ
สงลูก หลานไปเรียนไดมักจะเปนครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดีและปานกลางสวน
ครอบครัวที่มีฐานะยากจนก็ยังนิยมสงลูกหลานเรียนในโรงเรียนใกลๆ หมูบาน การที่บุคคลในหมูบาน
นิยมสงลูกหลานเขาไปเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ก็เปนปจจัยผลักดันจากภายในหมูบานที่
สําคัญยิ่งที่ทําใหผูที่จบการศึกษาแลวมุงไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ เพราะความรูที่ไดรับไมไดเอื้อให
คนที่เรียนจบแลวสามารถกลับมาทํางานในหมูบานไดอีกซึ่งพอแมก็มุงหวังใหลูก หลานที่จบ
การศึกษาแลวใหเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนภายนอกหมูบาน 

2. ปจจัยดึงดูดจากภายนอกหมูบาน 
2.1 ความมั่นคงในอาชีพ จากอาชีพเกษตรกรรมเดิมที่ไมมีความมั่นคงผลผลิตจะ

ไดสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับสภาวการณทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติดวย เชน แหลงน้ํา ปาไม 
ความอุดมสมบูรณของที่ดินทํากิน ภัยธรรมชาติตางๆ ไดแก น้ําทวม ไฟปา โรคระบาดจากแมลง 
ศัตรูพืช เปนตน เมื่อคนในชุมชนไมมีความมั่นใจในความมั่งคงในอาชีพก็ยอมจะเสาะแสวงหา
อาชีพใหมที่ทําใหเกิดความมั่นคง มีรายไดที่แนนอน ไมตองเสี่ยงกับภัยธรรมชาติจึงมุงเปลี่ยนอาชีพ
ใหมที่ทําใหเกิดความมั่นคงมีรายไดที่แนนอนจึงมุงที่เปลี่ยนอาชีพมาเปน คาขาย พนักงาน เย็บผา 
เชน นางนก นางพิมพาและนางสาวรัชนี 

2.2 รายได ความตองการมีรายไดใหสูงกวาเดิม เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ดึงดูดใหสตรี
ในบานแมขักอยากเปลี่ยนอาชีพโดยหารายไดไมเหนื่อยเหมือนเดิม การที่อยูในอาชีพภาคเกษตรกรรม
จะมีรายไดก็ตอเมื่อไดขายผลิตทางการเกษตรแลวซ่ึงตองรอรายไดปละครั้งแลวแตผลผลิตที่ไดถา
ผลิตที่ไดมีคุณภาพไมดีหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การขายผลผลิตก็จะมีราคาต่ําเกิดการขาดทุน 
ผลผลิตก็ไมเพียงพอในการเลี้ยงชีพและครอบครัวตองไปกูหนี้ยืมสินทําใหเกิดหนี้สินเพิ่มขึ้นใน
สวนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปประกอบอาชีพอ่ืน เชน การคาขาย เย็บผา พนักงานขาย เปนเพราะ
รายไดในอาชีพใหมสูงกวาเดิมและไมเหนื่อยไมตองอยูในภาวะหนี้สิน 

2.3 การคมนาคม การคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นเปนปจจัยดึงดูดจากภายนอก
หมูบานที่สําคัญยิ่ง การที่คนเราสามารถติดตอถึงกันไดอยางรวดเร็วทั้งในดานการใชถนนหนทาง 
การมีโทรศัพทจากภายนอกเขามาในหมูบาน การที่มีวิทยุส่ือสาร มีรถยนตรับจาง วิ่งเขา-ออก ใน
ชุมชนสิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยดึงดูดจากภายนอกหมูบานที่สําคัญยิ่งทําใหคนในชุมชนเกิดความ
สนใจในการเปลี่ยน อาชีพใหมและเดินทางออกมาทํางานภายนอกชุมชนมากยิ่งขึ้น จะเห็นไดจาก
การมีรถยนตเขามารับจางผูคนในหมูบานแมขักออกไปทํางานภายนอกหมูบานทุกเชาและสงกลับ
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ในชวงเย็นเปนประจําหรือมีการใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทางออกไปทํางานนอก
หมูบานทุกวันซึ่งมีทั้งอาชีพรับจาง กรรมกร คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

2.4 การซื้อที่ดินของนายทุน เปนปจจัยดึงดูดที่เกิดจากภายนอกหมูบานโดยนําเอา
ขอมูลขาวสารตางๆ เขามาแนะนําใหเจาของที่ดินขายที่ใหกับตนเพื่อนําที่ดินที่ซื้อมาไปสรางหมูบาน
จัดสรร สรางโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อสรางบานจัดสรรเสร็จก็ตองขายใหลูกคาซึ่งเปนคนตางถิ่น
เขามาซื้อ จะเห็นไดจากภายในหมูบานแมขักเดิมที่เคยอยูอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและพึ่งพาตนเอง
ไดก็เร่ิมตองดิ้นรนและเห็นแกตัวมากขึ้นเนื่องจากทรัพยากรที่เคยมีก็ไดถูกทําลายไปโดยที่ชาวบาน
ไมรูตัวและชาวบานที่เขามาอยูเพิ่มขึ้นในหมูบานเปนคนตางถ่ินดํารงชีวิตแบบคนเมือง 
 

 
 

ภาพที่ 4.4  แสดงการซื้อที่ดินของนายทุน 
 

3. ปจจัยสนับสนุน 
3.1 การมีความสามารถในการทํางาน มีความรู ความสามารถ มีทักษะ ก็ยอมไดรับ

การคัดเลือกใหปฏิบัติงานได ดังนั้นการที่บุคคลมีความรู มีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ
ในอาชีพมากอนยอมจะไดเปรียบมากกวาคนอื่นซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนใหไดเปลี่ยนอาชีพไดงาย
กวาคนอื่นๆ ดังเชน นางนก เคยมีความรูดานเย็บผามากอนเมื่อไดทราบขาวการรับสมัครชางเย็บผา
จากรานพิม จึงรีบไปสมัครทางรานไดทดลองเย็บเสื้อผาดูก็สามารถทําไดดีจึงไดรับการคัดเลือก 

3.2 การมีคนสนับสนุน การที่มีคนรูจักมาใหการสนับสนุน ชักชวน รับรอง ยอม
สงผลใหผูรับเขาทํางานเกิดความไววางใจ เชื่อถือและยอมรับ ทําใหมีโอกาสไดรับการคัดเลือกให
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เขาทํางานไดดังเชน นางสาวรัชนี ที่มีเพื่อนในหมูบานทํางานขายเสื้อผาที่หางสรรพสินคาในตัว
เมืองเชียงใหมไดชักนํานางสาวรัชนีเขามาสมัครงานในตําแหนงขายเสื้อผาและไดรับรองความ
ซ่ือสัตยใหจึงสงผลเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพไดงายขึ้น 
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรม
ของสตรีบานแมขัก ไดแก ปจจัยผลักดันภายในหมูบาน เชน  ตัวอยางความสําเร็จของผูหญิงใน
หมูบาน ความนิยมในการบริโภคสินคาและความทันสมัย ภาระที่ตองรับผิดชอบ การไดรับการศึกษา
ของคนในหมูบาน ปจจัยดึงดูดจากภายนอกหมูบาน เชน ความมั่นคงในอาชีพ  ความตองการมี
รายไดใหสูงกวาเดิม การคมนาคม การคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นเปนปจจัยดึงดูดจากภายนอก
หมูบานที่สําคัญยิ่ง การที่คนเราสามารถติดตอถึงกันไดอยางรวดเร็วทั้งในดานการใชถนนหนทาง 
การมีโทรศัพทจากภายนอกเขามาในหมูบาน การที่มีวิทยุส่ือสาร มีรถยนตรับจาง วิ่งเขา-ออก ใน
หมูบาน ส่ิงเหลานี้ลวนเปนปจจัยดึงดูดจากภายนอกหมูบานที่สําคัญยิ่งทําใหคนในหมูบานเกิดความ
สนใจในการเปลี่ยนอาชีพใหม การซื้อที่ดินของนายทุนและปจจัยสนับสนุนไดแก การมีความสามารถ
ในการทํางาน มีความรู ความสามารถ มีทักษะ ก็ยอมไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติงานตลอดจนการมี
คนสนับสนุน ชักชวน รับรอง ยอมสงผลใหผูรับเขาทํางานเกิดความไววางใจ เชื่อถือและยอมรับ ทํา
ใหมีโอกาสไดรับการคัดเลือกใหเขาทํางานได  
 
