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บทความเรื่ อ ง “การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต แนวพุ ท ธของชาวสวนยางพาราภาค
ตะวันออกในภาวะราคายางพาราตกต่่า ” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ (๑) เพื่อศึกษาสภาพ
ความเป็น อยู่ สาเหตุและปั จจั ยที่ มีผลกระทบต่อคุณ ภาพชีวิ ตของชาวสวนยางในภาวะราคา
ยางพาราตกต่่า (๒) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยางในภาวะราคา
ยางพาราตกต่่ าแนวพระพุท ธศาสนาและศาสตร์ส มั ยใหม่ (๓) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของชาวสวนยางพาราเชิงพุทธบูร ณาการในภาวะราคายางพาราตกต่่า การวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ และข้อมูลจากเกษตรกร ๕ ราย เจ้าหน้าที่
ภาครัฐบาล ๓ ท่าน และพระสงฆ์ในพื้นที่ ๓ รูป ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวมี
พื้นที่การปลูกยางน้อยกว่า ๑๕ ไร่ ปรับตัวได้น้อยและได้รับผลกระทบมากที่สุด การใช้ทฤษฎีการ
ปรับตัวของรอย (Roy’s Adaptation Theory) บูรณาการกับพุทธธรรม ภาวนา ๔ และ
หลักธรรม ทิฎฐธัมมิกตถะ ภัทเทกรัตตะ สังคหวัตถุ ๔ โลกธรรม ๘ เป็นหลักธรรมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ๔ ด้านคือ (๑)ด้านกายภาพ (๒)ด้านจิตใจ (๓)ด้านสังคม (๔)ด้านปัญญา อัน
เป็นการพัฒนาปัจเจกบุคคล
๑
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ค่าส่าคัญ : คุณภาพชีวิต ชาวสวนยางพารา พุทธบูรณาการ
Abstract
This article is part of the dissertation “The Buddhist Development of
life quality of natural Rubber Gardeners in the state of Low Rubber Price in the
East of Thailand”. Three objectives are (1) Study living conditions the causes and
factors affecting the quality of life of natural rubber planters in a situation of
falling rubber prices. (2) Study on concepts of quality of life of natural rubber
planters in a situation of falling rubber prices.(3) Proposed guidelines for
improving the quality of life of natural rubber planters integrated Buddhist in a
situation of falling rubber prices. This research is qualitative research based on
different documents and 5 Information from farmers, 3 government officials
and 3 monks in planting areas. The research found farmers grow monoculture
and rubber area less than 15 rai by little of adjustment is very affected. Roy’s
adaptive theory of integration with Bhavana is first and Sangahavatthu
Lokadhamma Phattekarutta Buddhist Dharma. Support four quality of life on (1)
physical (2) mind (3) social and (4) Intelligence.
Key words : quality of life, natural rubber planters, Buddhist Dharma integration
บทน่า
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่าคัญของไทยและสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจ่านวน
มาก ประเทศไทยมีการส่งออกยางพาราในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณ ๔.๔ ล้านตัน ซึ่งมีรายได้เข้า
ประเทศมากว่าปีละ ๒.๓ แสนล้านบาท๔ และทางรัฐบาลให้ทุนในการปลูกซึ่งเป็นการเปลี่ยนจาก
พืชทางการเกษตรอื่นไปสู่การปลูกยางพารา จึงท่าให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถด่ารงชีวิตได้
อย่ า งมั่ น คง และมี ร ายได้ อ ย่ า งสม่่ า เสมอตลอดมา หน่ ว ยงานของรั ฐ หลายหน่ ว ยงานได้ ใ ห้
ความส่าคัญและร่วมกันส่งเสริมเกษตรกร๕ แต่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันมีผลเกี่ยวเนื่องมาจาก
๔

