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บทที่ 1
บทนำ
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ระบบอาหาร (Food system) เป็นระบบที่ให้ความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการ
สำหรับทุกคน โครงสร้างของระบบอาหารมักจะถูกมองว่าเป็นห่วงโซ่ของกิจกรรมตั้งแต่การผลิตจนถึง
การบริโภคโดยเน้นเฉพาะในการประมวลผลการตลาดและการเปลี่ยนแปลงของอาหารหลายอย่างที่
เกิดขึ้น (Ericksen, 2007: 2) นอกจากนี้ยังมีความซับซ้อนและยังเชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต่างก็พึ่งพาและมีความสัมพันธ์กันทำให้เมื่อมิติใดมิติหนึ่งเสียหายจึงส่งผลกระทบต่อมิติ
อื่น ๆ และระบบอาหารไปด้วย (Hanh Nguyen, 2014: 15)
มิติเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคั ญอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อระบบผลิตอาหาร กล่าวคือ หาก
เกษตรกรภายในชุมชนต้องการผลิตเพื่อนำผลผลิตออกไปขาย ก็มักอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่รัฐและ
เอกชนภายนอกเป็นผู้ควบคุม ดังเห็นได้ชัดจากแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับแรก
ของประเทศไทยที่เริ่มต้นใช้ในปี พ.ศ. 2504 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรกรรมเพื่อเป็น
ฐานพัฒนาทางเศรษฐกิจ และมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพาณิชย์ตามรูปแบบการเกษตร
แผนใหม่หรือปฏิวัติเขียว ซึ่งแม้ว่าในตัวแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจะมุ่งเน้นการพัฒนาภาค
เกษตรกรรมเพื่อการส่งออกเพื่อสร้างการกิ นดีอยู่ดีของประชาชน แต่เกษตรกรเหล่านั้นกลับไม่ได้มี
คุณภาพชีวิตจนที่จะสามารถเรียกว่ากินดีอยู่ดี ยิ่งกว่านั้นความอ่อนแอของภาคการเกษตรถูกทำให้หัน
มาพึ่งพาเหล่าพ่อค้าคนกลางและระบบตลาดที่ส่งผลต่อความไม่มั่นคงในชีวิตของเกษตรกรทั้งหลาย
(วิรัชพัชร ประเสริฐศักดิ์ , 2558: 151-153) อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 2-7 ยังเป็นการพัฒนาระบบเกษตรอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยมีการเร่งรัดผลผลิต
ทางการเกษตรทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณเพื่อการส่งออกและให้เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรมที่
ถูกให้ความสำคัญขึ้นมาด้วยเช่นกันจนมาถึงแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ที่
จะเน้นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจะเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสรรทรัพยากรและการ
กระจายการพัฒนา ส่วนแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-10 จะเป็นการเน้นเอา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึง
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การจัดการทรัพยากรให้ยั่งยืนและยังมีการปรับตัวกับปัญหาทางเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศและสังคมของผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันผลจากการใช้แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติเหล่านี้ก่อให้เกิด ปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคมเกษตรกรรมมากขึ้นในแง่ของการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ปัญหาในเรื่องของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ศักยภาพการแข่งขันทั้งทางด้านการผลิตและการพัฒนา เป็นต้น (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะ
เกษตรศาสตร์, ม.ป.ป.: 1-3) กระทั่งสมัยรัฐบาลสมัยปัจจุบัน ภาครัฐได้มีการกำหนดนโยบายที่ลด
ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและมุ่งปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกโดยให้หันมาปลูกพืชชนิดอื่น ๆ หรือ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจแทนการปลูกข้าว โดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่รวมไปถึงการส่งเสริม
การเพาะปลูกแต่ไม่มีการหาตลาดเตรียมเอาไว้สำหรับผลผลิตทางการเกษตรทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่มาจากภาครัฐ (มูลนิธิชีวิตไท, 2561: 148-149)
จะเห็นได้ว่าจากการขับเคลื่อนมิติทางเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบต่อมายังมิติทางสังคม
เนื่องจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญต่อ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2504 – 2509) ที่สนับสนุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าจนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) ที่ส่งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่ ง ออก บทบาทและสถานการณ์ ท ี ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไปของโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไทยและภาค
เกษตรกรรมประกอบกับการเริ่มเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทย โดยคาดการณ์ว่า ประชากรใน
ภาคเกษตรกรรม และความมั่นคงในการผลิตอาหาร (Food security) ของไทยในระยะกลางและ
ระยะยาว มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบโดยสภาวะสูงอายุจะทำให้กิจกรรมการผลิต การออม และการ
ลงทุนลดลง มีความเป็นไปได้สูงที่ประชากรภาคเกษตรกรรมจะเปลี่ยนไปทำการเกษตรที่ใช้แรงงาน
น้อยกว่าหรือหยุดทำการเกษตรเนื่องจากปัญหาสุขภาพ และไม่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554: 2-4)
มิติสุดท้ายจะเป็นในส่วนของมิติด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกษตรกรได้พบเจออยู่ในขณะนี้จะ
เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
อากาศเฉลี ่ ย ในพื ้ น ที ่ ห นึ ่ ง ได้ แ ก่ การเปลี ่ ย นแปลงปริ ม าณฝน การขยั บ เลื ่ อ นของฤดู ก าล การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงความถี่และความรุนแรงของสภาวะอากาศรุนแรง เช่น พายุต่าง
ๆ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลให้ระบบและภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบและตกอยู่ใต้
ภาวะเสี่ยงที่แตกต่างกัน (เรวดี ประเสริฐเจริญสุข, ม.ป.ป.: 3) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลกระทบ
2

ต่อผลผลิตการเกษตรหลายช่องทาง เช่น ภาวะน้ำท่วม ภาวะฝนแล้ง อุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ
อุณหภูมิตอนกลางคืนในช่วงที่ข้าวกำลังออกดอกจะกระทบกระบวนการสังเคราะห์แสงของข้าวทำให้
ผลผลิตข้าวลดลง สำหรับภาวะฝนแล้งในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนินโญ่ (ฝน
แล้ง) ซึ่งเกิดขึ้นสลับกับ ลานินญ่า (ฝนชุก) เมื่อไรที่มีภาวะฝนแล้ง ผลผลิตเกษตรที่สำคัญของไทยและ
เอเชียโดยเฉพาะข้าวโพดจะลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ อ้อยและข้าว (นิพนธ์ พัวพงศกร, กรรณิการ์
ธรรมพานิชวงศ์ และชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์. 2558: ไม่ปรากฏเลขหน้า ) สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ยังส่งผลให้เกิดโรคระบาดและแมลงศัตรูพืชเป็นจำนวนมากทำให้มีการพ่นสารฆ่าแมลงเพิ่มขึ้นปีละ 5
ครั้งจากเดิมที่มีการฉีดพ่นปีละ 3 ครั้ง (ปวีณรัตน์ สิงสินและคณะ, 2562: 129-130)
ปัญหาและความสำคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าระบบผลิตอาหารในช่วงเวลาปัจจุบันมีความ
เปราะบางเป็นอย่างมากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากทางด้านของมิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ
และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยที่สามารถแบ่งออกเป็นทั้งผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อม
กล่าวคือ ผลกระทบทางตรงนั้นเป็นผลกระทบที่เกิดจากทั้งมิติทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นก็คือเรื่อง
ของนโยบายจากภาครัฐและการเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรไทยอันเนื่องมาจากราคาผลผลิตตกต่ำและ
เรื่องของสังคมผู้สูงอายุ ส่วนผลกระทบทางอ้อมนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เช่น
ภาวะฝนแล้ง น้ำท่วม ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่า
เนื ่ อ งจากประเทศไทยเป็ น ประเทศที ่ ม ี ก ารผลิ ต ข้ า วเกื อ บทั ่ ว ทั ้ ง ประเทศ ดั ง นั ้ น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปีและนาปรังเป็นอย่างมากโดยพบว่า
ตัวแปรสภาพภูมิอากาศ (อุณหภูมิ และ ปริมาณน้ำฝน) ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเฉลี่ยลดลง และ
เพิ่มความเสี่ยงที่ผลผลิตข้าวจะต่ำกว่าผลผลิตข้าวเฉลี่ย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้องมีการวางแผนปรับตัว
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียผลผลิตในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม อาทิ ปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูก
โดยร่นปฏิทินการเพาะปลูกให้สั้นลง เช่น การเลือกใช้พันธุ์ข้าวอายุสั้น (95 วัน) เช่น กข 41 หรือ 43
และพักหน้าดินใช่วงฤดูแล้งและร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนเพื่อลดผลกระทบที่ผลผลิตข้าวเฉลี่ยลดลง
และลดความเสี่ยงที่ผลผลิตข้าวจะสูญเสียในอนาคต เป็นต้น (กนกพร ภาคีฉาย และคณะ, 2563: 17)
ขณะเดียวกันก็ปรากฎความหลากหลายขึ้นในกลุ่มของอาชีพเกษตรกร เช่นในงานศึกษาเรื่อง ชนบทที่
เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศกึ ษา “ชุมชนเกษตรกรรม” ที่ จังหวัด
นครปฐมที่แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา กิจกรรมทางการเกษตรที่นี่มีหลากหลายขึ้น
โดยที่การทำนาไม่ได้เป็นกิจกรรมหลักเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป จากการสำรวจพบว่าในช่วงสิบปีก่อน
ที่ดินการเกษตรที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของซึ่งมีอยู่ 40 รายนั้น พบว่ามีการทำนาเพียง 23 แปลง นอกนั้น
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ปลูกพืชผักอื่นๆ เช่น ปลูกกล้วย ผักชีฝรั่ง รวมทั้งมีการเลี้ยงปลาและทำปศุสัตว์ ในระยะหลังยังมีความ
หลากหลายของการทำเกษตรในแง่ที่มีทั้งเกษตรเคมี เกษตรอินทรีย์ และเกษตรแบบผสม แม้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ทำเกษตรเคมียังคงมีจำนวนมากสุดอยู่ก็ตาม (ปุรินทร์ นาคสิงห์ และคณะ, 2560: 14-15)
ขณะเดียวกันงานศึกษาเรื่อ งโครงการอุดหนุนสินค้าเกษตรระยะสั้น การพึ่งพาเชิงนโยบาย
และความไม่เท่าเทียมเชิงนโยบาย: หลักฐานจากการทำวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
ที่ผู้จัดทำวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะตรวจสอบผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกต่อ
เกษตรกรโครงการรับจำนำของรัฐบาลมีจุดประสงค์ที่จะยกระดับรายได้ของเกษตรกรโดยผลการวิจัย
พบว่าเกษตรกรในภาคกลางจะนำข้าวไปร่วมกับโครงการของรัฐ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มักจะไม่นำข้าวเข้าร่วมโครงการของรัฐอันด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ขั้นตอนการรับจำนำข้าวที่
ซับซ้อน ต้นทุนการขนส่งที่สูงและเกษตรกรมีปริมาณการผลิตข้าวที่น้อยทำให้เห็นความไม่เท่าเทียมใน
เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการ (ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ , ณัฐชัย ชินอรรถพร, และ ธนพันธ์ ไล่
ประกอบทรัพย์, 2557: 408-410) และนอกจากเรื่องของข้าวแล้ว ราคาผลผลิตในตลาดที่ต่ ำลงยังส่ง
ผลกระทบไปยังเกษตรกรผู้ปลูกลำไยด้วยเช่นกันจึงได้มีการปรับตัวมาปลูกลำไยนอกฤดูกาล เนื่องจาก
มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากพื้นที่ปลูก 4 แสนกว่าไร่ ในปี พ.ศ. 2541 เพิ่มขึ้นเป็น
ประมาณ 1 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2549 ส่งผลให้ผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผลผลิตลำไยในฤดูกาลมีผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำเกษตรกรประสบกับการขาดทุน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงมีนโยบายกระจายฤดูกาลผลิตลำไยให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดปี โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตลำไยนอกฤดูมากขึ้น (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวั ดลำพูน,
2555: 1)
นอกจากนี้งานศึกษาของเกียรติศักดิ์ ยั่งยืน (เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน, 2563: 39-40 ) ยังได้กล่าวถึง
วิกฤตการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบผลิตอาหารของประเทศไทยโดยได้กล่าวถึงข้อมูลของ
สำนั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติที ่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า สถานการณ์
ตลาดแรงงานไทยกำลังเผชิญกับข้อจำกัด คือ กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง จากการสำรวจสภาวะการ
ทำงานของประชากรในปี 2560 พบว่า ประชากรในวัยแรงงานปัจจุบันมีจำนวน 38.08 ล้านคน ลดลง
จากปี 2553 ที่มีจำนวนแรงงาน 38.64 ล้านคนและแรงงานในภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ
42.5 ลดลงเหลือร้อยละ 31.2 ในอีกด้านหนึ่งนอกจากแรงงานภาคการเกษตรจะลดลงแล้วแรงงานที่มี
อยู่ยังเป็นแรงงานสูงวัยด้วย จากข้อมูลของสำนักสถิติแห่งชาติเปรียบเทียบปี 2546 และปี 2556
พบว่า ภาคเกษตรไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสู งวัยของแรงงานซึ่งเร็วกว่าภาพรวมของประเทศไทยที่
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กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นสัดส่วนของแรงงานเกษตรสูงอายุที่มีอายุ 40-60 ปี
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39 ในปี 2546 ร้อยละ 49 ในปี2556 เช่นเดียวกับสัดส่วนของแรงงานที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี ที่เพิ่มขึ้นด้วย สวนทางกับสัดส่วนของแรงงานอายุน้อย (15-40 ปี) ที่ลดลงอย่างมาก
จากร้อยละ 48 เป็น ร้อยละ 32 ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ภาคเกษตรกรของไทยนั้นแม้จะมีการ
ใช้แรงงานมากที่สุดแต่กลับได้รายได้ต่ำที่สุด ดังนั้นนอกจากการที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะ
กระทบต่อภาคเกษตรกรรมแล้วยังมีสาเหตุในเรื่องของรายที่น้อยของเกษตรกรจึงขาดแรงจูงใจที่จะทำ
อาชีพนี้ การไม่มีประสบการณ์ของเกษตรกรอายุน้อยและคนรุ่นหลังไม่นิยมทำการเกษตรแล้ว เป็นต้น
เช่นเดียวกับชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ก็มีความ
เปลี ่ ย นแปลงในระบบผลิ ต อาหารเช่ น กั น กล่ า วคื อ แต่ เ ดิ ม เป็ น ชุ ม ชนที ่ ม ี ก ารประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเป็นหลักโดยเป็นไปเพื่อการเลี้ยงชีพในครอบครัว แต่เมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านในชุมชนมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเกษตรโดยเปลี่ยนจากการทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพมาเป็นการปลูก
พืชเชิงเดี่ยวหรือการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นคือ นโยบายส่งเสริม
การปลูกพืชตามความต้องการของตลาดของรัฐบาลอีกทั้งยังมีการสนับสนุนในเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์
และเงินทุนผ่านทางสหกรณ์การเกษตร ในราวปี พ.ศ. 2520 ภายชุมชนบ้านนาไลยเหนือได้เริ่มมีการ
ปลูกข้าวโพดอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถนำออกขายสู่ตลาดแล้วได้ราคาดี ชาวบ้านบางส่วนได้
หยุดการปลูกข้าวไร่เพื่อเก็บพื้นที่ตรงนั้นไว้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยังรวมไปถึงการเข้าไปปลูก
ข้าวโพดในพื้นที่ภูเขา ความนิยมในการปลูกข้าวโพดนั้นส่งผลให้ราคาของข้าวโพดเริ่มต่ำลงและมีความ
ไม่แน่นอนก่อให้เกิดหนี้ภายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
นอกจากกรณีของข้าวโพดแล้วยังเกิดกรณีลักษณะเดียวกันขึ้นอีก เช่น ยางพารา ลำไย เป็น
ต้น โดยชาวบ้านจะนิยมปลูกพืชตาม ๆ กันภายในหมู่บ้าน เมื่อเกิดความผันผวนของราคาผลผลิ ตจึง
ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทั้งหมู่บ้าน การเป็นหนี้เกี่ยวกับภาคการเกษตรจึงเพิ่มสูงขึ้น การปลูกพืช
เป็นไปเพื่อนำเงินที่ได้จากการเก็บเกี่ยวมาใช้หนี้ปีต่อปีซึ่งทำให้คนในชุมชนที่มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
มีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีมากนักจึงเริ่มหันไปประกอบอาชีพอื่นเป็ นหลักและทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพรอง
ขณะเดียวกันภาครัฐก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องของภาวะหนี้สินของชาวบ้านจึงได้ยื่นมือเข้ามา
ช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพและสนับสนุนอุปกรณ์สารเคมีทาง
เกษตรเล็ก ๆ น้อยด้วยเช่นกัน อีกหนึ่งปัญหาที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหม่สำหรับเกษตรกรในชุมชน คือ
การระบาดของเชื้อโควิด -19 และการที่ภาครัฐได้ออกมาตรการล็อคดาวน์เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อโค
วิด-19 นั้นได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก กล่าวคือ ราคาของลำไยนั้นลดลงจากปีที่ผ่านมาทำ
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ให้การเก็บลำไยไปขายให้กับผู้รับซื้อนั้นไม่คุ้มค่าเนื่องจากได้ราคาต่ำ เกษตรกรบางส่วนจึงเลือกเก็บแต่
ลำไยที่มีขนาดใหญ่และปล่อยส่วนที่เหลือทิ้งไป อีกทั้งบางคราวก็มีการกระจายข่าวว่าแหล่งรับซื้อลำไย
ที่เชียงใหม่นั้นใกล้จะหยุดรับซื้อจึงทำให้เกษตรกรเร่งรีบเก็บผลผลิตลำไยไปขายทั้งที่ลำไยของ
เกษตรกรบางรายยังโตไม่เต็มที่
จากที่กล่าวมา จึงทำให้เห็นถึงสถานการณ์ระบบอาหารของชุมชนบ้านนาไลยเหนือในปัจจุบัน
ที่ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกษตรกรจำเป็นต้องหา
วิธีปรับตัวและตั้งรับต่อสถานการณ์ของระบบอาหารที่เปลี่ยนแปลงโดยเกษตรกรจำเป็นหันมา
ช่วยเหลือกันทั้งในแง่ของการรวมกลุ่มเพื่อสามารถเพิ่มอำนาจต่อรองราคาของผลผลิตและยังรวมไปถึง
การนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จากภาครัฐเข้ามาบูรณาการกับภูมิปัญญาของตนเองเพื่อให้ได้
ผลผลิตมากที่สุดซึ่งจะนำไปสู่การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตัวผู้ศึกษาเกิดสมมติฐานว่า เกษตรกรในชุมชนบ้าน
นาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีแนวทางการปรับตัวในการทำการเกษตร
ไปตามความต้องการของตลาดภายนอกแต่ด้วยความไม่หยุดนิ่งของตลาดจึงมีการเริ่มปลูกพืชชนิดใหม่
อยู่ตลอดแต่ขณะเดียวการปลูกพืชตามความต้องการของตลาดก็ยังก็ ก่อให้เกิดหนี้สินและชาวบ้านยัง
ไม่ได้มีความเป็นเป็นอยู่ดีที่ขึ้น ดังนั้นตัวผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการปรับตัวในฐานะภาวะยืดหยุ่น
ของเกษตรกรภายใต้ระบบผลิตอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective of research)
2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ระบบผลิตอาหารภายในชุมชนชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่าย
นาไลยอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
2.2 เพื่อศึกษาภาวะยืดหยุ่นของเกษตรชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียง
สา จังหวัดน่าน ภายใต้พลวัตระบบผลิตอาหารภายในชุมชน

3. คำถามของการศึกษา
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตรกรรมรวมถึงระบบผลิตอาหารภายในชุมชนที่
เปลี่ยนไปนั้น คนในชุมชนมีวิธีการเรียนรู้และปรับตัวอย่างไร
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สมมติฐานของการศึกษา
คนในชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์การเปลี่ยนไปของระบบผลิตอาหารของชุมชนโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสม
มาแต่ว่าไม่เพียงพอสำหรับยุคที่เศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทต่อผลผลิตทางการเกษตรดังนั้นจึงต้องอาศัย
ความรู้ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยให้คนในชุมชนสามารถอยู่รอดได้และระบบผลิตอาหาร
ภายในชุมชนมีความยั่งยืน

4. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา
งานศึกษาชิ้นนี้ม ุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้และปรับตัวของชุมชนภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงของระบบผลิตอาหารภายในชุมชน จึงแบ่งประเด็นศึกษาประเด็นโดยแบ่งออกได้เป็น 1)
สถานการณ์ของระบบผลิตอาหารภายในชุมชนบ้านนาไลยเหนือในอดีตจนถึงปัจจุบัน 2) แนวคิด การ
เรียนรู้และแนวทางการปรับตัวให้เข้าระบบผลิตอาหารที่เปลี่ยนแปลงของคนในชุมชน
ขอบเขตพื้นที่
งานศึกษาวิจัยชิ้นนี้กำหนดขอบเขตการศึกษาชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นชุมชนที่มีการทำการเกษตรเพื่อยังชีพและมีทำการเกษตรมาอย่าง
ยาวนาน ซึ่งตัวผู้ศึกษาเองได้เลือกศึกษาโดยเจาะจงคนที่ทำอาชีพเกษตรกรมากกว่า 8 ปีขึ้นไป คนที่มี
อาชีพเป็นบ้าน และผู้นำของชุมชน ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในการคัดเลือกกลุ่มคนที่จะศึกษาในส่วน
ถัดไป

5. ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “พลวัตระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุ ณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ศึกษา ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิการเก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
จึงทำการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ สัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม รวมไปถึง
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การค้นคว้าเอกสารหนังสือวารสาร บทความ งานวิจัย และสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งประเภท
ของข้อมูล ดังนี้
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชุมชน การเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตรกรรม การนำเอาทฤษฎีมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์
ความมั่นคงทางอาหารในกรณีศึกษาต่าง ๆ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ต่อไป
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการทำงานภาคสนามทางมานุษยวิทยาด้วย
วิธีการสังเกตการณ์ประกอบกับการสัมภาษณ์กับกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยมีการคัดเลือกจากกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างเริ่มจากการใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกคือ
กลุ่มครัวเรือนที่มีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักเนื่ องจากจะสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสภาพแวดล้อมได้ชัดเจนและมีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชภายในหมู่บ้านค่อนข้างมากเพราะต้อง
ทำงานกับสิ่งแวดล้อม โดยจะเลือกจากระยะเวลาการทำอาชีพเกษตรกร 10 ปีขึ้นไป เป็นจำนวน 10
ครัวเรือน กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มผู้นำชุมชนโดยจะเลือกสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการของ
ชุมชน 2 คน เนื่องจากจะสามารถช่วยให้ทราบถึงนโยบายต่าง ๆ ของชุมชนและเกษตรกรรวมถึง
มองเห็นทิศทางความเป็นไปของชุมชนได้ชัดเจนขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์อย่ างมีส่วนร่วม โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. คำถามในการสัมภาษณ์
2. สมุดบันทึก
3. โทรศัพท์มือถือ
4. คอมพิวเตอร์
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6. สถานที่ในการศึกษา
พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรของบ้านนาไลยเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียง
สา จังหวัดน่าน ซึ่งมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 3,240 ไร่ มีประชากรทั้งหมด 579 คน คิดเป็น 228
ครัวเรือน

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เพื่อจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตระบบผลิตอาหารภายในชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
7.2 สามารถมองเห็นแนวทางการปรับตัวของตนในชุมชนภายใต้ระบบผลิตอาหารที่เปลี่ยนไป
และสามารถนำเอาความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการกับความรู้ได้มาจากภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ระบบ
ผลิตอาหารภายในชุมชนเกิดความยั่งยืน

8. ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน
การศึกษาวิจัยเรื่อง พลวัตระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน ได้มีการรวบรวมข้อมูลเอกสาร การลงสำรวจภาคสนามและการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงเดือนเมษายน
2565 โดยมีแผนการดำเนินงานดังนี้
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ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
เดือน

รายการ

กรกฎาคม 2564 – ตุลาคม 2564

- ค้ น คว้ า และศึ ก ษาข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ
เอกสาร วารสาร บทความวิชาการ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดขอบเขตการศึกษา ระยะเวลา
ดำเนินงาน ระเบียบวิธีวิจัย และแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สิงหาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

- เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและการ
สัมภาษณ์

กุมภาพันธ์ 2565 – เมษายน 2565

- นำข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง ตีความ
และ วิเคราะห์ข้อมูล
- สรุปผลการศึกษา
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
พลวัตระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบอาหารภายในชุมชนโดยเน้นขั้นตอนของการผลิตอาหารและศึกษา
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อสามมิติที่มีผลต่อระบบอาหารในชุมชน คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม แนวคิดที่นำมาใช้ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้จึงประกอบไปด้วย แนวคิดระบบอาหารชุมชน
(Community food system) และแนวคิดภาวะยืดหยุ่น (Resilience) และการทบทวนวรรณกรรม
ในประเด็นของระบบผลิตอาหารและการปรับตัวของเกษตรกร
1. ระบบอาหารชุมชน (Community food system)
ก่อนจะกล่าวถึงแนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community food system) ผู้ศึกษาเห็นว่า
จำเป็นจะต้องกล่าวถึงแนวคิดระบบอาหารก่อน (Food System) เนื่องจากจะช่วยทำให้เข้าในแนวคิด
ของระบบอาหารชุมชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยแนวคิดระบบอาหาร (Food
System) เป็นการทำความเข้าใจฐานโครงสร้างของระบบอาหาร และ แนวคิดระบบอาหารชุมชน
(Community food system) เป็นการนำเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้กับงานศึกษา พลวัตระบบผลิต
อาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
1.1 แนวคิดระบบอาหาร (Food System)
กรอบแนวคิ ด เรื ่ อ งระบบอาหารพั ฒ นาขึ ้ น จากองค์ ก ารอาหารและการเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (FAO) ที่ให้ความสำคัญกับการผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์กับการลดความยากจน
และความมั ่ น คงทางอาหาร ระบบอาหารถู ก ประกอบสร้ า งและมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ เงื ่ อ นไขทาง
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
ทั้งนี้คำจำกัดความของระบบอาหารควรเป็นไปตามเกณฑ์สำคัญสองประการ ประการแรก
ควรจะมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ซึ่งก็คือการสนับสนุนโลกและความพยายามร่วมกันของ
ชาติที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระบบอาหารตามการประชุมวาระปี 2573 และเร่งรัด
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประการที่สองควรมีความแม่นยำเพียงพอในการกำหนดขอบเขต
สำหรับนโยบายและการลำดับความสำคัญ นอกจากนี้ยังควรให้บริการแนวคิดสำหรับการรวบรวม
ข้อมูล การสร้างแบบจำลอง และการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการดำเนินนโยบายที่มีประสิทธิ ภ าพ
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ขณะเดียวกั นก็ไม่ค วรแยกมิ ติ ด้ า น เศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืนของสิ่ งแวดล้ อม (United
Nations. 2021: 5)
ขณะที่งานศึกษาของ Polly J. Ericksen (2007) ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมในระบบอาหารสามารถ
แบ่งออกได้เป็นสี่หมวดหมู่ นั่นคือ การผลิตอาหาร การแปรรูปและการบรรจุอาหาร การจำหน่ายและ
การขายปลีกอาหาร และการบริโภคอาหาร กล่าวคือ
การผลิตอาหาร (Producing) รวมถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุดิบอาหาร
กระบวนการรับ การนำเข้า เช่น ที่ดินและแรงงาน เพาะพันธุ์สัตว์ ปลูกพืช หรือเลี้ยงลูก การดูแล
อาหารที่กำลังเติบโตและแล้วเก็บเกี่ยวหรือการฆ่าสัตว์ มีหลายปัจจัยที่กำหนดกิจกรรมเหล่านี้ตั้งแต่
สภาพอากาศไปจนถึงพื้นดิน การครอบครอง ราคานำเข้า เทคโนโลยีการเกษตรและเงินอุดหนุน จาก
รัฐบาลที่มีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองหรือส่งเสริมการผลิต
การแปรรูปและบรรจุ (Processing and packaging) ประกอบด้วยความหลากหลายใน
การแปรรูปวัตถุดิบอาหาร (ผัก ผลไม้ สัตว์) ก่อนที่จะส่งไปยังตลาดค้าปลีกสำหรับขาย การกระทำ
ทั้งหมดนี้ ''เพิ่มมูลค่า'' ให้กับวัตถุดิบในแง่เศรษฐกิจ แต่กิจกรรมเหล่านี้อาจเปลี่ยนรูปลักษณ์ อายุการ
เก็บรักษา คุณค่าทางโภชนาการ มูลค่าและปริมาณวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น ข้าวสาลีผ่านการแปรรูปและ
บรรจุภัณฑ์อย่างกว้างขวางก่อนที่จะกลายเป็นขนมปัง สิ่งที่กำหนดมูลค่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างจาก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตอาหาร
การจำหน่ า ยและขายปลี ก (Distributing and retailing) รวมถึ ง กิ จ กรรมทั ้ ง หมด
เกี่ยวข้องกับการย้ายอาหารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งและการตลาดของสินค้า การกระจายได้รับ
อิทธิพลอย่างมากจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง กฎระเบียบทางการค้า รัฐบาล แผนการขนส่ง
และข้อกำหนดการจัดเก็บ การขายปลีกคือ ได้รับอิทธิพลจากการจัดระเบียบตลาดและที่ที่พวกเขาอยู่
การโฆษณา และหมวดหมู่สินค้าหรือค่าบริการใดๆที่อาจเข้ากันได้
การบริโภค (Consuming) เกี่ยวข้องกับทุกอย่างตั้งแต่ตัดสินใจเลือกเพื่อเลือกผ่านการ
เตรียมการรับประทานอาหารและการย่อยอาหาร ราคาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเช่นเดียวกับระดับรายได้
วัฒนธรรม ประเพณีหรือความชอบ ค่านิยมทางสังคม การศึกษา และสถานะสุขภาพ. ในฐานะที่เป็น
อาหารโลกาภิวัตน์และระบบอาหารโลกาภิวัตน์ การโฆษณา และโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานอาหารมี
อิทธิพลอย่างมากต่อสิ่งที่ผู้คนเลือกกิน (Polly J. Ericksen. 2007:5)
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ดังนั้น แนวคิดระบบอาหาร (Food System) จึงเป็นการทำความเข้าใจกิจกรรมในระบบ
อาหารทั้งหมดตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและบรรจุ การจำหน่ายและขายปลีก และการบริโภค โดยมี
ความเชื่อมโยงกับมิติทางสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม โดยการทำความเข้าใจในแนวคิด
ระบบอาหาร (Food System) จะช่วยทำให้เข้าใจแนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community food
system) ที่จะกล่าวในส่วนถัดไปได้มากขึ้น
1.2 แนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community food system)
ระบบอาหาร (Food system) เป็นแนวทางที่ทำให้เราสามารถเข้าใจในแนวคิดเรื่องระบบ
อาหารชุมชน (Community food system) ได้ง่ายขึ้น งานศึกษาของ Cornell University ระบุว่า
ระบบอาหารชุมชนเป็นหนึ่งในที่ผสมผสานการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายและการบริโภคอาหาร
อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมและสุขภาพทางโภชนาการของสถานที่นั้น
โดยระบบอาหารในชุมชนหมายถึงพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็ก เช่น เป็นพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น
เรื่อย ๆ แนวคิดของระบบอาหารชุมชนบางครั้งใช้สลับกันได้กับระบบอาหาร "ท้องถิ่น" หรือ "ภูมิภาค"
แต่ ร วมคำว่ า "ชุ ม ชน" เข้ า ไปเน้ น ที ่ เ สริ ม สร้ า งความสั มพั น ธ์ ที ่ ม ี อ ยู ่ (หรื อ พั ฒ นาใหม่ ) ระหว่ า ง
ส่วนประกอบของระบบอาหารทั้งหมด (Cornell University, 2008: 1)
ชุมชนมีพลวัตและมีลักษณะเฉพาะ แต่ทุก ๆ ชุมชนสามารถกำหนดโครงสร้างได้เป็น 6 ส่วน
ดังนั้นระบบอาหารของชุมชนจึงดำเนินการภายในโครงสร้ าง: สิ่งแวดล้อม นโยบาย ความสามารถ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสาธารณสุข 1) สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งรอบข้างหรือเงื่อนไขที่บุคคล สัตว์หรือพืช
มีชีวิตหรือการดำเนินงาน 2) นโยบาย หลักสูตรหรือหลักการดำเนินการที่นำมาใช้หรือเสนอโดย
รั ฐ บาล พรรค ธุ ร กิ จ หรื อ บุ ค คลเพื ่ อ สนั บ สนุ น ชุ ม ชน 3) ความสามารถหรื อ อำนาจที ่ จ ะสร้ า ง
ประสบการณ์หรือทำความเข้าใจบางสิ่งบางอย่าง 4) เศรษฐกิจ ความมั่งคั่งและทรัพยากรของประเทศ
ภูมิภาค หรือชุมชน โดยเฉพาะในด้านการผลิต และการบริโภคสินค้าและบริการ 5) วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม สถาบัน และ ความสำเร็จของกลุ่มสังคม และ 6)
สาธารณสุข ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการป้องกันโรค การยืดอายุขัย และส่งเสริมสุขภาพผ่านความ
พยายามอย่างเป็นระบบของสังคม
วิธีการจะเปลี่ยนไปสู่การผลิตอาหารแบบยั่งยืน วิธีการเก็บเกี่ยวและเคลื่อนย้ายอาหารใน
ท้องถิ่น และสถานที่ที่เราซื้อหรื อรับประทานอาหารนั้นประกอบไปด้วย การผลิตเป็นชุดของการ
ปฏิบัติในการปลูกพืชผลหรือเลี้ยงสัตว์สำหรับการบริโภคของมนุษย์ การประสานงาน เป็นชุดของการ
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ปฏิบัติที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว รวบรวม แปรรูปและกระจายอาหารจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรง
หรือโดยใช้บุคคลภายนอกประสานงานเพื่อย้ายอาหารไปตลาด ตลาดเป็นเครื่องมือในการแสดง
กิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าเกษตรโดยตรงให้กับผู้บริโภคหรือขายส่งหรือผู้ขาย
ปลีก การบริโภค เป็นการกระทำหรือกระบวนการกินและรวมถึงที่ที่ได้เตรียมพร้อมและบริโภคอาหาร
หรืออาหารสินค้าที่เกี่ยวข้อง (Perez, 2016: 6-7)
งานวิจัยเรื่องพลวัตระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
จั ง หวั ด น่ า น ได้ น ำเอาแนวคิ ด ระบบอาหารชุ ม ชน (Community food system) ในส่ ว นของ
กระบวนการผลิต (Producing) อาหารในทางเกษตรมาปรับใช้ในงานวิจัย เนื่องจากในชุมชนบ้านนา
ไลยเหนือมีความหลากหลายในการปลูกพืชทางเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและระบบผลิต
อาหารในชุมชนเองได้ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปตามยุคสมัยโดยสัมพันธ์กับมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และ
มิติสิ่งแวดล้อม

2. แนวคิดภาวะยืดหยุ่น (Resilience)
ดังที่กล่าวไปในส่วนของแนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community food system) ว่าระบบ
อาหารชุมชนนั้นสัมพันธ์กับมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ดังนั้นระบบอาหารชุมชนจึงมี
พลวัตอยู่เสมอซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านนาไลยเหนือต้องมีการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ ผู้ศึกษาจึงนำเอาแนวคิดภาวะยืดหยุ่น (Resilience) มาใช้ในการศึกษางานวิจัย พลวัตระบบ
ผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
คำว่า resilience มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า resilio ซึ่งแปลว่า “คืนสู่ปกติ”
หรือฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากความล้มเหลว แนวคิดนี้เริ่มแรกนำไปใช้กับภาวะสมดุลในระบบนิเวศ ถ้ามี
สิ่งที่มากระทบอย่างกระทันหัน เช่น อัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศ
แต่ ถ ้ า พื ้ น ที ่ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบไม่ ถ ู ก รบกวนเป็ น เวลานานก็ จ ะฟื ้ น ตั ว กลั บ เข้ า สู ่ ส ภาวะเดิ ม ใน
กระบวนการพัฒนาที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงแทนที่ (Asian Disaster Preparedness. 2017: 46)
ทฤษฎีภาวะยืดหยุ่นได้รับการอธิบ ายครั้งแรกในปี 1973 โดย C.S. Holling ผู้ศึกษาว่าประชากร
ทำงานภายในระบบนิเวศอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความเครียดทางระบบนิเวศบางอย่าง
งานวิจัยเชิงนิเวศน์ก่อนงานของ Holling มุ่งเน้นไปที่ความสมดุลของระบบแต่ Holling แย้งว่าระบบ
อาจมีดุลยภาพหลายอย่างที่เปลี่ยนระหว่างช่วงความเครียด การรับรู้นี้เปลี่ยนงานด้านนิเวศวิทยาจาก
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การเพ่งความสนใจไปที่สมดุลเพียงจุดเดียวไปที่ความไม่แน่นอนของระบบและพฤติกรรมที่แปรผันมาก
ขึ้น (Rebecca Ann Chillrud. 2017: 5-6) ดังนั้นภาวะยืดหยุ่น (Resilience) เป็นคุณสมบัติของ
ระบบสังคมและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับมือกับความวุ่นวายและฟื้นตัวใน
ลักษณะที่ยงั รักษาแกนกลาง หน้าที่และเอกลักษณ์เอาไว้ได้ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงและเมื่อจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน (Sommerkorn
et al, 2013: 15) ในระยะต่อมาทฤษฎีภาวะยืดหยุ่นได้ถูกพัฒนาและประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ ทั้ง
ทางมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์มนุษย์ ฯลฯ ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้
ศึกษาจึงเลือกมาเพียงบางแนวคิดที่เหมาะสมกับงานวิจัยเรื่อง พลวัตระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนา
ไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ภาวะยื ด หยุ ่ น ของระบบนิ เ วศและสั ง คม ( Ecological Resilience and Social
Resilience)
ภาวะยืดหยุ่นของระบบนิเวศและสังคมนี้มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการรับแรงกระแทกซึ่ง
หมายถึงความสามารถในการปรับตัวรับแรงกระแทกโดยไม่เปลี่ยนหน้าที่หรือโครงสร้างของระบบซึ่ง
แนวคิดเหล่านี้จะสัมพันธ์กับการคงอยู่ และสามารถใช้แนวคิดนี้ในบริบทของระบบนิเวศที่ ดูดซับแรง
กระแทกโดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือในบริบทของระบบสังคมหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่าง
ฉับพลัน อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นของระบบนิเวศและระบบสังคมไม่สามารถศึกษาแยกขาดออก
จากกันได้เนื่องจากทั้งสองระบบต่างก็มีความสัมพันธ์กัน (Chillrud, 2017: 10)
ภาวะยืดหยุ่นของระบบนิเวศเกษตร (Agroecosystem Resilience)
ระบบนิเวศเกษตรเป็นระบบทางสังคมและระบบนิเวศที่ซับซ้อนซึ่งรวมเอาพืชทางการเกษตร
นิเวศวิทยา ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามกาลเวลาและ
พื้นที่ ตามหลักการแล้วปัจจัยเหล่านี้ ทั้งหมดจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อพยายามสร้างความยืดหยุ่น
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ในระบบนิเวศเกษตรล้วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตามความ
ซับซ้อนของมันทำให้ยากที่จะระบุให้ชัดได้ว่าระบบการเกษตรที่ยืดหยุ่นเป็นอย่างไร (เพิ่งอ้าง, 2017:
13) วิธีการทางการเกษตรเชิงนิเวศสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเท่า
เทียมด้วยการกระจายความหลากหลายและการบูรณาการเข้าด้วยกัน ผู้ผลิตจะลดความเปราะบาง
ของพวกเขาหากการเกษตรกรรมพืชเชิงเดี่ยว ปศุสัตว์ หรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ล้มเหลวโดยจะทำ
การลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิต จากภายนอก และระบบนิเวศเกษตรยังสามารถลดความเสี่ยงทาง
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เศรษฐกิจของผู้ผลิตได้ ด้วยการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจและสังคมไป
พร้อมกัน (Food and Agriculture Organization of the United Nations. n.d.: online)
การศึกษางานวิจัยพลวัตระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน ได้ศึกษากระบวนการผลิตของระบบอาหารชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับ มิ ติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม และทั้งสามมิติเองมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตส่งผล
ทำให้เกษตรกรภายในชุมชนต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับพลวัตของระบบอาหารชุมชน ดังนั้นผู้
ศึกษาจึงใช้แนวคิดภาวะยืดหยุ่นของระบบนิเวศและสังคม (Ecological Resilience and Social
Resilience) และแนวคิดภาวะยืดหยุ่นของระบบนิเวศเกษตร (Agroecosystem Resilience) มา
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากระบบการผลิตอาหารในชุมชนบ้านนาไลยเหนือมีความ
เชื่อมโยงกับระบบนิเวศของชุมชนเป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับระบบนิเวศ
ชุมชนย่อมต้องเกิดการปรับตัวเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบผลิตอาหารและผลผลิตทางการเกษตร
ดังนั้นการนำทั้งสองแนวคิดนี้มาใช้ศึกษาจึงทำให้มองเห็นการปรับตัวภายใต้สังคมและระบบนิเวศของ
ชุมชนบ้านนาไลยเหนือชัดเจนมากขึ้น
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บทที่ 3
ชุมชนบ้านนาไลยเหนือในบริบทสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 เป็นการทำความเข้าใจบริบทของชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน ประกอบด้วยข้อมูลของชุมชนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมซึ่งรวมไปถึง
ประวัติศาสตร์ชุมชน กายภาพชุมชน ความเชื่อและศาสนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงระบบ
การเกษตรและระบบการผลิ ตอาหารของชุมชนเพื่อให้เห็นพลวัตในภาคการเกษตรของชุมชนตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันโดยนำเสนอผ่าน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ประเด็นฐานทรัพยากรของชุมชน ประเด็นพัฒนาการการปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านนาไลย
เหนือ และประเด็นรูปแบบของการทำการเกษตร
1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านนาไลยเหนือเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยภาพรวมของชุมชนโดยจะ
กล่าวถึงประวัติศาสตร์ชุมชน กายภาพชุมชน ประชากร ครอบครัวและเครือญาติ สถานศึกษา และ
ความเชื่อและศาสนา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมรวมถึง
วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนบ้านนาไลยเหนือได้ดียิ่งขึ้น
1.1 ประวัติศาสตร์ชุมชน
ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่บ้านนาไลยเหนือไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากนักในหมู่บ้าน จากการ
พูดคุยกับคนรอบ ๆ ตัวจำนวน 3 คน เป็นวัยสูงอายุ 1 คนและวัยกลางคน 2 คนเกี่ยวความเป็นมาของ
หมู่บ้านพบว่า แทบจะไม่มีใครรู้ถึงความเป็นมาของหมู่บ้าน คนที่รู้ส่วนมากจะเป็นพวกของผู้นำชุมชน
ที่มีเอกสารข้อมูลของหมู่บ้านอยู่ในมือและคนเฒ่าคนแก่ที่มีอายุมากแล้ว
จากตำนานคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้ านกล่าวว่า เดิมทีบรรพบุรุษอพยพหนีข้าศึกมา
จากเมืองริน เมืองออย (ไม่ปรากฏหลักฐานว่าอยู่ที่ใด) มาพักอาศัยอยู่ใกล้หนองน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ชื่อว่า หนองไร่ ต่อมาได้เริ่มสร้างบ้านขึ้นและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองไร่ และได้ทำการบุกเบิกที่นา
ปลูกข้าวรอบ ๆ บริเวณหนองน้ำ ขยายที่ทำกินออกไปอย่างกว้างขวางจนบริเวณหนองน้ำได้กลายเป็น
ที่นาไปเกือบทั้งหมด จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจาก หนองไร่ เป็น นาไร่ และด้วยจากภาษาพูดมาสู่
ภาษาเขียนจึงเกิดการเพี้ยนเสียงจากนาไร่ เป็น นาไร และกลายเป็นนาไลยในที่สุด คำว่า นา มี
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ความหมายว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าว ส่วนคำว่า ไลย มีความหมายว่า ความงอกงาม ความสมบูรณ์ เมื่อ
รวมกันบ้านนาไลยจึงได้ความหมายว่า บ้านที่ทำนาปลูกข้าวได้ผลดี
การตั้งบ้านเรือนของคนในหมู่บ้านจะกระจัดกระจายกัน และเรียกชื่อตามลักษณะภูมิ
ประเทศดังนี้
- บ้านเหนือ

เป็นหย่อมบ้านที่ตั้งอยูท่ างเหนือของหมู่บ้านที่มีลำน้ำแม่สาครไหลผ่าน

- บ้านมะเขียงหิน เป็นหย่อมบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณบนเนินหินมีที่ราบเหมือนหน้าเขียง
- บ้านร้อง

เป็นบ้านที่ตั้งอยู่ที่ลุ่ม มีน้ำขังหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ร้อง

- บ้านหม่อน

เป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หม่อนบ้านใหม่

เมื่อปี พ.ศ. 2480 ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นคือ นายยศ ขันทะยศ เห็นว่าชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่
ห่างกันและกระจัดกระจาย การคมนาคมรวมถึงภูมิประเทศไม่เหมาะสมและยากต่อการพัฒนาให้
เจริญ จึงชักชวนลูกบ้านมาอยู่พื้นที่ทางตอนเหนือของที่ตั้งหมู่บ้านเดิมซึ่งติดกับถนนสายแพร่ -น่านที่
สะดวกในการคมนาคมมากกว่า และเมื่อได้ย้ายมาแล้วชาวบ้านได้สร้างวัดนาไลยและโรงเรียนบ้านนา
ไลย ต่อมาจำนวนประชากรในหมู่บ้านได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงมีการได้เสนอขอแยกหมู่บ้านเป็น 2
หมู่บ้านคือ บ้านนาไลยและบ้านนาไลยใต้ (แผนชุมชน, 2563: 2)
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ภาพที่ 1 แสดงแผนที่เดินดินชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
โดย ภัควลัญชญ์ กาวี
1.2 กายภาพชุมชน
บ้านนาไลยเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ภาคเหนือของ
ประเทศไทย บนทางหลวงหมายเลข 101 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงสา 8 กิโลเมตรและห่างจาก
จังหวัดน่านประมาณ 30 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศตะวันออก

บ้านพะเยา ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก

บ้านนาไลยใต้ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ทิศเหนือ

บ้านภูเพียง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ทิศใต้

บ้านม่วงเนิ้ง ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
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ภาพที่ 2 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ที่มา: https://www.google.com/maps/@18.5470706,100.7148338,1403m/data=!3m1!1e3

ลักษณะทางกายภาพของบ้านนาไลยเหนือมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสันเขาและป่าไม้ มีแนว
สันเขาเป็นแนวยาวอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านถัดจากพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่
จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและยังมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีลำน้ำแม่สาครไหลผ่านซึ่งเป็นพื้นทีท่ ี่
ชาวบ้านใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกิน นอกจากลำน้ำแม่สาครแล้วยังมีห้วยเสือที่เป็นแหล่งน้ำและ
แหล่งอาหารรวมถึงใช้ในการเกษตรของบ้านนาไลยเหนือ (แผนชุมชน, 2563: 3)
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1.3 ประชากร
บ้านนาไลยเหนืออยู่ภายใต้การปกครองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลอ่ายนาไลย มี
จำนวนประชากรภาย 228 ครัวเรือน คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 579 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 293 คน และ
เพศชาย 286 คน (แผนชุมชน, 2563: 4) ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านของชุมชนบ้านนาไลยเหนือคือ นายรุ่ง ศรี
แก้ว สภาพสังคมของบ้านนาไลยเหนือเป็นสังคมที่เป็นระบบเครือญาติและมีความเชื่อทางไสยศาสตร์
ผสมกับพระพุทธศาสนาดังที่เห็นได้จากการเคารพระพุทธรูปหลวงพ่อขาวที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด
บ้านนาไลยแต่ก็ยังมีการไหว้ผีบรรพบุรุษที่ศาลท้ายหมู่บ้านอยู่ในทุก ๆ ปี

1.4 แนวโน้มของการประกอบอาชีพของคนในชุมชน
เนื่องจากตั้งแต่ในอดีตสังคมของชุมชนบ้านนาไลยเหนือเป็นสังคมเกษตรกรรมดังนั้นจึง
ชาวบ้านในชุมชนจึงประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักและมีจำนวนเป็นส่วนมากของชุมชน มีส่วนน้อย
ที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย คนงานก่อสร้าง รับราชการ เป็นต้น แต่ว่าอาชีพ
เกษตรกรเองเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงทางด้านรายได้อีกทั้งยังมีปัจจัยทางด้านการศึกษาและ
ค่านิยมทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพเกษตรกรนั้นมีมุมมองต่ออาชีพของ
ตนเองเปลี่ยนไป กล่าวคือ จากประสบการณ์การทำการเกษตรมาจึงพบว่า อาชีพเกษตรกรนั้นเป็นงาน
ที่หนักและมีความก้าวหน้าในอาชีพค่อนข้างช้าและยังมีหนี้สินที่เพิ่มในทุกปีอีกทั้งยังเป็นงานที่ใช้
แรงงานอย่างหนัก ดังนั้นตัวเกษตรกรเองจึงปลูกฝังลูกหลานของตนเองให้ตั้งใจเรียนและส่งไปเรียนยัง
โรงเรียนตามกำลังทรัพย์ของตน
การศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ ในชุมชนไม่นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรแต่
เลือกที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อจะได้ประกอบอาชีพที่สามารถสร้างเงินเดือนให้แก่
ตนและครอบครัวได้ อีกทั้งยังมีค่านิยมในแง่ลบต่อการทำอาชีพเกษตรกรจึงยิ่งเป็นการทำให้คนรุ่นใหม่
ยิ่งห่างไกลออกไปจากอาชีพเกษตรกรมากยิ่งขึ้นโดยอาชีพในปัจจุบันที่ได้รับความนิยม คือ การทำงาน
รับราชการที่มีสวัสดิการของรัฐเผื่อแผ่มายังครอบครัวอีกทั้งยังมีค่านิยมของการทำอาชีพที่รับราชการ
เกี่ยวกับการมีคนนับถือจึงทำให้เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ในชุมชน
บ้านนาไลยเหนือมักจะไม่ค่อยกลับมาทำงานที่ชุมชนหรือจังหวัดของตนเองแต่เลือกจะที่ ไปอยู่
ต่างจังหวัดแล้วกลับบ้านในช่วงเทศกาลแทน ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรจึงไม่ได้รับการ
ปลูกฝังและถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่สักเท่าไรนัก
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ขณะเดียวกัน หากเป็นบุคคลสูงวัยที่ผ่านการประกอบอาชีพอื่นมาและเริ่มทำการเกษตร
ในช่วงบั้นปลายของชีวิต จะได้รับมุมมองจากชาวบ้านในการทำอาชีพเกษตรกรที่ต่างออกไปซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นมุมมองในด้านบวกและมักจะถูกให้เป็นผู้นำของกลุ่มเกษตรกรหรือมีอำนาจในการ
ตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรภายในชุมชน

1.5 การแต่งงานและเครือญาติ
การแต่งงานในชุมชนบ้านนาไลยเหนือเป็นการแต่งสะใภ้เข้าบ้านฝ่ายชาย เนื่องจากฝ่ายชาย
มักจะได้รับมรดกที่ดินในการทำการเกษตรอีกทั้งยังเป็นผู้นำในการทำการเกษตรดังนั้นเมื่อแต่งสะใภ้
เข้าบ้านจึงเป็นการเพิ่มแรงงานทางด้านการเกษตรให้แก่ครอบครัวฝ่ายชาย สำหรับการตั้งที่อ ยู่บ้านใน
กลุ่มญาติเดียวกันนั้นจะสร้างบ้านอยู่บริเวณใกล้กันหรืออยู่ในพื้นที่ที่ยังสามารถไปมาหาสู่กันได้แต่
มักจะแยกกันอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีสมาชิกเป็น พ่อ แม่และลูก ยกเว้นลูกคนไหนที่ได้รับมรดกจาก
พ่อแม่เป็นที่ดินและบ้านจะต้องมีสมาชิกเพิ่มเติมซึ่งก็คือปู่ ย่าหรือตายาย การสร้างบ้านในบริเวณ
เดียวกันของเครือญาติจะทำให้ง่ายต่อการช่วยกันสำหรับการทำการเกษตรที่เรียกว่า การตอบมือ หรือ
ในภาษากลางเรียกว่า การลงแขก เนื่องจากการอยู่ใกล้กันช่วยให้กลุ่มเครือญาติมีความสัมพันธ์ที่แน่น
แฟ้นต่อกัน (ดวงเดือน กาวี, สัมภาษณ์ :27 กุมภาพันธ์ 2562 )
การลงแขกแต่เดิมนั้นเป็นการช่วยเหลือกันระหว่างหมู่เครือญาติเพื่อทำการเกษตรโดยอาศัย
การใช้แรงงานเพียงเท่านั้นและจะสลับกันไปช่วยทำการเกษตรในพื้นที่ของเครือญาติทุกคนที่มาร่วมลง
แขกจนครบโดยการลงแขกจะคงอยู่ตั้งแต่กระบวนการการเริ่มปลูกจนถึงการเก็ บเกี่ยวแต่ปัจจุบัน
รูปแบบของการลงแขกภายในชุมชนเปลี่ยนไปตามลักษณะความเป็นอยู่ของคนในชุมชน กล่าวคือ เมื่อ
อาชีพเกษตรกรไม่ใช่อาชีพหลักของคนในชุมชนแล้วทำให้การลงแขกมีรูปแบบแปรเปลี่ยนเป็นกึ่งการ
ช่วยเหลือกันกับการแลกเปลี่ยนบางอย่างในกระบวนการการลงแขก ยกตัวอย่างเช่น เครือญาติของ
ตระกูลสูงเนินที่เป็นตระกูลฝั่งย่าของผู้วิจัยเองโดยย่ามีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 9 คน แต่ละคน
เมื่อแต่งงานมีครอบครอบครัวแล้วได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กัน ส่วนมากมักจะอยู่ที่บริเวณซอย
8 และพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายและทางด้านพื้นที่ทางการเกษตรก็มีอาณาเขตติดต่อกัน
เช่นกันเพราะเป็นพื้นที่ที่ได้รับมาจากมรดกของบรรพบุรุษและนำมาจัดสรรให้พี่น้องแต่ละคน ดังนั้น
หลาย ๆ ครั้งจึงมีการรวมกลุ่มระหว่างตระกูลสูงเนินและบรรดาเครือญาติที่ได้แต่งงานด้วยมาช่วยกัน
ลงแขก เพียงแต่ในปัจจุบันจะมี การทำอาหารของเจ้าของพื้นที่ไปเลี้ยงญาติ ๆ ที่มาช่วยลงแขกหรือ
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บางครั้งจะเป็นการจ้างแบบรายวันเนื่องจากหลายคนมีการประกอบอาชีพรับจ้างอื่น ๆ การลงแขกจึง
เป็นการหยุดงานเพื่อมาทำการเกษตรซึ่งเป็นการขาดรายได้ ดังนั้นจึงต้องหาแรงจูงใจด้วยการจ้างเป็น
รายวันในบางครั้งด้วยเช่นกัน
การแต่งงานระหว่างสายตระกูลต่าง ๆ ทำให้เกิดเครือญาติที่เชื่อมโยงกันทั่วชุมชนดังนั้นการที่
ตระกูลใดตระกูลหนึ่งจะมีอำนาจในชุมชนจึงต้องอาศัยปัจจัยทางด้านหน้าที่การงานซึ่งในกรณีของ
ชุมชนบ้านนาไลยเหนือจะถือเอาตระกูลที่ค่อนข้างมีอำนาจในชุมชนเป็นตระกูลที่ดำ รงตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน ปัจจุบันตระกูลที่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคือตระกูลศรีแก้วโดยได้ขึ้นมามี
อำนาจเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาต่อจากตระกูลไชยวุฒิที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนันของตำบล
อ่ายนาไลยมาก่อนหน้านี้ การขึ้นมามีอำนาจของแต่ละตระกูลจะทำให้มองเห็นความเป็นพวกเดียวกัน
ของเครือญาติมากขึ้นซึ่งส่วนมากจะเห็นได้จากคนในเครือญาติเดียวกับผู้มีอำนาจจะได้ดำรงตำแหน่ง
สำคัญร่วมกับผู้นำชุมชนในขณะนั้นด้วยเช่นกัน แต่จากที่ได้กล่าวไปว่าปัจจัยทางด้านหน้าที่การงาน
เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอำนาจขึ้นในชุมชนดังนั้นจึงส่งเสริมให้ ตัวบุคคลที่มีการศึกษาสูงและหน้าที่การ
งานเป็นราชการได้มีอำนาจด้วยซึ่งส่งผลให้อำนาจในชุมชนไม่ตกไปอยู่ที่ตัวผู้นำชุมชนและเครือญาติ
ทั้งหมดและมีการทักท้วงในกระบวนการบริหารงานของผู้ใหญ่บ้านและคณะทำให้ภายในชุมชนบ้าน
นาไลยเหนือมีความเป็นประชาธิปไตยและค่อนข้างตรวจสอบได้โดยสมาชิกในชุมชน
ที่ดินถือเป็นหนึ่งในมรดกที่ได้รับสืบทอดจากบรรพบุรุษส่งต่อรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน ในหมู่
เครือญาติเดียวกันมักจะมีที่ดินทำกินอยู่ติดกันหรือไม่ห่างไกลกันมากนักเนื่องจากมีการอาศัยแรงงาน
กันในหมู่เครือญาติ สำหรับการทำการเกษตร การจัดการแบ่งที่ดินในแต่ละครัวเรือนมีรูปแบบที่
แตกต่างกันไปตามจำนวนสมาชิกของครอบครัวหรือเงื่อนไขของเจ้าของมรดก
การแบ่งจัดสรรมรดกในรูปแบบของที่ดินในอดีต เป็นแปลงใหญ่แต่ปัจจุบันเป็นการแบ่งที่ดิน
แบบแปลงที่ม ีขนาดเล็กลง กล่าวคือ บรรพบุรุษเจ้าของมรดกมักจัดสรรที่ดินบริเวณพื้นที ่ ท าง
การเกษตรให้แก่บุตรหลานทุกคนส่วนที่ดินบริเวณที่อยู่อาศัยจะตกเป็นของบุตรหลานที่ต้องทำหน้าที่
ดูแลพ่อแม่ แต่รูปแบบของการแบ่งปันที่ดินอาจจะเปลี่ยนไปเป็นแบบแปลงเล็กในกรณีที่มีผู้รับมรดก
จำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น ในตระกูลสูงเนินเองที่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 9 คน จะมีการแบ่ง
ที่ดินแปลงใหญ่ในรุ่นของทวด (บิดามารดาของย่าผู้วิจัย) แต่เมื่อเข้าสู่รุ่นของย่าของผู้วั ย ที่ดินถูก
แบ่งเป็นแบบแปลงเล็กเนื่องจากมีบุตรหลานจำนวนมากดังนั้นเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิด
การแบ่งปันที่ดินที่ไม่เท่าเทียมจึงต้องแบ่งที่ดินให้เล็กลงเพื่อให้เพียงพอต่อบุตรทุกคน เป็นต้น

23

1.6 สถานศึกษา
บ้านนาไลยเหนือมีสถานศึกษาเพียงหนึ่งแห่งทเป็นที่เรียนรู้ร่วมกับชุมชนบ้านนาไลยใต้คือ
โรงเรียนบ้านนาไลยซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีนายเทวรรณ สี
โสภา เป็นผู้อำนวยการของสถานศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็นนักเรียนชายจำนวน 11 คน
นักเรียนหญิงจำนวน 14 คน มีข้าราชการครู 2 คน ครูผู้ช่วย 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 2 คน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562: ออนไลน์)
เนื่องจากการที่คนในชุมชนบ้านนาไลยเหนือนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนประจำ
อำเภอและโรงเรียนในตัวเมืองจังหวัดน่านมากขึ้นจึงส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านนาไลยมีจำนวน
น้อยโดยส่วนมากจะเป็นบุตรหลานที่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายมีอาชีพทำการเกษตรทำให้ไม่มีเวลาเลี้ยงดู
บุตรหลานในตอนกลางวันประกอบกับมีรายได้น้อยดังนั้นโรงเรียนบ้านนาไลยเหนือจึงเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกสำหรับด้านการศึกษาให้แก่บุตรหลานอีกทั้งการที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านจึงทำ
ให้เดินทางไม่ลำบาก หากไม่มีผู้ปกครองมารับบุตรหลานเองก็จะเป็นการขึ้นรถรับส่งหรือเด็กปั่น
จักรยานกลับบ้านเอง
1.7 ความเชื่อและศาสนา
ระบบความเชื่อของชาวบ้านชุมชนบ้านนาไลยเหนือเป็นความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างศาสนา
พุทธและความเชื่อเรื่องผีโดยในชุมชนมีวัดอยู่หนึ่งแห่ง คือ วัดบ้านนาไลยที่จะมีพระสงฆ์จำวัดอยู่
ประจำเพียงหนึ่งรูปแต่ว่าจะมีพระสงฆ์หรือเณรที่มาจากการบวชชั่วคราวอยู่เนือง ๆ วัดแห่งนี้นั้ นถือ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งชุมชนบ้านนาไลยเหนือและชุมชนบ้านนาไลยใต้โดยเฉพาะเมื่อมีการขุด
ค้นพบพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งภายหลังชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อขาว ขณะเดียวกันชาวบ้านชุมชน
บ้านนาไลยเหนือก็มีความนับถือเรื่องผีควบคู่กันไปด้วยโดยจะเห็นได้จากการนับถือผีเจ้า ปู่ที่เป็นผี
บรรพบุรุษของหมู่บ้านซึ่งมีการตั้งศาลเอาไว้บริเวณท้ายหมู่บ้านและจะมีการเซ่นไหว้ทุก ๆ ปี ชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านนาไลยเหนือมักจะไปบนบานกับศาลเจ้าปู่เพื่อขอโชคลาภและขอให้ประสบความสำเร็จ
เมื่อถึงเวลาที่จะต้องแก้บนจะมีหมอธรรมของหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันคือ นายเวท มุงต่อม มาเป็นผู้ทำพิธี
สิ่งที่นิยมนำมาแก้บนส่วนมากจะเป็นหมูทั้งตัว ไก่ หรือปลา
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ภาพที่ 3 แสดงวัดบ้านนาไลย
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565

ภาพที่ 4 แสดงศาลเจ้าปู่บริเวณท้ายชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564
นอกจากชาวบ้านชุมชนบ้านาไลยเหนือจะมีความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่อง
ในศาลเจ้าปู่ท้ายชุมชนแล้วยังมีความเชื่อเรื่องผีที่ทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาป่า ทุกครั้งที่ชาวบ้านมีการตัด
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ต้นไม้ใหญ่เพื่อนำไปใช้ปะโยชน์จะต้องมีการทำพิธีการขออนุญาตผีผู้ดูแลป่าและผีที่สิงสถิตอยู่บริเวณ
ต้นไม้ต้นนั้น
การประกอบพิธีการตัดต้นไม้ใหญ่จะต้องเตรียมกรวยที่มีดอกไม้ ธูป เทียน และข้าวสารอยู่
ข้างในเพื่อใช้สำหรับการขออนุญาตและขอขมาผีผู้ดูแลป่าและไม้ต้น ในพิธี กรรมนี้ไม่จำเป็นต้องใช้
หมอธรรมของชุมชนเป็นผู้นำในการประกอบพิธี ช่างตัดไม้หรือชาวบ้านที่ต้องการไม้ไปใช้ประโยชน์
สามารถทำได้เลยโดยจะเริ่มจากการนำกรวยดอกไม้และธูปเทียนไปไหว้บริเวณต้นไม้ที่จะตัดจากนั้นจึง
กล่าวขออนุญาตตัดต้นไม้เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์จึงเป็นอันเสร็ จพิธีทั้งนี้การตัดต้นไม้จะไม่กระทำใน
วันพระใหญ่เนื่องจากชาวบ้านจะถือว่าเป็นบาปกรรม และถ้าหากไม่ได้ทำพิธีก่อนตัดต้นไม้ชาวบ้านมี
ความเชื่อผีผู้ดูแลป่าจะมาให้โทษแก่ตนเองในภายหลัง นอกจากจะต้องขออนุญาตผีผู้ดูแลป่าตามความ
เชื่อแล้วยังต้องทำเรื่องขออนุญาตการตัดต้นไม้จากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ด้วยเช่นกัน

1.8 ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
เนื่องจากชาวบ้านชุมชนบ้านนาไลยเหนือมีความเชื่อทั้งเรื่องผีและศาสนาพุทธดังนั้นประเพณี
ของชาวบ้านจึงเป็นประเพณีท ี่ผ สมผสานกันระหว่า งสองความเชื่ออีกทั้ งยั งมีความสัมพัน ธ์ กั บ
การเกษตรและธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของชาวบ้านในชุมชนด้วยเช่นกันดังนั้นภายในหนึ่งปีจึ งมี
ประเพณีที่ประกอบไปด้วยความเชื่อของชาวบ้านในชุมชนที่ยึดถือและปฏิบัติตามกันมาดังนี้
เดือนมกราคม

ประเพณีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่

เดือนเมษายน

ประเพณีทำบุญ สงเคราะห์ และฟังเทศน์มหาชาติในวันสงกรานต์

เดือนกรกฎาคม

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

เดือนตุลาคม

ประเพณีทำบุญวันออกพรรษา

เดือนพฤศจิกายน

ประเพณีกินข้าวใหม่

ประเพณี ส งกรานต์ แ ละประเพณี ก ิ น ข้ า วใหม่ เ ป็ น อี ก หนึ ่ ง ประเพณี ท ี ่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของเกษตรกรและความเชื่อเรื่องผีและศาสนาพุทธของคนในชุมชนเอาไว้ด้วยกันดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ยกประเพณีนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับการทำการเกษตร
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1.8.1 ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีความสำคัญต่อชาวบ้านในชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
เนื่องจากเป็นประเพณีที่จำนวนวันหยุดที่ยาวนานทำให้ญาติที่ไปทำงานต่างจังหวัดได้กลับมารวมตัว
กับครอบครัวอีกทั้งยังเป็นประเพณีที่มีกิจกรรมทางศาสนาทำให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันของคนใน
ครอบครัวรวมถึงมีการพบปะกันที่วัดที่เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนบ้านาไลยเหนือแบ่งเป็น 3 วัน ได้แก่ วันสังขารล่อง วันนี้ถือว่า
เป็นวันแรกของประเพณีสงกรานต์ซึ่งในตอนเช้ามืดจะมีการจุดประทัดเพื่อขับไล่สิ่งโชคร้ายและ
เคราะห์กรรมต่าง ๆ ให้ติดตามไปกับปู่สังขาน ย่าสังขาร และในช่วงกลางวันจะมีการช่วยกันทำความ
สะอาดบ้านและซักเสื้อผ้าซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยให้เคราะห์ร้ายต่าง ๆ หายไป ต่อมาคือ วันเนาว์หรือวัน
เน่า ในวันนี้ชาวบ้านจะมีความเชื่อว่าห้ามพูดสิ่งไม่ดี ดุด่า หรือนินทาว่าร้ายผู้อื่นเพราะจะทำให้ ปาก
เน่าเหม็นรวมไปถึงห้ามใส่เสื้อผ้าใหม่ ๆ เนื่องจากจะทำให้หมดสง่าราศี ส่วนกิจกรรมทางศาสนาใน
วันนี้จะเป็นการเตรียมของสำหรับการไปทำบุญใหญ่ในวันสงกรานต์วันสุดท้าย
วันสุดท้ายของประเพณีสงกรานต์คือ วันพญาวันซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีที่สุดของปี
โดยช่วงเช้าจะมีการนำอาหาร ขนม และดอกไม้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดย
พระจะมีบาตรวางไว้ข้างนอกโบสถ์เพื่อให้ชาวบ้านต่อแถวนำอาหารและข้าวใส่ในบาตรจากนั้นจึงเข้า
ไปนั่งรอเพื่อทำพิธีถวายอาหารแด่พระสงฆ์แล้วจึงกลับบ้านในช่วงสายโดยก่อนจะกลับชาวบ้านนำไม้ที่
เรียกว่าไม้ค้ำสะหรีไปไว้ที่ใต้ต้นโพธิ์โยมีความเชื่อเป็นการคำจุนพระพุทธศาสนานั่นเอง เนื่องจากในวัน
พญาวันเป็นวันที่มีฤกษ์ดีที่สุดของปีดังนั้นจะไม่มีการฆ่าสัตว์และการเด็ดดอกไม้ใดใดทำให้มีความ
จำเป็นจะต้องเตรียมอาหารและดอกไม้ไว้ตั้งแต่วันเนาว์นั่นเอง และในช่วงบ่ายของวันพญาวันจะมีการ
ทำพิธีสืบชะตาหลวงซึ่งคนในหมู่บ้านจะนำด้ายสายสิญจน์ น้ำส้มป่อย ทราย ดอกไม้ เมล็ดข้าวเปลือก
(เก็บไว้ผสมกับข้าวที่จะนำไปใช้ปลูกโดยเชื่อว่าจะได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์) และเสื้อผ้าของคนในบ้าน
ไปวางรวมกันระหว่างทำพิธีนอกจากนี้ยังมีการเทศนาเกี่ ยวกับทศชาติของพระพุทธเจ้า ชาวบ้านเชื่อ
กันว่าหากฟังจนจบจะได้บุญใหญ่ หลังจากที่ทำพิธีกรรมและฟังเทศน์เสร็จแล้วชาวบ้านบางส่วนจะมา
บูชาตุงตามปีนักษัตรไปปักไว้บนทรายภายในวัดเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วจึงกลับบ้าน เมื่อมาถึงบ้านจะ
ทำการเอาสายสิญจน์ล้อมบ้านและนำทรายมาโปรยรอบบ้านเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายส่วนน้ำส้มป่อยจะ
ใช้ในการผสมน้ำอาบและล้างหน้า
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นอกจากนี้ประเพณีสงกรานต์ยังมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องฤกษ์ยาม กล่าวคือ จะมีการ
ทำนายโดยดูจากเรื่องของนางสงกรานต์ว่าปีนี้นั้นน้ำท่าและพืชผลทางการเกษตรจะเป็นอย่างไรรวมถึง
ทั้งเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์นั้นวันใดเป็นวันที่เหมาะแก่การทำกิจการต่าง ๆ วันใดไม่เหมาะสมแก่การทำ
กิจการใดใดเลยโดยจะกำหนดเป็นชื่อเรียก เช่น วันโลกาวินาศ วันอธิบดี เป็นต้น ซึ่งความเชื่อเหล่านี้
ยังมีผลต่อการเริ่มทำการเกษตรต่อชาวบ้านในชุมชนบ้านนาไลยหนืออยู่
1.8.2 ประเพณีกินข้าวใหม่
การทำนาสำหรับชาวบ้านชุมชนบ้านนาไลยเหนือในอดีตนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นการทำนาเพื่อยังชีพ เก็บข้าวเอาไว้กินและเป็นเมล็ดพันธุ์ให้พอเพียงก่อนที่ฤดูกาลทำนา
ครั้งหน้าจะมาถึง นอกจากนี้ในอดีตชาวบ้านชุมชนบ้านนาไลยเหนือมักจะมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
และปลูกข้าวกันในทุกครัวเรือนดังนั้นประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวจึงมีความสำคัญอย่างมากและได้กระทำ
สืบต่อกันมายังปัจจุบัน
ประเพณีกินข้าวใหม่เป็นประเพณีที่ลูกหลานของเกษตรกรผู้ทำนาแสดงความเคารพต่อบรรพ
บุรุษของตนเองทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และได้ล่วงลับไปแล้ว กล่าวคือ การกินข้าวใหม่ในแต่ละครั้งนั้นจะมี
ความเชื่อกันว่าจะต้องให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและพ่อแม่ได้กินก่อน โดยประเพณีกินข้าวใหม่ของ
ชุมชนบ้านนาไลยเหนือจะเริ่มต้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่เป็นช่วงเวลาของการเสร็จสิ้นการเกี่ยวข้าว
ของทุกครัวเรือนโดยในปีนี้ชาวบ้านได้เลือกวันพระใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนเป็นวันจัดประเพณีกินข้าว
ใหม่ซึ่งก็คือ วันขึ้น 15 เดือน 12 ที่ตรงกับวันลอยกระทง
ก่อนวันทำประเพณี ผู้ใ หญ่บ้านจะมีการประกาศผ่านระบบเสียงตามสายภายในชุมชน
เกี่ยวกับการจัดประเพณีกินข้าวใหม่เพราะนอกจากจะต้องไปที่สัดแล้วยังมีการเก็บเงินการกินข้าวใหม่
ของชุมชนด้วยซึ่งจะต้องนำเงินมาจ่ายให้กับตัวแทนชุมชน ชาวบบ้านแต่ละครัวเรือนจะนำข้าวเปลือก
ที่ได้มาจากการทำนาไปสีและจะนำกลับมาไว้ที่บ้านซึ่งจะต้องเตรียมทั้งส่วนที่เป็นข้าวสารและข้าวที่นึ่ง
แล้วรวมถึงอาหารต่าง ๆ ไปทำบุญที่วัดตามวันเวลาเวลาดังกล่าวในตอนเช้าเพื่อเป็นการระลึกถึงและ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อกลับจากวัดแล้ว ข้าวใหม่ที่นึ่งแล้วจะ ต้อง
ให้พ่อแม่หรือผู้อาวุโสในครอบครัวกินก่อนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแล้วหลังจากนั้นคนอื่น ๆ จึง
จะสามารถกินข้าวใหม่ในฤดูกาลทำนานั้น ๆ ได้
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ปัจจุบัน ชาวบ้านบางครัวเรือนก็ไม่ได้ทำนาเองแต่เลือกที่จะซื้อข้าวสารจากร้านค้ามากินเอง
ทำให้ประเพณีกินข้าวใหม่ไม่ได้เป็นที่ รู้จักของคนรุ่นใหม่มากนักและคนที่มักจะนำข้าวไปถวายพระที่
วัดมักจะเป็นเกษตรกรที่มีอายุมากหรือเป็นแม่บ้านสูงวัยแล้วเสียมากกว่า
นอกจากประเพณีกินข้าวใหม่แล้วยังมีเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับผีเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลรักษาป่า
และรักษาต้นไม้ดังนั้นจึงเกิดเป็นพิธีกรรมเฉพาะบางช่วงเวลาของชาวบ้านในชุมชน กล่าวคือ การไหว้
ผีเจ้าป่าเจ้าเขานั้นส่วนมากจะเกิดไม่สม่ำเสมอ จะเกิดขึ้นตอนที่จะมีการตัดต้นไม้ การใช้พื้นที่บริเวณ
ป่า และการที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นกับคนในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งที่มีงานศพของคนใน
ชุมชนจะต้องมีการเตรียมฟืนสำหรับใช้ฌาปนกิจศพดังนั้นจำเป็นจะต้องตัดไม้หรือหาไม้แห้ง ๆ อาจจะ
เป็นในบริเวณป่าช้าเองหรือเอาจากที่อื่นก็ได้แต่ว่าก่อนจะทำการเอาไม้มาจะต้องมีการไหว้ผีเจ้าป่าเจ้า
เขาเพื่อขออนุญาต หากขออนุญาตไปแล้วแต่ชาวบ้านที่นำไม้มาใช้ยังมีความผิดปกติ เช่น การล้มป่ว ย
หรือเกิดอุบัติเหตุ ก็จะเชื่อกันว่าไปเอาไม้ที่ผีเจ้าป่าเจ้าเขาไม่อนุญาตมาใช้ดังนั้นจึงต้องทำการไหว้ผีเจ้า
ป่าเจ้าเขาอีกครั้งแต่เป็นการทำขอขมาลาโทษ