ตอนที่ 3 การเปล่ียนแปลงเปนอาชีพใหมของสตรีบานแมขัก 
  

ขอมูลจากการสัมภาษณ นางพิมพา  
นางพิมพา เปนหญิงรูปรางผอมบางผิวขาวหนาตายิ้มแยมบุคลิกทาทางเปนคนใจดีจบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา อายุ 47 ป ขณะที่ใหสัมภาษณ นางกําลังทําอาหารมื้อเย็นใกลเสร็จ ซ่ึงผู
สัมภาษณไดขอนัดเวลาไวลวงหนาและเมื่อนางไดทําอาหารมื้อเย็นเสร็จนางไดเขามาใหการตอนรับ
อยางดียิ่งพูดจาสุภาพ อารมณดี นางเปนคนที่มีตระกูลดั้งเดิมอยูที่บานแมขัก ไดแตงงานกับนายทับ
อายุ 48 ปเปนชาวจังหวัดลําพูนมีอาชีพรับจางเกี่ยวกับงานกอสรางไปเชาเย็นกลับมีลูกดวยกัน 2 คน 
คนโตเปนผูชายกําลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและคนเล็กเปนผูหญิงกําลังเรียนที่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

นางพิมพา กลาววา ครอบครัวของนางมีอาชีพทํานาตั้งแต พอ แม  จนปจจุบันโดยทํา
นาในพื้นที่ของตนเองจํานวน 8 ไร ตองเสียคาใชจายในการไถดินในที่นาประมาณไรละ 3,000 บาท 
คาจางคนงานชวยปลูกขาววันละ 20 คนๆ ประมาณ150 บาท ตอวัน คาจางคนชวยเกี่ยวขาววันละ
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ประมาณ 20 คนๆ ละ 170 บาทตอวัน สรุปแลวทํานาลงทุนประมาณ 30,400 บาทจะขายขาวได
ประมาณ 20,000 กวาบาทก็จะขาดทุนปละ 10,000 กวาบาทอดทนทํามาประมาณ 2 ปจึงคิดเปลี่ยน
อาชีพใหม เหตุที่ขาดทุนคือ คาจางแรงงานสูง ตลอดจนคาปุย คาสารเคมี ทําใหพื้นที่เพาะปลูก คือ 
ดินเสื่อมคุณภาพลงประกอบกับนางมีลูกวัยกําลังเรียนทั้ง 2 คน ไมมีแรงงานอื่นๆ พอชวยแรงงาน
ได การเอามื้อเอาวันนับวันก็ลดนอยลงและตอนนี้แทบจะไมมีเลยจะมีก็ในหมูญาติเปนพี่นองที่สนิท
กันเทานั้นซึ่งตางคนก็ตองรับผิดชอบในที่นาของตนเองจึงไมสามารถชวยเหลือดานแรงงานได
เต็มที่เมื่อเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนอาชีพใหมโดยเห็นญาติมีอาชีพคาขายผักที่ตลาดและขายมานาน
ขายดีมากนางจึงตัดสินใจลงทุนไปซื้อผักมาขายในหมูบานโดยตื่นตั้งแตเวลาตี 4 เพื่อเตรียมตัวไป
ตลาดซื้อผักจากชาวบานและแมคาผักที่มาขายในตลาดอําเภอหางดงในราคาขายสงตลอดจนหาซื้อ
เนื้อหมู ไก ปลา ขนมเปนถุงตางๆ ซ่ึงเปนอาหารประจําของคนในหมูบาน กลับจากตลาดประมาณตี 
5 ถึงบานแบงผักเปนกําๆ และจัดของที่ซ้ือมาเพื่อแบงขายใหคนในหมูบานจนกระทั่งเวลาประมาณ 
8-9 โมงเชา นางจะนําสินคาที่เหลือใสตะกราผูกติดกับรถมอเตอรไซค ขับไปขายตามบานของ
ชาวบานใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ก็จะกลับบานถามีสินคาเหลืออยูก็จะนํามาขายหนาบานกระทั่ง
เวลาตอนเย็นจนกวาสินคาหมดหรือเหลือเพียงเล็กนอยเก็บไวในตูเย็นหรือนํามาประกอบอาหารกิน
เองในครอบครัว นางเลาวามีความสุขมากกับการคาขายซึ่งมีรายไดดีและไดเงินทุกวันตลอดจนได
พบคนในหมูบานทุกๆ วันสวนใหญก็เปนญาติพี่นองกัน เพื่อนฝูงที่สนิทสนมกันและผูที่รูจักคุนเคย
กันทั้งส้ินรูสึกอบอุนใจเพราะเปนพวกเดียวกัน การขายของนางก็ไมไดเอารัดเอาเปรียบใครไมไดคิด
กําไรมากเกินปกติและนางคิดวาอาชีพคาขายนี้ทําใหครอบครัวอยูรอดไดแมจะไมไดรํ่ารวยมากมาย
ก็ทําใหฐานะของครอบครัวพอมีกินไมขัดสนมากมายเพราะการหารายไดมากเพียงไรถาไมรูจักการ
ประหยัดรายไดมีเทาไรก็คงจะไมพอใช ถาเรามีการรูจักความพอดี รูจักการประมาณตนก็จะมี
ความสุขในชีวิตและครอบครัว 

ในสวนของสามีนางเลาวา สามีตองออกจากบานตั้งแตเวลา 7 โมงเชาเพื่อไปทํางานกับ
ผูรับเหมากอสรางโดยมีรถมารับ-สงถึงบานมีรายไดเปนรายวัน วันละ 250 บาท ถาวันไหนหยุดก็จะ
ไมไดเงิน ซ่ึงเงินสวนนี้ที่ไดมาก็จะเปนคาใชจายใหลูกเรียนหนังสือ หากบางเวลาสามีไมมีงานก็จะ
ชวยตนขายของอยูที่บานซึ่งตนก็จะเหนื่อยนอยลงแตรายไดก็ไมเหมือนสามีไปทํางานนอกบาน
เพราะการคาขายไดเงินทุกวันแตนอยตองขายไปนานๆ จึงจะไดเงินจํานวนมากหากสามีไดไป
ทํางานตลอดก็จะมีเงินไมติดขัดและยังมีเหลือเก็บบางเพื่อไวใชในยามฉุกเฉิน นางเลาถึงสามีตนเอง
วาเปนคนดีขยันไมดื่มเหลา ไมสูบบุหร่ีและที่สําคัญไมเจาชูคงเปนเพราะวารักลูกมากจึงตองการให
ลูกสบายไมตองการใหลูกเหมือนพอแมจึงเฝาอบรมสั่งสอนลูกตลอดเวลาวาใหหาความรูไวมากๆ 
เพราะความรูอยูที่ตัวเราไมมีใครสามารถแยงจากเราไดนอกจากเราใหเขาเองและใชความรูที่มีให
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เปนประโยชนมากที่สุด จากแววตาของนางเมื่อพูดถึงสามี นางมีความสุขมากและนางไมไดตองการ
อะไรอีกมากกวานี้เพราะทุกอยางที่นางมีพอเพียงแลวสําหรับนาง  