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย : มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สา่ เร็จรูปและ
ผลิตภัณฑ์ยางของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm[๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐]
๕
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9560000047776
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ [๒๒ เม.ย. ๒๕๕๖]
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ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีภาวะผั นผวนต่อราคายางพาราอย่ างรุนแรง ส่ง ผลกระทบต่อราคา
ยางพาราของไทยให้ต่าลงแบบควบคุมไม่ไ ด้ นั่นหมายถึงเกษตรกรไทยมีรายได้ จากการขาย
ยางพาราน้อยลง หรือประสบกับความยากจนอย่างทั่วหน้าเช่นกัน
ความยากจน ความแร้นแค้นจึงเกิดกับเกษตรกรของไทยที่มีอาชีพท่าสวนยางอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้และส่งผลความเดือดร้อนออกรอบด้าน เกษตรกรมีความเครียดมากขึ้น ๆ และมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจแก้ ปัญหาแบบขาดสติ ขาดความรอบคอบ ในบางรายถึงกับ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาหนี้สิน โดยวิธีฆ่าตัวตายดังเป็นที่ประจักษ์ตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ตัวอย่างแรกเป็น
เกษตรกรชาวสวนยางแบกรับปัญหาไม่ไหวถึงกับฆ่าตัวตาย คือ นายวินัย ดวงแก้ว ชาวต่าบลที่วัง
อ่าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอีกรายหนึ่งคือ นายสมนึก ส้มเขียวหวาน ชาวอ่าเภอ
ทุ่งสง เช่นเดียวกัน ผูกคอตายหนีปัญหาจากความเครียดเรื่องราคายางและสุขภาพ ๖ ส่วนตัวอย่าง
ที่สาม ผู้ตายคือ นายพิทักษ์ชัย คงทองค่า ชาวเขาโร อ่าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หนุ่ม
กรีดยางทนความเครียดและกดดันไม่ไหว ซื้อน้่ามันก๊าดมาราดจุดไฟเผาฆ่าตัวตาย๗ ข่าวการฆ่าตัว
ตายของเกษตรกรชาวสวนยางพารามีสาเหตุมาจากราคายางพาราตกต่่า แก้ปัญหาชีวิตโดยการ
ปลิดชีพตัวเองเพื่อหนีปัญหาดังกล่าว
ความทุกข์ของชาวสวนยางพาราได้รับการแก้ไขในหลายวิธี เช่น การจ่ายเงินชดเชย
ให้แก่ชาวสวนยาง การแทรกแซงราคายางจากรัฐบาล การให้เงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง
แต่ความช่วยเหลือต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความเดือดร้อนจากความยากจนที่
เกิดขึ้น เกษตรกรจ่านวนมากยังคงได้รับความเดือดร้อนส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดต่่าลง ในขณะที่
สถานการณ์ราคายางพารายังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น เกษตรกรที่เป็นชาวพุทธน่าจะมีทางออก โดย
การบรรเทาความทุกข์ตามความเชื่อในค่าสอนทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้ตั้งค่าถามว่า ค่าสอน
ทางพระพุทธศาสนาจะมีหลักธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสวนยางใน
ภาวะราคายางพาราตกต่่าได้และชาวพุทธจะมีหลักการหรือวิธีการน่าเอาธรรมะมาเป็นแนวทางใน
การด่าเนินชีวิตได้อย่างไร

๑. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
๑.๑ เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ สาเหตุและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของชาวสวนยางในภาวะราคายางพาราตกต่่า

