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น าพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเข้าสู่ชุมชน ตลอดจนราคาขายผลผลิตทางการเกษตรที่ผันผวนในแต่ละปี 
ผลผลิตที่ได้จากข้าวจึงสะท้อนความสามารถของชุมชน อันเป็นรากฐานส าคัญที่ท าให้เกิดความมั่นคง
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อาหารได้ในที่สุด 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อาหารคือศูนย์กลางของชีวิต ที่โยงใยไปด้วยมิติทางวัฒนธรรม การเมือง สังคม เศรษฐกิจ 

และระบบนิเวศเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้ค าว่า “ระบบอาหาร” จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า หากมิติใดมิติหนึ่งเกิด

การเปลี่ยนแปลงขึ้น จะท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบอาหารตามไปด้วย ในอดีตการยังชีพรายล้อมไป

ด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถพ่ึงพาได้ แต่ปัจจุบันฐานทรัพยากรเหล่านั้นได้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลพวงส าคัญมาจากการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ที่เกิดขึ้นในช่วง

คริสต์ศตวรรษที่ 20 ส่งผลให้การศึกษาระบบอาหารได้ขยายมุมมองในการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็น

เรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนโยบายของภาครัฐเข้ามามีส่วนส าคัญต่อ

การศึกษาในช่วงหลังคริสต์ศตวรรษที่ 21 (Polly J. Ericksen et al., 2007) 

เงื่อนไขเชิงนโยบาย เป็นปัจจัยหลักที่เข้ามามีผลต่อระบบอาหารของชุมชน (Community 

Food System) จากเดิมการเกษตรกรรมอยู่ในรูปแบบของการเกษตรเพ่ือการยังชีพ แต่ด้วยการ

ส่งเสริมให้การผลิตอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ภาครัฐสนับสนุนการใช้สารเคมีในกระบวนการ

ผลิต เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามที่ต้องการ สารเคมีที่ใช้ตลอดจนเทคโนโลยีทางการผลิตส่งผลกระทบ

อย่างยิ่งต่อ “ดิน” ฐานทรัพยากรหลักในการเพาะปลูก นอกเหนือจากนั้นยังส่งผลต่อ “น้ า” เนื่องจาก 

การชะล้างจากดินลงสู่น้ า อีกทั้ง “ผืนป่า” แหล่งต้นน้ าก็ได้รับผลจากการขยายที่ดินท ากิน จะเห็นได้

ว่า ฐานทรัพยากรเหล่านี้เป็นข่ายใยที่สัมพันธ์กันในเชิงระบบนิเวศที่แต่ละชุมชนมีแตกต่างกัน ไป (C. 

Peter Timmer et al., 2010) จึงปฏิ เสธไม่ได้ว่า “ความเสี่ยง” ที่ชุมชนไม่สามารถรับมือต่อ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ส่งผลต่อระบบอาหารชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ “ความไม่ม่ันคงทาง

อาหาร” จึงเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ในทางกลับกันส าหรับชุมชนที่สามารถ

ปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ความส าเร็จของระบบอาหารชุมชนจึงปรากฏผล

ออกมาเป็นความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงอาหาร มีอาหารอย่าง

เพียงพอ มีเสถียรภาพทางอาหาร ตลอดจนมีสุขภาวะที่ดี 

ไม่เพียงแต่ฐานทรัพยากรเท่านั้นที่เป็นสิ่งท้าทายการรับมือของเกษตรกร แต่ปัญหาของ

ภาวะหนี้สินจากการใช้สารเคมีทางการผลิต เทคโนโลยีจ าพวกรถแทรกเตอร์ ตู้นวด รถเกี่ยว และ

เครื่องสูบน้ า ได้สะสมเป็น “ต้นทุน” ที่เกษตรกรจ าเป็นต้องแบกรับและหมุนเวียน “เงิน” ให้เพียงพอ
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ทั้งการเกษตรกรรมและการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ทั้งค่าอุปโภค บริโภค ตลอดจนค่าจิปาถะอ่ืนๆ 

(สรัญญา จิตรภาษย์, 2545) อีกทั้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ย้อนกลับมาสู่ตัวเกษตรกรเอง ในรูปแบบ

ของ “ปัญหาด้านสุขภาพ” การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างเข้มข้นส่งผลให้ร่างกายของเกษตรกร

สะสมสารเคมี และจากผลการส ารวจสะท้อนให้เห็นว่ามีโอกาสที่เกษตรกรจะป่วยเนื่องจากรูปแบบ

เกษตรกรรมดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้นในทุกปี (เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 2557) 

“ไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” และ “ไร่ยางพารา” พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวส่วนหนึ่งของการส่งเสริม

การเกษตรกรรมที่มาจากนโยบายของภาครัฐ เข้ามาทดแทน “ไร่นา” พืชอาหารหลักที่คนไทยบริโภค

ในทุกมื้ออาหาร พืชเศรษฐกิจได้เข้ามามีบทบาทต่อระบบการเกษตรโดยรวมของไทยในช่วงปี พ.ศ. 

2504 – 2509 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และเข้าสู่อ าเภอด่านซ้ายใน

ช่วงเวลาเดียวกัน (เพ่ิงอ้าง, 2557) การถางป่าเพ่ือท าไร่พืชเศรษฐกิจได้ขยายวงกว้าง และส่งผลต่อฐาน

ทรัพยากรทั้ง ป่า ดิน และแหล่งน้ าดังที่กล่าวไปข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม “อาชีพหลัก” และ “รายได้สู่

ครัวเรือน” มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง หรือกล่าวได้ว่า พืชเหล่านี้เป็นความท้าทายหนึ่งของระบบ

การผลิตอาหารของชุมชน 

ในขณะที่ การมองเห็นถึงปัญหาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรนั้น สามารถท าได้โดย

การแก้ไขจาก “ภาครัฐ” เอง กล่าวคือ ภาครัฐจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าความเข้าใจว่า เกษตรกรแต่ละ

รายนั้นมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาแตกต่างกันออกไป การบังคับให้ใช้

เทคโนโลยีอย่างเร่งรัดย่อมท าให้เกิดการปรับตัวไม่ทันของเกษตรกรรายย่อย ท าให้เมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบการผลิต เกษตรกรไม่สามารถรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้ทัน “นักวิจัย” จึง

เข้ามามีบทบาทส าคัญในการศึกษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่นั้นๆ ได้อย่างละเอียด และนักวิจัยหรือ

นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะเป็นเสมือนผู้ช่วยเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมถึงระบบ

ตลาดยังเข้ามามีบทบาทต่อการก าหนดราคาขายผลผลิต ตลอดจนการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ และการ

แลกเปลี่ยนสินค้าในชุมชน จะท าให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้  (C. Peter Timmer et al., 

2012) 

อีกทางหนึ่ง “ความสามารถของชุมชน” ในหลากหลายรูปแบบทั้งการปรับวิถีการเกษตร

เป็นการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ไม่ท าการเพาะปลูกเพียงแค่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และเลือกปรับ

ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีความทันสมัยให้เข้ากับรูปแบบเกษตรกรรมของตนเอง (ปุณณดา มาส

สวัสดิ์ และคณะ, 2559) นอกจากนั้น การผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงตนเองควบคู่กับการผลิตเพ่ือการค้า 

โดยการปรับใช้ภูมิปัญญาทางการเกษตรแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ แรงงานภายใน

ครัวเรือนเพ่ือลดต้นทุน ตลอดจนการจัดการผลผลิตที่ได้โดยการแบ่งส่วนเพ่ือการบริโภคภายใน
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ครัวเรือน ปันให้ญาติพ่ีน้อง และจัดสรรผลผลิตเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเช่น ภัยแล้ง หรือน้ าท่วม (ปิย

นาถ อ่ิมดี, 2547) เป็นตัวอย่างของชุมชนที่สะท้อนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในรูปแบบของการวางแผนระบบการผลิตของตนเอง และน ามาสู่ความมั่นคงทางอาหารได้ใน

ท้ายที่สุด 

การผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงตนเองอยู่ในรูปแบบของการผลิต “ข้าว” ซึ่งเกษตรกรจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงการจัดการทรัพยากร การจัดการปัจจัยการผลิตหมุนเวียน ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เงินทุน และ
แรงงาน ตลอดจนการจัดการในกระบวนการผลิต โดยการใช้ความรู้และเทคโนโลยี และการส่งเสริม
ของกลุ่ม ชุมชน และเครือข่ายในด้านต่างๆ จนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลผลิตที่มีความหลากหลาย 
ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ การจัดการผลผลิตที่ได้โดยการเก็บส ารอง แลกเปลี่ยน แบ่งปัน 
และจ าหน่าย ทั้งแบบพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันของกลุ่ม ชุมชน และเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการ
อนุรักษ์ป่าไม้ ดิน และน้ า ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและอาหารจาก
ธรรมชาติ (เพชรบุญ ฟักเกตุ, ชมพูนุท โมราชาติ และอุทัย อันพิมพ์, 2559) 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ท าให้เห็นว่า ภาวะไม่แน่นอนของความส าเร็จในระบบการผลิต
อาหารชุมชน น ามาสู่ความเสี่ยงของความไม่มั่นคงทางอาหาร เป็นผลมาจาก 2 ปัจจัยหลักด้วยกัน คือ 
การวางแผนการเกษตรกรรมของรอบปี ทั้งการวางแผนรูปแบบการผลิต การใช้ที่ดิน เงินทุน แรงงาน 
ตลอดจนการจัดสรรผลผลิตที่ได้ให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปีจนสามารถเหลือเก็บเป็นแหล่ง
อาหารส ารองได้ อีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยภายนอกครัวเรือน อันได้แก่ เงื่อนไขทางธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรม ได้ท้าทายการรับมือต่อสถานการณ์ที่ยากจะคาดการณ์ทั้ง ความไม่แน่นอนของ
ราคาผลผลิต ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างเช่น น้ าท่วม ซึ่งจะท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายและ
ส่งผลต่อระบบอาหารโดยรวมของชุมชน 

ในการศึกษาจึงมองเห็นความส าคัญในการศึกษาระบบารผลิตอาหารโดยรวม ซึ่ง “ข้าว” 
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตในหลากหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย แต่การศึกษาอย่างเจาะจงยังไม่
ปรากฏให้เห็นในงานศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นแล้ว “ข้าว” ในบริบทความมั่นคงทางอาหาร จึงเป็นโจทย์
หลักของการศึกษา โดยเลือกหมู่บ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ชุมชนเกษตรกรรม
แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่การเพาะปลูกข้าวเพ่ือการยังชีพยังปรากฏภาพให้เห็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 

บ้านนาดี จากความหมายของชื่อหมู่บ้าน คือ “นา” หมายถึง ที่ราบท าคันดินขึ้นใช้ส าหรับ
ปลูกข้าว และ “ดี” หมายถึง สถานที่ท าเลการท าการเกษตรที่ได้ผลผลิตดี “ข้าว” ส่วนมากเป็นข้าว
เหนียวจึงเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ มีฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่า
ประกอบด้วยภูขี้เถ้าทางทิศตะวันออก และภูใหญ่ทางทิศตะวันตก ทรัพยากรน้ า เช่น ล าน้ าหมัน 
รวมถึงพ้ืนที่ราบลุ่มที่เหมาะแก่การเกษตร น ามาสู่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก การเลี้ยง
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ควายเพ่ือใช้แรงงานในการเพาะปลูกข้าวนา การท าข้าวโพดหวาน และการหาอาหารตามแหล่ง
ทรัพยากรเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม จนกระทั่งปรับเปลี่ยนเป็นการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางพารา
ตามพ้ืนที่สูง การเพาะปลูกข้าวไร่ และข้าวนาในปัจจุบัน 

ถึงแม้ว่า พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวจะเข้ามามีบทบาทต่อชุมชนอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่ง
รายได้หลักของครัวเรือน แต่ปฏิทินการเกษตรของชุมชนนาดียังหมุนเวียนรอบการเพาะปลูกข้าว 
กล่าวคือ การใช้ที่ดินทางการเกษตร และการจัดการเงินทุนในการผลิต จะถูกใช้ในการเพาะปลูกข้าว
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนก่อน แล้วจึงใช้ที่ดินเหล่านั้นในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจต่อไป หรือใน
ครัวเรือนที่มีจ านวนที่ดินมาก จะแบ่งที่ดินเพ่ือเพาะปลูกท้ังพืชเศรษฐกิจทั้งยางพาราและข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ในพ้ืนที่สูง ควบคู่กับการเพาะปลูกข้าวนาไว้บริโภค 

นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ของระบบเครือญาติและคนในชุมชน สะท้อนให้เห็นในการร่วม
แรงกันท านาข้าว “การเอาแรง” หรือการช่วยเหลือกันของแรงงานในเครือญาติทั้งการถอนกล้า ด านา 
และเก็บเกี่ยว ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในการท านาข้าวบ้านนาดี น่าสนใจที่ว่า เมื่อหลังจากท านาเสร็จ
การนั่งล้อมวงกินข้าวเที่ยงด้วยกันข้างเถียงนา หรือการร่วมกันท าอาหารและรับประทานพร้อมกันที่
บ้านของพ่ีน้องคนใดคนหนึ่ง เป็นสิ่งที่แสดงความสัมพันธ์อันแนบแน่นภายในเครือญาติด้วยกัน สิ่ง
เหล่านี้ สามารถบ่งบอกได้ถึงความสัมพันธ์ของชุมชนเกษตรกรรมแห่งนี้ที่ส่งผลต่อศักยภาพในระบบ
การผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“ข้าว” ผลผลิตที่ได้จากการเกษตรในแต่ละปี เกษตรกรบ้านนาดีมักจัดสรรออกเป็น 2 ส่วน

หลัก คือ แบ่งไว้รับประทานในครัวเรือน และแบ่งให้ญาติพ่ีน้องที่ไม่ได้ท าการเกษตร ในบางปีหากได้

ผลผลิตมากส่วนที่เหลือจะน าไปขายเพ่ือน ารายได้เข้าสู่ครอบครัว  แหล่งอาหารที่ผลิตเองได้นี้เป็น

เสมือนอาหารหลักของครอบครัว แต่ยังมีแหล่งอาหารอ่ืน ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้อีก เช่น หนองน้ า

บริเวณใกล้บ้าน มีสัตว์น้ าจ าพวกหอยและปลามาประกอบอาหารได้ ตลอดจน ป่า ที่สามารถเป็นแหล่ง

พ่ึงพาได้ในแต่ละฤดูกาล  

จากที่กล่าวเบื้องต้น จึงท าให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ระบบการผลิต

อาหารของบ้านนาดี จะมีอาหารเพียงพอ และสามารถเข้าถึงอาหารได้ ซึ่งพิจารณาผ่านการจัดสรร

ผลผลิตข้าวของครัวเรือน การมีสิทธิในการใช้ที่ดินท ากิน การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่

และภูมิปัญญาดั้งเดิม เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและได้มาซึ่งผลผลิตที่เพียงพอกับ

ความต้องการ ตลอดจนการจัดสรรผลผลิตที่ได้ในแต่ละปี เงื่อนไขเหล่านี้ เป็นมิติที่สอดคล้องกับ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของบ้านนาดี ขณะเดียวกัน ผลผลิตดังกล่าวยังท าให้
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ชาวบ้านนาดีสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารทั้งแหล่งอาหารที่ผลิตได้เอง และแหล่งอาหารอ่ืนๆ เช่น 

แหล่งน้ าและป่า  

แต่กระนั้นก็ตาม ข้อสันนิษฐานดังกล่าว โยงใยกับระบบผลิตข้าวของชุมชน กล่าวคือ หาก

ระบบผลิตข้าวที่ประกอบไปด้วยต้นสายการผลิตข้าวจวบจนการบริโภค มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถี

การเพาะปลูกข้าวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตนเองอยู่เสมอ 

พลวัตที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตนี้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลให้เกิดการมีอาหารเพียงพอ และการ

เข้าถึงอาหารที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตข้าวของบ้านนาดีดังที่กล่าวไปข้างต้น การให้ความส าคัญที่จะมอง

พลวัตของระบบการผลิตอาหารจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการศึกษา  

ข้อสมมติฐานดังกล่าว ท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษา “ข้าว” ในบริบทความมั่นคงทางอาหารของ

บ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งประกอบไปด้วยการท าความเข้าใจพลวัตของระบบอาหาร

ชุมชนบ้านนาดี ซึ่งจะน ามาสู่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยมุ่งเน้นศึกษาในมิติของการมีอยู่ 

และการเข้าถึงข้าวเป็นหลัก เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้สามารถหาค าตอบได้ว่า เพราะเหตุใด “ข้าว” เมล็ด

พันธุ์เล็ก ๆ กลับมีพลังอย่างมากที่เกษตรกรบ้านนาดียังคงเพาะปลูก และความมั่นคงทางอาหารที่ได้

จากผลผลิตของข้าวอาจเป็นค าตอบที่การเกษตรเหล่านี้ยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้  

 

2. วัตถปุระสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาพลวัตของระบบการผลิตข้าวของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย 
2.2 เพ่ือศึกษาการมีอยู่และการเข้าถึงข้าวของชาวบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย 
 

3. ค าถามของการศึกษาและสมมติฐานของการศึกษา 
เนื่องด้วยอาชีพหลักของชาวบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย คือการ

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เพราะเหตุใด ชาวบ้านนาดียังคงเพาะปลูกข้าวเพ่ือการยังชีพอยู่ 

สมมติฐานของการศึกษา 

ข้าว เป็นเสมือนอาหารหลักของคนไทยมาเป็นเวลานาน เนื่องด้วย ระบบนิเวศ หรือสภาพ

ภูมิอากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการท าการเกษตรในรูปแบบดังกล่าว ผลผลิตที่ได้จากการท านาในแต่ละครั้ง 

นอกจากจะสามารถน ามาใช้บริโภคในครัวเรือน จัดสรรให้คนในเครือญาติแล้วนั้น ยังสามารถน าไป
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ขายเพ่ือสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ สะท้อนการเข้าถึงผลผลิตและการมี “ข้าว” 

ซึ่งเป็นอาหารหลักที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต คือ ปริมาณของข้าวที่ได้รับการจัดสรร ให้เพียงพอต่อ

การบริโภคในแต่ละปี อีกทั้งระบบการเพาะปลูกข้าวที่จะไม่ท าลายทั้งระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร และ

สุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเอง ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นความส าคัญของ “ข้าว” ผลผลิตส าคัญที่

ส่งผลต่อความม่ันคงทางอาหารของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ยังเพาะปลูกเพ่ือ

การยังชีพอยู่ ในขณะที่การเกษตรหลักได้แปรเปลี่ยนเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวแล้วทั้งสิ้น 

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาชิ้นนี้มุ่งเน้นศึกษาระบบการผลิตข้าว โดยการหยิบยกมิติการมีอาหารเพียงพอและ

มิติการเข้าถึงอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดความมั่นคงทางอาหารมาเป็นเครื่องมือในการแสดง

บทบาทของการปลูกข้าวที่ยังคงมีความส าคัญอยู่ในชุมชนบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด

เลย น ามาสู่ขอบเขตของการศึกษาประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ 

1. พลวัตของระบบการผลิตข้าว ประกอบด้วย การผลิต การแปรรูป การจัดสรร และการ

บริโภคท่ีได้จากข้าว ผ่านพัฒนาการในการท านาข้าว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการประยุกต์ใช้

ที่เกิดขึน้ในขั้นตอนการท านาข้าว 

2. บทบาทของข้าวในมิติการมีอยู่ของข้าวและการเข้าถึงข้าว ที่เป็นส่วนหนึ่งของฐานคิด

ความมั่นคงทางอาหาร 

4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ และประชากร 
การศึกษาชิ้นนี้ก าหนดขอบเขตชุมชนบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดย

การเก็บข้อมูลระบบการผลิตข้าวของบ้านนาดี ชุมชนดังกล่าวมีการผลิตข้าวเพ่ือการยังชีพ ในขณะที่

อาชีพหลักเป็นการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว โดยเลือกศึกษาอย่างเจาะจงประชากรบ้านนาดี 

จ านวน 10 ครัวเรือน ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในการคัดเลือกครัวเรือนที่ศึกษาในส่วนถัดไป 

 

5. ระเบียบวิธีการศึกษา 
ระเบียบวิธีของการศึกษา “ข้าว” ในบริบทความมั่นคงทางอาหารของบ้านนาดี ต าบลนาดี 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพ่ือให้ทราบถึงพลวัตของระบบการผลิตข้าวและบทบาทของข้าวในมิติ

การมีอยู่และการเข้าถึงข้าว ภายใต้กรอบแนวคิด 2 แนวคิด คือ แนวคิดระบบอาหารชุมชน 

(Community Food System) และแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) โดยแนวคิด
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ความมั่นคงทางอาหารเลือกศึกษาเพียง 2 มิติ คือ มิติการมีอยู่ของอาหาร (Food Availability) และ

มิติการเข้าถึงอาหาร (Food Access) ผู้ศึกษาใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิและ

ข้อมูลทุติยภูม ิมีการแบ่งส่วนให้ง่ายต่อการรวบรวม เก็บข้อมูล และเรียบเรียง ตามข้ันตอน ดังนี้ 

5.1 ทบทวนเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องด้วยกรอบแนวคิดที่ใช้วิเคราะห์เนื้อหา คือ แนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community 

Food System) และแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ซึ่งกรอบแนวคิดทั้งสอง

สามารถท าให้เข้าใจถึงระบบอาหารและการชี้วัดความมั่นคงทางอาหารในชุมชนที่ศึกษาได้ การ

ทบทวนเอกสารจึงเริ่มจากการท าความเข้าใจถึงแนวคิดทั้งสองก่อน แล้วจึงทบทวนเอกสาร งานวิจัย 

และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะท าการศึกษา 

สิ่งที่ทบทวนและศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแนวคิดที่ใช้ คือ ระบบการผลิตอาหารและ

การศึกษาเรื่องข้าว ทรัพยากรอาหารที่มีความส าคัญกับสังคมไทยมาอย่างช้านาน เป็นฐานในการท า

ความเข้าใจถึงบทบาทของข้าวในทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ

โครงสร้างทางสังคม นโยบายเชิงเศรษฐกิจที่เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต อีกทั้ง ใน

กระบวนการผลิตล้วนสอดแทรกไปด้วยพิธีกรรม ความเชื่อ และภาษาท้องถิ่นที่ชาวบ้านใช้ การศึกษา

ข้อมูลเอกสารท าให้เก็บรายละเอียดปลีกย่อยด้านความเชื่อและภาษาของพ้ืนที่ที่ศึกษาได้อย่าง

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

5.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
การศึกษาสภาพความเป็นอยู่และวิธีคิดของคนในพ้ืนที่ การรวบรวมข้อมูลท าได้โดยวิธีการ

สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม คือ การพูดคุยและการใช้เวลากับคนในชุมชนทั้งการร่วมรับประทาน
อาหาร การเดินทางไปท าเกษตรกรรมและการเข้าไปอยู่กับชุมชนในกิจกรรมส าคัญทางศาสนา เช่น 
การไปวัดในวันพระ หรือวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น วิธีการเหล่านี้จะท าให้ผู้ศึกษาสามารถสร้าง
ความคุ้นเคยกับชุมชนและสนามที่ใช้ในการศึกษาได้ เมื่อสร้างความคุ้นเคยได้แล้วนั้นจึงเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเกษตรที่ต้องการศึกษา คือ การเพาะปลูกข้าวในทุกๆ ขั้นตอน เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตข้าวของชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ในชั้นต้นเริ่มท าการสืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชนจากผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน และแหล่งข้อมูล
จากองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ทั้งการพูดคุยระหว่างการเดินทางไปท าเกษตรกรรม ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ประวัติศาสตร์ชุมชนนี้สัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐาน ระบบเครือญาติ การติดต่อสัมพันธ์กับชุมชน
อ่ืน และความสัมพันธ์ของโครงสร้างภายในชุมชนเองเป็นภาพกว้าง หลังจากเวลาเกษตรกรรมแล้ว ยัง
มีช่วงเวลาว่างที่คนในชุมชนมีการหาอาหารจากแหล่งอาหารอ่ืนๆ เช่น หนองน้ าขนาดเล็กบริเวณบ้าน 
เป็นการหาสัตว์น้ าจ าพวกปลา มาเป็นอาหารในแต่ละมื้อ นอกเหนือไปจากข้าวที่เป็นอาหารหลักอยู่
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แล้ว การศึกษาแหล่งอาหารอ่ืนๆ เหล่านี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและแสดง
ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อระบบอาหารชุมชน 

นอกจากนั้น การพูดคุยจะท าให้เห็นภาพรวมของ “ความเชื่อร่วม” ของคนในชุมชน ที่มี
ส่วนส าคัญทางด้านพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตอาหาร คือ “ต้นโพธิ์เสี่ยง” สถานที่ส าคัญที่
คนในชุมชนให้ความเคารพและมีการท าพิธีกรรมในช่วงฤดูกาลการผลิต ซึ่งการพูดคุยเหล่านี้จะท าให้
สะท้อนภาพของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากอดีตถึงปัจจุบันของเรื่องราวต่าง ๆ ภายในชุมชนได้อีก
ด้วย 

ขั้นต่อมา คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการท าการเกษตร พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะปลูก และอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์เอ้ืออ านวยและความเหมาะสมแก่สนามวิจัย ทั้งนี้ในส่วนของ
ขั้นตอนหว่านกล้าผู้ศึกษาไม่อาจเข้าร่วมได้ทันเวลา จึงศึกษาท าการพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าว
พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือท าความเข้าและไล่เรียงล าดับขั้นตอนการเกษตรรวมไปถึงพิธีกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

และสุดท้าย คือ การสังเกตการณ์การจัดการที่ดินนอกฤดูกาลท านา เพ่ือศึกษาการประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ ของคนในพ้ืนที่ เพ่ือเน้นความส าคัญของการเพาะปลูกข้าวที่ส่งผลต่อความมั่นคงทาง
อาหารทั้งในมิติการมีอยู่และการเข้าถึงข้าวของคนในชุมชน 

5.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก  
การศึกษาชิ้นนี้มุ่งหาความส าคัญของข้าว ผ่านการศึกษาระบบการผลิตข้าวและการจัดการ

ผลผลิตดังกล่าว ชุมชนที่ท าการศึกษามีการเกษตรกรรมทั้งปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และการ
เพาะปลูกข้าวเพ่ือยังชีพ ท าให้ความส าคัญของครอบครัวและเครือญาติยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ทั้งใน
ขั้นตอนการผลิตและการปกครองของบ้านนาดี ที่มีการแบ่งคุ้มเป็น 10 คุ้ม แต่ด้วยการเข้ามาของ
การศึกษา และการพัฒนาการคมนาคม ท าให้อาชีพมีหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น รับราชการ รับจ้าง 
และพนักงานห้างร้านต่างๆ ความแตกต่างของเศรษฐกิจในแต่ละครัวเรือนจึงปรากฏให้เห็นอย่าง
หลากหลาย ทั้งหมดเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ก าหนดครัวเรือนที่ศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 10 
ครัวเรือน นอกเหนือจากนั้น ยังมีเงื่อนไขอ่ืนๆ อีก 3 เงื่อนไข ในการใช้เลือกครัวเรือนศึกษา 
ประกอบด้วย 

1. ครัวเรือนที่มีคนสูงอายุที่ท าเกษตรกรรม เนื่องจาก การศึกษาต้องการทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรูปแบบการเกษตรกรรม ดังนั้น การท าการศึกษาจากประสบการณ์ชีวิตของ
คนสูงอายุจะสามารถท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลของการท าการเกษตรแบบดั้งเดิมและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 

2. ครัวเรือนที่มีหลายช่วงวัย เนื่องจาก หลายช่วงวัยจะเห็นทั้งเด็ก แรงงานที่ช่วยในการท า
การเกษตร คนท างานต่างจังหวัด รวมไปถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีแรงท างานแล้ว 
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3. ครัวเรือนที่ไม่ได้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าว 
การเลือกกลุ่มศึกษาข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของ “ระบบเครือญาติ” ที่มีส่วน

ส าคัญในภาคการท านาข้าวเพ่ือการยังชีพของครัวเรือน ทั้งในแง่ของแรงงาน องค์ความรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตอาหารของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงความส าคัญในแง่ของการจัดสรรทรัพยากรอาหารและการแบ่งปันอาหาร จน
น ามาสู่ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนนั้นๆ นอกจากนั้น การสัมภาษณ์เชิงลึก ยังครอบคลุมถึง
การท าความเข้าใจสถานการณ์ของครัวเรือนที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไป 

5.4 การใช้แบบสอบถาม 

การใช้แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาทั้งหมด 20 ครัวเรือน มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาสถานภาพครัวเรือนโดยรวมของคนบ้านนาดี เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ

ครัวเรือนทั้งทางด้านการอาชีพ การศึกษา โดยมุ่งเน้นน าเสนอการจัดการระบบเศรษฐกิจของครัวเรือน

ทั้งรายรับ รายจ่าย ที่มาของรายได้ และการจัดการเศรษฐกิจที่ใช้ไปกับการผลิตข้าว หรือบริโภคข้าว

ในครัวเรือน การท าแบบสอบถามจึงแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ  

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ศึกษาและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของครัวเรือน 

ประกอบด้วย หัวหน้าครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้ที่เข้าสู่ครัวเรือน 

2. แบบสอบถามข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รายรับ รายจ่ายที่ได้มาและต้องเสียไปใน

การเกษตรแต่ละปี รวมถึงรายรับขอบครัวเรือนที่ไม่ได้เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น รับราชการ 

รับจ้าง มีรายรับเป็นอย่างไร และมีการจัดการรายได้เหล่านี้ทั้งในแง่ของการเกษตร และค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ เป็นต้น  

โดยในครัวเรือนที่มีพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกข้าว จะขยายการท าแบบสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่อง

ของการบริหารจัดการระบบการผลิตข้าว ตั้งแต่การจัดการที่ดิน เงินทุน และแรงงาน รวมไปถึงการ

จัดสรรปันส่วนผลผลิตที่ได้ในแต่ละปี และการประกันความเสี่ยงต่อการไม่มีข้าวบริโภคหากเกิด

สถานการณ์ที่ไม่สามารถรับมือได้ เช่น น้ าท่วม หรือฝนแล้ง จนได้ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอ ครัวเรือน

เหล่านี้มีการจัดการเป็นอย่างไร 

การศึกษาทั้งหมดนี้จะท าให้เข้าใจพ้ืนฐานการจัดการภายในครัวเรือนโดยมองภาพรวมของ

ชุมชนบ้านนาดีในมิติระบบเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นฐานส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลบทบาทของข้าวทั้งใน

มิติการมีอยู่และการเข้าถึงข้าว และอีกทางหนึ่งอาจสะท้อนได้ว่าในครัวเรือนที่ประสบปัญหาความไม่

มั่นคงทางอาหารมีสาเหตุมาจากอะไรได้อีกด้วย 
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5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
กรอบการวิเคราะห์เนื้อหาจะใช้แนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community Food System) 

และแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เป็นกรอบคิดหลัก ซึ่งกรอบแนวคิดดังกล่าว
สามารถชี้วัดความมั่นคงทางอาหารที่ได้จากผลผลิตของข้าว โดยเน้นไปที่ 2 มิติ คือ การมีอาหาร
เพียงพอ และการเข้าถึงอาหารของคนในชุมชน 
 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือเข้าใจถึงบทบาทของ “ข้าว” ผลผลิตที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของคน 

ภายใต้เงื่อนไขที่เข้ามาเป็นสิ่งท้าทายการปรับตัวและรับมือ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเชิงเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในแต่ละปี เงื่อนไข
เหล่านี้ส่งผลต่อการท านา ทั้งขั้นตอน วิธีการปลูก ความเชื่อ และการค้าขายผลผลิตดังกล่าว 
นอกจากนั้น ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการอธิบาย เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความ
เข้มแข็งและสามารถปรับตัวให้รับมือต่อเงื่อนไขของมิติปัจจุบันในชุมชนที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป 

 

7. ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
กรกฎาคม 2561 – มกราคม 2562 ศึกษาขั้นตอนทุติยภูมิ โดยศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยเชิง

เอกสาร ทั้งหนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความและวารสารที่
เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น และแนวทาง
ในการศึกษาการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ควบคู่ไปกับศึกษาขั้นตอน
ปฐมภูมิ โดยศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ภาคสนาม เนื่องจาก 
ศึกษาทั้งการท านาข้าว และการใช้ที่ดินนอกฤดูกาลท านา ซึ่ง
เป็นเวลาตลอดทั้งปี 

กุมภาพันธ์ 2562 – มีนาคม 2562 รวบรวม เรียบเรียง และตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
เ มษายน  2562 – พฤษภ าค ม 
2562 

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 
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8. กรอบแนวคิด 
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9. นิยามศัพท์เฉพาะ 
9.1 ความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) ในการศึกษาครั้งนี้ความมั่นคงทางอาหาร

มอง 2 มิติหลัก คือ  

1. มิติการมีอยู่ของอาหาร (Food Availability) อ้างอิงนิยามตามองค์การอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) หมายถึง การมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ ที่อาจได้มาจากการผลิต

ภายในประเทศหรือการน าเข้า รวมถึงความช่วยเหลือทางด้านอาหาร ในการศึกษาครั้งนี้ใช้นิยามนี้

อธิบายการมีอยู่ของข้าวที่ชาวบ้านนาดีมีเพียงพอต่อการบริโภค และมีความสามารถในการจัดสรร

ปริมาณข้าวของตนเองได้ 

2. มิติการเข้าถึงอาหาร (Food Access) อ้างอิงนิยามตามองค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) หมายถึง ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพ่ือได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมี

โภชนาการ ทรัพยากรดังกล่าว หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะก าหนดควบคุมกลุ่มสินค้าหนึ่ง 

ๆ ได้ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ (รวมถึง

สิทธิ ตามประเพณี เช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้นิยามดังกล่าว

อธิบายการเข้าถึง “ทรัพยากร” คือ “ข้าว” โดยวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละครัวเรือน เช่น การเข้าถึง

ข้าวโดยการผลิต และการเข้าถึงข้าวจากการซื้อ 

9.2 ระบบการผลิตข้าว หมายถึง การศึกษาผ่าน 4 ส่วนประกอบส าคัญ ได้แก่ การผลิต 

การแปรรูป การกระจาย และการบริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต คือ มิติ

ทางด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เมื่อชุมชนสามารถปรับตัวและรับมือภายใต้

เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแหล่านี้ได้ จะส่งผลให้เกิดผลส าเร็จในระบบการผลิตข้าวในแต่ละปี และน ามาสู่

ความมัน่คงทางอาหารในที่สุด 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  
“ข้าว” ในบริบทความมั่นคงทางอาหารของบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็น

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านอาหารของท้องถิ่น โดยมองความส าคัญของ “ข้าว” ว่า
เป็น “ผลผลิตหลัก” ที่สัมพันธ์กับมิติต่างๆ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม ระบบนิเวศ และเศรษฐกิจของ
บ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมาเป็นเวลานาน เนื้อหาบทนี้จึงประกอบไปด้วย 3 
ส่วน คือ แนวคิดเรื่องระบบอาหารชุมชน (Community Food System) แนวคิดเรื่องความมั่นคงทาง
อาหาร (Food Security) และข้าวในฐานทรัพยากรอาหาร 
 

1. ระบบอาหารชุมชน (Community Food System) 
หากจะน าแนวคิดเรื่องระบบอาหารชุมชน (Community Food System) มาเป็นกรอบ

แนวคิด และการอธิบาย ผู้ศึกษาเห็นว่า ไม่ควรละเลยถึงที่มาและแนวทางการศึกษาที่เริ่มขึ้นก่อน 
ดังเช่นการศึกษา เรื่อง ระบบอาหาร (Food System) ซึ่งเป็นฐานต่อการท าความเข้าใจระบบอาหาร
ชุมชน ดังนั้น ในการน าเสนอแนวคิดระบบอาหารชุมชน จึงแบ่งเป็น 2 ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง แนวคิดระบบอาหาร (Food System) กล่าวถึง แนวคิดระบบอาหาร
ซึ่งเป็นฐานในการท าความเข้าใจแนวคิดระบบอาหารชุมชน 

ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง แนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community Food System) กล่าวถึง 
แนวคิดระบบอาหารชุมชนและแนวทางในการปรับใช้ในการศึกษา เรื่อง “ข้าว” ในบริบทความมั่นคง
ทางอาหารของบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

1.1 แนวคิดระบบอาหาร (Food System) 
การท าความเข้าใจเรื่องระบบอาหาร (Food System) มีจุดเริ่มต้นมาจากความสนใจใน

ประเด็นวิกฤตอาหาร (Food Crisis) ซึ่งเป็นประเด็นที่ถือได้ว่าทั่วโลกให้ความส าคัญ เนื่องจากการ
คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นถึงประมาณ 9 พันล้านคน แต่
ปริมาณอาหารที่ผลิตได้ในทุกวันนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในอนาคต “ระบบ
การเกษตร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นด้านการผลิตอาหาร จึงได้รับความสนใจควบคู่กันไปด้วย 
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาจ านวนผู้ที่ประสบกับสภาวะหิวโหยและขาดสารอาหาร 50 เปอร์เซ็นต์
ของประชากรทั้งหมด กลับกลายเป็น “เกษตรกร” ผู้เป็นแรงงานส าคัญในภาคการเกษตร ดังนั้น 
การศึกษาระบบอาหารจึงเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้แก้ปัญหาความหิวโหย และท าให้เกิดความมั่นคง
ทางอาหารได้ในที่สุด (Chuck Rice, 2016) 
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Polly J. Ericksen (2007) มองการศึกษาระบบอาหารชุมชน ออกเป็น 2 ช่วงเวลาที่ส าคัญ 
คือ การศึกษาในช่วงก่อนและหลังศตวรรษท่ี 21 การศึกษาระบบอาหารได้ให้ความส าคัญเพียงแค่ช่วง
ของการผลิต (Production) ไปจนถึงการบริโภค (Consumption) ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ส่วนที่สัมพันธ์
กัน ประกอบไปด้วย การผลิตอาหาร (Producing Food), กระบวนการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ 
(Processing and Packing Food), การกระจายและการขายปลีก (Distributing and Retailing 
Food) และการบริโภค (Consuming Food)  

การผลิตอาหาร (Producing Food) ระบบการผลิตอาหารได้ครอบคลุมถึงกิจกรรม
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการหาปัจจัยการผลิตทั้งที่ดิน แรงงาน การ
เพาะพันธุ์สัตว์ การเพาะปลูกพืช หรือการจัดการกับศัตรูพืช เพ่ือการเติบโตของผลผลิตที่ดีก่อนถึงเวลา
เก็บเกี่ยว สภาพภูมิอากาศตลอดจนการครอบครองที่ดินการเกษตรของเกษตรกรแต่ละราย ถือได้ว่า
ส่วนส าคัญในการก าหนดกิจกรรมเหล่านี้ นอกจากนั้น ราคาวัตถุดิบ เทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ
นโยบายด้านการเกษตรของรัฐยังมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการผลิต 

กระบวนการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ (Processing and Packing Food) การแปร
รูปอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ก่อนการส่งไปยังตลาดค้าปลีกเพ่ือขาย กิจกรรมเหล่านี้
ล้วนเป็นการ “เพ่ิมมูลค่า” ให้กับตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ได้จากการผลิตเนื่องมาจากเหตุผลทางเศษฐ
กิจ แต่กิจกรรมเหล่านี้อาจท าให้ระยะเวลาของอาหาร และการเก็บรักษาคุณค่าทางด้านโภชนาการ
ของอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น แป้งข้าวสาลี ต้องมีกระบวนการแปรรูปและบรรจุ
ภัณฑ์ก่อนที่จะกลายขนมปัง เป็นต้น 

การกระจายและการขายปลีก (Distributing and Retailing Food) การกระจายสินค้า
เป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนผลผลิต ซึ่งสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั้นอาจไม่ใช่เงินเพียงอย่างเดียว 
แต่รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม หรือการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกัน
ภายในกลุ่ม ทั้งนี้ การกระจาย การขายปลีกอาหาร รวมไปถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายผลผลิตจากท่ีหนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง และการท าการตลาด  โครงสร้างพ้ืนฐานมีส่วนส าคัญอย่าง
มากต่อการกระจายสินค้า เนื่องด้วย กฎหมายหรือกฎระเบียบด้านการค้ามีส่ วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการตลาด ทั้งการโฆษณา และสถานที่ตั้งของแหล่งที่ขาย 

การบริโภค (Consuming Food) การบริโภคอาหารเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุก ๆ ปัจจัย 
เริ่มตั้งแต่การตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจนถึงการย่อยอาหาร “ราคา” มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภค นอกจากนี้ การโฆษณาที่เกี่ยวกับอาหารได้ถูกเผยแพร่ออกไปในระดับโลกหรื อ
กระแสของการบริโภคท่ีได้รับความนิยมต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อการเลือกบริโภคของมนุษย์ทั้งสิ้น 

จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบข้างต้นเป็นเสมือนความเข้าใจพ้ืนฐานที่ผู้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบอาหารต้องน าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นตัวแบบหลักในการท าความเข้าใจ แต่ด้วยช่วงเวลาที่
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ล่วงเลยมา ในทัศนะของ Ericksen (2007) และ Rice (2016) การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาต่าง ๆ ล้วนท าให้กรอบแนวคิดเดิมมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดรับกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน “การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม” และ “การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ” 
เช่น การเพ่ิมขึ้นของการผลิตอาหาร การเจริญเติบโตอย่างมากของการแปรรูปอาหารและการบรรจุ
ภัณฑ์ รวมไปถึงการได้รับความสนใจจากองค์กรที่ท าการค้าขายและกระจายสินค้าหรือผลผลิตให้
เข้าถึงคนเมืองมากยิ่งขึ้น เข้ามามีส่วนส าคัญในการท าความเข้าใจระบบอาหารในช่วงหลังศตวรรษที่ 
21  

ขณะเดียวกัน Rice (2016) ได้ให้ทัศนะเพ่ิมเติมว่า การเข้าใจในระบบอาหารสอดคล้องกับ
ระบบเกษตรกรรม ดังนั้น การท าการเกษตร จะมีส่วนส าคัญ 3 ส่วน ที่สัมพันธ์กันที่ต้องค านึงถึง คือ 
โภชนาการและความต้องการของมนุษย์ (Human Nutrition and Needed), ทรัพยากรธรรมชาติ 
(Natural Resource) และ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ (Climate Change) ทั้ง 3 ปัจจัยที่
กล่าวนี้ จะเป็นส่วนประกอบหลักท่ีต้องค านึงถึงด้วยในการท าการเข้าใจระบบอาหาร  

นอกเหนือจากนี้ Chase and Grubinger (2014) ยังเสนอการท าความเข้าใจระบบ
อาหารในระดับที่แตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่ระดับปัจเจก (Individual Level), ระดับครัวเรือน 
(Household Level), ระดับท้องถิ่น (Local Level), ระดับภูมิภาค (Regional Level), ระดับชาติ 
(National Level) และ ระดับนานาชาติ (Global Level) ส าหรับการท าความเข้าใจระบบอาหารใน
ระดับท้องถิ่น (Local Level) นั้น เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ซึ่งให้มุมมองว่า 
อาหารมักเป็นไปตามแนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่มี 3 ส่วนที่สัมพันธ์กัน คือ ผู้ผลิต อาหาร และผู้บริโภค 
ยิ่งไปกว่านั้นอาหารท้องถิ่นมักรวมถึงลักษณะทางสังคมและการผลิตของเกษตรกรที่มีวิถีการผลิตที่
สอดคล้องกับ “ความยั่งยืน” ระบบอาหารส าหรับท้องถิ่นมักเป็นสายตรงจากฟาร์มหรือแหล่งผลิตส่ง
ตรงถึงมือผู้บริโภคหรือผู้ค้าปลีกรวมไปถึงตลาดต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นท่ี 

กล่าวโดยสรุป กรอบแนวคิดระบบอาหารเป็นการท าความเข้าใจระบบอาหารอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการท าความเข้าใจตั้งแต่ต้นสายการผลิตจวบจนการบริโภค แต่ในปัจจุบันที่โลกหมุนเร็วอย่างไม่
หยุดนิ่ง การพัฒนาและการเจริญก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อระบบอาหารทั้งสิ้น ดังนั้นแล้ว
ในช่วงหลังการให้ความสนใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลงหรือมองภาพอย่างเป็นพลวัตจึงได้เข้ามามี
ส่วนส าคัญในการท าความเข้าใจระบบอาหารในปัจจุบัน การให้ความสนใจข้างต้นเป็นเสมือนพ้ืนฐาน
ในการท าความเข้าใจประเด็นเรื่องระบบอาหาร ซึ่งมีส่วนส าคัญอย่างมากที่จะต่อยอดสู่แนวคิดระบบ
อาหารชุมชน (Community Food System) 
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1.2 แนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community Food System) 
จากการน าเสนอเกี่ยวกับระบบอาหาร (Food System) ค าถามที่ตามมา คือ การศึกษาที่

กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะท าให้เข้าใจแนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community Food System) ได้
อย่างไร สิ่งที่ Steven Garrett และ Gail Feenstra (1999) เชื่อมโยงให้เห็น คือ กระบวนการของ
ระบบอาหาร ที่ประกอบไปด้วย การผลิตอาหาร (Producing Food), กระบวนการแปรรูปและการ
บรรจุภัณฑ์ (Processing and Packing Food), การกระจายและการขายปลีก (Distributing and 
Retailing Food) และการบริโภค (Consuming Food) ได้ถูกให้ความส าคัญเพ่ือการพัฒนาไปสู่ความ
ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และโภชนาการ ของพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วน
เป็นเป้าหมายระยะยาวที่หลาย ๆ ชุมชนมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะท าให้ชุมชนของตนเองเกิดความ
มั่นคงและยั่งยืนในรูปแบบดังกล่าวขึ้น 

วัตถุประสงค์หลักของการท างานเกี่ยวกับระบบอาหารชุมชน คือ การเพ่ิมจ านวนผู้เข้าร่วม
ในการท างานของระบบอาหารในชุมชน อยู่ในรูปแบบของการช่วยกันเสริมสร้างการเข้าถึงอาหารที่ดี 
มีก าลังในการซื้อจ่ายอาหาร มีอาหารที่เพียงพอต่อคนในชุมชน, สนับสนุนเกษตรกรที่การท า
การเกษตรในรูปแบบที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช่พลังงานที่มากเกินรวมไปถึงรูปแบบการเกษตรอินทรีย์ให้
เกิดความม่ันคงข้ึน, ก่อให้เกิดระบบตลาดและกระบวนการแปรรูปที่เสริมสร้างผลประโยชน์โดยตรงแก่
ชาวนาและผู้บริโภค รวมไปถึงเพ่ิมความเป็นไปได้อ่ืน ๆ และลดจ านวนการใช้ทรัพยากรในการ
เคลื่อนย้ายผลผลิต, มีการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร ช่วยสร้างอาชีพให้มี
เงินหมุนเวียนในชุมชน หรืออีกทางหนึ่ง คือ ช่วยท าให้เกิดการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
และมีการเสริมสร้างอาชีพการงานและสถานภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นส าหรับเกษตรกรรวมไปถึง
แรงงานในภาคการเกษตรให้มาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในชุมชนที่จะได้ รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเต็มที่ รวมไปถึงการสร้างนโยบายทางอาหารและการเกษตรที่จะช่วยส่งเสริมการผลิต การแปร
รูป และการบริโภคอาหารของชุมชน 

อาจกล่าวได้ว่า ฐานคิดดังกล่าวเป็นเสมือนแม่แบบของแนวคิดระบบอาหารชุมชน 
(Community Food System) ซึ่งในงานของ Amada P. Perez (2016) มองว่า ระบบอาหาร
ชุมชนเป็นแนวคิดที่สนับสนุนเกษตรกรหรือชาวสวนให้เกิดความมั่นคงทั้งแง่ของการผลิตอาหาร
พ้ืนเมืองที่หลากหลาย (Production), สร้างสรรค์แนวทางในการเคลื่อนย้าย (Coordination), มีแหล่ง
ขายส าหรับอาหารพ้ืนเมือง ในที่ที่เราอาศัยอยู่ ท างาน เรียนรู้  และใช้เวลาว่างไปกับพ้ืนที่เหล่านั้น สิ่ง
เหล่านี้จะท าให้เกิดคุณค่า สุขภาวะ อาหารที่สดใหม่ น้ าที่สะอาดต่อชุมชนของตนเองขึ้นได้ 

นอกเหนือจากนี้ การศึกษาระบบอาหารชุมชนในปัจจุบัน แต่ละชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัตที่แตกต่างกันออกไป การวิเคราะห์ระบบอาหารจึ งมีโครงสร้างส าคัญอยู่ 6 ส่วนที่
สัมพันธ์กัน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
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สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต นโยบาย หมายถึงหลักสูตรหรือหลักการด าเนินการที่ควรน ามาปรับใช้ ซึ่งอาจ
หมายถึงข้อเสนอที่ เกิดขึ้นโดยรัฐบาล พรรค ธุรกิ จ หรือบุคคลที่สนับสนุนชุมชน  ศักยภาพ 
ความสามารถหรืออ านาจที่จะกระท า ประสบการณ์หรือการเข้าใจในบางสิ่งบางอย่าง  เศรษฐกิจ 
ความมั่งคั่งและทรัพยากรของประเทศ ภูมิภาค ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการผลิต การ
บริโภคสินค้าและการบริการ วัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม สถาบันและความส าเร็จของ
กลุ่มทางสังคม และสาธารณะสุข หมายถึง ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค 
การมีชีวิตที่ยืนยาว และการส่งเสริมสุขภาพผ่านความพยายามของสังคม  

 
แผนภาพที่ 2 แนวคิด Community Food System 

(ท่ีมา Amanda Philyaw, 2016) 
 

ดังนั้น การศึกษาเรื่องระบบอาหารชุมชน (Community Food System) ประกอบด้วย
หลากหลายส่วนที่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะให้ความส าคัญกับสายการผลิต (Production) จนถึงมือผู้บริโภค 
(Consumption) ก่อน และจะมองบริบทแวดล้อมในส่วนอื่น ๆ ตามแผนภาพข้างต้นเป็นส่วนประกอบ
ในการท าความเข้าใจระบบอาหารชุมชน ซึ่งสามารถมองได้ใน 3 มิติหลัก คือ มิติทางสิ่งแวดล้อม มิติ
ทางสังคมวัฒนธรรม และมิติทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งยังเป็นส่วน
ส าคัญที่จะน าความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหารมาสู่ชุมชนอีกด้วย หรือกล่าวโดยสรุปคือ การศึกษา
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เรื่องระบบอาหารชุมชน เป็นการมองฐานทรัพยากรของแต่ละชุมชนเพ่ือผลักดันให้แต่ละชุมชนไปสู่
ความมั่นคงทางด้านอาหาร 

จากการกล่าวถึงระบบอาหารชุมชน (Community Food System) ข้างต้น ในการศึกษา 
“ข้าว” ในบริบทความมั่นคงทางอาหารของบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ท าการศึกษาระบบ
การผลิต “ข้าว” ซึ่งเป็นผลมาจากประเพณี ความเชื่อ เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่
ศึกษา ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบของการท าการเพาะปลูกข้าวของบ้านนาดี 
และเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้รูปแบบการเกษตรดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ได้
ผลผลิตตามที่ต้องการในการบริโภค นอกจากนั้น เงื่อนไขทางเศรษฐกิจยังมีผลต่อการจัดการแรงงาน
ในภาคการผลิตเพื่อยังชีพที่ต้องอาศัยระบบเครือญาติ รวมไปถึงการสนับสนุนเงินทุนในการเกษตรและ
การจัดสรรผลผลิตที่ได้ในแต่ละปี ทั้งหมดนี้ล้วนอยู่บนฐานของแนวคิดระบบอาหารชุมชนที่มีเงื่อนไข
สอดรับกับสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
 

2. ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) 
ความมั่นคงทางอาหาร เป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศทั่วโลกก าลัง

เผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวเพ่ือความอยู่รอดของประชากรในประเทศ 
และประชากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนาที่ปัญหานี้ ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น 
อันเป็นผลจากสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เกิดวิกฤติด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ ความส าคัญ
ของการผลิตพืชอาหารลดลง ท าให้ราคาพืชอาหารสูงขึ้นจนท าให้ประชากรที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึง
อาหารได ้