จะเห็นไดวาครอบครัวของนางพิมพาเปนครอบครัวที่มีอาชีพทํานามาตั้งแตสมัยพอแม
เปนอาชีพดั้งเดิมแตปจจุบันครอบครัวของนางไมสามารถทํานาตอไปไดเพราะลงทุนสูงขายขาวได
นอยขาดทุนจึงจําเปนตองหาอาชีพใหมเพื่อใหมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายในแตละวัน 

 
ขอมูลจากการสัมภาษณ นางราตรี 
นางราตรี อยูบานสองชั้น ช้ันบนเปนไมและชั้นลางเปนปูนหนาบานมีเพิงยื่นออกมา

สําหรับขายขนมจีน ของหวาน มีโตะ เกาอ้ีสําหรับนั่งรับประทานอาหาร 3-4 ชุด บานของนางเปน
ศูนยกลางของหมูบานบริเวณนี้มีคนในหมูบานแวะเวียนมาพูดคุยขาวคราวกันเปนประจํา 

นางราตรี อายุ 45 ป รูปรางผอมบางพูดเกงตามแบบฉบับแมคา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ไดแตงงานกับนายดําอายุ 45 ป เปนคนหมูบานใกลเคียงกันทั้งสองคนเปนคนมีมนุษยสัมพันธ
และอารมณดีมากใหการตอนรับอยางเปนกันเอง ทั้งสองเลาวาในอดีตเคยทํานาดวยกันทั้งสองคน 
ปจจุบันสามีก็ชวยนางคาขายที่บานที่ตองเลิกทํานาไปเพราะทนการขาดทุนจากการทํานาไมไหว
ประกอบกับการมีลูกสาวเพียงคนเดียวและกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
จึงไมมีแรงงานชวยทํานาตองอาศัยการจางแรงงาน คาปุย คาเมล็ดพันธุ ตลอดจนการจางแรงงานไถ
หวาน พรวนดินซึ่งแรงงานเพิ่มมากขึ้นจนไมอาจทํานาไดตอไป 

นางไดเริ่มลงทุนจากการขายอาหารประเภทของชํา ของแหงและสุราขายในชวงเวลา
ตอนเย็นและค่ํา ตอมาจึงขยายกิจการมาขายขนมจีน ขนมหวานและอาหารแหงในชวงเวลากลางวัน 
เชน ปลาแหง กุงแหง ถ่ัวลิสงฯลฯ และขณะนี้นางไดขายกวยเตี๋ยวและสมตําเพิ่มขึ้นดวย การคาขาย
ในชวงเชาเวลาประมาณ 6 โมงเชานางจะไปซื้อของที่ตลาดอําเภอหางดง ซ้ือของสดและของแหง
นํามาขายที่บานนางเองมีรายไดจากการขายของวันละ 1,500 บาทเมื่อหักตนทุนแลวก็จะเหลือกําไร
ประมาณวันละ 200-300 บาท นางกลาวตอไปวา ปจจุบันนี้เศรษฐกิจคาครองชีพสูงมาก จะใชจาย
อะไรก็แพงไปหมด คาใชจายของลูกไปโรงเรียนวันละ 100 บาท คาอาหารการกินในบานวันละ 100 
บาท ซ่ึงกําไรที่ไดก็พอเปนคาใชจายใหลูกไปโรงเรียนและภายในบานเทานั้นไมคอยมีเหลือเก็บ
สะสมเลย อยากใหเศรษฐกิจเปนเหมือนในอดีตแตก็คงเปนไปไมไดเพราะสังคมเปลี่ยนไปมากแลว
เดิมในบานแมขักมีความเปนอยูแบบพึ่งพาอาศัยกันและอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเปนสวนใหญใน
สมัยของ ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน เปนนายกรัฐมนตรีมีการเปลี่ยนแปลงมากเพราะมีการ
ขายที่ดินใหนายทุนหรือบุคคลภายนอกหมูบานจํานวนมากเพื่อทําโรงงานอุตสาหกรรมและจัดสรร
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ที่ดินปลูกบานขาย คนสวนใหญในหมูบานเมื่อไมมีที่ดินเปนของตนเองจึงเปล่ียนอาชีพใหมไปทํา
อาชีพอ่ืนโดยไปรับจางทํางานตามโรงงาน งานกรรมกร คาขาย งานรานอาหาร โรงแรมและอื่นๆ  

นางกลาววาไมรูจะไปทํางานอะไรเพราะทํานาก็คงจะไมไหวจึงคาขายอยูกับบานยังได
ดูแลบานดวยไมตองเดินทางไปทํางานไกลๆ รายไดก็พอใชไมตองดิ้นรนมาก เงินทุนก็ไมตองใช
มากเพราะใชเงินทุนเพียงกอนเดียวและใชหมุนเวียนเปนทุนตลอดไปนํากําไรมาใชจายในครอบครวั
เทานั้นสวนเงินทุนยังคงหมุนเวียนตอไป 

 
ขอมูลจากการสัมภาษณ นางหลา 
นางหลาอายุ 58 ป มีสามีอายุรุนเดียวกัน นางเปนผูหญิงรูปรางทวม ผมสั้นแววตาเปนผู