๖

ผู้จัดการOnline, ชาวสวนยางเมืองคอนฆ่าตัวตาย วันเดียวสังเวย 2 ชีวิต คาดเหตุ
ราคายางดิงหนัก!. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1412549896 [๖ มกราคม ๒๕๖๐].
๗
ไทยรัฐออนไลน์. (๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗). หนุ่มกรีดยางจุดไฟเผาฆ่าตัวตาย เครียดราคาตก
หนี้ท่วม, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.thairath.co.th/content/446360 [๖ ม.ค. ๒๕๖๐].
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๑.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยางในภาวะราคา
ยางพาราตกต่่าแนวพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
๑.๓ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสวนยางพาราเชิงพุทธบูรณา
การในภาวะราคายางพาราตกต่่า
๑.๔
๒. ขอบเขตของการวิจัย
๒.๑ ขอบเขตด้ านเนื้อหา งานวิ จั ย เรื่อง “การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ของชาวสวน
ยางพาราเชิงพุทธบูรณาการ” ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพความเป็นอยู่และปัญหาคุณภาพชีวิตของ
ชาวสวนยางพาราในภาวะราคายางพาราตกต่่า ส่วนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นจะเน้น
ศึ ก ษาหลั กธรรมที่ เกี่ ย วข้ องกับ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยศึก ษาค้ น คว้ า จากหลั ก ธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งเน้นค่าสอนในพระไตรปิฏก อรรถกถา และแนวคิดของนักวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่
๒.๒ ขอบเขตด้านกลุ่มประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้เป็นแหล่ง ข้อมูลการสัมภาษณ์
ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจากเกษตรกรจ่านวน ๕ ราย
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจ่านวน ๓ ราย และพระสงฆ์ในพื้นที่จ่านวน ๓ รูป
๒.๓ ขอบเขตด้านพื้นที ผู้วิจัยได้คัดเลือกจังหวัดการปลูกยางพารามากที่สุด ของ
ภาคตะวันออกคือจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ตามล่าดับ
๒.๔
๓. วิธีด่าเนินการวิจัย
การวิจัยฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ การศึกษาเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก
และการน่ า เสนอแนวทางการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ของชาวสวนยางพาราผ่ า นการบู รณาการ
ระหว่างหลักพุทธธรรมและศาสตร์สมัยใหม่ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
๓.๑ การวิจัยเริมต้นจากการศึกษาเอกสาร โดยการศึกษาค่าสอนในพระไตรปิ ฎก
อรรถกถา ต่า รา บทความและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องต่ อการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต เพื่อน่ามาเป็ น
ฐานข้อมูลในการ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อใช้เป็ นแนวทางประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวสวนยาง
๓.๒ จากนั้ น ท่ า การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก โดยมี ค่ า ถามแยกตามกลุ่ ม ประชากรที่
ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เคยได้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต่่า เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
ที่เป็นผู้น่านโยบายของรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการต่าง ๆ และ
การสัมภาษณ์พระสงฆ์ในพื้นที่ที่มีการปลูกและกรีดยางพาราและท่าหน้าที่ให้ค่าชี้แนะเกษตรกรที่
ได้รับความเดือดร้อนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
๓.๓ สุดท้ายเป็นการบูรณาการ ระหว่างหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่โดยใช้ค่าสัมภาษณ์เป็นการสนับสนุนในการแก้ปัญหาเชิงพุทธบูรณาการ ประกอบเป็น
แนวทางการด่าเนินชีวิตของชาวสวนยางพาราในภาวะราคายางพาราตกต่่า
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~ ๒๗๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔. ผลการวิจัย
๔.๑ สภาพความเป็ นอยู่ สาเหตุ และปัจ จัยที มีผ ลกระทบต่อคุณภาพชี วิตของ
ชาวสวนยาง จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่มีการปลูกยางพาราแบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมีพื้นที่
การปลูกไม่เกิน ๑๕ ไร่ ได้รับผลกระทบต่อการกินดีอยู่ดีมากที่สุด ก่อนที่ราคายางพาราจะลด
ต่่าลง เกษตรกรซื้อเนื้อหมูคราวละ ๒ กิโลกรัม แต่เหตุการณ์ราคายางพาราตกต่่าซื้อเนื้อหมูครั้ง
ละ ๑ กิโลกรัม๘ ซึ่งมีสาเหตุจากความยากจนจากปัจจัยของราคายางพาราตกต่่า
๔.๒ แนวคิดเกียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยางแนวศาสตร์สมัยใหม่
พบว่า ทฤษฎีการปรับตัวของรอย(Roy’s Adaptation Theory) มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยเน้น การปรับตัวทางด้านร่างกายเป็นส่าคัญและการปรับตัวด้านจิตใจ การปรับตัวด้าน
บทบาทหน้าและการปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน นอกจากนั้นยังมีทฤษฏีเสริมคือ ทฤษฎี
ล่าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ (Hierachy of Needs Theory) เป็นการก่าหนด
ความต้องการของมนุษย์อ อกเป็น ๕ ขั้น คือ ความต้องการทางด้านสรีระ ความต้องการความ
มั่นคงและปลอดภัย ความต้องการเกีย รติและศักดิ์ศรี และความต้องการพัฒนาตนเองอย่า ง
แท้จริง๙ ทฤษฎีความคาดหวังของ วิคเตอร์ วรูม(Vroom’s expectancy theory) เป็นความ
คาดหวังของการกระท่าซึ่ง อธิบายว่าก่อนการตัดสิ นใจเลือกแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ บุคคลจะ
พิจารณา ผลหรือรางวัลที่ได้รับจากการตัดสินใจนั้นมีคุณค่าหรือมีความส่าคัญต่อตนมากน้อย
เพียงไร และมีความเป็นไปได้หรือไม่ในการให้ได้มาซึ่งรางวัลนั้น ๑๐ ซึ่ง จ่ารอง เงินดี ได้กล่าว
สนับสนุนทฤษฎีนี้ว่า “หากบุคคลใดมีความรู้สึกในทางดีสามารถมองเห็นประโยชน์ของผลการ
กระท่า มีความตั้งใจจริง ยึดมั่นในเปูา หมายก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่น และมีระเบีย บ
แบบแนต่อการปฏิบัติงานก็ย่อมจะประสบกับความส่าเร็จได้โดยไม่ยากเช่นกัน ๑๑ ทฤษฎีแรงจูงใจ
ของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG theory) ซึ่งคลายคลึงกับแนวคิดของมาสโลว์ แต่ เขาได้แบ่งความ
ต้องการของมนุษย์ออกเป็น ๓ ประเภท และได้เน้นการตอบสนองความต้องการทางกายภาพคือ