พัฒนาการแนวคิดความมั่นคงทางอาหารในงานของ Swaninathan (1998) (อ้างใน ทรง
สิริ วิชิรานนท์, พนจนีย์ บุญนา และ จงทิพย์ อธิมุตติสรรค์, 2555) เสนอว่า แนวคิดดังกล่าวเริ่มต้น
ในช่วงการเกิดแนวคิดเรื่องสิทธิต่ออาหาร ราวปี พ.ศ. 2483 แนวคิดความมั่นคงทางอาหารถูกพัฒนา
ต่อเนื่องมาจนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค คือ ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2483 - 2503 ถูกมองในแง่ทาง
กายภาพที่สามารถผลิตเองได้ ในช่วงต่อมา คือ ปี พ.ศ. 2513 ให้มุมมองความมั่นคงทางด้านอาหาร
เชื่อมโยงกับมุมมองทางด้านเศรษฐกิจ ในช่วง ปี พ.ศ. 2523 หลังจากการให้ความส าคัญกับการมอง
ระบบชาติหรือระดับประเทศแล้วนั้น ในช่วงนี้การศึกษาด้านความมั่นคงทางอาหารจึงหันมาให้ความ
สนใจกับระดับชุมชนจนถึงระบบดับปัจเจก และในช่วงสุดท้าย คือ ปี พ.ศ. 2533 น ามาสู่การยอมรับ
ความมั่นคงทางอาหารในแง่ของโภชนาการ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้อาหารสะอาดและปลอดภัย  

วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ (2555) ขยายขอบเขตของการศึกษาความมั่นคงทางอาหารที่
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ที่ว่า การศึกษาความมั่นคงทางอาหารในช่วงแรกมุ่งความสนใจไปที่กระบวนการ
ผลิต มีเป้าหมายการผลิตเพ่ือให้มีปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งน ามาสู่การปฏิวัติ
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เขียว (The Green Revolution) โดยการน าเทคโนโลยีเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตสินค้าทางการ
เกษตรเพ่ือให้ได้ปริมาณมาก แม้ว่าจ านวนของอาหารจะมีปริมาณที่มากขึ้นแต่ปัญหา “ความอด
อยาก” ของประชากรโลกยังคงมีอยู่ น ามาสู่แนวคิดทางเลือกใหม่ ที่ตระหนักได้ว่าความมั่นคงทางด้าน
อาหารไม่ได้มีเพียงมิติทางด้านการผลิตอาหารให้ได้จ านวนที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีมิติที่ส าคัญมิติอ่ืน 
ๆ เข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น การเข้าถึงอาหาร การผลิตอาหารให้ได้ปริมาณที่สม่ าเสมอ ความปลอดภัย
ทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน รวมไปถึงบริบทโดยรอบที่สัมพันธ์กับความมั่นคงทาง
อาหาร เช่น การพัฒนา การลดปัญหาความยากจน สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อภาวะเปราะบาง การพ่ึงพา
ตนเองและการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ บทบาทของเกษตรกรได้ถูกให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นในแง่
ความปลอดภัยทางอาหาร ที่ต้องมีการด าเนินการในรูปแบบที่ควบคู่กันไป  

จะเห็นได้ว่า แนวคิดความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่เพ่ิงเกิดขึ้น หากแต่มีการพัฒนาแนวคิดมา
ตั้งแต่ช่วง ปี พ.ศ. 2513 โดยมีการให้ค านิยาม ค าจ ากัดความไว้มากมาย ความหมายของแนวคิด 
“ความมัน่คงทางอาหาร" ถูกพัฒนาให้มีมิติที่ซับซ้อนขึ้นตามพลวัติความเข้าใจของผู้คนในเรื่องบทบาท
ของอาหาร หรือแม้แต่ความแตกต่างในแต่ละประเทศและภูมิภาค อย่างไรก็ตามค านิยามของความ
มั่นคงทางอาหารที่ได้รับการน ามาใช้อ้างอิงและเป็นที่รู้จักมาก ที่สุดมาจากการประชุมอาหารโลก 
(World Food Summit) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ. 2539 คือ 
 

“Food security, at the individual, household, national, regional and global 
levels (is achieved) when all people at all times have physical and economic access 
to sufficient, safe and nutritious foods to meet their dietary needs and food 
preferences for an active healthy life" 

 
หรือในภาษาไทย (อ้างใน เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 2560) ที่ว่า 

 
“...คนทุกคนมีความสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัยและมีโภชนาการทั้ง

ในทางกายภาพและเศรษฐกิจ ในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจทางอาหารของ
พวกเขา เพื่อให้เกิดชีวิตที่ประกอบด้วยความกระตือรือร้นและสุขภาวะ” 

 
นอกจากความหมายของความมั่นคงทางอาหารที่ต้องการให้คนทุกคนทุกเวลามี

ความสามารถเข้าถึงอาหารทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง 
โภชนาการ ที่ตรงกับรสนิยมของตนเอง เพ่ือการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง แล้ วองค์การอาหาร
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และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (อ้างใน เพ่ิงอ้าง, 2560) ได้แบ่งความหมายด้านความมั่นคง
ออกเป็น 4 มิติ คือ 

ความพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหาร ที่อาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศ 
หรือการน าเข้า รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร 

การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพ่ือได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมี 
โภชนาการ ทรัพยากรดังกล่าวหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะก าหนดควบคุมกลุ่มสินค้าหนึ่ง ๆ 
ได้ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ (รวมถึงสิทธิ 
ตามประเพณี เช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน) 

การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหารผ่านอาหารที่เพียงพอ น้ าสะอาดและการรักษา 
สุขภาพและสุขอนามัยเพ่ือที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ ซึ่งความต้องการทาง 
กายภาพท้ังหมดได้รับการตอบสนอง โดยนัยยะนี้ ความมั่นคงทางอาหาร จึงสัมพันธ์กับปัจจัยน าเข้าที่
ไม่ใช่อาหารด้วย  

เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหาร ที่ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึงอาหาร
ที่เพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่าง
กระทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศหรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะ 
ความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล ซึ่งในความหมายนี้ความมั่นคงทางอาหารครอบคลุมถึงมิติความ
พอเพียงและการเข้าถึงอาหารด้วย 
 

 
แผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดความม่ันคงทางอาหาร 

(ท่ีมา: ปรับจาก Food and Agricultural Organization, “Policy Brief Issue 2 (June 2006) ”) 
 

หากมองแต่การนิยามความมั่นคงทางอาหารที่เป็นงานศึกษาของต่างประเทศเพียงอย่าง
เดียว คงจะเป็นการละเลยงานศึกษาในไทยที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม เนื่องด้วยบริบท
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ทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างสอดคล้องสัมพันธ์กัน ดังนั้น  ในประเด็น
ต่อไปจะกล่าวถึงการนิยามความม่ันคงทางอาหารที่มาจากงานการศึกษาในไทยเพ่ือประโยชน์ด้านการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ 

ส านักงานสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติด้านอาหาร (2546) มองว่า 
สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก ประชากรยังอยู่ใน
สภาวะขาดแคลนอาหาร กล่าวคือ ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ในบางเวลา จากสถานกาณ์ดังกล่าวได้
ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอ่ืน ๆ 
เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ปัญหาทางสังคม จึงได้ให้นิยามความ
มั่นคงทางอาหารครอบคลุมไปด้วยประเด็นการมีอาหารที่เพียงพอส าหรับการบริโภคของครัวเรือนและ
ชุมชน อาหารที่บริโภคนั้นต้องมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยทั้งยังคงความหลากหลายของอาหาร
ท้องถิ่นและเป็นไปตามหลักโภชนาการ การผลิตจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึ งถึงสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้คง
ความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงการสร้างความยั่งยืนในฐานทรัพยากรของชุมชน และการผลิต
ดังกล่าวต้องท าให้เกิดการกระจายรายได้และคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 

การนิยามความมั่นคงทางอาหารที่ได้รับการยอมรับในไทยปรากฏในงานของ ศจินทร์ 
ประชาสันต์ (2555) ซึ่งมองว่าความม่ันคงทางอาหารต้องประกอบไปด้วย 7 มิติ คือ 

มิติความเปราะบาง ความเปราะบางเป็นแนวคิดที่สัมพันธ์กับมิติทางด้านเวลาหรือ “ความ
เสถียรภาพ” ของความมั่นคงทางอาหารอย่างใกล้ชิด ซึ่งความเปราะบางของแต่ละกลุ่มคนมีระดับที่
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงและความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงหรือความไม่
แน่นอนของสถานการณ์ 

มิติจิตวิทยาและสังคม ความไม่มั่นคงทางอาหารท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกถูกกีดกันหรือ
ขาดแคลน รวมทั้งท าให้ครัวเรือนรู้สึกกระวนกระวายใจว่าจะมีอาหารเพียงพอหรือไม่ เช่น ไม่อาจ
บริโภคอาหารได้ 3 มื้อ ต่อวัน ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ต้อง
บริโภคอาหารที่มาจากการบริจาค ลักขโมย หรือติดหนี้สินในการช าระค่าอาหาร เป็นต้น จึงต้องน ามา
สู่ปัญหาความเครียดที่จะตามมา 

มิติการแก้ไขปัญหาหรือการปรับตัว ในแต่ละครัวเรือนยังมีความกังวลเมื่อเกิดปัญหาความ
ไม่ม่ันคงทางอาหาร ซึ่งอาจจะแสดงออกมาให้เห็นทั้งในแง่ของจิตวิทยาและความพยายามแก้ไขปัญหา
ในลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา 

มิติชุมชน ความมั่นคงทางอาหารของปัจเจกบุคคลและครัวเรือนมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับ
บริบทแวดล้อมในชุมชน หากชุมชนมีศักยภาพและความสามารถพ่ึงพาและดูแลการจัดการด้านอาหาร
ได้มากขึ้นก็จะแก้ปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือ
เร่งด่วนจากแหล่งทุนภายนอกหรือความช่วยเหลือด้านอาหารจากภาครัฐ 
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มิติสิทธิทางอาหาร ถือเป็นส่วนส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และจ าเป็นจะต้องมีเพ่ือ
บรรลุสิทธิมนุษยชนด้านอ่ืน ๆ ตามแนวคิดนี้ รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพ 
ปกป้องและเติมเต็มสิทธิทางด้านอาหารของประชาชนโดยการด าเนินการเองภายในหรือร่วมมือกับ
ต่างประเทศโดยผ่านมาตรการที่ส าคัญ คือ มาตรการทางกฎหมาย 

มิติอธิปไตยทางอาหาร สิทธิของประชาชนที่จะก าหนดนโยบายทางการเกษตรและอาหาร
ของตนเอง ที่จะป้องกันและควบคุมการค้าและการผลิตทางการเกษตรภายในประเทศเพ่ือที่จะบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มิติวัฒนธรรม เป็นที่ทราบกันดีว่า วัฒนธรรมกันอาหารมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ท า
ให้วัฒนธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เชื่อมระหว่างฐานทรัพยากรทางอาหารเข้ากับความมั่นคงทางอาหาร
รวมไปถึงวิถีชีวิต 

จากการน าเสนอนิยามความมั่นคงทางอาหารที่ได้ประมวลมาทั้งนิยามจากองค์กร
ต่างประเทศและนิยามจากงานศึกษาในไทย แสดงให้เห็นว่า การนิยามให้ความส าคัญกับมิติที่แตกต่าง
กันออกไป ทั้งนี้ในรายละเอียดของการนิยามนั่นเองที่จะเป็นเสมือนตัวช่ วยท าให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดความมั่นคงทางอาหารและภาพรวมของการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น แต่ในการศึกษา
ภาคสนามนั้น การนิยามความมั่นคงทางอาหารย่อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น 
หลักการที่กล่าวไปข้างต้น จึงเป็นเสมือนฐานความคิดที่จะถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการท าภาคสนาม ซึ่ง
จะเป็นส่วนส าคัญในการท าความเข้าใจการนิยามและการให้ความหมายความมั่นคงทางอาหารของ
ท้องถิ่น เช่นงานศึกษาของเอกรินทร์ พึ่งประชา (2555) ที่นิยามความมั่นคงทางอาหารของท้องถิ่นใน
งานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการระบบอาหารชุมชน กรณีหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็ก ๆ ใน
อ าเภอด่านซ้าย 

มุมมองของคนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อความมั่นคงทางอาหารอยู่ในรูปแบบของปริมาณ 
(Quantity) ที่มีเพียงพอต่อการบริโภค และคุณภาพ (Quality) ทั้งความปลอดภัยของอาหาร การผลิต
และรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือไปจากนั้น ความมั่นคง
ทางอาหารของท้องถิ่นยังสะท้อนให้เห็นมิติทางด้านวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของภูมิปัญญาของระบบ
การผลิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีพัฒนาการทางความคิดและการประยุกต์ใช้ การจัดการระบบการ
เข้าถึงอาหารของชุมชน และที่ส าคัญคือการแบ่งปันอาหารหรือการกระจายอาหารในระดับครัวเรือน 
ชุมชน หรือระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นห่วงโซ่ส าคัญที่ท าให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
ของทอ้งถิ่นข้ึน 

ดังนั้น การศึกษาความมั่นคงทางอาหารซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายมิติที่แตกต่างกัน
ออกไป ผู้ศึกษาเห็นว่า การศึกษาเรื่อง “ข้าว” ในบริบทความมั่นคงทางอาหารของบ้านนาดี อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย มุ่งเน้นศึกษาความมั่นคงทางอาหารในมิติการเข้าถึงอาหาร (Food Access) และ
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การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) เนื่องด้วยข้อจ ากัดของเวลาในการศึกษา และเห็นว่าทั้ง
สองมิตินี้เป็นพ้ืนฐานของความมั่นคงทางอาหารที่สามารถศึกษาได้ และการท าความเข้าใจระบบ
อาหารชุมชน คือ การเพาะปลูกข้าวตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดสรร และการบริโภคผลผลิตจาก
ข้าว จะสะท้อนให้เห็นในมิติท้ังสองของความมั่นคงทางอาหาร  

กล่าวโดยสรุป การศึกษา “ข้าว” ในบริบทความมั่นคงทางอาหารของบ้านนาดี อ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย จะใช้แนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community Food System) เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ท าความเข้าใจระบบการผลิต “ข้าว” ของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดความมั่ นคงทางอาหาร 
(Food Security) ซึ่งประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติการเข้าถึงอาหาร (Food Access) และมิติการมี
อาหารเพียงพอ (Food Availability) มาเป็นเครื่องมือในการประเมินความส าเร็จและการมีอยู่ของ
ระบบอาหารชุมชนดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นการสะท้อนถึงความส าคัญของระบบการเพาะปลูกข้าวของบ้าน
นาดี ในขณะที่พ้ืนที่โดยรอบมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว 
 

3. ข้าวในฐานทรัพยากรอาหาร 
งานการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง “ข้าว” หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาด้าน “อาหาร” อยู่เสมอและเป็นการศึกษาที่ได้รับความสนใจอย่างหลากหลายมุมมอง 
โดยเฉพาะในแง่มุมที่ว่าข้าวเป็นผลผลิตอย่างหนึ่งของประเทศ ซึ่งสามารถท ารายได้และเป็นกลไก
ส าคัญทางการเมืองและการปกครองไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ได้รับความสนใจอย่าง
กว้างขวางไปทั่วโลก เนื่องจาก ข้าว ถือได้ว่าเป็นพืชที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสังคมในปัจจุบัน จึงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า ประเด็นที่ได้รับความสนใจในการศึกษาเรื่องข้าว จึงเป็นในแง่มุมมของการค้าข้าว นโยบาย 
เศรษฐกิจและการเมือง นอกจากนั้น คือ ข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ พฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโต 
วงจรชีวิตของข้าว การปลูก การบ ารุงรักษา สายพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะเอ้ือให้เกษตรกร
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางการเพาะปลูกได้จริง และในอีกแง่มุมหนึ่ง คือ  แง่มุมทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ภาษา คติความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไป
ถึงความสัมพันธ์ของคนในระบบการผลิต 

จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า งานการศึกษาเรื่องข้าวสามารถแบ่ง ได้เป็น 2 มุมมองที่
แตกต่างกัน ด้านแรกเป็นงานการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาทางพฤกษศาสตร์และพันธุกรรม
ข้าว เพ่ือตอบสนองด้านนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับเรื่องอาหารที่มีข้าวเป็น
ส่วนประกอบหลัก ในอีกด้านหนึ่งเป็นงานการศึกษาทางสังคมศาสตร์ที่ เกี่ยวกับข้าวและวิถีชีวิตที่เน้น
การศึกษาไปทางด้านเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามงานศึกษาในช่วงหลังนี้ เห็นความส าคัญของการศึกษา
ประเด็นเรื่องข้าวที่ไม่สามารถแยกส่วนได้ เพียงแต่ใช้การมองความสัมพันธ์ของข้าวกับมนุษย์ผ่านทาง 
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“ระบบนิเวศ” ที่ว่าข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการด ารงชีวิตที่เรียงร้อยไปด้วยวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และการผลิตเพ่ือทั้งตอบสนองทางภาคเศรษฐกิจและการผลิตเพ่ือการบริโภค ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา 

ดังนั้น การทบทวนวรรณกรรมและงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา “ข้าว” ในบริบท
ความมั่นคงทางอาหารของบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ บทความ 
วิทยานิพนธ์ หรือเอกสารอ่ืน ๆ นั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าประเด็นในการศึกษาเป็นการศึกษาในแง่ของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ “ข้าว” จึงสามารถแบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรม
ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ งานการศึกษาข้าวในระบบการผลิต สามารถแบ่งการศึกษาได้ตาม
ช่วงเวลาและแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาคการผลิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีความ
เกี่ยวเนื่องกับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายไปด้วยวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี กล่าวคือ 
การศึกษาในแง่ของพฤกษศาสตร์และมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน และงานศึกษาข้าวกับความม่ันคงทาง
อาหาร ที่ให้ความส าคัญว่า “ข้าว” เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมมาเป็นเวลานานทั้งเป็นอาหาร
หลักของคนไทย 
 

3.1 ข้าวในระบบการผลิต 
การท าความเข้าใจประเด็นเรื่องข้าวในมิติต่างๆ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมองย้อนกลับไปตั้งแต่

จุดก าเนิดของ “ข้าว” หรือกล่าวได้ว่าเรียนรู้ข้าวผ่านหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทางโบราณคดี และ
ทางพฤกษศาสตร์ การศึกษาดังกล่าวได้รับการศึกษาอย่างแพร่หลายทั้งหนังสือของลูเซียน เอม. แฮ้งส์ 
แปลโดนนฤจร อิทธิจิระจรัญ (2527) งานของพจนก กาญจนจันทร (2556) หนังสือวัฒนธรรมข้าวไท 
ที่เรียบเรียงโดย ทองแถม นาถจ านง (2559) ได้กล่าวว่า ข้าว เป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้า ซึ่งนับได้
ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งยังมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกได้ทั้งสภาพ
อากาศที่แห้งแล้งและหนาว สามารถทนได้ทุกสภาพอากาศ ข้าวชนิดแรกที่น ามารับประทาน คือ 
“ข้าวป่า” ตั้งแต่เมื่อประมาณ 16,000 – 13,000 ปีมาแล้ว ในช่วงเวลาที่ยุคน้ าแข็งใกล้สิ้นสุดลง ที่
สัตว์ใหญ่หลายชนิดเริ่มสูญพันธ์ไป มนุษย์จึงต้องลดบทบาทเดิมลง จากการล่าสัตว์หันมาสะสมของป่า 
และพืชเพ่ือเป็นอาหารแทนสัตว์เหล่านั้น จุดเริ่มต้นของการปลูกข้าวตามหลักฐานทางโบราณคดีพบได้
ชัดเจนว่าเริ่มต้นเมื่อประมาณ 9,000 ปีที่แล้วในประเทศจีน โดยการขุดค้นพบหลักฐานข้าวไหม้ที่ติด
อยู่กับเศษภาชนะรวมทั้งเศษต้นข้าวสมัยโบราณ ซึ่ง ขุดได้จากถ้ า 2 แห่ง ในหุบเขาเมืองหนานชาง 
(Nanchang) เมืองหลวงของมณฑลเจียงสี (Jianxi) ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน และการ
ท าไร่เลื่อนลอยเป็นรูปแบบการเพาะปลูกข้าวรูปแบบแรกของมนุษย์ 

การผลิตข้าวเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งถิ่นฐานอยู่กับที่และเป็นศูนย์รวมของผู้คน เนื่องจาก
เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญ ปรากฏในงานของศรีศักร วิลลิโดดม (อ้างใน สุจิตต์ วงษ์เทศ,  2531 : 90-
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95) ที่มองว่า เดิม การปลูกข้าวของไทยเป็นแบบไร่เลื่อนลอยบนที่สูง ท าให้ชุมชนต้องมีการโยกย้าย
ถิ่นฐานอยู่เสมอ อีกทั้งภูมิภาคในแถบนี้มีข้าวป่าขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว มนุษย์จึงได้น าเมล็ดข้าว
ไปหว่านอยู่ตามที่ราบน้ าท่วมถึงและปล่อยให้เติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว อาจมี
การสร้างอ่างเก็บน้ าหรือคันดินหรือคลองระบายน้ าบ้างซึ่งอยู่ในรูปแบบการร่วมมือกันระหว่าง
ชาวบ้าน  

ระบบการผลิตข้าวที่ได้รับการศึกษามีหลากหลายช่วงเวลาแตกต่างกันไป จากการประมวล
งานศึกษาทั้งในไทยและต่างชาตินั้นผู้ศึกษาสามารถแบ่งช่วงเวลาในการศึกษาระบบการผลิตได้เป็น 3 
ช่วงใหญ่ ๆ คือ ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 ซึ่งจะเป็นรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม แต่เมื่อมีการปรับรูปแบบ
การเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (หลังปี พ.ศ. 2500) รูปแบบการผลิต
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลอย่างมากต่อวิถีชีวิต เครื่องมือ พิธีกรรม วัฒนธรรม รวมไปถึง
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน และงานการศึกษาที่กล่าวถึงช่วงเวลาปัจจุบันที่การหวนคืนสู่
วิถีดั้งเดิม หรือความมั่นคงยั่งยืนได้เข้ามาเป็นหัวใจหลักในการท าการศึกษาและพัฒนาระบบการผลิต
เพ่ือความเป็นอยู่ที่ด ี
 

3.1.1 งานศึกษาที่กล่าวถึงระบบการผลิตข้าวก่อนปี พ.ศ. 2550  

รูปแบบการผลิตข้าวในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2500 ในงานศึกษาของณัฐพร อินทุมาร (2546) 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการสืบเนื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ผลิตและการเก็บรักษาข้าว กรณีศึกษาหมู่ 3 บ้านดอนบุปผาราม ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.
สุพรรณบุรี ได้ให้มุมมองต่อการผลิตข้าว ก่อนปี พ.ศ. 2500 จากค าบอกเล่าของกรณีศึกษาในพ้ืนที่
ศึกษาว่า รูปแบบของเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเทคโนโลยีในการผลิตและเก็บรักษาข้าวเป็นของตนเอง 
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีใน
แต่ละยุคสมัยเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกชุมชน เนื่องมาจากสังคมชาวนาเป็นกลุ่ม
อย่างเป็นทางการ เมื่อประกอบกิจกรรมการผลิตในกลุ่มจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยการทดลอง
และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา กระบวนการเรียนรู้จะมีการส่งต่อกันโดยธรรมชาติ การสาธิตหรือครูพัก
ลักจ าในกลุ่มตลอดเวลา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือญาติและคนในชุมชนที่พ่ึงพา
อาศัยกันในการด ารงชีพ ทั้งนี้ องค์ความรู้ในการผลิตแบบดั้งเดิมได้ถูกเรียนรู้และถ่ายทอดต่อกันมา
เป็นเวลานาน วิธีที่ใช้ในการเพาะปลูกจึงเป็นวิธีที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด แต่อยู่ภายใต้กรอบของ 
“สังคม” และ “สภาพแวดล้อม” ที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจะอยู่
ในรูปแบบของการขยับขยายพ้ืนที่ท ากินจากนาแปลงเล็ก ๆ กลายเป็นนาที่ขยายกว้างขึ้น และท าการ
ขุดคลองส่งน้ าเข้าพ้ืนที่ จึงท าให้มีการรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการจัดการขุดคูคลองเหล่านั้นมาแทน
เทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิม 
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เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการผลิต เชื่อมโยงให้เห็นในงานศึกษาของ Jacques 
Amyot (1976) ใ น เ รื่ อ ง  Village Ayutthaya Social and Economic Condition of Rural 
Population in Central Thailand ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบชุมชนหมู่บ้าน 3 แห่ง ที่มีวิถีชีวิต
ด้วยการท านาปลูกข้าว ในจังหวัดอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่ท าให้สภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน
ดังกล่าวมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ลักษณะของคุณภาพดินในแต่ละชุมชน 
สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝนประจ าปี อีกทั้งประสิทธิภาพ ระบบการชลประทานของรัฐ ซึ่งส่งผล
ให้เกิดความแตกต่างของพืชที่ใช้ปลูก เงื่อนไขการใช้ที่ดิน เช่น ปริมาณการถือครองที่ดิน การเช่าที่ดิน 
การแบ่งมรดกในเครือญาติ กล่าวคือ ชาวบ้านประสบปัญหาในการถือครองที่ดินและปัจจัยทางการ
ผลิตอ่ืน ๆ เช่น ทรัพยากร เงินทุน รวมไปถึงการที่ชาวนาขาดความรู้ในการรับมือในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนน้ า หรือเมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาล  

นอกเหนือจากนี้ งานของงามพิศ สัตย์สงวน (2545) ได้ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมข้าวใน
สังคมไทย : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง ที่ท าการศึกษาบ้านนาคา จังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับ
งานของ ณัฐพร อินทุมาร (2546) ในแง่ที่ว่า ระบบครอบครัวเครือญาติ และความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนเป็นส่วนส าคัญของระบบการผลิตแบบดั้งเดิม งามพิศ สัตย์สงวน (2545) กล่าวว่า การผลิตหรือ
การปลูกข้าวของบ้านนาตั้งแต่แรกเริ่ม จะเป็นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือกิจกรรมทาง
ศาสนาเป็นส าคัญ โดยมีแรงงานคือสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลือกันระหว่างสามี ภรรยา ลูกและ
ญาติ ๆ มีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้น าและมีปัจจัยการผลิตทั้งที่ดิน แรงงาน ทุน และการจัดการในการ
ผลิต 

ขณะที่ บุญเลิศ ช่วยธานี (2545) ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมข้าว ของ
ชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้ให้ทัศนะเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากระบบการผลิตที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี  
และความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ พิธีกรรมและแบบแผนที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิต เช่น ท า
ขวัญข้าว ถอนกล้า และอ่ืน ๆ ล้วนเป็นความหลากหลายอย่างที่ชาวนาดั้งเดิมพึงปฏิบัติ และส่งต่อกัน
มาจากรุ่นสู่รุ่น 

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพิธีกรรมและความเชื่อ ปรากฏในงานของ สุกัญญา สุจฉายา (2547) 
เรื่อง ข้าว ขวัญของแผ่นดิน จุดประสงค์หลักของพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
แก้ปัญหาของชาวนาที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวนา ในการเผชิญปัญหาเรื่องปาก เรื่องท้อง 
และความอยู่รอด โดยเชื่อมโยงกับความเชื่อทั้งทางหลักศาสนาฮินดู พุธ หรือความเชื่อเรื่องผี ความ
เชื่อเรื่องขวัญ โดยผ่านพิธีกรรมการปลูกข้าวตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการเพาะปลูก เพ่ือเป็นการบวงสรวง
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรรพบุรุษให้ความคุ้มครองป้องกันอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน เช่น พิธีแห่นาง
แมว สวดคาถาปลาช่อน ขั้นตอนการเพาะปลูก เพ่ือบวงสรวงบอกกล่าวแก่เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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เพ่ือให้การเพาะปลูกผ่านไปด้วยดี เช่น พิธีแรกไถนา ตกกล้าพิธีแรกด านา พิธีบุญบั้งไฟ ขั้นตอน
บ ารุงรักษา เพ่ือให้ข้าวปลอดภัยจากสัตว์ต่าง ๆ เช่น พิธีรับขวัญแม่โพสพ พิธีไล่หนู ไล่นก ไล่แมลง 
และอ่ืน ๆ พิธีสวดสังคหะ และ ขั้นตอนเก็บเกี่ยวข้าวฉลองผลผลิต เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเวลา
เก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น พิธีรวบข้าว พิธีแรกเกี่ยวกับการนวดข้าว พิธีท าขวัญข้าว พิธีปิดยุ้ง หลังจากนั้น 
ผลผลิตทั้งข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุก จะถูกน ามาใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ข้าวสุกสัง เวยเทวดา 
กล่าวคือ พิธีกรรมเก่ียวกับข้าวในระบบการผลิตในอดีต งานของเอ่ียม ทองดี (2536) และงามพิศ สัตย์
สงวน (2536) มองว่า สังคมไทยมีลักษณะของผู้คนที่อยู่อย่างกระจัดกระจายไม่หนาแน่น ดังนั้น 
ลักษณะของผู้คนที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย ความเชื่อที่พบในสังคมไทยจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ในแง่ที่ว่าแต่ละภูมิภาคก็มีระบบความเชื่อของตนเอง แต่จุดประสงค์ของพิธีกรรมเป็นไป
ตามงานศึกษาของ สุกัญญา สุจฉายา (2547) ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  

จึงเห็นได้ว่า วรรณกรรมที่กล่าวถึงระบบการผลิตข้าวในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 มีหลากหลาย
แง่มุม ทั้งองค์ความรู้ ภูมิปัญญาในการท านาข้าว ความเชื่อและพิธีกรรมในขั้นตอนการผลิต 
ความสามารถในการรับมืออีกทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือให้ได้ผลผลิต
ตามที่ต้องการ รวมไปถึงการจัดการผลผลิต แต่ทั้งนี้ จุดร่วมของงานศึกษา คือ ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
และระบบเครือญาติ ที่มีความส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นแรงงานส าคัญในภาคการผลิต 
และการต่อรองกับสิ่งเหนือธรรมชาติเพ่ือเป้าหมายหลัก คือ ผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่
ละป ี

ดังนั้น งานศึกษาชิ้นนี้จึงน าระบบการผลิตข้าวแบบดั้งเดิมมาเป็นฐานในการท าความเข้าใจ
และสนับสนุนการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการผลิตข้าวของบ้านนา
ดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

3.1.2 งานศึกษาที่กล่าวถึงระบบการผลิตข้าวในช่วงปี พ.ศ. 2500 - ปี พ.ศ. 
2550  
รูปแบบของระบบการผลิตข้าวที่มีงานศึกษาในช่วง ปี พ.ศ. 2500 - ปี พ.ศ. 2550 ในงาน

ศึกษาที่ได้ประมวลมาพบว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ที่ให้ความส าคัญกับ 
“เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่” ได้เข้ามามีส่วนส าคัญในการก าหนดรูปแบบการเกษตรกรรม ถือเป็น
ช่วงที่ 2 ของงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการผลิต ในงานศึกษาของ ณัฐพร อินทุมาร (2546) เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงและการสืบเนื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาข้าว กรณีศึกษาหมู่ 3 บ้านดอนบุปผาราม ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.
สุพรรณบุรี เสนอว่า ในยุคของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชาวนามักได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยรัฐท าให้เทคโนโลยีเดิมไม่
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ตอบสนองความต้องการของชาวนาได้ เทคโนโลยีใหม่จึงเข้าแทนที่โดยนัยของการบังคับหรือจ ายอมให้
ต้องเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ตามชาวนายังคงมีกระบวนการคัดสรรเทคโนโลยีในการผลิตอยู่ ทั้งยังมี
กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง 

C. Peter Timmer (2010) ใน การเปลี่ยนแปลงบทบาทของข้าวในมิติความม่ันคงทาง
อาหารของเอเชีย  (The Changing of Rice in Asia’s Food Security) ที่ ได้กล่ าวถึ งการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตข้าวในเอเชีย ท าการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2550 ให้ทัศนะ
ที่สอดคล้องในเรื่องของการผลิตที่อยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ เป็นการผลิตที่ตอบสนองกับแนวคิด “การ
ปฏิวัติเขียว (Green Revolution)” ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ความหลากหลายของพันธุ์พ้ืนเมืองได้
ลดลงไป มีการเร่งใช้ปุ๋ย สารเคมี และเทคโนโลยีในการผลิตให้ได้ผลผลิตมากเท่าที่ต้องการ 
กระบวนการเหล่านี้ท าลายฐานทรัพยากรลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ขณะที่ การเงิน และการค้าข้าว เป็นค านิยามของรูปแบบการผลิตในช่วงหลังแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ที่ปรากฏในงานของสรัญญา จิตรภาษย์ (2545) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ข้าว : วัฒนธรรมการผลิตและการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษา อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี เสนอว่า การรับเอาเทคโนโลยีตะวันตกเข้ามาเริ่มตั้งแต่โรงสีข้าว เครื่องจักรทุ่นแรง
จ าพวกรถไถ ตู้นวด รถเกี่ยว เครื่องสูบน้ า เครื่องพ่นยาไปตลอดจนเทคโนโลยีการควบคุมน้ า เช่น 
เขื่อน ชลประทาน และการใช้สารเคมีบ ารุงดินและก าจัดศัตรูพืชต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ท าให้ภูมิปัญญา 
ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิม ค่อย ๆ เลือนหายไป จนชาวบ้านต้องหันไปพ่ึงความรู้แบบ
ตะวันตกอย่างเต็มตัว แน่นอนว่าการผลิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตามมา เพราะทุกสรรพสิ่งหมุนรอบ “เงิน” 

“การจ้างงาน” เป็นทางเลือกหนึ่งที่ระบบการผลิตในช่วงนี้ใช้ เนื่องด้วย การผลิตมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพ่ือยังชีพเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย เงินลงทุนหมดไปกับปัจจัยทางการ
ผลิตและการจ้างแรงงาน บุญเลิศ ช่วยธานี (2545) ในงานศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ข้าว ของชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี หาสาเหตุของการจ้างงานในภาคการผลิต เป็นผลมาจาก “การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ของการผลิต” เดิมเพ่ือการยังชีพ ท ากินในครัวเรือน เมื่อเปลี่ยนมาผลิตเพ่ือค้าขาย เงินเป็นสิ่งหนุนน า
ชีวิต ชาวนาที่ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตรจึงทยอยขายที่ดินและแปลงตัวเองมา
เป็นลูกจ้างในภาคการผลิตบ้าง หรือเปลี่ยนแปลงอาชีพไปบ้าง 

จากงานศึกษาข้างต้นถือ เป็นภาพสะท้อนของกระบวนการผลิตในมิติสังคมวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป แต่ในงานของ เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะวิจัย (2557) จากหนังสือ จากป่าสู่
ครัวไทด่าน  ร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เทศบาลต าบลด่านซ้าย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอาสาสาธารณะสุขประจ าหมู่บ้าน ที่ให้ความส าคัญกับการตั้งค าถาม
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ที่สัมพันธ์กับปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรอาหารชุมชนจนท าให้เกิดภาวะเปราะบาง
ด้านความมั่นคงทางอาหาร ทั้งการใช้ประโยชน์จากผืนป่า กิจกรรมทางการเกษตร และความแปรผัน
ของภาวะอากาศ ซึ่งจะท าให้เห็นการใช้องค์ความรู้ในการจัดการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่พ้ืนที่
ป่าต้นน้ า พ้ืนที่หัวไร่ปลายนา แม่น้ า อาหารจากภาคเกษตรที่ชาวบ้านเพาะปลูก สัตว์เลี้ยง และอาหาร
จากตลาด ในมุมมองของการท านาในอดีต เสนอว่า การท านาในอดีตมีพฤติกรรมการ “เอาแฮง” ยัง
ปรากฏให้เห็นในพ้ืนที่บ้านนาเวียงใหญ่ และบ้านห้วยตาด ของอ าเภอด่านซ้าย แต่ความหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากหนี้สินทางการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น การเอาแฮงเป็นการช่วยกันใน
ชุมชน เช่น การด านา แต่ในปัจจุบันการเอาแฮงเป็นภาพสะท้อนของ “มูลค่า” แทนค่าแรงที่มาช่วยกัน 
(แทนที่จะไปจ้างแรงงานอ่ืน) รวมไปถึงการท าพันธะสัญญาทางใจว่าเมื่อบ้านหนึ่งมาช่วย อีกบ้านจะไป
ตอบแทนในจ านวนที่เท่ากัน 

นอกเหนือจากนั้น “ค่านิยม” ของอาชีพที่แตกต่างกันน ามาสู่การลดน้อยลงของจ านวน
ชาวนาในปัจจุบัน ผู้คนหันหน้าเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมกันหมด ชาวนาอาชีพที่ถูกให้ค่าน้อยลงทุกวัน
ในสังคมไทยจึงถูกลดความส าคัญลงไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งปัญหาที่เกิดจากรัฐมองสังคมชนบท
ไม่ครอบคลุมพอ ยังส่งผลให้ชาวนายิ่งเห็นความส าคัญของการเกษตรและค่าของชีวิตตนเองน้อยลงไป
ทุกวัน ทัศนะดังกล่าว ปรากฏอยู่ในงานศึกษาที่ต้องการสะท้อนปัญหาเรื่องโครงสร้างที่ส่งผลต่อระบบ
การผลิตอาหาร และชาวนาโดยตรง เช่น งานศึกษาของงามพิศ สัตย์สงวน (2545) ที่ศึกษาเรื่อง 
วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง ที่ท าการศึกษาบ้านนาคา จังหวัด
ภูเก็ต มองว่า ปัญหาของสังคมไทยคือ “ท าอย่างไรให้ชาวนาท านาต่อไป” เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความ
สนใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชาวนาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ปัญหาที่ว่า คือ ขาดแรงงาน
ในการผลิต การพ่ึงพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน ผลผลิตราคาต่ าไม่สามารถ
ก าหนดราคาขายได้ การผลิตไม่คุ้มทุน ไม่มีเงินทุน น ามาสู่การปรับตัวโดยหันมาเป็นลูกจ้างดังที่กล่าว
ไป ทั้งยังมองว่าลูกหลานชาวนาถึงแม้จะตกงานก็ไม่กลับมาประกอบอาชีพท านาในท้องถิ่นของตนเอง
แต่อย่างใด  

รวมไปถึง งานศึกษาของ ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ (2523) เรื่อง ทิศทางใหม่ของการพัฒนา 
ได้ให้มุมมองที่สอดคล้องกันไปในพ้ืนฐานของระบบของการผลิตและการย้ายถิ่นฐาน ชี้ให้เห็นว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้การท าการเกษตรแถบชนบทลดลงและเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีสาเหตุมาจากการที่เกษตรกรประสบปัญหาสูญเสียที่ดิน และการพัฒนาในขณะนั้นเร่ง
ให้ใช้การเกษตรกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้สารเคมีในการผลิต ท าให้เกษตรกรต้องใช้ทุนในการผลิตเป็น
จ านวนที่สูงมากข้ึน ปัญหาหนี้สินจึงตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแก้ไขปัญหาออกมาในรูปแบบของ
การย้ายถิ่นฐานเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมท าให้ภาคการเกษตรซบเซาลงไปอย่างเห็นได้ชัด 
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“ปลูกข้าวแต่ต้องซื้อข้าวกิน” เป็นทัศนะของ บุญเลิศ ช่วยธานี (2545) ที่มองว่า เหตุด้วย
ระบบการผลิตที่ใช้เงินทุนสูงมีการจ้างงาน ท าให้ชาวนาต้องท านาเพ่ือขายอย่างเดียว “เวลา” จึงเข้า
มามีส่วนส าคัญที่ท าให้การบริโภคในครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมบริโภคผลผลิตของตนเองและ
แหล่งอาหารในชุมชน แต่เวลาที่เร่งรีบและความต้องการขายผลผลิตและใช้เงินจากผลผลิตเหล่านั้น 
น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ท าให้ชาวนาและครอบครัวชาวนาสะดวกสบายมากขึ้น โดยการ 
“จ่ายตลาด” แต่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจที่ความสัมพันธ์ทางด้าน “จิตใจ” กับอาชีพของตนเองได้สูญหายไป
หมด 

จึงเห็นได้ว่า งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตข้าวในช่วงปี พ.ศ. 2500 - 2550 มี 2 
มุมมองที่ต่างกันไป คือ ประการแรก การผลิตเป็นการตอบสนองต่อการค้า ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการ
เร่งผลผลิต พันธุ์พ้ืนเมืองลดน้อยลงไป รวมไปถึงมีการจ้างงานแทนที่การใช้แรงงานภายในชุมชนหรือ
ครัวเรือนตนเองดังเดิม ในอีกทางหนึ่งเป็นการปรับใช้ ผสมผสาน รูปแบบการผลิตที่น าเอาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในกิจกรรมทางการเกษตรแต่ทุนทางสังคมวัฒนธรรมยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ อย่างไรก็ตาม 
สิ่งที่เห็นได้ คือ การปรับตัวของเกษตรกรที่มีทางเลือกในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรของ
ตนเองให้เข้ากับรูปแบบของวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น งานศึกษาชิ้นนี้จึงได้น าเอาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาขยายมุมมองเกี่ยวกับ 
“ปัจจัย” ที่เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการเกษตร คือ นโยบายทางการเกษตร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสังคมวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นพลวัต ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อระบบการเพาะปลูกข้าวในแต่ละ
พ้ืนที่ที่แตกต่างกันไป และน ามาสู่การท าความเข้าใจระบบการเพาะปลูกข้าวของบ้านนาดี ต าบลนาดี 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

3.1.3 เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว รับมือ และแก้ไข
ปัญหาจากเทคโนโลยีทางการเกษตร 
“มั่นคง และ ยั่งยืน” เป็นค านิยามที่ผู้ศึกษาประมวลและสังเคราะห์ออกมาต่อมุมมองงาน

ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว รับมือ และแก้ไขปัญหาจากเทคโนโลยีทางการเกษตร การตระหนัก
และใส่ใจกับการแก้ปัญหาเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ ในงานของ C. Peter 
Timmer (2010) ในการศึกษาเรื่อง The Changing of Rice in Asia’s Food Security มอง
ระบบการผลิตที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากช่วงปฏิวัติเขียวส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่าง
มาก Timmer แสดงทัศนะว่า การเริ่มการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การท าความเข้าใจใน “ฐาน
ทรัพยากร” ที่ได้รับผลกระทบและมีการเปลี่ยนแปลงไป จะน ามาสู่การจัดการกับภาวะความ
เปราะบางของระบบนิเวศได้ในที่สุด ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพียงแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ 
“เกษตรกร” เอง ก็ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการผลิตด้วย เอกรินทร์ พึ่งประชาและคณะ 
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(2557) ในงานเรื่อง จากป่าสู่ครัวไทด่านให้มุมมองรูปแบบของการผลิตที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนใน
ชุมชน น าเสนอการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของคนในชุมชนที่เข้ารักษาอาการได้รับ “สารเคมี
ปนเปื้อน” ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต รวมไปถึงอาหารที่ซื้อขายกันในตลาดก็
มีสารปนเปื้อนเช่นเดียวกัน การซื้อขายผ่านตลาด แทนที่จะเลือกเข้าถึงแหล่งอาหารของชุมชนที่เป็น
ฐานทรัพยากร เป็นผลมาจากการขยายพ้ืนที่ท ากินท าให้แหล่งอาหารเดิมลดลงไป 

งานศึกษาของ C. Peter Timmer (2012) เรื่อง Structural Transformation, the 
Changing Role of Rice, and Food Security in Asia: Small Farmers and Modern 
Supply Chains. ได้ท าการศึกษาและขยายมุมมองในการวิเคราะห์เพ่ิมเติมต่อการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบอาหาร “นโยบาย” และ “ภาครัฐ” เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก เริ่มต้นที่ 
ภาครัฐจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าความเข้าใจว่า เกษตรกรแต่ละรายนั้นมีองค์ความรู้ และประสบการณ์
ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาแตกต่างกันออกไป การบังคับให้ใช้เทคโนโลยีอย่า งเร่งรัดย่อมท าให้เกิดการ
ปรับตัวไม่ทันของเกษตรกรรายย่อย ท าให้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบการผลิตเกษตรกรไม่
สามารถรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้ทัน การบังคับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จึงส่งผลต่อ “ขนาดของพ้ืนที่
การเกษตร” เนื่องด้วย เครื่องมือสามารถอ านวยความสะดวกให้กับกิจกรรมทางการเกษตรได้ แสดง
ว่า เวลาในการท าต่อไร่ต้องลดลง เกษตรกรจึงขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามท่ีคาดไว้ 
การแก้ไขปัญหาในงานศึกษาชิ้นนี้เสนอว่า การใช้เทคโนโลยีไม่ได้ท าให้เกิดปัญหาต่อพ้ืนที่หากอยู่
ภายใต้ค าแนะน าของนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจในพ้ืนที่นั้นโดยตรง เดิม เจ้าของพ้ืนที่อาจเคยเข้าใจใน
พ้ืนที่ของตนเองดีที่สุดและท าการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามการเรียนรู้และการได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในรูปแบบการผลิตดั้งเดิม เมื่อการถูกบังคับใช้เทคโนโลยี ความเข้าใจในพ้ืนที่เหล่านั้นของ
ตนเองย่อมลดลง “นักวิจัย” จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการศึกษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่นั้น ๆ ได้
อย่างละเอียด และนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะเป็นเสมือนผู้ช่วยเกษตรกรในการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเอง นอกจากนี้ยังให้มุมมองเพ่ิมเติมอีกว่า ราคาของผลผลิตควรสอดคล้อง
กับระบบการผลิต และเทคโนโลยีจะเป็นส่วนส าคัญในการกระจายและสร้างรายได้ให้กับสินค้า 
นอกจากนั้น “ระบบตลาด” ยังเข้ามาเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนสินค้าในชุมชน ซึ่งรัฐ
จะเข้ามามีบทบาทและช่วยเหลือในการจัดการดังกล่าว 

การให้ความสนใจกับเกษตรกรรายย่อย ยังปรากฏอยู่ในงานของ Donald B. Villanueva, 
Zenaida M. Sumalde, Valerien O. Pede, Yolanda T. Garcia, U-Primo E. Rpdriguez. 
(2017) ใ น  Assessment of Neighborhood and Spillover Effects on Technical 
Efficiency of Irrigated Rice Farmers. ได้ท าการศึกษาองค์ความรู้ในการท าการเกษตรของ
เกษตรกรรายย่อยจนถึงรายใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ เกษตรกรรายย่อยมักมีความรู้
ในการจัดการระบบการผลิตมากกว่าเกษตรกรรายใหญ่ เนื่องด้วย “เงินทุน” ในการเข้าถึงเทคโนโลยีมี



 

32 
 

ไม่เท่าเกษตรกรรายใหญ่ กล่าวคือ เกษตรกรรายใหญ่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตได้มากกว่า 
เกษตรกรรายย่อยจึงมีการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการกับที่ดิน การรับมือกับ
สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า ดังเช่น เกษตรกรรายย่อยสามารถรับรู้ได้ว่าดินลูกรังมีสารอาหาร ความชื้น และ
ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าดินชนิดอ่ืน ๆ การใช้ดินลูกรังในการเพาะปลูกข้าวจึงท าให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ 
โดยไม่ใช้สารเคมีและเทคโนโลยีการผลิตมากเท่าเกษตรรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม “รายได้ของครัวเรือน” 
เข้ามาเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกษตรกรรายย่อยต้องการขยายที่ดินท ากิน ถึงแม้ว่าจะมีองค์ความรู้ใน
การผลิต แต่จ านวนผลผลิตที่ได้กลับไม่ถึงความคาดหวัง นโยบายทางภาครัฐจึงเข้ ามาช่วยเสริมสร้าง
กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างช่วงเวลาการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ในการท านาข้าวมากข้ึน หรือที่เรียกว่ารายได้
เสริมของเกษตรกร 

จะเห็นได้ว่า เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว รับมือ และแก้ไขปัญหาจาก
เทคโนโลยีทางการเกษตร สะท้อนให้เห็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญา และองค์ความรู้ดั้งเดิมของ
เกษตรกรรายย่อยเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรที่ได้สะสมมาเข้ากับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่นักวิจัยหรือ
นักวิทยาศาสตร์ได้ท าการศึกษา จึงเกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรมทางการเกษตร
ที่เกิดขึ้นจึงเป็นทางเลือกที่เข้ากับพ้ืนที่เหล่านั้นมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาหรือท าให้การด ารง
ชีพด าเนินต่อได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

ดังนั้น งานศึกษาชิ้นนี้จึงใช้เอกสารและวรรณกรรมข้างต้น มาใช้สนับสนุนในการอธิบาย
ระบบการผลิตอาหารของชุมชนที่ต้องมีการรับมือ ปรับตัว และแก้ไขปัญหา และน ามาสู่ความมั่นคง
ทางอาหารซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนผลส าเร็จของกิจกรรมทางการเกษตรในการเพาะปลูกข้าวของบ้านนาดี 
ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

งานศึกษาที่น าเสนอมาข้างต้น ประเด็นเรื่อง ข้าวในระบบการผลิต ที่ได้แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ ส่วนแรก เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตข้าว
ก่อนปี พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 2 เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตข้าวในช่วงปี พ.ศ. 
2500 - ปี พ.ศ. 2550 และส่วนสุดท้ายเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว รับมือ และ
แก้ไขปัญหาจากเทคโนโลยีทางการเกษตร ท าให้ผู้ศึกษาได้หลากหลายมุมมองจากงานศึกษาข้างต้น 
และมีส่วนท าให้ผู้ศึกษาสามารถมีฐานในการท าความเข้าใจงานศึกษาของตนเองได้หลายประการ
ด้วยกัน 

ประการแรก พัฒนาการของภูมิปัญญา เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการผลิต จากงานศึกษา
ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า องค์ความรู้ที่เกิดจากการปรับตัวของเกษตรมักมีประสิทธิภาพมากกว่าการถูก
บังคับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท าการเกษตร เนื่องด้วย “สิ่งแวดล้อม” เป็นเงื่อนไขส าคัญของการ
เลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิต กรณีของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีพัฒนาการ
ของการใช้เครื่องมือการท าการเกษตรเช่นเดียวกัน จากเดิมใช้อุปกรณ์ในการจักรสาน แรงงานคน 
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แรงงานสัตว์ในกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาผลิต แต่ปัจจุบันมีการเลือกรับเทคโนโลยีที่ช่วยทุ่น
แรงในการผลิตเข้ามาใช้บ้าง เช่น รถไถ และใช้ยาคลุมดินเพ่ือก าจัดศัตรูพืช เพียงแต่ใช้ในปริมาณที่
จ ากัด การเลือกใช้เหล่านี้อยู่ภายใต้การตัดสินใจของเกษตรกรเอง ท าให้การเกษตรของบ้านนาดียัง
ด าเนินต่อไปได ้ 

ประการที่สอง กระบวนการผลิตในแง่มุมของสังคมวัฒนธรรม ประเด็นดังกล่าว ผู้ศึกษา
ต้องการสื่อถึงพิธีกรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการท านาข้าว ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการเพาะปลูก
จนกระทั่งขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว พิธีกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ในแต่ละสังคม
วัฒนธรรมที่มีการปลูกข้าวถึงแม้ว่าจะมีรายละเอียดในแต่ละพิธีกรรมที่แตกต่างกันไป ล้วนมี
จุดประสงค์ให้พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ ด้วยเหตุปัจจัยด้านเวลาท าให้พิธีกรรมเหล่านั้นมีการ
ปรับเปลี่ยน อาจลดขั้นตอนลงไปในบางขั้นตอน หรือยกเลิกพิธีกรรมนั้นไป เป็นเพราะการปรับเปลี่ยน
วิถีการผลิต มุมมองนี้ได้ส่งผลต่อการท าความเข้าใจการลดลงของพิธีกรรมในการเกษตรของบ้านนาดี 
กล่าวคือ เดิมบ้านนาดีมีพิธีกรรมในทุก ๆ ช่วงของการเพาะปลูก เช่น “การสานปลาตะเพียน” ใน
บริเวณที่จะปักด า เพ่ือเป็นการท าความเคารพที่ดินท ากิน และให้ข้าวเจริญงอกงาม “แรกนาไถ” 
พิธีกรรมกระท าเมื่อใช้ควายในการไถนา เมื่อเปลี่ยนมาใช้รถไถพิธีกรรมนี้จึงเลือนหายไป ตาม
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ประการที่สาม แรงงานในภาคการผลิต “ระบบเครือญาติ” มีความส าคัญอย่างยิ่งในระบบ
การเกษตรแบบดั้งเดิม ภาพของการเอาแรง การลงมือช่วยเหลือกันในกระบวนการผลิต เช่ น การ
ด านา เป็นภาพอดีตที่อาจมีหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง แต่การจ้างงานเข้ามาเป็นทางเลือกส าคัญ เนื่อง
ด้วย การย้ายงานของคนในชนบทมุ่งหน้าสู่ระบบอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เมือง งานศึกษาที่ได้ทบทวนไป
ข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของแรงงานที่เกิดขึ้นนั้นมาจากทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาหนี้สินที่สะสมเป็นเวลานาน ส่งผลต่อรายได้ในครัวเรือนที่อาจ
ไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงเลือกเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมแทนจะท านาแบบเดิม น ามาซึ่งการ
ลดลงของแรงงานในการผลิต การจ้างงานจึงเกิดขึ้นในเวลาต่อมาเพ่ือทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป 
ปัจจัยภายนอกอยู่ในรูปแบบของค่านิยมที่สังคมไทยมอบให้แก่ชาวนา การถูกลดคุณค่าท าให้ชาวนา
มองไม่เห็นค่าของตนเอง ท าให้ผันตัวเองไปท างานอ่ืนที่อาจได้รับ “คุณค่าทางสังคม” ที่มากกว่า 
อย่างไรก็ตาม ในบริบทของบ้านนาดี ยังปรากฏให้เห็นทั้งการร่วมมือกันในการผลิตของเครือญาติ
ด้วยกัน และการจ้างงาน กรณีแรก แรงงานที่ช่วยเหลือกันทั้งการถอนกล้าและด านาเป็นญาติพ่ีน้อง
กัน เมื่อช่วยกันด านาเสร็จแล้ว บ้านหนึ่งห่อข้าวมานั่งกินด้วยกันที่ข้างนาของตนเอง ส่วนอีกบ้านหนึ่ง
กลับไปยังบ้านของตนเองที่อยู่บริเวรณใกล้เคียงกันกับที่นา และกินข้าวร่วมกัน สิ่งที่น่าสนใจคือ คนใน
หมู่บ้านด้วยกันเองจะรู้ได้ว่า ผู้ใดด านาได้สวยเป็นเส้นตรง หรือด านาได้เร็ว ท าให้เกิดการช่วยเหลือกัน
ด านาระหว่างคนในหมู่บ้านได้อีกด้วย ในกรณีที่สอง พ้ืนที่ทางการเกษตรมีขนาดใหญ่ แต่แรงงานคน
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ในครัวเรือนไม่เพียงพอ เนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในเมือง จึงมีการจ้างแรงงานอ่ืนเพ่ิมเติมในที่
นาของตวัเองที่ท าไม่ไหว  