ที่มีจิตใจดี พูดเกง ใหการตอนรับผูสัมภาษณอยางเปนกันเอง บานของนางเปนบานไมผสมอิฐ ทรง
ช้ันเดียวยกพื้นสูง ดานหนามีบันไดขึ้นลง 5 ขั้น ช้ันบนมีหองรับแขกเปนหองโถงใหญและมีหองใน
บานอีก 2 หอง ดานหลังมีบันไดลงมายังหองครัวและมีหองน้ําอยูดานหลัง ถัดจากหองครัวออกไป
ภายนอกเปนโรงเล้ียงไกเล็กๆ กวางประมาณ 2 เมตร  ยาวประมาณ 2 เมตร มีตนมะมวงตนลําไย ตน
ขนุน นางหลาเลาวาเดิมนางไมไดเปนคนบานแมขักโดยกําเนิดไดแตงงานกับสามีจึงยายเขามาอยู
บานสามีและสามีก็เชาที่นาของคนอื่นทําในตอนนั้น ตอมาเจาของที่นาตองการจะขายที่นาของเขา
ใหกับนายทุนเพื่อทําโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีจํานวนมากโดยมีที่นาที่สามีเคยเชาทํานารวมอยูดวย 
เจาของที่นาเขาตองการจะขายดวย นางคิดเสียดายที่นาที่สามีเคยเชาทํามาตั้งแตดั้งเดิม จึงไปขอรอง
เจาของนาวาอยาเพิ่งขายที่นาที่สามีเคยทํานาไปเลยเพราะสามีจะไมมีที่ทํากิน ถาจะขายจริงๆ ก็
ขอใหเจาของนาไดโปรดขายที่นาใหแกนางและสามีก็แลวกันเพราะเปนที่ดินที่เคยทํามาหากินเลี้ยง
ปากทองครอบครัวนางมาโดยตลอด นางขอผอนชําระคาที่ดินที่จะซื้อนี้ดวย เจาของที่ดินเห็นวานาง
เปนคนขยันขันแข็งไมเคยผิดวาจาที่เคยพูดไวจึงยอมขายที่นาใหโดยคิดราคาไรละ 12,000 บาท นาง
ตองทนลําบากตรากตรําในการทํานา ทําขนมขาย เหนื่อยยาก เพื่อผอนชําระเงินคาซื้อท่ีนาประกอบ
กับนางมีลูก 2 คน เปนผูชายและผูหญิง ตองสงเสียใหเลาเรียนแตเรียนไดแคช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
ตองออกมาชวยงานทํานาของครอบครัวดวยและลูกอีก 1 คนก็จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 ในที่สุดนางก็ไดเปนเจาของที่ดินผืนที่นางเคยเชาทํานามากอนโดยนางยังไดทํานาตอมาเรื่อยๆ 
แมวาจะมีแรงงานชวยทํานานอย เนื่องจากมีลูกเพียง 2 คน จําเปนจะตองจางแรงงานอื่นมาชวยทํานา 
คาใชจายเปน คาปุย ยาฆาแมลง เมล็ดพันธุพืช ซ่ึงทําใหขาดทุนทุกๆ ป จนในที่สุดนางไมสามารถจะ
ทนทํานาดวยตนเองตอไปไดจึงใหคนอื่นมาทําแทนแลวแบงขาวกันคนละครึ่ง ลูกชายของนางก็ไป
ทํางานเปนชางทาสีสวนลูกสาวก็ไดทํางานเปนคนรับใชที่บานของชาวตางประเทศ 
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ขณะนี้ทั้งนางและสามีไมไดทํานาแลวเพราะอายุแกมากเลี้ยงไกไวกินไขเล็กนอย ลูกๆ 
ตางก็มีอาชีพของตนเอง ลูกๆ จะมาเยี่ยมพอแมเปนประจําเกือบทุกวันในชวงเวลาตอนเย็น สําหรับที่
นาที่นางใหคนอื่นทําแลวแบงขาวกันคนละครึ่งก็ยังขาดทุนเนื่องจากตองเปนภาระในเรื่อง คาปุย คา
เมล็ดพันธุขาว คาสารเคมี เมื่อหักคาใชจายเหลานี้หมดแลว จึงจะแบงขาวกันคนละครึ่ง ขณะนี้ก็เร่ิม
มีปญหาคนเชานาจะขอแบงขาวในอัตรา 2 ใน 3 มากกวาแบงครึ่งเหมือนเดิมและหาคนทํานาไดยาก
ขึ้นเพราะคนตางก็ไปทํางานโรงงานกันหมดซึ่งมีรายไดก็แคพออยูพอกิน และงานก็ยังสบายกวามาก
ไมตองสูแดดสูลมมีเงินเดือนกินประจําสวนใหญเขาจะจายเงินใหเปนคาจางเปนงวดๆ ละ 15 วัน ทํา
ใหนางและสามีกําลังเปนทุกขอยูเพราะไมรูจะหาคนมาเชานาไดหรือไมในฤดูทํานาตอไปหรือ
จะตองตัดสินใจยอมใหคนเดิมเชาแลวยอมรับเงื่อนไขที่เขาเสนอมา  

หลังจากนั้นผูสัมภาษณไดมีโอกาสสัมภาษณลูกของนางหลา ช่ือนายชาติ เปนลูกคนโต
อายุ 38 ป หนาตาแกกวาอายุมากผมสั้น เพิ่งกลับมาจากทํางานนอกบานแตก็ยังใหการตอนรับอยางดี
แมวานายชาติจะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานก็ตามหลังจากนั้นนายชาติขอใหผูสัมภาษณนั่งรอสักครู
เพื่อขอเวลาอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาใหม ทําใหผูสัมภาษณไดคุยกับภรรยาของนายชาติดูแลวเปนที่
มีจิตใจดี ยิ้มใหการตอนรับผูสัมภาษณขณะกําลังปอนขาวใหลูกนอยซ่ึงมีอายุ 1 ขวบ 3 เดือน นางชื่อ 
วิไลผิวขาวตามฉบับคนเหนือ นางเลาวาไดแตงงานกับนายชาติมาหลายปแลวแตเพิ่งมีลูกเนื่องจากมี
รายไดนอยชวยกันทํางานเก็บเงินสรางบานกอนที่จะมีลูก ซ่ึงก็เปนบานตึกชั้นเดียวมีหองนอน
จํานวน 2 หอง 1 หองครัวและมีหองน้ําอยูดานหลังหองครัว หนาบานเปนพื้นปูนซีเมนตมีโตะ
รับแขก 1 ชุดจัดตั้งไวเพื่อรับแขก นางเลาวานางไดแตงงานกับนายชาติมาประมาณ 6 ป เปนชวงที่
เริ่มตนชีวิตใหมทุกอยางโดยเริ่มจากศูนยตางคนตางชวยกันทํางาน นางมีอาชีพเปนคนงานรับจาง
รายวันในบริษัทกอสรางที่เดียวกับนายชาติแตนายชาติเปนชางทาสีสวนนางก็ผูกเหล็กแลวแตงานที่
ผูหญิงจะทําไดมีรายได วันละ 170 บาทและนายชาติวันละ 200 บาท เมื่อ 4 ปที่แลว แตปจจุบันทาง
บริษัทไดปรับคาแรงเพิ่มขึ้นและมีเงินเหลือเก็บไวใชจายเมื่อยามฉุกเฉินบาง ในขณะเดียวกันนาย
ชาติก็ไดอาบน้ําแตงตัวเขามารวมวงในการใหสัมภาษณเพิ่มเติม นายชาติเลาวาเมื่อตอนเขาเริ่มเปน
หนุมตองชวยพอแมทํานาและเหนื่อยมากกวาจะไดเงินก็หลายเดือนจะเห็นการดําเนินชีวิตของพอ
แมมานานทราบปญหาในการทํานาเปนอยางดี จึงตัดสินใจออกไปทํางานนอกบานเพราะไดเงินเร็ว
และทําเปนเวลาแมวาบางวันจะเหนื่อยมากหนอยแตไดเงินคุมคาเพราะทางบริษัทจายเงินคาทํางาน
ลวงเวลาและจายเงินเปนงวดสามารถนําเงินมาใชจายไดเลยและไมตองลงทุนไมเหมือนทํานาตอง
ลงทุนและรอเวลาการเก็บเกี่ยวทําใหไดเงินชาและยังไมทราบชะตากรรมเกี่ยวกับธรรมชาติอีกถาป
ไหนน้ําทวมก็ขาดทุนไมไดขาวหรือถาไดขาวก็นอยพอที่จะเก็บไวกินในปนั้นๆ แตไมไดขาย ทุนที่
ลงไปก็หมด ตองกูเงินมีหนี้สินเพิ่มเพื่อนําเงินนั้นมาใชจายหรือลงทุนในครั้งใหม ยิ่งปจจุบันได
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ทราบจากพอและแมพูดใหฟงเรื่องปญหาคนเชานาเสนอเงื่อนไขเพิ่มขึ้นไมทราบวาพอและแม
ตัดสินใจอยางไรนายชาติกลาววาสวนตัวแลวคงไมกลับไปทํานาอีกเพราะการลงทุนสูงไมเหมือน
สมัยอดีต 

แมวานางหลายังมีที่นาในปจจุบันใหคนอื่นเชาทํายังมีปญหาเพราะปจจุบันสินคามี
ราคาแพงเพิ่มมากกวาสมัยกอนมากไมวาจะเปน คาปุย คายา คาไถนา และคาอื่นๆ อีกจํานวนมากทํา
ใหคนเชานาตองขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหมในการเชาทําใหนางหลาและครอบครัวตองติดสินใจ
อีกครั้งกับการใหเชานา 

 
ขอมูลจากการสัมภาษณ นางนก 
นางนกเปนหญิงผิวขาวรูปรางคอนขางทวมผมซอยสั้น ทาทางเปนคนใจดีพูดคุยเปน