๘

สัมภาษณ์ นายสามารถ ปูองความดี, เกษตรกรต่าบลเขาน้อย อ่าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง, ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐.
๙
จิ ราภรณ์ ตั้งกิต ติภ าภรณ์, จิตวิท ยาทัวไป, (กรุงเทพมหานคร: ส่ านั กพิ มพ์ แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕๔.
๑๐
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๘.
๑๑
จ่ารอง เงินดี, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ส่านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๒),
หน้า ๑๐๘.

ฌานวัฒน์ บุญพิทักษ์ และคณะ

~ ๒๗๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ความต้องการเพื่อการด่ารงชีวิต เป็นความต้องการทางกายภาพและความต้องการทางวัตถุที่ช่วย
ให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด๑๒
๔.๓ แนวคิ ด เกี ยวกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชาวสวนยาง พาราแนว
พระพุทธศาสนา
ถึงแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการต่าง ๆ ก็ตาม แต่ไม่สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนได้มากนัก แต่ละโครงการด่าเนินการด้วยความล่าช้าท่าให้ไม่ทันต่อความ
ต้องการของเกษตรกร ดังนั้นการพึ่งตนเองถือว่าเป็นความจ่าเป็นที่เกษตรกรต้องแก้ไขด้วยตนเอง
และไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ใช้เวลาในโครงการต่าง ๆ อย่างยาวนาน จากการวิจัย
พบว่า ค่าว่า “พัฒนา”มีวิวัฒนาการมาจากค่าว่า “ภาวนา” สืบทอดมาจากค่าว่า “ภาวิตัตต์ ”
แปลว่า ผู้ได้พัฒนาตนแล้ว๑๓ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ภาวนาเป็นการกระท่า ของบุคคลที่มีผลต่อ
การพัฒนา โดยมีองค์ประกอบ ๔ ประการคือ (ก) กายภาวนา เป็นการเจริญทางกาย พระพรหม
คุณาภรณ์( ป.อ. ปยุ ตฺโต) ได้ อธิบ ายว่า กายภาวนา คือ การเจริญกาย พั ฒนากาย การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพ๑๔ เป็นการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย
๔ ตอบสนองการด่ า รงชี วิ ต ซึ่ ง หลั กธรรมที่ รองรับ การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นกายภาพ คือ
ทิฏฐธัมมิกตถะ ซึ่งเป็นหลักธรรมสนับสนุนการบริหารทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้าน (๑)
การหาทรัพย์ ชาวสวนยางต้องหมั่นหาทรัพย์ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยเฉพาะการประกอบ
อาชีพเสริมเพื่อหารายได้ทดแทนรายได้จากการขายยางที่หายไป ซึ่งเบญจวรรณ ไชยวงศ์ ได้ให้
ความเห็นว่า เกษตรกรชาวสวนยางพารามีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก คือ ปลูกยางพารา อาชีพรอง
คือรับจ้างทั่วไป๑๕ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านกายภาพจึงมุ่งเน้นถึงรายได้ที่ท่าให้เกษตรกร
อยู่ได้ในภาวะราคายางพาราตกต่่า จากการศึกษาของ สุภา แก้วบริสุทธิ์ พบว่า “รายได้ ถือว่า
เป็น ปัจ จัย ๔ ที่ ส่า คัญ ในการด่ ารงชี วิต ตอบสนองความต้องการขั้น พื้น ฐานได้อย่า งเพีย งพอ
ตลอดจนได้รับโอกาส ต่าแหน่ง อ่านาจความมีเกียรติศักดิ์ศรีและเมื่อเกิดความเจ็บปุวย ก็สามารถ

๑๒

จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ , จิตวิทยาทัวไป, (กรุงเทพมหานคร: ส่านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕๖-๑๕๗.
๑๓
ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย,
พิมพ์ครั้งที่ ๒๓, (กรุงเทพมหานคร: ส่านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๓๔๔-๓๔๘.