ภาพที่ 5 แสดงศาลสังกะสีทชี่ าวบ้านสร้างขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือ
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2565
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1.9 ร้านค้าชุมชน
ชุมชนบ้านนาไลยเหนือค่อนข้างอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ตลาด การออกไปซื้อของที่บริเวณตลาด
สดหรือร้านขายของชำในตำบลกลางเวียงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งจึงมีร้านค้าชุมชนขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเรื่องของอาหารและสินค้าอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันซึ่งลักษณะของ
ร้านค้าชุมชนจะเป็นการเปิดร้านขายของที่อยู่ติดกับส่วนของที่พักอาศัย โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นั้นมีร้านค้าชุมชนที่ปิดตัวลงไปและเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดซึ่งปัจจุบันร้านค้าชุมชนมีทั้งหมด 4 ร้าน
กระจายอยู่ทั่วทุกบริเวณของชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ร้านที่ 1 ร้านป้าณี เป็นร้านอยู่ส่วนที่เรียกว่า บ้านบน ของชุมชนโดยเป็นร้านค้าที่อยู่ติดริม
ถนนซึ่งทำให้มีลูกค้าเป็นวัยทำงานที่ทำงานใกล้ ๆ ร้านค้ารวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น
ด้วย ร้านป้าณีเป็นร้านที่มีขายของหลากหลายประเภททั้งของสด อาหารปรุงสุก ขนมหวาน เครื่องปรุง
อาหาร ของใช้ในครัวเรือน ข้าวสาร รวมไปถึงถ่านที่ใช้สำหรับเตาถ่าน ซึ่งความหลากหลายของสินค้า
ที่ขายก็ดึงดูดลูกค้าที่อยู่ในชุมชนให้มาซื้อแม้จะไม่ได้อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกทั้งทางร้านยังเป็นหนึ่งใน
สองร้านของชุมชนที่รับบัตรสวัสดิการของรัฐอีกด้วย
ร้านที่สอง ร้านป้าปทุม เขื่อนเพชร เป็นร้านที่เพิ่งเปิดกิจการเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นรูปแบบ
ของร้านจึงคล้ายกับร้านมินิมาร์ทในปัจจุบันโดยร้านนี้จะเน้นการขายสินค้าพวกเครื่องปรุงอาหาร
อาหารกึ่งสำเร็จรูป ของใช้ในครัวเรือนและขนมหวานต่าง ๆ สำหรับร้านนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมของ
ชาวบ้านในชุมชนด้วยเช่นกันเนื่องจากของค่อนข้างจะมีราคาถูกอีกทั้งยังรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำให้
ชาวบ้านนิยมมาซื้อของไปกักตุนไว้ทีละมาก ๆ
ร้านที่สาม ร้านลุงเสริม สมบูรณ์ เป็นร้านที่ขายสินค้าหลากหลายประเภทเช่นกันแต่มักจะ
โดดเด่นเรื่องของของสดและอาหารปรุงสุกที่รับมาจากตลาดในตอนเช้า ร้านแห่งนี้จะมีลูกค้าเป็นคนใน
ชุมชนค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นร้านที่อยู่บริเวณตรงกึ่งกลางของชุมชนซึ่งมีคนผ่านไปมาอยู่เสมอโดย
เกษตรกรที่จะไปทำนาทำไร่มักจะแวะซื้อขนมหรือเครื่องดื่มชูกำลังที่ร้านนี้บ่อย ๆ และร้านยังเป็น
พื้นที่ที่บางครั้งมีการสังสรรค์กันของคนในชุมชนด้วยทำให้เกิดความสนิมสนมระหว่างผู้ขายและลูกค้า
ร้านที่สี่ ร้านป้าแต๋ว เรือนงาม เป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านลุ่มของชุมชน ในบริวเณนี้
ไม่มีร้านค้าชุมชนมาเป็นเวลานานมากแล้วดังนั้นเมื่อมีการเปิดกิจการของร้านป้าแต๋วทำให้คนที่อาศัย
อยู่บริเวณนี้ไม่ต้องเดินทางไปซื้อของจากร้านค้าชุมชนอื่นที่อยู่ห่างไป โดยสินค้าที่ขายก็จะคล้ายคลึง
กับร้านค้าชุมชนอื่น ๆ อีกสามร้านข้างต้น
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ร้าน /
ประเภทสินค้าทีข่ าย
ร้านป้าณี

ของ
สด
√

อาหาร
ปรุ งสุก
√

ร้านป้าปทุม เขื่อนเพชร

ขนมและ เครื่องปรุ ง
ของหวาน อาหาร

ของใช้ใน
ครัวเรือน

√

√

√

√

√

√

ร้านป้านิภา จักขุ

√

√

√

√

√

ร้านลุงเสริม สมบูรณ์

√

√

√

√

√

ร้านป้าแต๋ว เรือนงาม

√

√

√

√

√

ข้าวสาร

√

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลร้านค้าชุมชน
ที่มา: ภาคสนาม ปี 2564
การที่ร้านค้าในชุมชนบ้านนาไลยเหนือจำนวนหลายร้านทำให้เกิดผลดีต่อตัวชาวบ้านในชุมชน
เองเนื่องจากสามารถเข้าถึงสินค้าและเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นแต่
ขณะเดียวกัน ถ้าหากเป็นการซื้อของครั้งละจำนวนมาก ชาวบ้านหลายคนเลือกที่จะออกไปซื้อที่เทสโก้
โลตัสหรือตลาดสดที่ตำบลกลางเวียงมากกว่าเพราะจะได้สินค้าในราคาที่ถูกกว่าร้านค้าชุมชน แม้ว่า
ส่วนมากของที่ร้านค้าชุมชนรับมาขายจะมีแหล่งที่มาเดียวกันแต่ราคาก็จะต่างกันอยู่ดังนั้นการที่มี
ร้านค้าชุมชนอยู่หลายร้านจึงเป็นการทำให้ชาวบ้านมีสิทธิเลือกว่าจะซื้อสิน ค้าร้านไหนจึงจะได้ราคา
ย่อมเยาว์แต่มีคุณภาพเท่ากัน
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2. ฐานทรัพยากรชุมชน
ช่วงตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ชาวบ้านมีการทำเกษตรแบบยังชีพเพื่อเลี้ยง
ตนเองและครอบครั วแต่เ มื่ อ เวลาผ่ านไปสัง คมมี พ ัฒนาการมากขึ ้น การทำการเกษตรจึ งมี ก าร
เปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยในฐานทรัพยากรชุมชนจะแสดงให้เห็นถึงพืชสำคัญในระบบอาหารชุมชน
บ้านนาไลยเหนือชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบ้ านนาไลยเหนือเพื่อทำให้เห็น
ถึงพลวัตของการเกษตร ระบบผลิตอาหารภายในชุมชนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในแต่ละยุคสมัยของการทำเกษตรกรรม
2.1 พันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบ้านนาไลย
ชุมชนบ้านนาไลยเหนือเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา
มีป่าไม้อยู่บริเวณภูเขาท้ายหมู่บ้านรวมไปถึงมีลำน้ำแม่สาครตัดผ่านพื้นที่ทางการเกษตรดังนั้นชุมชน
บ้านนาไลยเหนือจึงมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่ค่อนข้างหลากหลายและชาวบ้านในชุ มชนสามารถ
เข้าถึงได้ ชาวบ้านจะอาศัยแหล่งอาหารตามธรรมชาติเหล่านี้มาประกอบอาหารเพื่อดำรงชีวิตในแต่ละ
วันรวมถึงนำมาเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้สำหรับปลูกเองในบริเวณบ้านเป็นผักสวนครัวเพื่อความสะดวกใน
การนำมารับประทานและยังสามารถนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาตินี้จะกล่าวถึงพืชพันธุ์ในหมู่บ้านที่จะนำมาจัดระบบพืชพันธุ์ออกเป็น 4 ประเภท คือ พืชผัก
สวนครัว พืชต้นไม้ยืนต้น พืชเศรษฐกิจ และข้าว รวมไปถึงของป่าที่ชาวบ้านนั้นหาได้และนิยม
รับประทานกันในชุมชน
2.1.1 พันธุ์พืช
การจัดระบบพันธุ์พืชของชุมชนบ้านนาไลยเหนือสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ พืชผัก
สวนครัว พืชต้นไม้ยืนต้น พืชเศรษฐกิจ และข้าว ดังนี้
2.1.1.1 พืชผักสวนครัว
พื ช ผั ก สวนครั ว ของชาวบ้ า นในชุ ม ชนบ้ า นนาไลยนั ้ น มี ค วามหลากหลายเป็ น อย่ า งมาก
เนื่องจากมีทั้งพืชที่เป็นผักสวนครัวประจำบ้าน พืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ พืชที่เอาเมล็ดพันธุ์มาจากป่า
และพืชนำเมล็ดพันธุ์มาจากตลาดภายนอก โดยจากการสำรวจพบว่าพืชผักสวนครัวนั้นมี 51 ชนิด คือ
มะเขือพวง, ชะอม, ต้นย่านาง, ขิง, ข่า, ขมิ้น, ตะไคร้, ผักแค, สะระแหน่, ผักคราด, ผักชีฝรั่ง, ผักแพว,
ผักจุ๋มปา, ถั่วพู, ผักเฮือก, ผักชีพื้นเมือง, แตงไทย, กะหล่ำปลี, กะหล่ำดอก, บล็อกโคลี, หอมแดง,
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กระเทียม, ผักกาด, ผักโขม, ผักมันแกว, ใบเตย, ตำลึง, บวบ, ต้นแมงลัก, ชะพลู, กะเพรา, ยี่หรา,
ผักแว่น, มะแข่น, ฟักข้าว, ฟักเขียว, มะนาว, มะกรูด, อัญชัน, มะระขี้นก, หน่อไม้, บอน, ตูน, มะเขือ
เปราะ, พริก, โหระพา, ผักหวาน, ต้นกระทุงหมาบ้า, ผักสลิด และดอกหอม
พืชผักสวนครัวประจำบ้านส่วนมากจะเป็นพันธุ์พืชที่จำเป็นต้องใช้เป็นส่วนประกอบของ
อาหารในแต่ละวันอย่างพืชจำพวกพริก มะเขือ มะเขือพวง ขิง ข่า ขมิ้น เป็นต้น พืชผักสวนครัวนี้
ชาวบ้านสามารถแบ่งปั นกันได้เนื่องจากบางครัวเรือนไม่ได้ปลูกพืชผักสวนครัวครอบคลุมกับการ
นำมาใช้จึงมักจะมีการมาขอเก็บยังครัวเรือนที่ปลูกซึ่งการมาขอเก็บพืชผักสวนครัวนั้นก็สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างครัวเรือนด้วยเช่นกันเพราะถ้าหากเป็นญาติหรือคนที่มีความสัมพันธ์
อั น ดี ต ่ อ กั น จะสามารถเดิ น มาเก็ บ ได้ ท ั ้ ง เวลาที ่ เ จ้ า ของผั ก สวนครั ว อยู ่ บ ้ า นและไม่ อ ยู ่ บ ้ า น แต่
ขณะเดียวกันพืชบางอย่างไม่ได้ปลูกอยู่ในบริเวณตัวบ้านแต่ปลูกอยู่ริมรั้วดังนั้นชาวบ้านที่เดินทางผ่าน
ไปมาสามารถเก็บเอาไปได้โดยที่อาจจะมีการขออนุญาตหรือไม่ก็ได้เช่นกัน
พืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นจะขึ้นอยู่ในป่า ทุ่งนา รวมถึงบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรของ
ชาวบ้าน อย่างเช่น ผักคราด ผักจุ๋มปา มะระขี้นก หน่อไม้ ผักหวาน ต้นกระทุงหมาบ้า ผักสลิด เป็น
ต้น พืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเหล่านี้หากสามารถพบเห็น หาได้ง่ายหรืออยู่ใกล้ ๆ ชาวบ้านมักจะไม่
นิยมนำมาปลูกไว้ที่บ้านแต่จะเลือกไปเก็บถึงที่เอง ในขณะเดียวกันพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ให้ผล
ผลิตตามฤดูกาลและหายากจะถูกนำมาปลูกไว้ที่บ้าน เช่น ผักหวานที่ขึ้นอยู่บริเวณป่าแพะบนภูเขา
เมื่อถึงฤดูกาลที่ออกดอกหรือยอดใบอ่อนจะมีชาวบ้านพากันไปเก็บที่ป่าแพะตั้งแต่เช้ามืดซึ่ งถ้าหากไป
ช้าก็อาจจะเก็บไม่ทันและจำเป็นจะต้องมาซื้อจากชาวบ้านที่เก็บทันถ้าหากอยากจะรับประทานจริง ๆ
นอกจากนี้ยังมี หน่อไม้ ผักสลิด ผักกระทุงหมาบ้า ที่ถูกนำมาปลูกไว้บริเวณบ้านเนื่องจากเป็นพืชที่ใช้
เป็นผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกที่เป็นอาหารหลักของชาวบ้านชุมชนบ้านนาไลยเหนือได้ แต่ว่าก็มีพืชบาง
ชนิดที่ไม่ได้ถูกนำมาปลูกโดยตัวชาวบ้านเองแต่มาจากวิธีการธรรมชาติ กล่าวคือ การที่นกได้กินเมล็ด
ของมะระขี้นกและได้ขับถ่ายเมล็ดพันธุ์ไว้ที่บ้านของชาวบ้านในชุมชนทำให้พืชชนิดนั้นเติบโตขึ้นมา
2.1.1.2 พืชไม้ยืนต้น
พืชไม้ยืนต้นที่ถูกนำมาปลูกในบริเวณชุมชนบ้านนาไลยเหนือมักจะเป็นพืชที่มีความหมายและ
หน้าที่บางอย่างต่อชาวบ้านในชุมชนซึ่งมีทั้งพืชที่สามารถนำเอาส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้ พืชที่ให้
ความสวยงามและพืชที่ปลูกตามความเชื่อซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีพืชไม้ยืนต้นในชุมชนบ้านนาไลย
เหนือ 26 ชนิดคือ ต้นลิ้นจี่, ต้นเสี้ยว, ต้นมะรุม, ต้นเพกา, ต้นมะไฟ, ต้นมะขาม, ต้นโพธิ,์ ต้นมะพร้าว,
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ต้นมะเฟือง, ต้นขนุน, ต้นมะยม, ต้นลมแล้ง, ต้นนุ่น, ต้นงิ้ว, ต้นสะเดา, ต้นมะขามป้อม, ต้นขี้เหล็ก,
ต้นวาสนา, ต้นมะกอกป่า, ต้นมะยงชิด, ต้นแอปเปิ้ลน้ำนม, ต้นพญาสัตยาบรรณ, ต้นจามจุรี, ต้น
กระท้อน, ต้นกระบก และต้นทองอุไร
พืชไม้ยืนต้นที่เป็นผลไม้หรือสามารถนำผลมาใช้ประโยชน์ได้นั้นมักจะสามารถสร้างรายได้
เสริมให้แก่ชาวบ้านได้ด้วยเช่นกัน อย่างเช่นต้นมะขามเมื่อสุกแล้วสามารถนำมาเปลือกและนำขายต่อ
พ่อค้าที่รับซื้อได้เพียงแต่ในปัจจุบันนั้นชาวบ้านไม่นิยมทำแล้วเนื่องจากต้องใช้เวลานานและกระทบต่อ
การประกอบอาชีพเช่นเดียวกับต้นนุ่นที่ในอดีตจะนำไส้นุ่นมาทำเป็นหมอนและที่นอน แต่ในปัจจุบันก็
ไม่นิยมทำแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ผลไม้บางชนิดยังสามารถนำไปขายในร้านค้าชุมชนหรือมีชาวบ้านมา
ขอซื้อเองที่บ้านก็เป็นไปได้เช่นกันอย่างเช่น มะไฟ มะยงชิด หรือลิ้นจี่
พืชไม้ยืนต้นอย่างต้นโพธิ์จะถูกปลูกไว้เพียงบริเวณวัด ต้นวาสนาและต้นมะยมจะปลูกไว้
บริเวณหน้าบ้าน ต้นพญาสัตบรรณจะปลูกไว้เพียงบริเวณสถานที่ราชการอย่างโรงเรียนบ้านนาไลย
และต้นทองอุไรนั้นก็ถูกปลูกตามถนนภายในชุมชนทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลทางด้านความเชื่อ การส่งเสริม
จากภาครัฐและผู้นำของชุมชน

ภาพที่ 6 แสดงดอกทองอุไรริมถนนภายในชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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2.1.1.3 พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจนับเป็นพืชที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวบ้านและเกษตรกรภายในชุมชนบ้าน
นาไลยเหนือเนื่องจากเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้หลักให้แก่คนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรายได้
เสริมให้แก่คนที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างอื่น พืชเศรษฐกิจนั้นมักจะผันแปรไปตามความต้องการ
ของตลาดภายนอกชุมชนซึ่งการปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดนั้นมีอุปสรรคเรื่องของราคาผลผลิต
รวมถึงเทคโนโลยีในการทำการเกษตรแตกต่างกันไปโดยเกษตรกรในชุมชนได้มีการพยายามเรียนรู้
และปรับตัวที่จะเพิ่มปริมาณ คุณภาพ และราคาของผลผลิตอยู่เสมอแต่บางครั้งก็ต้องยอมแพ้และหัน
ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นโดยรายเอียดส่วนนี้จะขอกล่าวถึงในหัวข้อพัฒนาการการปลูกพืชของ
ชุมชนบ้านนาไลยเหนือต่อไป
พืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านนาไลยเหนือมี 11 ชนิด คือ ต้นสัก, มันสำปะหลัง, ยางพารา,
ข้าวโพด, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ลำไย, มะม่วง, มะม่วงหิมพานต์ และยาสูบ แต่ในช่วงเวลา
ปัจจุบันพืชเศรษฐกิจที่ยังเหลืออยู่คือ ต้นสัก, ยางพารา, ข้าวโพด, ลำไย, มะม่วง, และมะม่วงหิมพานต์
โดยลำไยเป็นพืชที่มีการปลูกมากที่สุดถึง 33 ครัวเรือนซึ่งทั้ง 33 ครัวเรือนนี้ปัจจุบันรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลุกลำไยกลุ่มใ หญ่ของชุมชนบ้านนาไลยเหนือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของผลผลิตและ
ราคาลำไย

ภาพที่ 7 แสดงต้นลำไยในสวนของเกษตรกรในชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
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ภาพที่ 8 แสดงบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภาพที่ 9 แสดงเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตลำไย
คุณภาพ ครั้งที่ 1
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ลำดับต่อมาที่นิยมปลูกคือ ข้าวโพด มีจำนวน 20 ครัวเรือน การปลูกข้าวโพดในปัจจุบันได้
ปรับเปลี่ยนมาปลูกทั้งในพื้นที่บนภูเขาและทุ่งนาอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
ในการปลูกแต่ว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดยังประสบกับปัญหาหนี้สินและราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนใน
แต่ละปีอยู่ พืชอีกชนิดที่นิยมปลูกพอ ๆ กับข้าวโพดคือ ยางพารา โดยมีจำนวน 15 ครัวเรือนที่ปลูก
พันธุ์พืชของชุมชนบ้านนาไลยเหนือที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถนำมาทำเป็นปฏิทินพันธุ์พืช
โดยจะยกมาเพียงพืชที่สำคัญของชุมชนเพื่อแสดงช่วงเวลาในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ดังนี้

พืช / เดือน ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
.
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พื ช ผั ก สวน
ครัว
กะหล่ำปลี

√

√

กะหล่ำดอก

√

√

บล็อกโคลี

√

√

√

กระเทียม

√

√

√

√

√

หอมแดง

√

√

√

√

√

√

√
√
√

ชะอม

√

√

√

ผักชีพื้นเมือง

√

√

√

√

√

ผักกาด

√

√

√

√

√

มะนาว

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

ผักหวาน

√

พริก
ดอกหอม

√
√

√

√

√

√

√

√

√

บวบ
หน่อไม้

√

√

√

ลิ้นจี่

√

√

มะไฟ

√

√

มะขาม

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

พืชไม้ยืนต้น

มะพร้าว

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

มะยม
มะยงชิด

√

√

กระท้อน
พืชเศรษฐกิจ
ข้าว
ข้าวโพด

√

ลำไย
มะม่วง
มันสำปะหลัง

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
38

√

ยางพารา

√

√

√

√

√

√

ตารางที่ 2 แสดงช่วงเวลาการปลูกพืชในหนึ่งปี
ที่มา: ภาคสนาม ปี 2564
จากตารางแสดงช่วงเวลาการปลูกพืชทำให้เห็นว่า ชุมชนบ้านนาไลยเหนือมีการปลูกพืชที่
ให้ผลผลิตอยู่ตลอดทั้งปีโดยมีการปลูกพืชตามฤดูกาลซึ่งส่งผลให้ในปีหนึ่งนั้นไม่ค่อยขาดแคลนเกี่ยวกับ
พืชที่นำมาบริโภคแต่ขณะเดียวกันก็ ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติด้วยเช่นกัน ส่วนในมุมของพืช
เศรษฐกิจ การปลูกพืชตามฤดูกาลตามปกติกลับเริ่มเป็นปัญหาเนื่องมาจากปัญหาของราคาผลผลิตที่
ลดลงลงและปริมาณผลผลิตเริ่มล้นตลาดเพราะในพื้นที่อื่น ๆ ก็มีการปลูกพืชตามฤดูกาลด้วยเช่นกัน
ดังนั้นจึงนำไปสู่การปรับตัวในเรื่องการเริ่มปลูกพืชหรือปรับปรุงเวลาของการออกผลของพืชเศรษฐกิจ
เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
2.2.1 ทรัพยากรดิน
เนื่องจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านนั้นเป็นที่ราบเชิงเขาทำให้มีพื้นที่ทางการเกษตรที่มี
ความแตกต่างกันของชนิดของดินโดยที่ดินแต่ละชนิดก็จะมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชแต่ละชนิด
แตกต่างกันออกไป โดยลักษณะของดินที่ปรากฏในชุมชนบ้านนาไลยเหนือมี 3 ลักษณะ คือ ดินลูกรัง
ดินเหนียว และดินเหนียวปนทราย
2.2.1.1 ดินแดง
ดินแดงจะปรากฏอยู่ทั่วไปของชุมชนบ้านนาไลยเนื่องจากก่อนที่การคมนาคมอย่างการสร้าง
ถนนจะเข้ามาถึงตัวชุมชน ถนนส่วนมากจะเป็นดิน แดงที่มีลักษณะเป็นดินสีแดงและมีฝุ่นค่อนข้างมาก
ซึ่งในปัจจุบันจะปรากฏอยู่ในส่วนของเส้นทางที่เดินทางเข้าไปสู่ พื้นที่ทำการเกษตรอย่างไร่ สวน และ
นาของเกษตรกร เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน น้ำฝนที่ตกลงมาจะชะล้างดินเหล่านี้ลงไปสู่ลำน้ำแม่สาครที่ใช้สำหรับ
การทำการเกษตรทำให้น้ำในลำน้ำมีการเปลี่ยนสี แม้ว่าจะไม่ส่งผลต่อการทำการเกษตรมากเท่าใดนัก
แต่ส่งผลในแง่ของการหาอาหารที่เป็นสัตว์น้ำในลำน้ำแม่สาคร
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√

2.2.1.2 ดินเหนียว
ดินเหนียวจะพบอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาข้าวของชาวบ้านทั้งหมด เนื่องจากดินเหนียวมี
คุณสมบัติที่อุ้มน้ำได้ดีอีกทั้งบริเวณทุ่งนายังเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับลำน้ำแม่สาครทำให้ง่ายต่อการสูบน้ำ
ปล่อยเข้านาจึงส่งผลให้ชาวบ้านนั้นใช้ดินเหนียวในบริเวณนี้ปลูกพืชอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการปลูก
ข้าวด้วยเช่นกัน เช่น การปลูกกระเทียม หอมแดง พริก ผักกาด ผักชีและรวมถึงพืชผักสวนครัวอื่น ๆ
ด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำข้าวโพดมาปลูกไว้ที่พื้นที่นาเมื่อมีการว่างเว้นจากการทำนาด้วยเช่นกัน การ
ปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่บริเวณทุ่งนาทำให้บางครั้งก็ต้องมีการปรับพื้นที่หน้าดิน เช่น การปลูก
กระเทียมจะมีการเอาฟางมาคลุมดิ นแล้วจุดไฟเผาซึ่งก็ส่งผลเสียต่อหน้าดินได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น
เกษตรกรจึงใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงนาที่ใช้ปลูกพืชชนิดอื่น ๆ รวมไปถึงการงดใช้ปุ๋ยเคมีและหันมาใช้
ปุ๋ยคอกในการปลูกพืชแทน

ภาพที่ 10 แสดงการเตรียมดินสำหรับการปลูกกระเทียมและหอมแดง
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2564
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ภาพที่ 11 แสดงการเตรียมดินสำหรับการปลูกกระเทียมและหอมแดง
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2564