กันเองอายุ 35 ป เธอแตงงานกับสามีเปนคนในหมูบานเดียวกันมีลูกดวยกัน 1 คน กําลังเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เธอเลาวา เมื่อกอนทํานาในที่นาเชาจากคนอื่นโดยจายคา
เชาเปนขาวคือ ผลผลิตใน 1 ปแบงครึ่งกับเจาของที่นาเจาของที่นาจะกําไรเพราะลงทุนเฉพาะคาปุย 
ยาฆาแมลงแตนางตองลงทุนทั้งเมล็ดพันธุ คาไถดิน จางคนดํานาและเกี่ยวขาวทํามานานหลายปทน
ขาดทุนไมไหว จึงคิดเปลี่ยนอาชีพใหมซ่ึงตนเองก็มีความรูเร่ืองการเย็บผาที่เคยเรียนมาสมัยวัยรุนไม
คอยไดนําไปใชมากนักเย็บเฉพาะใหลูกใสและไดทราบขาววาที่รานพิมในอําเภอเมืองเชียงใหมซ่ึง
เปนรานขายเครื่องแบบนักเรียนเขาประกาศรับสมัครชางเย็บเสื้อผาจึงไดไปสมัคร ทางรานพิมได
สัมภาษณและลองใหเย็บเสื้อใหดู ตอมาทางรานไดรับนางเขาทํางานเปนชางเย็บผาประจําราน เร่ิม
งานเวลา 8.00-17.00 น. ทุกวันมีวันหยุด 1 วัน นางเดินทางไป-กลับเพื่อทํางานที่รานโดยรถยนตรับจาง
ประจําทาง ทํางานที่รานพิมอยูนานประมาณ 8 เดือน เจาของรานจึงไดอนุญาตใหนําผากลับมาเย็บที่
บานไดโดยไมตองมีการวางมัดจําคาผาที่นํามาเย็บที่บานแตอยางใด เหตุที่รานไวใจใหนําผากลับมา
เย็บที่บานไดนั้นก็เพราะวาขณะที่นางทดลองปฏิบัติงานอยูที่รานไดทํางานดวยความขยันขันแข็ง 
อดทน ทํางานดวยความอุตสาหะ ทํางานดวยความประณีต สวยงามและรวดเร็วมีความรับผิดชอบ
ตองานของตนเองสูงไมเคยขาดงานจนเปนที่ไวเนื้อเชื่อใจของเจาของราน 

นางนกไดเร่ิมรับผามาเย็บที่บานโดยนํามาเย็บเปนการสวนตัวกอน ตอมาเมื่อมีงานมาก
ขึ้น จึงไดมีการแบงผาใหผูหญิงในหมูบานนํากลับไปเย็บดวย ซ่ึงการที่จะใหใครรับผาไปเย็บไดนั้น 
นางจะตองคัดเลือกคนที่มีนิสัยดีไวเนื้อเชื่อใจไดมีความรับผิดชอบ มีความประพฤติดีขยันขันแข็ง
และตรงตอเวลาดวย นางทํางานนี้อยูไดประมาณ 2 ป ก็เลิกการเย็บผาจากรานพิมเพราะไดรับคาจาง
แรงงานนอยมากและคนงานที่รับชวงผาไปเย็บมักจะหยุดงานบอยๆ ทําใหสงงานแกรานไมทันและ
นางกลัวจะเสียช่ือเสียงที่ไมสามารถทํางานใหเสร็จทันกําหนดเวลาได หลังจากเลิกทํางานกับทาง
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รานแลว นางนกไดมาเย็บเสื้อผาสีกรมทา ผาหมอฮอม สําหรับใสทํางานในสวน ในไรและเทศกาล
สงกรานต ไดสงไปขายในตลาดหางดงเปนครั้งแรกที่เย็บเสื้อนางจะนําออกไปขายดวยตนเองตอมา
เมื่อขายดีขึ้นจึงไดสงไปใหรานในตลาดอําเภอหางดงและแมคาที่ขายตามตลาดนัดตาง ๆ และสง
เสื้อผาที่เย็บสงใหรานคาในตลาดหางดงเปนเวลาประมาณ 1 ป ก็ตองเลิกทําอีกเนื่องจากในการสง
เส้ือไปขายนางตองใหเครดิตแกรานคาเพื่อไวขาย ปรากฏวาทางรานคาไดขายผาแลวเก็บเงินคืนได
บางไมไดบางตองตามทวงถามบอยๆ เงินที่ลงทุนก็ลดนอยลงไปมาก จนเกิดความเบื่อหนายและคิด
วาถาทําตอไปก็คงจะขาดทุนเรื่อยไป ทําใหตองแบกรับภาระหนี้สินมากยิ่งขึ้นจึงไดเลิกทําไปใน
ที่สุด 

ตอมารานพิมไดขาดชางเย็บผาจึงไดติดตอมายังนางนกอีก นางจึงกลับมารับผาจาก
รานพิมมาเย็บใหมอีกครั้ง ปจจุบันนางนกยังคงรับผาจากรานพิมมาเย็บ โดยสวนใหญเปนชุด
นักเรียนทั้งของผูชายและผูหญิง ซ่ึงทางรานเปนผูตัดมาเสร็จเรียบรอย นางนกจะแบงผาใหผูหญิงใน
หมูบานรับชวงไปเย็บเปนสวนๆ ไป เชน เย็บดานขางตัว เย็บกระเปาหนา เย็บเขาตัว เย็บซิกแซกริม
ผา ฯลฯ มีคนมารับชวงประมาณ 20 คน ซ่ึงแตละคนจะมีรายไดจากการเย็บผาไมเทากันสุดแลวแต
ความสามารถและความรวดเร็วในการทํางานของแตละคน สําหรับคนที่ไมคอยตั้งใจเอาจริงเอาจัง
นักก็จะมีรายไดประมาณ เดือนละ 2,000-3,000 บาท คนที่ต้ังใจจริงขยันทํางานก็จะมีรายไดประมาณ
เดือนละ 4,000-6,000 บาท นางเลาวาการทํางานเย็บผาอยูกับบานเปนการประหยัดคาใชจายในการ
เดินทางไปทํางานในเมืองไมเสียเวลาในการเดินทาง สามารถทํางานไดตลอดเวลาหลังจากเสร็จ
ภารกิจภายในครัวเรือนและยังทํางานไดตั้งแตเชาจนถึงค่ํา ขณะที่ทํางานก็สามารถดูทีวี ฟงวิทยุไป
ดวยได ทําใหมีความสุขและสนุกกับการทํางานและยังสามารถดูแลทําความสะอาดบานไดดวย
นอกจากนี้แลวยังไดชวยเหลือผูหญิงอื่นๆ ในหมูบานไดงานทํารายไดเพิ่มนอกเหนือจากงาน
เกษตรกรรมของตนเองดวย 

สําหรับสามี นางเลาวา สามีมีอาชีพรับจางทั่วไปเปนคนไมคอยชอบทํางานมากนักชอบ
ดื่มเหลา ถาวันไหนทํางานมีเงินกลับเขาบานก็จะมีอาการมึนเมามาเหลือเงินเพียงเล็กนอยแตก็ดีที่ไม
เปนคนเจาชู แตเปนธรรมดาของชีวิตคูไมมีอะไรดีหมดทุกอยาง นางเลาดวยความลําบากใจแตก็ตอง
มีความอดทนเพราะมีลูกดวยกัน 
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ขอมูลจากการสัมภาษณ นางสาวรัชนี 
นางสาวรัชนี เปนหญิงสาวรูปรางสูงผิวขาวผมยาวตามแฟชั่นสมัยใหมอายุ 24 ป จบ