๑๔
เรื่องเดียวกันหน้า, หน้า ๓๔๘.
๑๕
เบญจวรรณ ไชยวงศ์, “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในเขต
ต่าบลพันทา อ่าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๕๖), บทคัดย่อ.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๗๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ด่าเนินชีวิตท่ามกลางความเจ็บปุวยได้ ”๑๖ (๒) การรักษาทรัพย์ หมายถึงมีความขยันหมั่นเพียร
แสวงหาทรัพย์มาได้โดยทางที่สุจริตแล้ว ก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์สินที่หามาได้นั้นให้คงอยู่ไม่ให้สูญ
หาย ไม่ ให้ เสี ย หาย ชาวสวนยางพาราควรหลี กเลี่ ย งการเข้ า ไปข้อ งเกี่ย วกั บ อบายมุ ข ทั้ ง ๖
ประการ๑๗เพราะการเข้าไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขท่าให้ เสียทรัพย์โดยใช่เหตุ เกษตรกรบางราย
ถึงกับยอมเลิกสูบบุหรี่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ่าเป็นหรือลดการเที่ยวลง (๓) กัลยาณมิตตา
หมายถึงผลดีในการมีมิตรที่ดี หรือเป็นความโชคดีที่เรามีมิตรที่ดี การเลือกคบคนจึงต้องเลือกคบ
แต่คนที่ดีมีศีลธรรม จะช่วยปูองกันการสูญเสียทรัพย์ หลักธรรมข้อนี้มีปรากฎในพระไตรปิฎกโดย
ได้ให้ความหมายเชิงพรรณาเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมคบหาคนเคร่งครัดศีล ศึกษาการปฏิบัติศีล
เพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา เรียกว่า กัลยาณมิตตตา๑๘ จึงเป็นหลักหลักธรรมที่เหมาะในการ
คบเพื่อน (๔) สมชีวิตตา ธรรมะข้อนี้ชี้ให้เห็นถึงการใช้ชีวิตตามความเหมาะสมคือสมควรแก่
ฐานะของตนเอง มีค่าสอนในพระไตรปิฎกว่า “กุลบุตรในโลกนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทาง
เสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะ ไม่ให้ฟุมเฟือยนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วยคิดว่า ด้วย
การใช้จ่ายอย่างนี้ รายรับของเราจักเกินรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักไม่เกินรายรับ”๑๙ (ข) สีล
ภาวนา การเจริญ ศีล คือ การพั ฒ นาตนเพื่ อเสริม สร้า งความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม เป็ น ไปตาม
หลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) การให้ทานเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นดังข้อความ
ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับอานิสงส์ของการให้ทานประการส่าคัญคือ ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่
รักที่พอใจของคนหมู่มาก๒๐ นอกจากการให้แล้วการใช้ค่าพูดที่เหมาะตามหลัก (๒) ปิยะวาจาเป็น
หลักธรรมก่อให้เกิดความสามัคคี ความมี ไมตรีและความรักใคร่ เป็นการพูดด้วยใจหวังดี มุ่ ง
ประโยชน์ทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟัง ท่าให้เกิดความเชื่อถือให้ความเคารพกัน โดยถือเอาการพูดตามกาล
ที่เหมาะสม เป็นไปในลักษณะของปิยะวาจา ดังปรากฎในพระไตรปิฎกว่า“มหาบุรุษนัน้ ไม่ตรัสค่า
หยาบรุนแรง...ก่อให้เกิดความเจ็บแค้น ที่ท่าลายชนจ่านวนมาก มหาบุรุษนั้น ตรัสแต่ค่าเป็นที่
ถูกใจ จั บ ใจ เสนาะโสต จึ ง ทรงได้ รับ ผลอัน เกิด จากความประพฤติ ดี เสวยผลบุ ญ ในสวรรค์
ทั้งหลาย.....”๒๑ จะเห็นได้ว่าการพูดในลักษณะที่ดี ของมหาบุรุษมีแต่ความไพเราะ นอกจากนั้น
การเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นหรือให้การช่วยเหลืออันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตามหลัก (๓) อัตถจริยา เป็น
๑๖