ประการที่สี่ นโยบาย เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อเกษตรกร ดังจะเห็นได้จากทุกช่วงของงาน
การศึกษาที่ได้กล่าวข้างต้น การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของรูปแบบการเกษตรเกิดจากการบั งคับใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขยายวงกว้างจาก
สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ท าการเกษตรสู่ปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไขผลของการใช้สารเคมีเพ่ือเร่ง
ผลผลิต การทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้ เป็นส่วนส าคัญในการมองประเด็นอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจาก
สิ่งที่เห็นตรงหน้าระหว่างท าการลงภาคสนาม กล่าวคือ ระบบการผลิตของแต่ละชุมชนนั้น ไม่ได้เกิด
จากการถ่ายถอดองค์ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่การรับน านโยบายรัฐเข้ามาปรับใช้กับพ้ืนที่ของตนเอง 
ล้วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในการผลิตของแต่ละครัวเรือน “การก าหนดราคาผลผลิต” รัฐบาล
เป็นปัจจัยหลักส าคัญที่ท าให้เกษตรกรต้องก าหนดราคาขายสินค้าของตัวเองทั้งสิ้น ในทางกลับกันหาก
เกษตรกรสามารถก าหนดราคาขายผลผลิตของตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต จะสามารถ
แก้ไขระบบการผลิตและอาหารในครัวเรือนได้  

กล่าวโดยสรุป การศึกษาเกี่ยวกับระบบการผลิตควรมองย้อนไปถึงอดีตของแต่ละพ้ืนที่ ใน
แง่ของพัฒนาการทางองค์ความรู้ ความคิด ภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนภาพสะท้อนผลของสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันที่เราท าการศึกษา 
นอกเหนือจากนั้น ระบบการผลิตไม่ได้ท าการศึกษาเพียงแค่เกษตรกร และพ้ืนที่ท ากินเท่านั้น แต่ยังมี
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ทั้ง นโยบายจากภาครัฐ ปัจจัยเรื่องสภาพอากาศ เศรษฐกิจ  สุขอนามัยของคนใน
ระบบอาหาร ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ท าให้ผู้ศึกษาตระหนักได้ว่าในงานศึกษา “ข้าว” ในบริบทความมั่นคง
ทางอาหารของบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีหลากหลายองค์ประกอบในระบบการผลิตที่ไม่
ควรมองข้าม แต่ต้องมองชิ้นส่วนเหล่านี้อย่างโยงใยสัมพันธ์กัน 
 
3.2 ข้าวกับความม่ันคงทางอาหาร 

“...คนทุกคนมีความสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัยและมีโภชนาการทั้งในทางกายภาพ
และเศรษฐกิจ ในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจทางอาหารของพวกเขา เพื่อให้เกิดชีวิตที่
ประกอบด้วยความกระตือรือร้นและสุขภาวะ”  
 

หากพิจารณาตามค านิยามของความมั่นคงทางอาหารที่ได้รับการน ามาใช้อ้างอิงและเป็นที่
รู้จักมาก ที่สุดมาจากการประชุมอาหารโลก (World Food Summit) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในปี 
ค.ศ. 1996 (อ้างใน เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ, 2560) ที่ได้ยกมาข้างต้นประกอบกับการนิยาม
ความมั่นคงทางอาหารของ FAO ในการประมวลงานศึกษาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จึงประกอบไปด้วย 4 
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ประเด็น คือ การมีอาหารเพียงพอ, การเข้าถึงอาหาร, การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการมี
เสถียรภาพทางอาหาร จากการประมวลงานศึกษาที่ผ่านมาประกอบด้วยงานศึกษาที่เป็นมหภาค และ
งานศึกษาท่ีน าแนวคิดความม่ันคงทางอาหารมาเป็นเครื่องมือชี้วัดความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 

การศึกษาในระดับมหภาคเป็นงานศึกษาที่มองภาพรวมของความมั่นคงทางอาหาร
ระดับประเทศ ซึ่งงานศึกษาได้ให้มุมมองที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ดังเช่น งานศึกษาของ วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ (2558) เรื่อง ความม่ันคงทางอาหาร : จาก
พัฒนาการเกษตรสู่เศรษฐกิจพอเพียง ท าการศึกษา พัฒนาการแนวคิดนโยบายด้านการเกษตรที่
เกี่ยวกับประเด็นความม่ันคงทางอาหาร ซึ่งพัฒนามาจากความแตกต่างด้านแนวทางการมองปัญหาใน
หลายมิติ ซึ่งมีค าส าคัญ คือ แนวคิดความมั่นคงทางอาหาร สิทธิทางอาหาร และอธิปไตยทางอาหาร 
มองว่า แนวคิดความมั่นคงทางอาหาร เน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างมีเป้าหมายเพ่ือหา
แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับโลก ที่เน้นการเข้าถึงและการจัดหาอาหาร รวมถึงส่งเสริมการ
สร้างความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตอาหาร ในขณะที่สิทธิทาง
อาหาร ให้ความส าคัญในระดับปัจเจกชนในการเข้าถึงการทรัพยากรทางผลิต ส าหรับอธิปไตยทาง
อาหารเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงมิติทางการเมือง เป็นนโยบายทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบ
การค้าเสรีนิยมที่ถูกมองว่าส่งผลกระทบด้านลบต่อวิถีการผลิตของภาคการเกษตร ชาวนา ชาวไร่ 
รวมถึงชาวประมงทั่วโลก เป็นแนวคิดที่สนับสนุนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารในระดับท้องถิ่น
ในชนบท และการตระหนักถึงสิทธิในการกระจายและควบคุมผลผลลิตที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อาหาร จึง
กล่าวได้ว่า ความมั่นคงทางอาหารเป็นเป้าหมายในขณะที่อธิปไตยทางอาหารเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการเคลื่อนไหวของชุมชนในท้องถิ่นที่ต้องการระบบอาหารที่เป็นประชาธิปไตย
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในผลผลิตเช่นเดียวกับผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายผลผลิตทางอาหาร รวมถึง
ส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืน 

เมื่อประเด็นความมั่นคงทางอาหารเป็นที่ถูกกล่าวถึงในเวทีระหว่างประเทศ จึงน ามาสู่การ
ปฏิรูปนโยบายการพัฒนาประเทศกับการจัดการระบบเกษตรของไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปรากฏใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-3 เน้นการสร้างผลผลิตให้เพียงพอ (Availability) 
ต่อความต้องการ ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 เริ่มตระหนักถึงปัญหา
ภาวะการเข้าถึงอาหาร (Accessibility) เนื่องจากปัญหาความยากจนและความเท่าเทียม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 และ 6 ให้ความส าคัญกับห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะประเด็น
สิ่งแวดล้อม (Environment) เน้นการพัฒนาและการท าเกษตรอย่างยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ซึ่งเกิดขึ้นในยุคหลังสงครามเย็นได้กลับมาให้ความส าคัญแก่ชาวเกษตรกรอีก
ครั้ง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เริ่มให้ความเชื่อมโยงระหว่างภาค
เศรษฐกิจและการเกษตร จากปัญหาความยากจนและวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 
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จนกระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เริ่มให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลผลิต
อย่างยั่งยืนในฐานะแหล่งผลิตอาหารโลกและเพ่ือประสิทธิภาพในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ 
ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ เป็นองค์การหลักในประเด็นด้านอาหาร และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้บรรจุประเด็นความมั่นคงทางอาหารไว้เป็นสาระส าคัญของการพัฒนาประเทศ
รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตในภาคเกษตรของประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น กล่าวโดย
สรุป คือ การส่งเสริมและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารจะเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยสามารถสร้างความสัมพันธ์ของการพัฒนาประเทศกับการจัดการระบบ
เกษตรที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม เพ่ือน ามาซึ่งความมั่นคงทางอาหารของไทยที่ยั่งยืน (วิรัลพัชร 
ประเสริฐศักดิ์, 2558 : 8-15) 

การขยายมุมมองสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยและแนวทางการแก้ไข 
ถูกเสนอในงานศึกษาของ Isvilanonda S. และ I. Bunyasiri (2009) ในรายงานการวิจัยเรื่อง Food 
Security in Thailand Status, Rural Poor Vulnerability, and Some Policy Options มอง
ว่า นโยบายการพัฒนาภาคการเกษตรในประเทศไทยมุ่งเน้นทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศและเพ่ือสร้างรายได้จากการส่งออกอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงอาหารของครัวเรือน
ยังคงเป็นปัญหา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทหรือพ้ืนที่ห่างไกล งานศึกษาชิ้นนี้มองว่าเป็นผลมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของราคาอาหารและต้นทุนในการผลิต กล่าวคือ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจะมีความสามารถใน
การเข้าถึงอาหารที่น้อยลง รวมไปถึงครัวเรือนที่ท าการเกษตรกรรมจะประสบกับปัญหาต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น จึงส่งผลต่อก าไรที่ควรจะได้รับในครัวเรือนน้อยลงตามไปด้วย จึงน ามาสู่การเสนอแนว
ทางการรับมือกับปัญหาดังกล่าว คือ ในเบื้องต้นควรมีการจัดเตรียมการจ้างงานภายนอกภาค
การเกษตรของตนเองและการให้กู้ยืมเงินขนาดเล็ก พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาทางด้านการจัดการเงิ นทุน
ให้เหมาะสมกับการจัดการไร่นาของตนเอง และแนวทางแก้ไขในระยะยาวนั้น มีข้อเสนอว่า อาคาร
การเกษตรขนาดเล็กและการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็น ซึ่งควรเสริมด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเกษตรผ่านการศึกษาวิจัยทางเกษตรกรรมรวมไปถึงการจัดการและ
การลงทุนด้านทรัพยากรน้ า อันเป็นทรัพยากรส าคัญของภาคการเกษตร 

ขณะที่ ปุณณดา มาสสวัสดิ์และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความม่ันคง
ด้านอาหารของครัวเรือนไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของครัวเรือนเกษตร ประเมิน
สถานะความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนเกษตร และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร
ของครัวเรือนเกษตรในแต่ละภูมิภาค ระดับรายได้ และลักษณะการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร 
โดยท าการศึกษาครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมด 12,446 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนที่มีความ
มั่นคงทางอาหารมักเป็นครัวเรือนที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือน อีกทั้ง หากหัวหน้าครัวเรือนที่ได้รับ
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การศึกษาจะมีความสามารถในการจัดการการผลิตและการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึง 
ความสามารถในการแสวงหาอาหารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ ครัวเรือนที่มีข้าวที่เก็บ
ไว้บริโภคทั้งจากการผลิตเองหรือน าเข้าจากแหล่งอ่ืน ข้าวเหล่านั้นมีความส าคัญในแง่ของความ
พอเพียงด้านอาหาร และเสถียรภาพที่จะต้องสามารถเข้าถึงอาหารที่พอเพียงตลอดเวลา และไม่เสี่ยง
ต่อการเข้าไม่ถึงอาหารจากวิกฤตที่เกิดอย่างกะทันหันหากเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้ ครัวเรือนที่ท า
เกษตรผสมผสาน มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากกว่าครัวเรือนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เนื่อง
ด้วย ครัวเรือนเกษตรที่ท าเกษตรแบบผสมผสานสามารถผลิตอาหารที่หลากหลายเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารได้เอง ช่วยให้ครัวเรือนมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือนครบทุก
หมู่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายอาหาร และครัวเรือนที่มีรายได้ทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรจะท าให้รายได้
ในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งท าให้สามารถบริโภคอาหารที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ในทาง
ตรงกันข้าม การเพ่ิมขึ้นของจ านวนหนี้สิน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีผลท าให้ความมั่นคง
ทางด้านอาหารลดลง แนวทางการแก้ไข คือ การช่วยเหลือกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร การ
ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน และการด าเนินโครงการเพ่ือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร จะช่วยลดความ
เสี่ยงต่อความไม่ม่ันคงทางอาหาร 

งานศึกษาข้างต้นเป็นเสมือนการมองภาพรวมของความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย 
เมื่อท าการศึกษาเจาะจงในแต่ละพ้ืนที่ แนวคิดความมั่นคงทางอาหารจึงถูกน ามาเป็นเครื่องมือชี้วัด
ความมั่นคงทางอาหาร ดังเช่น งานศึกษาของ ปิยนาถ อ่ิมดี (2547) ท าการศึกษาเรื่อง ความม่ันคง
ทางอาหารของชุมชนชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านป่าคา หมู่ที่ 2 ต าบลสวก อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะของความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในประเด็น
การมีอยู่ของอาหาร การจัดหาอาหาร และความสามารถในการมีอาหารได้ เพ่ืออธิบายให้เห็นถึง
ลักษณะของความมั่นคงทางอาหารที่ปรากฏขึ้นในชุมชนและวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชน โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 23 ครอบครัว ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนบ้านป่า
คา มีทรัพยากรอาหารหลากหลายชนิด กระจายอยู่ตามแหล่งอาหารต่างๆ จ าแนกออกเป็น 6 แหล่ง 
ได้แก่ แหล่งอาหารรอบๆ บ้าน ทุ่งนา สวน แหล่ง น้ า ป่าไม้ และแหล่งค้าขาย ซึ่งเกิดจากชาวบ้านเป็น
ผู้ผลิตขึ้นเองและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทรัพยากรอาหารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติชุมชนจะถือว่า
เป็นทรัพยากรอาหารส่วนกลางหรือเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนในชุมชนมีสิทธิใช้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป 
ทรัพยากรอาหารธรรมชาติลดลง เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรและที่อยู่
อาศัย การใช้สารเคมีในการเกษตร วิธีการหาอาหารของชาวบ้าน เช่น เผาป่าเพ่ือล่าสัตว์ การเก็บเพ่ือ
ขายทีละมากๆ และสภาพอากาศที่แปรปรวน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แหล่งน้ าตื้นเขิน เมื่ออาหาร
ธรรมชาติในชุมชนลดลงชาวบ้านจึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและรูปแบบการผลิต คือ การผลิตเพ่ือยั งชีพ
ควบคู่กับการผลิตเพ่ือการค้า โดยจะให้ความส าคัญกับการผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงตนเองก่อน เมื่อได้
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ผลผลิตส่วนเกินก็จะน าไปขาย วิธีการได้มาซึ่งอาหารในแต่ละวัน จะใช้วิธีการผลิตอาหารเพ่ือยังชีพ
ควบคู่กับการซื้ออาหารจากแหล่งขาย เน้นการท าเกษตรแบบครัวเรือนผลิตอาหารที่ค รอบครัว
จ าเป็นต้องบริโภคเป็นประจ า โดยใช้ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ และแรงงานที่มีอยู่ภายใน
ครอบครัว การผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเอง ท าให้ครอบครัวเข้าถึงอาหารได้ง่าย และ
สามารถพ่ึงตนเองในการเข้าถึงอาหารได้ อีกท้ัง สามารถผลิตอาหารหลากหลายชนิดไว้บริโภคได้อย่าง
เพียงพอและสม่ าเสมอ อาหารมีความสดใหม่ปลอดภัยจากสารเคมีและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารได้
อีกด้วย นอกจากนี้ ในงานศึกษาชิ้นนี้ยังแบ่งตัวอย่างครอบครัวที่ศึกษา กล่าวคือ แบ่งตามฐานะทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ ฐานะร่ ารวย ฐานะปานกลาง และฐานะยากจน ครอบครัวใดที่อยู่ในฐานะร่ ารวยมักมี
ปริมาณการถือครองที่ดินที่สูงตามไปด้วย รวมไปถึงรูปแบบของการพันธุ์พืชข้าวที่ใช้ปลูกมักแบ่งที่นา
ไว้ส าหรับการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 กข 8 และ กข 10 ทุกครอบครัวจะปลูกข้าวเหนียวเป็นหลัก
ก่อนแต่ครอบครัวใดที่มีลูกหลานอยู่ต่างจังหวัดและอยู่ในวัยเรียนมักจะปลูกข้าวเจ้าเผื่อไว้ เมื่อเวลา
ลูกหลานกลับมาเยี่ยมจะได้แบ่งข้าวเจ้าเหล่านี้ให้ไปกินที่กรุงเทพด้วย ฐานะทางเศรษฐกิจสัมพันธ์
โดยตรงกับปริมาณการถือครองที่ดิน ครอบครัวใดที่มีที่ดินมาก ผลผลิต และรายได้ที่ได้จากการปลูก
ข้าวก็จะสูงตามไปด้วย ในทางกลับกันครอบครัวที่อยู่ ในฐานะยากจนกลับไม่มีแม้กระทั่งที่ดินส าหรับ
การเพาะปลูก มักพ่ึงพาแหล่งอาหารในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และแหล่งอาหาร
ในการซื้อขาย หากจะบริโภคข้าวต้องเป็นการซื้อจากแหล่งซื้อขายเสียมากกว่า ลักษณะเช่นนี้ ท าให้
ตระหนักได้อย่างชัดเจนเลยว่า ถึงแม้ว่าครัวเรือนที่ยากจนจะมีอาหารประเภทอ่ืนๆ แต่ “ข้าว” เป็น
อาหารส าคัญท่ีทุกครัวเรือนจะเลือกบริโภค 

ฐานทรัพยากรเป็นปัจจัยส าคัญในความมั่นคงทางอาหารยังปรากฏในงานของ เพชรบุญ 
ฟักเกตุ ชมพูนุท โมราชาติ และอุทัย อันพิมพ์ (2559) เรื่อง การสร้างความม่ันคงทางอาหารของ
เกษตรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของเกษตรกรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศึกษา เกษตรกรในระดับ
แกนน าและเกษตรกรผู้ปฏิบัติดีที่ท าเกษตรอินทรีย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร และอ านาจเจริญ จ านวน 24 คน ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการสร้างความมั่นคง
ของเกษตรกรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้มีความมั่นคงทั้งด้านบริ โภค ด้านการ
ผลิตและด้านทรัพยากร เป็นกระบวนการที่เริ่มจากการน าทรัพยากรการผลิตดินและน้ า และปัจจัย
การผลิตหมุนเวียนต่างๆ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เงินทุน แรงงานและเครื่องจักรมาจัดการผลิตแบบ
อินทรีย์ที่ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากร การจัดการปัจจัยการผลิตหมุนเวียนและการจัดการใน
กระบวนการผลิต โดยการใช้ความรู้และเทคโนโลยี และการส่งเสริมของกลุ่มชุมชนและเครือข่ายใน
ด้านต่างๆ จนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลผลิตที่มีความหลากหลาย ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมขึ้น การจัดการผลผลิตที่ได้ โดยการเก็บส ารอง 
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แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และจ าหน่าย ทั้งแบบพึ่งตนเองและพ่ึงพากันของกลุ่ม ชุมชน และเครือข่าย ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมอีสาน นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์ป่าไม้ ดิน และน้ า 
ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและอาหารจากธรรมชาติ 

วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับทรัพยากรท้องถิ่น เชื่อมโยงให้เห็นในงานศึกษาของ วาสนา ศรีจ าปา 
(2557) เรื่อง วิถีชีวิตกับความม่ันคงทางอาหารในพื้นที่ป่าชุมชนโนนใหญ่ ต าบลเสียว อ าเภอโพธิ์
ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารภายใต้
บริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่จากอดีตถึงปัจจุบัน และประเมินความเสี่ยงของ
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบป่าชุมชนโนนใหญ่ ทั้งให้
ทัศนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้แนวคิดขององค์กรเกษตรและสหประชาชาติ (FAO) ประกอบด้วย การมี
อาหาร การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการมีเสถียรภาพทางอาหาร มาเป็นตัวชี้วัด
ความมั่นคงทางอาหาร โดยมองว่า มิติการมีอาหารและการเข้าถึงอาหารเป็นประเด็นที่มีความ
สอดคล้องกัน กล่าวคือ ชาวชุมชนโนนใหญ่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้ 4 แหล่งอาหาร คือ จากป่า
โนนใหญ่ พ้ืนที่การเกษตร การแบ่งปัน และอาหารจากระบบตลาด ซึ่งการพ่ึงพาแหล่งอาหารเหล่านี้
มักขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละครัวเรือน เช่นเดียวกันกับมิติของการใช้ประโยชน์จากอาหารที่
ชาวบ้านจะเข้าถึงแหล่งอาหารใกล้ตัว เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาในการหาของ
ป่าที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งอาหารที่ได้ยังมีความปลอดภัยจากอาหารที่ได้จากพ้ืนที่เกษตรของ
ตนเอง แต่ในขณะที่การใช้ประโยชน์จากอาหารที่ได้จากระบบตลาด เป็นอาหารที่ได้จากภายนอกไม่
สามารถควบคุมความปลอดภัยได้ อย่างไรก็ตามชาวบ้านได้รับสารอาหารที่เพียงพอเนื่องจากมีการ
เข้าถึงแหล่งอาหารที่หลากหลาย ในมิติด้านเสถียรภาพทางอาหาร ของพ้ืนที่ชุมชนบ้านโนนใหญ่เดิม
ประสบปัญหาในช่วงฤดูแล้ง เพราะทรัพยากรป่าเป็นแหล่งอาหารแรกและแปรเปลี่ยนตามฤดูกาล 
ภายหลังชาวบ้านเริ่มพ่ึงพาระบบตลาดท าให้ลดภาวะขาดแคลนอาหารในพ้ืนที่ได้ ทั้งนี้ สถานการณ์ที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพอากาศ การเข้าถึงพ้ืนที่ป่าโดยขาดการค านึงถึงการใช้ประโยชน์
ในภายภาคหน้า ช่องว่างของแรงงาน รวมไปถึงการเพ่ิมขึ้นของรายจ่ายในภาคการเกษตร ปัจจัย
เหล่านี้ล้วนส่งให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนในพ้ืนที่บ้านโนนใหญ่ทั้งสิ้น 

นอกจากนี้ การจัดประเภทของแหล่งอาหาร ได้ปรากฏในงานศึกษาของ จอมขวัญ ชุมชาติ 
(2558) ความม่ันคงทางอาหารของชุมชนโคกพะยอม ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
ท าการศึกษา ความมั่นคงทางอาหารในมิติความเพียงพอของอาหารกับความต้องการบริโภคของคนใน
ชุมชน มิติการเข้าถึงอาหารของคนในชุมชน และมิติการจัดการแหล่งอาหารของคนในชุมชนโคก
พะยอม ได้ขยายมุมมองเพ่ิมเติมในเรื่องแหล่งอาหาร กล่าวคือ ชุมชนโคกพะยอมมีแหล่งอาหารที่คน
ในชุมชนพ่ึงพาทั้งหมด 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งอาหารธรรมชาติ แหล่งอาหารผลิตเอง และแหล่งอาหาร
ซื้อขาย “การปลูกข้าว” ถูกจัดอยู่ในแหล่งอาหารประเภท “แหล่งอาหารผลิตเอง” ซึ่งมีผลต่อความ
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มั่นคงทางอาหารทั้งในมิติของการมีอยู่ของอาหาร การเข้าถึงอาหารที่ต้องอาศัยภูมิปัญญา และการ
ดูแลผลผลิตที่เพาะปลูก มิติการใช้ประโยชน์จากอาหารที่สามารถได้สารอาหารจากข้าวซึ่งถือเป็น
คาร์โบไฮเดรต อีกท้ังหากท าการเพาะปลูกเองมักไม่ใช่สารเคมี จึงท าให้ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัย 

ผลผลิตที่ได้จากข้าว เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งอาหารที่ผลิตเอง ได้สอดคล้องกับงานศึกษาของ 
นพรัตน์ ไชยชนะ และจักษุมาลย์ วงษ์ท้าว (2561) ความม่ันคงทางอาหารในมิติวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์ บ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ได้
ท าการศึกษา “ข้าวไร่” ซึ่งมีการท าการเกษตรแบบยังชีพ บนฐานความหลากหลายของทรัพยากร
ท้องถิ่น ดิน น้ า ป่า ไม้ ด้วยระบบภูมิปัญญาการท าไร่หมุนเวียน ชาวกะเหรี่ยงถูกเลี้ยงดูและฝึกฝนให้
พ่ึงตนเองและช่วยเหลือจากการเรียนรู้ในวิถีปฏิบัติของครอบครัวและการท าไร่ข้าวมาตั้งแต่เด็ก ลูกจะ
เรียนรู้ตั้งแต่อยู่บนหลังแม่ ในไร่จะมีการปลูกกระท่อมเล็กๆ ไว้พักอาศัยอยู่ชั่วคราว ไว้ส าหรับการพัก
ขณะเหนื่อยจากการท าไร่ ในอดีตแหล่งอาหารมีรูปแบบและวิถีการผลิตที่เรียบง่าย มีการท าไร่แบบ
ดั้งเดิม ปลูกข้าวพอกิน การสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนสะท้อนผ่านพิธีกรรม ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมความเชื่อในระบบเกษตรกรรมการท าไร่ข้าวในอดีต ซึ่งเป็นการท าไร่ข้าวหมุนเวียน และวิถี
การท ามาหากินเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชน กล่าวคือ การเรียนรู้และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งผสานวิธีการปลูก
พืชเข้ากับการด ารงชีวิต ล้วนเป็นสิ่งที่ท าให้ชุมชนมีวิถีชีวิตบนความหลากหลายอย่างยั่งยืน 

งานศึกษาที่น าเสนอข้างต้น ในประเด็นเรื่อง ข้าวกับความม่ันคงทางอาหาร ให้มุมมอง
สถานการณ์ความม่ันคงทางอาหารในระดับมหภาคว่าประเทศไทยประสบปัญหากับความไม่ม่ันคงทาง
อาหาร โดยเฉพาะในชุมชนชนบท ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเสนอแนว
ทางแก้ไข ด้วยวิธีการจัดการกับระบบการเกษตรที่เหมาะสมและให้ความส าคัญทรัพยากรที่มีในชุมชน 
การให้ความส าคัญกับทรัพยากรดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานศึกษาที่เจาะจงในแต่ละพ้ืนที่ เนื่องด้วย 
ฐานทรัพยากรมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในแง่ของแหล่งอาหารและปัจจัยที่เ อ้ือต่อ
กระบวนการผลิต งานศึกษาที่น าแนวคิดความมั่นคงทางอาหารมาเป็นตัวชี้วัดสถานการณ์ความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนนั้น ในประเด็น การมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร และความมีเสถียรภาพ
ทางอาหาร มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถของครัวเรือนในการน าอาหารมาบริโภค ใน
ประเด็นการใช้ประโยชน์จากอาหาร เป็นการศึกษาในแง่มุมที่ต่างออกไป กล่าวคือ ค านึงถึงสุขภาวะที่
ตามมาหลังจากการบริโภคอาหารที่ได้มา ทั้งโภชนาการ สารเคมีจากอาหาร สารเคมีทางเกษตร ซึ่งถือ
เป็นข้อจ ากดัทางการศึกษาที่ผู้ศึกษาไม่สามารถศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด ในงานศึกษาชิ้นนี้จึงไม่
ท าการศึกษามิติดังกล่าว 

นอกจากนี้ “ข้าว” เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถูกยกมากล่าวถึงว่าเป็นอาหารที่ครัวเรือนจ าเป็นต้อง
บริโภค ผลผลิตที่ได้จากข้าวสะท้อนให้เห็นตามแนวคิดความมั่นคงทางอาหารทั้ง 4 มิติ คือ การเข้าถึง
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อาหาร การมีอยู่ของอาหาร เสถียรภาพของอาหาร และการใช้ประโยชน์จากอาหาร ทั้งยัง ถูกจัดอยู่
ในประเภทของแหล่งอาหารที่ผลิตเอง กระบวนการผลิตข้าวเชื่อมโยงให้เห็นอย่างชัดเจนกับการ
ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นเรื่อง ข้าวในระบบการผลิตที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ กล่าวคือ มองความ
แตกต่างของสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่แต่ละชุมชนมีแตกต่างกันไป อีกทั้ง หาก
ระบบการผลิตของชุมชนสามารถให้ผลผลิตตามที่ชุมชนต้องการได้ ชุมชนนั้นจะเกิดความมั่นคงทาง
อาหารขึ้น 

ทั้งนี้ การศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่ได้ท าการศึกษาผลผลิตที่ได้จากข้าวที่น ามาสู่ความ
มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนโดยตรง มักศึกษาข้าวว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาหารที่บริโภคเท่านั้น 
ผู้ศึกษาจึงเห็น “ช่องว่าง” ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาในประเด็นเรื่อง ข้าว ที่เป็นส่วนส าคัญต่อความมั่นคง
ทางอาหาร ดังนั้น ในงานชิ้นนี้ผู้ศึกษาจะน าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร
มาใช้สนับสนุนในการอธิบายแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร และใช้แนวคิดดังกล่าวมาเป็นตัวชี้วัด
ความมั่นคงทางอาหารของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในมิติของการมีอยู่ของ
อาหารและการเข้าถึงอาหาร โดยมุ่งเน้นการศึกษาผลผลิตที่ได้จาก “ข้าว” อาหารหลักของคนใน
ชุมชน 

ข้าวในฐานทรัพยากรอาหาร ที่ผู้ศึกษาได้ประมวลและสังเคราะห์ออกมานี้ เป็นการศึกษาที่
สอดคล้องกัน หากมองงานศึกษาในเรื่อง ข้าวในระบบการผลิต เป็นกระจกที่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นใน
อดีตท าให้ระบบการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย งานศึกษาในประเด็น ข้าวกับความ
ม่ันคงทางอาหาร ก็คงเป็นกระจกเช่นเดียวกัน เพียงแต่เป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพใน
ระบบการผลิตของชุมชนที่ได้ท าการศึกษา ดังนั้น “ข้าว” ในบริบทความมั่นคงทางอาหารของบ้านนา
ดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จึงไม่สามารถที่จะละเลยการศึกษาในประเด็นที่มีข่ายใยสัมพันธ์กันนี้
แม้แต่ประเด็นเดียว 
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บทที่ 3 

บ้านนาดี ในบริบทสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

  
บ้านนาดี ในบริบทสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ จะว่าด้วยข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคม 

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทั้งในด้านประชากร 

กายภาพหมู่บ้าน การถือครองที่ดิน ประวัติศาสตร์ชุมชน ศาสนาและความเชื่อ ฐานทรัพยากร 

ตลอดจนพลวัตทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้าใจบริบทของ

ท้องถิ่นอันมีส่วนสัมพันธ์กับการเพาะปลูกข้าว โดยสังเคราะห์จากข้อมูลทางเอกสาร และการเก็บ

ข้อมูลภาคสนามทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม น าเสนอผ่าน 3 ประเด็น ได้แก ่

(1) บ้านนาดี ที่มองเห็นและความเป็นมา ว่าด้วยเรื่อง ประวัติศาสตร์ชุมชน กายภาพ 

ตลอดจนวิถีชีวิตที่สะท้อนผ่านประเพณีและพิธีกรรมรอบปี  

(2)  ฐานทรัพยากร องค์ประกอบส าคัญของการ เกษตรกรรม  น า เสนอฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทั้งทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่า และทรัพยากรดิน 

และ (3) วิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรม: เส้นทางและการเปลี่ยนแปลงในมิติทางด้าน

เศรษฐกิจ กล่าวถึง พลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการรูปแบบการเกษตรของบ้านนาดี 

บริบทของชุมชนที่ได้น าเสนอทั้ง 3 ส่วนนี้ ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “การปลูกข้าว” ซึ่งจะ

เป็นฐานในการท าความเข้าใจระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหารของท้องถิ่นต่อไป 

 

1. บ้านนาดี ที่มองเห็นและความเป็นมา 
บ้านนาดี ที่มองเห็นและความเป็นมา เป็นการน าเสนอภาพรวมของชุมชนที่เป็นพ้ืนฐานทั้ง

ทางด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ และประเพณีรอบปี ซึ่งประกอบรวมเป็นฐาน

ส าคัญในการเข้าใจบริบทโดยรวมของสังคมวัฒนธรรมบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

อันมีความสัมพันธ์กับระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าว 

 

1.1 ประวัติศาสตร์ชุมชน 

ประวัติศาสตร์ชุมชนของบ้านนาดี หมู่ที่ 1 ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเรื่องราว

ที่สอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกผลิตซ้ าผ่านเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

ต้นโพธิ์เสี่ยง หรือวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับคนลาวหลวงพระบาง ซึ่งความเชื่อในเรื่องวัฒนธรรมที่
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สอดคล้องกับชาวหลวงพระบางเป็น “ความเชื่อร่วม” อย่างหนึ่ง ของคนด่านซ้าย ดังนั้น ข้อมูลส่วนนี้

จึงพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ทั้งเอกสาร ผสานเข้ากับประวัติศาสตร์ผ่านการบอกเล่าเรื่องโดยผู้เฒ่า

ผู้แก่ในชุมชน 

บ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2135 คนกลุ่มแรก

ที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน คือ “นายเชียงดี” สมัยอาณาเขตการปกครองอยู่กับประเทศลาว สมัยนั้น

เรียกว่า “กรุงล้านช้าง” สมัยสุโขทัย สมัยพ่อขุนรามค าแหง และสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนบาง

กลางท้าวและพ่อขุนผาเมือง คนเชื้อสายบ้านนาดีอพยพมาจากน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงมาตาม

แม่น้ าเทืองและแม่น้ าหมัน จนในที่สุดมาพบกับป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย แหล่งน้ าและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านน้ าปาดจัดตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัย เรียกว่า “บ้านนาล้อม” 

(เดิมเรียก นาอ้อม) 

การอพยพครั้งแรก อพยพมาเพียง 17 ครอบครัว ปรากฏนามตามภาษาโบราณเพียง 1 คน 

คือ “นายเชียงดี” (ท้าวดี) สันนิษฐานว่าเป็นผู้บวชเรียนเป็นสามเณร จากนั้นลาสิกขาบท ออกมาเป็น

คฤหัสถ์ เรียกว่า เชียง (สมัยโบราณค าว่า เชียง หรือ ทิต แปลว่า บัณฑิต) เป็นผู้ที่มีความสามารถ จึง

ตั้งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนายเชียงดี เป็นผู้มีความรู้ มีความเฉลียวฉลาด ความรู้และสติปัญญาได้มาจาก

บวชเรียน ซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถชาวบ้านนาอ้อมจึงตั้งให้เป็นเจ้าเมือง ประกอบกับ

สมัยนั้นชอบตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อเจ้าเมืองตามประเพณีนิยม จึงเป็นที่มาแห่งเมืองเชียงดี หรือ “นาดี” 

ในปัจจุบัน (องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี, 2561 : 3) 

ในอีกทางหนึ่ง ที่มาของชื่อบ้านนาดี ยังมาจากรูปแบบของการเพาะปลูกข้าวแล้วได้ผลผลิต

ดี กล่าวคือ “นา” หมายถึง ที่ราบท าคันดินขึ้นใช้ส าหรับปลูกข้าว  และ “ดี” หมายถึง สถานที่ท าเล

การท าการเกษตรที่ได้ผลผลิตดี เมื่อน าความหมายมารวมกันจึงหมายถึงที่ราบท าคันดินที่สามารถท า

การเกษตรแล้วได้ผลดี (เพ่ิงอ้าง, 2561 : 3) ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านที่สัมพันธ์กับระบบนิเวศวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์ชุมชน ยังสัมพันธ์กับสถานที่ส าคัญภายในชุมชน คือ ต้นโพธิ์เสี่ยง 

ซึ่งต้นโพธิ์ดังกล่าวมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความเชื่อทั้งในการตั้งถิ่นฐานที่อยู่ และการเคารพของ

ชาวบ้านเพื่อผลผลิตทางการเพาะปลูกท่ีดี 
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ภาพที่ 1 แสดง ต้นโพธิ์เสี่ยง  
ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 

 

ต้นโพธิ์เสี่ยง ตั้งอยู่กลางคูดิน (คันคู) ระหว่างหนองบ้านนาดีกับนาหอใกล้กับบ้านนาล้อม
อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านประมาน 500 เมตร ตามค าบอกเล่า เป็นต้นโพธิ์ที่ศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 
ชาวบ้านนาดีให้ความเคารพนับถือมาก มีต านานสืบขานต่อกันมาว่าพ่อขุนบางกางท้าว พ่อขุนผาเมือง
ด่านซ้าย ยกทัพรบและมาพักอยู่ที่บริเวณชายทุ่งนาเชียงดี พ่อขุนบางกางท้าวย้ายทัพไปพักที่บ้านนา
น้ าท่วม ส่วนทัพของพ่อขุนผาเมืองย้ายทัพไปพักที่เมืองด่านซ้าย จากนั้นมีพระยาเกียง (เจียง) ยกทัพ
ไปรบกับกองทัพพ่อขุนบางกางท้าวเพ่ือแย่งชิงบ้านนาน้ าท่วมแต่ยังไม่ทันได้สู้รบกัน พระยาเกียง
ระหว่างออกเดินทางไปรบเกิดดินถล่มท าให้ดินและหินทับร่างพระยาเกียงตาย พ่อขุนบางกางท้าวและ
พ่อขุนผาเมืองด่านซ้ายจึงได้แบ่งเขตเมืองกัน พ่อขุนบางกางท้าวอยู่ทางทิศตะวันตกและพ่อขุนผาเมือง
อยู่ทางทิศตะวันออก โดยสร้างคูเมืองรอบเมือง ชื่อว่า “เมืองเชียงดี” และได้ปลูกต้นโพธิ์เสี่ยงขึ้น
บริเวณกลางคูเมือง การปลูกใช้ส่วนปลายยอดฝังลงไปในดินเอาโคนต้นชูขึ้นบนท้องฟ้าและตั้งจิต
อธิษฐานว่า ถ้าตนจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอ านาจมีความยิ่งใหญ่ในอนาคตหรือรบชนะก็ขอให้ต้น
โพธิ์เจริญงอกงาม ในปัจจุบันชาวบ้านได้เปลี่ยนผ้าแพรสีรอบต้นโพธิ์และปักแขวนทุง (ธง) ในเดือนห้า
ของทุกปี ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเริ่มการเพาะปลูกของรอบปี ชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างศาลพระภูมิถวายเพ่ือ
เป็นการเคารพนับถือตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน (หมวด เหมือนศรีไซ 60 ปี, สัมภาษณ์ : 16 กรกฎาคม 
2561)  
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1.2 กายภาพชุมชน 

บ้านนาดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย อยู่บนเส้นทางด่านซ้าย - ปากน้ าหมัน บนทางหลวงหมายเลข 2114 มีอาณาเขต
ติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ  บ้านห้วยปลาฝา ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ทิศใต้   บ้านนาหมมู่น ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ทิศตะวันออก   ภูขี้เถ้า 
ทิศตะวันตก ภูใหญ่ 
 

 
 

ภาพที ่2 แสดง ภาพถ่ายทางอากาศบ้านนาดี 
(ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps/search/@17.3949505,101.1121316,11239m/ 

เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2561) 

https://www.google.co.th/maps/search
mailto:/@17.3949505,101.1121316,11239m/data=!3m2!1e3!4b1
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ภาพที่ 3 แสดง การจัดสรรพ้ืนที่บ้านนาดีหมู่ 1 ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 

 
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนบ้านนาดีเป็นที่ราบระหว่างหุบเขา มีเทือกเขาสูงชัน

สลับซับซ้อนทั้งสองฝั่ง ได้แก่ ภูขี้เถ้าทางด้านตะวันออก และภูใหญ่ทางด้านตะวันตก ซึ่งที่ราบลุ่ม
บริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มที่ต่ าที่สุดในพื้นท่ีอ าเภอด่านซ้าย ลักษณะคล้าย “แอ่งกระทะ” ท าให้เกิดน้ าท่วม
ขังอยู่บ่อยครั้งเมื่อมีฝนตกหนัก และเหมาะแก่การท าการเกษตร เช่น ปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปลูก
ข้าวโพด พืชไร่ เป็นต้น มีล าน้ าส าคัญไหลผ่าน คือ ล าน้ าหมัน ต้นก าเนิดจากต าบลกกสะทอน อ าเภอ
ด่านซ้าย ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลผ่านทางทิศตะวันออก
ของหมู่ที่ 1 บ้านนาดี ซึ่งเป็นล าน้ าที่ช่วยหล่อเลี้ยงระบบเกษตรกรรมและชีวิตผู้คนลุ่มน้ าบ้านนาดี
เสมอมา นอกจากนั้นยังมี ห้วยก๊วก หนองนาดี หนองหอย หนองหัวนาค และสระโป่ง ที่คอยเกื้อหนุน
วิถีชีวิตของคนในชุมชนตั้งแต่การใช้ประโยชน์แหล่งน้ าเหล่านี้เพ่ือการเกษตร ตลอดจนประโยชน์ด้าน
อุปโภคและบริโภค นอกเหนือไปจากนั้น แหล่งน้ าภายในชุมชนเหล่านี้ ยังเป็นเสมือนแหล่งอาหาร
ส าคัญของบ้านนาดี กล่าวคือ ชาวบ้านสามารถหาอาหาร จ าพวกปลา กุ้ง หอย มาส าหรับเป็นวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย (กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2560)  
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ภาพที ่4 แสดง หนองนาดี แหล่งอาหารส าคัญจ าพวกปลา กุ้ง และหอย 
ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

 
ลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนที่ชุมชนบ้านนาดีมีลักษณะร้อนชื้นสลับแล้ง ประกอบด้วย ฤดูฝน 

ฤดูหนาว และฤดูร้อน กล่าวคือ อากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว มีฝนตกชุกสลับ
ช่ ว งแล้ ง  ซึ่ ง ได้ รั บ อิทธิพลจากฝนประจ าฤดู  คือ  มรสุมตะวันตกเฉียง ใต้  และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยฤดูฝนจะเริ่มราวเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายน ระหว่างเดือนตุลาคม
ถึงเดือนมกราคมอากาศจะหนาวจัด และอากาศร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน เมษายน (เอ
กรินทร์ พึ่งประชา, 2560) 

  
1.3 วิถีชีวิต และประเพณีรอบปี 

สังคมวัฒนธรรมของคนบ้านนาดี มีรากฐานและความเป็นมาที่สอดคล้องกับทรัพยากร

อาหารของชุมชน ทั้ง ดิน น้ า และป่า เหล่านี้สัมพันธ์กันทั้งทางด้านความเชื่อผนวกโครงสร้างพ้ืนฐาน

ในชุมชน ที่ยังเห็นความส าคัญของระบบเครือญาติ ผสานเข้ากับความเชื่อทางศาสนาทั้งพุทธและการ

นับถือผี ในหัวข้อนี้จึงกล่าวถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน และประเพณีความเชื่อของคนในชุมชนอันมีความ

เกี่ยวเนื่องกัน 
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  1.3.1 ประชากร 

บ้านนาดีเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ อยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  
มีประชากรจ านวน 232 ครัวเรือน ชาย 390 คน หญิง 401 คน รวมเป็น 731 คน ตัวหมู่บ้านแบ่ง
ออกเป็น 10 คุ้ม ผู้น าชุมชน คือ นายรณยุทธ สายใจ สภาพสังคมโดยทั่วไปในชุมชนบ้านนาดี เห็นได้
ชัดว่าเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบระบบเครือญาติ มีการพ่ึงพาอาศัยกัน ให้ความเคารพผู้อ าวุโส 
สายตระกูลใหญ่ของหมู่บ้าน คือ จันทศร ตระกูลดังกล่าวยังมีบทบาทส าคัญอยู่ในปัจจุบัน จึงเห็นได้ว่า 
การปกครองมีโครงสร้างพ้ืนฐานของโครงสร้างทางสังคม คือ การปกครองโดยภาครัฐ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ผู้ที่ถูกเลือกขึ้นมาเป็นผู้น าก็มาจากความสัมพันธ์ของระบบเครือญาติในชุมชน 

การแบ่งเขตพื้นที่บ้านนาดี 
การแบ่งเขตพ้ืนที่บ้านนาดี หมู่ที่ 1 แบ่งเป็น 10 คุ้ม โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดง การแบ่งคุ้มบ้านนาดี หมู่ที่ 1 ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 



 

49 
 

  1.3.2 ระบบครอบครัว และเครือญาติ 

การแต่งงานในชุมชนบ้านนาดี เป็นการแต่งงานที่เน้นเขยเข้าบ้าน เนื่องจาก ผู้หญิงมักจะ

เป็นผู้น าในกระบวนการท าการเกษตร การแต่งงานที่น าเขยเข้าบ้านจึงสัมพันธ์กับแรงงานในภาคการ

ผลิต เมื่อแต่งงานแล้วมักจะสร้างบ้านใหม่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับบ้านเดิมของภรรยา ดังเช่น ครอบครัว

ของนายเพชร วงษ์มานิต เดิมนายเพชรไม่ได้อาศัยอยู่ที่ต าบลนาดี ได้แต่งงานกับนางชัน วงค า ซึ่งเป็น

คนบ้านนาดี และได้ย้ายเข้ามาอาศัยกับนางชัน มาเป็นแรงงานส าคัญในการเกษตรทั้งมีอาชีพเสริม คือ 

จักรสาน (เพชร วงษ์มานิต, สัมภาษณ์ : 17 ธันวาคม 2561) รวมถึงรุ่นลูกของนายเพชร มีบุตรทั้งหมด 

7 คน เป็นชาย 2 คน ได้แต่งงานและย้ายออก บุตรสาวอีก 5 คน แต่งงานและสร้างบ้านใหม่อยู่

ใกล้เคียงกัน คือ คุ้มที่ 2 และคุ้มที่ 3 โดยน้องคนเล็กสุดยังอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อและแม่ รวมถึงมีหน้าที่

เลี้ยงดูอีกด้วย (สิริมา วงษ์มานิตย์, สัมภาษณ์ : 17 ธันวาคม 2561) 

ระบบครอบครัวและเครือญาติครอบคลุมถึงการจัดการทางสังคม และการเลือกตั้ง ดังที่ได้

กล่าวไปในส่วนของประวัติศาสตร์ชุมชนที่จะเลือกจาก “ความรู้ความสามารถ” และ “ความดี” และ

มักจะเลือกจากสายตระกูลหลัก คือ ตระกูลจันทศร ตระกูลวังค า ตระกูลวงษ์มานิตย์ ตระกูลเหมือน

ศรีชัย และตระกูลศรีบุตตา  

  1.3.3 สถานศึกษา 

เนื่องด้วย บ้านนาดีเป็นชุมชนขนาดเล็กและไม่ห่างไกลจากตัวเมืองด่านซ้าย ห่างเพียง 12 

กิโลเมตร ประกอบกับมีรถขนส่งของโรงเรียน และการคมนาคมที่สะดวกมาก ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถ

มอเตอร์ไซต์ ท าให้ชาวบ้านนาดีนิยมส่งลูกหลานเข้าไปเรียนในตัวเมืองด่านซ้าย เช่น โรงเรียนด่านซ้าย 

โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย และโรงเรียนศรีสองรักวิทยา เป็นต้น  

โดยภายในชุมชนมีสถานศึกษาจ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านนาดี เดิมชื่อโรงเรียน

ประชาบาลบ้านหนองผือ 1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 ปัจจุบันนายสุดใจ ศรีบุตรตา 

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดี โรงเรียนบ้านนาดี มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน ชาย 13 คน 

หญิง 7 คน มีข้าราชการครู 3 คน และนักการภารโรง 1 คน 

เห็นได้ว่า ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาดีจัดได้ว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วยนักเรียน

และบคุลากรจ านวนน้อย เนื่องมาจากชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมส่งลูกหลานไปเรียนยังโรงเรียนในตัวเมือง 

ไม่ห่างจากตัวหมู่บ้านมากนัก การเดินทางของนักเรียนมีทั้งเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ และรถรับส่ง

ของโรงเรียน ซึ่งล้วนอ านวยความสะดวกในการไปเรียนยังตัวเมืองด่านซ้าย ส่งผลให้นักเรียนของ

โรงเรียนบ้านนาดีมีจ านวนน้อยลง เหลือเพียงไม่กี่คน จนกลายเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กดังที่เห็นใน

ปัจจุบัน 
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1.3.4 สาธารณสุขบ้านนาดี  

บ้านนาดีมีสถานพยาบาล 1 แห่ง คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาดี ตั้งอยู่ที่ต าบลนาดี 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อยู่ใกล้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี หากได้รับอาการป่วยเล็กน้อย 
เช่น เป็นไข้ ปวดหัว ตัวร้อน มักจะเข้ารับบริการการรักษาที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาดีแห่งนี้ 
นอกจากนั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ตั้งอยู่ในตัวเมืองด่านซ้าย ห่างจากบ้านนาดีราว 
14 กิโลเมตร ชาวบ้านมักเข้ารับการรักษาเป็นประจ า ทั้งการตรวจสุขภาพประจ าปี ตลอดจนรักษา
อาการเจ็บป่วยอ่ืน ๆ ที่ร้ายแรง เนื่องจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายมีเครื่องมือทาง
การแพทย์และบุคลากรที่พร้อมมากกว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาดี ในชุมชน 

1.3.5 ความเชื่อและประเพณีรอบปี  

ระบบความเชื่อ ชาวบ้านนาดีนับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการนับถือผี เห็นได้จาก
ประเพณีความเชื่อต่าง ๆ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา มีวัดส าคัญ 2 แห่ง คือ วัดโพธิ์ศรี และวัดสว่าง
อารมณ์วัฒนา เป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวบ้านทั้งประเพณี งานบุญ และวันส าคัญต่างๆ มักถูกจัดขึ้น
ที่วัด สาเหตุที่ชุมชนแห่งนี้มี 2 วัด เป็นผลมาจากการมีสายตระกูลที่เก่าแก่หลายสายด้วยกัน ดังที่ได้
กล่าวไปในส่วนของระบบครอบครัวและเครือญาติ สายสกุลที่เก่าแก่กว่า ดังเช่น จันทรศร ศรีบุตตา 
ตระกูลเหมือนศรี และตระกูลวังค า จะเป็นผู้ท านุบ ารุงวัดโพธิ์ศรีเป็นหลักอยู่เสมอ แต่เมื่อมีสายตระกูล
อีกสายหนึ่งคือตระกูลวงษ์มานิตย์ แม้ไม่ใช่สายสกุลที่เก่าแก่เท่า แต่เป็นวงษ์ตระกูลที่ใหญ่กว่า จึงได้
ก่อสร้างวัดใหม่ขึ้น คือ วัดสว่างอารมณ์วัฒนา ซึ่งเกิดการจากการสังเกตการณ์การจัดเก็บอัฐิของผู้เฒ่า
ผู้แก่ของสายตระกูลดังกล่าว รวมไปถึงรายชื่อในการท านุบ ารุงวัดในแต่ละป ี

วัดโพธิ์ศรี วัดโพธิ์ศรี เป็นวัดที่มีอายุประมาณ 200 ปี ซึ่งเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมที่
ผสมผสานกันระหว่างไทยและลาว เนื่องด้วยเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อกับประเทศลาว อีกทั้งบ้านนาดี ต าบล
นาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ยังเป็นเส้นทางผ่านของคนไทยในอดีตที่อพยพและไปตั้งราชธานีที่
กรุงสุโขทัย วัดแห่งนี้มีอุโบสถท่ีเก่าแก่เป็นอุโบสถท่ีชาวบ้านใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น 
งานสงกรานต์ งานบุญหลวง เป็นต้น (ธาดา กินูน, สัมภาษณ์: 17 ธันวาคม 2561) 

วัดสว่างอารมณ์วัฒนา วัดสว่างอารมณ์วัฒนา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2199 
เดิมมีชื่อวัดว่า “วัดโพธิ์ชัย” ชาวบ้านเรียกว่า “วัดเหนือ” เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านใช้ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา ส่วนมากจะเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยศาลาการเปรียญหรือโบสถ์ที่สร้างใหม่เพ่ือ
ความแข็งแรงและปลอดภัยในการท ากิจกรรมทางศาสนา เช่น งานบุญข้าวเปลือก เป็นต้น (โย วังคีรี, 
สัมภาษณ์ 17 ธันวาคม 2561) 
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1. ความเชื่อร่วมชาวด่านซ้าย 