การศึกษาระดับ ปวช. อาศัยอยูในบานไมยกพื้นสูงมีใตถุนบานลาดพื้นดวยซีเมนตพรอมแครนั่งเลน
ลักษณะของตัวบานเปนบานไมทรงไทยแบบโบราณ นางสาวรัชนีเลาวาเดิมมีอาชีพทํานาโดยทํานา
ในที่ดินของพอแม ไดขาวจากการทํานาก็แคพอกินพออยูและยังขาดทุนจากการทํานาดวย บางปก็
ไดขาวนอยไมเพียงพอในการที่จะตองนําไปจายคืนคาปุย คายาฆาแมลงและคาเมล็ดพันธุที่ไปเอา
จากรานมาลวงหนา จึงคิดจะเปลี่ยนงานพอดีไดทราบขาวจากเพื่อนในหมูบานที่ทํางานขายสินคาให
หางสรรพสินคาในตัวเมืองเชียงใหม จึงไปยื่นใบสมัครเปนพนักงานขายเสื้อผา โดยเริ่มทํางานตั้งแต
เวลา 9 เชาเลิก 4 ทุม โดยเริ่มทํางานก็พักกับเพื่อนในเมืองเพราะเลิกงานเวลากลางคืนวันหยุดจึง
กลับมาเยี่ยมพอแมที่บานรายไดเร่ิมแรก 4,500 บาทตอเดือนเมื่อผานการทดลองงานก็จะพิจารณาขึ้น
ตามความเห็นของเจาของราน หนาที่ที่ตองทําคือ ทุกๆ วันทํางานจะตองมาเปดรานกวาดและทํา
ความสะอาดรานเสร็จตอนรับลูกคาและขายเสื้อผาจะตองพยายามขายใหไดวันละไมต่ํากวา 3 ตัวตอ 
1 คน รานจึงจะมีกําไรซึ่งทางเจาของรานก็จะแนะนําบอกกลาวเกี่ยวกับตนทุนและคาใชจายของราน
เพื่อใหพนักงานชวยกันขายเสื้อผาใหไดมากที่สุดในแตละวัน 

นางสาวรัชนีมีความคิดวาทํางานขายเสื้อผาในหางสรรพสินคาดีกวาทํานาเพราะไมตอง
ตากแดดตากลมและไมตองลงทุนแมวาตองจายคาเชาที่พักก็ตามหากทํางานนี้ตอไปเรื่อยๆ โดย
พยายามเก็บหอมรอมริบเงินที่ทํางานไดไวสําหรับใชในยามแก แมวางานที่ทําจะเหนื่อยตองยืนและ
เดินไปเดินมาตลอดเวลาทํางานก็ตามเพราะตนเองมีความรูนอยจะเปนระดับหัวหนาหรือไปทํางาน
ประเภทอื่นก็คงลําบากเหมือนกันอีกประการหนึ่งมีเพื่อนคนบานเดียวกันทํางานและพักดวยกัน
สามารถกลับพรอมกันได 

จะเห็นไดวาสตรีบานแมขักไดเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมเนื่องจาก
การลงทุนสูงรายไดที่ไดรับนอยไมเพียงพอกับคาใชจายในปจจุบันเพราะเครื่องใชบริโภคและ
อุปโภคมีราคาแพงสูงมากขึ้นทุกวัน จึงทําใหสตรีหลายครัวเรือนในบานแมขักไดมีแนวคิดเปลี่ยน
อาชีพใหมตามขอมูลที่ไดเสนอมาแลวขางตน 
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ตอนที่ 4 ผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบาน
แมขัก ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ทางดานสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

 
จากการสัมภาษณนางพิมพา หญิงรูปรางผอมบางผิวขาวหนาตายิ้มแยมบุคลิกทาทาง

เปนคนใจดีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อายุ 47 ป มีลูก 2 คน คนโตเปนผูชายกําลังศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและคนเล็กเปนผูหญิงกําลังศึกษาที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 นางเลาวา มีอาชีพทํานาเปนอาชีพที่เหนื่อยยากหลังจากทํานาเสร็จแลวปลูกถ่ัว
เหลือง มีเงินทองไมพอใชจาย ลูกอีก 2 คน เปนวัยที่ตองใชเงินจํานวนมากในการเลี้ยงดู นางพิมพา
จึงมีความคิดสงลูกเรียนหนังสือในระดับสูงเพราะไมตองการใหมาทํานาเหมือนพอและแม ซ่ึงได
ขาวพอกิน ขายขาวไดเงินจํานวนนอยไมมีเงินเก็บเพราะขาดทุนตอมานางจึงคิดเปลี่ยนอาชีพมาเปน
อาชีพคาขายและมีเงินเพียงพอตอคาใชจาย 

ผลกระทบจากที่นางพิมพาไดสงลูกไปเรียนในตัวเมืองเชียงใหมทําใหลูกของนางพิมพา
ไมไดสืบทอดและเรียนรูอาชีพดั้งเดิมตั้งแตสมัย ปู ยา ตา ยาย พอ แม และไมสามารถทํานาและงาน
อ่ืนๆ ลูกของนางพิมพาไดรับการปลูกฝงดานสังคม วัฒนธรรมแบบสมัยใหม นิยมเทคโนโลยีตาม
โลกตะวันตก ไมเห็นคุณคาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในหมูบานและการพัฒนาหมูบาน ตนเองไมมี
โอกาสไดรวมมือกับชาวบานในหมูบานเพื่อพัฒนาในหมูบาน และเมื่อจบการศึกษาก็จะทํางานนอก
บานไมสามารถกลับมาอยูบานได นอกจากกลับมาเยี่ยมพอแมในวันหยุดสงผลใหในหมูบานแมขัก
มีแตคนชราเฝาบาน 