สุภา แก้วบริสุทธิ์, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัด
สงขลา”, วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
๒๕๔๗), หน้า ๒๗.
๑๗
ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๘/๒๐๒.
๑๘
ดูรายละเอียดใน อง.อฏฺ ก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๑.
๑๙
องฺ.อฏฺ ก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๑.
๒๐
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๔/๕๖.
๒๑
ดูในรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๘/๑๙๔.
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~ ๒๗๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

หลักการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม หลักธรรมนี้ในพระไตรปิฎกให้ความหมายว่า “อัตถจริยาคือ
การประพฤติประโยชน์ ในโลกนี้”๒๒ ถ้าขยายความในทางสังคม การบ่าเพ็ญประโยชน์ หมายถึง
การช่วยเหลือสังคม โดยไม่ต้องรอค่าเรียกร้องจากใคร (๔) สมานัตตตา คือ การวางตัวเหมาะสม
สม่่ าเสมอ การประพฤติต นสม่่า เสมอจะตรงกับ ส่า นวนไทยว่า “เสมอต้น เสมอปลาย” ใน
พระไตรปิฎกมีการยกตัวอย่างบุคคลที่วางตัวเสมอต้นเสมอปลาย เป็นพุทธอุปัฏฐากมาช้านาน คือ
พระอานนท์ ดั งปรากฎในส่ว นหนึ่ งของพุ ท ธด่ ารัส ที่ช มเชยถึง การปฎิบัติ ของพระอานนท์ ต่ อ
พระพุทธเจ้าว่า “เธออุปัฏฐากตถาคตมาช้านาน ด้วยเมตตากายกรรม อันเกื้ อกูล ให้เกิดสุขเสมอ
ต้นเสมอปลาย ไม่มีประมาณ ด้วยเมตตาวจีกรรม อันเกื้อกูล ให้เกิดสุขเสมอต้นเสมอปลาย ไม่มี
ประมาณ ด้ว เมตตามโนกรรม อันเกื้อกูล ให้เกิดสุขเสมอต้นเสมอปลาย ไม่มีประมาณ อานนท์
เธอได้ท่าบุญไว้แล้ว จงประกอบความเพียรเข้าเถิด เธอจะเป็นผู้สิ้นอาสวะโดยเร็ว”๒๓
จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ตรัสชมเชยพระอานนท์ ถึงความเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดี วางตัว
เหมาะสม (ค) จิตตภาวนา เป็นพัฒนาทางด้านจิต คือฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง
เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม เช่นมีเมตตา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิก
บาน เป็นสุข ผ่องใส การท่าจิตใจให้แจ่มใส ซึ่งผ่านหลักการท่าใจอยู่กับปัจจุบัน ดังส่วนหนึ่งของ
คาถาในภัทเทกรัตตะสูตร โดยความหมายว่า บุคคลไม่ควรค่านึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว และสิ่งใดที่ยัง
ไม่มาถึง สิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึง ๒๔ การท่าจิตใจให้ปรกติ มีความแจ่มใสอยู่กับปัจจุบัน ส่งเสริม
ให้สติและสัมปัชชัญญะในการใช้ชีวิตให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานในกระบวนการคิดและ
ตัดสินใจ ถือได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีกว่า (ง) ปัญญาภาวนา คือ ฝึกอบรมพัฒนาปัญญา ให้
เจริญงอกงาม จนเกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง โดยรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ สามารถ
ท่า จิต ใจให้เป็น อิส ระ การพั ฒนาปั ญญาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพได้รับ อิท ธิพ ลมาจากการพัฒ นา
ทางด้านจิตใจ พุทธธรรมที่ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างปัญญาภาวนา คือ โลกธรรม ๘ อันมีผลต่อความ
เข้าใจจากความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังรายละเอียดอธิบายความในพระไตรปิฎกว่า
“ผู้ปรารถนาลาภถูกความเสื่อมลาภขัดขวาง ผู้ปรารถนายศถูกความเสื่อมยศขัดขวาง ผู้ปรารถนา
ความสรรเสริญถูกการนินทาขัดขวาง ผู้ปรารถนาความสุขถูกความทุกข์สกัดกั้น หรือขัดขวาง รวม
ความว่ า สั ต ว์มี ที่ สิ้ น สุ ด และถูกสกัด กั้น ”๒๕ ถือได้ ว่ า เป็น เรื่องปรกติ เปลี่ ย นแปลงไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เพื่อส่งเสริมความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตภายใต้การท่างานที่
สุจริต

๒๒

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๔/๒๑๘.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๙/๑๕๕.
๒๔
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๗๓/๓๑๙.
๒๕
ดูรายละเอียดใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๗๓/๔๙๑.
๒๓