พระธาตุศรีสองรัก อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นทั้งสัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนในพ้ืนที่มายาวนานร่วม 450 ปี ด้วยเพราะการก่อสร้างพระธาตุศรีสองรักอยู่บนฐานความ
เชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นการสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสักขีพยานในการประกาศความสัมพันธ์ในฐานะ
มิตรประเทศท่ีดีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิของไทยและสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชของลาว จึงเป็น
โบราณสถาณที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีของผู้คนในอ าเภอ
ด่านซ้ายและของจังหวัดเลย (ธิรดา รัตนาสิทธิ, 2555 : 133-150) 

 

 
 

ภาพที ่6 แสดง พระธาตุศรีสองรัก 
ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 

 

2. ความเชื่อเรื่อง “ผี” ที่สัมพันธ์กับการเกษตรกรรม 

การเกษตรกรรมเป็นทั้งอาชีพที่คอยให้หล่อเลี้ยงชีวิตในเชิงเศรษฐกิจ ในอีกทางหนึ่งเป็น 

“อาหาร” ที่ท าให้ชาวบ้านได้บริโภค การดูแล “ฐานทรัพยากร” ส าหรับการเกษตรกรรมในรูปแบบ

หนึ่งจึงกระท าผ่านการระบบความเชื่อในเรื่องผี 
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แม่ธรณี “ดิน” เป็นฐานทรัพยากรที่ส าคัญของวิถีชีวิตเกษตรกรรม ชาวบ้านยังคงเชื่อว่ามี

นางธรณีเป็นผู้รักษาดิน หากเคารพบูชาจะท าให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรดี นอกจากนี้ หากจะทิ้งของ

ไว้ที่ไร่นา จะบอกกล่าวนางธรณี ให้ช่วยดูแลรักษาสิ่งของ ซึ่งต้องไหว้ เคารพด้วย หมาก พลู น้ าหวาน 

ตามความเหมาะสม 

ผีไร่และผีนา เป็นความเชื่อที่ชาวบ้านนาดีมักปฏิบัติก่อนการท านา โดยการเลี้ยงผีให้การ

เพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดี เป็นเสมือนการบนบานขอพรกับผีไร่ผีนาของตนเอง และหลังจากการเก็บ

เกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะท าพิธีแก้บน เครื่องแก้มีเหล้า ไก่ หมูด า หมาก พลู ยาสูบ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า

หากเลี้ยงผีไร่ผีนาดี และได้รับความพึงพอใจจะท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อผลผลิตทางการเกษตร 

แม่โพสพ “ข้าว” เป็นพืชอาหารหลักของคนบ้านนาดี ความเชื่อเรื่องแม่โพสพจึงยังปรากฏ

ให้เห็นอยู่ ในแทบทุกบ้านเมื่อถึงช่วงเวลาของการเพาะปลูก เริ่มตั้งแต่การหว่านกล้า ด านา ข้าวตั้งท้อง 

ตลอดจนการเก็บข้าวเข้ายุ้งฉาง มักจะมีการเอ่ยเรียก “แม่โพสพ” เข้ามาในกิจกรรมการเกษตรอยู่

เสมอๆ เนื่องด้วย ชาวบ้านมีความเชื่อว่าในข้าวมีวิญญาณแม่โพสพอยู่ หากท าพิธีกรรมตามขั้นตอนจะ

ท าให้ได้ผลผลิตข้าวที่ดี มีกินมีใช้ไปทั้งปี 

จะเห็นได้ว่า ความเชื่อเรื่องผียังปรากฏอยู่ ในทุกพ้ืนที่  ซึ่ งความเชื่อดังกล่าวมักมี

ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่นั้นๆ ดังเช่นบ้านนาดี มีวิถีชีวิตที่ควบคู่กับการเกษตรกรรม ผีที่

ชาวบ้านนับถือจึงสอดคล้องกับฐานทรัพยากรที่ใช้ในการเกษตร คือ ดิน น้ า ป่า รวมถึง “ข้าว” พืช

อาหารหลักของคนในชุมชน 

ปัจจุบัน ความเชื่อยังคงมีการนับถือและปฏิบัติกันเป็นประจ า ถึงแม้ว่าในรายละเอียดของ

พิธีกรรมจะลดน้อยลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่ความเชื่อยังคงมีบทบาทอยู่ ในคนที่สูงอายุกว่าความ

เชื่อเหล่านี้ยังคงเคร่งครัดและยึดถือวิถีการปฏิบัติ แต่ในคนรุ่นหลังอาจมองว่าเป็นเรื่องเล่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่

เล่าสืบต่อกันมา แต่ก็ยังคงให้ความเคารพนับถือ 

 

3. ประเพณีและพิธีกรรมในรอบปี 

“ฮีตสิบสอง” เป็นรากฐานวัฒนธรรมลุ่มน้ าหมัน ซึ่งเป็นจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

ของคนในชุมชน โดยแต่ละประเพณีจะถูดจัดขึ้นในแต่ละเดือนตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีความ

เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต ทั้งการเกษตรกรรม พิธีกรรม ศาสนา ความเชื่อ และองค์ประกอบอ่ืนๆ 

ถูกผนวกรวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกภายในชุมชนมีการด าเนินชีวิตไปอย่างราบรื่น 

มีความสุข และอยู่ร่วมกันได้ โดยมีตารางสรุปและรายละเอียดแต่ละพิธีกรรม ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4 ประเพณรีอบปี บ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 
 

เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม 

บุญเข้ากรรม เดือนอ้าย หรือเดือนหนึ่ง อยู่ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 

ประเพณีนี้จัดขึ้นเพราะพระสงฆ์ถึงช่วงเวลาที่ต้องอยู่ปริวาสเข้ากรรม เนื่องมาจากการรู้สึกผิดของ

พระสงฆ์ที่อาจประพฤติผิดไป เมื่อเข้าปริวาสกรรมแล้วจะมุ่งประพฤติให้ถูกหลักศีลธรรม มีการกวน

ข้าวทิพย์เพื่อน ามาถวายพระสงฆ์ที่อยู่ปริวาส ชาวบ้านเข้าวัดร่วมกันฟังเทศน์และรับศีล 

 

เดือนยี่ บุญข้าวเปลือก 

บุญข้าวเปลือก จะถูกจัดข้ึนหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว ประเพณีนี้จะเริ่มขึ้นใน 

วันขึ้น 14 ค่ า และจะสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ า มีการก่อเจดีย์ข้าวเปลือกข้าวสาร ที่วัดสว่างอารมณ์วัฒนา 

ประเพณีเปรียบเสมือนการท าขวัญข้าว เมื่อประกอบพิธีกรรมเสร็จเสร็จแล้ว ข้าวที่ชาวบ้านน ามาถวาย

เป็นการก่อเจดีย์จะถูกขายให้กับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินท ากินในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด และน า เงินที่ได้

เข้าบ ารุงรักษาวัดต่อไป  
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ภาพที ่7 แสดง การก่อเจดีย์ข้าวเปลือกและการถวายข้าวสาร 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 

 

เดือนสาม บุญข้าวจี่ 

บุญข้าวจี่ จะถูกจัดขึ้นหลังจากวันมาฆบูชา เป็นงานบุญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้าว 

เนื่องจาก ชาวบ้านจะเปิดยุ้งฉางเพ่ือสีข้าวไว้ส าหรับบริโภคตลอดทั้งปี โดยข้าวที่สีเป็นข้าวใหม่ที่ได้จาก

ผลผลิตในปีนั้นๆ การจี่ข้าว คือ การน าข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนแล้วน าไปย่างไฟ ซึ่งแต่ละบ้านอาจจะมี

การปรุงรสตามความชอบ เช่น ทาเกลือ ชุบไข่ เป็นต้น ชาวบ้านจะน าข้าวจี่ไปตักบาตรที่วัด ฟังธรรม 

และถือว่าเป็นการกินข้าวใหม่ร่วมกัน  

 

เดือนสี่ บุญหลวงหรือบุญเผวด 

บุญหลวงหรือบุญเผวด เป็นประเพณีเก่าแก่ตามความเชื่อเรื่องฮีต 12 ของชาวอีสาน มีอีก

ชื่อหนึ่งว่า บุญเดือนสี่หรือบุญมหาชาติ เป็นประเพณีที่ถือได้ว่าเป็นการให้ทานครั้งใหญ่ ในตั วเมือง

ด่านซ้ายจะถูกจัดขึ้นควบคู่กับการละเล่นผีตาโขน วันเวลาไม่มีก าหนดการที่แน่นอน มักเกิดจากการ

ตกลงกันระหว่างคนภายในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน มีการฟังเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการฟังเทศน์

ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้ที่เข้าร่วมจะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบุญ ในแต่ละครัวเรือนจะมีการท าต้นกัณฑ์ขึ้น 

ตกแต่งด้วยดอกไม้ท ามือ สมุด เทียน และอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของต้นกัณฑ์นั้นๆ  
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เดือนห้า หรือเดือนเมษายน: สงกรานต์ 

พิธีกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนห้า หรือเดือนเมษายนเป็นพิธีกรรมที่เสมือนการเริ่มต้นปีของไทย

และบ้านนาดีด้วย จึงเป็นพิธีกรรมที่สนุกสนาน เรียกขวัญและก าลังใจ รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อม

ส าหรับฤดูกาลเพาะปลูก จึงถือให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นปฏิทิน 

สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายนของ

ทุกๆ ปี คนเฒ่า คนแก่ รวมไปถึงญาติพ่ีน้องที่อยู่บ้านจะรอคอยเวลานี้ เนื่องจาก ลูกหลานที่ท างานใน

เมืองหลวงหรือต่างจังหวัด มักใช้วันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในการกลับบ้านมาเยี่ยมเยียนถิ่นฐาน

เดิมของตน และมักมีการได้รับส่วนแบ่ง “ข้าว” ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยเสมอ มีการรดน้ าด าหัว

ผู้สูงอายุ และพิธีกรรมทางศาสนาที่ส าคัญ คือ การสรงน้ าพระพุทธรูป ถือเป็นประเพณีที่เต็มไปด้วย

ความสุขและสนุกสนานของการกลับมาพบปะกันของญาติพ่ีน้อง 

 

เดือนหก หรือเดือนพฤษภาคม: ไหว้พระธาตุศรีสองรัก 

พระธาตุศรีสองรัก ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนด่านซ้าย มีการจัดงานประเพณีไหว้พระ

ธาตุศรีสองรัก ในช่วงเดือน 6 ซึ่งจะจัดงาน 4 วัน 3 คืน โดยของที่น ามาสักการะนอกจากจะเป็น

ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วนั้น จะมีต้นผึ้งมาถวายอีกด้วย  

 

เดือนเจ็ด หรือเดือนมิถุนายน: ประเพณีแฮกนาและท าบุญบ้านนาดี 

ประเพณีแฮกนา ถือว่าเป็นประเพณีส าคัญ เนื่องด้วย “ข้าว” เป็นพืชอาหารที่ส าคัญของคน

บ้านนาดี การแฮกนาจะท าในช่วงการด านาถือเป็นการท าความเคารพเจ้าที่ เจ้าทาง พระแม่ โพสพ 

เพ่ือให้ผลผลิตออกมาเพียงพอกับความต้องการ ในอดีตเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน การก่อนแฮกนาจะมี

พิธีกรรมเรียกว่า “ไถนาคาด” เป็นพิธีกรรมหลังจากถอนกล้าเตรียมด านา การแฮกนาของบ้านนาดีจะ

ใช้ธงและผ้าขาว 4 อัน ปักไว้ที่ดินทั้ง 4 มุม ภายในที่ดินจะปักด า 9 ต้น โดยเริ่มจากการปัก 3 ต้นหน้า

กระดาน ถือเป็นแฮกน า เอาฤกษ์เอาชัย โดยมีความหมายว่า ต้นที่ 1 ให้ขาวงาม ต้นที่ 2 ให้รวงเยอะ 

ต้นที่ 3 ให้รวงแผ่ เมื่อปักทั้ง 3 ต้นหน้ากระดานเรียบร้อยแล้วจะปักเพ่ิมอีก 6 ต้น เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

โดยอีก 6 ต้น จะมีความหมายแตกต่างกันไป (ค าม่อน จันทรศร, สัมภาษณ์ : 16 ธันวาคม 2561) ใน

ปัจจุบันพิธีกรรมแฮกนา เหลือเพียงแค่จุดธูป เทียน ถวายอาหาร เหล้า และดอกไม้ บริ เวณโดยรอบ

ที่ดินเท่านั้น 

บุญบ้านนาดี เป็นงานบุญที่ชาวบ้านจะเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง เนื่องจาก เป็นการ

สักการะบูชา “ต้นโพธิ์เสี่ยง” ต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานควบคู่การก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ ชาวบ้าน
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ถือว่าถ้าดูแลต้นโพธิ์ดี ท าให้ต้นโพธิ์เจริญเติบโต จะท าให้การเกษตรกรรมได้ผลดี โดยจะมีการแต่ง

กระทง 2 กระทง น าไปวางไปที่ทิศเหนือและทิศใต้ของหมู่บ้าน และเปลี่ยนธุง (ธง) ที่ประดับไว้รอบๆ 

ต้นโพธิ์ อีกทั้ง นิมนต์พระสงฆ์มาให้พรและน้ ามนต์ เพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว  

(ค าม่อน จันทรศร, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 

 

เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 

บุญเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน สอดคล้องกับพิธีกรรมทางศาสนา

พุทธ ตรงกับวันที่ 15 ค่ า เดือน 8 เป็นเวลาที่อยู่ในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านจะท าบุญ ฟังเทศน์ ถวายผ้า

อาบน้ าฝน และแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกัน 

 

เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 

บุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีของการท าบุญเลี้ยงผี เปรตและอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่

ล่วงลับไปแล้ว บุญข้าวประดับดินจึงต้องจัดให้ตรงกับวันแรม โดยจัดในวันแรม 14 ค่ า เดือน 9 มีความ

เชื่อว่าในเวลากลางคืนจะเป็นช่วงเวลาที่นรกจะให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้กลับมาเยี่ยมญาติพ่ีน้องของ

ตนเอง จึงมีการเตรียมอาหารคาวหวานไว้ให้แก่บรรพบุรุษ ญาติ เจ้ากรรมนายเวร และผีไม่มีญาติ 

 

เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา 

บุญออกพรรษา เป็นบุญที่เกี่ยวเนื่องจากบุญเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 เมื่อ

พระได้จ าพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว ชาวบ้านจะเข้าร่วมประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่วัด โดยกิจกรรม

มีทั้งช่วงเช้าและช่วงกลางคืน ในช่วงเช้าจะร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด กลางวันจะจัดเตรียมต้นผึ้ง 

เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมในช่วงเย็น และกลางคืนจะน าต้นผึ้งที่ได้เตรียมมาถวาย โดยต้นผึ้งเหล่านี้ถูก

ประดับตกแต่งด้วยเทียน ท าให้ในวันออกพรรษาวัดเต็มไปด้วยความสว่างไสวจากแสงเทียน 

 

เดือนสิบสอง บุญกฐิน 

บุญกฐิน เป็นงานบุญที่สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาพุทธ เริ่มจัดในวัน แรม 1 ค่ า เดือน 

11 ต่อเนื่องไปจนถึงวันเพ็ญ เดือน 12 ซึ่งคือ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ชาวบ้านจะถวายผ้ากฐินซึ่งเป็นการ

ปฏิบัติของชาวพุทธ มีขบวนแห่กฐิน และการถวายผ้ากฐินหลังจากการแห่เสร็จสิ้นแล้ว 

จากการกล่าวถึงประเพณีรอบปีข้างต้นของบ้านนาดี จะเห็นได้ว่า มีรูปแบบทั่วไปคล้ายคลึง

กับประเพณีของชาวอีสาน ซึ่งให้ความส าคัญกับ “ข้าว” สังเกตจากมีหลายประเพณีในช่วงรอบปีหนึ่ง
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ที่เกี่ยวข้องกับข้าว และการขอพรให้การเกษตรกรรมในปีนั้นได้ผลผลิตที่ดี เพียงพอกับความต้องการ 

ในอดีตประเพณีเหล่านี้มีความซับซ้อนกว่าปัจจุบันมาก แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพสังคม

วัฒนธรรมที่การท างานมีเงื่อนไขแข่งกับเวลา มีความเชื่อใหม่ๆ ที่เข้ามาผสมผสานและการให้

ความส าคัญกับความเชื่อดั้งเดิมอาจถูกลดทอนลงไปบ้าง แต่สิ่งเหล่านี้ยังสะท้อนภาพสังคมแห่งการ

เกษตรกรรม พ่ึงพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตของผู้คนบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด

เลย ให้เห็นอยู่อย่างชัดเจนในทุกวันนี้ 

 

2. ฐานทรัพยากร องค์ประกอบส าคัญของการเกษตรกรรม 
ในยุคพ่ึงพาตนเอง ชาวบ้านด ารงชีพด้วยการหาของป่า วิถีชีวิตของชาวบ้านจึงมี

ความสัมพนัธ์กับป่าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเป็นแหล่งทรัพยากรทางด้านอาหาร 
โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พ้ืนบ้านที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญา จึงท าให้ “ป่า” กลายเป็นอีกแหล่ง
ทรัพยากรที่ชาวบ้านเลือก “ยารักษาโรค” จากพ้ืนที่แห่งนี้ได้ ทั้งยังเป็นพ้ืนที่ในการสร้างที่อยู่อาศัย
และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูก เห็นได้จากตามพ้ืนที่เหลือรอบๆ ครัวเรือน พ้ืนที่ว่างใน
หมู่บ้าน รวมไปถึงพ้ืนที่รอบที่ดินเกษตรกรรม ล้วนมีการปลูกผักสวนครัว หรือพืชท้องถิ่นเอาไว้บริโภค
ในครัวเรือนและแลกเปลี่ยนกันระหว่างครัวเรือน พืชที่ส าคัญ คือ ข้าวนา และข้าวไร่ จากลักษณะ
ดังกล่าว บ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จึงสามารถแบ่งออกเป็นทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรดิน และทรัพยากรป่า ดังนี้ 

 
2.1 แหล่งน้ า 
น้ า ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านนาดี เนื่องด้วย อาชีพหลักคือการ

เกษตรกรรม บ้านนาดี มีแหล่งน้ าทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ ล าน้ าหมัน ล าห้วยกอก หนองนาดี หนองหอย 
หนองหัวนาค และ สระโป่ง แต่มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคมาจากบ้านนาหมูม่น คือ ห้วยน้ า
ภู  

ล าน้ าหมัน เป็นแหล่งน้ าที่ไหลมาจากภูลมโล และภูทับเบิก มีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ 
จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ทางน้ าไหลย้อนไปทางทิศเหนือผ่านต าบลกกสะ
ทอน ต าบลด่านซ้าย ต าบลนาหอ ต าบลนาดี และไปบรรจบแม่น้ าเหืองที่ต าบลปากหมัน โดยล าน้ า
หมันตอนต้น ช่วงที่น้ าไหลผ่านต าบลกกสะทอน สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาต่ าลดหลั่นและสูงชัน มีแก่งและ
โขดหินติดต่อกันเป็นระยะทางไกล บางช่วงน้ าจะไหลลอดโขดหิน หน้าแล้วจะมองไม่เห็นน้ า ส่วนฤดู
ฝนน้ าไหลแรง ส าหรับสภาพของล าน้ าช่วงที่ ไหลผ่านลุ่มน้ าตอนกลางในต าบลด่านซ้ายเป็นต้นมา 
กระแสน้ าจะไม่แรงนักเนื่องจากเป็นที่ราบ 
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แม่น้ าหมันในสมัยก่อนมีความลึกเกือบตลอดทั้งล าน้ า โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มตอนกลางจรด
ตอนปลายจะมีส่วนลึกมากเป็นช่วงๆ ซึ่งบริเวณที่ลึกมากจะเรียกว่า “วัง” มีกอไผ่ขึ้นริมแม่น้ าจ านวน
มาก ปัจจุบันวังของล าน้ าหมันเริ่มหายไป ปัจจัยส าคัญที่อาจท าให้เกิดการหายไปของวัง เกิดจากการ
ไถไร่ของชาวบ้านบนพ้ืนที่สูง มีการตัดไม้ ทราย หรือดิน ไหลมาทับถมกัน ท าให้แม่น้ าหมันตื้นขึ้นปีละ 
2-3 เซนติเมตร  

โดยในแต่ละช่วงมีล าน้ าไหลมาบรรจบกับล าน้ าหมัน ตั้งแต่ล าห้วยตับจะไหลมาบรรจบล าน้ า
ศอกก่อนจะมาบรรจบกับกับล าน้ าหมันที่บ้านเดิ่นกลางเมืองด่านซ้ายในช่วงล าน้ าหมันตอนต้น ช่วงล า
น้ าหมันตอนกลางมีล าน้ าพานล าน้ าสาขาของล าน้ าหมันไหลผ่านมาบรรจบกับล าน้ าหมันที่บ้านนาเวียง
ใหญ่ และในช่วงล าน้ าหมันตอนปลายอยู่ใกล้กับปากล าน้ าหมันบรรจบล าน้ าเหืองผ่านหมู่บ้านนาหมู
ม่น นาดี ห้วยปลาฝา นาทอง กกแหนเก่า กกแหนใหม่ เครือคู้และและปากหมัน จังหวัดเลย 

กล่าวโดยสรุป คือ ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ าหมันมีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียว ล าน้ า
สาขาที่ไหลผ่านล าน้ าหมันจึงค่อนข้างสั้น เนื่องด้วย สภาพภูมิประเทศที่สูงชันและมีทิศทางการไหลไม่
แน่นอน ลักษณะของลุ่มน้ าดังกล่าวจึงมีผลต่ออุทกศาสตร์ของล าน้ าโดยตรง ทั้งในด้านการรับน้ าฝน 
การไหลของน้ า การเก็บกัก และการกัดเซาะดินโดยกระแสน้ าท าให้เกิดความแตกต่างทางกายภาพ
ของลุ่มน้ า กล่าวคือ ล าน้ าส่วนใหญ่จะมีลักษณะแคบและชันมาก พ้ืนที่เก็กเก็บน้ ามีน้อย การไหลของ
น้ าเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้มีปริมาณน้ าสูง พ้ืนที่ท าการเกษตรจึงมีน้อยมีเฉพาะบางหมู่บ้านในร่อง
เขาและแอ่งน้ าบริเวณด่านซ้าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลูกคลื่นและเนินเขา แต่ไม่ใช่พื้นราบ 

ล าห้วยกอก เป็นแหล่งน้ าสาขาที่มีต้นน้ าคือล าน้ าหมัน ไหลผ่านกลางบ้านนาดีหมู่ที่ 1 ผ่าน
คุ้มที่ 6 คุ้มที่ 7 และคุ้มที่ 8 และคุ้มที่ 1 บริเวณข้างล าห้วยมีต้นไผ่ขึ้นทั้งสองฝั่งของล าน้ า เดิมล าห้วยมี
ขนาดกว้างกว่าที่เป็นอยู่ แต่เนื่องด้วยการสร้างทางคอนกรีตขนานข้างล าห้วย และการถมที่ดินท าให้
ล าห้วยกอกมีขนาดเล็กลง อีกทั้ง ลักษณะของล าน้ าหมันข้างต้นที่มีลักษณะไหลแรง จึงส่งผลให้ล าน้ า
สาขามีปริมาณน้ าน้อยและไหลไม่แรงมาก 

หนองนาดี เป็นแหล่งน้ าทั้งการเกษตรกรรมและส าหรับหาอาหารจ าพวกสัตว์น้ า เช่น ปลา 
หอย กุ้ง อยู่ติดกับภูใหญ่เยื้องไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 

2.2 ทรัพยากรดิน 
ลักษณะทางกายภาพติดลุ่มน้ าหมันและมีเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกันของพ้ืนที่บ้าน

นาดี ส่งผลให้ดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเหนียว ดินร่วน ดินปนกรวด ดินตื้น ดินลึก ซึ่งมีความ
เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน จึงสามารถจ าแนกทรัพยากรดินส าหรับการใช้
ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชทั่วไป โดยแยกตามลักษณะของดิน ดังนี้ 

1. กลุ่มในสภาพภูมิประเทศราบลุ่มและที่ลุ่มต่ า เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว 
ดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง และดินร่วนปนทราย เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดพวกตะกอน
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ล าน้ าดินลึก การระบายน้ าไม่ดีนัก ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง อยู่ในที่
ราบร่องเขาหรือที่ราบแอ่งกระทะตามหมู่บ้านต่างๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าหมันตอนกลางและตอนปลาย โดย
ปกติฤดูฝน ฝนจะตกชุกจึงท าให้เกิดน้ าไหลบ่าหรือท่วมขังได้ หากใช้พื้นที่เป็นคันกั้นน้ าจะมีน้ าเพียงพอ
ต่อการปลูกข้าวได้ตลอดอายุการเพาะปลูก ดังนั้นชาวบ้านจึงมักใช้พ้ืนที่เหล่านี้ท านาในฤดูฝน บาง
พ้ืนที่อาจเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งประเภทถั่ว หรือพืชที่มีอายุยาวทนต่ออากาศร้อนและการขาดน้ าได้ 
หรือหากมีน้ าเพียงพอสามารถเพาะปลูกพืชผักทั่วไปได้เช่นกัน 

2. กลุ่มดินในสภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่น เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดิน
ร่วน และดินร่วนปนทรายหรือดินที่มีเศษหินปะปนมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดตะกอนล าน้ า หรือเกิด
จากการสลายตัวผุพังของหินหลายชนิดที่มีเนื้อละเอียด จึงมีทั้งดินลึกและดินตื้น มีการระบายน้ าดี 
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติต่ าถึงปานกลาง เกิดในสภาพพ้ืนที่ดอนเป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขาลาด
ชัน ปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ตั้งถิ่นฐานของชุมชนและหมู่บ้านลุ่มน้ าหมันตอนต้นและพ้ืนที่ทางการ
เกษตรของลุ่มน้ าหมันตอนบน ตอนกลางและตอนล่างตั้งอยู่บนที่โคก ชาวบ้านจะท าการเพาะปลูกพืช
ไร่ พืชสวนประเภทผลไม้ หรือปลูกไม้ยืนต้นต่าง ๆ 

3. กลุ่มในสภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดชัน หรือเชิงเขา เป็นกลุ่มดินพ้ืนที่ดอนที่มีลักษณะ
และคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 2 แต่จะอยู่ในสภาพที่ลาดชันมากกว่า ซึ่งเป็นพ้ืนที่เชิงเขา พื้นที่
เหล่านี้หากน ามาใช้ประโยชน์ในด้านเพาะปลูกจะประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ถ้าไม่
มีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ าที่ดีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินตื้นที่มีหน้าดินอยู่น้อย ยิ่งจะเป็นปัญหา
มาก ปัจจุบันพบว่า พ้ืนที่เหล่านี้ได้ใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้นในบางส่วน 

4. กลุ่มดินที่สูงหรือลาดชันเชิงซ้อน ในสภาพภูเขา เทือกเขาต่าง ๆ ซึ่งจะมีที่ราบลูกคลื่น
และที่ลาดชัน โดยปกติทั่วไปไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเพาะปลูก สิ่งที่ปกคลุมควรเป็น
พืชพรรณธรรมชาติประเภทป่าไม้ ปัจจุบันพบว่า พ้ืนที่ถูกใช้ในการเพาะปลูกยางพารา 

ที่ดินที่ใช้ท าการเกษตรของพ้ืนที่ลุ่มน้ าหมันจึงมีความหลากหลายทั้งประเภทและชนิดของ
พืชที่เพาะปลูก คือ มีทั้งข้าวและพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ มันส าปะหลัง ถั่ว ถั่วลิสง ไม้ผลและไม้ยืน
ต้น เช่น กล้วย มะม่วง มะขาม เงาะ ล าไย ยางพาราและสัก เป็นต้น แต่การเกษตรนี้ส่วนใหญ่ยังคงท า
การเกษตรที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับพ้ืนดิน ทั้งวิธีการและการแบ่งพ้ืนที่ กล่าวคือ กิจกรรมทางการเกษตร
มีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมกับลักษณะของดินดังที่กล่าวไปข้างต้น นอกจากนี้ พ้ืนที่ลุ่มหรือที่ราบ
ลุ่มที่เหมาะสมกับการท านาข้าวไม่มากนัก จึงต้องขยายพ้ืนที่ไปใช้พ้ืนที่ดอนและหุบเขาในการท านา 
การบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าไม้บนพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ลาดขันเชิงซ้อน เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ ไม้ผล 
และไม้ยืนต้นเป็นจ านวนมาก 

ดังนั้น สภาพปัจจุบันของที่ดินทางการเกษตรโดยรวมของบ้านนาดี จะเห็นได้ว่า น ามาใช้ใน
การเพาะปลูกได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ที่ดินไม่ตรงตามลักษณะของดิน รวมถึง
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พืชที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ท าให้เกิดการสะสม
สารเคมีเหล่านั้นเป็นเวลานาน และส่งผลต่อคุณภาพของดินตามมาในทีสุ่ด 

2.3 ทรัพยากรป่า 
เนื่องด้วย การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และท่ีดินมีไม่เพียงพอส าหรับการ

เพาะปลูก ส่งผลให้เกิดการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกเข้าไปในเขตพ้ืนที่ป่าอย่างกวางขวาง ป่าไม้จึงถูก
เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรอย่างถาวร ดังนั้น ในปัจจุบันป่ามีสภาพเป็นป่าไม้บนที่สูงชัน หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ 
พ้ืนที่รกร้าง พื้นที่ปลูกพืชต่างๆ ทั้งพืชไร่ พืชสวน นาข้าว ที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ โดยการสัมปทานป่าไม้
และการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เป็นส่วนส าคัญในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างชัดเจน ส่วนปัจจัยเสริมอาจเป็นการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร การ
สร้างถนน และการด าเนินตามนโยบายเพื่อความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น 

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ผืนป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการโค่นล้มต้นไม้จ านวนมาก ดังนั้น 
สภาพในแต่ละหมู่บ้าน จึงมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง และเสื่อมโทรม ต้นไม้ขนาดใหญ่ลดลงเป็นจ านวน
มาก การตัดถนนยังเป็นปัจจัยที่ท าให้ชาวบ้านสามารถเข้าบุกรุกพ้ืนที่ป่าท าการเกษตรได้ง่ายและ
สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้ามาขายในตลาดหรือส่งไปยังเขต
เมืองต่างๆ ซึ่งเหตุผลที่ส าคัญในการบุกรุกป่าคือการสัมปทานตัดไม้ใหญ่ มีเส้นทางในการน าเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปตัดไม้และชักลากไม้ออกมาเอ้ืออ านวยให้สามารถเข้าไปจับจองบุกเบิกพ้ืนที่
ป่า และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปขายยังตลาดหรือมีพ่อค้าคนกลางไปรับซื้อถึงหมู่บ้านหรือบน
ไร่ 

การเข้าไปจับจองพ้ืนที่ท าให้เกิดการถือครองที่ดินที่มีขนาดใหญ่ มีทั้งการจับจองเพ่ือการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งต้องใช้ที่ดินแปลงใหญ่ ในขณะที่บางรายจับจองไว้เพ่ือแบ่งให้ลูกหลาน หรือ
ส าหรับทางการ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อพยพเข้ามาภายหลังส่วนมากจะได้กรรมสิทธิ์
ครอบครองที่ดินโดยการซื้อขาย มีเพียงส่วนน้อยที่จะได้ครอบครองโดยการจับจอง 

นอกจากนี้ พืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าวโพด ยังเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการ
ท าลายป่าทั้งยังท าให้ป่าไม่สามารถฟ้ืนคืนสภาพตามธรรมชาติ การเปลี่ยนมาเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
จึงจ าเป็นต้องขยายพ้ืนที่เพาะปลูกจ านวนมาก ไม่เพียงแตส่่งผลให้เกิดการรุกล้ าผืนป่า หากยังท าให้ดิน
เสื่อมคุณภาพเนื่องจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ าๆ ในหลายๆ ปี รวมทั้งการต้องเร่งผลผลิตทางการ
เกษตรให้สูงขึ้น โดยการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต เป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
ทั้งป่า ทรัพยากรอาหาร รวมไปถึงแหล่งน้ าที่อยู่ภายในชุมชน 

กล่าวโดยสรุป คือ พ้ืนที่ป่าของอ าเภอด่านซ้าย มีสภาพเป็นป่าที่ฟ้ืนคืนสภาพหลังจากการ
สัมปทานป่าไม้ในช่วงปี พ.ศ. 2516 นอกจากการสัมปทานป่าแล้วยังมีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและ
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การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชทางการเกษตรที่ส าคัญ โดยเฉพาะข้าวและพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ยางพารา 
และมันส าปะหลัง อีกท้ังนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานทรัพยากร องค์ประกอบส าคัญของการเกษตรกรรม จะท า
ให้เห็นว่า ฐานทรัพยากรมีการเปลี่ยนแปลงในมิติระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากเงื่อนไข
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งการเกษตร การหาอาหาร การขยายที่ดินท า
กิน ซึ่งได้เข้าไปแทรกแซงฐานทรัพยากรเหล่านี้ แต่ทั้งนี้ ชาวบ้านได้มีการ “ปรับตัว” เพ่ือให้ฐาน
ทรัพยากรดังกล่าวยังคง “เอ้ือประโยชน์” ไปจนถึงรุ่นลูกสู่รุ่นหลานต่อไป 

 

3. วิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรม: เส้นทางและการเปลี่ยนแปลงในมิติทางด้านเศรษฐกิจ 
พัฒนาการในมิติทางเศรษฐกิจของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต โดยมีความสัมพันธ์กับนโยบายจากภาครัฐ ส่งผลต่อรูปแบบการ

เพาะปลูกและมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ซึ่งจะน าเสนอใน พลวัตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นการให้

ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจจากอดีตจนถึงปัจจุบันของบ้านนาดี และอีกส่วนหนึ่งเป็นการน าเสนอ 

“ครัวเรือน” ที่ท าการศึกษาผ่านหัวข้อ “เศรษฐกิจ” ภาพสะท้อนผ่านสถานภาพของครัวเรือนบ้าน

นาดี ซึ่งเป็นการสะท้อนเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนในมิติปัจจุบัน 

3.1 พลวัตทางด้านเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนใดก็ตาม ส่วนหนึ่งมาจาก

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ “นโยบาย” ของภาครัฐ ในส่วนนี้จึงเป็นการน าเสนอการเกษตรกรรมของบ้าน

นาดีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอิงจากเงื่อนไขเชิงนโยบาย ที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของแต่ละ

ครัวเรือน ถึงแม้ว่าจะมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจมากเพียงใด แต่ในชุมชนแห่งนี้ยังคงไม่ละทิ้ง

การเพาะปลูก “ข้าว” พืชอาหารหลักที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิต สามารถสรุปตามช่วงเวลาได้ตามแผนภาพ 

ดังต่อไปนี้ 
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3.1.1 การเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพและก่อตั้งชุมชน (ก่อนปี พ.ศ. 2500) 

สืบเนื่องจากความเชื่อเกี่ยวกับการอพยพ การตั้งถิ่นฐาน และสภาพภูมิประเทศของบ้านนา

ดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น จะเห็นได้ว่า ชาวบ้านนาดีเชื่อ

ว่าคนกลุ่มแรกที่มาก่อตั้งหมู่บ้านอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศลาว และพบกับพ้ืนที่ราบระหว่าง

หุบเขา และเป็นที่ราบลุ่มคล้ายแอ่งกระทะ บ้านนาดีเป็นพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ าหมันตอนกลาง ซึ่งมี

ลักษณะทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ราบท าให้เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวนาปี และท าการเกษตรกรรมบน

ที่นานั้นๆ รวมถึงพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน 

“ข้าวนา” ที่เพาะปลูกตามที่ราบจึงเป็นพืชอาหารที่คนในชุมชนได้เลือกท าการเพาะปลูก 

เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศดังกล่าว ประกอบกับวิถีชีวิตที่บริโภคข้าวอยู่แล้ว โดยข้าวที่นิยมปลูก คือ 

“ข้าวเหนียว” ใช้แรงงานของคนภายในครัวเรือน นอกเหนือจากข้าวนาที่เพาะปลูกเพ่ือเป็นอาหาร

หลักแล้วนั้น แหล่งอาหารอื่นๆ คือ แหล่งอาหารตามทรัพยากรธรรมชาติทั้งแม่น้ าหมัน ซึ่งมีท้ังปลา กุ้ง 

หอย และป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยยารักษาโรค สัตว์ป่า และพืชพันธุ์ที่สามารถน ามาเป็นอาหารได้  

“แรงงานสัตว์” จ าพวกควายจึงเป็นแรงงานในภาคการผลิตที่ส าคัญกับชาวบ้าน ซึ่งสัมพันธ์กับ

พิธีกรรมที่เกิดขึ้นในการเพาะปลูกในรอบปีที่แทบไม่เหลือร่องรอยให้เห็นในแล้วในปัจจุบัน 

 

รุ่นที่ใช้ควายไถนาตั้งแต่แม่เด็กๆ จะมีสานปลาตะเพียนตรงที่ที่จะปักด า 

หลังจากไถนาเสร็จแล้ว แต่เดี๋ยวนี้ใช้รถไถก็ไม่ท า 

(นวลจนัทร์ วังค า, สัมภาษณ์: 15 กรกฎาคม 2561) 

 

ตอนแม่ยังสาวๆ พ่อแม่ก็ให้ท านาไม่ต้องใส่ปุ๋ย ใช้ควายท านา ไถนาเดิน

ตาม 

(ค ามง ศรีบุตตา, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2562) 

 

ตอนด านาจะมีพิธีแฮกนา ใช้ธงกับผ้าขาว ธงขาวจะปักมุม 4 มุม ในที่นา 3 

ต้นแรกจะถือว่าเป็นการแฮกนา มีความหมายให้ข้าวงาม ให้รวงเยอะ ให้แผ่ ละก็มี

ความหมายทั้ง 9 ต้น พอตอนเก็บเก่ียวมีสู่ขวัญข้าวด้วย มีการแห่รอบหมู่บ้าน แต่เลิก

ท าไป 20 30 กว่าปีได้แล้ว 

(ค าม่อน จันทรศร, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 
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ค าบอกเล่าดังกล่าวสื่อให้เห็น การพ่ึงพาแรงงานสัตว์ในกระบวนการเพาะปลูก และการ

ต่อรองกับธรรมชาติ เนื่องจาก การเกษตรกรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้เพ่ือให้การ

เพาะปลูกประสบความส าเร็จ การต่อรองดังกล่าวจึงถูกเกิดขึ้นในรูปแบบของ “พิธีกรรม” ที่ชาวบ้าน

ได้กระท าเพียงเพ่ือหวังให้เงื่อนไขท่ียากจะควบคุมเหล่านี้เป็นไปตามที่คาดหวัง 

นอกจากการเพาะปลูกข้าวนาเพ่ือการยังชีพแล้ว ในยุคแห่งการพ่ึงพาตนเองยังมีการ

เพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น ข้าวโพดข้าวเหนียว และผักสวนครัวต่างๆ ดังค าบอกเล่าของคนในชุมชน 

เช่น 

 

ข้าวโพด ท ามานานแล้ว ท าตั้งแต่เด็กๆ ตอนนั้นจะเอาคานมาแล้วเอา

ข้าวโพดมัดกัน ห้อยกลับบ้าน 

(ค ามง ศรีบุตตา, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 

 

แม่ปลูกข้าวโพดมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว ปลูกมาตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่แล้ว ท า

มานานมาก เดี๋ยวก็ข้าวเดี๋ยวก็ข้าวโพด 

(ค าพัก กินูน, สัมภาษณ์: 13 มิถุนายน 2562)  

 

นอกจากท านาแล้ว ผักชี ผักกาด ก็ปลูกกินเอง ข้าวโพดก็ปลูก ข้าวโพด

ข้าวเหนียว เคยกินไหม 

(สนัน่ ศรีบุตตา, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 

 
ค าบอกเล่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็น การเกษตรกรรมดั้งเดิมของบ้านนาดี ที่ได้ท าการ

เพาะปลูกข้าวโพดมาเป็นเวลานาน โดยเริ่มจากการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ซึ่ง เป็นทั้งอาหารและ

แหล่งรายได้ของชุมชน รวมถึงการเพาะปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน หรือเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการ

พ่ึงตนเอง 

นอกจากนี้ “ป่า” ยังเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของชุมชน ไม่เพียงแต่ความหลากหลายของ

พืชพันธุ์เท่านั้น หากแต่ความสมบูรณ์ของผืนป่ายังท าให้แหล่งน้ าทางการเกษตรยังมีสายน้ าที่คอยหล่อ

เลี้ยงระบบการเกษตรกรรมของคนในชุมชนได้ กล่าวโดยสรุป คือ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 วิถีชีวิต

ขึ้นอยู่กับระบบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ที่เลือกตั้งถิ่นฐาน ดังจะเห็นได้จากการพ่ึงพา
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ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารทั้งน้ า ป่า และดิน ที่ ใช้ในการเพาะปลูกข้าว พืชอาหารหลักของ

คนในชุมชน 

  

3.1.2 “ถนน” และ “แทรกเตอร์” จุดเริ่มต้นของการขยายที่ดินท าการเกษตร

และการเลือนหายไปของพันธุ์ข้าวท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2501 - 2516) 

การพัฒนาคมนาคมจากเมืองหลวงให้สามารถเข้าถึงได้ทั่วประเทศ ทั้งการพัฒนาเส้นทาง

รถไฟ และที่ส าคัญคือ “ถนน” ถนนเหล่านี้ท าให้การเข้าถึงพ้ืนที่ป่าและการขยายที่ดินในการเกษตร

ของชาวบ้านท าได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ เดิมนั้นการเข้าถางป่าเพ่ือท าไร่นา ผู้ที่เข้าไปมักจะได้รับโรคไข้ป่า

หรือที่รู้จักกันในโรคมาลาเรีย จนท าให้เกิดอาการเจ็บป่วย ชาวบ้านจึงไม่นิยมขยาย พ้ืนที่เข้าสู่ป่า แต่

เมื่อเกิดการขยายถนน เกิดการถางป่า ท าให้การเข้าสู่ป่าท าได้ง่ายขึ้น ชาวบ้านจึงสามารถจับจองที่ดิน

เพ่ือเพาะปลูกได้ 

ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของการขยายที่ดินท ากิน คือ “รถแทรกเตอร์” ได้เข้ามามีบทบาทในช่วง

ปี พ.ศ. 2503 - 2513 รถแทรกเตอร์เป็นเสมือนเครื่องมือส าคัญในการช่วยขยายพ้ืนที่ น ามาสู่การ

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตามนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ปลูกในช่วงเวลานั้นได้อย่างเต็มตัว ไม่

เพียงแต่การปลูกพืชเศรษฐกิจเท่านั้น “พันธุ์ข้าว” พืชอาหารที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของไทย ได้ถูก

พัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลานั้น การพัฒนา

ดังกล่าวส่งผลอย่างยิ่งต่อความคงอยู่ของเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิม 

ถึงแม้ว่า บ้านนาดีไม่ได้เพาะปลูกข้าวเพ่ือค้าขาย แต่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ส่งผลต่อ

การเกษตรกรรมของพ้ืนที่แห่งนี้ด้วย เนื่องจาก การเพาะปลูกข้าวในแต่ละปีอาจไม่ได้ใช้เพียงแค่เมล็ด

ของตนเอง แต่ต้องซื้อจากแหล่งอ่ืนๆ ในช่วงเวลานี้การเลือนหายไปของพันธุ์ท้องถิ่นอาจไม่ได้เห็นภาพ

ที่ชัดเจนเหมือนในปัจจุบัน แต่ช่วงเวลานี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว

ของคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่า เมล็ดพันธุ์พ้ืนเมืองมัก “เข้าได้ดี” กับระบบนิเวศ

ของพ้ืนที่นั้นๆ การปรับเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์อ่ืน อาจส่งผลให้แก่ชุมชนในภายหลัง เช่น ไม่สามารถ

ทนสภาพอากาศได้ ไม่เข้ากับลักษณะของดิน หรือรสชาติไม่ถูกปาก 

การขยายพื้นที่ยังน ามาสู่การเริ่มต้นเพาะปลูกข้าวไร่ และพืชไร่จ าพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก

ยิ่งขึ้น เนื่องด้วย “เทคโนโลยี” คือรถแทรกเตอร์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “อีแต๊ก” ได้ท าให้การขยาย

พ้ืนที่เข้าสู่ป่า ท าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น น ามาสู่การเพาะปลูกพืชที่หลากหลายเช่นเดียวกัน วิธีการเพาะปลูก

ข้าวไร่ ใช้เพียงแค่เมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง ไม้ไผ่ และอาศัยน้ าฝนที่ตกตามช่วงเวลาเพาะปลูก 

คือ ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี จึงไม่จ าเป็นต้องพ่ึงแรงงานสัตว์เหมือนการปลูกข้าวนา ขั้นตอนในการ
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เพาะปลูกโดยการขุดหลุมเล็กๆ และหยอดเมล็ดพันธุ์ประมาณ 6-7 เม็ด ลงไปในหลุม และรอน้ าฝนใน

การเจริญเติบโต 

นอกจากนั้น การเล่าเรื่องราวถึงความทรงจ าในอดีตเกี่ยวกับวิถีชีวิตของนายไพรัตน์ หรือตา

ตุ่น ชายวัย 72 ปี เป็นการอธิบายถึงการเกษตรกรรมและเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น กล่าวคือ พืช

เศรษฐกิจที่ชาวบ้านนาดีนิยมปลูกและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นข้าวโพด ซึ่งเพาะปลูกมาเป็น

เวลานานแล้วและยังท าต่อเนื่องกันจนมาถึงทุกวันนี้ 

 
ตั้งแต่จ าความได้ ก็ต้องไปช่วยแม่เก็บข้าวโพดแล้ว อยู่บนไร่ตามภูเขา 

เมื่อก่อนไม่มีเครื่องช่วยแกะหรอก ต้องใช้มือแกะเม็ดข้าวโพด แล้วเอาไปขาย 15 โล 

50 สตางค์ ตั้งแต่ปี 2500 ค่าแรงวันนึงตกวันละ 3 บาท ต่อมาก็ 5-6 บาท เพิ่มขึ้นมา

เร่ือยๆ 

(ไพรัตน์ แสนประสิทธิ์, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

  

การเข้ามาของถนนและรถแทรกเตอร์เป็นเสมือน “เครื่องมือ” ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีได้

แรกเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน “ควายเหล็ก” ที่เข้ามาทดแทนแรงงานและช่วย

ขยายพ้ืนที่ท ากินอาจเป็นดาบสองคมที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตในเวลาต่อมา เนื่องด้วย ควายเหล็ก

เหล่านี้อาจเป็นใบเบิกทางให้ธรรมชาติ เช่น ผืนป่า ลดหายไป และถูกเข้ามาแทนที่ด้วยฝักข้าวโพดสี

เหลืองอ่อน พืชเศรษฐกิจที่กลับกลายมาเป็นอาชีพหลักจวบจนปัจจุบัน 

 

3.1.3 ความหลากหลายของอาชีพและพืชพันธุ์ทางการเกษตร ใน “ยุคเปลี่ยน

ผ่าน” (ปี พ.ศ. 2517 - 2550) 

เมื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจได้เข้ามามีอิทธิพลต่อครัวเรือนในบ้านนาดี ภาวะเศรษฐกิจตก

ต่ าลงย่อมส่งผลต่อราคาขายผลผลิตของคนในชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในช่วงเวลานี้ จึงน ามาสู่การ

รับจ้าง หรือหางานนอกพ้ืนที่อย่างเต็มตัว  

  

ป้าเพิ่งกลับมาท านาท าไร่ได้สองปีเอง ลูกสาวบอกให้หางานที่อ่ืนท า ก่อน

หน้านี้ก็ไปท างานที่กรุงเทพบ้าง ชลบุรีบ้าง ไปท าร้านเสริมสวย ไปรับจ้างเขาหน่ะ 

(สิริมา วงษ์มานติย์, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 
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ป้าสิริมา วงษ์มานิตย์ หรือป้าหนุ่ย หญิงวัย 57 ปี ได้เล่าเรื่องราวของชีวิตเธอคร่าวๆ ว่า เธอ

เป็นคนเดียวในบ้านที่ได้รับการศึกษา จากการมีพ่ีน้องทั้งหมด 7 คน เธอเป็นลูกสาวคนที่สี่ของบ้าน 

เธอได้รับการศึกษา เนื่องจาก เศรษฐกิจของครอบครัวในตอนที่เธอยังเด็ก พืชเศรษฐกิจที่เพาะปลูก

ขายได้ราคาดี แต่เมื่อเธอใกล้จะศึกษาจบ ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2522 ราคาขายข้าวโพด และ

มันส าปะหลังของที่บ้านตกต่ าลงจนถึงขั้นวิกฤต เธอจึงออกจากการศึกษาและท างานรับจ้างอย่างเต็ม

ตัว จนแต่งงานและมีลูกอยู่ในเมืองหลวง เมื่อส่งเสียให้ลูกเรียนจนจบจึงกลับมาท าเกษตรที่บ้านต่อ แต่

ในช่วงเวลาที่ท างานอยู่ต่างจังหวัดนั้น เธอมักจะกลับมาที่บ้านทุกๆ วันหยุดเทศกาลและเธอจะได้ 

“ข้าว” ติดไม้ติดมือกลับไปเสมอ 

เช่นเดียวกันกับนางละเมิน เหมือนศรีชัย หญิงวัย 53 ปี ช่วงเวลานี้ท าให้เธอเสียที่นาและ

ต้องไปรับจ้างท านาของคนอ่ืน และเช่านาของนางวิพรหม จันดาหาร ในการท านา รวมไปถึงได้รับการ

แบ่งผลผลิตจากที่นาของย่าและของยายตนเองเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนจากการไปช่วย หรือที่เรียกว่า “เอา

แรง”  

 

ป้าไม่มีที่นาของตัวเอง ขายไปตั้งนานแล้ว ทุกวันนี้เช่าเขาเอา 2 ไร่ พอให้มี

ข้าวกิน แล้วก็ได้แบ่งมาจากนาย่านายาย อย่างละ 10 ถุง พอมีเงินใหม่ก็ไปซื้อที่ที่ใช้

ปลูกยางพาราเอา 20 กว่าไร่ คิดว่าคงได้เงินดีกว่า แต่ทุกวันนี้ราคายางแค่โลละ 16 

บาท 

(ละเมิน เหมือนศรีชัย, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 

 

ไปอยู่กรุงเทพ ไปเรียนตัดผมตอนปี 12 ท างานเปิดร้านตัดผมได้สองปีก็

กลับมาท านา ท าไร่ข้าวโพดที่บ้าน ตอนนั้นข้าวโพดขายได้ 15โล 10บาท บางทีก็ไม่

พอ ก็ต้องเข้าเมืองไปรับจ้าง พอถึงช่วงท าไร่ท านาก็กลับบ้านมาท า 

(ไพรัตน์ แสนประสิทธิ์, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

 

ในภายหลัง การศึกษาได้เข้ามาสู่ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น และการส่งบุตรไปเล่าเรียนในเมืองเริ่มมี

มากยิ่งขึ้น ท าให้อาชีพที่ชาวบ้านนาดีมองว่า “สร้างความมั่นคง” ให้แก่ครัวเรือน จึงเข้ามามีบทบาท 

ทั้งการรับราชการ การเป็นพนักงานประจ าที่สามารถสร้างรายได้ต่อเดือนที่มั่นคง ท าให้วัยรุ่นใน

ช่วงเวลานั้นเมื่อแก่ตัวลงจะไม่มีความรู้ภูมิปัญญาในการท านา หรือท าเกษตรกรรมได้แล้ว 
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ต้องอายุ 50 ขึ้นทั้งนั้นแล้วถึงท านาเป็น เดี๋ยวนี้ 30 40 ปี ท านากันไม่เป็น 

เก่ียวได้บ้าง แต่ถ้าให้มาไถ ให้มาด า ท าไม่ได้แล้ว 

(วิพรหม จันดาหาร, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 

 

ลูกแม่ พี่คอปหนะ ก็เป็นราชการ คนเล็กก็เข้าไปท างานในเมือง ติดเนต

บ้าน แฟนเขาก็เป็นลูกจ้างเจอกันสมัยเรียน แม่ก็ให้มาอยู่ด้วยกัน ได้เลี้ยงหลานด้วย 

(ค าพัก กินูน, สัมภาษณ์: 26 มกราคม 2562) 

  

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพแล้วนั้น พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ก็เริ่มเข้ามามี

บทบาทตามการส่งเสริมของภาครัฐ และการพัฒนาพันธุ์พืชให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตจ านวนมาก 

“ยางพารา” เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อเกษตรกรในท้องถิ่น เนื่องจาก การพยายาม

พัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงเวลานั้น ตามแนวเชิงเขาฝั่งทางภูขี้เถ้าของบ้านนาดี เมื่อราคายาง

สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เมื่อปี พ.ศ 2545 ชาวบ้านได้เริ่มปลูกกันอย่างกว้างขวาง  

 
ในตอนนั้น เขาให้มารับต้นยางไปฟรีๆ เลย ไปปลูกกัน แต่ต้องมีที่ดิน 8 ไร่

นะ ถึงจะเอากล้าไปปลูกได้ แต่ลุงปลูกช้า ได้กรีดไปเมื่อปีกลายเอง ราคาตกหมดแล้ว 

(สมหมาย ทิมมนีา, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

  

ในช่วงเวลาเดียวกัน การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการเพาะปลูกได้ลดขีดจ ากัดของการ

เพาะปลูกข้าวไปในเรื่องของการทนต่อสภาพอากาศที่ร้อน และการใช้ปริมาณน้ าที่น้อยในการ

เพาะปลูกข้าว พันธุ์ข้าว คือ พันธุ์ กข 12 และพันธุ์หอมมะลิ 105 พันธุ์ข้าวทั้งสองพันธุ์นี้ถูกพัฒนาให้

สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปี แต่ที่บ้านนาดีไม่เป็นที่นิยมมากนัก และจะเพาะปลูกหลังจากการปลูกข้าว

นาปีเสร็จสิ้นเท่านั้น และผลผลิตที่ได้ไม่นิยมน ามาบริโภคและในบางครัวเรือนมักจะน าไปท าขนมจีน

มากกว่า 

  
ข้าวนาปรังมันแข็ง กินไม่อร่อย ปีนี้ก็มีแต่นาป้านี่แหละปลูก นาป้าใกล้น้ า

หมันก็ปลูกได้ เผื่อมันต้องใช้น้ า และป้าจะเอาไปหมักท าขนมจีนขาย 

(หน่วย เหมือนศรีชัย, สัมภาษณ:์ 27 ธันวาคม 2562) 
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จะเห็นได้ว่า จากภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้น มีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมบ้าน

นาดี บ้างต้องขายที่ดินและผันตัวเองจากเจ้าของที่ดิน มาเป็นลูกจ้างในการท าการเกษตร หรือในบาง

ครัวเรือนเลือกที่จะประกอบอาชีพอ่ืน เช่น รับราชการ หรือ รับจ้าง แทนที่จะกลับมาท าการเกษตรที่

บ้านเกิดตนเอง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงมีความส าคัญอยู่แม้ว่าเศรษฐกิจจะผกผันเพียงใดก็ตาม คือ 

“ข้าว” ยังเป็นพืชที่แทบทุกครัวเรือนยังคงเพาะปลูก ถึงแม้จะมีอาชีพอ่ืนๆ เช่น รับจ้าง พืชเศรษฐกิจ 

เช่น ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือแม้กระทั่งเสียที่นาของตนเองไป แต่ก็ยังกลับมาในช่วงฤดูกาล

เพาะปลูก ทั้งยังได้รับการช่วยเหลือและการแบ่งปันสัดส่วนของผลผลิตที่ได้ในปีนั้นๆ ของครัวเรือน

ตนเองเสมอ 

 

3.1.4 การขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด และการรับมือกับความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติ (ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน) 

 

เมื่อ 10 กว่าปีก่อนเอง แม่เริ่มปลูกข้าวโพดนาหลังจากท านาข้าวเสร็จ 

ตอนนั้นท ากันอยู่สองสามบ้าน พอเขาเห็นว่าขายได้ราคาดี ก็ปลูกตามๆ กันมา 

(ค าพัก กินูน, สัมภาษณ์: 14 มีนาคม 2562) 

 

ท าข้าวโพดไร่ ข้าวโพดนา ต้นทุนที่ใช้ปีล่าสุด ก็ 20,000 ปลายๆ แต่เมล็ด

ข้าวโพด ขายแบบไม่แกะเม็ดขายได้โลละ 5 บาท 

(วิพรหม จันดาหาร, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 

 

บ้านป้าท าข้าวนา ข้าวโพด มีที่ 8 ไร่ จะได้ข้าว 100 กว่าถุง แบ่งกิน 40 ถุง 

กิน 5 – 6 คน นอกนั้นเอาไปขาย 10 บาท เวลาสีข้าวจะเอามาสีบ้านป้านี่ ข้าวโพด

ขายได้โลละ 5 บาท บางปีก็ 4 บาท 

(อวยพร จันทศร, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 

 

จากค าบอกเล่าของคนในชุมชนเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวโพดดังที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้นจะ

เห็นได้ว่า บ้านนาดีมีการเพาะปลูกข้าวโพดมาเป็นเวลานาน แต่เป็นการเพาะปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่สูง 

เมื่อผลผลิตได้ราคาขายที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้มีการขยายการเพาะปลูกจากการเพาะปลูกบนพ้ืนสูงมา

เพาะปลูกท่ีราบหลังจากการเก็บเก่ียวข้าวนาปีเสร็จสิ้น  
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สืบเนื่องจากรูปแบบการเพาะปลูกที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ช่วงที่มีรถอีแต๊ก

เข้ามาในชุมชน หรือในช่วงปี พ.ศ. 2530 จวบจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านจ าเป็นต้องมีการเร่งผลผลิต

ทางการเกษตรด้วยการใช้ยาปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีอย่างเข้มข้นขึ้น เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง 

น ามาสู่การใช้ทุนทางการเกษตรที่สูงขึ้นตามมา ส่งผลให้ชาวบ้านเริ่มประสบกับปัญหาหนี้สิน โดย

ทางออกคือพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

จึงเห็นได้ว่า ในช่วงเวลานี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้ง

อาชีพ รูปแบบการเพาะปลูก รวมไปถึงการประสบปัญหาหนี้สินที่เป็นผลมาจากต้นทุนที่สูงขึ้น การ

พ่ึงพา “ระบบตลาด” และ “เทคโนโลยี” ทั้งสารเคมีทางการเกษตรและอุปกรณ์ เช่น รถไถนา 

ตลอดจนความไม่แน่นอนของราคาขายผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในแต่ละปี 

ขณะที่ลักษณะทางภูมิประเทศของพ้ืนที่บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ท าให้เกิดความเสี่ยงจากการถูกน้ าท่วมที่ดินท ากิน รวมไปถึงใน
บางปีที่น้ าอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ดังนั้น ผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกข้าวในแต่ละปีจึงมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเกิดการปรับตัว รับมือ และแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนกับ
สถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี 
 โดยปกติแล้วสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละปีล้วนส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวที่ได้มี
ความแตกต่างกันตามไปด้วย ในปีนี้ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนเห็นว่า ปริมาณน้ าฝนน้อยและฝนตก
ในช่วงเก็บเกี่ยวท าให้ผลผลิตที่ได้เกิดความเสียหายอีกทั้งยังได้น้อยกว่าปีที่แล้ว 
 

ปีนี้แล้ง ท านา15ไร่ ปีนี้ได้ 40 ถุง ปกติจะได้ 60 - 70 ถุง 
(วิพรหม จันดาหาร 53 ปี, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 

 
 

ตอนตากข้าวไว้จะรอมัดข้าว ฝนก็ตกลงมา ข้าวเสียหายไปเยอะ แทบขาย
ไม่ได้แล้วเพราะเม็ดมันไม่งาม ต้องเก็บไว้กินอย่างเดียว 

(หมวด เหมือนศรีไซ 60ปี, สัมภาษณ์ 14 พฤศจิกายน 2561) 
 

ในปี พ.ศ. 2558 บ้านนาดีประสบปัญหาอุทกภัย น้ าไหลท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรในช่วง
เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ข้าวก าลังตั้งท้องใกล้ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในปีนั้นผลผลิต
ของทุกครัวเรือนได้รับความเสียหาย บางครัวเรือนยังได้ผลผลิตอยู่ แต่บางครัวเรือนสูญเสียผลผลิต
แทบท้ังหมด 
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ทุกปีจะได้ผลผลิต 40 – 80 ถุง แต่ถ้าน้ าท่วมนะได้ไม่เกิน 10 ถุงหรอก พอ
น้ าท่วมทีระหว่างรอน้ าลดรัฐเขาก็ให้ไปลงชื่อไว้ว่ามีที่กี่ไร่ แล้วก็ให้ปลา ให้ไก่มาเลี้ยง 

(ทอง หุมแพง 70 ปี, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 
 

ปีที่น้ าท่วมล าบากมาก ท า ๆ นามาปกติได้ 70 ถุง แต่ถ้าท่วมนะ ได้ไม่เกิน 
30 40 ถุงหรอก ฟ้าฝนไม่แน่นอนปีนี้แล้งก็ต้องสูบน้ าเข้า ปีนู้นน้ าท่วมก็ต้องกันน้ า
ท่วม 

(สมคิด แสงใจ 54 ปี, สัมภาษณ:์ 16 ธันวาคม 2561) 
 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวครัวเรือนมีการแก้ปัญหาและรับมือที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ มีข้าว
ไว้บริโภคจากการจัดสรรไว้ส าหรับการขายและจัดสรรไว้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากปีที่แล้ว (สมคิด 
แสงใจ,2561: สัมภาษณ์) หรือที่เรียกว่าข้าวเก่าสามารถน ามาบริโภคในปีนี้ได้ การซื้อข้าวที่ตลาดด่าน
ซ้ายมาบริโภค อีกทั้งยังได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นเงินชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

เมื่อปีที่น้ าท่วมได้ชดเชยไร่ละ 1500 เงินที่ได้ก็เอามาเป็นทุนท าปีต่อไป 
แล้วก็ต้องซื้อข้าวกิน 15 โลที่ถุงใหญ่ ๆ หนะ 300- 400 ได้มั้ง 

(วิพรหม จันดาหาร 53 ปี, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 
 

จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ที่ส่งผลต่อครัวเรือนนอกเหนือไปจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจทั้ง
แรงงาน เงินทุน ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในการเพาะปลูกข้าวแล้วนั้น “สภาพอากาศ” ที่แตกต่างไป
ในแต่ละปีล้วนส่งผลต่อสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทั้ งนี้
เกษตรกรยังมีการปรับตัวที่จะรับมือทั้งการจัดสรรผลผลิต การจัดการรายได้ที่ได้จากการเพาะปลูกพืช
ชนิดอ่ืน ดังจะเห็นจากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจ าพวก “ข้าวโพด” เพ่ือเป็นรายได้หลักของ
ครัวเรือน และน าไปซื้อข้าวมาไว้บริโภค สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความส าคัญของ “ข้าว” อาหารหลัก
ทีข่าดไม่ได้ในการด ารงชีวิต  

จากการน าเสนอ พลวัตทางด้านเศรษฐกิจ กล่าวโดยสรุป คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นพลวัตในมิติทางด้านเศรษฐกิจของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเงื่อนไข
มาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ในช่วงเริ่มแรกของการตั้งถิ่นฐาน “ฐานทรัพยากร” เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้
ชาวบ้านเลือกประกอบอาชีพและหาอาหาร ในช่วงเวลาถัดมา “นโยบายจากภาครัฐ” และ “การ
พัฒนาทางเทคโนโลยี” เข้ามามีบทบาทต่อการปรับตัวและการออกแบบการเพาะปลูก รวมไปถึงการ
เลือกประกอบอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวมีการผกผันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ไม่
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สามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากความผกผันนั้น จึงเห็นได้ว่า ระบบเศรษฐกิจของบ้านนาดี เป็น
สิ่งที่สะท้อน “ระบบอาหารของชุมชน” ที่โยงใยด้วยมิติทางด้านนโยบายเชิงเศรษฐกิจของภาครัฐ 
สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของชาวบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

3.2 “เศรษฐกิจ” ภาพสะท้อนผ่านสถานภาพของครัวเรือนบ้านนาดี  

ในส่วนที่แล้วเป็นการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอันเป็นผลมาจากเงื่อนไข

ทางด้านนโยบายของภาครัฐ ในส่วนนี้จึงต้องการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากครัวเรือนที่ผู้ศึกษาได้เลือกเก็บ

ข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสถานภาพในมิติทางเศรษฐกิจโดยรวมของบ้านนาดี ประกอบด้วย 20 

ครัวเรือน เป็นผู้ชาย 9 คน และ ผู้หญิง 11 คน ผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือนมีอายุตามตาราง 

ดังนี้ 
อายุผู้ให้ข้อมูล 20 คน 

อายุ(ปี) จ านวน(คน) 
<50 1 
50-60 8 
61-70 6 
71-80 3 
>80 2 

ตารางที ่1 แสดง อายุของผู้ให้ข้อมูล 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 

ระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูลพบว่า มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 17 คน ปริญญา 1 คน

และสายอาชีพ 2 คน ในขณะที่อาชีพหลักของครัวเรือนบ้านนาดีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น

เกษตรกร จ านวน 11 ครัวเรือน ค้าขาย รับจ้าง พนักงาน/ลูกจ้างและข้าราชการ 5 ครัวเรือน และได้

เบี้ยเลี้ยงยังชีพจากภาครัฐและจากการเลี้ยงดูของบุตรหลาน 4 คน ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
อาชีพ จ านวนครัวเรือน 

เกษตรกรและปศุสัตว์ หลัก 11 

รอง - 

พนักงาน/ลูกจ้างทั่วไป หลัก 3 

รอง 5 

รับราชการ หลัก 2 

รอง - 
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ค้าขาย หลัก - 

รอง 1 

อื่นๆ (ได้เงินเบี้ยเลีย้ง) 4 

ตารางที่ 2 แสดง อาชีพของคนบ้านนาดี 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 

 

รายได้ของครัวเรือนที่ได้ในแต่ละปี พบว่า ครัวเรือนมีรายได้มาจากการท าการเกษตร โดยมี

ระดับรายได้ที่ต่างกันในแต่ละครัวเรือนตามเงื่อนไข “พ้ืนที่ท ากิน” กล่าวคือ ขนาดของที่ดินที่แต่ละ

ครัวเรือนมีมากน้อยแตกต่างกันไป และ “สภาพอากาศ” ที่เอ้ืออ านวยให้การผลิตประสบความส าเร็จ

ในแต่ละปี โดยรายได้ของครัวเรือนจากการเกษตรกรรม 5 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด มีรายได้สูง

กว่า 150,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเกษตรกรรม และจากการรับจ้างในที่นาของคนอ่ืน

เพ่ิมเติมท าให้มีรายได้เสริมจากการรับจ้างเพิ่มเติมอีกด้วย โดยสามารถสรุปได้ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

 
แผนภาพที ่5 แสดง ข้อมูลเศรษฐกิจของครัวเรือนรายได้ต่อปี 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 

 

นอกจากนี้ ความต่อเนื่องของรายได้ตลอดทั้งปีของครัวเรือนบ้านนาดี พบว่า ครัวเรือนที่มี

ความต่อเนื่องมักจะมาจากครัวเรือนที่มีอาชีพรับราชการ รับจ้าง และท ายางพารา เนื่องจาก ยางพารา
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ข้อมูลเศรษฐกิจของครัวเรือนรายไดต้่อปี
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สามารถกรีดได้น้ ายางตลอดทั้งปี แต่ส าหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพด จะขาย

ได้ 1 ครั้งต่อปี ซึ่งราคาขายในแต่ละปีไม่แน่นอน เป็นผลมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  เงื่อนไข

ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ชาวบ้านต้องรับมือ ทั้งผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้ องการ จนต้องเพ่ิมสารเคมีทาง

การเกษตรเป็นเกือบเท่าตัว 

เมื่อกล่าวถึงรายได้ส่วนใหญ่ที่ได้แล้ว จะเห็นได้ว่ามาจากภาคการเกษตรเป็นส่วนมาก ใน

ส่วนนี้จึงกล่าวถึงรายจ่ายที่เสียไปในแต่ละปี ได้ถูกใช้จ่ายในภาคการเกษตรเช่นเดียวกัน ครัวเรือนที่มี

อาชีพเกษตรกรมักเสียค่าใช้จ่ายค่าสารเคมี ปุ๋ยทางการเกษตร และค้าจ้างแรงงานในภาคการผลิต คิด

เป็นค่าใช้จ่ายต่อไร่ประมาณ 10,000 บาท หากครัวเรือนที่มีจ านวนที่ดินมากก็จะเสียค่าต้นทุนเหล่านี้

มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันจ าพวก ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเล่า

เรียนบุตร รวมไปถึงค่าสิ่งของเพ่ือความบันเทิง เช่น โทรศัพท์ สุรา และบุหรี่ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่

ประมาณ 2,000 – 3,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ การจัดการรายได้มักถูกจัดสรรไปในระบบการ

ผลิตข้าวอยู่เสมอ ทั้งการผลิตข้าวไร่ และข้าวนา เนื่องจาก “ข้าว” เป็นพืชอาหารหลักท่ีครัวเรือนบ้าน

นาดียังคงบริโภค รายจ่ายในการผลิตข้าวจะเสียกับค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าแรง และค่าอุปกรณ์ทาง

การเกษตร โดยสามารถสรุปค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และในภาคการเกษตรได้ ดังนี้ 

 

 
แผนภาพที่ 6 แสดง ข้อมูลเศรษฐกิจของครัวเรือนรายจ่ายในชีวิตประจ าวันต่อปี 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 
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แผนภาพที่ 7 แสดง ข้อมูลเศรษฐกิจของครัวเรือนรายจ่ายภาคการเกษตรต่อปี 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 

 

จากสถานการณ์โดยรวมของบ้านนาดี จะเห็นได้ว่า ครัวเรือนมีรายได้หลักมาจากการ

เกษตรกรรม และรายได้รองมาจากการรับจ้างในภาคการเกษตรอีกเช่นกัน ซึ่งมีปัจจัยทั้งที่ดิน สภาพ

อากาศ เงินทุนในการผลิตพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เป็นเงื่อนไขหลักที่ส่งผล

ต่อการจัดการรายได้ของครัวเรือน แต่อย่างไรก็ตาม รายได้ที่ได้ในแต่ละปีมักจะถูกจัดสรรมาส าหรับใช้

ในการ “เพาะปลูกข้าว” ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของแต่ละครัวเรือน สิ่งที่น่าสนใจ คือ การคงอยู่

ของการเพาะปลูกข้าวเพ่ือการบริโภคมากกว่าเพ่ือขายยังคงมีอยู่ในชุมชนที่รายล้อมไปด้วยพืช

เศรษฐกิจแห่งนี้  
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ข้อมูลเศรษฐกิจของครัวเรือนรายจ่ายภาคการเกษตรต่อปี
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บทที่ 4 

“ข้าว” บ้านนาดกีารมีอยู่และการเข้าถึง 
 

การมีและการเข้าถึง “ข้าว” ของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นการ

น าเสนอระบบผลิตอาหารของชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เห็นความส าคัญของการคงอยู่ของข้าวในระบบผลิต

อาหารในมิติปัจจุบัน น าเสนอผ่าน 3 ประเด็นด้วยกัน ได้แก ่

(1) สถานการณ์อาหารของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย น าเสนอ 

ระบบผลิตอาหารของชุมชนที่พ่ึงพาอาศัยฐานทรัพยากรอาหารทั้ง ดิน น้ า ป่า ตลอดจนการจัดการ

ทรัพยากรดังกล่าวเพ่ือสร้างรายได้เข้าสู่ครัวเรือน 

(2) “ข้าว” กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต ว่าด้วยเรื่อง ขั้นตอนการปลูกข้าว 

โดยอิงระบบการผลิตข้าวตามแนวคิดระบบอาหารชุมชนซึ่งประกอบด้วย การผลิตตลอดจนการ

บริโภค ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  

และ (3) บทสรุป “ข้าว” เม่ือมองผ่านสายตาของชุมชน ว่าด้วยเรื่อง การให้คุณค่าของ

ข้าวที่ยังคงมีและสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งสัมพันธ์กับระบบผลิตอาหารชุมชน 

 

1. สถานการณ์อาหารของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
สถานการณ์อาหารบ้านนาดี น าเสนอการท าการเกษตรของบ้านนาดีในช่วงเวลาร่วมสมัย 

หรือกล่าวคือ เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายของยุคเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบันที่การเกษตรกรรมพืช

เศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทต่อชุมชนเป็นอย่างมาก โดยสะท้อนให้เห็นการเกษตรที่สัมพันธ์กับทรัพยากร

อาหาร ทั้งการใช้ที่ดินในการเพาะปลูก การใช้ผืนป่าและแหล่งน้ าเป็นแหล่งอาหาร เพ่ือเป็นการให้

ภาพรวมของระบบผลิตอาหารของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

1.1 “ธรรมชาติ” ศูนย์รวมความหลากหลายของอาหาร 

เนื่องด้วยลักษณะทางกายภาพของบ้านนาดีที่มีแม่น้ าหมันไหลผ่านหมู่บ้าน รวมถึงมีภูเขา

ล้อมรอบที่ราบ ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านนาดีจึงเก็บและหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติต่างๆ ทั้งพืชผักที่ขึ้น

ตามดิน แหล่งน้ าล าห้วยในหมู่บ้าน และตามป่าภู (เขา) ที่ล้อมรอบชุมชน จึงน า เสนอแหล่งอาหาร

เหล่านี้ผ่าน 2 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย “ดิน” และ “ป่า” ร้านค้าของคนในชุมชน เล่าเรื่องราว

เกี่ยวกับพันธุ์พืช ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบอาหารที่ชาวบ้านสามารถเก็บได้ตามป่าและบริเวณบ้าน 

และอาหารที่ได้จากแหล่งน้ า ผ่านการน าเสนอ เรื่อง “น้ า” แหล่งอาหารและฐานทรัพยากรทาง

การเกษตร 
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  1.1.1 “ดิน” และ “ป่า” ร้านค้าของคนในชุมชน 

ดินและป่าเป็นทรัพยากรส าคัญของคนบ้านนาดี ดังจะเห็นจากการแรกเริ่มถางป่าเพ่ือให้มี

ที่ดินส าหรับตอบสนองอาชีพหลักที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ในอีกทางหนึ่งทรัพยากรดินและป่า

ก็เป็นแหล่งอาหารส าคัญของคนในชุมชน เนื่องจาก ชาวบ้านนาดีสามารถเก็บเกี่ยวพืชผักที่ขึ้นตามป่า

และที่ดินรอบข้างหมู่บ้านมาบริโภคได้ทุกช่วงเวลาตลอดทั้งปี แต่เมื่อ “ต่างฤดูกาล” ก็จะมีพันธุ์พืชที่

แตกต่างกันไป จึงน าเสนอ “ดิน” และ “ป่า” ร้านค้าของคนในชุมชน แบ่งตามฤดูกาล คือ ฤดูร้อน 

ฤดูฝน และฤดูหนาว ดังนี้ 

ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ในช่วงเวลาดังกล่าวมีพืชพันธุ์ที่บริโภค

เป็นประจ าอยู่ 5 ชนิด ประกอบด้วย ต าลึง ผักหวาน ผักหวานป่า ผักเสี้ยว ผักซะอม(ชะอม) ผักอีฮุม

(มะรุม) โดยส่วนมากมักน ามาลวกกินกับน้ าพริกท่ีต าเอง รวมไปถึงน้ าพริกแจ่วด าที่มีส่วนประกอบจาก

น้ าผักสะทอน สินค้าข้ึนชื่อของบ้านนาดี แต่ที่เด่นชัดคือผักหวานและอีฮุม มักน ามาใส่แกง 

 
ภาพที่ 8 แสดง การเก็บผักเสี้ยว 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562) 

 

ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม ในช่วงเวลาดังกล่าวมีผักขม และ

ส่วนมากเป็นเห็ด ทั้งเห็ดเถาะ เห็ดแกง เห็ดหน้าแดง เห็ดละโว้ และหน่อไม้ รวมถึงผักสวนครัวที่ปลูก

ไว้กินตลอดปี เนื่องจากฤดูฝน สามารถหาของป่ากินได้อย่างหลากหลาย ชาวบ้านจึงมักเดินเข้าตามภู

ใกล้บ้าน เมื่อเก็บได้จ านวนมาก จึงมีการถนอมอาหารไว้รับประทานในช่วงเวลาอ่ืน เช่น การต้มเค็ม 

และดอง เป็นต้น 
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ผักมันก็มีขึ้นตามที่นา พอเอาข้าวออกแล้วไถใส่ข้าวโพด ผักขมจะแดงๆ 

ขึ้นมาตามข้างต้นข้าวโพด 

(ค าพัก กินูน, สัมภาษณ์: 2 พฤษภาคม 2562) 

 

ในการน ามาประกอบอาหารผักมักน ามาลวกจิ้มน้ าพริก ส่วนเห็ดมีหลากหลายรูปปแบบ 

หากชอบรับประทานสด มักจะลวกเหมือนผักชนิดอ่ืนๆ นอกจากนั้นจะนไปต้มเค็มและใส่แช่แข็งไว้ 

สามารถน ามาบริโภคได้ในฤดูกาลอื่น 

 

เก็บได้เยอะ กินเยอะแล้วมันเบื่อเราก็จะเก็บไว้ เอาไปต้มน้ าปลา ใส่ฟรีซ 

กินได้อีกเป็นเดือน 

(ค าพัก กินูน, สัมภาษณ์: 5 พฤษภาคา 2562) 

 

จากค าบอกเล่าจะเห็นได้ว่า ชาวบ้านมีการ “ถนอมอาหาร” เมื่อสามารถหาอาหารได้

จ านวนมาก การแปรรูปอาหารจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งเพ่ือให้มีอาหารในฤดูกาลที่สามารถหาอาหารได้

น้อยอย่างเช่นช่วงฤดูแล้ง 

 

ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงเวลาดังกล่าวของป่าหาได้

ไมม่ากนัก แต่ชาวบ้านจะนิยมปลูกผักไว้บริโภคเพ่ิมเติม เช่น ผักกาดหอม ผักชีลาว เป็นต้น ผักเหล่านี้

มักจะปลูกในที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว เนื่องจาก ครัวเรือนที่ไม่เพาะปลูกข้าวโพดแล้งในที่นา 

มักจะปลูกผักไว้ทั้งกินเอง แบ่งให้ญาติพ่ีน้อง และหากมีมากก็สามารถขายไดต้ามโอกาส 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า พันธุ์พืชที่สามารถหาบริโภคได้ตามแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยดินและป่า ชาวบ้านสามารถเลือกบริโภคได้ตามฤดูกาล โดยวิธีการ

น ามาประกอบอาหารสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบหลัก คือ น ามาลวกหรือกินสด และน าไปเป็น

ส่วนประกอบของแกง โดย “โต้ย” เป็นรูปแบบของการใช้ข้าวเหนียวบริโภคควบคู่กับเครื่องเคียงต่างๆ   

นอกเหนือจากนั้น “แมงและแมลง” เป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากความอุดมสมบูรณ์ของป่า ซึ่งใน

แต่ละช่วงเวลาของปีชาวบ้านจะมีแมงและแมลงที่น ามาบริโภคแตกต่างกันไป เช่น ในฤดูร้อน หรือหลัง

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมีเรไร (จักจั่น) เมื่อฝนตกตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมบริโภค แมงจินูน แม่เป้ง

(มดแดง) แมงจิซอน รวมไปถึงเห็ดที่มักมาพร้อมกับความชื้น ทั้งยังมีกบ เขียด ส่งเสียงร้องตลอดช่วง

ฤดูฝน จนกระท่ังฤดูหนาวข้าวออกรวงจะมีหนูมาท าให้ผลผลิตเสียหาย ชาวบ้านจึงบริโภคหนูดังกล่าว 
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จะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากผักที่ชาวบ้านนิยมบริโภคในทุกๆ มื้ออาหารอย่างเป็นประจ า

แล้วนั้น แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ยังให้แมงและแมลง และสัตว์ อ่ืนๆ ซึ่งเป็นเสมือน 

“กับแกล้ม” หรือ “อาหารว่าง” ไว้บริโภคแทนขนมหลังมื้ออาหาร สิ่งเหล่านี้ สะท้อนความสัมพันธ์

และการจัดการหาอาหารที่หลากหลายหมุนเวียนมาบริโภคในครัวเรือนของชาวบ้านนาดีตลอดทั้งปี 

ดังเช่นค าบอกเล่าของคุณลุงสงกรานต์ กินูน หลังจากกลับจากการหาผักหวานป่าว่า 

 

เราเดินเข้าไปตามแนวป่าก็จ าได้ว่าตรงนี้มันเคยเกิด อยากกินก็เดินเข้ามา

เก็บ มีคนเอาผักหวานป่ามาปลูก ยอดมันไม่อ่อนเหมือนเข้าไปเก็บในป่าหรอก เอาไป

แกงกินน้ าหวานดีแท้ 

(สงกรานต์ กนิูน, สัมภาษณ์: 3 พฤษภาคม 2562) 

  

  1.1.2 “น้ า” แหล่งอาหารและฐานทรัพยากรทางการเกษตร 

แหล่งน้ า นอกจากช่วยหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ทางการเกษตรทั้งหลายแล้ว ยังเป็นฐานทรัพยากร

ส าคัญที่ท าให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงอาหารจ าพวกสัตว์น้ าได้อีกด้วย แหล่งน้ าสามารถแบ่งได้ 2 

ลักษณะหลัก ประกอบด้วย แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ได้แก่ ล าน้ าหมัน ล าห้วยกอก หนองนาดี และ

แหล่งน้ าทีขุ่ดข้ึนเอง เช่น บ่อกักเก็บน้ า เพ่ือใช้ทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์น้ าไว้บริโภค 

 
ภาพที ่9 แสดง ปลาที่หาได้จากนาน้ าท่วม 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
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อาหารตามแหล่งน้ าธรรมชาติ จะสามารถหาได้ในช่วงฤดูร้อนหรือช่วงน้ าน้อยเป็นส่วนมาก 

ทั้งหอยและกุ้ง แต่ปลาสามารถหาบริโภคได้ทั้งปี เหตุที่หอยและกุ้งสามารถหาบริโภคได้ในช่วง

หน้าแล้งเป็นเพราะการ “งม” ตามแหล่งน้ าต่างๆ จะสามารถงมได้ง่ายกว่าในช่วงที่น้ าน้อย เนื่องจาก

กระแสน้ าไม่แรง นอกจากนี้ ยังมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า คือ เขียด และฮวก (ลูกอ๊อด) ซึ่ งฮวก แม่หนุ่ย 

หรือนางสิริมา วงษ์มานิตย์ บอกเล่าว่าในปัจจุบันหารับประทานได้ยากกว่าเดิม และการซื้อขาย ใน

ตลาดก็มีราคาที่สูงขึ้น นอกจากสัตว์น้ าแล้ว ยังมีพืชน้ า คือ “เทา” ลักษณะคล้ายสาหร่าย นิยมน ามา

ท าลาบ เทาจะหาได้ตามแหล่งน้ ามักจะติดตามหิน หรือใช้กระชอนดักได้ และจะพบในช่วงฤดูหนาว

และฤดูร้อน หากช่วงที่ฝนตกแม่น้ าหมันมีสีขุ่นและน้ าแรงจะไม่สามารถหาเทาได้ (ค าพัก กิ นูน, 

สัมภาษณ์: 6 พฤษภาคม 2562) 

 

ตามน้ าหมัน ตามนาน้ าท่วมก็ไปหาได้ น้ าหมันช่วงนี้ก็มีนะ หอยหน่ะ แต่

ถ้าช่วงหน้านา (ฤดูกาลท านา) น้ าเยอะ น้ าขึ้น ฝนตกแล้ว ก็หายาก เขาไม่งมกัน 

(ค าพัก กินูน, สัมภาษณ์: 2 พฤษภาคม 2562) 

 

การขุดบ่อเลี้ยงปลาสามารถท าได้ในกรณีที่เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินมีที่ดินจ านวนมาก 

สภาพดินสามารถขุดท าบ่อในการกับเก็บน้ าได้ น้ าในบ่อจะถูกใช้ในปีที่ฝนแล้งบริเวณที่นาของตน ใน

ขณะเดียวกันบ่อปลาจะเป็นแหล่งอาหารทั้งปลาช่อน ปลาขาว ปลาตะเพียน กุ้ง และหอย ได้อีกด้วย 

สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้น คือการปลูกผักและผลไม้ไว้โดยรอบบ่อน้ า เช่น กล้วย ผักสวนครัว ซึ่ง

สามารถเก็บผลผลิตบริโภคได้เกือบทั้งปี 

การน ามาประกอบอาหารหากเป็นปลาพันธุ์เล็กจะน ามาท าหมก ทอด เช่นเดียวกันกับกุ้ง 

ส่วนหอยมักน ามาท าแกงคั่วและผัดกิน กินกับข้าวเหนียวในมื้ออาหาร 

จากการน าเสนอ “ธรรมชาติ” ศูนย์รวมความหลากหลายของอาหาร สะท้อนให้เห็นว่า 

ชาวบ้านนาดีมีการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นเครื่องเคียงในการปริโภคอาหารในแต่ละมื้อ การ

พ่ึงพาทรัพยากรเหล่านี้มีส่วนช่วยในการ “ประหยัดค่าใช้จ่าย” ที่ครัวเรือนของตนต้องเสียหากซ้ือจาก

ตลาด หรือในครัวเรือนที่มีเงินไม่เพียงพอที่จะพ่ึงพาระบบตลาด ธรรมชาติเหล่านี้ยังคอยเกื้อหนุนให้มี

อาหารไว้เลี้ยงชีพได้ตลอดทั้งปีตามฤดูกาล 
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1.2 “ที่ดิน” ฐานทรัพยากรหลักของวิถีชีวิตเกษตรกรรม 

จากการน าเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่า ดินและป่าเป็นแหล่งอาหารที่ได้จากธรรมชาติ  ในอีก

ทางหนึ่งดินได้ถูกการจัดสรรให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูก มีทั้งการเพาะปลูกเพ่ือการค้า ดังเช่น 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา เป็นต้น รวมถึงการเพาะปลูกเพ่ือการยังชีพ เช่น ข้าวนาและข้าวไร่ เป็น

ต้น ในส่วนนี้จึงต้องการน าเสนอการจัดการที่ดินที่ชาวบ้านนาดีสามารถจ าแนกได้ 2 รูปแบบ คือ การ

ใช้ที่ดินเพ่ือเพาะปลูกพืชพันธุ์และบริโภคผลผลิตดังกล่าว ในเรื่อง พืชอาหารจากการเกษตร: การ

จัดการที่ดินเพื่อความอ่ิมท้อง และอีกส่วนหนึ่งคือการใช้ที่ดินเพ่ือสร้างรายได้ ผ่านการน าเสนอพืช

เศรษฐกิจ: การจัดการที่ดินเพื่อสร้างรายได้ 

 

  1.2.1 พืชอาหารจากการเกษตร: การจัดการที่ดินเพื่อความอ่ิมท้อง 

การใช้ที่ดินในการเพาะปลูกเพ่ือยังชีพของบ้านนาดี เป็นการเกษตรที่ยังเห็นได้ชัดอยู่ในบ้าน

นาดี การจัดการที่ดินเป็นไปตามเงื่อนไข คือ “หลังฤดูกาลท านา” ดังนั้น ในการน าเสนอส่วนนี้จึง

อธิบายถึง “ข้าว”พืชอาหารหลักก่อนแล้วจึงอธิบายการเพาะปลูกพืชอาหารในรูปแบบอ่ืนต่อไป 

 

ข้าว 

กิจกรรมทางการเกษตรเพาะปลูกข้าวของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง ข้าวนาปี และข้าวไร่ ในส่วนนี้ต้องการน าเสนอความส าคัญของข้าวที่

แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด ตั้งแต่พันธุ์ข้าว ความแตกต่างของแต่ละพันธุ์ ตลอดจนความนิยมในการ

เพาะปลูกข้าวแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไป  
1. ข้าวนาปี 
การเพาะปลูกข้าวนาปี เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากผลผลิตที่ได้ส่งผล

ทั้งทางปริมาณและคุณภาพที่ได้ กล่าวคือ ได้ปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการ และข้าวพันธุ์ที่ใช้
ปลูกในช่วงนาปีเป็นพันธุ์ข้าวที่ใช้บริโภคในครัวเรือน ได้แก่ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 
6 ผสมยศรินทร์ ข้าวลืมผัว และข้าวจ้าวหอมมะลิ พันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ข้าวเหนียว
พันธุ์ กข 6 เนื่องจาก การเจริญเติบโตต้องการน้ าน้อย ปริมาณน้ าฝนที่ตกในแต่ละปีมักเพียงพอกับ
ความต้องการและสูบน้ าเข้านาเพ่ิมเล็กน้อย อีกท้ัง รสชาติของข้าวยังถูกปาก กล่าวคือ ข้าวมีกลิ่นหอม
และนุ่ม 

2. ข้าวไร่ 
ข้าวไร่จะเพาะปลูกช่วงฤดูฝนและจะอาศัยเพียงแค่น้ าฝนในการหล่อเลี้ยง ไม่ต้องสูบน้ าเข้าสู่

นาเพ่ิมเติม ทั้งยังสามารถปลูกบนที่สูงได้ ซึ่งตอบสนองกับลักษณะทางภูมิประเทศของบ้านนาดี แต่
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ผลผลิตที่ได้น้อยกว่าข้าวนาปี พันธุ์ข้าวที่ใช้ ได้แก่ พันธุ์หางปลาไหล ข้าวก่ า(ข้าวไรซ์เบอร์รี่) ผลผลิตที่
ได้ส่วนใหญ่จะถูกแปรรูปเป็นขนม เช่น ข้าวหลาม ข้าวเหนียวมูน ข้าวแตน ข้าวเรียงเม็ด  

3. ข้าวนาปรัง 
การเพาะปลูกข้าวนาปรัง เป็นรูปแบบการเพาะปลูกที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด เนื่องจาก 

ช่วงที่ท าการเพาะปลูก คือ ช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้อยู่ในช่วงฤดู
ฝน ท าให้ต้องอาศัยน้ าจากแหล่งน้ า คือ ลุ่มน้ าหมัน อีกทั้ง รสชาติของข้าวไม่ถูกปากคนในชุมชนจึงไม่
เป็นที่นิยมน ามาบริโภค หากครัวเรือนใดไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ าจะเปลี่ยนที่นาเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
ปลูกผักสวนครัว หรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวจ าพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลูกถ่ัวด าแทน เป็นต้น พันธุ์
ข้าวนาปรัง ได้แก่ ข้าวเหนียวพันธ์ กข10 ผลผลิตที่ได้มีทั้งน ามาบริโภคและแปรรูปเป็นขนมจีน 

รูปแบบการเพาะปลูก สายพันธุ์ ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ 
ข้าวนา ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6  

 
 

 ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ผสม
ยะสุรินทร์ 

 

 
 

 ข้าวจ้าวหอมมะลิ  

 
 

ข้าวไร่ ข้าวเหนียวพันธุ์หางปลาไหล  
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รูปแบบการเพาะปลูก สายพันธุ์ ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ 
 ข้าวก่ า (ข้าวไรซ์เบอร์รี่)  

 
 

ตารางที่ 4 ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูก 
ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 

ผักสวนครัว 

ผักสวนครัว มีรูปแบบการเพาะปลูก 2 รูปแบบด้วยกัน คือ การเพาะปลูกผักสวนครัวในที่นา

หลังจากการเพาะปลูกข้าว กล่าวคือ ในครัวเรือนที่เพาะปลูกข้าวเสร็จสิ้นแล้ว ที่ดินจะว่างเปล่าในช่วง

เดือนมกราคม ซึ่งบางครัวเรือนได้เลือกจัดสรรการใช้ที่ดินโดยการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือ

ข้าวโพดแล้งเพื่อสร้างรายได้เพ่ิมเติม แต่ในบางครัวเรือนจะเลือกปลูก “ผักสวนครัว” เช่น ผักกาดหอม 

ผักชีลาว เป็นต้น เพ่ือน ามาบริโภคภายในครัวเรือน  

 
ภาพที่ 10 แสดง การปลูกผักสวนครัวบริเวณท่ีนาภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 

 

อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคบริเวณบ้านของตนเอง เช่น ต้นหอม ผักชี 

พริกข้ีหนู มะนาว ย่านาง ต้นชูรส ผักแผว แคนา กะเพรา โหระพา มะหูด(มะกรูด) ผักคาว เป็นต้น ซึ่ง

สามารถใช้ประกอบอาหารได้สารพัดในการบริโภคตลอดทั้งปี 
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ผลไม้ตามฤดูกาล 

ชาวบ้านนาดีมักเพาะปลูกผลไม้ไว้บริโภคภายในครัวเรือน โดยจะปลูกไว้รอบๆ บ้าน และ

ตามไร่นาของตนเอง โดยนิยมปลูกทั้งสัปปะรด เงาะ มะม่วง กล้วย น้อยหน่า มะขาม อย่างเช่น

กรณีศึกษาครัวเรือนของนางค าพัก กินูน ตนเองไม่ได้เพาะปลูกผลไม้ไว้บริโภคมากนัก เพาะปลูก

เพียงแต่มะม่วง กล้วย เงาะ และมะขาม เมื่อญาติพ่ีนาง เช่น นางทิด จันดาหาร ได้ผลผลิตจากที่ไร่ของ

ตนเองมาจะน ามาแบ่งปัน หรือได้ผลผลิตจ านวนมาก ในภาคสนามได้เห็นการน า “สัปปะรด” มาฝาก

ขาย เนื่องจาก นางค าพักเปิดร้านขายของช าและผลผลิตที่ได้มีจ านวนมาก 

จะเห็นได้ว่า ชาวบ้านนาดี มีการจัดการที่ดินเพ่ือเหมาะสมตามฤดูกาล ทั้งยังค านึงถึง 

“อาหาร” ที่บริโภคเป็นหลัก คือ ข้าว โดยจากการส ารวจข้อมูลครัวเรือน 20 ครัวเรือน พบว่า มีเพียง 

4 ครัวเรือน ที่ไม่มีที่ดินส าหรับการเพาะปลูกข้าว โดย 1 ครัวเรือนมีอาชีพเป็นข้าราชการบ านาญ อีก 

2 ครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงใช้จ่ายต่อปีรวมกับค่าเลี้ยงดูจากลูกหลาน และอีก 1 คน

ประกอบอาชีพรับจ้าง ไว้ซื้อข้าวภายในชุมชนไว้บริโภคตลอดทั้งปี สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 

ท่ี ชื่อหัวหน้าครอบครัว อายุ อาชีพ 
จ านวนสมาชิกท่ี

บริโภค 
รายได้ 

รายจ่าย
ข้าว 

แหล่งซื้อ 

1 นายกันหา จันทรศร 84 - 2 2 คนรวม
ต่อเดือน 
24,000 

700-800 
ต่อเดือน  

ข้าวเหนียวท่ีสี
แล้วจากคนใน
หมู่บ้าน 
เนื่องจาก เป็น
พันธุ์ข้าวท่ีบริโภค
มานานแล้ว น่ิม 
หอม อร่อย (กข 
6) 

2 นายจิตร สิงสถิต 71  - ปกติบริโภคคน
เดียว แต่คนแวะ
เวียนมาหาเยอะ
จึงบริโภคข้าว
เยอะ 

32,000/ปี ข้าวเหนียว 
2,500/ปี  
ข้าวจ้าว 
800/ปี 

คนในหมู่บ้าน 

3 นายสมศักดิ์ ศรีบุต
ตา 

65 รับจ้าง 2 35,000/ปี 4,200 ร้านค้าประชารัฐ 

4 นางถวัลย์ จันทร์ศรี 70 ข้าราชการ
บ านาญ 

2 204,000 4,200 คนในหมู่บ้าน 

ตารางที่ 5 แสดง ข้อมูลครัวเรือนไม่เพาะปลูกข้าว 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 
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  1.2.2 พืชเศรษฐกิจ: การจัดการที่ดินเพื่อสร้างรายได้ 

บ้านนาดีเป็นสังคมแห่งการเกษตรกรรมที่ได้รับผลจากนโยบายของภาครัฐในการพัฒนา

เศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ที่เห็นได้ชัดคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ

ยางพารา ในส่วนนี้จึงต้องการน าเสนอเกษตรกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยสะท้อนผ่านการ

จัดการที่ดนิเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ภายในครัวเรือน  

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

 
รูปภาพที่ 11 แสดง การปลูกข้าวโพด 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 

  

ข้าวโพด จะมีการเพาะปลูกทั้งบนพ้ืนที่สูงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าการท าข้าวโพดไร่ และ

ข้าวโพดนาจะท าบริเวณที่นาซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบและจ าเพาะปลูกหลังจากการข้าวนาปีเสร็จสิ้นแล้ว การ

คัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดที่ใช้ปลูก จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของดินในการเพาะปลูก กล่าวคือ ดินประเภท

ต่างๆ มีความเหมาะสมที่ใช้ในการปลูกพันธุ์ข้าวโพดที่แตกต่างกันไป เช่น หากดินเป็นลักษณะของดิน

ทรายจะเลือกปลูกข้าวโพดพัน B80 ไพโอเนีย เป็นต้น แต่มีพันธุ์อ่ืนๆ เช่น D-craft 301, D-creft 

6818 แต่พันธุ์ที่ได้รับความนิยม คือ B80 เพราะสามารถขายทั้งฝัก และราคากิโลกรัมละ 5.20 บาท 

และพันธุ์ CP408 เป็นพันธุ์ที่ขายเฉพาะเมล็ด  

การเพาะปลูกข้าวโพดจะมี 2 รูปแบบ คือ ข้าวโพดนาและข้าวโพดไร่ ข้าวโพดนาจะเริ่มท า

การเพาะปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จสิ้นแล้ว ประมาณปลายเดือนธันวาคมจนถึงเดื อน

มกราคม จะเริ่มท าการเตรียมดินและหยอดเมล็ดพันธุ์ ในขณะที่ข้าวโพดไร่ เป็นการเพาะปลูกบนพ้ืนที่
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สูง ชาวบ้านจะแบ่งสัดส่วนในการเพาะปลูกข้าวโพดและข้าวไร่ โดยข้าวโพดไร่จะเริ่มเตรียมดินในช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมและสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายธันวาคมจนกระทั่ งข้ามปีใหม่มา

เดือนมกราคม โดยจะเก็บเกี่ยวภายหลังข้าวไร่ที่เก็บเก่ียวช่วงเดือนพฤศจิกายน 

รูปแบบการเก็บเกี่ยวมี 2 รูปแบบ คือ เก็บเป็นเมล็ดมักจะใช้เครื่องจักรในการขบวนการ ท า

ให้เสียต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้น อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเก็บเป็นฝักข้าวโพด ซึ่งจะขายได้ในราคาที่สูง

กว่าแต่ต้องแลกมาด้วยเวลาและค่าแรงงานที่จ้างมาหักฝักข้าวโพด ท าให้ในปัจจุบันนิยมเก็บในรูปแบบ

เมล็ดมากกว่าเนื่องจากประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน แต่ต้องเสียต้นทุนค่าเครื่องจักรเพ่ิมเติม 

การค้าขายผลผลิต มักค้าขายกับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งบ้านนาดีต าบลนาดี มีแหล่งรับซื้อหลักอยู่

ที่บริเวณทางไปบ้านห้วยปลาฝา เมื่อถึงช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเย็นของทุกวันมักจะได้ยิน

เสียงรถซิ่ง ขนผลผลิตที่ได้ไปยังแหล่งรับซื้อดังกล่าว 

 

ยางพารา 

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ภาครัฐได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เพาะปลูก ส าหรับ

บ้านนาดียางพาราได้เข้ามาสู่ชุมชนเป็นช่วงเวลาราวๆ 20 ปี นิยมปลูกสายพันธุ์ RRM และเพาะปลูกที่

ลาดชันตามแนวเขาเป็นส่วนใหญ่ การเข้ามาของยางพาราในครั้งแรก ไม่เป็นที่นิยมในการเพาะปลูก

มากนัก จนกระทั่งช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2545 ราคายางเพ่ิมสูงขึ้นท าให้ชาวบ้านขยายพ้ืนที่การ

เพาะปลูกเพ่ิมมากขึ้น แต่ระยะเวลาในการเพาะปลูกกินเวลานานเกือบ 5 ปี กว่าจะกรีดยางและสร้าง

รายได้สู่ครัวเรือนได้ พอถึงช่วงเวลาที่กรีดน้ ายางได้ ราคาขายก็ลดลงมาจนท าให้หลายครัวเรือน

ประสบปัญหาหนี้สินและขาดทุนในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ราคายางมีความผันผวนมาทุกๆ ปี 

ยางพาราจึงได้ว่าเป็นแหล่งรายได้อีกแห่งหนึ่งที่รองลงมาจากการเพาะปลูกข้าวโพด 

 

มะขามหวาน 

 มะขามหวาน เป็นไม้ยืนต้น ที่ใช้ระยะเวลาปลูกจนกว่าจะเก็บผลผลิตครั้งแรกใช้เวลา

ประมาณ 6-7 ปี ในเริ่มแรกชาวบ้านได้รับการส่งเสริมการปลูกเพ่ือเป็นสินค้าเนื่องจากได้ราคาดี แต่

เมื่อหลายครัวเรือนพร้อมใจกันปลูก ปริมาณผลผลิตที่ได้มีจ านวนมาก ท าให้สินค้าล้นตลาด ราคาจึง

ตกต่ าลงและในที่สุดชาวบ้านจึงตัดสินใจโค่นล้มต้นมะขามหวานเกือบทั้งหมด เหลือไว้เพียง 4-5 ต้น 

ไว้บริโภคตามฤดูกาล นอกเหนือจากราคาตกต่ าแล้ว การจัดการผลผลิตของเมื่อช่วงเก็บเกี่ยวยั งเจอ

ปัญหาความชื้นจากน้ าฝน และเชื้อราที่จะท าให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย จนขายไม่ได้ 
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 การน าเสนอพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปรายได้จาก

การเกษตรกรรม ทั้งการเพาะปลูกข้าวโพด ยางพารา และพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ จากการส ารวจครัวเรือน 

20 ครวัเรือน ที่ท าเกษตรกรรม 11 ครัวเรือน ได้ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

 
แผนภาพที ่8 รายได้ที่ได้จากภาคการเกษตรต่อปี 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 
 
ประกอบกับการจัดสรรที่ดินในการเพาะปลูกของบ้านนาดี สามารถสรุปได้ ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 

 
แผนภาพที่ 9 การจัดการที่ดิน 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 
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จากข้อมูลที่น าเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่า รายได้ต่อปีที่ได้จากการเพาะปลูกข้าวโพดและ
ยางพารา เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนบ้านนาดี เนื่องจาก มีครัวเรือนที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 
150,000 บาท ซึ่งรายได้ที่แตกต่างกันในแต่ละครัวเรือนเป็นผลมาจาก 3 ปัจจัยหลักด้วยกัน 
ประกอบด้วย ปริมาณที่ดิน การวางแผนต้นทุนการผลิตทั้งค่าสารเคมี แรงงานและอ่ืนๆ และสุดท้าย 
คือ สภาพอากาศ ทั้งสามส่วนนี้เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้รายได้ที่ได้ต่อปีจะ “คุ้มทุน” ในการผลิตใน
แต่ละครั้งหรือไม่ ซึ่งในการผลิตบางปีอาจส่งผลต่อครัวเรือนจนเกิดภาวะหนี้สินได้ อย่างเช่น ครัวเรือน
ของนายสนุก วังค า ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ าท่วมตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เมื่อ 3 ปีที่แล้วนาย
สนุกจึงต้องกู้ยืมเงิน ธกส. มาจ านวน 120,000 บาท เพ่ือใช้หมุนเวียนค่าใช้จ่ายภาคการเกษตรภายใน
ครัวเรือน โดยการเกษตรดังกล่าวประกอบด้วย การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวนาปี และลงทุน
ยางพารา 

เนื่องด้วย ชาวบ้านนาดียังคงการเพาะปลูกเพ่ือยังชีพอยู่ การเพาะปลูกจึงมีเงื่อนไขหลัก คือ 

“หลังฤดูกาลท านา” ปฏิทินทางการเกษตรจึงมีการจัดการตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 
ข้าวนา             
ข้าวไร ่             
ข้าวโพดไร ่
 

            

ข้าวโพดนา 
 

            

ตารางที ่6 แสดงปฏิทินการเพาะปลูก 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 

 

จากการน าเสนอ พืชเศรษฐกิจ: การจัดการที่ดินเพื่อสร้างรายได้ จะเห็นได้ว่า การจัดการ

ที่ดินของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเงื่อนไข 2 ประการที่สอดคล้องกัน 

ประกอบด้วย เงื่อนไขทางด้านที่ดิน และเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ คือ เงินทุนในแต่ละปี กล่าวคือ 

เงื่อนไขทางด้านที่ดินเป็นเสมือน “ข้อจ ากัด” ที่เกษตรกรจะสามารถออกแบบและวางแผนการ

เพาะปลูกพืชในรูปแบบต่างๆ ได้ หากมีที่ดินอยู่บนที่ไร่การเพาะปลูกจะมีทั้งยางพารา ข้าวไร่ และ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หากครอบครองที่ดินเป็นที่ราบจะสามารถเพาะปลูกข้าวนา ข้าวโพด และผักผลไม้

ต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่ง โดยรูปแบบการเพาะปลูกและจ านวนการถือครองที่ดิน

น ามาซึ่ง “รายรับ” ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็น “เงินทุน” เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกข้าว ดังสังเกตเห็นได้จากปฏิทิน
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การเกษตรที่ช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตมักจะอยู่ก่อนฤดูกาลเริ่มท านาเสมอ การเพาะปลูกจึงอยู่

ในรูปแบบของเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละปี 

 

1.3 การปศุสัตว์: หมู ไก่ วัว สัตว์สร้างรายได้ 

การเลี้ยงสัตว์ชาวบ้านนาดีจะนิยมเลี้ยง

ไก่ไว้เป็นอาหาร และยังสามารถบริโภคไข่ได้อีก

ด้วย มีบางครัวเรือนที่ท าฟาร์มไก่ไข่ ส่วนหมูจะ

เลี้ยงเพ่ือขาย การเลี้ยงจะน าแกลบที่ได้จากการสี

ข้าวมาให้หมู และขี้หมูสามารถน ามาเป็นปุ๋ยอย่าง

ดี ของการ เพาะปลู ก พืชสวนครั ว ได้ ต่ อ ไป 

เช่นเดียวกันกับวัว เลี้ยงเพ่ือขายมากกว่าเป็น

แรงงานในภาคการผลิต 

ภาพที่ 12 แสดง การเลี้ยงสัตว์ของบ้านนาดี 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 
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1.4 “ตลาด” พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนและเลือกสรรเพื่อบริโภค 

“อาหาร” เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิตประจ าวัน ในอดีตชาวบ้านนาดีมีการ

พ่ึงพาป่า และน้ าในการหาอาหารเพ่ือยังชีพ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปบริบทในปัจจุบัน ทั้งเงื่อนไข

เกี่ยวกับเวลาที่เร่งรีบ การท างานที่แทบไม่มีวันหยุด “ตลาด” จึงกลายเป็น “สื่อกลาง” ในการ

แลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือให้ชาวบ้านได้บริโภค ทั้งยังสร้างความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เดิมต้อง

ใช้แรงกายและเวลาในการหาของป่ามาบริโภค แต่ในปัจจุบันเราสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าโดยใช้ 

“เงิน” ในการจับจ่ายใช้สอยแทนได้ ในส่วนนี้จึงน าเสนอตลาดทั้งในรูปแบบของ “ตลาดหยุดนิ่ง” และ 

“ตลาดเคลื่อนที่” แหล่งแลกเปลี่ยนและเลือกสรรเพื่อบริโภค 

 

“คลองถม” ตลาดสดบ้านนาดี 

 
ภาพที่ 13 แสดง ตลาดคลองถม 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 

 

คลองถม เป็นตลาดแห่งหนึ่งที่เปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ตั้งอยู่บริเวณ

ทางเข้าหมู่บ้านจากทางบ้านนาหมูม่น ตั้งแต่ช่วง 13.00 น. จนถึง 16.00 น. มีสินค้ามาค้าขายอย่าง

หลากหลายทั้งเสื้อผ้า รองเท้า ของสด ผัก ผลไม้ตลอดจนขนมต่างๆ จากค าบอกเล่าของนางค าพัก กิ

นูน สะท้อนว่า ในช่วงบ่ายที่ตลาดเริ่มตั้งจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นชาวบ้านเก็บของป่ามาขาย มีทั้งผัก 

เห็ด หน่อไม้ แมงและแมลงที่มีตามฤดูกาล ในช่วงฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
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สิงหาคม ตลาดจะครึกครื้นมาก เนื่องจาก ชาวบ้านสามารถเก็บของป่าได้หลากหลายชนิดและ ได้

จ านวนมาก ตามแหล่งน้ าในชุมชนก็เช่นเดียวกัน จะมีความอุดมสมบูรณ์มากเป็นพิเศษ แต่ในหน้าแล้ง

คือช่วงมีนาคมจนถึงต้นพฤษภาคม จะพบกับอาหารแห้ง ของดอง หรือกล่าวคืออาหารที่ผ่านการแปร

รูปถนอมอาหารมาแล้ว 

 

“รถเร่” ร้านค้าเคลื่อนที ่

 
ภาพที ่14 แสดง รถเร่ขายสินค้า 

ภาพถา่ยโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 

 

รถเร่ขายสินค้ามี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ รถเร่ขายของสดและรถเร่ขายอาหารปรุงส าเร็จ 

ชาวบ้านเรียกรถเร่เหล่านี้ว่า “รถกับข้าว” ซึ่งจะมาในช่วงสายของทุกๆ วัน ชาวบ้านที่อยู่ติดบ้าน 

หรือไม่สะดวกออกไปซื้อตลาดหรือแหล่งขายอ่ืนๆ จึงกลายเป็น “ลูกค้าประจ า” ของรถเร่ขายกับข้าว

อยู่เสมอ รถเร่ขายของสดมักจะมีเครื่องครัว เช่น น้ าปลา ผงชูรส มาขายคู่กับหมู ไก่ เนื้อ และผัก ส่วน

รถขายอาหารปรุงส าเร็จจะเป็นลักษณะของกับข้าวถุง เหมือนร้านข้าวแกงเคลื่อนที่ มีขนมหวานควบคู่

กันมาด้วย 

 จะเห็นได้ว่า ความสะดวกสบายได้เข้ามาเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ระบบอาหารของชุมชนได้มี

การเปลี่ยนแปลงไป “เงินทุน” ได้เข้ามามีบทบาทในการซื้อแรงงานและเวลาที่ต้องเสียไปกับการหา

ของป่าเพ่ือบริโภค ระบบตลาดจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญและกลายเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนใน

ที่สุด อีกทางหนึ่ง ตลาด ได้สะท้อนวิถีชีวิตที่ชาวบ้านคุ้นชินในการบริโภคสินค้า และความอุดมสมบูรณ์

ของระบบอาหารบ้านนาดี ที่ป่าและแหล่งน้ ายังสามารถเป็นที่พ่ึงพาได้อยู่จวบจนปัจจุบัน 

จากการน าเสนอ สถานการณ์อาหารของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด

เลย ข้างต้นทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ระบบอาหารของบ้านนาดีตั้งแต่การผลิตทั้ง การหาอาหาร การผลิต
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เพ่ือขายเพ่ือสร้างรายได้ ตลอดจนการแปรรูปผ่านการถนอมอาหารและแหล่งแลกเปลี่ยน คือ ตลาด 

เป็นผลมาจาก 3 เงื่อนไขหลัก สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

เงื่อนไขแรก ฐานทรัพยากรของชุมชนบ้านนาดี ที่ชาวบ้านได้พ่ึงพาทั้งน้ าในการใช้เป็นส่วน

หนึ่งของแหล่งอาหาร และหล่อเลี้ยงระบบการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน ดินฐาน

ทรัพยากรที่เป็นเงื่อนไขในการเพาะปลูกรูปแบบต่างๆ ทั้งการปลูกในรูปแบบไร่และรูปแบบนา ได้

ผลผลิตและเป็นที่มาของเงินทุนหมุนเวียนของครัวเรือนในแต่ละปี ทั้งสามารถเพาะปลูกผักสวนครัว 

ตลอดจนได้ “ข้าว” แหล่งอาหารหลักอีกด้วย และป่าแหล่งต้นน้ าและแหล่งอาหารที่ชาวบ้านสามารถ

พ่ึงพาได้ตามฤดูกาลได้ตลอดทั้งปี 

เงื่อนไขที่สอง มิติทางด้านสังคมวัฒนธรรม จะเห็นได้จากองค์ความรู้ที่ชาวบ้านมีในการ

จัดการหาของป่า การแปรรูปอาหารและสามารถเก็บไว้บริโภคได้ในช่วงที่ขาดแคลน และการปรับตัว

ให้เข้าสู่ระบบตลาด ระบบตลาดที่หมายถึงไม่เพียงแต่เรื่องอาหารและข้าวของเครื่องใช้เท่านั้น แต่ยัง

หมายรวมถึงแหล่งซื้อขายสารเคมี และอุปกรณ์ในการเกษตรที่เป็นส่วนส าคัญท า 

ให้รูปแบบการเกษตรและระบบอาหารมีความเปลี่ยนแปลงไป ความสะดวกสบายและเงิน 

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ทั้งหมดนี้ เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านให้เข้ากับ

บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้  

เงื่อนไขที่สาม มิติทางด้านเศรษฐกิจ จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า นโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจของภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการที่ดินตลอดจนอาชีพของคนในชุมชนเป็นอย่าง

มาก จากเดิมเป็นการใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกเพ่ือยังชีพ มีพ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูกข้าว แต่การ

พัฒนาทางเศรษฐกิจที่สร้างอาชีพใหม่ คือ “เกษตรกรเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว” จ าพวก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางพารา เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายได้ที่จะคอยหล่อเลี้ยงคนในครัวเรือนของตนเอง 

จากการน าเสนอข้างต้นจะเห็นได้ว่า ชาวบ้านนาดีเป็นลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน สามารถขาย

ผลผลิตจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ปีต่อปี เมื่อขายได้จะมาลงทุนท าข้าวไว้บริโภค และรับจ้างหรือกู้ยืม

เพ่ือให้ได้เงินมาเป็นทุนท าข้าวโพดในปีถัดไปวนเวียนอยู่เช่นนี้ 

จากการกล่าวถึง ระบบอาหารของชุมชนที่การผลิตตลอดจนการบริโภค จะเห็นได้ว่า 

“ข้าว” เสมือนอยู่ตรงกลางของวงล้ออาหารของบ้านนาดี สังเกตได้จาก เมื่อหาอาหารได้แล้วจึงน ามา

บริโภคกับข้าว เมื่อขายผลผลิตทางการเกษตรได้ในแต่ละปี หรือมีเงินทุนจะน ามาลงทุนกับการ

เพาะปลูกข้าวเพ่ือให้มีไว้ส าหรับบริโภคตลอดทั้งปี แต่อย่างไรก็ตาม การเพาะปลูกเพ่ือให้มีข้าว

เพียงพอและสามารถเข้าถึงอาหารได้ต้องผ่านการ “วางแผน” และ “ปรับตัว” ให้ทันต่อเงื่อนไขที่ยาก

จะรับมือทั้งสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ฐานทรัพยากรตลอดจนความเสี่ยงในภัยพิบัติ สังคมวัฒนธรรม และ
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นโยบายทางเศรษฐกิจที่เข้ามีบทบาทกับเงินทุน ปัจจัยหนึ่งของการเพาะปลูกข้าว ซึ่งผู้ศึกษาจะ

กล่าวถึงในส่วนถัดไป 

 

2. “ข้าว” กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต 
ข้าว กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต เป็นการน าเสนอระบบการผลิตข้าวของบ้าน

นาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งน าเสนอผ่าน 3 ส่วน ประกอบด้วย การวางแผนเพื่อ

การเพาะปลูกข้าว ว่าด้วยเรื่องการจัดการฐานทรัพยากรทางการผลิตทั้งที่ดิน เงินทุน แรงงาน 

ตลอดจนอุปกรณ์ทางการเกษตรทั้งเครื่องจักรและสารเคมี วิธีการเพาะปลูกข้าว สะท้อนขั้นตอนการ

ผลิตข้าวตั้งแต่การเตรียมดินตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตดังกล่าว และส่วนสุดท้าย คือ การจัดการ

ผลผลิต เป็นการน าเสนอการจัดสรรผลผลิตที่ได้ของบ้านนาดี เพ่ือให้มีบริโภคตลอดทั้งปี การน าเสนอ

ระบบการผลิตข้าวทั้ง 3 ส่วนนี้ สะท้อนการรับมือกับเงื่อนไขหลัก 3 ประการ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ  

2.1 การวางแผนเพื่อการเพาะปลูกข้าว 

การเตรียมการในการเพาะปลูกแต่ละปี ชาวบ้านมีสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นปัจจัยหลักในการ

เพาะปลูก อยู่ 5 ปัจจัยด้วยกัน ประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ทางการเกษตร และ

เงินทุน ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้ “การวางแผน” ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทั้งสิ่งแวดล้อมในปีนัน้ๆ ใน 4 ปี

ที่ผ่านมาจนกระทั่งปีที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ชาวบ้านประสบกับปัญหาน้ าท่วมในช่วงที่ข้าวก าลังตั้ง

ท้อง ในหลายครัวเรือนมีการปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนั้น เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ คือ 

ราคาต้นทุนการผลิต และราคาขายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือมาท าทุน สิ่ งเหล่านี้ล้วนท้าทาย

ความสามารถในการวางแผนและจัดการการเพาะปลูก โดยน าเสนอผ่าน 5 ปัจจัยที่ส าคัญ ตามล าดับ 

2.1.1 ที่ดิน 

ที่ดิน เป็นปัจจัยส าคัญประการแรกที่จะก าหนดรูปแบบของการเพาะปลูก กล่าวคือ ที่ดินบน

เขาซึ่งมีความลาดชัน จะใช้ส าหรับการท าข้าวไร่ และที่ราบลุ่มใช้ส าหรับท าข้าวนา ครัวเรือน 15 

ครัวเรือนจากทั้งหมด 20 ครัวเรือนที่ได้ท าแบบสอบถาม มีที่ดินส าหรับเพาะปลูกข้าว แต่อีก 1 

ครัวเรือน คือ นางสมหมาย วังค า มีอาชีพหลักคือรับจ้างท าสวนดอกไม้ แต่ในฤดูกาลท านาจะรับจ้าง

ท านาข้าวเพ่ือให้ได้ค่าจ้างเป็น “ข้าว” กลับคืนมาด้วย 

การจัดสรรที่ดินในการเพาะปลูกข้าวของบ้านนาดี จาก 15 ครัวเรือน มีการครอบครองที่ดิน

ทั้งท่ีนาและที่ไร่ จ านวน 3 ครัวเรือน ครอบครองที่ดินเฉพาะที่ไร่ จ านวน 1 ครัวเรือน และครอบครอง

ที่ดินเฉพาะที่นา จ านวน 11 ครัวเรือน ซึ่งสามารถสรุปจ านวนและสัดส่วนการจัดการที่ดินได้ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 10 สัดส่วนการเพาะปลูกท่ีนาและที่ไร่ 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 

 

จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่า บ้านนาดีนิยมปลูกข้าวบนที่นามากกว่าที่ไร่ เนื่องจาก 

สภาพแวดล้อมของบ้านนาดี มีลักษณะเป็นที่ราบการเพาะปลูกจึงนิยมท านาบนที่ราบมากกว่า และอีก

ปัจจัยหนึ่ง คือ บนที่ไร่มักใช้ส าหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีปฏิทินการเพาะปลูกในช่วงเวลา

เดียวกัน ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 

นอกจากนี้ การวางแผนการใช้ที่ดินยังต้องค านึงถึง อีก 3 ปัจจัยหลัก คือ น้ า สภาพอากาศ 

และผู้บริโภค แหล่งน้ าส าคัญของการเพาะปลูก คือ ล าน้ าหมัน และอีกทางหนึ่งคือ คลองส่งน้ า เพ่ือ

เอ้ืออ านวยให้พ้ืนที่ที่อยู่ไกลแหล่งน้ า ตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมานี้ กรณีศึกษา เช่น นางระเบียบ พา

ประโยชน์ นางบ้วน เหมบุรุษ และนายนพพร วังค า ประสบปัญหา “น้ าท่วม” ที่นาในช่วงฤดูกาลน้ า

หลากที่ข้าวก าลังออกรวง นางระเบียบและนางบ้วน มีการครอบครองเพียงแค่ที่นา และใกล้กับล าน้ า

หมันท าให้ได้รับผลผลิตจากการเอ่อล้นของน้ าหมัน ผลผลิตได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด แต่นาย

นพพร วังค า ครอบครองทั้งที่นา จ านวน 9 ไร่ และที่ไร่ จ านวน 4 ไร่ ที่ได้จากการจัดสรรจากที่ดิน

ทั้งหมด 36 ไร่ แบ่งเป็น เพาะปลูกยางพาราจ านวน 12 ไร่ ข้าวโพดจ านวน 20 ไร่ และที่เหลือใช้

เพาะปลูกข้าว  
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4 ปีมานี้ ข้าวนาไม่ค่อยได้กิน น้ ามันท่วมหมด ปีนี้ท าไป 9 ไร่ ลงทุนไปก็

แยะเสียเกือบหมด ดีที่มีเขา ปลูกยังได้กินอยู่บ้าง ไม่ต้องซื้อ 

(นายนพพร วังค า, สัมภาษณ์: 5 พฤษภาคม 2562) 

 

ในขณะที่ นางบ้วน เหมบุรุษ มีการครอบครองที่นาทั้งหมด 30 ไร่ แต่ผลผลิตเสียหายเกือบ

ทั้งหมด จึงได้หาทางออกโดย “การรับจ้างท านา” เพ่ือได้มาซึ่งข้าวแทนค่าแรง (บ้วน เหมบุรุษ, 

สัมภาษณ์: 4 พฤษภาคม 2562) 

ปัจจัยที่ 3 คือ ผู้บริโภค ปัจจัยนี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการที่ดินเพ่ือนเพาะปลูก 

“ข้าวจ้าว” ในครัวเรือนที่มีญาติพ่ีน้อง หรือลูกหลานท างานและเรียนในต่างจังหวัด รวมถึง

กรุงเทพมหานครจะมีการจัดสรรที่ดินไว้ส าหรับการเพาะปลูกข้าวจ้าว เพ่ือได้มาซึ่งผลผลิตที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน 

จะเห็นได้ว่า นอกจากที่ดินจะเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการก าหนดรูปแบบวิถีการเพาะปลูก

แล้วนั้น เงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพอากาศยังเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ชาวบ้านจะต้องวางแผนรับมือ เพ่ือให้

ได้มาซึ่งผลผลิตข้าวที่จะต้องบริโภคตลอดทั้งปี ในกรณีนี้ จะเห็นทั้งการรับจ้างท านาของผู้อ่ืน เพ่ือให้

ได้มาซึ่งผลผลิตข้าว และอีกกรณีหนึ่งคือจัดสรรพ้ืนที่ไร่ของตนเอง จากการเพาะปลูกทั้งยางพาราและ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการลดจ านวนที่ดินในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพ้ืนที่ไร่ลง 1 ไร่กว่า 

และเปลี่ยนมาเพาะปลูกข้าวไร่เพื่อเป็นแหล่งอาหารภายในครัวเรือน 

 

2.1.2 เมล็ดพันธุ์และการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูก 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ประกอบด้วย การซื้อเมล็ดพันธุ์ ผู้ขาย คือ 

นางค าพัก กินูน (บานเย็น แสนประสิทธิ์, สัมภาษณ์: 26 มกราคม 2562) ซึ่งจะไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาจาก

จังหวัดอุดรธานี ขายเป็นแพ็ค ซึ่งแต่ละแพ็คจะมีถุงเล็กๆ ภายในอีกจ านวน 25 ถุง ราคาเมล็ดพันธุ์จะ

แตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ราคา 700-900 บาท ปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ 

คิดเป็นต่อไร่ จะใช้อยู่ที่ประมาณ 40 ถุง หรือแพ็คครึ่ง 

 
ปกติแล้วบ้านนี้จะมาบอกว่าเอา 20 ถุงบ้าง 30 ถุงบ้าง เราก็จะจดๆ ไว้ไป

ซื้อทีเดียว เวลาซื้อทีก็ไปซื้อที่อุดรธานี เราเอามาขายหมดทั้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ต่าง
พันธุ์ราคาก็ต่างกันไป 700-900 บาท เอามาขายก็จะคิดราคาน้ ามันรถที่เราไปซื้อเพิ่ม
นิดหน่อย แล้วพวกเมล็ดพันธุ์ เมล็ดมันจะงามๆ 

(นางค าพัก กินูน, สัมภาษณ์ : 25 มกราคม 2562) 



 

96 
 

อีกวิธีหนึ่งในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ คือ การคัดเลือดเมล็ดข้าวเปลือกที่เป็นผลผลิตจากที่นา
ของตนเอง โดยเลือกจากเมล็ดที่เรียว สวย กล่าวคือ เมล็ดที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด คัดเลือกและแยก
ไว้ส าหรับเป็นเมล็ดพันธุ์เพ่ือใช้ในการท านาครั้งต่อไป โดยปกติแล้วจะใช้วิธีการคัดเลื อกเมล็ดใน
ลักษณะนี้ก็ต่อเมื่อปีดังกล่าวได้สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์มาแล้ว ในปีถัดไปจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ต้นทุนการผลิตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์อีก (บานเย็น แสนประสิทธิ์, สัมภาษณ์ : 26 มกราคม 2562) 

 

 
ภาพที่ 15 แสดง เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ส าหรับใช้ปลูกในปีถัดไป 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 
 

2.1.3 แรงงาน 

ในการเพาะปลูกข้าวของบ้านนาดี สามารถจ าแนกแรงงานอออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. แรงงานภายในครัวเรือน ระบบครอบครัวและเครือญาติ ยังปรากฏบทบาทอย่างชัดเจน

อยู่ในสังคมของบ้านนาดี อย่างเช่น กรณีศึกษาครัวเรือนของนายหมวด เหมือนศรีชัย ที่มีแรงงานหลัก 

คือ ตนเอง ภรรยา และลูกชายอีก 2 คน ส่วนแรงงานส ารอง คือ ลูกและหลานอีก 3 คน เมื่อถึงฤดูกาล

ท านาจะแวะเวียนกลับมาบ้าน จากอาชีพหลักของตนเอง ทั้งท างานห้างร้าน และเล่าเรียนในเมือง 

เพ่ือช่วยในขบวนการผลิต  

2. แรงงานจากการจ้างงาน การจ้างงานของบ้านนาดี สามารถแบ่ง “ค่าจ้าง” ได้เป็น 2 

รูปแบบ คือ ค่าจ้างเป็นเงินคิดตามค่าแรงขั้นต่ า คือ วันละ 300 บาท และอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ค่าจ้าง

เป็น “ผลผลิต” ซึ่งก็คือ “ข้าว” กล่าวคือ ผู้ครอบครองที่ดินจะเสียเงินทุนไปกับสารเคมีทางการเกษตร 
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และเมล็ดพันธุ์ แต่ส าหรับแรงงานในการท า จะใช้คนในชุมชนที่รู้จักมักคุ้นกันดีมาเป็นคนท าให้ ตั้งแต่

การหว่านกล้าจนกระทั่งเก็บเกี่ยว เมื่อได้ผลผลิตแล้ว จะแบ่งในผู้ที่ท านา 2 ส่วน และให้เจ้าของที่ดิน

อีก 1 ส่วน ดังเช่น กรณีศึกษา นางนิด จันดาหาร อายุ 70 ปี มีที่นาเป็นของตนเอ จ านวน 13 ไร่ แต่

ไม่มีเรี่ยวแรงในการเพาะปลูก จึงใช้รูปแบบการจ้างงานดังกล่าว (นิด จันดาหาร, สัมภาษณ์ : 4 

พฤษภาคม 2562)  

3. แรงงานจากการเอาแรงและการคืนแรง  การแลกเปลี่ยนแรงงานในรูปแบบนี้ ไม่

เพียงแต่แลกเปลี่ยนเฉพาะการเพาะปลูกข้าวเท่านั้น แต่ยังสามารถแลกเปลี่ ยนแรงงานกับการ

เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย กล่าวคือ เมื่อถึงช่วงเวลาของการเพาะปลูกข้าวจะมีการเอาแรง

ในการด านาหรือเกี่ยวข้าว คิดเป็นรายวัน เมื่อมาเอาแรงแล้วจะมีการเลี้ยงอาหารเที่ยงและอาหารเย็น 

การคืนแรงสามารถท าได้ทั้งไปช่วยนาคนอ่ืน และอีกทางหนึ่งคือ “หักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” มักจะปฏิบัติ

ในกรณีที่แรงงานและเงินุทนไม่เพียงพอต้องขอแรงจากคนในชุมชน และผลัดเปลี่ยนกันตลอดทั้งปี (ค า

พัก กินูน, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 

2.1.4 อุปกรณ์การเกษตร 

อุปกรณ์การเกษตร ประกอบไปด้วย สารเคมีที่ใช่ในการเพาะปลูกข้าว คือ ปุ๋ย และยาคลุม

หญ้าเพื่อก าจัดวัชพืช และเครื่องมือจ าพวกเครื่องจักร เช่น รถไถนาและเครื่องสูบน้ า  

2.1.5 เงินทุน 

แหล่งเงินทุนส าหรับการเพาะปลูกข้าว มี 2 รูปแบบด้วยกัน ประกอบด้วย  

1. แหล่งเงินทุนจากอาชีพหลัก  เนื่องด้วย อาชีพหลักของชาวบ้านนาดี เป็นการ

เกษตรกรรม ดังนั้น จึงมีฐานทรัพยากรในการเพาะปลูกข้าวอยู่แล้ว คือ ที่ดิน ทั้งยังมีการจัดการน้ าใน

ระบบการเพาะปลูกได้ อีกปัจจัยหนึ่ง คือ เงินทุน การใช้ทุนในการเพาะปลูกมาจากการค้าขายผลผลิต

ทางการเกษตร และการรับจ้าง 

2. แหล่งเงินทุนจากการจัดสรรภายในครอบครัว 
 

พอจะด า จะเก่ียว ก็โทรหาลูกว่าต้องใช้เงินเท่านี้ เดี๋ยวเขาก็โอนมาให้ 

(นิด จันดาหาร, สัมภาษณ์: 4 พฤษภาคม 2562) 

 

เงินเอามาจากลูก ลูกเป็นคนให้ เราแก่แล้วไม่มีแรงก็เอาเงินลูกไปจ้างเขา

ท าอีกที 

(แถว จันดาหาร, สัมภาษณ์: 5 พฤษภาคม 2562) 
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แหล่งเงินทุนในรูปแบบนี้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับ “การจ้างงาน” กล่าวคือ เมื่อถึงฤดูกาล

ผลิต “พ่อและแม่” จะถูกจ้างงานจาก “ลูกและหลาน” ในการเพาะปลูกข้าว ลูกและหลานจะให้

เงินทุนในการท าการเกษตร ตั้งแต่สารเคมี แรงงาน เมล็ดพันธุ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่างๆ ใน

การเพาะปลูกข้าว ในกรณีศึกษามีครัวเรือนของนางค าม่อน จันทรศร นางนิด จันดาหาร และนางแถว 

จันดาหาร ที่จะได้รับเงินทุนมา 

จะเห็นได้ว่า การได้มาซึ่งเงินทุนได้สะท้อนความส าคัญของการเพาะปลูกข้าว กล่าวคือ ใน

ครัวเรือนที่ผู้เพาะปลูกแทบไม่มีเรี่ยวแรงแล้วนั้น ลูกหลานยังส่งเงินมาเพ่ือท าการเพาะปลูกข้าว ส่วน

หนึ่งเป็นเพราะมีที่ดินอยู่แล้ว และอีกส่วนหนึ่งเป็นการเห็นความส าคัญของการเพาะปลูกเพ่ือบริโภค

เอง แทนที่จะซื้อกิน เช่นเดียวกันกับครัวเรือนที่น ารายได้หลักมาเพาะปลูก 

 

2.2 วิธีการเพาะปลูกข้าว 

การเพาะปลูกข้าวของบ้านนาดี มีการสอดแทรกด้วยความสัมพันธ์ของระบบเครือญาติ องค์

ความรู้ เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในกระบวนการเก็บเกี่ยว ตลอดจนพิธีกรรมที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่บ้าง แต่

อาจไม่เคร่งครัดอย่างที่เคยเป็นมา การปลูกข้าวของบ้านนาดี มี 2 รูปแบบ คือการปลูกข้าวนา และ

การปลูกข้าวไร่ โดยผู้ศึกษาจะอธิบายการเพาะปลูกข้าวนาก่อน และการเพาะปลูกข้าวไร่ ตามล าดับ 

2.2.1 ข้าวนา 

การเพาะปลูกข้าวนาสามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาเพาะปลูก คือ ขั้นตอนการเตรียม คือ 

หว่านกล้าและถอนกล้า เป็นการเตรียมกล้าส าหรับด านา ขั้นตอนต่อไป คือ การท าข้าวนา และ

สุดท้าย คือ การเก็บเกี่ยวข้าวนา 

1. หว่านกล้าและถอนกล้า 

การหว่านกล้าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน และรอจนครบ

ระยะเวลา 1 เดือน จึงถอนกล้าขึ้นมาปักด า เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต้องมีการเตรียมส าหรับหว่านกล้า เช่น 

เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดของบ้านนาดี จะน าไปแช่น้ า 3 วัน 

และพักทิ้งไว้อีก 2 คืน เพ่ือให้เกิดการงอกเป็นต้นเล็กๆ ออกมาจากเมล็ด ก่อนจะน าไปหว่านในที่นา

เพ่ือเป็นกล้าส าหรับการด านาต่อไป(บานเย็น แสนประสิทธิ์, สัมภาษณ์: 26 มกราคม 2562) 

ในขั้นต่อไป คือ การเตรียมดิน การเตรียมดินจะมี 2 ช่วงด้วยกัน คือ การเตรียมดินส าหรับ
ใช้หว่านกล้า และการเตรียมดินส าหรับใช้ด านา ทั้งสองช่วงเวลามีรูปแบบการเตรียมที่เหมือนกัน คือ 
การสูบน้ าใส่ที่นาและไถ แต่แตกต่างกันที่ขนาดของที่ดิน กล่าวคือ การเตรียมดินส าหรับหว่านกล้าจะ
ใช้ที่ดินเพียง 1 แปลง ของที่ดินที่มีทั้งหมด ในขณะที่การเตรียมดินส าหรับด านาจะใช้ที่ดินทั้งหมดที่มี 
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เมื่อเตรียมที่ดินส าหรับหว่านกล้าเสร็จแล้ว จะน าเมล็ดพันธุ์ที่ได้เตรียมไว้ก่อนหน้ามาหว่าน รอ
ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน โดยปกติแล้วจะเริ่มหว่านกล้าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 
และจะถอนกล้าหลังจากหว่านไปแล้ว 1 เดือน คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม กล้าที่ได้จะน าไปเป็นกล้า
ส าหรับปักด าต่อไป 
 

ก็จะเอาเมล็ดมาหว่านๆ ไว้ พอหว่านก็รอเดือนนึง แล้วค่อยถอน เวลาถอน
ก็ถอนคร้ังละหยิบมือ พอได้ขนาดที่จะมัดรวมได้ค่อยมัด ใช้ตอกมัด 

(สิริมา วงษ์มานติ, สัมภาษณ์: 16 กรกฎาคม 2561) 
 

ปกติก็จะแบ่งคนกัน สามสี่คนมาถอนกล้า อีกสองคนไปไถนาเตรียมไว้ ถ้า
ไม่เหนื่อย มีแรงก็จะด าต่อเลย ด าได้สักแปลงก่อนก็ยังดี 

(หมวด เหมือนศรีชัย, สัมภาษณ:์ 15 กรกฎาคม 2561) 
 

 
ภาพที่ 16 แสดง ขั้นตอนการถอนกล้า 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 
 

2. การท าข้าวนา จะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย การไถนา ด านา ใส่ปุ๋ย ใส่ยา
คุมหญ้า เกี่ยวข้าว ตากข้าว มัดข้าว โดยแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
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การไถนา เป็นขั้นตอนในการเตรียมที่ดินเพ่ือให้พร้อมส าหรับการท านา โดยใช้รถไถนา ซึ่ง
ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ 20 ปี ที่แล้วเป็นรถไถเดินตาม และในอดีตใช้แรงงานสัตว์ คือ ควาย ในการ
ไถนา (ทาดา กินูน, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 

การด านา เป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่ยังคงหลงเหลือ “การเอาแรง” และ “การคืนแรง” 
รูปแบบหนึ่งของการแลกเปลี่ยนแรงงานในภาคการผลิตของชุมชนให้เห็นอยู่อย่า งแพร่หลาย การ
ด านานอกจากจะใช้แรงงานภายในครัวเรือนเดียวกัน เครือญาติกัน แต่ยังมีแรงงานของคนในหมู่บ้าน
มาช่วยเหลือกันเป็นปกติของชุมชนแห่งนี้ ดังเช่น นางสิริมา นางวิไล นางหนูนิล และนางจริญ วงษ์
มานิต เป็นพ่ีน้องกัน ถือเป็นแรงงานหลักในการด านา แต่จะมีป้าน้อยและป้าน้อง(นามสมมติ) ซึ่งเป็น
เพ่ือนบ้านใกล้เรือนเคียงมาช่วยเหลือด้วย หรือแม้กระทั่งการคุ้นเคยกับคนในชุมชน เมื่อเดินผ่านขณะ
ท านา ก็เต็มใจที่ร่วมแรงช่วยเหลือครัวเรือนอื่นๆ ในการด านาด้วย วิธีการด านา ผู้ที่ด านาคนแรกมักจะ
เป็นผู้วางแนวทางของการปักด า กล่าวคือ เว้นระยะห่างระหว่างแถวในความกว้างที่เท่าๆ กัน และเป็น
แถวสวยงาม เพ่ือให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวโตได้เต็มที่ ทั้งยังง่ายต่อการเก็บเกี่ยวอีกด้วย การปัก
ด า ผู้ที่ด านาจะถือกล้าไว้ที่อ้อมแขนของข้างที่ไม่ถนัดโดยปกติแล้วไว้ฝั่งซ้ายมือ และใช้มืออีกข้างหนึ่ง
แบ่งกล้าเพื่อการปักด าประมาณ 4-5 กล้า โดยจะใช้นิ้วโป้งอยู่ที่รากของกล้าและกดลงไปยังดิน กระท า
เช่นนี้และท ากับนาทุกแปลงเรื่อยๆ จนแล้วเสร็จ  

 

 
ภาพที่ 17 แสดง การด านา 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 
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ภาพที่ 18 แสดง การด านา 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 
 

หลังจากเสร็จสิ้นการด านามักจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันทั้งเจ้าของที่นา เครือญาติ 
และคนที่มาเอาแรงในแต่ละครั้ง ซึ่งเจ้าของที่ดินมักจะเป็นผู้ประกอบอาหาร ผู้ศึกษาได้ลงมือด านา
ของนางวิไล ซึ่งมีที่ดินอยู่ติดกับบ้านของตน เมื่อช่วยด านาในครั้งนั้นแล้วเสร็จจึงได้รับการเชื้อเชิญให้
เข้าร่วมในการรับประทานอาหารที่บ้านด้วย ข้าวที่บริโภคเป็นข้าวเหนียว และเป็นข้าวเหนียวจากนา
ของนางวิไลเองซ่ึงเป็นผลผลิตที่ได้จากการท านาในปีที่ผ่านมา 

ขั้นต่อมา คือ การใส่ปุ๋ยและใส่ยาคลุมหญ้า การใส่ปุ๋ยมักใส่หลังจากการด านาแล้ว 3 วัน 
และเมื่อต้นข้าวเริ่มโตขึ้นใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน จึงใส่ยาคลุมหญ้าหลังจากนั้น เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ที่นาได้รับความเสียหายจากศัตรูพืช 
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ภาพที่ 19 แสดง การใส่ยาคลุมหญ้า 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 
 

การเกี่ยวข้าว ตากข้าว และมัดข้าว เป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องกัน โดยที่เกี่ยวข้าวจะมี
รูปแบบของการเอาแรงและการคืนแรง การกระท าดังกล่าวเป็นเสมือนการตอบแทน หรือแลกเปลี่ยน
แรงงานกันของคนภายในชุมชน ดังเช่น นางวิพรหม จันดาหาร อาศัยอยู่กับสามีเพียงคนเดียว แรงงาน
ในครัวเรือนไม่เพียงพอ นางละเมิน เหมือนศรีชัย และคนอ่ืนๆ อีกประมาณ 9-10 คน จึงมาช่วยกัน
และจะมีการตกลงนัดวันกันเพ่ือช่วยกันเกี่ยวข้าวของผู้อ่ืนต่อไป มีเครื่องมีในการเกี่ยวข้าวคือ เคียว ซึ่ง
จะถือไว้ในด้านที่ถนัดและมืออีกข้างหนึ่งก าต้นข้าวที่ออกรวงสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยว และใช้เคียวเกี่ยว
ไปที่ล าต้นห่างจากพ้ืนดินประมาณ 30 เซนติเมตร หรือ 1 ไม้บรรทัด เมื่อเกี่ยวได้เต็มก ามือแล้วจึงเอา
ไปวางเรียงเป็นแถวเอาไว้ และตากข้าวไว้ประมาณ 3 วัน 
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ภาพที่ 20 แสดง การเอาแรงและคืนแรงเกี่ยวข้าว 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
 

 
ภาพที่ 21 แสดง การเก่ียวข้าว 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
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ในกรณีที่เกี่ยวข้าวเสร็จก่อนเวลาที่ก าหนด อย่างเช่น ก าหนดว่าที่นา 4 แปลง จะท าการ
เกี่ยวให้เสร็จก่อนเที่ยงวัน แต่เก่ียวเสร็จตั้งแต่เวลาประมาณ 11 นาฬิกา จะมีพฤติกรรม “การกินหมู” 
โดยหมายถึงการท างานเสร็จรวดเร็ว เก็บเกี่ยวง่าย (สิริมา วงษ์มานิตย์, สัมภาษณ์: 14 พฤศจิกายน 
2561) ซึ่งเป็นการดื่มน้ า กินขนม และผลไม้ต่างๆ ร่วมกัน บริเวณข้างที่นาที่ได้ท าการเก็บเกี่ยว เมื่อกิน
หมูเสร็จแล้วจะเกี่ยวข้าวในแปลงอ่ืนๆ ต่อไป และเจ้าของที่นาจะเป็นผู้ท าอาหารเลี้ยงคนที่มา
ช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการด านา 

 
ภาพที่ 22 แสดง การกินหมูหลังเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก่อนก าหนด 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
 
การตากข้าวเป็นการช่วยให้ข้าวไม่ชื้น ใบข้าวแห้ง ง่ายต่อการจัดเก็บและแปรรูป หากแต่

ในช่วงที่ตากข้าวนั้นได้เกิดฝนตกขึ้น จะส่งผลต่อเมล็ดข้าวเปลือกที่ได้ เช่น เมล็ดเสียหาย ไม่เรียวสวย 
ข้าวเหล่านี้จึงไม่สามารถขายได้และน าไว้บริโภคเพียงอย่างเดียว น้ าฝนยังส่งผลต่อรูปแบบของการมัด
ข้าวอีกด้วย กล่าวคือ น้ าฝนท าให้ที่นาเปียกชื้น วิธีการมัดข้าวจึงมี 2 รูปแบบ คือ การมัดข้าวโดยการก
ดลงกับพ้ืน เป็นรูปแบบที่ใช้ในกรณีที่พ้ืนดินบริเวณนั้นแห้ง และการมัดข้าวโดยการมัดบริเวณหน้าขา 
เป็นรูปแบบที่ใช้ในกรณีที่พ้ืนดินบริเวณนั้นชุ่มชื้น ซึ่งอาจท าให้ผลผลิตเสียหายได้ มีอุปกรณ์ในการมัด
คือตอกซึ่งจะถูกห้อยไว้บริเวณเอว การมัดข้าว ท าได้โดยใช้มือทั้งสองข้างรวบข้าวเอาไว้ให้พอดีมือ 
และใช้ตอกรัดให้แน่น โดยส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนการมัดข้าวมักจะท ากัน 2-3 คน เนื่องจาก ใช้
ระยะเวลาสั้น ไม่จ าเป็นต้องใช้แรงงานเยอะเหมือนขั้นตอนอ่ืน 
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ภาพที่ 23 แสดง การมัดข้าวโดยการกดลงกับพ้ืน 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

 
ภาพที่ 24 แสดง การมัดข้าวโดยการมัดบริเวณหน้าขา 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
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ภาพที่ 25 แสดง การคาดตอกส าหรับมัดข้าวไว้ที่บริเวณเอว 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
 

2.2.2 ข้าวไร่ 

การท าข้าวไร่ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมในการเพาะปลูกข้าวของบ้านนาดี เนื่องจาก การ

เพาะปลูกบนที่สูงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาจากการเอ่อล้นของน้ าหมันที่จะท่วมที่นาได้ 

การเพาะปลูกอาศัยเพียงแค่น้ าฝน และใช้ปุ๋ยทางการเกษตร ซึ่งมี 2 ขั้นตอนหลักด้วยกัน คือ ขั้นตอน

การเตรียมพร้อมก่อนการท านา เกี่ยวข้องกับการเตรียมที่ดินและการเตรียมเมล็ดพันธุ์ อีกขั้นตอน

หนึ่ง คือ การท าข้าวไร่ จะกล่าวถึงขบวนการท าข้าวไร่ตลอดจนการเก็บเก่ียวผลผลิต 

1. ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนการท านา 

การเตรียมพร้อมส าหรับการท านาของข้าวไร่เป็นขั้นตอนที่สะดวกกว่าข้าวนาปี ในการ

เตรียมเมล็ดพันธุ์มีทั้งรูปแบบการซื้อเมล็ดพันธุ์และคัดเลือกจากผลผลิตที่ได้ เช่นเดียวกับข้าวนาปี แต่

ไม่ต้องน าไปแช่น้ าก่อนการปลูก เนื่องจากเป็นการปลูกในรูปแบบของข้าวแห้ง เมื่อได้เมล็ดพันธุ์ที่

ต้องการแล้วเมื่อจะเพาะปลูกต้องเตรียมดินเพียงแค่ถางที่ดิน ก าจัดวัชพืชให้พร้อมและน าไปวางกอง

รวมไปข้าวแปลงเป็นแนวทางลาดชันเพ่ือดักตะกอนดินที่มักไหลลงมาเมื่อฝนตก นอกจากนี้ การท า

ข้าวไร่จะไม่มีการไถดินเพราะจะท าให้เกิดการชะล้างหน้าดินเมื่อฝนตกและท าให้ผลผลิตเสียหายได้ ใน

การเพาะปลูกจะอาศัยความชื้นจากสภาพอากาศและน้ าฝนเท่านั้น 
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2. การท าข้าวไร่ 

อุปกรณ์ส าหรับการเพาะปลูกข้าวไร่ มีเพียงเมล็ดพันธุ์ข้าวและไม้หรือจอบที่สามารถท าให้

ดินเป็นรูส าหรับหยอดเมล็ดพันธุ์ลงไป กล่าวคือ วิธีการท าโดยการใช้ไม้ท าให้ดินเป็นหลุมเพียงไม่ถึ ง 

10 เซนติเมตร และเมล็ดพันธุ์ 1 หยิบมือ ประมาณ 8-10 เมล็ด ลงไปในรูและกลบรูปไม่ต้องสนิดมาก

เพ่ือให้เมล็ดงอกออกมาได้ หลังจากนั้น รอเพียงน้ าฝนที่ตกตามฤดูกาลเพ่ือให้ข้าวเจริญงอกงาม ในช่วง

ระยะเวลาของการเติบโตจะแวะเวียนมาถอนวัชพืชเพ่ือป้องกันไม่ให้ผลผลิตเกิดความเสียหายจาก

วัชพืชเหล่านั้น และหากมีศัตรูพืชในรูปแบบอ่ืน จะได้สามารถจัดการได้ทันเวลา ช่วงเวลาในการท า

ข้าวไร่จะเริ่มพร้อมๆ กันกับการท านาปี แต่ข้าวไร่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่า จึงท าให้เมื่อ

ถึงเวลาเอาแรงและคืนแรงเกี่ยวข้าวนาปี บางครัวเรือนจึงน าข้าวไร่ซึ่งเป็นข้าวใหม่มาเลี้ยงคนที่มาช่วย

เกี่ยวข้าวในวันนั้นได้ 

ในการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ ครัวเรือนที่เป็นกรณีศึกษา คือ นายหมวด เหมือนศรีชัย ได้ท าการ

เพาะปลูกทั้งข้าวไร่ และข้าวนา ในช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ ไม่สามารถจัดสรรแรงงานคนมา

เก็บเกี่ยวได้ทัน “นกปีด” หรือในภาษาไทย “นกจิก” ผลผลิตจนเกิดความเสียหาย ไม่สามารถเก็บ

เกี่ยวได้  

 
ข้าวไฮ่ ยังบ่ทันได้เกี่ยว นกมันก็ปีดเบิ่ด 5 ไฮ่(ไร่) บ่ได้กินเลย แต่ยังดีมีข้าว

นาไว้กิน ก็ถือว่าท าบุญให้นกมันไป 

(สุมล เหมือนศรีชัย, สัมภาษณ์: 5 พฤษภาคม 2562) 
  

จากการน าเสนอรูปแบบการผลิตข้าวทั้งรูปแบบของข้าวนา และข้าวไร่ ของบ้านนาดี ต าบล
นาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้สะท้อนความสัมพันธ์ของกระบวนการเพาะปลูกที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ “การคงอยู่” ของความสัมพันธ์ในชุมชน การจัดการองค์ความรู้ยัง
ปรากฏให้เห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ประการแรก การปรับใช้องค์ความรู้ดั้งเดิมให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่า การ
พัฒนาเครื่องมือทางการเกษตรในปัจจุบันมีตั้งแต่เครื่องช่วยปักด า จนถึงเครื่องช่วยเก็บเกี่ยว แต่การ
เลือกใช้ส่วนใหญ่เลือกใช้เพียงแค่รถไถนา เพราะเป็นเครื่องที่ใช้แทนแรงงานสัตว์ ในอีกทางหนึ่ง
ผลผลิตที่ได้จากการเกี่ยวข้าวด้วยมือท าให้เก็บผลผลิตได้หมด ไม่เหมือนกับการใช้รถเกี่ยวข้าวที่เมื่อ
เกี่ยวผ่านจุดนั้นไปแล้วไม่สามารถกลับมาเกี่ยวได้อีก ผลผลิตได้รับความเสียหายเมื่อรถเกี่ยวเหยียบ 
อีกทั้ง การใช้รถเกี่ยวยังท าให้เศษฟางข้าวและดินติดเข้าไปยังกระสอบข้าว ท าให้ยากต่อการสีข้าวใน
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ภายหลัง รวมถึงรูปแบบของการเก็บเกี่ยวที่มีรูปแบบเกี่ยวในที่แห้ง และที่ชื้นแฉะ องค์ความรู้ดั้งเดิม
เหล่านี้เป็นการรักษาผลผลิตให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดทั้งสิ้น 

และประการที่สอง คือ แรงงานในภาคการเกษตร ถึงแม้ว่าปัจจุบันการจ้างแรงงานจะเข้ามา
มีบทบาท เนื่องด้วย “เงิน” กลายเป็นส่วนส าคัญในการด ารงชีวิต แต่ชุมชนบ้านนาดียังปรากฏภาพ
ของความสัมพันธ์ของเครือญาติ และคนในชุมชน สังเกตเห็นได้จาก “การเอาแรง” และ “การคืน
แรง” รวมถึงการกลับมาของลูกหลานซึ่งเป็นส่วนส าคัญในภาคการผลิต ตลอดจนการคิดค่าแรงเป็น 
“ข้าว” แทนคิดเป็นตัวเงิน สิ่งเหล่านี้ เป็นส่วนช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการเพาะปลูกข้าวของบ้าน
นาดี ให้สามารถด ารงอยู่ถึงปัจจุบัน 

กล่าวโดยสรุป คือ การน าเสนอ  วิธีการเพาะปลูกข้าว นอกจากจะสะท้อนกระบวนเพ่ือให้
ได้มาซึ่ง “ข้าว” แล้วนั้น ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในการจัดการองค์ความรู้ดั้งเดิม เช่น รูปแบบ
การใช้ตอกมัดข้าว การเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือไม่ให้กระทบต่อระบบการผลิต เช่น เลือกใช้รถ
ไถนาเพ่ือประหยัดเวลา แต่ไม่เลือกใช้รถเกี่ยวข้าวหรือรถด า เนื่องจาก การเก็บผลผลิตมักมีเศษฟาง 
หรือสิ่งปนเปื้อนเข้ามาในกระสอบข้าวด้วย ตลอดจนความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนแรงงานในภาค
การผลิตแทนการใช้เงินทุนในการแจ้งงาน ดังเห็นจาก “เอาแรง,คืนแรง” ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่ท าให้ชาวบ้านนาดีสามารถเข้าถึงข้าวได้ในที่สุด 

 
2.3 การจัดการผลผลิต 

ผลผลิตที่ได้จากข้าวในแต่ละปี ชาวบ้านมีการจัดการหลากหลายส่วนประกอบกัน ทั้งการ

จัดการแปรรูปข้าวเพ่ือให้สามารถบริโภคได้ เช่น แปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร แปรรูปข้าวเป็น

ขนม รวมถึงแปรรูปเป็นขนมจีน โดยจะน าเสนอผ่าน “ข้าว” กระบวนการแปรรูปผลผลิต การจัดการ

อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การจัดการตามประเพณี ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปี ซึ่งสะท้อนผ่าน บุญข้าวเปลือก

ข้าวสาร: ภาพสะท้อนการจัดการผลผลิตเพื่อคนในชุมชน และส่วนสุดท้าย คือ การจัดสรรผลผลิต 

โดยการจัดสรรดังกล่าวเป็นการวางแผนข้าวเพ่ือให้มีบริโภคพอเพียง สามารถสร้างรายได้ และท าให้

ญาติพ่ีน้องที่ไม่ได้เพาะปลูกข้าวสามารถเข้าถึงข้าวได้ จะกล่าวถึงในการน าเสนอ กิน ขาย แบ่ง เก็บ: 

การจัดสรรผลผลิตจากข้าว 

2.3.1 “ข้าว” กระบวนการแปรรูปผลผลิต 

การแปรรูปผลผลิตทีได้จากข้าวปัจจัยแรกที่ต้องค านึงถึง คือ พันธุ์ข้าว โดยพันธุ์ข้าวแต่ละ

ชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ซึ่งกระบวนการแปรรูปในลักษณะแรก คือ การสีข้าว 

เมื่อสีแล้วจึงมีการแปรรูปอย่างอ่ืนต่อไป 
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การสีข้าว 

 การสีข้าวของบ้านนาดี มีข้อจ ากัดเพียงแค่จะไม่สีในวันพระ เนื่องจาก มีความเชื่อว่า ขวัญ

ข้าวจะยังอยู่กับข้าวในวันพระ หากท าการสีข้าวจะส่งผลต่อผลผลิตที่ได้ในปีถัดไป (สงกรานต์ กินูน, 

สัมภาษณ์: 7 พฤษภาคม 2562) แบ่งการสีตามจ านวนที่ต้องการบริโภค เช่น ต้องการบริโภคเพียงแค่ 

100 กิโลกรัม จะสีข้าวเพียง 100 กิโลกรัม ไม่สีผลผลิตทั้งหมดที่ได้มาในครั้งเดียว และจะเลือกสีกับ

โรงสีที่คุ้นเคยกัน โรงสีข้าวภายในชุมชน มีด้วยกัน 7 แห่ง ได้แก่ 

 

1. นางค าพัก กินูน  
2. นางสังดี จันดาหาร 
3. นางนวลจันทร์ วังค า 
4. นางหนูหรี่ สิงสถิต 
5. นางประมิตร จันทศร 
6. นางจรัญ จันทศร 
7. นางนารี สารมโน 
 

 
ภาพที่ 26 แสดง โรงสีข้าวนางค าพัก กินูน 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 
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ภาพที่ 27 แสดง โรงสีข้าวนางค าพัก กินูน 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 
  

การคิดราคาสีข้าวมีทั้งคิดเป็นเงิน คิดเป็น “ข้าว” และไม่คิด รูปแบบของการไม่คิดค่าสีข้าว 

คือ โรงสีจะได้ข้าวล าและข้าวปลายจากการสีข้าวนั้นๆ โดยน าข้าวปลายไปขายต่อ และข้าวล าน ามา

เลี้ยงหมู เป็นการจัดการรายได้ และได้มาซึ่งข้าวในอีกรูปแบบหนึ่ง (สนุก วังค า, สัมภาษณ์ : 5 

พฤษภาคม 2562) 

การแปรรูปผลผลิตยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ “เข้าถึงข้าว” โดยหนึ่งใน

ผู้ประกอบการโรงสี คือ นางค าพัก กินูน มีที่ดินในการท านาข้าวประมาณ 4 ไร่ แต่บริโภคในครัวเรือน

ถึง 6 คน รวมถึงท าเล้าหมูและเลี้ยงหมา ผลผลิตที่ได้จากข้าวของนาตนเองในบางปีไม่เพียงพอ การคิด

ค่าสีข้าวเป็นข้าวกลับคืนมา จึงเป็นการแก้ปัญหารูปแบบหนึ่งเพ่ือให้มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคใน

ครัวเรือน (ค าพัก กินูน, สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2562) 

ข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้สีจะมีการจัดเก็บ 2 รูปแบบ คือ การจัดเก็บในกระสอบปุ๋ย และการ

จัดเก็บในยุ้งฉาง เดิม ในทุกๆ บ้านจะมียุ้งฉางไว้ส าหรับเก็บข้าวเปลือกที่ท านาได้ในแต่ละปี แต่เนื่อง

ด้วยการขยายของที่อยู่อาศัย ท าให้มีพ้ืนที่ว่างลดลง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงยุ้งข้าวเป็นบ้านไว้ส าหรับ

พักอาศัย และเก็บข้าวใส่ถุงปุ๋ยแทนการเก็บในยุ้งฉางเช่นเดิม (ระเบียบ พาประโยชน์, สัมภาษณ์ : 5 

พฤษภาคม 2562)  
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ภาพที่ 28 แสดง ยุ้งฉางของนายสนั่น ศรีบุตตา และนางค ามง ศรีบุตตา 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 

 