จากการสัมภาษณ แมอุยทา อายุ 65 ป สามีของแมอุยทา อายุ 66 ป มีลูกทั้งหมด 5 คน 
เปนผูชาย 3 คน ผูหญิง 2 คน อาศัยอยูกับหลานสาวอายุ 21 ป ทํางานที่บริษัทขายรถยนตแหงหนึ่งใน
ตัวเมืองเชียงใหมไดเงินเดือนๆ ละประมาณ 8,000 บาท การที่หลานไดไปทํางานนอกหมูบานเพราะ
ไดทราบจากประกาศทางหนังสือพิมพวามีการรับสมัครงานและมีคนในหมูบานที่รูจักกันมาทํางาน
ที่บริษัทดังกลาว เขาจึงชวยแนะนําให ลูกของแมอุยทาไดแตงงานกันหมดแลว ลูกชายคนโต
แตงงานแลวมีลูกผูหญิง 1 คน ปจจุบันอยูกับแมอุยทา หลังจากนั้นไดเลิกกับภรรยา และลูกทุกคนมี
อาชีพทํานาไดปลูกบานใกลกับบานแมอุยทาทุกคน ลักษณะบานแมอุยทาเปนบานไมยกพื้นมีบันได
ขึ้น-ลงทางหนาบานใตถุนโลงดานหนาทําแครสําหรับที่นั่งเลนดานหลังบานมีบันไดลงมาอีกทาง
หนึ่งและกั้นเปนหองครัว สวนชั้นบนมี 2 หองนอนและหองโถงไวรับแขกมีโทรทัศน เครื่องเสียง
และเครื่องเลน ดีวีดี ตูโชวสิ่งของและพัดลมตั้งโตะ บริเวณหนาบานเปนลานกวางเนื้อที่ประมาณ 2 ไร 
มีร้ัวกั้นดวยลวดหนามมีผักตําลึงขึ้นเต็มร้ัวแทบทุกดาน นอกจากนี้ยังมีตนไมใหญปลูกรอบๆ 
บริเวณบานจํานวนมาก เชน ลําไย มะมวง ขนุน มะยม ชมพู  
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แมอุยทาไดเลาวา เดิมตนเองมีอาชีพทํานาในที่ดิน 10 ไร ใหลูกๆ ชวยกันทําตอนนี้
เหลือที่ดินแค 2 ไร และตองทํานาแบงครึ่งกับเจาของที่นาเนื่องจากไดแบงที่นาใหกับลูกๆ หมด
เหลือเฉพาะที่บานพักอาศัยและทุกๆ ป ลูกๆ จะแบงขาวใหคนละ 10 ถังไวกินกัน 3 คน สามีและ
หลาน ตอนนี้แมอุยทาไมไดไปทํานาเพราะแกมาก อยูบานสวนสามีของแมอุยทาไปชวยทํานากับลูก
ชายแตก็ทําไดไมเต็มที่เพราะชราทําใหกําลังที่มีอยูก็ลดนอยลงสวนแมอุยทาก็ปลูกผักกวางตุง 
มะเขือพวง พริกหนุม ตําลึง ชะอม และเก็บไปขายโดยนํามามัดเปนกําๆ จะมีคนมารับซื้อถึงบาน
โดยวางขายบนโตะหนาบานเหลือจากนั้นก็จะหาบไปขายภายในหมูบานไดเงินครั้งละ 50-60 บาท
ซ่ึงรายไดก็จะเพียงพอในการใชจายกับสามีสวนหลานก็จะมีรายไดสวนตัวบางทีหลานกใ็หเงนิเดอืน
บางครั้ง ละ 200-300 บาท สําหรับอาหารแมอุยทาไมตองรับผิดชอบ เนื่องจากลูกและหลานสาวได
จัดทําอาหารไวใหกอนออกไปทํางาน 

ในการเขารวมกิจกรรมในหมูบาน พวกลูกหลาน ไมมีเวลาจะเขารวมดวยกับครอบครัว
อ่ืนเพราะตองไปทํางานนอกหมูบาน แมอุยทาตองเปนตัวแทนในการไปรวมกิจกรรมตางๆ แทน
ครอบครัว การที่หลานออกไปทํางานอกหมูบานเพราะที่ดินมีนอยและไมพอทํากินขายขาวไมได
ราคา ตองหักคาปุย คาเมล็ดพันธุ ไมไดกําไร หลานจบระดับอนุปริญญาและไมคิดจะทํานาตอ
ประกอบกับการไดเห็นตัวอยางที่คนในหมูบานไปทํางานภายนอกหมูบานชวยแนะนํา จึงออกไป
สมัครงานทําดีกวาทํานาตามแบบอยางของครอบครัว 

ความคิดเห็นของแมอุยทา เกี่ยวกับหลานออกไปทํางานนอกหมูบานรูสึกเปนหวงมาก
เพราะกลับบานบางครั้งมืดค่ํา กลัวอันตรายโดยเฉพาะเกี่ยวกับรถเนื่องจากมีขาวรถชนกันบอยมาก 
ไมอยากใหหลานออกไปทํางานนอกหมูบานแตก็ไมรูจะทําอยางไรเพราะที่ดินมีนอยไมพอทํากิน
กันผลผลิตที่ไดก็นอย ตองจาย คาปุย คายาฆาแมลง คาเมล็ดพันธุฯลฯ ทําใหเพิ่มหนี้สินมากขึ้น แต
สําหรับตนเองไมมีหนี้สินไมกลายืมเงินใครเพราะกลัววาจะไมมีหนทางหาคืนเขาได แมอุยทาไดมี
คติประจําใจวา “มีหนอยกิ๋นหนอย กิ๋นนักจะเปนหนี้เปนสิน แคปอกิ๋นปอจาย” (มีเงินนอยก็ใชจาย
นอยเทาที่ตนเองหามาได ถาจายมากเกินตัวก็จะเปนหนี้สินคนอื่น)  

ความเจริญที่พัฒนาเขาไปสูหมูบาน แมอุยทามีความเห็นวา ไฟฟาก็ดี ถนนก็ดี มีคุณ
และมีโทษทั้งสองดาน ในดานดี ไฟฟาชวยใหความสะดวกสบายมีน้ําใชไมตองตักน้ําและโยกน้ํา 
เปดน้ํากอกก็ใชไฟฟา ดูโทรทัศนก็ตองใชไฟฟา ไดดูขาวตางๆ ทางโทรทัศนซ่ึงชอบมากได
ประโยชนดีแตไมชอบดูละครเมื่อจบขาวแลวก็ปดโทรทัศนแลวเขานอน สําหรับถนนหนทางที่เขา
มาสูหมูบานทําใหสะดวกและรวดเร็วจะตางกับสมัยอดีตตองหาบของเดินตามคันนามาขายที่ตลาด
หางดง ในดานลบ การอบรมสั่งสอนลูกหลาน ปจจุบันเขามักไมเชื่อฟงคนเฒาคนแกคิดวาไม
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ทันสมัย มักจะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเพราะความประมาท รถชนเสาไฟฟาเพราะความมึนเมาทั้งนี้
เพราะถนนดีเกินไป สะดวกมากเกินไป คนจึงไมระมัดระวังเพราะไมเชื่อฟงคนเฒาคนแก 

ในเรื่องของการจายเงินซ้ือของเดี๋ยวนี้แพงมาก ตองการใหเปนเหมือนสมัยอดีตใช
สตางคแดงซื้อของตางๆ ไดถูกกวาสมัยนี้มาก สมัยนี้อะไรๆ ก็ตองจายเงินทั้งหมด คารถก็แพง  การ
มีโทรศัพทพวกเด็กๆ ดูตัวอยางที่ไมดี ทําใหเอาแบบอยางมาประพฤติ เชน การเลนอินเตอรเน็ต 
ถายรูปเปลือยตางๆ ตลอดถึงการแตงกาย เตนรํา การมีอาชีพบริการฯลฯ อันเปนการทําใหจิตใจของ
เด็กเปลี่ยนแปลงไป สมัยนี้เล้ียงเด็กใหดีไดยาก “สมัยบะเดี๋ยวเล้ียงเขาไดกะตั๋ว ใจเล้ียงบได” (สมัยนี้
เล้ียงเด็กไดแตรางกาย แตจิตใจอบรมเลี้ยงดูเขาไดยาก) แมอุยทากลาววาไมตองการใหหลานเดนิทาง
ไปทํางานนอกหมูบานเพราะกลัวอันตรายเสียคาใชจายมากและอยากใหทุกๆ คนเปนมิตรกัน
ชวยเหลือเกื้อกูลเหมือนสมัยอดีต 
 
ตอนที่ 5 เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาโดยผูวิจัยและชาวบานมีสวนรวม 
 

แนวทางการแกปญหาโดยผูวิจัยไดจัดทําเวทีชาวบานเพื่อใหชาวบานในหมูบานตลอดจน
ผูนําหมูบาน เชน ผูใหญบาน หัวหนากลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ ไดมีสวนรวมโดยการพูดคุยแบบไม
เปนทางการไดทราบวา หมูบานแมขักกอตั้งขึ้นนานประมาณ 150 ป ในสมัยอดีตภายในหมูบานคน
อาศัยนอยมีความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปาไมผูคนในหมูบานดํารงชีวิตอยูมี
ความสุขโดยอาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติทํามาหากินมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในอดีตภายใน
หมูบานจะไมมีถนนใหญตัดผานมีแตทางเดินเล็กๆ การคมนาคมสวนใหญจะใชทางลําน้ําแมขักและ
เดินตามคันนา ตอมาในป พ.ศ.2487 มีถนนเขามาในหมูบาน ความเจริญทางดานวัตถุตลอดจนโครงการ
พัฒนาจากภายนอกหมูบานก็เร่ิมเขาสูหมูบานมากยิ่งขึ้นและเริ่มมีคนตางถ่ินเขามาอยูในหมูบานเพิ่ม
มากขึ้นจํานวนมาก 