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๘๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๕. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสวนยางพาราเชิงพุทธบูรณาการใน
ภาวะราคายางพาราตกต่า การวิจัยนี้เน้นศึกษาสาเหตุที่ท่าให้คุณภาพชีวิตของชาวสวนยางตกต่่า
ทฤษฎีทางศาสตร์สมัยใหม่และพุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนแนวทางการด่าเนิน
ชีวิตตามการบูรณาการทั้ง ๒ ศาสตร์ ตามแนว “ขยัน ประหยัด จัดสรรมิต จิตแจ่มใส เข้าใจโลก”
เพื่อใช้เป็นทางเลือกของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร การบูรณาการโดยใช้พุทธ
ธรรมภาวนา ๔ เป็นแนวทางหลักร่วมกับทฤษฎีการปรับตัวของรอย การพัฒนากายตรงกับค่า
สอนในพระไตรปิฎกว่า ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง บูรณาการกับทฤษฎีการปรับตัวของ ROY ซึ่ง
เน้นว่าต้องพัฒนาทางกายภาพก่อนการพัฒนาด้านอื่นเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ การพัฒนาทาง
จิตใจบูรณาการเข้ากับความต้องการล่าดับที่ ๒ และ ๓ ของทฤษฎีความต้องการของมนุษย์โดย
มาสโลว์ โดยการท่าจิตแจ่มใสให้อยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นการลดระดับความเครียดและก่อให้เกิดการ
สนับสนุนการพัฒนาด้านปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการด่าเนินชีวิต การสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมให้หลักด้านบทบาทและหน้าที่และหลักการพึ่งพาระหว่างกันในทฤษฎีการปรับตัวของ
ROY ผสานกับพุทธธรรม สังคหวัตถุ ๔ โดยการเอื้อเฟื้อต่อกัน การพูดที่เหมาะสม การบ่าเพ็ญ
ประโยชน์และการวางตนที่เหมาะสม ประการสุดท้ายคือการพัฒนาด้านปัญญาตามหลัก โลก
ธรรม ๘ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาทางด้านจิตใจส่งเสริมให้เกิดความรู้ตามความเป็นจริงซึ่ง
ต้องใช้ความคิดและการตัดสินใจบูรณาการเข้ากับการปรับตัวด้านอัตตมโนทัศน์ในทฤษฎีการ
ปรับตัวของ ROY โดยเน้นธรรมชาติของการได้ลาภและการเสื่อมลาภ เป็นหลักธรรมสนับสนุน
หลักธรรมภาวนา ๔ ให้สามารถประยุกต์เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสวนยางใน
ภาวะราคายางพาราตกต่่า ส่วนทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอเฟอร์และทฤษฎีความคาดหวังของ
วิคเตอร์ วรูม เป็นทฤษฎีสนับสนุนให้ทฤษฎีการปรับตัวของ ROY มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะจากการท่าวิจัยครั้งต่อไปเชิงปัจเจกบุคคล การพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งยังมีหลักธรรม
อื่นที่เหมาะสมในมุมมองอื่นซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในสาขาอาชีพอื่นอีกหลายอาชีพ เพื่อผู้
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาของพืชผลการเกษตรได้ มีโอกาสเลือกแนวทางการด่าเนินชีวิตที่
ดีกว่า
ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เน้นการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น
เช่น (๑) โครงการสร้างถนนด้วยยางพารา ซึ่งจะท่าให้เกษตรกรมีช่องทางการจ่าหน่ายเพิ่มมากขึ้น
ประเทศไทยมีถนนคุณภาพดี และประหยัดค่าเช่าโกดังตลอดจนค่าบริ หารจัดการ (๒) สนับสนุน
ให้ใช้ยางพาราในประเทศโดยผู้ประกอบการเพื่อการแปรรูปยางพาราเป็นสินค้าส่าเร็จรูป โดย
เอกชนแข่งขัน กับ ประเทศจี น ซึ่ง ไม่ มี วุต ถุดิ บ เป็ นของตนเอง (๓) ใช้ย างพาราในประเทศโดย
เกษตรกร โดยใช้แนวการปฏิบัติของรัฐบาลญี่ปุนต่อชาวนาญี่ปุน ท่าให้ชาวนาญี่ปุนสามารถขาย
อาหารหรือขนมส่าเร็จรูปพร้อมรับประทานซึ่งและมีการจัดจ่าหน่ายทั่ว ในท่านองเดียวกันกับ
ยางพารา หากรัฐบาลสามารถท่าให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตและเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ส่วนนั้น
โดยตรงจะท่าให้การใช้ยางพาราในประเทศมีอัตราสูงขึ้น น่าไปสู่การปรับราคายางพาราให้สูงขึ้น
โดยธรรมชาติของความต้องการใช้ยางพาราในประเทศ รัฐบาลจะต้องช่วยเหลือเกษตรกร ๓
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~ ๒๘๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประการคือ ๑) จัดทุนเพื่อซื้อเครื่องจักรในการแปรรูป ๒) ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกรในการแปรรูปสินค้าจากยางพารา ๓) จัดช่องทางการจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ไปสู่ทุกมุมโลกเพื่อเป็นการขยายตลาด
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