2.2.1.3 ดินเหนียวปนทราย
ดินเหนียวปนทรายจะพบอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นไร่และสวน เช่น สวนมะม่วง สวนลำไย สวน
ยางพารา เป็นต้น โดยดินชนิดนี้เป็นดินที่มีคุณสมบัติที่ไม่เก็บน้ำดังนั้นจึงเหมาะกับการปลูกพืชที่ไม่
จำเป็นจะต้องใช้น้ำในการเจริญเติบมากแต่ถ้าหากจำเป็นต้องมีการเพิ่มผลผลิตของพืชที่ อยู่ในดินที่มี
ลักษณะเช่นนี้ก็ต้องเพิ่มการรดน้ำขึ้นควบคู่กับการใส่ปุ๋ยด้วยเช่นกัน อย่างในกรณีของสวนลำไยที่มีการ
สร้างระบบประปาให้เข้าถึงสวนของเกษตรกรของแต่ละคนเพื่อสามารถให้มีน้ำที่เพียงพอต่อการใช้ทำ
การเกษตรโดยน้ำจากระบบประปานี้จะมาจากห้วยเสือซึ่งเป็นคนละส่วนจากน้ำที่ใช้ในพื้นที่ทุ่งนา
นอกจากทรัพยากรดินจะถูกใช้เพื่อทำการเกษตรแล้วยังถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างร้าน
กาแฟโดยร้านแห่งนี้มีชื่อว่า นาไลยวิว ซึ่งถูกสร้างบนพื้นที่ท้องนาที่ถูกปรับเปลี่ยนจากสถานที่ที่ซึ่งใช้
ทำการเกษตรให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยอาศัยทัศนียภาพรอบข้างที่เกษตรกรได้ทำนาข้าวมาเป็น
จุดเด่นอย่างหนึ่งในของร้านกาแฟแห่งนี้ซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งในชุมชนและ
จากบุคคลภายนอกที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการให้เช่าพื้นที่บริเวรสวนลำไยหรือ
สวนยางพาราเพื่อใช้พื้นที่ ส่วนนั้นในการให้ผึ้งอยู่อาศัยโดยจะมีการนำรังผึ้งมาวางไว้ในสวนและจะมี
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การจ่ายเงินเป็นรายเดือนให้แก่เกษตรกรเจ้าของพื้นที่แต่ขณะเดียวกันก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของการ
สูญเสียที่ดินทำกินของชาวบ้านในชุมชนบ้านนาไลยเหนือเช่นกัน กล่าวคือ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มี
การซื้อที่ดินในพื้นที่ทางการเกษตรและในชุมชนบางแห่งของคนภายนอกโดยส่วนมากจะเป็นคนจาก
ทางภาคใต้ซึ่งเกษตรกรหลาย ๆ คนในชุมชนก็มีการยินยอมที่จะขายพื้นที่ทางการเกษตรไปด้วย
เช่นกันทำให้ปัจจุบันการถือครองที่ดินในชุมชนนั้นมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

2.2.2 ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรน้ำของชุมชนสามารถแบ่งออกตามหน้าที่ได้เป็นสองประเภทคือ แหล่งน้ำสำหรับใช้
อุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร โดยแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรนั้นสามารถแบ่งย่อยได้
เป็นอีกสองแห่งคือลำนำแม่สาครที่เป็นลำน้ำตามธรรมชาติและห้วยเสือที่เป็นแหล่งน้ำที่ถู กขุดขึ้นจาก
มนุษย์โดยต่อยอดจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
2.2.2.1 แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
แหล่งน้ำประเภทนีจ้ ะอยู่บริเวณที่เรียกว่าหนองนาหลวง (หนองต้งหลวง) ซึ่งอยู่ส่วนที่เรียกว่า
บ้านบนของชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ที่เรียกว่าบ้านบนเนื่องจากลักษณะของชุมชนนั้นจะเป็นเหมื อน
ทางลาดลงจากเนินเขาโดยส่วนที่อยู่ต่ำของชุมชนก็จะเรียกว่า บ้านลุ่ม และพื้นที่ทางการเกษตรก็จะมี
พื้นที่ต่ำว่าชุมชนลงไปอีก แม้ว่าจะชื่อหนองนาหลวงแต่ว่าบริเวณนี้ไม่ได้มีการทำนาแต่อย่างใด มีเพียง
สวนและบ้านเรือนของชาวบ้านเพียงเท่านั้น
บริเวณแห่งนี้ได้มีการขุดสระน้ำหนองทางหลวงเอาไว้ตั้งแต่ครั้ง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 โดย
สำนักงานเร่งพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย สระแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำหลักและแหล่งน้ำเดียวสำหรับ
ระบบประปาในชุมชนบ้านนาไลยเหนือและแม้จะเป็นแหล่งน้ำอุปโภคแต่ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าพอเพียง
สำหรับชาวบ้านในชุมชน กล่าวคือ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน น้ำในสระจะลดลงจนทำให้น้ำประปาใน
หมู่บ้านไม่ไหลอยู่หลายครั้ง ซึ่งผู้ใหญ่บ้านจะแก้ปัญหาโดยการนำเอารถบบรทุกน้ำมาใส่ในแทงก์เก็บ
น้ำของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงแห้งแล้ง
หนองนาหลวงมีการปล่อยปลาลงไปในสระอยู่ด้วยเช่นกันแต่ขณะเดียวกันก็มีป้ายขนาดใหญ่
ติดไว้สำหรับการห้ามจับปลาที่บริเวณแห่งนี้ หากฝ่าฝืนจะโดนปรับแต่เนื่องด้วยที่ตั้งเป็นบริเวณที่
ค่อนข้างไร้ผู้คนทำให้บางโอกาสมีชาวบ้านลักลอบมานั่งตกปลาอยู่เนือง ๆ
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ภาพที่ 12 แสดงหนองนาหลวง
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2564
2.2.2.2 แหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร
แหล่งน้ำแบ่งเป็นสองแห่ง คือ ลำน้ำแม่สาครและอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือ
ลำน้ำแม่สาครหรือที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านนาไลยเหนือเรียกกันว่า น้ำแม่ เป็นลำน้ำที่ไหล
ผ่านทั่วทั้งตำบลอ่ายนาไลย ในช่วงที่ไหลผ่านชุมชนบ้านนาไลยเหนือมีทั้งที่มีระดับน้ำลึกและระดับน้ำ
ตื้นโดยบริเวณที่ลำน้ำแม่สาครไหลผ่านจะตัดผ่านพื้นที่บริเวณทุ่งนาของชุมชนทำให้กลายเป็นแหล่งน้ำ
ที่เกษตรกรใช้สูบน้ำเข้าแปลงนาของตนเองสำหรับทำการเกษตร นอกจากนี้ลำน้ำแม่สาครยังเป็นเส้น
แบ่งพื้นที่ทุ่งนาออกเป็นสองส่วน คือ นาบ้านและนาหลวง โดยนาบ้านจะเป็นนาที่อยู่ติดกับฝั่งของ
พื้นที่ชุมชนจนถึงลำน้ำแม่สาครส่วนบริเวณที่ถัดจากลำน้ำแม่สาครไปแล้วจะเป็นนาหลวงที่มีระยะ
ทางไกลมากกว่า
ลำน้ำแม่สาครนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในนาข้าวแล้วยังเป็นแหล่งน้ำ
สำหรับการใช้หาอาหารจำพวกปลา หอย และกุ้งด้วยเช่นกันแต่ว่าปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์
น้ำในลำน้ำแม่สาครนั้นค่อนข้างมีน้อยลงเนื่องจากบางครั้งในฤดูร้อนน้ำจะแห้งขอดในบริเวณที่ระดับ
น้ำตื้นอีกทั้งชาวบ้านเองไม่นิยมไปจับสัตว์น้ำด้วยเช่นกัน
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ภาพที่ 13 แสดงลำน้ำแม่สาคร
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2565

อ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือ แต่เดิมเป็นลำห้วยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขา
ท้ายหมู่บ้านโดยบริเวณนี้ในอดีตเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นชาวบ้านในชุมชนบ้านนาไลย
เหนือจึงทำการขุดลอกลำห้วยนี้ให้มีความลึกมากขึ้นและมีความยาวมากขึ้นด้วยเช่นกันโดยลำห้วยนี้มี
ความยาวไปถึงชุมชนบ้านนาไลยใต้ที่อยู่ใกล้เคียง ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือแต่เดิมนั้นถือว่า
มีปริมาณค่อนข้างมากและมีเส้นทางน้ำตามธรรมชาติไหลผ่านไปยังบริเวณสวนและไร่ของเกษตรกรใน
ชุมชนหลายพื้นที่แต่เมื่อเวลาผ่านไป เริ่มมีการตัดต้นไม้ในบริเวณลำน้ำนี้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่เป็น
แหล่งต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเริ่มลดน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าปริมาณน้ำใน
อ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือเหลืออยู่ค่อนข้างน้อยโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอีกทั้งเส้นทางน้ำ
ตามธรรมชาติจากอ่างเก็บน้ำนี้ก็ไม่มีน้ำไหลผ่านแล้วแต่มี การปลูกพืชของเกษตรกรที่มีไร่สวนใน
บริเวณนั้นแทน
เนื่องจากการที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือมีปริมาณที่ลดลงทำให้เกษตรกรไม่
สามารถนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปใช้ไปได้อย่างทั่วถึงในพื้นที่ทางการเกษตรของตนเองดังนั้นจึงเริ่มมีการ
จัดการระบบชลประทานโดยเป็นการนำระบบประปาเข้าไปใช้เพื่อแบ่งสรรปันส่วนน้ำให้สามารถกระ
จายได้อย่างทั่วถึงและในช่วงแรกที่มีการเริ่มทำระบบประปาก็ได้มีการจัดเก็บเงินจากเกษตรกรที่จะนำ
ระบบประปาเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรของตนเองด้วยเช่นกันและยังมีการจัดเก็บเงินสำหรับบำรุง
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ระบบประปาทุก ๆ ปีจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีระบบประปาที่ช่วยทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำสามารถส่งไป
ถึงพื้นที่ทางการเกษตรแล้วแต่ว่าก็ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้อย
ดังนั้นจึงมีการเรียกประชุมเกษตรกรผู้ที่มีส่วนร่วมในน้ำอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือนี้เพื่อปรึกษาและหา
ทางออกในการจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่อกันและกันในภายหลัง

ภาพที่ 14 แสดงอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือ
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2565
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ภาพที่ 15 แสดงระดับน้ำที่ลดลงของอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือ
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2565
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ภาพที่ 16 แสดงแผนที่พื้นทีท่ างการเกษตรและแหล่งน้ำชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
โดย ภัควลัญชญ์ กาวี
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2.2.3 ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบ้านนาไลยเหนือนั้นมีอยู่เพียงแห่งเดียวคือบริเวณป่าบนภูเขาท้าย
หมู่บ้านซึ่งพื้นที่ป่าดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่ขณะเดียวกันก็มีการทำไร่ข้าวโพดใกล้ ๆ
บริเวณนั้นทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในบางครั้งแต่ไม่ใช่เป็นการบุกรุกแบบที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ด้วยความที่มีการทำไร่ข้าวโพดในทุกปีและในขั้นตอนของการทำไร่ข้าวโพดจะมีการถางหญ้าเพื่อ
เตรียมพื้นที่ ดังนั้นจึงมีการใช้โอกาสนี้เริ่มถางเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทีละนิดซึ่งทำให้ไม่เป็นที่
สังเกตมากนักแต่ว่าพื้นที่ป่านั้นยังลดลงทุก ปีจนในปัจจุบันจะเหลือเพียงต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีการตกลง
กันในชุมชนว่าห้ามโค่น เนื่องจากต้นไม้มีอายุมากแล้ว ซึ่งการที่ทรัพยากรป่าไม้ลดลงนั้นส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของชุมชนเป็นอย่างยิ่งเพราะป่าไม้นั้นเป็นแหล่งของต้นน้ำลำ
ธารของชุมชน

ภาพที่ 17 แสดงต้นไม้ที่เหลืออยู่จากการบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่ข้าวโพด
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2565
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับข้อมูลของฐานทรัพยากรในชุมชนทำให้เห็นว่าแม้ว่าชุมชน
บ้านนาไลยเหนือจะมีความหลากหลายทางด้านพันธุ์พืช ต่าง ๆ แต่กลับประสบปัญ หาเกี่ยวกั บ
ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำที่ไม่มีเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคของคนใน
ชุมชน และทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกตัดไปจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีปริมาณลดลงอย่าง
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มากในปัจจุบัน การลดลงของทรัพยากรในชุมชนนั้นได้ส่งผลกระทบไปยังรูปแบบการปลูกพืชของ
เกษตรกรในชุมชนดังที่จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป
3. พัฒนาการการปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
การศึกษารูปแบบการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดน่านอย่างจริงจังทำให้สามารถระบุได้ว่า
รูปแบบการเกษตรในจังหวัดน่านมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคต่างๆ โดยก่อนปี 2500 เป็นยุคหาของ
กิน เช่น การปลูกข้าว พืชผัก เลี้ยงสัตว์ หาปลาและสัตว์ป่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน บางชุมชนปลูก
เมี่ยง ยาพื้นเมืองไว้สูบ มีผลผลิตอื่นๆ ไว้แลกข้าวซึ่งในยุคนี้ทรัพยากรธรรมชาติยังมีความสมบูรณ์
ช่วง ปี พ.ศ. 2500-2530 เป็นยุคเริ่มต้นของพืชเศรษฐกิจ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค เริ่มใช้เทคโนโลยีสารเคมีและเครื่องทุ่น แรง มีแหล่งเงินกู้ภายนอกและการชลประทาน
มีนายทุนภายนอกเข้ามาแนะนำปลูกพืชเพื่อการค้า เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กะหล่ำปลี ยาสูบ
ในช่วงพักนา และขยายพื้นที่เข้าไปในเขตป่า ส่วนพื้นที่สูงมีการปลูกข้าวไร่ ฝ้ายพื้นเมือง พริก ข้าวโพด
ดอย ถั่วเขียวและถั่วเหลือง เป็นต้น ต่อมาได้มีการปรับตัวเข้าสู่ยุคขยายตัวของพืชเศรษฐกิจหลังปี
2530 จนถึงปัจจุบัน บางคนเรียกยุคนี้ว่า ยุคปรับตัว โดยในช่วงแรก ๆ มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น
เนื่องจากยาสูบราคาต่ำมากจึงหันไปปลูกลำไย มะม่วง ลิ้นจี่ ไผ่ สัก ต่อมาเริ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันซึ่งเคยเป็นป่าธรรมชาติรวมทั้งเปลี่ยนนาข้าวใน
บางพื้นที่มาปลูกข้าวโพด (เบญจมาส โชติทอง และคณะ. 2555: 19)
สำหรับชุมชนบ้านนาไลยเหนือนั้น ตัวผู้ศึกษาได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนบ้านนา
ไลยเหนือพบว่า พืชผักสวนครัวส่วนมากได้ปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่เมื่อ
ครั้งยังเป็นเด็กรวมไปถึงการปลูกถั่วลิสง ถั่วเขียวและถั่วเหลืองด้วยเช่นกัน โดยในช่วงนั้นราคาของถั่ว
เหล่านี้คือ ถังละ 7-8 บาท และจะมีคนเชื้อสายจีนจากตลาดซึ่งคนในหมู่ บ้านเรียกกันว่าเจ๊กมารับซื้อ
ไป การปลูกพวกพืชตระกูลถั่วนี้ได้ประสบปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืช ราคาผลผลิตที่ต่ำ อีกทั้งเมื่อมีการ
เริ่มปลูกข้าวโพดทำให้ผู้รับซื้อถั่วน้อยลงส่งผลให้มีการเลิกปลูกพืชจำพวกถั่ว
ในส่วนของการปลูกข้าวโพดนั้นเข้าใจว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2521-2522 โดยได้ซื้อเมล็ด
พันธุ์มาจากพ่อค้าเชื้อสายจีนในตลาดโดยข้าวโพดที่ปลูกจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การปลูกข้าวโพดใน
ช่วงแรก ๆ เป็นการปลูกในพื้นที่ป่า กล่าวคือ มีการถางป่า ทำไร่เลื่อนลอยในพื้นที่ภูเขาทำให้ในระยะนี้
ยังไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวโพด ต่อมาในภายหลังเมื่อมีกฎหมายที่ห้ามการบุกรุกป่าและทำไร่
เลื่อนลอยทำให้เกิดการใช้ปุ๋ยเคมีตามมาและตามข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยังพบว่าการปลูกข้าวโพดนั้น
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มีจุดประสงค์เพื่อนำไปขายโดยจะมีก ารกู้เงินจากสหกรณ์การเกษตรมาลงทุนปลูกข้าวโพดดังนั้นเมื่อ
ปลูกเสร็จจึงจำเป็นต้องนำเงินบางส่วนไปใช้หนี้ซึ่งในบางทีก็กินเวลานานหลายปีกว่าจะสามารถใช้หนี้
ได้หมด
พืชอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันและได้หายไปคือยาสูบซึ่งจะอยู่ในช่วง พ.ศ. 2528 โดยสาเหตุที่
นิยมปลูกกันเนื่องจากในขณะนั้นมีโรงงานบ่มยาสูบอยู่ 2 แห่งที่มารับซื้อคือ โรงงานบ่มยาสูบที่บ้าน
ดอนไชย และบ้ า นอ่ า ยแต่ ป ั จ จุ บ ั น นั ้ น ไม่ ม ี แ ล้ ว อี ก ทั ้ ง การปลู ก ยาสู บ นั ้ น ใช้ ส ารเคมี ใ นการปลู ก
ค่อนข้างมากทำให้มีอันตรายต่อทั้งคนปลูกและเกษตรกรละแวกนั้นชาวบ้านจึงเลิกปลูกยาสูบไป
ความนิยมของพืชชนิดต่อมาที่ชาวบ้านได้นิยมปลูกกันคือ ยางพารา กล่าวคือ ในช่วงรัฐบาล
ของนายกทักษิณ ชินวัตร ราคายางพาราในท้องตลาดค่อนข้างสูงจึงทำให้ภายในหมู่บ้านเริ่มมีการซื้อ
ต้นกล้ายางพารามาปลูกตาม ๆ กัน โดยไม่ทราบว่าใครที่เป็นคนเริ่มปลูกคนแรกเนื่องจากปลูกในช่วง
ระยะเวลาใกล้เคียงกันคือประมาณปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ยังช่วงขณะนั้นยังมีโครงการจากรัฐที่เข้า
มาให้ความรู้ในการปลูกยางพาราและการกรีดยางให้กับชาวบ้าน ยางพาราที่ถูกนำเข้ามาจะถูกปลูก
แซมไว้กับสวนมะม่วงและสวนลำไยของชาวบ้านที่มีแต่เดิม ปัจจุบันนี้ชาวบ้านหลาย ๆ คนสามารถเริ่ม
กรีดน้ำยางได้แล้วและมีการสร้างกระท่อมเอาไว้สวนสำหรับการเฝ้าสวนยางพาราและกรีดน้ำยาง
ขณะเดียวกันในช่วง 1-2 ปีมานี้เองก็มีการปลูกพืชชนิดใหม่ภายในหมู่บ้านคือ มะม่วงหิมพานต์ ซึ่งถือ
ว่าเป็นพืชที่คนนิยมรับประทานอีกทั้งยังมีแนวโน้มที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ ปลูกได้
ค่อนข้างมากแต่ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมในการปลูกดังเช่นกับยางพาราจึงมีเกษตรกรผู้ปลูกเพียง 4-5 ราย
เท่านั้น
จากข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการปลูกพืชของเกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือสามารถนำมา
สร้างเป็นช่วงเวลาเพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมได้ชัดเจนดังนี้
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ภาพที่ 18 แสดงพัฒนาการการปลูกพืชชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
โดย ภัควลัญชญ์ กาวี
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4. รูปแบบของการทำการเกษตร
รูปแบบของการทำการเกษตรของเกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือนั้นมีความเปลี่ยนแปลง
จากอดี ต ไปค่ อ นข้ า งมากทั ้ ง แง่ ข องจุ ด ประสงค์ ใ นการทำการเกษตรกรรมที ่ แต่ ก ่ อ นเป็ น การทำ
การเกษตรเพื่อยังชีพแต่ในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนมาเป็นการทำการเกษตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดและเป็นรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลัก อีกทั้งในปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การเกษตรมากมายที่เข้ามาช่วยให้สามารถประหยัดแรงงานและได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยใน
ส่วนนี้จะเป็นการยกตัวอย่างรูปแบบการปลูกข้าวโพด การปลูกข้าว การปลูกพืชผักสวนครัวจำพวก
กระเทียมและหอมแดง การปลูกยางพารา และการปลูกลำไย เพื่อให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบของการทำการเกษตร
4.1 รูปแบบของการปลูกข้าว
ข้าวถือได้ว่าเป็นอาหารหลักของคนในชุมชนบ้านนาไลยเหนือดังนั้นการปลูกข้าวจึงเป็นสิ่งที่
ต้องทำในทุกครัวเรือนเพื่อให้มีอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภคในแต่ละปี แม้ว่าจะเป็นการปลูกข้าว
เพื่อบริโภคในครัวเรือนแต่ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทางด้านเครือญาติและความจำเป็นในการ
ต้องการแรงงานที่จะต้องนำมาใช้ในการปลูกข้าวดังนั้นการปลูกข้าวจึงเป็นการลงแขก หรือ ฮอมมือ
ซึ่งหมายถึงการที่เครือญาติเดียวกันจะช่วยกันทำนาของญาติแต่ละคนให้เสร็จสิ้นทันตามฤดูกาลโดย
การปลูกข้าวจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน มีกรรมวิธี
การปลูกดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง เกษตรกรแต่ละครัวเรือนจะนำเมล็ดข้าวที่ได้จากการทำนาในปีที่แล้วมาแช่น้ำ
ประมาณ วันเพื่อให้รากของเมล็ดข้าวงอกออกมาและในบางครั้งก็จะนำสารเคมีที่ช่วยในการงอกผสม
ลงไปในน้ำเพื่อเพิ่มคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเช่นกัน
ขั้นตอนที่สองเมื่อเมล็ดข้าวเริ่มมีรากงอกออกมาแล้ว เกษตรกรจะนำเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นไป
หว่านในบริเวณที่นาของตนเองโดยมีการเตรียมพื้นที่นาคือ การสูบน้ำเข้านา หลังจากนั้นจึงหว่าน
เมล็ดพันธุ์ข้าวและรอให้งอกออกมาเป็นต้นกล้าโดยจะใช้ระยะเวลา เดือน
ขั้นตอนที่สามต้นกล้ าที่งอกออกมาจะมีลักษณะที่เรียงติด ๆ กันดังนั้นเมื่อมีการถอนกล้า
จะต้องถอนให้มีลักษณะเป็นแปลงในแนวยาว ในขั้นตอนนี้เกษตรกรและเครือญาติจะมาช่วยกันถอน
ต้นกล้าและมัดรวมกันเป็นมัดไม่ใหญ่มากจากนั้นจะนำต้นกล้าที่มัดนั้นไปตัดส่วนใบตรงปลายออก
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ขั้นตอนที่สี่ ต้นกล้าของข้าวที่ถูกตัดตรงปลายออกจะถูกขนโดยเกษตรกรผู้ชายที่มีความ
แข็งแรงไปยังแรงนาที่ไว้ใช้สำหรับดำนาที่มีการสูบน้ำเตรียมรอไว้ในนาและทำการดำนา ในช่วงที่ข้าวมี
การเจริญเติบโตนั้นเจ้าของที่นาจะต้องหมั่นไปดูแลข้าวทั้งจากศัตรูพืชอย่างปู หอยเชอร์รี่ และนกอีก
ทั้งยังต้องดูเรื่องของน้ำที่จะต้องไม่ให้ต้นข้าวขาดน้ำเกินไป หรือในบางครั้งก็จะมีการหว่านปุ๋ยลงในที่
นาด้วย
ขั้นตอนที่ห้า ขั้นตอนสุดท้ายของการเกี่ยวข้าวนั้น ข้าวจะออกรวงและพร้อมเก็บเกี่ยวในช่วง
เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเริ่มต้นปลูกข้าว การเกี่ยวข้าวนั้นจะเป็น
ดังเช่นขั้นตอนของการถอนกล้า กล่าวคือ จะต้องอาศัยแรงงานจากเครือญาติเพื่อช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าว
ให้ทันเวลาก่อนที่เมล็ดข้าวจะร่วงโดยในบางครั้งจะทำการเก็บเกี่ยวข้าวของญาติที่อยู่ในบริเวณที่นา
ใกล้เคียงกันให้เสร็จเสียก่อนแล้วจึงจ้างรถสำหรับสีข้าวมาสีพร้อมกันคราวเดียว
ข้าวเปลือกที่ได้จากจากการสีข้าวนั้นจะถูกบรรจุอยู่ในกระสอบและจะนำมาเทรวมกันอีกครั้ง
ในยุ้งฉางของแต่ละบ้าน ข้าวในยุ้งฉางนี้จะเพียงพอสำหรับสมาชิกในครอบครัวทุกคนภายในระยะเวลา
หนึ่งปีหลังจากการทำนาเสร็จและจะมีการเก็บข้าวเอาไว้สำหรับเป็น เมล็ดพันธุ์ในปีต่อ ๆ ไปเช่นกัน
โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรนิยมปลูกกันคือ สายพันธุ์ หากเกษตรกรต้องการปลูกพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ที่
นำเข้ามาจากภายนอกจะมีการทดลองปลูกในแปลงนาแยกกับสายพันธุ์เดิมเพื่อดูว่าสามารถปลูกข้าว
สายพันธุ์นี้ในที่นาของตนได้หรือไม่และสามารถได้ผลผลิตที่คุ้มค่าและเพียงพอที่จะทดแทนสายพันธุ์
ข้าวเก่าได้หรือเปล่านั่นเอง
ปัจจุบันการทำนาปลูกข้าวในชุมชนบ้านนาไลยเหนือไม่ได้ทำในทุกครัวเรือนดังเช่นในอดีต
เนื่องจากหลาย ๆ คนในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่นอกเหนือไปจากการทำเกษตรกรรมมากขึ้น
ดังนั้นจึงมีรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วยทำให้สามารถมีรายได้ที่จะซื้อข้าวกินและไม่ต้องทำนาอีกอีกทั้ง
การที่มีร้านค้าภายชุมชนก็ส่งผลให้การซื้อขายข้าวสามารถทำได้ง่ายและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่
ชาวบ้านในชุมชนสารถเข้าถึงการบริโภคข้าวได้ และการที่ประกอบอาชีพอื่นก็ทำให้การแบ่งเวลามาทำ
นาเป็นการสูญเสียรายได้ทำให้การทำนาในปัจจุบันของหลายครัวเรือนใช้วิธีการจ้างคนมาช่วยทำนา
แทนที่จะเป็นลงแขกแล้วเวียนช่วยญาติแต่ละคนซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการทำนาและเสียเวลามาก
ขึ้น อีกหนึ่งรูปแบบของการปลูกข้าวของคนในชุมชนที่เปลี่ยนไปคือมีการให้เช่าที่นาสำหรับคนที่
ต้องการปลูกข้าวแต่ไม่มีที่นาโดยอาจจะจ่ายค่าเช่าเป็นเงินหรือผลผลิตข้าวให้กับเจ้าของที่นาเองก็ได้
เช่นกัน
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4.2 รูปแบบของการปลูกข้าวโพด
การปลูกข้าวโพดของเกษตรกรนชุมชนบ้านนาไลยเหนือเป็นการปลูกข้าวโพดชนิดเลี้ยงสัตว์
โดยการปลูกเริ่มแรกเดิมทีนั้นเป็นเพราะมีราคาผลผลิตที่ดีดั งนั้นจึงได้รับความนิยมที่จะปลูกจาก
ชาวบ้านจำนวนมาก การปลูกข้าวโพดในอดีตนั้นจะเป็นการปลูกอยู่ในพื้นที่บริเวณไร่และพื้นที่บน
ภูเขาเนื่องจากการปลูกข้าวโพดนั้น เกษตรกรจะอาศัยน้ำจากน้ำฝนที่ตกลงมาจากธรรมชาติซึ่งส่งผล
ให้การปลูกข้าวโพดนั้นมีปริมาณผลผลิตที่ไม่คงที่ในแต่ละปี อีกทั้งยังมีความผันผวนทางด้านราคาที่ไม่
เท่ากันทำให้เกษตรกรบางรายก็ล้มเลิกการปลูกข้าวโพดไปเช่นกัน สำหรับกรรมวิธีในการปลูกข้าวโพด
แต่เดิมมีดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง การปลูกข้าวโพดจะต้องเตรียมพื้นที่ที่ใช้ปลูกโดยถ้าปลูกบนพื้นที่ภูเขาจะมีการ
ถางหญ้าและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้นหรืออาจะใช้วิธีการเผาเพื่อความรวมเร็วแต่ทั้งนี้จะต้องมีความ
ระมัดระวังเรื่องของไฟป่าเป็นอย่างมาก โดยการปลูกข้าวโพดจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนเมษายน
ขั้นตอนที่สอง เมื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วจะเป็นการหยอดเมล็ด
ข้าวโพดโดยเกษตรกรจะใช้ไม้กระทุ้งปลายแหลมกระทุ้มพื้นดินใหเกิดหลุมเล็ก ๆ จากนั้นจึงหยอด
เมล็ดข้าวโพดลงในหลุมตามด้วยปุ๋ยจากนั้นจึงใช้ดินกลบตามไป
ขั้นตอนที่สาม เมื่อนำเมล็ดข้าวโพดลงดินแล้วก็จำเป็นต้องรอให้ฝนตกลงเพื่อเป็นการรดน้ำแก่
เมล็ดข้าวโพดซึ่งถ้าหากมีฝนตกลงมา ระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นต้นกล้าเล็ก ๆ งอกออก
มาแล้วและเมื่อต้นกล้าของข้าวโพดงอกออกมาก็จะต้องแวะเวียนมาดูแลซึ่งอาจจะมีการใส่ปุ๋ยหรือพ่น
ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้าก็เป็นได้
ขั้นตอนที่สี่ ข้าวโพดจะเติบโตและออกฝักพร้อมเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะหักข้าวโพดเป็นฝักไว้
เมื่อหักข้าวโพดออกจากลำต้นเสร็จจะจ้างรถสีข้าวโพดมายังบริเวณไร่ของตนเองและเมื่อสีข้าวโพด
เสร็จจะนำไปบรรจุกระสอบและส่งไปขายยังพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อ
รูปแบบการปลูกข้าวโพดแบบดั้งเดิมยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากยังมีการทำไร่
ข้าวโพดในบริเวณพื้นที่ดอยที่เป็นพื้นที่สูงส่งผลให้ระบบชลประทานขึ้นไปไม่ถึงจึงจำเป็นที่จะต้อง
พึ่งพาน้ำฝนจากธรรมชาติอยู่ซึ่งหากบางปีที่น้ำฝนน้อยก็อาจจะทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีหรือไม่มีการทำไร่
ข้าวโพดในปีนั้นไป การที่เรื่องของน้ำเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการปลูกข้าวโพดดังนั้นจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดโดยย้ายมาปลูกในพื้นที่นาที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อีกทั้งในบริเวณ
พื้นที่นาและรถไถหยอดข้าวโพดสามารถเข้าไปถึงพื้นที่นั้นได้ง่ายดังนั้นจึงมีการทุ่นแรงโดยนำรถไถ
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หยอดข้าวโพดมาใช้ในการหยอดเมล็ดลงในหลุมทำให้เวลาในการปลูกข้าวโพดและการใช้แรงงานใน
การปลูกลดลงกว่าการปลูกข้าวโพดรูปแบบเดิม