จะเห็นได้ว่า การสีข้าว เป็นรูปแบบหนึ่งของการแปรรูปผลผลิต ได้สะท้อนการวางแผนและ

การจัดการเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้าวได้อย่างเพียงพอต่อการบริโภค อีกทั้ง ยังสะท้อนความเชื่อเรื่อง

ขวัญข้าว ที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ความเชื่อดังกล่าวท าให้โรงสีข้าวได้หยุดท างาน ถือเป็นวัน

พักผ่อนวันหนึ่งในรอบอาทิตย์ 

 

การแปรรูปข้าวนาปี 

ข้าวนาปี เป็นข้าวที่มักสีไว้ส าหรับบริโภคในครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียว ใน

ครัวเรือนที่ปลูกข้าวจ้าว เช่น ครัวเรือนของนางบานเย็น แสนประสิทธิ์ นายหมวด เหมือนศรีชัย และ

นางวิพรหม จันดาหาร มักจะแบ่งสัดส่วนของข้าวไว้ส าหรับบริโภค ขาย หรือส่งให้ญาติที่ขายข้าวแกง 

 
ท านาทั้งหมด 15 ไร่ 5 ไร่เป็นที่ของตัวเอง ส่วนที่เหลือเช่าเขาเอา ปีนี้แล้ง 

ได้ 40 ถุง แต่ปกติได้ 60-70 ถุง แบ่งกันกินในบ้าน 4-5 คน ได้ข้าวมาแบ่งเป็น 3 ส่วน 

เราเอา 2 ส่วน 

(วิพรหม จันดาหาร, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 
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ข้าวเหนียว กข 6 ปลูกเยอะเพราะหอมกว่า แต่ถ้า กข 6 ผสมยศรินทร์ จะ

ไม่ค่อยหอม เวลาปลูกก็จะล าต้นอ่อน ชอบล้ม เมื่อก่อนมีข้าวลืมผัวด้วยเป็นข้าว

เหนียว ล าต้นจะแข็งใช้น้ าเยอะเวลาปลูก 

(บานเย็น แสนประสิทธิ์, สัมภาษณ์: 26 มกราคม 2562) 

 

การแปรรูปข้าวไร่ 

ผลผลิตที่ได้จากข้าวไร่เป็นพันธุ์ท้องถิ่น คือ พันธุ์หางปลาไหล พันธุ์ปลาซิวทอง (ทั้งสองชื่อ

คือพันธุ์เดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับความคุ้นชินในการเรียกของชาวบ้านแต่ละคน) มักน ามาบริโภคภายใน

ครัวเรือน การแปรรูปข้าวไร่จึงพบไม่มากนัก การแปรรูปน ามาท าขนม เช่น ข้าวเรียงเม็ด ข้าวแตน 

และข้าวก่ าหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่จะถูกแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบของขนม เช่น ขนมข้าวแดกงา ข้าวหลาม 

และข้าวเหนียวมูน และปลูกขายเนื่องจากข้าวก่ าเป็นข้าวเพ่ือสุขภาพ ราคาที่ขายได้จะสูงกว่าราคา

ข้าวทั่วไป กิโลกรัมละ 30 บาท 

 

กระสอบนี้เป็นข้าวที่ฮิตๆ กันอยู่ ข้าวก่ า ข้าวไรซ์เบอร์รี่หนะ เม็ดสีด าๆ 

ขายได้แพงกว่าข้าวทั่วไปเลยเอามาลองปลูกปีแรก ตอนนี้โลละ 30 บาท กินเพื่อ

สุภาพ ไม่เขาก็เอาไปท าข้าวหลาม ข้าวเหนียวมูน ข้าวแดกงา 

(น้าอุ๊, สัมภาษณ์: 26 มกราคม 2562) 
 

การแปรรูปข้าวนาปรัง 

ข้าวนาปรังเป็นข้าวที่ไม่นิยมน ามาบริโภค เนื่องจาก ข้าวแข็งรับประทานไม่อร่อย การแปร

รูปของนางหน่วย เหมือนศรีชัย จึงน าไปท าขนมจีน ขนมเส้น หรือที่ภาษาถิ่นเรียกว่า “ข้าวปุ้น” 

เพราะนางหน่วย เปิดร้านขายขนมจีน จึงเพาะปลูกข้าวนาปรังและน าไปแปรรูปเป็นขนมจีน (หน่วย 

เหมือนศรีชัย, สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2562) 

จะเห็นได้ว่า ข้าวต่างชนิดมีวิธีการน ามาบริโภคที่ต่างกันไป โดยผ่านการแปรรูปข้าวพันธุ์

นั้นๆ ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ล าดับที ่ พันธุ์ข้าว การแปรรปู 

1 ข้าวทุกสายพันธ์ุ สีข้าวไว้บริโภค 
2 พันธุ์หางปลาไหล, พันธุ์ปลาซิวทอง ข้าวเรียงเม็ด  

ข้าวแต๋น 
3 พันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ น้ านมข้าว 
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ข้าวหลาม 
ข้าวแดกงา 
ข้าวเหนียวมูน 

4 กข 10 ขนมจีน 

ตารางที่ 7 การแปรรูปข้าวพันธุ์ต่างๆ 

ที่มา: ภาคสนาม, 2561 

จากการน าเสนอ “ข้าว” กระบวนการแปรรูปผลผลิต ได้สะท้อนวิถีชีวิตผ่านการแปรรูป

ผลผลิตที่ได้ เห็นได้จาก การแปรรูปข้าวเป็นขนมท้องถิ่น การแปรรูปเป็นขนมจีนรวมถึงวัฒนธรรมที่

บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก ทั้งยัง แสดงการแลกเปลี่ยนที่ “ข้าว” ได้มีบทบาทคล้าย “เงิน” ไว้จ่าย

แทนค่าใช้จ่ายในการสีข้าว 

 

2.3.2 บุญข้าวเปลือกข้าวสาร: ภาพสะท้อนการจัดการผลผลิตเพื่อคนในชุมชน  

การก่อเจดีย์ข้าวเปลือกข้าวสารของบ้านนาดี หมู่ที่ 1 ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด

เลย เป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการ “สู่ขวัญข้าว” ที่แต่ละครัวเรือนจะปฏิบัติ

กันภายในที่นาของตนเองเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว ปรับเปลี่ยนเป็น “บุญข้าวเปลือก” งานบุญ

ประจ าปีของชาวบ้านนาดีที่ประกอบอาชีพท านาร่วมใจกันเข้าร่วมในทุกปี พิธีกรรมดังกล่าวจะถูก

จัดเตรียมข้ึนในช่วงบ่ายและสิ้นสุดในช่วงสายของอีกวัน ซึ่งในปีนี้ เริ่มวันที่ 27 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 

28 มกราคม 2562  

 
ภาพที่ 29 แสดง บุญข้าวเปลือก 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 
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วันที่ 27 มกราคม 2562 

การจัดเตรียมงานบุญประจ าปี ได้เริ่มขึ้นช่วงบ่ายของวันที่ 27 มกราคม 2562 เป็นวันของ

การจัดเตรียมงานบุญข้าวเปลือก ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดเตรียมสถานที่ที่วัดสว่างอารมณ์วัฒนา 

และการเตรียมของส าหรับใช้ในพิธีกรรมในวันถัดไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การจัดเตรียมสถานที่  

บริเวณลานหน้าศาลาการเปรียญเป็นพ้ืนที่ส าหรับการก่อเจดีย์ข้าวเปลือกข้าวสาร โดยมีการ

กางเต็นท์และปูผ้าใบส าหรับก่อเจดีย์ข้าวเปลือก และมีการจัดเตรียมกระสอบส าหรับใส่ข้าวสารวางไว้

ใกล้เคียงกัน ชาวบ้านที่จะน าข้าวเปลือกและข้าวสารมาเข้าร่วมงานบุญจะเตรียม “ขันธ์” ซึ่งภายใน

ประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน และปัจจัย(เงิน) เพ่ือมาสักการะและท าบุญที่วัด  

  

เดี๋ยวช่วงบ่ายๆ เย็นๆ ก็เริ่มเดินมากัน บ้านไหนที่เยอะ ได้ข้าวเยอะก็จะ

เอามาสองสามกะแป๋ง ข้าวสารจะเอาใส่กระสอบ ดอกไม้จะใส่ฝาบาตร และปัจจัยที่

น ามาถวายวัดจะใส่บาตรและก็ลงชื่อ บางบ้านมาไม่ได้ ก็จะฝากๆ กันมา 

(สมพราว ศรีบุตตรา, สัมภาษณ:์ 27 มกราคม 2562) 

 

 
 

ภาพที่ 30 แสดง การเดินทางมาถวายข้าวเปลือกข้าวสารที่วัด 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 
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ภาพที่ 31 แสดง การก่อเจดีย์ข้าวเปลือกและการถวายข้าวสาร 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 

 

ภายในศาลาการเปรียญมีการจัดเตรียมบายศรีสู่ขวัญและโต๊ะส าหรับวางบาตร เพ่ือตักบาตร

ในเช้าวันถัดมา  

การจัดเตรียมของส าหรับใช้ในพิธีกรรม 

การจัดเตรียมบายศรีประกอบไปด้วย 5 ส่วนด้วยกัน คือ คายมงคล บายศรีสู่ขวัญ ขันธ์ขอ

ศีล น้ ามนต์ และธงที่ใช้ปักเจดีย์ข้าวเปลือกข้าวสาร 

 
ภาพที่ 32 แสดง คายมงคล 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 
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คายมงคล คือ องค์ประกอบหนึ่งของเครื่องเคารพบูชาที่ใช้ในพิธีกรรมบุญข้าวเปลือกข้าวสาร 

มีความหมายในเชิงการท าความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงที่สุด การใช้เครื่องเส้นไหว้จึงเป็นการอันเชิญให้

สิ่งศักดิ์เข้าร่วมพิธีกรรม ประกอบไปด้วย  

1. บั้งคายมงคล มีทั้งหมด 7 บั้ง ภายในประกอบด้วย ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกพุด เมี่ยง หมาก และ
อ้อย  

2. บั้งขนัธ์ 5 มี 1 บั้ง ภายในประกอบด้วย เงิน ธูป เทียน และ ดอกพุด 
3. ต้นมะเบ็ง 2 ต้น 
4. หมาก จ านวน 83 ชิ้น (ตามอายุของเจ้าอาวาส) 
5. เมี่ยง จ านวน 83 ชิ้น (ตามอายุของเจ้าอาวาส) 
6. เทียนยาว 1 เล่ม 
7. กล้วยดิบ จ านวน 83 ชิ้น (ตามอายุของเจ้าอาวาส) 
8. อ้อย จ านวน 83 ชิ้น (ตามอายุของเจ้าอาวาส) 
9. ข้าวเปลือก 1 กระทง 
10. ข้าวสาร 1 กระทง 

 
ภาพที่ 33 แสดง บายศรีสู่ขวัญ 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 

 

บายศรีสู่ขวัญ คือ องค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในพิธีกรรม ชาวบ้านเชื่อว่าบายศรีสู่ขวัญเป็นการ

เคารพต่อพระแม่โพสพ และการใช้บายศรีเพ่ือให้พระแม่โพสพมาเข้าร่วมในพิธีกรรมและน าความเป็น

สิริมงคลมาสู่ข้าว ประกอบไปด้วย กล้วย ไข่ต้ม อ้อย ข้าวต้ม ข้าวเหนียว ดอกไม้ และสายสิญจน์ 
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ภาพที่ 34 แสดง ขันธ์ขอศีล 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 

 

ขันธ์ขอศีล เป็นสิ่งที่ชาวบ้านถวายให้แก่วัดในขณะการร่วมพิธีกรรม เพ่ือแสดงการเป็นส่วน

หนึ่ง ประกอบไปด้วย ดอกพุด เทียน 

 

 

                  
 

ภาพที่ 35 แสดง น้ ามนต์ และธงส าหรับปักเจดีย์ข้าวเปลือกข้าวสาร 

 ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 
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 “ข้าวต้ม” ขนมส าคัญในพิธีกรรม 

 
ภาพที่ 36 แสดง การเตรียมข้าวต้มส าหรับพิธีกรรมในเช้าวันที่ 28 มกราคม 2562 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 

 

ข้าวต้มมัด หรือข้าวต้มในภาษาถิ่น มีกระบวนการท าเหมือนข้าวต้มมัด เพียงแต่ใช้การห่อ

ใบตองที่แน่นหนาไม่ให้ข้าวภายในหกออกมาแทนการใช้ข้าวตอกในการมัด ชาวบ้านจึงเรียกว่า 

“ข้าวต้ม” ข้าวต้มยังมีความหมายโดยนัยที่สื่อความว่าเป็นขนมที่ท าจากข้าวใหม่ส าหรับแม่โพสพ เพ่ือ

แสดงความเคารพ และเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ผลผลิต “ข้าวใหม่” ในการท าบุญเพ่ือสิริมงคลแก่

ครัวเรือน การจัดเตรียมข้าวต้มส าหรับใช้ในพิธีกรรม ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 27 

มกราคม 2561 ที่บ้านนางวิไล วงษ์มานิต โดยมีชาวบ้านช่วงวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุมาช่วยกันท า  

วันที่ 28 มกราคม 2562 

งานบุญประจ าปี แบ่งเป็นการท าพิธีกรรมภายในศาลาการเปรียญ และที่ลานหน้าศาลา คือ 

บริเวณเจดีย์ข้าวเปลือกข้าวสาร งานบุญได้เริ่มขึ้นในช่วงเช้าเวลาประมาณ 6.00 น. ชาวบ้านที่เดินทาง

มายังวัดสว่างอารมณ์วัฒนา ได้เตรียมของมาถวายวัด ประกอบไปด้วย ข้าวเหนียว อาหารแห้ง ข้าวต้ม 

ขันเงินขันทอง ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าขาว และน้ าเปล่าส าหรับกรวดน้ า อีกทั้งชาวบ้านได้ช่วยกันปักธง

ขาวที่ได้เตรียมไว้ยังเจดีย์ข้าวสารข้าวเปลือก  

พิธีกรรมภายในศาลาการเปรียญ 

การสวดมนต์ภายในศาลาการเปรียญได้เริ่มขึ้นเมื่อชาวบ้านมากันอย่างพร้อมหน้า เมื่อสวด

มนต์เสร็จแล้วนั้นจึงมีการตักบาตร ถวายปัจจัยในการบ ารุงวัด และกรวดน้ า เป็นอันเสร็จพิธีภายใน

ศาลาการเปรียญ 
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ภาพที่ 37 แสดง การตักบาตร 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 

 

 
ภาพที่ 38 แสดง พิธีกรรมภายในศาลาการเปรียญ 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 

พิธีกรรมเคารพพระแม่โพสพ ณ เจดีย์ข้าวเปลือกข้าวสาร 
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หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมภายในศาลาแล้วนั้น จะมีท าพิธีต่อที่บริเวณเจดีย์ข้าวเปลือก

ข้าวสาร โดยมีนายสมพราว ศรีบุตตรา เป็นผู้น าสวดมนต์เพ่ือท าการสักการะพระแม่โพสพ เพ่ือให้การ

ท านาในปถีัดไปมีความอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตที่ดี ฝนตกตามฤดูกาล เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วจะมีการแจก

ข้าวจากเจดีย์ชาวบ้านคนละหยิบมือ เพ่ือน าไปบูชาต่อไป และมีการรับประทานอาหารร่วมกันบริเวณ

ข้างเจดีย์ข้าวเปลือกข้าวสารอีกด้วย 

ข้าวสารข้าวเปลือกที่ได้น ามาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ จะถูกจัดเก็บไว้ที่วัดเพ่ือรอให้ “ผู้ที่มี

ก าลังน้อย” ในการเข้าถึงข้าว กล่าวคือ ผู้ที่ไม่ได้ที่ดินท ากิน ไม่มีทุนที่จะซื้อข้าวตามท้องตลาด จะมา

ซื้อข้าวจากพิธีกรรมนี้ เนื่องจาก ขายในราคาท่ีถูกกว่า  

 
เสร็จแล้ววัดจะเก็บไป แล้วคนก็จะมาซื้อ ปกติในตลาดข้าวขายโลละ 12-

15 บาท แต่ถ้าซื้อที่นี่ก็จะขายถูกกว่า 9 บาทบ้าง 10 บาทบ้าง คนที่ไม่มีก าลังก็จะมา

ซื้อ เงินที่ได้ก็เข้าวัด 

(สมพราว ศรีบุตตรา, สัมภาษณ:์ 27 มกราคม 2562) 

 

 
ภาพที่ 39 แสดง พิธีกรรมเคารพพระแม่โพสพ ณ เจดีย์ข้าวเปลือกข้าวสาร 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 
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ภาพที่ 40 แสดง พิธีกรรมเคารพพระแม่โพสพ ณ เจดีย์ข้าวเปลือกข้าวสาร 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 

 

นอกเหนือจากนั้น ยังมีการแจกข้าวเปลือกท่ีเสร็จสิ้นจากพิธีกรรมทั้งหมดแล้วให้แก่ชาวบ้าน
ที่มาร่วมพิธีกรรม เพ่ือน าไปบูชาและเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกข้าวในปีถัดไป 
 

2.3.3 กิน ขาย เก็บ แบ่ง: การจัดสรรผลผลิตจากข้าว 

การเพาะปลูกข้าวตลอด 4 ปีที่ผ่านมา จากค าบอกเล่าของครัวเรือนที่เป็นกรณีศึกษา ต่าง

ได้รับผลกระทบจาก “ธรรมชาติ” ที่ยากจะคาดการณ์ คือ น้ าท่วม เป็นผลมาจากล าน้ าหมันตื้นขืน 

เนื่องจาก ไม่ได้รับการขุดลอกมาเป็นเวลานาน ปัญหาจากน้ าท่วมเป็นเสมือน “ความท้าทาย” อย่าง

หนึ่งที่ชาวบ้านต้องรับมือ กิน ขาย เก็บ แบ่ง: การจัดสรรผลผลิตจากข้าว จึงต้องการน าเสนอ การ

จัดสรรผลผลิตข้าวของบ้านนาดีเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้าวและมีข้าวไว้บริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี 
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แผนภาพที่ 11 ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกที่ได้จากการผลิตคิดเป็นกิโลกรัม 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 

  

 เนื่องด้วยการผลิตข้าวของบ้านนาดี เป็นการผลิตเพ่ือการยังชีพ ดังนั้น ผลผลิตที่ได้ในแต่ละปี

จึงถูกจัดสรรเอาไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือนก่อน แล้วจึงถูกจัดการในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้ง ขาย เก็บ และ

แบ่ง แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในระบบการผลิตข้าวของครัวเรือนบ้านนาดี 

 

ขาย 

การขายผลผลิตที่ได้ มี 2 รูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกเป็นการขายเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินทุนใน

การผลิตปีต่อไป หรือการขายเพ่ือได้รับเงินมาหมุนเวียนในครัวเรือนตนเอง โดยมีแหล่งขาย 3 แหล่ง

หลักด้วยกัน คือ โรงสีข้าว พ่อค้าคนกลาง และคนในหมู่บ้าน การขายผลผลิตในรูปแบบนี้จะกระท า

ต่อเมื่อมีข้าวเพียงพอส าหรับการบริโภคในปีนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยท่ี 1 การคาดการณ์ผลผลิตที่จะได้ในปีถัดไป  

 

ต้องดูข้าวปีที่จะเกี่ยวก่อนว่าผลผลิตที่ได้ ได้เยอะไหม ถ้าเยอะก็ขายของ

เก่าได้ แต่ถ้าดูท่าจะไม่พอ ก็เก็บไว้ 

(จิต สิงสถิต, สัมภาษณ์: 6 พฤษภาคม 2562)  
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จะขายก็ต้องดูน้ าก่อนค่อยขาย น้ าขึ้นเก็บเก็บ เพราะมันจะท่วม น้ าลดก็

ขายได้ 

(นพพร วังค า, สัมภาษณ์: 6 พฤษภาคม 2562) 

 

จากค าบอกเล่า จะเห็นได้ว่า ครัวเรือนที่ตัดสินใจขายข้าวจะเริ่มขายในช่วงก่อนฤดูกาลเก็บ

เกี่ยว ซึ่งในช่วงนั้นจะสามารถประเมินปริมาณข้าวที่สามารถเข้าถึงได้ในปีถัดไป หากจากสถานการณ์

โดยรวม คือ ได้ผลผลิตดีตามที่ต้องการ น้ าไม่ท่วม หรือไม่แห้งแล้งจนไม่ได้ผลผลิต จะเริ่มทยอยขาย

ผลผลิตที่เก็บไว้ตลอดปี โดยขายให้กับพ่อค้าคนกลาง กิโลกรัมละ 12 บาท ทยอยขายเป็นถุงปุ๋ย

ข้าวเปลือก ครั้งละ 3-4 ถุง (1 ถุงประมาณ 15 กิโลกรัม) (จิต สิงสถิต, สัมภาษณ์: 6 พฤษภาคม 2562)  

ปัจจัยท่ี 2 มีปริมาณผลผลิตเกินพอกับความต้องการ 

การขายในรูปแบบนี้จะเป็นการจัดการยุ้งฉาง หรือการเก็บข้าวในครัวเรือน ไว้ส าหรับรองรับ

ผลผลิตในฤดูกาลใหม่ ซึ่งครัวเรือนของบ้านนาดีที่เพาะปลูกข้าว 11 ครัวเรือน จากทั้งหมด 15 

ครัวเรือนมักมีผลผลิตที่เกินพอกับความต้องการและได้ขายในทุกๆ ปี แต่ปริมาณที่ขายลดลงจากเดิม

อันเป็นผลมาจากน้ าท่วมผลผลิต แในครัวเรือนที่มีที่ดินไกลจากแหล่งน้ าจะไม่ประสบกับปัญหาน้ าท่วม 

แต่ได้ผลผลิตน้อยลงจากน้ าไม่เพียงพอใน 2 ปีที่ผ่านมา มีทัง้หมด 8 ครัวเรือน 3 ครัวเรือนปริมาณข้าว

ในการบริโภคพอดีกับจ านวนผู้บริโภค แต่อีก 5 ครัวเรือน สามารถขายเพ่ือท าทุนในปีต่อไปได้ 

จากการกล่าวถึงรูปแบบการจัดการผลผลิตโดยการขายข้าวเพ่ือให้ได้มาซึ่ง “เงินทุน” ใช้

สอยในครัวเรือนนั้น จะเห็นได้ว่า การจัดการต้องค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ สังเกต

ได้จาก สิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขหลักที่จะส่งผลต่อผลผลิตที่ได้จากข้าวในแต่ละปี และปริมาณข้าวที่

เพียงพอก่อนตัดสินใจขาย 

การขายข้าวอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการขายข้าวแทน “แรงงาน” ที่น ามาใช้ในภาคการผลิต 

ดังเช่น กรณีศึกษา คือ นางบ้วน เหมบุรุษ เดิมมีที่นาทั้งหมด 4 ไร่ แต่เป็นที่ที่น้ าท่วมถึง ท าให้ผลผลิต

ได้รับความเสียหาย นางบ้วนจึงต้องไปรับจ้างท านาของคนอ่ืน โดยคิดค่าจ้างเป็น “ข้าว” ซึ่งในปีที่ผ่าน

มา นางบ้วนรับจ้างท านารวมแล้ว 30 ไร่ ได้ส่วนแบ่ง 2 ส่วน จาก 3 ส่วนของปริมาณข้าวเปลือกที่เป็น

ผลผลิตในปีนั้นๆ ได้ข้าวเปลือกโดยประมาณ 450 กิโลกรัม เมื่อได้ข้าวมาแล้วนางบ้วนยังได้ท าการ

จัดสรรออกเป็น 2 ส่วน คือ ไว้บริโภค และขายเพ่ือหารายได้เข้าครัวเรือน การขายของนางบ้วนจะ

ขายกับ “ลูกเขย” ซึ่งลูกเขยจะรับซื้อเฉพาะข้าวของนางบ้วนและน าไปสีเพ่ือขายต่อ โดยรับซื้อใน

กิโลกรัมละ 26 บาท นางบ้วนยังบอกอีกว่า ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 เป็นพันธุ์ที่ขายได้ดีที่สุด (บ้วน เหม

บุรุษ, สัมภาษณ์: 4 พฤษภาคม 2562) 
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ภาพที่ 41 แสดง การรับซื้อข้าว 

ภาพถ่ายโดย กานติมา วิชชุวรนันท์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 

 

การขายข้าวที่ได้น าเสนอไปทั้ง 2 รูปแบบ สะท้อนให้เห็นการจัดการกับผลผลิตของข้าว

เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการในครัวเรือน อีกทั้ง แสดงให้เห็นความสามารถในการเข้าถึงข้าวโดย

แลกเปลี่ยนเงินเป็นแรงงานของตนเอง เป็นการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

 

เก็บ 

 การเก็บผลผลิต เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับการขายผลผลิต กล่าวคือ การเก็บผลผลิตเป็นการ

ประกันความเสี่ยงของครัวเรือนต่อการไม่มีข้าวไว้บริโภค ซึ่งเป็นผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งก็

คือ น้ าท่วม เป็นรูปแบบของการวางแผนที่มาจากการคาดการณ์ผลผลิตที่จะได้ในปีถัดไป 

 

แบ่ง  

การแบ่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นรูปแบบการจัดการผลผลิตที่กระท ากันต่อเนื่องมาเป็น

เวลานาน โดยจะกระท าเมื่อถึง “วันรวมญาติ” วันรวมญาติดังกล่าว คือ ช่วงวันหยุดเทศกาลที่

คนท างานพลัดถิ่นจะมีเวลากลับมาบ้านของตนเอง ทั้งวันหยุดสงกรานต์ และวันหยุดในช่วงเทศกาลปี

ใหม่ ส าหรับบ้านนาดี คนนิยมกลับมาเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจาก 
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ช่วงเวลาดังกล่าวมีการท าบุญใหญ่ของหมู่บ้าน ทั้งยังเป็นประเพณีที่ถือว่าเป็นปีใหม่ไทย เงื่อนไขที่

เลือกแบ่งข้าวสามารถ จ าแนกได้ ดังนี้ 

ประการที่ 1 แบ่งให้ผู้ให้เงินทุนในการผลิต 

การแบ่งในรูปแบบนี้เป็นเสมือน “การจ้าง” ผู้ที่มีที่ดินท ากินในครัวเรือนของตนเองให้

เพาะปลูกข้าว ในกรณีของนางนิด จันดาหาร มีที่ดินทั้งหมด 2 แปลง รวมแล้วเป็น 13 ไร่ เมื่อถึง

ช่วงเวลาเพาะปลูกจะอาศัยเงินทุนจากลูก 2 คน ซึ่งในปีที่ผ่านมาเสียต้นทุนไปทั้งหมด 30,000 บาท 

เป็นค่าสารเคมีทางการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าน้ ามัน และค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร แต่ส าหรับ

ค่าจ้างแรงงานจ่ายเป็น “ข้าว” ท าให้การแบ่งผลผลิตของนางนิดจะแบ่งเป็น 3 ส่วน 2 ส่วนให้เป็น

ค่าจ้างท านา และอีกส่วนหนึ่งจะจัดสรรให้ลูกสองคนและให้ตนเอง  (นิด จันดาหาร, สัมภาษณ์: 4 

พฤษภาคม 2562) 

ในอีกกรณีหนึ่ง คือ นางค าม่อน จันทรศร มีที่ดินทั้งหมด 7 ไร่ เสียต้นทุนการผลิตซึ่งได้จาก

ลูก 3 คน ประมาณ 36,000 บาท คิดรวมทั้งค่าสารเคมีทางการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าน้ ามัน ค่า

อุปกรณ์ทางการเกษตร และค่าจ้างแรงงาน การแบ่งส่วนผลผลิตจึงให้ลูกทั้ง  3 คนก่อน เนื่องจาก 

แต่งงานมีครอบครัว ต้องการผลผลิตจ านวนมาก และเป็นคนให้ต้นทุนในการผลิตในแต่ละปี ที่เหลือ

จากการแบ่งนั้นนางค าม่อนจะใช้บริโภคแล้วท ากับข้าวส าหรับใส่บาตรต่อไป (ค าม่อน จันทรศร, 

สัมภาษณ์: 4 พฤษภาคม 2562) 

ประการที่ 2 แบ่งให้ลูกหลานที่กลับมา “หยาม” 

“การหยาม” หรือการกลับมาเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง เป็นช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวและเครือญาติอย่างเห็นได้ชัดรูปแบบหนึ่ง ทั้งการท ากับข้าวเตรียม

ไว้ต้อนรับพ่ีน้องกลับมา งานเลี้ยงสังสรรค์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตลอดจนงานบุญทั้งการ

ทอดกฐิน ผ่าป่าสามัคคี ที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลในทุกๆ ปี (ธาดา กินูน, สัมภาษณ์ : 6 

ธันวาคม 2561)  

จากประสบการณ์ชีวิตของคุณลุงสงกรานต์ กินูน ได้เล่าเรื่องราวย้อนกลับไป 30 ปี ที่แล้วว่า 

ตนเองต้องเข้ามาเป็นแรงงานในกรุงเทพมหานคร เมื่อถึงวันหยุดเทศกาลถึงแม้ว่ ารถจะหนาแน่น คน

จะเต็มแค่ไหน ก็จะเดินทางกลับมาบ้าน และเมื่อกลับมายังกรุงเทพสิ่งที่ติดไม้ติดมือกลับมาคือ

อาหารแห้งที่ผ่านการถนอมอาหาร และ “ข้าวสาร” เพ่ือไว้บริโภคและลดค่าใช้จ่ายระหว่างการท างาน

ต่างถิ่น เมื่อถึงเวลาที่ลูกชายของตนเองซึ่งคือนายธาดา กินูน ได้เข้าไปท างานในกรุงเทพและตนผัน

ตัวเองกลับมาท าเกษตรกรรมที่บ้าน “ข้าวสาร” ก็เป็นสิ่งที่ตนได้แบ่งให้ลูกน ากลับไปเช่นเดียวกัน 

(สงกรานต์ กินูน, สัมภาษณ:์ 7 พฤษภาคม 2562) 
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จากการน าเสนอการแบ่งข้าว ที่กล่าวไปข้างต้นทั้งหมด จะเห็นได้ว่า การแบ่งข้าวเป็นการท า

ให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ที่ไม่มีที่นาส าหรับการเพาะปลูกสามารถเข้าถึงผลผลิตที่ได้จากข้าวได้ สมาชิกอาจ

ต้องแลกด้วยเงินทุนในการผลิต ในกรณีที่ผู้ถือครองที่ดินมีอายุมากจึงต้องจ้างคนท านา แต่ในครัวเรือน

ทั่วไปแล้วจะอยู่ในการเพ่ือปันมากกว่า สิ่งเหล่านี้ สะท้อนความสัมพันธ์ของระบบเครือญาติที่ยั ง

ปรากฏภาพให้เห็นอย่างชัดเจนในสังคมบ้านนาดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

กิน ขาย เก็บ แบ่ง: การจัดสรรผลผลิตจากข้าว ที่ได้น าเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า 

ครัวเรือนของบ้านนาดี มีการคาดการณ์และวางแผนการจัดการข้าวเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใน

การบริโภคในแต่ละปี โดยที่การจัดการดังกล่าวยังต้องค านึงถึงเครือญาติคนอ่ืนๆ ในครัวเรือน เพ่ือให้

สามารถเข้าถึงอาหารที่ตนเองไม่สามารถผลิตเองได้ การจัดสรรเหล่านี้ เป็นผลมาจาก 3 ส่วนที่สัมพันธ์

กัน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัจจัยหลักที่สร้างความท้าทายในแต่ละปี ดังจะเห็นจาก ปัญหา

น้ าท่วมที่ชาวบ้านประสบเป็นระยะเวลาต่อเนื่องตลอด 4 ปี ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ และรับมือกับ

ปัญหาดังกล่าว สังคมวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นผ่านความสัมพันธ์ของระบบเครือญาติที่เข้ามามีส่วน

เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันเพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารได้ และยังสอดคล้องกับปัจจัยสุดท้าย คือ 

เศรษฐกิจ ที่การจัดสรรต้องค านึงถึงแหล่งที่มาของเงินทุน และจัดสรรให้กับเจ้าของเงินทุนนั้นๆ อีกท้ัง

การขายผลผลิตก็เพ่ือน ารายได้เข้าสู่ครัวเรือน  

  

3. บทสรุป “ข้าว” บ้านนาดี การมีอยู่และการเข้าถึงเมื่อมองผ่านสายตาของชุมชน 
บทสรุป “ข้าว” บ้านนาดี การมีอยู่และการเข้าถึงเมื่อมองผ่านสายตาของชุมชน เป็นการ

น าเสนอในส่วนสุดท้ายของบท ใช่ว่าจะสิ้นสุดการน าเสนอการศึกษาในครั้งนี้ หากแต่เป็นการสะท้อน
ภาพรวมของข้าว ที่ยังคงความส าคัญอยู่ในชุมชน ก่อนจะน าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ใน
บทถัดไป  

จากการศึกษาครัวเรือนโดยการท าแบบสอบถามทั้งหมด 20 ครัวเรือน และเลือกสัมภาษณ์
อย่างเจาะจง 10 ครัวเรือน ในทุกๆ ครัวเรือน ล้วนแต่มี “วิธีการ” ในการเข้าถึงข้าวที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยหลักแล้วเข้าถึงโดยการเพาะปลูกบนที่นาของตนเอง รองลงมาด้วยการซื้อขายกับคนใน
หมู่บ้าน ตลอดจนเอาแรงงานของตนเองเพ่ือไปแลกข้าวมาไว้บริโภค แต่วิธีการในการเข้าถึงเหล่านี้เป็น
เพียงส่วนหนึ่งที่ท าให้มีข้าวไว้บริโภค ความท้าทายในกระบวนการผลิ ตมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ “การ
วางแผน” 

การวางแผนของการเพาะปลูกข้าวของบ้านนาดีไม่เพียงแต่ค านึงถึงข้าวเท่านั้น แต่ยังโยงใย
ไปด้วยเงื่อนไขอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพหลักอย่าง “การ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว” อาชีพหลักนี้ท าให้เกิดการวางแผนตั้ งแต่การจัดสรรที่ดินเพ่ือ
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การเกษตรส าหรับการค้าขายผลผลิต และการเกษตรเพ่ือยังชีพ คือ การเพาะปลูกข้าว การแบ่ง
สัดส่วนต้นทุนทางการผลิตทั้งการจ้างแรงงาน สารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ผลผลิตของการเกษตรตามท่ีคาดหวัง 

แต่อย่างไรก็ตาม การวางแผนเหล่านั้นเป็นผลจากปัจจัยพ้ืนฐานที่ต้องค านึง ยังมีเงื่อนไข
อ่ืนๆ ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือ คือ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ปัญหาน้ าท่วม หรือภัยแล้ง ซึ่ง
จะส่งผลต่อระบบผลผลิต ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาขายผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่เกิด
ความผันผวนได้ในทุกๆ ปี และจะกระทบกับเงินทุนที่ครัวเรือนจะน าไปใช้หมุนเวียนในครัวเรือนต่อไป 
และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งจะพาน าเทคโนโลยีใหม่ๆ จากการบอกเล่าของเกษตรกรแต่ละครัวเรือน 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงไปท าอาชีพอ่ืน ที่จะท าให้แรงงานในภาคการผลิตลดลง ละท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรไป ทั้งหมดเปน็วงล้อมที่ส่งผลต่อการปรับตัวในระบบการผลิตอาหารทั้งสิ้น 

เมื่อมองในแต่ละเงื่อนไขที่เข้ามากระทบต่อระบบการผลิตอาหารแล้ว “การมีอาหาร
ส ารอง” จึงจ าเป็นต่อครัวเรือนของบ้านนาดี เนื่องจาก การมีข้าวเพ่ือบริโภคยังดีเสียกว่าการต้องรับมือ
กับราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน และต้องปันเงินเหล่านั้นมาซื้อข้าวไว้บริโภค ในขณะที่มีปัจจัยพ้ืนฐานใน
การเพาะปลูกข้าวอยู่ในครัวเรือนแล้ว อีกทั้ง ข้าว ยังสามารถน าไปขายเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนต่อไปได้
อีกด้วย 

จะเห็นได้ว่า ในภาพทั่วไปของการมีข้าวในบ้านนาดี วัฒนธรรมการบริโภคข้าวที่ มีการ
บริโภคข้าวเหนียวกันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วท าให้การเพาะปลูกยังด าเนินต่อไป แต่นอกเหนือจากการ
บริโภคแล้วนั้น ข้าวยังเป็นเสมือนแหล่งเงินทุนได้อีกด้วย และหลักประกันของการไม่มีอาหารบริโภค 
ความส าคัญของข้าวจึงเป็นแรงผลักดันหลักที่ท าให้การวางแผนระบบการผลิตอาหารของบ้ านนาดี 
ต้องพยายามท าให้เกิดผลส าเร็จขึ้นได้ โดยการค านึงถึงปัจจัยทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
วัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต การวางแผนดังกล่าวได้เกิดจากการปรับตัวของคนใน
ชุมชนจนเกิดความมั่นคงและยั่งยืนตามมา 
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์: ความส าคัญของ “ข้าว” พืชอาหารหลักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 

 
ภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของบ้านนาดี ที่ได้รับผลจาก

การส่งเสริมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ส่งผลให้การผลิตเพ่ือการยังชีพโดย

การอาศัยทรัพยากรธรรมชาติทั้งแหล่งน้ า ป่า และดิน ในระบบการผลิตอาหาร แปรเปลี่ยนเป็นใช้ฐาน

ทรัพยากรเหล่านั้นในการเอ้ืออ านวยการเกษตรกรรม “พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว” จ าพวกยางพาราและ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือสร้างรายได้เข้าสู่ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม “ข้าว” เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ

ในสายพานการผลิตดังที่ได้เล่าเรื่องราวไว้ในบทก่อนหน้า ดังนั้น เมื่อบริบททางสังคมวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เงื่อนไขและ

ปัจจัยเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่ “ท้าทาย” การด ารงชีวิตที่ชาวนาดีต้องเตรียมพร้อมในการรับมือ 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว “ข้าว” ในบริบทความมั่นคงทางอาหารของบ้านนาดี อ าเภอด่าน

ซ้าย จังหวัดเลย ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิด เรื่อง ระบบอาหารชุมชน (Community Food System) ตาม

การนิยามของ Amanda Philyaw. (2016) ที่มองระบบการผลิตอาหารอันครอบคลุมไปด้วยปัจจัย

ทางด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่เข้ามามีบทบาทต่อระบบอาหาร อีกทั้งยังน า

ประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ที่อ้างอิงจาก FAO, 2006 มุ่งเน้นการน าเสนอใน 2 

มิติ ประกอบด้วย มิติทางการเข้าถึงอาหาร (Food Access) และมิติการมีอยู่ของอาหาร (Food 

Availability) ดังที่ได้รวบรวมและสังเคราะห์ไว้ในบทที่ 2 โดยทั้ง 2 แนวคิดจะเป็นฐานคิดหลักในการ

วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2 ประการ คือ  

(1) เพ่ือศึกษาพลวัตของระบบการผลิตข้าวของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด

เลย  

(2) เพ่ือศึกษาการมีอยู่และการเข้าถึงข้าวของชาวบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย  

จึงน ามาสู่การอ้างอิงถึงกรอบแนวคิดที่ใช้วิจัยดังที่ได้น าเสนอไปในบทที่ 1 เพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการน าเสนอเนื้อความ 2 ส่วน ที่สัมพันธ์กัน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง “สถานการณ์ที่แปรเปลี่ยน: ส่ิงท้าทายความสามารถในการปรับตัว
ของคนนาดี” กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการผลิตข้าวที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และเป็นเงื่อนไข



 

129 
 

ส าคัญที่ชาวบ้านต้องมีความพร้อมในการรับมือ เพ่ือได้มาซึ่งผลผลิตข้าวที่เพียงพอต่อการบริโภคในแต่
ละป ี

ส่วนที่ 2 น าเสนอ “ความส าเร็จของระบบอาหารชุมชน: ภาพสะท้อนของการมีอยู่และ
การเข้าถึงข้าว” กล่าวถึง บทบาทของข้าวในมิติการมีอยู่และการเข้าถึงข้าว เพ่ือความมั่นคงทาง
อาหาร  
 
5.1 สถานการณ์ที่แปรเปลี่ยน: สิ่งท้าทายความสามารถในการปรับตัวของคนนาดี 

“สถานการณ์ที่แปรเปลี่ยน” จากค ากล่าว ท าให้ผู้ศึกษานึกถึงการย้อนมองดูเหตุการณ์

รูปแบบการเกษตรที่ได้เกิดข้ึนของบ้านนาดี การเริ่มต้นตั้งถ่ินฐานในยุคของการเกษตรกรรมเพ่ือการยัง

ชีพและก่อตั้งชุมชนตั้งแต่ก่อน ปี พ.ศ. 2500 ภายใต้เงื่อนไขของลักษณะทางกายภาพที่เหมาะแก่การ

เพาะปลูก “ข้าวนา” ระบบอาหารชุมชนได้รายล้อมไปด้วยการพ่ึงพาป่าที่ขนาบข้างทั้งทางด้านทิศ

ตะวันออกและทิศตะวันตก ประกอบกับแหล่งน้ าที่ไหลพาดผ่านหมู่บ้าน คือ “ล าน้ าหมัน” ทั้งหมดนี้

คือภาพของบ้านนาดีก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลง กระทั่งเมื่อนโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้

เข้ามามีบทบาทต่อชุมชน สถานการณ์ของหมู่บ้านที่ได้พ่ึงพาตนเองมาโดยตลอดก าลังจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงโดย “ความช่วยเหลือ” ของ “ภาครัฐ” ทั้งการพัฒนาระบบการขนส่ง สาธารณูปโภค 

และท่ีส าคัญ คือ “การพัฒนาอาชีพ”  

การส่งเสริมให้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวแรกเริ่ม คือ “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ในช่วงราวปี พ.ศ. 2501-2504 ได้เข้าสู่อ าเภอด่าน

ซ้าย และมีบทบาทต่อบ้านนาดีในที่สุด เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรบ้านนาดีมีรายได้

เข้าสู่ครัวเรือน นโยบายส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้เข้าสู่ชุมชนเป็นระลอก ทั้งการเพาะปลูก

ยางพารา มันส าปะหลัง และถั่ว ส่งผลให้การวางแผนเกษตรกรรมในแต่ละปีเกิด “การหมุนเวียน” ทั้ง

ที่ดิน แรงงาน และเงินทุน ให้สามารถสอดรับกับระบบบการผลิตเหล่านี้ได้ 

ระบบการเกษตรที่เกิดขึ้นนั้นได้ขยายวงกว้างเข้าสู่ “ป่า” ที่เคยเป็นแหล่งอาหารหลักให้กับ

ชุมชน อีกทั้ง เป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญคอยเกื้อหนุนระบบเกษตรกรรมของชาวบ้าน ดังนั้น ผลกระทบ

จึงก่อเกิดขึ้นกับสถานการณ์อาหารของบ้านนาดี เนื่องจาก ฐานทรัพยากรที่ส าคัญทั้งสามส่วน คือ น้ า 

ป่า และดิน เกิดการเปลี่ยนแปลงไป แต่การขยายเข้าสู่ป่าไม่เพียงแต่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเท่านั้น ยัง

มีการเพาะปลูกพืชอาหาร คือ “ข้าวไร่” ไว้บริโภคในครัวเรือน ท าให้ช่วงเวลาตั้งแต่การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จวบบจนปัจจุบัน สถานการณ์โดยรวมของบ้านนาดีได้
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แปรเปลี่ยนจากทุ่งข้าวนาและความบูรณ์ของป่า เป็นทุ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ป่ายางพารา และภูข้าวไร่ 

สะท้อนความหลากหลายของพืชพันธุ์ทางการเกษตร 

อาชีพที่เข้ามามีบทบาทไม่เพียงแต่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเท่านั้น การจ้าง

แรงงานในภาคการผลิต พ่อค้าคนกลาง ตลอดจนตลาดที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้า เช่น เทคโนโลทาง

การเกษตร รถไถ เครื่องจักรต่างๆ สารเคมี และการค้าผลผลิตทางการเกษตร เกิดขึ้ นมาพร้อมๆ กัน 

อีกทั้งการศึกษายังเพ่ิมทางเลือกให้กับอาชีพทั้งการรับข้าราชการ และพนักงานห้างร้าน ระบบการ

ผลิตอาหารของชุมชนจึงไม่เพียงแต่พ่ึงพาฐานทรัพยากรเท่านั้น “เงิน” และ “ระบบตลาด” จึงเข้ามา

เป็นสถานการณ์ใหม่ของบ้านนาดี  

การรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีเพ่ิมขึ้นจากยุคพ่ึงพาตนเอง ดังเห็นได้

จาก ยุคพ่ึงพาตนเองสอดรับกับฐานทรัพยากรอาหาร คือ ดิน น้ า และป่า ในปัจจุบัน ฐานทรัพยากร

เหล่านั้นยังมีความส าคัญอยู่ในระบบการผลิตอาหาร และระบบการเกษตร แต่ “การเพิ่มขึ้นของ

เงื่อนไข” คือ เม็ดเงิน ระบบตลาด และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

และน ามาสู่ “การวางแผน” ในแต่ละครัวเรือน 

จากการศึกษาครัวเรือนโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 20 ครัวเรือน และการสัมภาษณ์พูดคุย

เชิงลึกเก่ียวกับการจัดการระบบการผลิตอาหารในครัวเรือนอีก 10 ครัวเรือน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ได้ให้มุมมองของสถานการณ์ข้างต้นทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับฐานคิดในเรื่องระบบอาหารชุมชน 

(Community Food System) อ้างอิงจาก Amanda Philyaw. (2016) ซึ่งต้องมองใน 2 ส่วนที่

สั ม พันธ์กันคือ  ระบบอาหาร (Food System)  ตามมุมมองของ  Polly J. Ericksen, (2007) 

ประกอบด้วย การผลิตอาหาร (Producing Food), กระบวนการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ 

(Processing and Packing Food), การกระจายและการขายปลีก (Distributing and Retailing 

Food) และการบริโภค (Consuming Food) และ เงื่อนไขปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทต่อการวางแผน

ระบบอาหารดังกล่าว ได้แก่ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

ดังนั้น การวิเคราะห์เพ่ือให้เข้าใจถึงสถานการณ์อาหารของบ้านนาดีในปัจจุบัน จึงสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่สัมพันธ์กัน คือ การวิเคราะห์ระบบอาหาร คือ การมองการวางแผนและจัดการ

ภายในครัวเรือนก่อน หรือกล่าวคือ ปัจจัยภายในครัวเรือน การวางแผนในส่วนเล็กๆ ก่อนที่จะขยาย

วงกว้างไปค านึงถึงเงื่อนไข หรือปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามามีบทบาทต่อไป 

โดยผู้ศึกษาสามารถสรุปออกมาเป็นผังความคิดได้ ดังนี้ 
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แผนภาพที ่11 การวิเคราะห์สถานการณ์อาหารบ้านนาดี 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 

 

5.1.1 วิถีการผลิต: ภาพกว้างท่ีใส่ใจในภาพเล็ก 

ระบบอาหาร (Food System) ผู้ศึกษามองว่าเป็นการสะท้อน “ความต้องการ” ทางด้าน

อาหารของคนในครัวเรือน ท าให้หัวหน้าครัวเรือนต้องวางแผนตามความต้องการของสมาชิก หรือ

กล่าวคือ ปัจจัยภายในครัวเรือน เป็นฐานหลักของการออกแบบระบบอาหาร ประกอบด้วย 3 ปัจจัย

หลัก  

ประการแรก คือ “การจัดการที่ดิน” และประการที่สองที่สัมพันธ์กัน คือ “จ านวนสมาชิก

ในครัวเรือน” กล่าวคือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน เป็นสิ่งที่ชาวบ้านค านึงถึงเมื่อจะวางแผนจัดสรร

ที่ดินในการเพาะปลูกเพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตที่เพียงพอที่จะบริโภคภายในครัวเรือนในแต่ละปี การ

วางแผนเป็นการจัดแบ่งสัดส่วนของการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหากต้องเพาะปลูกในช่วงฤดูกาล

เดียวกัน คือ ฤดูฝน ที่ต้องอาศัยน้ าฝนในการเกษตร โดยส่วนใหญ่แล้วครัวเรือนที่มีท่ีดินบนพื้นที่ไร่จะมี

การจัดสรรที่ดินให้เรียบร้อยในช่วงฤดูฝน เนื่องจาก การปลูกพืชบนที่สูงมักอาศัยน้ าฝน แต่การปลูก

บนที่ราบสามารถพ่ึงพาแหล่งน้ าได้ ครัวเรือนที่มีที่ดินบนที่ราบจึงมักปลูกข้าวในหน้าฝน และปลูกพืช

เศรษฐกิจหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากการจัดสรรที่ดินเพ่ือเพาะปลูกข้าวแล้ว ผักสวน

ครัว พืชอาหารชนิดอื่นๆ เช่น กล้วย มะม่วง เงาะ มะขาม เป็นต้น ชาวบ้านยังนิยมเพาะปลูกไว้ยังที่นา 

ที่ไร่ และบริเวณโดยรอบบ้านของตนเอง โดยการปลูกตามธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี รวมถึงการท าบ่อ

ปลา เพ่ือมีสัตว์น้ าไว้บริโภค และเป็นแหล่งน้ าทางการเกษตร ซึ่งเป็นการจัดการที่ดินที่สามารถเป็น

แหล่งอาหารได้ตลอดทั้งปี  
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จะเห็นได้ว่า การวางแผนในการใช้ที่ดินที่สัมพันธ์กับจ านวนสมาชิกในครัวเรือน การใช้

ประโยชน์จากที่ดินของครัวเรือนในรอบ 1 ปี จะใช้ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคอยู่ตลอดเวลา แต่การผลิต

เพ่ือการค้าจะกินเวลาเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้น พืชที่ผลิต คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งยกเว้นยางพารา การ

ผลิตที่หวังผลระยะยาว จึงมีการจัดการที่ดินแยกส่วนออกไป กล่าวคือ ที่ดินส าหรับปลูกยางพารา และ

ส าหรับการท าไร่จะเป็นที่คนละแปลง แปลงส าหรับปลูกยางพารา จะใช้ระยะเวลา 4-5 ปี ก่อนจะ

พร้อมกรีดให้น้ ายางในครั้งแรก ส่วนอีกแปลงหนึ่ง คือ การท าไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนกับการท า

ข้าวไร ่

นอกจากนี้ ประการที่สาม คือ แหล่งเงินทุนที่เป็นผลมาจากอาชีพหลักและอาชีพรองของ

ชาวบ้านนาดี ผลของการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ชาวบ้านมีการประเมินค่าใช้จ่ายที่ใช้กับการปลูกข้าว

ในแต่ปีเฉลี่ยตามขนาดที่ดินของตนเอง ท าให้มีการวางแผนการเก็บออมเงินเพ่ือให้สามารถมีเงินทุนใน

การผลิตได้ ราบรับที่ได้ในแต่ละเดือนของครัวเรือนส่วนมากมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร ขาย

ผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และส่วนมากมักมีอาชีพรองเป็นรับจ้าง ค้าขาย

เล็กน้อย เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนไว้ใช้ในแต่ละปี จากข้อมูลสามารถสังเกตได้ว่า ชาวบ้านจัดสรรเงิน

ออกเป็น 5 ส่วนหลัก คือ  

1. เงินที่ใช้ในระบบเกษตรกรรมทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจและการปลูกข้าว ครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าจ้างงาน ค่าจัดการที่ดิน ค่าสารเคมีทางการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์พืช และค่าอุปกรณ์

ทางการเกษตรต่างๆ แต่ชาวบ้านมี “การเลือกใช้” เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เข้ากับองค์ความรู้ดั้งเดิมที่

ตนเองมีอยู่ กล่าวคือ ในขบวนการผลิตข้าว ขั้นตอนการด านา และการเกี่ยวข้าว ชาวบ้านยังยึดถือการ

ใช้แรงงานคน เนื่องด้วย เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ใช้มักมีเศษฟาง หรือท าให้ผลผลิตเสียหายได้ ทั้งยัง

เป็นการลดต้นทุนทางการผลิตที่จะเสียไปกับค่าเช่า หรือค่าน้ ามันในการใช้เครื่องจักรเหล่านี้ด้วย  

ในส่วนของการจ้างแรงงาน ในขั้นต้นจะใช้แรงงานผลิตภายในครอบครัว และการ

แลกเปลี่ยนแรงงานภายในชุมชนเสียก่อน ก่อนจะจ้างแรงงานเป็นตัวเอง ดังที่งานศึกษาของ ปิยนาถ 

อ่ิมดี (2547) มองว่า แรงงานของชาวบ้านของชุมชนบ้านป่าคา หมู่ที่ 2 ต าบลสวก อ าเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่านในการผลิตอาหาร จะเป็นการใช้แรงงานในครอบครัว หรือ “การเอามื้อ เอาวัน” โดยที่

ชาวบ้านมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน หรืออยู่ในระแวกเดียวกันจะผลักเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันท า

จนเสร็จสิ้นฤดูกาล การตอบมือ(Reciprocity) หรือการตอบแทนแรงงานจะท ากันอย่างยุติธรรม โดย