อาชีพหลักของชาวบานในชวงกอนป พ.ศ.2500 มีการทํานาโดยใชพันธุขาวพื้นเมือง
เปนหลักและมีการปลูกถ่ัวเหลือง ปลูกหอม กระเทียม ยาสูบ แตเปนการเพาะปลูกเพื่อการยังชีพเปน
หลัก ในชวงป พ.ศ.2500 มีการนําพันธุถ่ัวเหลืองเขามาปลูก คือ พันธุฝนทอง พันธุตาดํา พันธุตาขาว
โดยซ้ือจากบานทุงตอม อําเภอแมริม และไดเร่ิมมีการปลูกพืชเพื่อการคาขายมากขึ้นแตยังคงมีเมล็ด
พันธุพื้นเมืองและยังไมไดใชเทคโนโลยีตางๆ ที่ทันสมัยใชแรงงานจากคนแบบเอามื้อเอาวัน ตอมา
ราวป พ.ศ.2521 เปนตนมา ไดมีเกษตรตําบลเขามาแนะนําพันธุขาวใหมใหชาวบานปลูกซ่ึงจะมี
ผลผลิตคอนขางสูงโดยเฉพาะขาวเหลืองสันปาตอง และพันธถ่ัวเหลืองส.จ.1-ส.จ.9 และเชียงใหม 
60 แตเมล็ดพันธุเหลานี้ไมสามารถเก็บไวไดนานหลายป 2-3 ป ก็ตองเปลี่ยนใหม 
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จากป พ.ศ.2525 เปนตนมา คนในหมูบานแมขักเริ่มออกไปทํางานนอกภาคเกษตรกรรม
ทั้งในหมูบานและนอกหมูบานมากขึ้นเนื่องจากที่ดินทํากินลดลงและทําไปแลวขาดทุนรายไดต่ําจึง
ทําใหชาวบานสวนใหญเปลี่ยนอาชีพใหมนอกภาคเกษตรกรรม 

ผูวิจัยไดใชวิธีการปรับปรุงและพัฒนาโดยใชเทคนิค SWOT เขามาเพื่อหาจุดแข็งหรือ
จุดเดนในหมูบานมีอะไรบางที่เสริมสรางใหหมูบานมีความเขมแข็งพบวาปจจุบันชาวบานยังมีการ
รวมกลุมแมบานและการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ที่ไดรับการสงเสริมจากทาง
รัฐบาล ในสวนของจุดออนของหมูบานคือ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความคิด
ของคนในหมูบานยึดติดกับเทคโนโลยีสมัยใหมมากเกินไปและชอบสภาพแวดลอมภายนอกเขาสู
หมูบาน ชาวบานมีนิสัยที่เห็นแกตัวไมชวยเหลือผูอ่ืนและมีชาวบานวัยชราเทานั้นที่เขามารวมเวที
ชาวบานครั้งนี้มีคนหนุมจํานวนนอยที่เขามารวมในครั้งนี้เนื่องจากออกไปทํางานนอกหมูบานกัน
หมด ผูวิจัยจึงหาแนวทางปรึกษาผูที่เขารวมจัดทําเวทีชาวบานในครั้งนี้เพื่ออนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในหมูบานแมขักใหดํารงอยูตลอดไปโดยใหทุกคนชวยคิดวาตนเองถนัดในดานใดบาง
ที่จะรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อไดครบแลวก็จัดแบงหนาที่รับผิดชอบตาม
ความถนัดแบงออกเปนฝายแตละฝายหาผูชวยในหมูบาน เชน ฝายบริหารจัดการ ฝายบริการ ฝาย
กอสราง ฝายอาหาร 

หลังจากนั้นทุกฝายมาประชุมรวมกันวางแผนการทํางาน ไดผลสรุปในที่ประชุมตกลง
เริ่มขั้นตอนในการทํางานจากการจัดหาทุนจากแหลงตางๆ เชน งบจากองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) หนวยงานพัฒนาชุมชนตลอดจนหาผูที่มีความรู ความชํานาญดานการอนุรักษทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมมาเปนวิทยากร รับผิดชอบโดยฝายบริหารจัดการเปนหลักและฝายอ่ืนๆ หลังจากนั้น
เชิญวิทยากรมาแนะนําใหความรู เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับความสําคัญ ประโยชนและโทษของ
ทรัพยากรธรรมชาติใหแกประชาชนในหมูบานแมขัก เมื่อประชาชนไดรับทราบรายละเอียดตางๆ 
แลวทางผูวิจัยเขาไปติดตามผลและปรึกษาหัวหนาฝายตางๆ ตลอดจนผูนําหมูบานเรียกประชาชนมา
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของทุกๆ คนที่เขารวมประชุมและเปนที่นาพอใจเมื่อผลการทํางาน
ตรงกับความตองการประชาชนในหมูบานจํานวนหนึ่งที่ตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติได
แสดงความคิดเห็นวาควรมีการอนุรักษไวเพราะอีกไมนานทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้จะหมดไป
โดยการกระทําของคนในหมูบานเองและยังไดเสนอแนวทางดานการจัดระเบียบหมูบานและพัฒนา
ที่อยูอาศัยใหสะอาดขึ้นและการปลูกผักผลไมที่ปลอดสารพิษ  

 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 68 

ในการประชุมครั้งนี้มีชาวบานที่ไมแสดงความคิดเห็นซ่ึงทางผูวิจัยก็ไมสามารถทราบ
วาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับการทํางานในครั้งนี้จะทราบผลก็ตอเมื่อการทํางานในขั้นตอนตอไป 
คือ ในที่ประชุมตกลงกันใหทุกครัวเรือนไปพัฒนาที่อยูอาศัยและปลูกผักผลไมที่ปลอดสารพิษและ
นัดวันเวลาไปชวยกันตัดหญาริมลําน้ําแมขักและสํารวจทรัพยากรธรรมชาติภายในหมูบาน หลังจาก
นั้นประมาณ 1 เดือนภายในหมูบานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเริ่มตั้งแตบริเวณภายในหมูบาน 
บริเวณบาน รานคาภายในหมูบานผูวิจัยไดทราบขาววาประชาชนที่มานั่งตามรานคาจับกลุมพูดคุย
ถึงการพัฒนาหมูบานมากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีในการรวมตัวกันทํางานเพื่อหมูบาน 

 

 
 

ภาพที่ 4.5  แสดงการมีสวนรวมของประชาชนที่ชวยกนัพัฒนาหมูบาน 
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ภาพที่ 4.6 แสดงถึงฝายอาหารจัดนําอาหารมาบริการประชาชนที่ชวยกันพัฒนา
หมูบาน 

 
ในการทํางานครั้งนี้ผูวิจัยพบวา การสนับสนุนในการแกปญหายังขาดความชัดเจนและ

จริงจังจากทุกฝาย ซ่ึงจะตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันการสนับสนุนความคิด
ริเร่ิมและแกไขปญหาของประชาชนตองมีอยางจริงจังหรือกระแสกระจายอํานาจราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน (อบต.) ที่มีผลกระทบในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน จึงทําใหการแกปญหามีความ
ลําบากและตองใชเวลานานจึงจะประสบผลสําเร็จ 
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