ภาพที่ 19 แสดงการปลูกข้าวโพดในพื้นที่นา
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2565
4.3 รูปแบบการปลูกกระเทียมและหอมแดง
กระเทียมและหอมแดงเป็นพืชผักสวนครัวอีกอย่างที่สำคัญต่อการบริโภคอาหารของชาวบ้าน
ชุมชนบ้านนาไลยเหนือและมีวัฏจักรของการปลูกที่ต่อจากข้าวในทุก ๆ ปี ทำให้เป็นพืชอีกจพวกหนึ่ง
ที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือโดยที่นอกเหนือจากการปลูกเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนแล้วยังมีการนำออกไปขายด้วยเช่นกัน การปลูกกระเทียมและหอมแดงนั้นมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง การปลูกกระเทียมและหอมแดงจะเริ่มจากการเตรียมพื้นที่บริเวณนาที่เสร็จสิ้น
จากการปลูกข้าวโดยจะเริ่มทำการเก็บฟางข้าวที่เหลืออยู่มาแบ่งเป็นกอง ๆ โดยส่วนแรกจะนำมาปูให้
ทั่วพื้นที่นาที่ต้องการปลูกกระเทียมและหอมแดงจากนั้นจึงทำการเผาฟาง
ขั้นตอนที่สอง หลังจากที่เผาฟางแล้วเกษตรกรจะนำไม้กระทุ้งปลายแหลมมากระทุ้งลงดินให้
เกิดเป็นหลุมและนำหระเทียมหรือหอมแดงที่แกะเป็นกลีบแล้วใส่ลงไปในหลุมจากนั้นจึงกลบดิน ใส่
ปุ๋ย แล้วจึงนำฟางกองที่เหลือมาคลุมดินเอาไว้
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ขั้นตอนที่สาม เมื่อเอาฟางคลุมดินเสร็จแล้วจะมีการสูบน้ำมาใส่พื้นที่ที่ปลูกกระเทียมและ
หอมแดงนี้โดยในระหว่างที่รอพืชจะเจริญเติบโต เกษตรกรจะแวะไปดูเป็นระยะเพื่อใส่ปุ๋ยและกำจัด
ศัตรูพืชจำพวกหญ้าที่ขึ้นมารบกวน
ขั้นตอนที่สี่ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนจะมีการถอนต้นกระเทียมและ
ต้นหอมแดงขึ้นมาและมัดรวมกันดังภาพเพื่อให้สามารถแขวนไว้กับราวไม้ที่อยู่นบริเวรห้องครัวได้โดย
การแขวนเอาไว้นี้เป็นการช่วยให้กระเทียมและหอมแดงสามารถอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน
การปลูกกระเทียมและหอมแดงนั้นจะคล้ายคลึงกับการปลูกข้าว กล่าวคือ เป็นการลงแขก
ร่วมมือกันปลูกในหมู่เครือญาติเดียวกันโดยเลือกเอาพื้นที่นาของคนใดใดคนหนึ่งมาปลูกและผลัดกัน
ดูแล แต่ปัจจุบันนั้นบางครัวเรือนไม่นิยมในการปลูกกระเทียมและหอมแดงแล้วเนื่องจากสามารถซื้อ
มาบริโภคได้ ทำให้เกษตรกรบางคนที่ยังต้องการจะปลูกกระเทียมและหอมแดงอยู่ต้องปลูกในที่นา
ของตนเองหรือจับกลุ่มกันเพื่ออาศัยแรงงานซึ่งกันและกัน เช่น เกษตรกรบางคนที่เป็นหญิงมีอายุก็จะ
มารวมกลุ่มกับเกษตรกรชายที่คุ้นเคยกันเพื่อหยิบยืมแรงในการเตรียมพื้นที่และกระทุ้มหลุมใส่เมล็ด
เป็นต้น

ภาพที่ 20 แสดงต้นกระเทียมและหอมแดง
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2565
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4.4 รูปแบบการปลูกลำไย
เกษตรกรในชุมชนบ้านนาไลยเหนือที่ปลูกลำไยมักจะปลูกลำไยสายพันธุ์อีดอและพวงทองซึ่ง
ในช่วงแรกของการปลูกแม้จะมีการซื้อต้นกล้าลำไยมาเองแต่ก็จะมีวิธีการขยายพันธุ์อย่างเช่นการตอน
กิ่งเข้ามาร่วมด้วยโดยในเกษตรกรที่ปลูกลำไยทีหลังอาจจะเป็นฝ่ายไปขอทำการตอนกิ่งจากเกษตรกร
ที่ต้นลำไยที่ให้ผลผลิตเยอะด้วยเช่นกันแต่กรณีนี้มักจะเกิดกับเกษตรกรที่สนิทกันเพียงเท่านั้น โดย
ขั้นตอนการปลูกต้นลำไยจะมีดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง จะเป็นส่วนของการเตรียมพื้นที่ในการปลูกไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นดิน การ
วางระยะห่างของต้นลำไยรวมไปถึงการขุดหลุมสำหรับปลูกต้ นกล้าลำไย อีกทั้งต้องคัดเลือกพันธุ์ลำไย
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในกรณีของชุมชนบ้านนาไลยเหนือคือ สายพันธุ์อีดอและพวงทอง
ขั้นตอนที่สอง เมื่อนำต้นลำไยลงปลูกแล้วจึงใช้ฟางข้าวคลุมบริเวณที่ปลูกและใช้ไม้ไผ่ที่เหลา
เป็นแท่งขนาดเล็กผูกด้วยถุงพลาสติกปักไว้ใกล้ ๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ามีการปลูกต้นไม้
ขั้นตอนที่สาม การดูแลต้นลำไยหลังจากปลูกแล้วนั้นจะแบ่งตามอายุของการปลูกแต่ส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นการดูแลเรื่องน้ำ ปุ๋ย และการแมลงศัตรูพืช โดยในระยะหลังมานี้จะมีการใช้สารเคมี
สำหรับเพิ่มผลผลิตของลำไยมากยิ่งขึ้นและใช้เป็นวงกว้างของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
ขั้นตอนที่สี่ เมื่อถึงระยะเวลาของการเก็บผลผลิตลำไยซึ่งมักเป็นในช่วงเดือนสิงหาคมนั้น หาก
เป็นสวนลำไยขนาดใหญ่จะมีการจ้างแรงงานมาช่วยเก็บแต่หากขนาดสวนไม่ใหญ่มากมักจะเป็น
แรงงานจากเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่เป็นเครือญาติหรือมีสวนติดกันมาช่วยกันเก็บลำไยโดยรูปแบบของ
การเก็บลำไยจะเป็นการเก็บแบบเป็นลูก ๆ ใส่กระสอบและนำไปขายกับพ่อค้าคนกลางในชุมชนที่รับ
ซื้อภายในวันนั้น
พื้นที่สำหรับการปลูกลำไยนั้นต้องอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือซึ่งในปัจจุบันระดับ
น้ำในอ่างเก็บน้ำนั้นถือได้ว่าลดลงจากในอดีตเป็นอย่างมากทำให้จ ำเป็นต้องมีการจัดสรรน้ำให้แก่
สมาชิกที่มีการนำประปาเข้าไปที่สวนอย่างเท่าเทียมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำที่ได้รับการจัดสรรนั้น
จะพอเพียงสำหรับการใช้ทำการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งทำให้เกษตรกรบางคนที่มี
ฐานะเริ่มมีการขุดสระเอาไว้ในบริเวณสวนลำไยและสวนยางพาราของตนเองเพื่อให้สามารถสูบน้ำ
ขึ้นมาใช้ได้ในช่วงที่ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังมีการปล่อยพันธุ์ปลาต่าง ๆ ลง
ในสระด้วยเช่นกันเพื่อเป็นอาหารสำหรับในวันข้างหน้า
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แต่เดิมเกษตรกรผู้ปลูกลำไยมักจะแยกกันในการดูแลและแบ่งปันข่าวสารเรื่องของการปลูก
ลำไย จะเป็นการบอกเล่าผ่านเพียงคนที่สนิทกันเท่านั้นดังนั้นการแพร่กระจายข่าวสารจะเป็นรูปแบบ
ของการทำตามกันเสียมากกว่า เช่น เมื่อเกษตรกรคนที่ได้ผลผลิตลำไยของปีนั้น ๆ ดี จะมีเกษตรกรคน
อื่นลองทำตามบ้างในปีถัดไปเพื่อเพิ่มผลผลิตของตนแต่เมื่อช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาราคาลำไยค่อนข้าง
ตกต่ำทำให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ให้ความรู้
เรื่องการปลูกและการดูแลลำไยรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตลำไยในภาวะที่ราคาลำไยนั้นตกต่ำ
ให้แก่ผู้ปลูกลำไยในชุม ชนโดยจะมีการติดต่อกันผ่านกลุ่มไลน์ อีกทั้ งยังได้รับความร่วมมือจาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง และสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา ที่มา
ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการดูแลต้นลำไยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
เป้าหมายของกลุ่มยังต้องการให้เกษตรกรสามารถขายลำไยในรูปแบบพวงเนื่องจากการขายในรูปแบบ
นี้จำเป็นจะต้องเป็นลำไยเกรดเอซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีราคาที่ดีกว่าการขายแบบเป็นลูกและทาง
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยยังมีมติให้ซื้อเครื่องอบแห้งมาไว้สำหรับใช้ร่วมกันในชุมชนด้วยเพื่อใช้สำหรับ
การแปรรูปลำไยและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตของกลุ่มโดยไม่จำเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลางมากนัก

4.5 รูปแบบการปลูกยางพารา
การทำสวนยางเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เกษตรกรในชุมชนบ้านนาไลยเหนือนั้นให้ความสนใจเป็น
อย่างมากโดยช่วงเกือบสิบปีที่ผ่านมานั้นมีเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนจำนวนหนึ่งได้เริ่มทำการปลูกต้น
ยางพาราเนือ่ งจากในขณะนั้นมีการส่งเสริมราคายางจากสมัยนายกทักษิณ ชินวัตร ทำให้น้ำยางมีราคา
สูง เกษตรกรจึงหันมาสนใจและใช้พื้นที่ที่ว่างจากการปลูกต้นสัก ต้นมะม่วง มาปลูกแซมด้วยต้น
ยางพาราหรืออาจจะแยกออกมาทำเป็นสวนยางโดยเฉพาะเลยก็ได้เช่นกันซึ่งการที่เริ่มปลูกยางพารา
มากขึ้นส่งผลให้เกษตรกรเองเริ่มสร้างบ้านหลังเล็ก ๆ เอาไว้ที่สวนยางของตนสำหรับใช้เป็นที่พักเมื่อ
ถึงเวลากรีดยางดังนั้นเมื่อมีการสร้างที่พักอาศัยขึ้นในบริเวณสวนยางทำให้เกิดการนำระบบไฟฟ้าเข้า
ไปด้วยจึงทำให้พื้นที่สวนส่วนมากมีทั้งระบบน้ำประปาและไฟฟ้า
ต้ น ยางพาราที ่ เ กษตรกรนำมาปลู ก จะเป็ น การนำเข้า มาจากภายนอก โดยการปลู ก นั้น
เกษตรกรจะศึกษาผ่านเอกสารและการให้ความรู้ของวิทยากรทางการเกษตรซึ่งจะมีการจัดอบรมและ
ให้ความรู้อยู่เสมอตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงวิธีการกรีดยางรวมถึงการแนะนำวิธีการใช้สูตรปุ๋ยเพื่อให้
ยางพารามีน้ำยางมากขึ้นซึ่งการจะนำน้ำยางที่กรีดแล้วไปขาย เกษตรกรสามารถทำได้เลยโดยเมื่อกรีด
58

น้ำยางเสร็จจะมีการผสมน้ำกรดลงไปให้ยางเป็นก้อนจากนั้นจึงนำไปขายที่ตัวแทนรับซื้อที่ชุมชนบ้าน
อ่ายนาผาที่อยู่ไม่ไกลมากนักและในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้
เริ่มมีการให้เกษตรกรผู้ปลูกยางไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางโดยการขึ้นทะเบียนนี้จะให้
ประโยชน์กับเกษตรกรทางด้านสามารถขอรับการส่งเสริม สนับสนุนและความช่วยเหลือ เพื่อการปลูก
แทน (เงินสงเคราะห์สวนยางเดิม ) ด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิ ต การผลิต การแปรรูปยางพารา/
ไม้ยาง ตามวิธีการที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดและยังจะได้รับการจัดสวัสดิการ ความช่วยเหลือ
จากการยางแห่งประเทศไทยในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (การยางประเทศไทย,
2558:ออนไลน์)

ภาพที่ 21 แสดงน้ำยางพาราที่ถูกกรีดไว้
ภาพถ่ายโดย นางสาวภัควลัญชญ์ กาวี เมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความช่วยเหลือที่ได้มาจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางล่าสุดคือ เงินประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเงื่อนไขที่จะได้รับเงินประกันรายได้นี้คือจำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ชาวสวนยางกับการยางแห่งประเทศไทยเสียก่อนซึ่งภายในชุมชนบ้านนาไลยเหนือนั้นมีทั้งคนที่ขึ้น
ทะเบียนแล้วและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนทำให้เกิดการเสียสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ไปโดยสาเหตุหนึ่งที่ทำ
ให้ไม่มีการขึ้นทะเบียนจากเกษตรกรบางคนคือ การใช้สมาร์ทโฟน เนื่องจากในหลายขั้นตอนทั้งการ
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ตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ จำเป็นต้องมีความสามารถในการเข้าถึงสมาร์ทโฟนและระบบอินเทอร์เน็ตจึงทำ
ให้เกษตรกรบางคนเลือกที่จะไม่ขึ้นทะเบียนและไม่เข้าร่วมกลุ่มสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของการทำการเกษตรของพืชทั้งห้าชนิดที่ได้กล่าวไปทำให้เห็น
ว่าการทำการเกษตรของเกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือในปัจจุบันนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลาย
ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการเปลี่ยนอาชีพของคนในชุมชน ปัจจัยด้านการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ
ที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชรวมไปถึงการขุดสระเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับหน้าแล้ง ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเริ่มเปลี่ยนมาใช้สารเคมีมากยิ่งขึ้นซึ่ง
ส่งผลในการเพิ่มผลผลิตและกำจัดศัตรูพืชอีกทั้งมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน และ
ปัจจัยเรื่องของการบูรณาการการทำเกษตรร่วมกับองค์กรภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนทำการเกษตรแบบมีระบบมากขึ้นทั้งการคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ
รับรู้ข่าวสารราคาซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชี วิต ทรัพยากรธรรมชาติและการทำเกษตรของชาวบ้านในชุมชน
บ้านนาไลยเหนือนั้นล้วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อมีเรื่องของราคาพืชผล
ทางการเกษตรเข้ามาเป็นปัจจัยใหญ่ดังนั้นเกษตรกรหลายคนจึงต้องหาทางปรับตัวเพื่อรองรับกับความ
ผันผวนของราคาผลผลิตในแต่ละปี การรวมกลุ่มกันเพื่อจัดการเรื่องการใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกระหว่างเกษตรกรภายในชุมชนใน
ภายหลังอีกทั้งการร่วมมือกับองค์กรภายนอกชุมชนก็ช่วยให้เกษตรกรได้มีการบูรณาการความรู้ของ
ตนเองเข้ากับความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ และมีการจัดระบบการเกษตรภายในครัวเรือนที่ดีขึ้น
ทำให้ชาวบ้านสามารถตั้งเป้าหมายเรื่องของราคาผลผลิตและเป็นหนี้สินให้น้อยที่สุดได้เช่นกัน
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บทที่ 4
พลวัตระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
การทำงานภาคสนามเพื ่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ในประเด็ น ระบบอาหารของชุ ม ชน ผู ้ ศ ึ ก ษามี ก าร
เปลี่ยนแปลงกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องสัมภาษณ์ เดิมกำหนดเป็นเกษตรกร 5 คน กลุ่มแม่บ้าน 5 คน และ
กลุ่มผู้นำชุมชน 3 คน เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มเกษตรกรจำนวน 10 ครัวเรือนและยกเลิกกลุ่มแม่บ้าน
เนื่องจากการลงพื้นที่ศึกษาพบว่าส่วนมากผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่ยังเหลืออยู่เป็นผู้หญิง อีกทั้งยัง
มีความสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวการเกษตรค่อนข้างดีกว่าแต่บางครัวเรือนเกษตรกรผู้ชายดังนั้นจึง
เปลี่ยนเป็นการสัมภาษณ์แบบครัวเรือนที่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสามารถให้ข้อมูลร่วมกันเกี่ ยวกับ
การเกษตรในครัวเรือนได้พร้อมกัน ทางด้านกลุ่มของผู้นำชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องจำนวน
เนื่องจากมีการลาออกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคนจึงเปลี่ยนมาสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และ
ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน กล่าวโดยสรุปการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจึงประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรจำนวน 10
ครัวเรือน และผู้นำชุมชน 2 คน โดยการเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ถูกสัมภาษณ์จะเป็นการแนะนำปากต่อ
ปากจากผู้ถูกสัมภาษณ์และมีประสบการณ์การประกอบอาชีพเกษตรกร 10 ปีขึ้นไป ส่วนเนื้อหาบทนี้
ประกอบด้วยประเด็นภาพรวมพัฒนาการของระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ประเด็นระบบ
อาหารในมิติความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม และประเด็นการปรับตัวของ
เกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือต่อทั้งสามมิติ

1. ภาพรวมพัฒนาการของระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ภาพรวมพัฒนาการของระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือจะกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านคำบอกเล่าของเกษตรกรที่
ทำการเกษตรมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จำนวน 10 ครอบครัวซึ่งมีจำนวน 4 ครอบครัวที่เป็นการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก โดยจะกล่าวถึงสองประเด็นที่เกี่ยวกับภาพรวมพัฒนาการของระบบอาหาร คือ ประเด็น
ระบบอาหารก่อนการเข้ามามีอิทธิพลจากพืชเศรษฐกิจและประเด็นเมื่อราคาผลผลิตและความรู้เข้าสู่
ระบบอาหารชุมชน
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1.1 ระบบอาหารก่อนการเข้ามามีอิทธิพลจากพืชเศรษฐกิจ
ระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือก่อนที่พืชเศรษฐกิจจะเข้ามามีอิทธิพลประมาณปี พ.ศ.
เป็นการปลูกพืชที่มีจุดประสงค์สำหรับการบริโภคในครัวเรือนและชาวบ้านในชุมชนเองมีการประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก โดยพืชที่ปลูกแพร่หลายในช่วงเวลานั้นคือ ข้าวเหนียว เนื่องจากข้าวเหนียว
เป็นอาหารพื้นฐานที่มีการบริโภคกันทุกครัวเรือนดังนั้นการปลูกข้าวแต่ละครั้งจึงต้องคำนวณให้
เพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาตลอดหนึ่งปีก่อนการทำนาครั้งต่อไปรวมถึงการแบ่งเมล็ด
พันธุ์เก็บไว้ใช้สำหรับปลูกข้าวในครั้งต่อไป สายพันธุ์ข้าวเหนียวที่นิยมปลูกกันในช่วงเวลา นั้นได้แก่
สายพันธุ์ลายน้อย ตาลชุม และข้าวเหลือง แต่วปัจจุบันข้าวเหนียวสายพันธุ์เหล่านี้ไม่ปรากฏว่ามีการ
ปลูกในชุมชนบ้านนาไลยเหนือแล้ว
“เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วข้าวสายพันธุ์นั้นตั้งแต่เขาเห่อกันปลูกข้าวสันป่าตอง ไม่มีแล้วพวกข้าว
สายพันธุ์ลายน้อย ตาลชุม ข้าวเหลือง”
(ศรีพา สูงเนิน, สัมภาษณ์: 28 มกราคม 2565)