ไม่ต้องเสียเงิน 

ลักษณะเช่นนี้แสดงถึงการมีพันธะทางสังคม (Social Contact) ในการตอบแทนกันตามที่

อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2554) (อ้างใน ปิยนาถ อิ่มดี, 2547) กล่าวว่า  
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การมีพันธะทางสังคม เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือและสร้าง

หลักประกันความมั่นคงในการผลิตได้ 

 

ค ากล่าวนี้ ได้สะท้อนในผลการศึกษาของผู้ศึกษาว่า ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มีแรงงานน้อย 

จะลงทุนกับต้นทุนการผลิตในส่วนอ่ืนๆ แต่ไม่ต้องเสียรายจ่ายในการจ้างงาน เนื่องจากมีการ

แลกเปลี่ยนแรงงานในการ “เอาแฮง และ คืนแฮง” ในทางกลับกัน ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่า ใช้เงิน

ลงทุนในการผลิตกลับกลายมาเป็นผู้สร้างอาชีพให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยได้ โดยการจ้างให้ท าที่นา

ของตนเอง การจ่ายค่าจ้างอาจอยู่ในรูปแบบของเงิน หรือข้าวในการผลิตปีนั้นๆ 

2. เงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ครอบคลุมทั้งค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน 

อาหารที่จับจ่ายตามตลาด และค่าเล่าเรียนบุตร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านมีการพ่ึงพาฐานทรัพยากร

อาหารทั้ง ดิน น้ า และป่า เพ่ือให้ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยการหาอาหารเพ่ือยังชี พจากสัตว์

น้ า สัตว์ป่า และอาหารป่า สลับหมุนเวียนตามฤดูกาล 

3. เงินค่าจิปาถะต่างๆ ประกอบด้วย การซื้อความสุขจ าพวกของมึนเมา สุรา บุหรี่ ซึ่งถือ

เป็นส่วนน้อย 

และ 4. เงินเก็บส ารองไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มักจะถูกจัดสรรไว้เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน กรณีเช่นการ

รักษาพยาบาล เป็นต้น 

เมื่อมองภาพสรุปโดยรวมของระบบอาหาร จะเห็นได้ว่า ชาวบ้านสามารถเข้าถึงแหล่ง

อาหารได้ใน 3 รูปแบบ คือ แหล่งอาหารที่ผลิตขึ้นเอง โดยใช้องค์ความรู้ดั้งเดิมปรับเข้ากับเทคโนโลยี

สมัยใหม่ และปัจจัยภายในครัวเรือนขั้นพ้ืนฐานที่ตนเองมีอยู่ทั้ง ที่ดิน เงินทุน และแรงงาน  แหล่ง

อาหารเหล่านี้คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ก่อนจะขยายวงวงกว้างเข้าสู่แหล่งอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การ

แหล่งอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติ และ สุดท้าย คือ การพ่ึงพาระบบตลาด ในการเข้าถึงอาหาร

ส าเร็จ หรือในช่วงฤดูแล้งที่หาอาหารจากทั้ง 2 แหล่งแรกได้น้อย ตลาดจะเข้ามามีบทบาทส าคัญใน

ช่วงเวลาดังกล่าว 

ในลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ คล้ายคลึงกับงานศึกษาของ ปิยนาถ อ่ิมดี (2547) ที่ได้น ามุมมอง

ของเฮเลนา นอร์เบอร์-ฮอดจ์ (2545) (อ้างใน ปิยนาถ อิ่มดี, 2547) ที่สรุปไว้ว่า 

 
ลักษณะส าคัญของระบบอาหารท้องถิ่นอยู่ที่ จ านวนไมล์ของอาหาร 

(Food miles) หมายถึง ระยะทางที่อาหารต้องเดินทางมาก่อนจะถูกบริโภค ซึ่งควร
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จะค่อนข้างใกล้ ดังนั้น เมื่อเทียบกับระบบอาหารโลกแล้ว อาหารท้องถิ่นจะเข้าถึงได้

ง่ายกว่า มีรายจ่ายน้อยกว่า และอาหารมีความสดกว่า 

 

ปิยนาถ อิ่มดี ได้มองว่าชุมชนบ้านป่าคา มีระบบอาหารท้องถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด

ความมั่นคงทางอาหารได้ เนื่องจาก ชุมชนเข้าถึงอาหารจากการผลิตและการเก็บหาจากธรรมชาติเอง

ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะพ่ึงพาปัจจัยขั้นพ้ืนฐานการผลิตที่ตนเองมีอยู่เป็นส าคัญ เช่น แรงงาน ที่ดิน ทุน 

และเทคโนโลยีผสมผสานภูมิปัญญาในการท าเกษตรกรรมแบบครัวเรือน ท าให้ระบบอาหารชุมชนเป็น

ระบบพ้ืนฐานที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารได้ง่านกว่าระบบอาหารโลก จ าพวกตลาด ห้างสรรพสินค้า 

และอาหารจานด่วน (Fast Foods) เนื่องจาก “ระยะทาง” ในการเข้าถึงอาหารเหล่านั้นใช้เวลา

เดินทางนานและใช้เงินทุน การพ่ึงพาระบบผลิตอาหารชุมชนจึงมีระยะทางที่สั้น สามารถเดินหาได้เอง

ตามบริเวณบ้าน 

กล่าวโดยสรุป คือ วิถีการผลิต: ภาพกว้างที่ใส่ใจในภาพเล็ก เป็นการสะท้อนการศึกษาที่

ต้องค านึง “ภาพกว้าง” ในที่นี้คือระบบตลาด แหล่งอาหารรูปแบบหนึ่งของคนบ้านนาดี ที่ได้เข้ามา

เป็นทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอย “อาหาร” ในรูปแบบอ่ืนๆ ให้กับชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม อาหาร

เหล่านั้นไม่ได้สร้างความมั่นคงในวิถีการผลิตให้กับครัวเรือนแต่อย่างใด “ภาพเล็ก” ที่ประกอบไปด้วย

ฐานทรัพยากรทั้ง ดิน น้ า และป่า รวมถึงปัจจัยพ้ืนฐานของครัวเรือนที่ตนเองพึงมี เป็นรากฐานที่ส าคัญ

อย่างยิ่งในระบบการผลิตอาหาร โดยต้องผ่านการจัดการและวางแผนของครัวเรือนไว้อย่างครอบคลุม 

จึงจะรากฐานเหล่านี้เกิดความม่ันคง แข็งแรง และยั่งยืนต่อไป 

 

5.1.2 ระบบอาหารชุมชน: เงื่อนไขท่ีส่งผลต่อระบบอาหาร 

ในการกล่าวถึงส่วนที่แล้ว เป็นการมองปัจจัยภายในครัวเรือนต่อการวางแผนระบบอาหาร 

ว่า ในแต่ละปีควรผลิตอาหารอย่างไรให้ มีปัจจัยพ้ืนฐานอย่างไรที่จะสามารถรองรับการออกแบบ

ดังกล่าวได้ ในส่วนนี้เป็นการสนใจในเงื่อนไขอ่ืน หรือที่ผู้ศึกษามองว่าเป็น ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อ

ระบบอาหารในอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความท้าทายในระบบการผลิตอาหารในทุกๆ ปี จนถึง

ปัจจุบัน 

เมื่อมองภาพโดยรวมของระบบการผลิตอาหารชุมชนจะเห็นได้ว่า ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างเป็นพลวัต กล่าวคือ มีการน้อมรับเงื่อนไขจากนโยบาย เชิงเศรษฐกิจจากภาครัฐเข้ามา

เปลี่ยนแปลงอาชีพ และวิถีการท ากินของตนเอง ในขณะที่ “ข้าว” ไม่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกในเชิง

การเกษตรเพ่ือการค้า แต่ข้าวยังคงมีการเพาะปลูกจนถึงทุกวันนี้ แต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทาง
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การเกษตรไปบ้าง ดังเช่น การเลือนหายไปของพิธีกรรมในช่วงการเพาะปลูก การปรับเปลี่ยนชนิดของ

เมล็ดพันธุ์ตามการสนับสนุนของรัฐ การเลือกใช้สารเคมีทางการเกษตรเพ่ือเป็นการลดค่าแรงงานและ

ประหยัดเวลา ทั้งหมดนี้ จากผลการศึกษาได้สื่อให้เห็นว่าเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกครัวเรือน 3 

ปัจจัยด้วยกัน  

ประการแรก คือ นโยบายเชิงเศรษฐกิจของภาครัฐ จากผลการศึกษา พบว่า นโยบายทาง

เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อระบบการผลิตอาหารของชุมชนที่เห็นได้ชัด คือ การพัฒนาของถนนและการเข้า

มาของรถแทรกเตอร์ สิ่งเหล่านี้ท าให้ทรัพยากรป่าถูกท าลายลงเพ่ือการขยายที่ดินทางการเกษตร ปลูก

พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวตามนโยบายของภาครัฐ  

แต่อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนและส่งเสริมให้เพาะปลูกพืชต่างๆ ไม่ได้เข้ามาในชุมชนบ้าน

นาดีเพียงแค่ครั้งเดียว แต่เข้ามาหลายระลอกตามแต่ช่วงเวลาที่พืชเศรษฐกิจชนิดใดเป็นที่ต้องการ ท า

ให้เงื่อนไขนี้ส่งผลต่อระบบการผลิตอาหารอย่างมาก เนื่องจาก ชาวบ้านจะต้องมีการวางแผนเพ่ือการ

ผลิตในครัวเรือนตามนโยบายดังกล่าวตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจอื่นๆ นอกเหนือจากนโยบายของภาครัฐ ปรากฏให้เห็นใน “ราคาขาย

ผลผลิต” ที่ในแต่ละปีเกษตรกรบ้านนาดีได้รายได้ไม่ค่อยคงที่ เงื่อนไขเชิงเศรษฐกิจในรูปแบบนี้สร้าง

ความไม่มั่นคงให้เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิตของครัวเรือน จึงน ามาสู่ การวางแผนการผลิตอาหารเพ่ือ

สร้างความมั่นคงให้กับตนเอง ที่เด่นชัดที่สุด คือ “การปลูกข้าว” ผลผลิตที่ได้จากข้าวเป็นเสมือน

หลักประกันที่ชาวบ้านมองว่าไม่ต้องเสียเงินซื้อในทุกๆ เดือน บริโภคผลผลิตของตนเอง เพ่ือเป็น

รองรับว่าถึงแม้ในปีนั้นๆ การขายผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากพืชเศรษฐกิจจะไม่มั่นคงเพียงใดก็ตาม  

แต่อย่างน้อยก็ยังมีข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักไว้บริโภคอยู่ 

ประการที่สอง คือ สิ่งแวดล้อม การกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมในที่นี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ า ดิน และป่าไม้เท่านั้น ยังรวมถึง การคาดการณ์ไม่ได้ของธรรมชาติ ที่

จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความเสี่ยงที่จะท าให้ระบบการผลิตอาหารในปีนั้นๆ ส าเร็จหรือล้มเหลวลงไป 

ดังจะเห็นจากผลการศึกษาสะท้อนว่า การจัดการกับแหล่งทรัพยากรในแต่ละปี จ าเป็นที่ชาวบ้านต้อง

ออกแบบวิถีเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับฐานทรัพยากรเหล่านี้ เช่น การมีที่ดินบนพ้ืนที่ไร่ต้อง

ออกแบบการเพาะปลูกในรูปแบบหนึ่ง การมีที่ดินใกล้แหล่งน้ าสามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

เป็นต้น และในอีกทางหนึ่งคือ “ความเสี่ยง” ที่เกิดจากเหตุการณ์น้ าท่วม หรือน้ าฝนไม่เพียงพอ ท าให้

ระบบการผลิตอาหารในปีนั้นๆ เสียหาย จึงเกิดเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิต คือ การผลิตบนที่

ไร่ โดยผลิตข้าวเพ่ือเป็นการส ารองอาหารให้มีกินในครัวเรือน เพราะ การผลิตบนที่ราบมีความเสี่ยง

กับการประสบปัญหาน้ าท่วมได้ 
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และประการสุดท้าย คือ สังคมและวัฒนธรรม ในเงื่อนไขนี้มองผ่านการเข้ามาของ

เทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการผลิต และความก้าวไกลทางอินเตอร์เน็ต ล้วน

แล้วแต่ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง การเปลี่ยนแปลงอาชีพที่ท าให้คน

รุ่นใหม่หันหน้าหนีจากระบบการเกษตรมุ่งเข้าสู่การศึกษาหรือหาอาชีพอ่ืน ที่สามารถสร้างรายได้ให้

มั่นคงได้ ส่งผลต่อระบบการผลิตอาหารอย่างยิ่งในส่วนของ “แรงงานภาคการผลิต” เมื่อสังเกตจาก

อายุของคนที่ยังเพาะปลูกข้าวเพ่ือการยังชีพแล้วนั้น หรือกรณีศึกษาที่ได้ท าการศึกษา จากอายุเฉลี่ย

คือ 50 ปีขึ้นไป ผลกรศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงค่านิยมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

วัฒนธรรมได้ท าให้คน “ผันตัวเอง” ไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาของการ

เพาะปลูกข้าว ยังได้เห็นกลุ่มคนเหล่านี้กลับมาบ้านของตนเองเพ่ือเป็นแรงงานในภาคการผลิตอยู่บ้าง 

เพ่ือให้ได้ “ส่วนแบ่งข้าว” ไว้บริโภคต่อไป 

เงื่อนไขเหล่านี้ สอดคล้องกับงานศึกษาของ วาสนา ศรีจ าปา (2557) ที่ท าการศึกษา วิถี

ชีวิตกับความมั่นคงทางอาหารในพ้ืนที่ป่าชุมชนโนนใหญ่ ต าบลเสียว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรี

สะเกษ ที่ได้ผลการศึกษาว่า ชาวบ้านป่าชุมชนโนนใหญ่ มีป่าในการพึ่งพาและตอบสนองความต้องการ

พ้ืนฐาน ทั้งอาหาร การสร้างที่อยู่อาศัย เครื่องมือจักสาร ตลอดจนยารักษาโรค นโยบายการพัฒนา

จากภาครัฐที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาเส้นทางรถไฟมาถึงห้วยทับทัน ในปี พ.ศ. 2476 และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 ได้ท าให้เกิดการเข้าใช้ที่ดินของผืน

ป่าในการท าพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และส่งผลต่อวิถีชีวิตทั้งสังคมวัฒนธรรม ที่สะท้อนผ่านแรงงานที่มี

จ านวนการจ้างงานเพ่ิมขึ้น และการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต เป็นการผลิต เพ่ือหารายได้หลักเข้า

ครัวเรือน ไม่ใช่การผลิตเพ่ือยังชีพอีกต่อไป จึงท าให้เกิดการใช้สารเคมีในผลิตอย่างหนัก ส่งผลกระทบ

ต่อทั้งดิน และสัตว์น้ า ที่เคยเป็นอาหารให้กับคนในชุมชน ประกอบการความไม่แน่นอนของสภาพ

อากาศ ชุมชนโนนใหญ่ประสบปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลมาตั้งแต่ช่วงปี  พ.ศ. 2555 จึงเปลี่ยนแปลง

การเพาะปลูกข้าวจากการปลูกข้าวนาด า เป็นนาหว่าน ผลผลิตที่ได้จึงเปลี่ยนแปลงไปจึงน ามาสู่กา

พ่ึงพาระบบบตลาดมากข้ึน 

จะเห็นได้ว่า เงื่อนไขที่ส่งผลต่อระบบอาหารในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วยเงื่อนไขทั้ง 3 

ประการเช่นเดียวกัน คือ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไข

ของงานศึกษาชิ้นนี้ได้สะท้อนการวางแผนและการจัดการที่ไม่สามารถรับมือกับความ้ทาทายทั้งหลาย

ได้ จึงท าให้ระบบอาหารชุมชนอยู่ในภาวะเสี่ยง ซึ่งแตกต่างกับบ้านนาดี ที่ชาวบ้านมีการเรียนรู้และ

ปรับตัวให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจาก “การจัดการผลผลิต” กล่าวคือ 

ชาวบ้านนาดี มีการจัดการผลผลิตที่เด่นชัดอยู่ 4 รูปแบบ คือ 
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“ผลิตเพื่อกิน แบ่งให้ญาติ ขายเมื่อเหลือ เก็บเม่ือเสี่ยง” 

 

ชาวบ้านนาดี มีการเรียนรู้จากการสังเกตการณ์สภาพอากาศของตนเองว่า ภายใน 4 ปีที่

ผ่านมา การผลิตมักประสบกับปัญหาจากภัยน้ าท่วม ท าให้ในก่อนการเก็บเกี่ยวที่โดยปกติแล้วจะขาย

ผลผลิตเดิมที่มีอยู่แล้ว คือ “ข้าวเก่า” เหมือนกับเป็นการจัดการยุ้งฉางให้พร้อมรับ “ข้าวใหม”่ ได้ปรับ

เปลี่ยนเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ว่า ข้าวในปีนี้จะได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคหรือไม่ หาก

คาดว่าเพียงพอ จึงจะขายเพื่อเป็นเงินทุนต่อไป แต่หากไม่พอจะเก็บข้าวเก่าเหล่านั้นไว้ก่อน 

จากปัจจัยภายนอกครัวเรือน ที่ได้สังเคราะห์ในส่วนนี้ สื่อให้เห็นว่า ระบบการผลิตอาหาร

ของชุมชน ต้องค านึงถึงหลากหลายส่วนประกอบกัน ทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องเผชิญ

กับความเสี่ยงที่ระบบการผลิตอาหารในปีนั้นๆ อาจไม่ประสบความส าเร็จได้ อันเนื่องมาจากการคาด

เดาไม่ได้ของธรรมชาติในแต่ละปี ซึ่งอย่างไรก็ตาม ชาวบ้านได้มีการวางแผนรับมือ และมีการปรับตัว

ให้เท่าทันเงื่อนไขเหล่านี้เสมอ หากแต่ไม่สามารถรับมือได้ ปัญหาด้านความไม่มั่นคงทางอาหารจะเข้า

มาเป็นภัยเงียบต่อชุมชนอันเป็นผลมาจากการจัดการระบบอาหารชุมชนที่ไม่ได้ผล ดังที่การศึกษาใน

พ้ืนที่หนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษก าลังประสบอยู่ 

 

5.2 ความส าเร็จของระบบอาหารชุมชน: สะท้อนผ่านการมีอยู่และการเข้าถึงข้าว 

เมื่อมองส่วนการอธิบายข้างต้น เป็นการกล่าวถึงการวางแผนระบบการผลิตอาหารของ

ชุมชน ที่ประกอบด้วย (1)การผลิตอาหาร (Producing Food) (2)กระบวนการแปรรูปและการบรรจุ

ภัณฑ์ (Processing and Packing Food) (3)การกระจายและการขายปลีก (Distributing and 

Retailing Food) และ (4)การบริโภค (Consuming Food) ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ คือ 

สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เมื่อการวางแผนดังกล่าว “ประสบความส าเร็จ” ชุมชนจะ

มีระบบอาหารที่น ามาสู่ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งผู้ศึกษา สามารถสรุปได้ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 12 การวิเคราะห์การมีอยู่และการเข้าถึงข้าวของชาวบ้านนาดี 

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2561 

 

การอธิบายในหัวข้อ 5.1 เป็นการมองในส่วนแรก ซึ่งระบบอาหารของบ้านนาดีประสบ

ความส าเร็จในการวางแผน จึงน ามาสู่การวิเคราะห์อาหาร ในที่นี้คือการศึกษา “ข้าว” โดยพยายาม

มองหาบทบาทและความส าคัญของ “ข้าว” พืชอาหารหลักที่ยังคงเพาะปลูกอยู่ ในขณะที่การ

เกษตรกรรมหลัก เป็นการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวแล้วทั้งสิ้น ผ่านการใช้แนวคิดความมั่นคง

ทางอาหารซึ่งมอง 2 มิติหลัก คือ การมีอยู่ของข้าวและการเข้าถึงข้าว 

“ความมั่นคงทางอาหาร” ในมิติของการมีอาหารและการเข้าถึงอาหาร คือ หัวใจหลัก

ส าคัญ ของการคงอยู่ของการเพาะปลูกข้าวของบ้านนาดีในปัจจุบัน ในส่วนที่แล้ว ผู้ศึกษาได้มีการ

เปรยถึงรูปแบบของการจัดการผลผลิตของบ้านนาดี ที่ว่า “ผลิตเพื่อกิน แบ่งให้ญาติ ขายเม่ือเหลือ 

เก็บเม่ือเสี่ยง” ไปแล้วนั้น การจัดการผลผลิตเหล่านี้ เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึง

อาหารและมีอาหารไว้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี 

รูปแบบการจัดการผลผลิตข้าวเป็นการสะท้อนความส าคัญของข้าวในฐานะพืชอาหารหลัก

ของคนในครัวเรือน เป็นอาหารที่ได้จากพ้ืนที่ทางการเกษตรของครัวเรือน กล่าวคือ จากการศึกษา

ครัวเรือน 20 ครัวเรือน มีครัวเรือนจ านวน 15 ครัวเรือน ที่มีที่ดินส าหรับการเพาะปลูกข้าว 1 

ครัวเรือนรับจ้างเพาะปลูกข้าวในที่ดินของผู้อื่น และอีก 4 ครัวเรือนไม่มีที่ดิน และต้องซื้อข้าวไว้บริโภค

ในครัวเรือน แต่แหล่งซื้อขายข้าวที่น ามาบริโภคก็มาจากคนในชุมชนเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่า การ

ผลิตข้าวสามารถท าให้ “ผู้อ่ืน” ที่ไม่มีที่ดินทางการเกษตรสามารถเข้าถึงข้าวและมีข้าวไว้บริโภคได้ 3 

รูปแบบ คือ 
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1. การเข้าถึงและการมีข้าวจากการแบ่งของคนในครัวเรือน การเข้าถึงในลักษณะนี้สะท้อน

ความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวและเครือญาติของคนในชุมชน เนื่องด้วย ใน 1 ครัวเรือน สมาชิกมี

ทั้งท างานต่างจังหวัด ไม่มีเรี่ยวแรงในการเพาะปลูก อยู่ในวัยก าลังเล่าเรียน รวมถึงไม่มีที่ดินในการ

เพาะปลูกเอง การแบ่งปัน จึงเป็นแนวทางแรกที่ท าให้สมาชิกในครัวเรือนสามารถเข้าถึงและมีอาหาร

ในการบริโภคได้อย่างทั่วถึงกัน ท าให้การปลูกข้าวของบ้านนาดี มีทั้งการปลูกข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 

อีกท้ัง ในระบบเครือญาติ ถึงแม้ต่างคนจะต่างมีที่ดินในการผลิตแล้วนั้น หากผลผลิตของคนใดคนหนึ่ง

ได้รับความเสียหาย และไม่เพียงพอในการบริโภคการแบ่งปันผลผลิตจากที่นาของตนเองให้ญาติพ่ีน้อง

ก็เกิดขึ้นอย่างเช่นเดียวกัน 

2. การเข้าถึงและการมีข้าวจากการแลกเปลี่ยนแรงงาน เนื่องด้วย ที่ดิน เป็นเงื่อนส าคัญใน

การเพาะปลูกและการเกษตรกรรมทุกๆ รูปแบบ ส าหรับผู้ที่ไม่มีการถือครองที่ดินในการผลิต การขาย

แรงงาน จึงเป็นทางออกเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้าวและมีข้าวไว้บริโภคได้ การได้มาซึ่งข้าวในรูปแบบนี้

จะเกิดการได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้จ้างมักเป็นผู้มีที่ดิน มีเงินทุนจากลูกหลาน และเป็น

ผู้สูงอายุ จะใช้ปัจจัยพ้ืนฐานในเรื่องของที่ดินและเงินทุนที่จะเสียไปกับค่าเมล็ดพันธุ์ สารเคมี แต่ใช้

ผลผลิตคือ “ข้าว” เป็นการจ้างงานผู้ที่ไม่มีที่ดินท ากินแต่ยังมีเรี่ยวแรงในการผลิตอยู่ โดยปกติแล้ว 

ข้าวจะได้รับการแบ่งเป็น 3 ส่วน ผู้จ้างจะได้ 1 ส่วน และท่ีเหลือส าหรับแรงงานที่ออกแรงในการผลิต 

3. การเข้าถึงและการมีข้าวจากการซื้อขายของคนในชุมชน “ความสนิทสนมรู้จักมักคุ้น” 

ท าให้เกิด “ลูกค้าประจ า” ในระบบการซื้อขายภายในชุมชน ซึ่งท าให้ราคาขายข้าวที่ เกิดขึ้นระหว่าง

คนในชุมชนด้วยกันเอง มีราคาท่ีถูกกว่าการค้าขายตามท้องตลาดทั่วไป  

นอกจากนี้ การคงอยู่ของการเพาะปลูกข้าวยังสะท้อนผ่าน “รสนิยม” และ “ความ

ภาคภูมิใจ” ในอีกทางหนึ่ง กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาในการท าการศึกษา ภาคสนามของผู้ศึกษา เมื่อ

เข้าไปมีส่วนร่วมในมื้ออาหาร มักมีการถามว่าจะบริโภคข้าวเหนียวหรือข้าวจ้าวอยู่เสมอ เนื่องจาก 

ชาวบ้านมองว่า คนที่ท างานใช้ชีวิตในเมืองมี “รสนิยม” ที่บริโภคข้าวจ้าวมากกว่า อีกทั้ง การร่วม

รับประทานอาหารชาวบ้านมัก “พรีเซ้นท์” และ “บอกปัญหา” ในระบบการผลิตของรอบปี ดังเช่น ปี

นี้ฝนตกตอนเก็บเกี่ยวเม็ดข้าวเลยไม่สวย หรือ นึ่งข้าวใหม่จากนาตนเอง ข้าวหอม อร่อยมาก 

ผลส าเร็จของระบบอาหารชุมชน ได้ผลผลิตออกมาเป็น “ข้าว” ได้สะท้อนการปรับตัวและ

รับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด

เลย ทั้งหมดนี้เป็นผลจาก “ข่ายใย” ที่เชื่อมโยงทั้งปัจจัยพ้ืนฐานทางการผลิต ที่ดิน แรงงาน และ

เงินทุน ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ ได้สะท้อน

ความสัมพันธ์ที่มีอยู่อย่างแนบแน่นของคนบ้านนาดี เป็นเสมือนแก่นส าคัญที่ได้สอดแทรกอยู่ตั้งแต่
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กระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดสรรผลผลิตที่ได้ การเรียนรู้ วางแผน ที่ท าให้ความมั่นคงทางอาหาร

ในมิติของการมีอาหารและการเข้าถึงอาหารสามารถเกิดข้ึนได้อย่างมั่นคง และด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 

 

บทสรุป 
เรื่องราวที่ได้ร้อยเรียงมาตั้งแต่การวางแผนในการท าการศึกษาที่มุ่งเน้นการท าความเข้ าใจ 

“ข้าว” ในพ้ืนที่บ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผ่าน 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ (1) เพ่ือ

ศึกษาพลวัตของระบบการผลิตข้าวของบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และ (2) เพ่ือ

ศึกษาการมีอยู่และการเข้าถึงข้าวของชาวบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มองว่า

เป็นผลจากระบบอาหารชุมชน และความม่ันคงทางอาหารในมิติการมีอยู่และการเข้าถึง  

การเรียนรู้ได้เริ่มจากการท าความเข้าใจถึงแนวคิดและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของสังคม

อ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับบ้านนาดี ผ่านการทบทวนวรรณกรรมที่มองข้าวในระบบการผลิตรูปแบบต่างๆ  

อันส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารในพ้ืนที่ที่แตกต่างกันไป ซึ่งได้รวบรวมและสังเคราะห์มาในบทที่ 2 

ล้วนเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาในครั้งนี้ 

การศึกษาเริ่มด้วยการมอง “อดีต” ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ของการตั้งถิ่นฐานและเครือ

ญาติ และ “ทุนดั้งเดิม” ที่ชาวบ้านนาดีมีอยู่ ในรูปแบบของการท าความเข้าใจฐานทรัพยากรดั้งเดิม 

คือ ที่ดิน ป่า และแหล่งน้ า ซึ่งได้เล่าเรื่องราวไว้ในบทที่ 3 ผ่านการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมพูดคุย

ถึงเรื่องราววิถีชีวิตในอดีต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้ได้ภาพของชุมชนที่เป็นชุมชน

เกษตรกรรม ที่มีเงื่อนไขหลักในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยนโยบายทางเศรษฐกิจ 

ส่งผลให้มีอาชีพหลักคือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว โดยตลอดระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น “ข้าว” ได้ปรากฏความส าคัญอยู่เสมอ 

ระบบอาหารของชุมชน เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรกรรม 

ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายทางเศรษฐกิจ ผู้ศึกษาได้เล่าเรื่องราวระบบอาหารที่สัมพันธ์กับฐานทรัพยากร

หลักของชุมชน 3 ส่วน คือ ป่า ดิน และผืนน้ า ที่เกิดขึ้นในมิติปัจจุบัน โดยเล็งเห็นว่า “การวางแผน” 

และ “การจัดการ” ของครัวเรือนที่ดี น ามาสู่ความส าเร็จของระบบอาหารได้ ส่วนหนึ่งของความส าเร็จ

ดังกล่าว สะท้อนผ่านระบบการผลิต “ข้าว” ซึ่งในแต่ละปีชาวบ้านต้องค านึงถึงปัจจัยพ้ืนฐานของ

ตนเอง และเงื่อนไขโดยรอบอันได้แก่ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ที่เกิดการแปรผันใน

ทุกๆ ปี สิ่งเหล่านี้ ได้ถ่ายถอดไว้ในบทที่ 4 
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และท้ายที่สุด คือ การพยายามมองทุกสิ่งอย่างเชื่อมโยง หาความเป็นเหตุผลของ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจที่ได้จากการศึกษาในบทที่ 3 และบทที่ 4 

น ามาผนวกเข้ากับการท าความเข้าใจถึงงานศึกษาที่ผ่านมาที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 น ามาสู่ การ

วิเคราะห์ที่สามารถตอบค าถามวัตุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่า พลวัตของระบบการผลิตข้าวของ

บ้านนาดี เป็นผลมาจาก 3 เงื่อนไข คือ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการอธิบาย

ตามแนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community Food System) การศึกษาถึงพลวัตของระบบการผลิต

ข้าว เป็นเสมือนการเน้นย้ าความส าคัญของการคงอยู่ของข้าว ที่สะท้อนผ่านการวางแผน และรับมือ

กับเงื่อนไขต่างๆ ของครัวเรือน โดยใช้แนวคิดความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ในมิติของการ

มีอยู่และการเข้าถึงอาหารมาเป็นค าตอบของวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้  

กล่าวได้ว่า ความส าเร็จที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตอาหารของชุมชนในแต่ละปี เป็นเสมือน

การสะท้อน “การวางแผนที่ดี” ในระบบการอาหาร อันประกอบไปด้วย (1)การผลิตอาหาร 

(Producing Food) (2)กระบวนการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ (Processing and Packing Food) 

(3)การกระจายและการขายปลีก  ( Distributing and Retailing Food) และ (4)การบริ โภค 

(Consuming Food) ที่ชาวบ้านนาดีได้ปรับองค์ความรู้และการจัดการดั้งเดิมเข้ากับองค์ความรู้ใหม่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีการปรับตัวและพร้อมรับมือกับเงื่อนไขทั้งทางด้านสังคมวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จึงท าให้เกิดความส าเร็จขึ้นได้ในระบบการผลิตอาหาร  

จึงเกิดเป็น “ความอุ่นใจ” จาก “ข้าว” ที่เต็มยุ้งฉาง ภาพสะท้อนของความมั่นคงทางอาหาร

ที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านนาดี นอกเหนือจากนั้น “ความภาคภูมิใจ” ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนผ่านกาลง

ภาคสนามของผู้ศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือ 

 

“ความภาคภูมิใจของการเป็นเกษตรกร แต่ไม่ต้องซื้อข้าวกิน” 
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ข้อมูลท่ัวไป 

ที ่ ชื่อหัวหน้าครัวเรือน อายุ (ปี) 
จ านวนสมาชกิใน

ครัวเรือน 
ระดับการศึกษาสูงสดุ 

อาชีพหลัก 
อาชีพรอง 

สมาชิกใน
ครัวเรือนทีม่ี

รายได้ เกษตรกร ข้าราชการ รับจ้าง(ระบุ) อื่นๆ(ระบุ) 

1 นางค ามูล เหมบุรุษ 73 1 ป. 4 
 

   เก็บของป่าขาย - 

2 นางค าบ้วน เหมบุรุษ 66 3 ป. 4 
 

   รับจ้างท านา 1 

3 นางเพียงทอง อินปลัด 50 4 ป. 4 
 

    2 

4 นางนิด จันดาหาร 70 5 ป. 4      3 

5 นายกันหา จันทศร 84 2 ป. 4      - 

6 นางค าม่อน จนัทศร 75 3 ป. 4   แต่งพาขวญั  ท าน้ าพริก 2 

7 นายจิตร สิงสถิต 71 3 ป. 4     ปล่อยที่ให้เช่า 1 

8 นายสมศักดิ ์ศรีบุตตา 65 2 ป. 4 
 

   รับจ้าง 1 

9 นายนพพร วังค า 65 2 ป. 4 
 

   รับจ้าง - 

10 นายจ าลอง อุ่นแกว้ 57 3 ป. 4 
 

     

11 นายสะดวก วังค า 84 1 ป. 4      - 

12 นายสนุก วังค า 59 2 ป. 4 
 

     

13 นางแถว จนัดาหาร 73 5 ป. 4 
 

    3 

14 นางระเบียบ พาประโยชน ์ 60 5 ป. 4 
 

   รับจ้าง - 
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15 นายหมวด เหมือนศรีชัย 60 7 ป. 4 
 

    - 

16 นางวิไล วงมานิตย์ 53 3 ป. 4   ตดัผ้า   2 

17 นางสิริมา วงษ์มานิตย์ 57 4 ปวช. 
 

    2 

18 นางสมหมาย วังค า 58 3 ป. 4   ท าสวนดอกไม ้   - 

19 นายธาดา กนิูน 43 6 ปวช.  
 

  รับจ้าง 4 

20 นางถวัลย์ จนัทร์ศร ี 70 2 ปริญญา  
 

   - 

21 นางวิพรหม จนัดาหาร 53 5 ป. 4 
 

   รับจ้าง  

22 นางหน่วย เหมือนศรีชัย 54 4 ป. 4   

จ้างท าเกษตร  

ไม่มีที่นาของ
ตนเอง 
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ข้อมูลเศรษฐกิจ 

ที ่ ชื่อหัวหน้าครัวเรือน 

รายรับ รายจ่าย 

เกษตร 

รับ
ราชการ 

รับจ้าง 
(ระบุ) 

อื่นๆ
(ระบุ) 

เกษตร 

 
ค่าน้ า ค่าไฟ อาหาร 

ค่า
เล่า
เรียน
บุตร 

สันทนา
การ 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ) 

ยางพารา ข้าวโพด ข้าว อื่นๆ (ระบุ) สารเคม ี แรงงาน เมล็ดพันธุ ์
อื่นๆ 

ระบ ุ

1 นางค ามูล เหมบุรุษ   

- ขาย
ข้าวสาร 15 
กิโลกรัม 
450 บาท 
ปกติจะขาย 
50-60 
กิโลกรัม 

   

ลูก 
เดือน
ละ 
300
และ
เบ้ีย

คนชร
า 

เดือน
ละ 
500 

600 เอาแรง 
1400 

ซ้ือปีเว้นปี 

สูบน้ าใส่
นา 1000 

50/
เดือน 

200/ 
เดือน 

500/
เดือน 

- - - 

2 นางค าบ้วน เหมบุรุษ   

- ขาย
ข้าวเปลือก 
300 
กิโลกรัม 

  

จ้างท า
นา แต่

คิด
ค่าจ้าง
เป็น

- เบ้ีย
คนชร
า 500 
บาท 

7,000 3,000 10,000 10,000 
50/
เดือน 

150/
เดือน 

500/
เดือน 

- - - 
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กิโลกรัมละ 
11 บาท 

ข้าวว
แทนเงิน 

- บัตร
ประช
ารัฐ 
300 
บาท 

3 นางเพียรทอง อินปลัด    

ปศุสตัว์ เลี้ยง
วัวขาย 70-
80 ตัว ปีนี้

ขายได้ตัวละ 
10,000  

      

ต้นทนุ
เลี้ยงวัว 
50,000 
บาท 

100 400 3,000 

ค่า
เทอม 
24,0
00 

ค่าใช้
จ่าย
ราย
เดือน 
10,0
00 

2,000 

หนี้ 
ธกส

. 
50,
000 

4 นางนิด จันดาหาร    
- มะขาม 

3,000 ต่อปี 
  

- เบ้ีย
คนชร
า 700 
บาท 

- ลูก
ให้ไว้
ใช่จ่าย
แต่ละ
เดือน 
3,000 

จ้างคนท าเสียต้นทุนทั้งหมด 30,000 100 1,000 1,000 

ให้
หลาน
ค่าใช้
จ่าย
ราย
เดือน 
12,0
00 
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- ลูก
ให้ตาม
ต้นทนุ
การ
ผลิต
ข้าว 

5 นายกันหา จันทศร       

ได้จาก
เบ้ีย
เลี้ยง
คนชร

า 
เดือน
ละ 
700 

ลูกส่ง
ให้
เดือน
ละ 
500 

   

ปลูกและ
กระเทียม
ไว้บริโภค

ใน
ครัวเรือน 

จ้าง
แรงงาน 
1000  

100 400 500    

6 นางค าม่อน จนัทศร      3,000 ลูกให้ ลูกจ่าย 

- 
ซ้ือ
ข้าว
เปลื
กจา
ก

งาน
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บุญ
ที่วัด 

-ซ้ือ
ของ
ท าบุ
ญ 

ประ
มา
ณปี
ละ 
5,0
00 

บาท 

7 นายจิต สิงสถติ       

ให้เช่า
ที่ไร่ 

15 ไร่ 
10,00
0/ปี 
เบ้ีย
เลี้ยง 
เดือน
ละ 
700 
บาท/
เดือน 

    20 - 1500  

ยาสูบ 
เหล้า 

เดือนละ 
2000 
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ประช
ารัฐ 

- ลูก
ให้

เดือน
ละ 

1,000 

8 นายสมศักดิ ์ศรีบุตตา 
 7 ไร่ ปี

ละ 
24,000 

     

ให้เช่า
ที่ไร่ต่อ

ปี 
5,000 

เบ้ีย
คนชร
า 500 

15,000 - 
ตั้งแต่เริ่ม
ปลูกกล้า

ยาง 
 40 80 1500  

ยาสูบ 
เหล้า 

เดือนละ 
2000 

 

9 นายนพพร วังค า 

12 ไร่ 

ปีละ 
55,000 

20 ไร่ 

ปีละ 
30,000 
-40,000 

   
2,000 / 
เดือน 

 35,000 5,000 5,200 - 50 200 
เดือนละ 
3,000 

- 

ยาสูบ 
เหล้า 

เดือนละ 
2000 

หนี้ธ
กส. 
50,
000 

10 นายจ าลอง อุ่นแกว้ 

26 ไร่ 

120,000 

 

25 ไร่ 
ขายเป็น

เม็ด 
100,00
0 บาท 

     50,000 7,200 3,000 - 50 200 3,000 - 

ยาสูบ 
เหล้า 

เดือนละ 
2000 
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11 นายสะดวก วังค า        

ลูกให้
ต่อ

เดือน 
1,000 

จักร
สานไม่
แน่นอ

น 
เดือน
ละ 

1,000 

    100 300 ลูกซ้ือ - 

ยาสูบ 
เหล้า 

เดือนละ 
2000 

 

12 นายสนุก วังค า 

ท า
ยางพารา

แต่ยัง
ไม่ได้กรีด 

7 ไร่ 
ปลูก
หลัง

ปลูกข้าว
นา 

ขายเป็น
ฝัก ได้ 
40,000 

– 
45,000 

 

มะขาม 10 
ต้น 

ได้ปีละ 
10,000 – 
12,000 

  

โรงสี
ข้าว 
ไม่คิด
ค่าสี 
แต่จะ
ได้ข้าว
ปลาย
และ
ล าไว้
เลี้ยง
หมู 
และ
ขาย
ต่อ 

2,700 3,000 
10,000 

ซ้ือปีเว้นปี 

ไถและสูบ
น้ าเข้านา 
12,000 

300 900 3,000 - 

ยาสูบ 
เหล้า 

เดือนละ 
2000 

หนี้ 
ธกส

. 
120
,00
0 

กู้มา
หมุ
นเวี
ยน
ท า
นาปี
ต่อ
ปี 
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ลูกให้ 
เดือน
ละ 

2,000 
– 

3,000 

ค่า
ภาษี
โรงเ
รือน 
(โรง
สี) 

ปีละ 
300 

13 นางแถว จนัดาหาร       

ได้จาก
ลูก

เดือน
ละ 

5,000 

จ้างท านา 

6,000 ต่อปี 
70 300 3,000 - - 

ท าบุ
ญ

เดือ
นละ 
1,0
00 
– 

2,0
00 

14 นางระเบียบ พาประโยชน ์
25 ไร่ 

100,000 

ท า
ข้าวโพด
ไร่ 8 ไร่ 
และบน
นา ได้

เฉลี่ยต่อ
ปี 

100,00
0 

   

จ้างท า
นาและ
ท าไร่ 

เฉลี่ยปี
ละ 

40,000 

 10,000 10,000 2,100 
รถไถและ

สูบน้ า
10,000 

ขอน้ า
อบต
ใช ้

ไฟฟ้าไม่
ถึงที่ไร่ 
จึงไม่
เสีย 

3,000 - 
เหล้า
เบียร์ 
2,000 

ค่า
แบ
ตเต
อร์รี่
แท
น

การ
ใช้
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ไฟฟ้
า 

3,0
00 

บาท 

15 นายหมวด เหมือนศรีชัย 
28 ไร่ 

150,000 

ท า
ข้าวโพด
บนที่นา 

5 ไร่ 
และบน
ที่ไร่ 15 

ไร่ 

ได้ต่อปี 
130,00

0 

     100,000 

ลูกและ
หลาน
กลับมา
ช่วย ไม่

เสีย
ค่าแรง 

2,100 

เสียค่า
น้ ามันรถ
ไถและสูบ

น้ า 

4,000 

200 700 6000 

เทอม
ละ 

1200  

ค่ารถ
ต่อ

เดือน 
380 

ค่าใช่
จ่าย
รายวั
น 50 

เหล้า
เบียร์ 
3,000 

เนื่อ
งจา
ก

ผลผ
ลิต
ที่ได้
จาก
ข้าว
ไร่
เสีย
ยหา
ย 

ต้อง
ซ้ือ
เพิ่ม
อีก 
5,0
00 

บาท 

16 นางวิไล วงมานิตย์      
10,000
/ เดอืน 

 1,500 6,500 1800 ไถ 200 1,000 4,000 - - ค่า
ดูแล
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มีเอา
แรงด้วย 

3,500
บาท 

จักร
เย็บ
ผ้า 
ต่อ
ปี

ประ
มา
ณ 
7,0
00 

บาท 

17 นางสิริมา วงษ์มานิตย์  

ท า
ข้าวโพด
บทที่นา

หลัง
เพาะปลู
กข้าว 1 
ไร่ ขาย
เป็นฝัก 

30,000 

   

รับจ้าง
เย็บผ้า 

เดือนละ 
3,000 

อสม. 
1,000 

ลูก
สาว 

2,000 

ประกั
นสังค

ม 
1,620 

 

โดยรวมข้าวโพด 20,000 

ท านาขา้ว 1 ไร่ ท าเองเกือบทั้งหมด เสีย 1,000 
100 350 3,000 

เทอม
ละ 

1200  

ค่ารถ
ต่อ

เดือน 
380 

ค่าใช่
จ่าย
รายวั
น 50 

ค่า
โทรศัพ

ท์ 
1,000 

 

18 นางสมหมาย วังค า      
รับจ้าง
ท าสวน
ดอกไม้  
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19 นางถวัลย์ จนัทร์ศร ี     

ข้าราชก
าร

บ านาญ 

เดือนละ 
17,000 

      100 300 2,500    

20 นายธาดา กนิูน     

ข้าราชก
าร 

เดือนละ 
5,200 

 

รับจ้าง
อื่นๆ 

4,000 

อยู่กับ
คนมี

รายได้
คน
อื่นๆ 

    

300 

เงิน
กองก
ลาง
ภายใ

น
ครัวเรื
อน
ช่วย
ออก 

3,000 

เงิน
กองกลา
งภายใน
ครัวเรือ
นช่วย
ออก 

7,000 

เงิน
กองกลา
งภายใน
ครัวเรือ
นช่วย
ออก 

- 

ค่า
โทรศัพ

ท์ 
1,000 

ค่า
ผ่อน
รถ 
เดือ
นละ 
7,0
00 
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ข้อมูลครัวเรือนปลูกข้าว 

ที ่ ชื่อหัวหน้าครัวเรือน อายุ 
จ านวน
สมาชิก 

ปริมาณทีด่ิน
ส าหรับปลูกข้าว 

(ไร่) 

รูปแบบการเพาะปลกู 
ปริมาณผลผลิตที่ได ้

Kg. (ข้าวเปลือก) 

การจดัการผลผลิต การจดัการในกรณมีีเหตุ
ฉุกเฉิน* 

อื่นๆ 

นา ไร่ ปรัง กิน ขาย แบ่ง เก็บ ซ้ือ
(ระบุ

) 
จัดสรรไว้ อื่นๆ 

นา ไร่ นา ไร่ 

1 นางค ามูล เหมบุรษ 
73 

1 
7ไร่ 2 
งาน 

 
 

  900  
  

คนละ
ครึ่งกับ
พี่ชาย 

 
 

 
  

2 นางค าบ้วน เหมบุรุษ 66 3 30  
 

  ปีนี้
ผลผลิต
เสียหา
ยได้
เพียง 
150 
กิโลกรั
ม 

 
 

ขาย
ผลผลิ
ตทีได้
จาก
การ
ไป
รับจ้า
งแล้ว
ได้
ข้าว
มา ปี
นี้
รับจ้า
งได้
ข้าวเ

 
 

 
 

รับจ้าง
เพื่อได้
ข้าวมา
กิน 
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ปลือก 
300 
กิโลก
รัม 

3 นางเพียรทอง อินปลัด 50 4 12 8 
  

 รวมแล้วได้
ข้าวเปลือก 1,500  

เหลือ
กินจะ
ขาย 

   
 

 ปีที่แล้วได้ขาย
ข้าวเปลือก 150 Kg 

4 นางนิด จันดาหาร 70 5 13   
  

1,500 
 

 ให้คนที่
จ้างท า
นาโดย
แบ่งเป็น
ให้คนท า 
2 ส่วน 
ตนเอง
เอาไว้
บริโภค 
1 ส่วน 

  
 

 ท าทั้งข้าวจ้าวและข้าว
เหนียว ข้าวจ้าวน าแบ่ง
ให้ลูกที่ให้เงนิทีท่ างาน
ในกทม. 

5 นางค าม่อน จนัทรศร 75 3 7 ไร่  
 

  4500  
 

   
  

 เดิมเป็นทีน่าของตนเอง 
แต่ลส่งต่อให้ลกูท านา
ต่อ จึงไดร้ับส่วนแบ่ง
ผลผลิตจากข้าวในทกุๆ 
ปี 

และมกีารซ้ือข้าวจาก
งานบุญของวัดเก็บไว้ใน
ทุกๆ ปี แลว้ใช้ข้าว



 

162 
 

ดังกล่าวในการ
ท ากับข้าวใส่บาตร 

6 นายนพพร วังค า 65 2 9 4 น้ าท่วม
เสียหาย
หมด 

  
น้ าท่วม
เสียหา
ยหมด 

500  
  

แบ่งคน
ละครึ่ง
กับน้อง
เพราะ
น้องเป็น
คนท าไร่
ข้าว 

 
 

  เลิกปลกูข้าวมาแล้ว 14 
ปี ท าแต่ยางพาราและ
ข้าวโพด เงินที่ได้
หมุนเวียนในครวัเรอืน 
และได้ข้าวจากการท า
นาของน้องชายจึงไม่
เสียต้นทนุการผลิต 

7 นายจ าลอง อุ่นแกว้ 57 3  4  
 

  135 
 

      เนื่องจากท าข้าวไร่จึงมี
ข้าวบริโภคในทกุๆ ปี 
แต่บางปีท านอ้ยเกนิไป
จะได้ซ้ือกนิในท้ายปี
ฤดูกาลเพาะปลูก 
ประมาณ 1,000 บาท 

8 นายสะดวก วังค า 84 1 12  
 

  1,800 
ข้าวเป
ลือก 

 
 

ข้าว
เหนีย
ว
กิโลก
รัมละ 
12 
บาท 
พ่อค้า
คน
กลาง 

ผลผลิต
ที่นาย
สะดวก
ได้มา 
เกิดจาก
การแบ่ง
มาให้
ของลกู
ชาย 

 
 

 
 ปกติแล้วตอ้งดูตอนช่วง

ก่อนเก็บเกี่ยวข้าว ถ้า
น้ าท่วมหรอืแล้ง จะ
จัดการกับผลผลิตของปี
ที่แล้ว เชน่ เก็บไว้เผือ่
ไม่พอในปีต่อไป และ
ขายหากคิดว่าจะเหลือ 
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ปกต ิ

9 นายสนุก วังค า 59 2 10  
 

  1,000 

เสีย
หายไป 
4 ไร่  

 
  

ท าข้าว
จ้าว 1 
ไร่ 
เพื่อให้
ลูก และ
ข้าว
เหนี่ยว 
9 ไร่ 
ผลผลิต
ข้าว
เหนียว
เสีย
หายไป 
4 ไร่ 

  
 

  

10 นางแถว จนัดาหาร 73 2 3  
 

  225  
 

 แบ่งให้
ลูกชาย 
2/3 
ของ
ผลผลิต 

  
  มีที่นาของตนเอง ลกูส่ง

เงินมาให้จัดสรรส าหรับ
ท านาและใช้จ่าย 

11 นางระเบียบ พาประโยชน ์ 60 5 11 ไร่  
 

  1,500  
 

 ภายใน
ครัวเรือ
นทั้ง 5 
คน 

 
  

 ใน 4 ปีที่ผ่านมาผลผลิต
มักถกูโดนน้ าท่วมเป็น
ประจ า ส่งผลให้ตอ้งซ้ือ
กินในช่วงท้ายปี การ
จัดสรรไว้อาจไม่
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เพียงพอ ได้ซ้ือกิน
ประมาณ 5,000 บาท 

12 นายหมวด เหมือนศรีชัย 60 7 11 5 
  

 1,000 ผลผลิต
เสียหา
ย
ทั้งหมด
เนื่องจา
กเก็บ
เกี่ยวช้า 
นก
บริโภค
ผลผลิต 

 
   

 
  เนื่องจาก ข้าวไร่ไดร้ับ

ความเสียหาย จึงตอ้ง
ซ้ือข้าวมาบริโภค
เพิ่มเตมิ 

13 นางวิไล วงมานิตย์ 53 3 2  
 

  750  
 

ขาย
ให้
คุณค
รู 
โรงเรี
ยนนา
ดี 15 
โล 
350 
บาท 

 
  

 
 แบ่งส่วนส าหรับท าข้าว

จ้าวไว้กนิด้วย ไมท่ า
ขาย 

14 นางสิริมา วงษ์มานิตย์ 57 4 1  
 

  180  
 

 
 

  
 

  

15 นายธาดา กนิูน 43 6 4  
 

  450  
 

ขาย
เมื่อ

  
  

 ที่นาเป็นของพ่อและแม่ 
ตนเองไม่ต้องเสีย
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เหลือ 
กิโลก
รัมละ 
10 

บาท 

ค่าใช้จ่ายในการท านา 
และบริโภคข้าวที่ได้จาก
ที่นาดังกล่าว มีทั้งข้าว
เหนียวและข้าวจา้ว 

 

* ปริมาณข้าวไม่เพียงพอ น้ าทว่ม ฯลฯ 

 

ครัวเรือนไม่ปลูกข้าว 

ที ่ ชื่อหัวหน้าครอบครวั อายุ อาชีพ 
จ านวนสมาชกิที่

บริโภค 
รายได้ รายจ่ายข้าว แหล่งซ้ือ 

1 นายกันหา จันทรศร 84 - 2 2 คนรวมต่อเดือน 
24,000 

700-800 ต่อเดือน  ข้าวเหนียวที่สีแลว้จากคนใน
หมู่บ้าน เนื่องจาก เป็นพนัธุ์ข้าว
ที่บริโภคมานานแล้ว นิ่ม หอม 
อรอ่ย (กข 6) 

2 นายจิตร สิงสถิต 71  - ปกติบริโภคคนเดียว 
แต่คนแวะเวียนมาหา
เยอะจึงบรโิภคข้าว
เยอะ 

32,000/ปี ข้าวเหนียว 
2,500/ปี  

ข้าวจ้าว 800/ปี 

คนในหมู่บ้าน 

3 นายสมศักดิ ์ศรีบุตตา 65 2 2 35,000/ปี 4,200 ร้านค้าประชารฐั 

4 นางถวัลย์ จนัทร์ศร ี 70 ข้าราชการบ านาญ 2 204,000 4,200 คนในหมู่บ้าน 
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