วิธีการดำนาในอดีตเน้นการทำนาแบบนาดำ กล่าวคือ จะมีการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวไป
หว่านลงพื้นที่นาของตนให้งอกเป็นต้นกล้าก่อนจึงจะถอนเอาต้นกล้านั้นนำไปปลูกอีกครั้งในแปลงนาที่
มีที่การเตรียมพื้นที่ปลูกอย่างการไถนาและการสูบน้ำเข้านาแล้ว การปลูกแบบนาดำค่อนข้างเป็นวิธีที่
เสียเวลาเนื่องจากมีขั้นตอนในการปลูกที่ซับซ้อนและใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากต้องรอให้เมล็ดข้าว
งอกเป็นต้นกล้าและต้องรอต้นกล้าเจริญเติบโตเป็นข้าวที่โตเต็มไวพร้อมเก็บเกี่ยวดังนั้นเมื่อไม่กี่ปีที่
ผ่านมาจึงมีการเปลี่ยนวิธีการทำนาเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้การทำนาของเกือบทุกครัวเรือนใน
ชุมชนยังส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่เครือญาติที่เรียกว่า การลงแขก แต่เดิมนั้นพื้นที่
การทำการเกษตรของคนที่เป็นเครือญาติเดียวกันจะอยู่ไม่ไกลกันนักดังนั้นจะมีการไถ่ถ ามกันก่อน
เสมอว่าจะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตวันไหนเพื่อที่จะได้จัดลำดับการช่วยเหลือการทำนาในหมู่เครือ
ญาติได้
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักที่ทุกคนในครัวเรือนต่างก็บริโภคดังนั้นทุก
ครัวเรือนจึงจำเป็นต้องทำนาเพื่อให้มีข้าวเหนียวบริโภคโดยหลักฐานที่ปรากฎให้ทราบว่าแต่ล ะ
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ครัวเรือนมีการปลูกข้าว คือ ยุ้งฉาง ซึ่งยุ้งฉางเป็นห้องที่มีลักษณะมิดชิดและปิดทึบ เอาไว้เก็บผลผลิต
ข้าวในแต่ละปี การสร้างยุ้งฉางมีทั้งสร้างแบบเป็นส่วนหนึ่งของบ้านและสร้างแยกออกมานอกตัวบ้าน
ทั้งนี้การสร้างยุ้งฉางให้มีลักษณะมิดชิดเป็นไปเพื่อกันลม กันฝน และกันหนูบ้าน อย่างยุ้งฉางของ
นางสาวศรีพา สูงเนินถือได้ว่าเป็นยุ่งฉางรูปแบบดั้งเดิม กล่าวคื อ เป็นยุ้งฉางที่สร้างอยู่ในภายตัวบ้าน
ปิดล้อมด้วยแผ่นไม้ทึบจนมีลักษณะเป็นห้องมืด ประตูทางเข้าจะเป็นลักษณะเอาไม้เป็นแผ่น ๆ มา
เรียงต่อกันเพื่อให้ปิดเป็นประตู
“เล้าข้าว (ยุ้งฉาง) ของป้าเป็นแบบเก่าแก่นะ ไม่เคยรื้อ ไม่เคยทำใหม่เลยตั้งแต่สร้างบ้านมา
แต่มันมืด ไม่มีไฟ)
(ศรีพา สูงเนิน, สัมภาษณ์: 28 มกราคม 2565)

ภาพที่ 22 แสดงยุ้งฉางของนางสาวศรีพา สูงเนิน
ภาพถ่ายโดยภัควลัญชญ์ กาวี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

63

ภาพที่ 23 แสดงยุ้งฉางของนางขจร ใจเย็น
ภาพถ่ายโดยนางสาวภัควลัญชญ์ กาวี ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565
ผลผลิตข้าวที่ถูกบรรจุไว้ในกระสอบภายในยุ้งฉางจะเป็นข้าวเปลือก เมื่อต้องการจะนำไป
บริโภคก็จะนำข้าวเปลือกเหล่านี้ไปสียังโรงสีข้าวของชุมชนโดยจะเสียเงินไม่เกิน 20 บาทและเจ้าของ
โรงสีจะขอเก็บแกลบที่ได้จากการสีข้าวเอาไว้ถ้าเจ้ าของข้าวไม่ต้องการ การสีข้าวหนึ่งครั้งจะใช้
ระยะเวลาไม่เกิน 3-4 วันแล้วจึงไปรับข้าวกลับมาจากโรงสีเพื่อนำมาบริโภค
สถานการณ์ของการทำนาปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตทั้งในแง่ของวิธีการทำนา
และจุดประสงค์ของการทำนาโดยระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้ปรับเปลี่ ยนวิธีการปลูกข้าว
จากนาดำมาสู่การปลูกข้าวนาหว่านที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อนโดยสามารถแบ่งการปลูกข้าวนาหว่านได้ 2
เทคนิควิธีคือ การหว่านเมล็ดแห้งและการหว่านเมล็ดปียก (เชคตัวสะกด ปียกหรือ?) การหว่านเมล็ด
แห้งจะเป็นการนำข้าวเปลือกไปหว่านลงนาสำหรับปลูกข้าวได้เลยแล้ว รอให้เจริญเติบโตเป็นข้าวที่โต
เต็มวัยจึงเก็บเกี่ยวส่วนการหว่านเมล็ดเปียกจะเป็นการนำข้าวเปลือกไปแช่น้ำให้พอมีรากงอกออกจาก
เมล็ดแล้วจึงนำไปหว่านลงนา ทางด้านสายพันธุ์ข้าวเหนียวที่นิยมปลูกกันในชุมชนบ้านาไลยเหนือ ใน
ปัจจุบันคือสายพันธุ์สันป่าตองและสายพันธุ์ กข 10
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พืชอีกหนึ่งจำพวกที่มีตั้งแต่ก่อนที่พืชเศรษฐกิจจะเข้ามาอิทธิพลคือพืชจำพวกผักสวนครัว
ได้แก่ หอมแดง กระเทียม ผักกาดพื้นเมือง ผักชี มะเขือ พริก เป็นต้น พืชเหล่านี้จะถูกปลูกรวมกันอยู่
บริเวณแปลงนาเดียว เครือญาติเดียวกันหากสมัครใจจะปลูกและดูแลร่วมกันก็สามารถทำได้โดยเลือก
เอาพื้นที่นาของคนใดคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเป็นพื้นที่เพาะปลูกและจะผลัดกันมาดูแลตลอดจน
ถึงช่วงเก็บเกี่ยวโดยการเก็บเกี่ยวนั้นจะเก็บเฉพาะหอมแดงและกระเทียมส่วนพืชผักสวนครัวอื่น ๆ
สามารถเก็บมาบริโภคตอนไหนก็ย่อมได้อีกทั้งยังนำมาแบ่งปันกับเพื่อนบ้านได้ด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 24 แสดงผักสวนครัวที่ปลูกบริเวณพื้นที่นา
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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ภาพที่ 25 แสดงผักสวนครัวที่ปลูกบริเวณพื้นที่นา
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี ถ่ายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565
การเก็บเกี่ยวหอมแดงและกระเทียมจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมโดยจะ
สังเกตได้จากปลายยอดของใบหอมแดงและกระเทียมที่เริ่มเป็นสีเหลืองและเหี่ยวลง เกษตรกรจะรอ
ให้แน่ใจเสียก่อนว่าทั้งหอมแดงและกระเทียมพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเนื่องจากหากถอนขึ้นมาจากดินเร็ว
เกินไปจะต้องนำไปตากซึ่งใช้เวลานานกว่าส่วนใบและลำต้นจะแห้งและมีโอกาสเน่า การตากหอมและ
กระเทียมเป็นการตากในร่ม ไม่ใช่การตากแบบกลางแจ้งโดยการตากจะช่วยให้จัดหอมแดงและ
กระเทียมให้เป็นมัดสำหรับแขวนได้ง่ายขึ้นอีกทั้งจะช่วยให้รากของมันแห้งสนิท ไม่งอกออกมาใน
ระยะเวลาที่แขวนไว้แต่ว่ารากนั้นจะงอกออกมาเมื่อฤดูการปลูกหอมและกระเทียมวนมาถึงอีกรอบ
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ภาพที่ 26 แสดงหอมแดงที่ถูกตากและมัดในบริเวณบ้านนางขจร ใจเย็น
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

ภาพที่ 27 แสดงการเก็บเกี่ยวต้นกระเทียม
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี ถ่ายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565
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ระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือในช่วงที่ยังไม่มีอิทธิพลของพืชเศรษฐกิจจะเป็นการปลูก
พืชที่สามารถนำมาบริโภคได้ในชีวิตประจำวันอย่างข้าวและพืชผักสวนครัว ส่วนอาหารอย่างอื่น
สามารถหาได้ตามธรรมชาติ เนื่องจากในอดีตชุมชนบ้านนาไลยเหนือถือได้ว่ามีแหล่งอาหารที่อุดม
สมบูรณ์อีกทั้งชาวบ้านยังประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนมากทำให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสามารถ
เข้าถึงแหล่งอาหารได้ง่าย ดังนั้นจึงมีการหาพืชชนิดอื่นเพื่อมาทดแทนช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการทำนา
เมื่อพืชเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ชุมชนจึงถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ได้สร้างรายได้ในช่วงที่
ว่างเว้นจากการทำนาและยังสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรได้เช่นเดิม

1.2 เมื่อพืชเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบอาหารชุมชน
การเกษตรในชุมชนบ้านนาไลยเหนือจากเดิมที่มีจุดประสงค์เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเข้ามาของพืชเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ. 2500 - 2530 ซึ่งอย่างแรกที่
เปลี่ยนไปคือเป้าหมายในการปลูกพืชจากเดิมปลูกเพื่อบริโภคแปรเปลี่ยนเป็นการปลูกเพื่อนำไปขาย
ดังนั้นในกระบวนการผลิตจึงต้องดูแลอย่างดีกว่าการทำเกษตรปกติเพราะการดูแลที่ดีในกระบวนการ
ปลูกส่งผลไปยังราคาผลผลิตที่ดีตามไปด้วย โดยพืชเศรษฐกิจที่เข้ามาสู่ชุมชนบ้านนาไลยเหนือได้แก่
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ยาสูบ ข้าวโพด ลำไย ยางพารา มะม่วงหิมพานต์ และมันสำปะหลัง
เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วถั่วลิสงและถั่วเหลืองถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งสำหรับ
ชุมชนบ้านนาไลยเหนือ การปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลืองมักจะปลูกหลังทำนาเสร็จซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกัน
กับการปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกถั่วทั้งสองชนิดนี้จะเริ่มต้นจากการไถพรวนพื้นที่นาแล้วจึงนำเมล็ด
พันธุ์ปลูกและสร้างร่องน้ำให้ทั่วพื้นที่เพื่อน้ำที่สูบจะสามารถเข้าไปรดต้นถั่วทุกต้นอย่างทั่วถึง การปลูก
ถั่วยังคงอาศัยวัฒนธรรมการลงแขกโดยจะมีการรวมกลุ่มกันและเลือกพื้นที่นาที่อยู่ใกล้น้ำซึ่งน้ำที่ใช้
สำหรับถั่วลิสงและถั่วเขียวก็คือลำน้ำร้อง แม้ว่าต้นถัวทั้งสองชนิดจะอาศัยน้ำไม่มากแต่ว่ามีเกษตรกรที่
ปลูกพืชในพื้นที่นาบริเวณลำน้ำร้องและใช้แหล่งน้ำเดียวกันก่อให้เกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อพืชที่ปลูก
รวมถึงราคาผลผลิตของถั่วลิสงและถัวเหลืองที่ลดลงส่งผลหี้การเลิกปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลืองไปใน
ที่สุด
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“สมัยนั้นรวมกันปลูกถั่วเหลืองที่นาป้าพา (นางศรีพา สูงเนิน) ที่อยู่ติดน้ำ มันปลูกนาเราไม่ได้
อยู่ไกลน้ำ สูบน้ำใส่นาไม่ถึง ปลูกกับลุงหลี ป้าปิ๋ว (นายหลีและนางปิ๋ว สูงเนิน) แต่ก็หยุดไปเพราะ
น้ำมันไม่พอ ก็หยุด”
(นายทอง กาวี, สัมภาษณ์: 4 กุมภาพันธ์ 2565)
ปัจจุบันได้มีการปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลืองอีกครั้งแต่ไม่นิยมเท่ากับเมื่อ 20 ปีที่แล้วโดยมีแค่
บางครัวเรือนเท่านั้นที่กลับมาปลูก หนึ่งในนั้นคือครัวเรือนของนายดิเรกและนางอุดร สร้อยสิริโชค แต่
เป็นการปลูกในพื้นที่ที่ไม่มากนัก เน้นขายให้แก่คนในชุมชนและแบ่งปันให้คนบ้านใกล้ เรือนเคียง หาก
ใครต้องการถั่วลิสงหรือถั่วเหลืองจะไปบอกให้นางอุดรทราบหลังจากนั้นนางอุดรจะเก็บผลผลิตจาก
พื้นที่ปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลืองของตนเองแล้วนำไปให้ที่บ้าน ราคาที่ขายให้แก่คนในชุมชนมีราคาไม่
แพงเพียง 20 บาทเท่านั้น
“ไม่ได้ปลูกถั่วลิสงกับถั่วเหลืองเยอะเท่าไหร่ เอาแค่พอมาแบ่งกันในหมู่เพื่อนบ้าน คนรู้จัก
แล้วก็ขายให้คนที่มาสั่งซื้อในหมู่บ้าน ต้องเลี้ยงวัวด้วยทำเยอะก็ไม่ไหว”
(นางอุดร สร้อยสิริโชค, สัมภาษณ์: 12 มีนาคม 2565)

ภาพที่ 28 แสดงนางอุดร สร้อยสิริโชคกำลังเอาถั่วเหลืองไปให้บ้านลูกค้า
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี ถ่ายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565
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พืชเศรษฐกิจชนิดต่อมาที่เข้าสู่ระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือและยังมีอิทธิพลจนถึง
ปัจจุบันคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น
พืชที่ปลูกมาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ของการทำการเกษตรโดยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรเลือกทำ
มีอยู่ 2 แบบคือ ข้าวโพดไร่และข้าวโพดนาแต่การทำข้าวโพดนาจะเกิดขึ้นในภายหลัง วิธีการปลูกทั้ง
ข้าวโพดไร่และข้าวโพดนาจะมีเทคนิควิธีที่คล้ายกันดังที่ได้กล่าวไปในบทที่ 3 แตกต่างกันเพียงแค่
ปริมาณน้ำที่ต้องใช้สำหรับการปลูก กล่าวคือ ข้าวโพดไร่จะอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติส่วนข้าวโพดนา
จะใช้การสูบน้ำเข้าสู่พื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดทำให้ผลผลิตข้าวโพดนาในและปีจะสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรมากกว่าข้าวโพดไร่
“ปลูกข้าวเป็นหลัก ข้าวกับข้าวโพดที่ทำคู่กันมา ข้าวโพดไร่ทำทุกปี ข้าวโพดนาก็ทำแต่
ข้าวโพดนาเพิ่งมาหยุดทำปีนี้เพราะข้าวโพดนาไม่มีน้ำพอจะปลูก ใช้น้ำจากลำน้ำร้องแต่มันไม่พอก็เอา
ไปปลูกหอมแทน”
นางเหวี่ยน คำป้อ, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2565)

ภาพที่ 29 แสดงการปลูกข้าวโพดนา
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี ถ่ายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565
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การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบปัญหาอยู่ 2 ประการตามข้อมูลจาก
เกษตรกรคือ ปัญหาต้นทุนการปลูกแพงและราคาผลผลิตไม่แน่นอนกับปัญหาเรื่องน้ำที่ไม่เพียงพอซึ่ง
ผลต่อปริมาณของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับปัญหาต้นทุนการปลูกแพงและราคาผลผลิตไม่
แน่นอนค่อนข้างมีความเฉพาะของแต่ละครัวเรือนเนื่องจากแต่ละครัวเรือนมีฐานะทางการเงินที่
แตกต่างกันทำให้มุมมองที่มีต่อเงินที่จะต้องจ่ายสำหรับการปลูกข้าวโพดแตกต่างกันตามไปด้วย ส่วน
ราคาผลผลิตของข้าวโพดค่อนข้างมีความไม่แน่นอน เกษตรกรบางรายให้ข้อมูลว่าราคาข้าวโพดดีแต่
บางคนให้ข้อมูลว่าราคาผลผลิตเมื่อเทียบกับต้นทุนแม้ไม่ขาดทุน แต่ได้กำไรไม่เยอะอีกทั้งราคา
ค่อนข้างต่ำมาหลายปี ราคาเพิ่งเริ่มขยับขึ้นเมื่อตอนปีนี้เช่นกัน
“ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวโพดคือ 1. ค่ารถไถไร่ละ 1,200 บาท 2. ค่าเมล็ดพันธุ์คิดเป็น
กระสอบ กระสอบละ 1,500 บาท ใช้สามกระสอบ 3. ค่าปุ๋ย 3,500 บาท 4. ค่ายาฆ่าแมลงคิดเป็น
แกลลอน แกลลอนละ 1,500 บาท 5.ค่าจ้างแรงงานวันละ 250 บาท ถ้าจำเป็นต้องจ้างนะ รวมแล้วก็
ลงทุนปลูกข้าวโพดปีละเกือบสองหมื่นบาท”
(นางฐานิดา สะบันงา, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2565)

“ค่าเมล็ดพันธุ์กระสอบละ 1,800 บาท กระสอบหนึ่งก็มี 10 กิโลกรัม นี่ซื้อมา 60 กิโลกรัม
ซื้อปุ๋ยยูเรียอีก 10 กระสอบ ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร 15 อีก 10 กระสอบ ลงทุนแต่ละครั้งก็รวม ๆ แล้ว
20,000 – 30,000 บาท ลงทุนประมาณนี้ทุกปี”
(นายหลีและนางปิ๋ว สูงเนิน, สัมภาษณ์: 12 กุมภาพันธ์ 2565)

“เมล็ดพันธุ์ปีนี้ใช้ของปลอม ใช้ของราคา 450 บาทแต่ได้กำไรอยู่ 50,000 บาท เฉพาะหัก
ต้นทุนต่าง ๆ ออกไปแล้วนะ ปีนี้ราคาข้าวโพดดีด้วยราคา 8-9 บาท ส่วนปีอื่น 5-6บาท อย่างปีก่อน
นั้นเจอแล้งด้วยก็ได้น้อยไปอีก”
(นายดิเรก สร้อยสิริโชค, สัมภาษณ์: 12 กุมภาพันธ์ 2565)
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“ปีนี้ราคาข้าวโพดดีนะ กิโลกรัมละ 8-9บาท เกษตรกรในชุมชนปลูกแล้วขายได้ไร่ละ10,000
-15,000 บาท”
(นายรุ่ง ศรีแก้ว, สัมภาษณ์: สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2565)

ภาพที่ 30 แสดงนางปิ๋ว สูงเนิน ขณะให้สัมภาษณ์
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพที่ 31 แสดงบรรยากาศระหว่างสัมภาษณ์นายหลี สูงเนิน
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
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ปัญหาเรื่องน้ำที่ไม่เพียงพอ สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นข้าวโพดไร่มักจะมีปัญหาเรื่องฝน
แล้งหรือบางปีฝนตกช้าส่งผลให้ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตช้าตามไปด้วยส่วนข้าวโพดนาจะมีการพึ่งพา
น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างลำน้ำร้องที่เป็นลำน้ำสายเล็กที่แยกตัวมาจากลำน้ำสายหลักซึ่งก็คือลำ
น้ำแม่สาคร ในช่วงฤดูร้อนปริมาณน้ำในลำน้ำร้องจะมีปริมาณลดลงแต่ยังมีเกษตรกรที่ต้องการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้หลายคนส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและเกษตรกรหลายคนจึงเริ่มหยุดการ
ทำข้าวโพดนา เนื่องจากหากฝืนทำต่อไปปริมาณผลผลิตจะลดลงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเท่าใดนัก
แต่ถ้าหากเกษตรกรคนใดที่มีพื้นที่นาอยู่ติดกับลำน้ำร้องก็มีแนวโน้มที่ปัญหาเรื่องน้ำที่ไม่เพียงพอจะไม่
มีผลกระทบต่อการทำข้าวโพดนา
“มันแล้ง ผลผลิตข้าวโพดที่ออกมาเลยไม่เต็มที่ ถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่งอก โตช้า แต่ข้าวโพดนา
มันยังสูบน้ำใส่ได้เพราะนาอยู่ติดกับลำน้ำร้อง ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำ”
(นางปิ๋ว สูงเนิน, สัมภาษณ์: 12 กุมภาพันธ์ 2565)

จากปัญหาต้นทุนการปลูกแพงและราคาผลผลิตไม่แน่นอนกับปัญหาเรื่องน้ำที่ไม่เพียงพอซึ่ง
ผลต่อปริมาณของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ถูก
สัมภาษณ์ตัดสินใจจะยุติการปลูกข้าวโพดนาในช่วง2-3 ปีมานี้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากลำนำ
ร้องกับพืชชนิดอื่นแต่เกษตรกรบางคนถึงกับเปลี่ยนแปลงพืชที่ปลูกจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นลำไย
ยางพารา และมันสำหลัง เนื่องจากลำไยและยางพาราเป็นพืชที่สามารถให้ผลผลิตได้ทุกปีส่วนมัน
สำปะหลังเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยและต้นทุนการปลูกต่ำซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพืชทั้งสามชนิดนี้จะ
ขอกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
ลำไยถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของชุมชนบ้านนาไลยเหนือเนื่องจากเกษตรกรค่อนข้าง
นิยมปลูกกันมากโดยสายพันธุ์ลำไยที่เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรในชุมชนบ้านนาไลยเหนื อที่เป็นดิน
เหนียวปนทรายคือ สายพันธุ์พวงทองและสายพันธุ์อีดอ การปลูกลำไยในอดีตเป็นการดูแลแบบไม่ใช้
สารเคมีและพึ่งพาน้ำฝน กล่าวคือ เกษตรกรจะนำปุ๋ยคอกไปใส่บริเวณลำต้นของลำไยสำหรับบำรุงแต่
เมื่อความต้องการผลผลิตของตลาดที่มากขึ้น การใช้ปุ๋ยเคมีรวมถึงยากำจัดศัตรูพื ชต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตลำไยจึงเริ่มมีมากขึ้นตามไปด้วยโดยการใส่ปุ๋ยแก่ต้นลำไยนั้นมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตาม
เกษตรกรแต่ละคนซึ่งบางคนก็ใช้เพียงปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวแต่บางคนก็ใช้ปุ๋ยคอกร่วมด้วย
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“สารนี่เราพ่นปีละครั้งส่วนปุ๋ยใส่ตลอด ขึ้นอยู่ที่เราจะใส่กี่เดื อน เดือนละกี่ครั้งแต่ป้าใส่เดือน
ละ 2 ครั้ง ใช้ปุ๋ยปริมาณเท่ากำมือโยนใส่ต้นลำไย”
(นางจุไล วุฒิ, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2565)

ภาพที่ 32 แสดงลำไยสายพันธุอ์ ีดอ
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี ถ่ายเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ความรู้เรื่องปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชต่าง ๆ เป็นความรู้ได้มาจากหน่วยงานภายนอกทั้งจากทาง
ภาครัฐเอง เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยและสารเคมี
เบื้องต้นโดยจะมีการสาธิตวิธีการผสมสาเคมีต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ซึ่งเมื่อหลังจบจากการให้ความรู้แล้ว
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสาจะแจกจ่ายปุ๋ยหรือสารกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้ให้เกษตรกร
ได้นำไปใช้กับสวนลำไยของตนเอง
“ความรู้เรื่องปุ๋ยก็เอาตัวอย่างมาจากที่เขา (สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา) มาอบรมแต่ปุ๋ยที่
ใช้ทุกปี ๆ นี่เราซื้อเอง ซื้อเองหมดเลย”
(นางเหวี่ยน คำป้อ, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2565)
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ภาพที่ 33 แสดงสารเคมีที่ได้รับจากสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสาหลังจากการอบรม
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
นอกจากเรื่องการใส่ปุ๋ยและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตลำไยของ
เกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือคือปริมาณน้ำ อย่างที่ได้กล่าวไปว่าเกษตรกรมักพึ่งพาน้ำฝนในการ
ปลูกลำไยซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีการพึ่งพาอยู่เพียงแต่น้อยลงเนื่องจากฝนตกในปริมาณน้อยและไม่
แน่นอนดังนั้นจึงมีสร้างระบบประปาจากอ่างเก็บน้ำ ลำห้วยเสือเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในละแวกนั้น
เพื่อให้สามารถมีน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
ปัญหาที่พบตามการให้ข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยพบว่า เป็นปัญหาเรื่องราคาผลผลิต
ตกต่ำส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยขายผลผลิตได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควรถึงแม้จะมีปริมาณผลผลิตที่ มาก
แต่เมื่อราคาต่ำ ผลตอบแทนที่ได้จึงน้อยลงโดยปกติแล้วเกษตรกรผู้ปลูกลำไยชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
จะนำผลผลิตมาขายยังบ้านของนางปทุม เขื่อนเพชร เนื่องจากบริเวณบ้านของนางปทุมจะมีการนำ
เครื่องร่อนลำไยมาติดตั้งไว้สำหรับคัดขนาดของลูกลำไยซึ่งขนาดของลูกลำไยที่แตกต่างกันจะให้ราคา
ที่ไม่เท่ากันด้วยเช่นกันโดยลุกลำไยจะมีขนาดตั้งแต่ A คือขนาดใหญ่ที่สุดเรียงไปจนถึงขนาด D ที่เป็น
ลำไยผลเล็กและมีราคาต่ำสุด ผลผลิตลำไยที่ถูกรับซื้อจากเกษตรกรในชุมชนบ้านนาไลยเหนือจะถูก
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ขายให้กับบริษัทโชคอนันต์ที่รับซื้อผลผลิตลำไย บริษัทดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านนาผา ตำบลอ่ายนา
ไลย อำเภอเวียงสา จังหวัด และผลผลิตลำไยเหล่านี้จะถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
“ลำไยราคาถูก ปีที่แล้วมีทั้งราคา 12 บาท 7 บาท 1 บาทก็มี ลำไยไม่มีราคาเลยปี 64”
(นางปทุม เขื่อนเพชร, สัมภาษณ์: 12 มีนาคม 2565)

“ลำไยปีที่แล้วขาดทุน ลงทุนไปหมื่นกว่าบาทแต่ขายได้แค่ 8,000-9,000 บาท พอแค่ค่ากินไม่
พอเอาไปใช้หนี้”
(นางเหวี่ยน คำป้อ, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2565)
ทางด้านครัวอื่นต่างประสบภาวะขาดทุนกับราคาผลผลิตลำไยเช่นกันโดยสามารถทำเป็น
ตารางเปรียบเทียบผลผลิตราคาลำไยในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาของ 4 ครัวเรือนได้ดังนี้ (ราคาข้างต้นเป็น
ราคาประมาณการจำนวนเงินที่ลงทุนไปและจำนวนเงินของราคาผลผลิต)
ชื่อครัวเรือน

/

ต้นทุนการปลูก
(บาท)

ผลผลิตที่ได้ในปี
พ.ศ. 2564
(บาท)

ผลผลิตลำไย
นางราตรี มุงต่อม
นายหลี สูงเนิน
นายจวบ จันทร์ด้วง
นางเหวี่ยน คำป้อ

ผลผลิตที่ได้ในปี
พ.ศ. 2563
(บาท)

7,000
20,000
70,000
5,000
8,000 – 9,000
20,000
3,000
3,000
30,000
10,000 –
8,000 – 9,000 20,000 – 30,000
15,000
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลผลิตราคาลำไยปี 2564 – 2563
ที่มา: ภาคสนาม ปี 2565

จากการที่ราคาผลผลิตของลำไยตกต่ำและไม่แน่นอนในแต่ละปี เกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน
ชุมชนบ้านนาไลยเหนือจึงรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่โดยมีการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐและเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นจึงได้รับงบประมาณสนับสนุน
ค่อนข้างเยอะซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 3,000,000 บาท
จุดประสงค์ของกลุ่มเป็นไปเพื่อการต่อรองราคาผลผลิตลำไย
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“การรวมกลุ่มทำให้เราสามารถต่อรองราคาได้ ลำไยเราก็เยอะ เกษตรกรคนนึงปลูก 2-3 ไร่
รวม ๆ กันแล้วก็เป็นร้อยไร่เลยในกลุ่มเรา ทางเกษตรก็ให้ปัจจัยเรื่องปุ๋ยฟรี ให้ความรู้เรื่องใส่สาร ราด
สาร”
(ราตรี มุงต่อม, สัมภาษณ์: 12 กุมภาพันธ์ 2565)

“โครงการที่รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนก็มีแค่ลำไยแปลงใหญ่นะหมู่บ้านเรา เท่าที่เห็นมีแค่อันนี้
เขาให้งบประมาณมาประมาณสามล้านบาท”
(นายรุ่ง ศรีแก้ว, สัมภาษณ์: 12 มีนาคม 2565)
เนื่องจากผลผลิตลำไยของเกษตรกรในชุมชนค่อนข้างได้มีคุณภาพและมีขนาดใหญ่ดังนั้นทางกลุ่มจึง
มองเห็นว่าราคาผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นอีกหากมีอำนาจการต่อรองราคาอีกทั้งการที่ทางกลุ่มได้นำ
วิทยากรผู้มีความรู้จากสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสามาให้ความรู้ถึงการเพิ่มมูลค่าลำไยด้วยวิธีการ
แปรรูปลำไยให้เป็นลำไยอบแห้งและการส่งเสริมการปลุกลำไยนอกฤดูกาล เบื้องต้นทางกลุ่มเกษตรกร
ผู ้ ป ลูก ลำไยชุม ชนบ้ า นนาไลยเหนื อได้ด ำเนิน การจัด ซื ้อ เครื ่อ งสำหรับ ทำลำไยอบแห้ ง แล้วและ
คาดการณ์ปีนี้จะสามารถสร้างรายได้จากผลผลิตลำไยได้มากกว่าปีก่อน
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ได้เข้ามาสู่ระบบอาหารของชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
และได้รับความนิยมอยู่ในช่วงรัฐบาลของนายกทักษิณ ชินวัตร โดยช่วงนั้นราคาผลผลิตยางพาราถือได้
ว่าอยู่ในระดับที่ดีมากและยางพารายังเป็นพืชที่สามารถให้ผลผลิตได้ทุกปี ดังนั้นเกษตรกรจึงเริ่มซื้อต้น
กล้ายางพาราเข้ามาปลูกในพื้นที่การเกษตรของตนเอง มีทั้งปลูกแซมระหว่างสวนลำไย สวนมะม่วง
และแยกออกมาปลูกเป็นสวนยางพาราเอง เกษตรกรที่ปลูกยางพาราประมาณ 10 ปี สามารถกรีด
น้ำยางออกมาเพื่อนำไปขายได้แล้วโดยผลผลิตของยางพาราจะน้ำไปขายทั้งรูปแบบของน้ำยางสดและ
ก้อนถ้วยแต่เกษตรกรจะนิยมแบบก้อนถ้วยมากกว่า
แหล่งรับซื้อผลผลิตยางพาราเป็นกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีสมาชิกประมาณ 300400 คน กลุ่มดังกล่าวตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่เจริญราษฎร์ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน การซื้อขายจะมีการประมูลราคารับซื้อผลผลิตยางพาราโดยผู้ที่ประมูลให้ราคาสูงสุดจะเป็นผู้ที่รับ
ซื้อผลผลิตยางพาราไปหรืออาจจะมีพ่อค้าเร่มารับซื้อก็ได้เช่นกัน นอกจากจะเป็นแหล่งที่รับซื้อผลผลิต
ยางพาราแล้ว นอกจากนี้ทางกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารายังได้จัดการอบรมการกรีดยาง การ
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ดูแลยางรวมถึงวิธีขายผลผลิตยางพาราให้แก่สมาชิกในช่วงแรกโดยวิทยากรผู้อบรมจะเป็นเกษตรกรที่
มีประสบการณ์จากการกรีดยาง
ไปอบรมกรีดยางที่บ้านใหม่เจริญราษฎร์ ไปรวกลุ่มกับเขาที่นู่น ตอนอบรมตอนกรีดไม่ได้ไป
ไปอบรมตอนขายเฉย ๆ อบรมครั้งนึงก็ใช้เวลาครึ่งวันหรือวันเต็มบ้าง
(นางปทุม เขื่อนเพชร, สัมภาษณ์: 12 มีนาคม 2565)

ตอนแรกที่ไปอบรม เขาสอนให้เริ่มฝึกกรีดยางจากนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ไปอีก บางครั้งเราว่างเรา
ก็ไปหลังจากนั้นเราก็แค่รอกรีดยางไปขาย
(นางขจร ใจเย็น, สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2565)

ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือราคายางพาราตกต่ำโดยราคา
เพิ่งจะเพิ่มขึ้นมาในปีนี้โดยคาดว่าเป็นเพราะปัจจัยเรื่องราคาต้นทุนการดูแลต้นยางพาราที่สูงขึ้นจึงทำ
ให้ราคาผลผลิตยางพาราสูงตามไปด้วยซึ่ง ปีนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 27 – 30 บาท แต่ปีก่อนหน้านั้น
ราคาจะอยู่ที่ 17-18 บาท ทางด้านรูปแบบการทำสวนยางพาราจะมีทั้งการเป็นเจ้าของสวนยางพารา
เอง การรับจ้างดูแลสวนยางและกรีดยางซึ่งเจ้าของสวนจะทำหน้าที่เพียงซื้อปุ๋ยมาให้และจะให้
ค่าตอบแทนเป็นเงินที่ขายผลผลิตยางพาราครึ่งหนึ่งของที่ขายได้แก่ผู้ที่มารับจ้าง และสุ ดท้ายการ
รับจ้างกรีดยางพารารายวันโดยจะได้รับค่าจ้างวันละ 250 บาท
“ถ้าคนรับจ้างดูแลสวนยางและกรีดยางก็พออยู่ได้ ถ้าคนเป็นเจ้าของสวนก็อยู่ได้อยู่เพราะปุ๋ย
ไม่แพงแต่ปีนี้ปุ๋ยแพง ราคายางเลยเพิ่ม แต่พ่อไม่ได้จ้างใครนะ กรีดเอง”
(นายดิเรก สร้อยสิริโชค, สัมภาษณ์: 12 กุมภาพันธ์ 2565)

“ตั้งแต่กรีดยางมาปีนี้ราคายางดีที่สุด กิโลกรัมละ 26-27 บาทนี่แหละ เทียบกับต้นทุนก็
พอใช้ได้นะ”
(นางขจร ใจเย็น, สัมภาษณ์: 10 มีนาคม 2565)
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การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง
ได้รับการชดเชยและสวัสดิการจากรัฐบาลในสถานการณ์ที่ตกต่ำ เกษตรกรในกลุ่มตัวอย่าง เช่น นาย
ดิเรก สร้อยสิริโชค นางปทุม เขื่อนเพชร นางขจร ใจเย็น เป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียน
กับการยางแห่งประเทศไทยแล้วและได้รับการชดเชยจากภาครัฐในเรื่องส่วนต่างของราคายางที่ตกต่ำ
โดยระยะแรกการชดเชยจะเป็นการอ้างอิงกับจำนวนพื้นที่สวนยางแต่ระยะหลังเป็นการชดเชยส่วน
ต่างผลผลิตที่ขายได้กับราคายางดังนั้นในอนาคตการชดเชยเหล่านี้มีแนวโน้มจะลดลงเมื่อราคายาง
กลับมาอยู่ในระดับปกติเหมือนเดิม
“ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าขึ้นก็ดีเพราะเมื่อเกิดอุทกภัยหรือความเสียหายแล้วรัฐบาล
เขามีความช่วยเหลือให้”
(นายรุ่ง ศรีแก้ว, สัมภาษณ์: 12 มีนาคม 2565)

ภาพที่ 34 แสดงสวนยางพาราหลังจากกรีดยางเสร็จสิ้น
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565
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มันสำปะหลังเป็นพืชอีหนึ่งชนิดที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในชุมชนบ้านนาไลยเหนือในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา มันสำปะหลังหรือที่เกษตรกรในชุมชนเรียกกันว่า ต้าง เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากนัก สามารถ
เติบโตได้ดีและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วโดยมันสำปะหลังหนึ่งหัวเมื่อนำไปปลูกสามารถแตกแข นง
เพิ่มได้อีกหลายหัวอีกทั้งยังไม่ต้องการการดูแลที่มากนักทำให้ต้นทุนในการปลูกค่อนข้างต่ำประกอบ
กับราคาของมันสำปะหลังอยู่ในระดับที่ดีดังนั้นจึงกลายมาเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ถูกปลูกทดแทนพืชที่มี
ต้นทุนการปลูกสูงอย่างข้าวโพด
“ราคามันสำปะหลังค่อนข้างอยู่ตัวเหมือนราคาข้าวโพด ไม่ต้องลงทุนเยอะ ต้นทุนมันต่ำ ปีนี้
ป้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่ยังได้ผลผลิตที่เยอะอยู่ ขายได้ประมาณแสนบาท”
(นางลำดวล นามพุทรา, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2565)

“ปลูกมันสำปะหลังเพิ่งมาปลูกปีที่สามปีนี้แหละ ต้นทุนรวมค่าจ้างคนเก็บแล้วเสียไม่มากเท่า
ปลูกข้าวโพด ป้าปลูกที่ไร่ป้าใจ 10 ไร่ ที่อาธน 4-5 ไร่ ที่บ้านอีกอำเภอหนึ่ง 10 ไร่”
(นางฐานิดา สะบันงา, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2565)
จุดเริ่มต้นของการอยากนำมันสำปะหลังมาปลูกในพื้นที่ทางการเกษตรชุมชนแตกต่างไปตาม
ประสบการณ์ที่ตนเองได้พบเจอ ด้านครัวเรือนของนางฐานิดา สะบันงา มีจุดเริ่มต้นมาจากการเห็นคน
ปลูกมันสำปะหลังจึงเกิดความสนใจและเข้าไปสอบถามข้อมูลและรายละเอียดวิธีการปลูกแล้วจึง
ตัดสินใจไปซื้อมันสำปะหลังมาทดลองปลูกในพื้นที่การเกษตรของตนโดยในช่วงปีแรกเริ่มปลูกเพียง
พื้นที่เล็ก ๆ ก่อนแล้วจึงขยายพื้นที่การปลูกมากขึ้น ส่วนครัวเรือนของนายสีใสและนางลำดวล นามพุ
ททรา นั้นมีพื้นฐานครอบครัวเป็นคนอีสานที่พบเคยเห็นการปลูกมันสำปะหลังดังนั้นจึงมความคิด
อยากจะทดลองนำมันสำปะหลังมาปลูกในพื้นที่การเกษตรของชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
แหล่งรับซื้อมันสำปะหลังอยู่ที่ชุมชนบ้านชมพู ตำบลอ่ายนาไลยอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โดยผลผลิตของมันสำปะหลังสามารถนำไปขายได้ 2 รูปแบบ คือ แบบดิบและแบบแห้ง แบบดิบเป็น
การที่เก็บมันสำปะหลังแล้วส่งขายยังพ่อค้าที่รับซื้อทันทีส่วนการขายแบบแห้งจะนำมันสำหลังมาสับ
หรือทุบและตากไว้เสียก่อนจึงจะนำไปขายโดยที่การขายแบบแห้งจะให้ราคาที่ดีกว่า ผลผลิตมัน
สำปะหลังที่ขายไปจะถูกขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปต่อไป
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“ถ้าขายดิบเลยกิโลกรัมละ2.40 บาท แต่หลัง ๆ ราคามันลดมาเหลือ 2.30 บาท แต่ถ้าเอามา
สับตากแห้งก่อนขายจะได้ราคา 6.30 บาท โดยปีหน้าตั้งใจเอาไว้ว่าจะขายแบบแห้งเพราะราคาดีกว่า”
(นายสีใส นามพุทรา, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2565)
ด้วยราคาผลผลิตมันสำปะหลังที่ค่อนข้างดีและต้นทุนการปลูกที่ต่ำส่งผลให้ทั้งสองครัวเรือนได้
ตัดสินใจที่จะปลูกมันสำปะหลังต่อไปเรื่อย ๆ ในอนาคตและงดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปก่อน
นอกจากนี้นางลำดวล สีใส ยังได้ให้ข้อมูลว่าขณะที่นำผลผลิตมันสำปะหลังมาตากไว้บริเวณใต้ถุนบ้าน
มีเกษตรกรในชุมชนบางคนให้ความสนใจและมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลัง
ด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 35 แสดงนายสีใส นามพุทราแสดงการใช้อุปกรณ์ในเก็บผลผลิตมันสำปะหลัง
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

มะม่วงหิมพานต์ เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดที่เป็นทางเลือกให้เกษตรกรชุมชนบ้านนาไลย
เหนือสามารถนำมาปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ สำหรับครัวเรือนของนายสีใสและนางลำ
ดวล นามพุทรา ได้เริ่มปลูกมะม่วงหิมพานต์เมื่อไม่นานมานี้จึงยังไม่สาามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้มาก
นัก แต่เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์มานานแล้วอย่างนางขจร ใจเย็น ได้ให้ข้อมูลว่า ปลูกมะม่วง
หิมพานต์มาแล้ว 7-8 ปีแล้ว การดูแลสามารถทำได้ไม่ยากทำเพียงแค่ใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืชแต่
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เนื่องจากนางขจรเองไม่ได้ปลูกมะม่วงหิมพานต์จำนวนมาก รายได้ที่ได้มาจากพืชชนิดนี้จึงเป็นเงิน
จำนวนไม่เยอะแต่ถือว่าคุ้มค่า ส่วนผลผลิตของมะม่วงหิมพานต์เองจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่บ้านโดยปี
2563 ที่ได้ขายผลผลิตมะม่วงหิมพานต์จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 20-23 บาท
“มะม่วงหิมพานต์ปีที่แล้วไม่ได้เก็บไม่ขายอะไรเลยเพราะไม่ติดผลแต่ปีก่อนนู่นขายได้ 5,000
บาท แต่ปีนี้เริ่มออกดอกแล้ว”
(นางขจร ใจเย็น, สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2565)
จากข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมพัฒนาการของระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ที่ได้กล่าวมา
ในข้างต้นสามารถสรุปตารางการปลูกพืชของแต่ละครัวเรือนได้ดังนี้
ชื่อครัวเรือน
ชนิดพืช

ข้าว

ถั่ว
ถั่ว ข้าว
ลิสง เหลือง โพด

น.ส.ศรีพา สูงเนิน

✓

✓

นายหลี สูงเนิน

✓

✓

✓

นายดิเรก

✓

✓

✓

✓

✓

ลำ

มะ

ยาง

ไย

ม่วง พารา

มะ
ม่วง
หิม
พานต์

มัน ผัก
สำปะ สวน
หลัง ครัว

✓

✓
✓
✓

✓

สร้อยสิริโชค
นางเหวี่ยน คำป้อ

✓

✓

✓

นางฐานิดา
สะบันงา

✓

✓

✓

นางจุไล วุฒิ

✓

นายสีใส

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

นามพุทรา
นางขจร ใจเย็น
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✓

✓

✓

นายรุ่ง ศรีแก้ว

✓

นางปทุม

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

เขื่อนเพชร
นายจวบ
จันทร์ด้วง
นางราตรี มุงต่อม

✓

✓

✓ ✓
ตารางที่ 4 แสดงการปลูกพืชของแต่ละครัวเรือน
ที่มา: ภาคสนาม ปี 2565

จากข้อมูลในตารางจะเห็นว่าทุกครัวเรือนต่างมีการปลูกข้าวเป็นพื้นฐานส่วนการปลูกพืชผัก
สวนครัวยังมีแนวโน้มที่ปลูกกันในหลายครัวเรือนอยู่เช่นกัน แต่เมื่อพืชเศรษฐกิจเข้ามาอิทธิพลต่อ
การเกษตรชุมนบ้านนาไลย การปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ก็มีแนวโน้มที่มากขึ้นโดยจะสังเกตว่าทุก
ครัวเรือนต่างจะต้องทำการเกษตรเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอย่างน้อยสองชนิดส่งผลให้ระบบอาหารชุมชน
ที่เคยมีการทำการเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปลี่ยนแปลงเป็นการทำการเกษตรเพื่อค้าขายเป็น
หลักเพราะฉะนั้นราคาของผลผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการปรับเปลี่ยนการปลูกพื ชของแต่ละ
ครัวเรือนนอกจากนี้ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและการมีที่ดินสำหรับทำการเกษตรก็เป็น
เรื่องที่สำคัญด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือยังนิยมปลูกพืชตลอดทั้งปีจึง
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพืชแล้วนำไปขายตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน
พัฒนาการของระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือเป็นไปอย่างมีขั้นตอนและมีความ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพืชในระบบอาหารอยู่เสมอโดยปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ
ระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือคือราคาผลผลิตซึ่งอาจะกล่าวได้ว่าการปลูกพืชในชุมชนบ้านนา
ไลยเหนือค่อนข้างปลูกตามความต้องการของตลาดดังนั้นเกษตรกรจึงต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อ
ทำให้การทำการเกษตรได้ผลผลิตในปริมาณมากและได้ราคาผลผลิตที่ดีจึงจะทำให้อาชีพเกษตรกร
สามารถเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัวได้
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2. ระบบอาหารในมิติความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จากที่ได้กล่าวไปว่าระบบผลิตอาหารนั้นมีความสัมพันธ์กับมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม ระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือก็เช่นกัน พลวัตของระบบผลิตอาหารที่เกิดขึ้น
ต่างก็มีปัจจัยมาจากทั้งสามมิติที่ได้เข้ากระทำและเกิดความเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนบ้านนาไลยเหนือต้องมีการเรียนรู้และปรับตัว
สำหรับการทำอาชีพเกษตรกรโดยระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือมีความสัมพันธ์กับทั้งสาม
มิติดังนี้
2.1 มิติเศรษฐกิจ
มิติเศรษฐกิจเป็นมิติที่ส่งผลทางตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบอาหารภายในชุมชนบ้าน
นาไลยเหนือ เนื่องจากราคาผลผลิตมักสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในเวลานั้นด้วยและ
ราคาผลผลิตได้ส่งผลกระทบไปยังการตัดสินใจของตัวเกษตรกรเองว่าจะปลูกพืชชนิดใดเพื่อให้เกิด
รายได้แก่ตนเองมากที่สุดดั งนั้นในมิติเศรษฐกิจจึงจะกล่าวถึงประเด็นต้นทุนการปลูกพืชที่ไม่สัมพันธ์
กับราคาผลผลิต การหมุนเวียนเงินสำหรับการทำการเกษตร และการผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่าย
2.1.1 ต้นทุนการปลูกพืชที่ไม่สัมพันธ์กับราคาผลผลิต
ต้นทุนการปลูกพืชที่ไม่สัมพันธ์กับราคาผลผลิตเป็นประโยคที่ได้ยินบ่อย ๆ จากการบ่นและ
การสัมภาษณ์เกษตรกร เนื่องจากราคาขายของผลผลิตพืชแต่ละชนิดในแต่ละปีมักจะไม่แน่นอน บางปี
ลงทุนกับการซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีและแรงงานไปมากแต่กลับได้กำไรไม่คุ้มกับต้นทุนที่ เสียไป
ปัจจุบันทางเกษตรกรเองพึ่งพาการใช้ปุ๋ยและสารเคมีจากร้านค้ามากขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนของต้นทุน
เพิ่มมากขึ้นไปอีกเช่นกัน พืชที่เกษตรกรให้ความเห็นว่าเป็นพืชที่มีต้นทุนในการปลูกสูงคือ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากต้องอาศัยการซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและสารเคมีจากร้านค้าภายนอกอีกทั้งยังมีการจ่าย
ค่าแรงให้กับแรงงานที่มาช่วยเก็บผลผลิตดังนั้นเมื่อนำราคาผลผลิตมาหักออกไปจากราคาต้นทุนถึงแม้
จะมีกำไรแต่ก็ถือว่ายังไม่น่าพอใจ ขณะเดียวกันดำไรจากการขายผลผลิตข้าวโพดในแต่ละปีจะได้มาก
หรือน้อยต้องพิจารณาจากราคาข้าวโพดในปีนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน
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“ปีนี้ถ้าหักต้นทุนค่าไถพรวนดิน ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเมล็ดพันธุ์แต่ไม่นับค่าแรงนะ เอาแค่ซื้อ
เครื่องมือกับเตรียมพื้นที่ปลูกหมดไป 20,000 บาท ก็ถือว่าได้กำไรเยอะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่
ราคามันต่ำ แล้งด้วยก็ได้กำไรน้อย ไม่ใช่ไม่มีกำไรนะมีแต่น้อย ไม่มีกำไรเขาไม่ทำกันหรอก”
(นายดิเรก สร้อยสิริโชค, สัมภาษณ์: 12 กุมภาพันธ์ 2565)
ดังนั้น ความเสี่ยงจากการลงทุนปลูกพืชรวมถึงราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนในแต่ละปีส่งผลให้
เกษตรกรเกิดความไม่แน่นอนต่อรายได้จากผลผลิตในแต่ละปี เกษตรกรบางคนเพิ่มการลงทุนในการ
ปลูกเพื่อหวังให้ปริมาณผลผลิตมากขึ้นและส่งผลไปยังกำไรที่เยอะขึ้นหรือหวังเพียงแค่ไม่ขาดทุน
เท่านั้นแต่ขณะเดียวกันเกษตรกรบางทันก็หันความสนใจไปสู่การปลูกพืชชนิดใหม่ที่ต้นทุนต่ำกว่าและ
ราคาผลผลิตในตลาดสามารถเทียบเท่ากับการปลูกข้าวโพดได้อย่าง ลำไย ยางพารา และมันสำปะหลัง
เป็นต้น
2.1.2 หนี้สินและการหมุนเวียนเงินสำหรับการทำการเกษตร
การทำการเกษตรที่มีราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อการสร้างหนี้ของภาคครัวเรือน
ของเกษตรกร กล่าวคือ การที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านนาไลยเหนือยึดถือเอาอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพ
หลักของครัวเรือนทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางด้านรายได้ของครัวเรือนตามไปด้วย บางปีที่รายได้
จากการขายผลผลิตทางการเกษตรลกลงแต่รายจ่ายอื่น ๆ ยังคงมีเท่าเดิมทำให้เกิดความไม่สมดุล
ทางด้านการเงินโดยเฉพาะในครัวเรือนที่มีพื้นฐานทางการเงินที่ยากจนอยู่แล้วจะเกิดความกังวล
มากกว่าเกษตรกรที่มีฐานะทางการเงินที่ดีดังนั้นจึงเกิดการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินรวมถึงการ
หยิบยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อนำเงินส่วนนั้นมาใช้จ่ายในครัวเรือนและการทำการเกษตรครั้งถัดไป อีก
ทั้งจากการสัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรจะอ่อนไหวต่อปัญหาการเงินที่ไม่เพียงพอจากการทำเกษตร
ในช่วงที่มีบุตรหลานกำลังศึกษาอยู่ซึ่งเป็นช่วงที่จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก
“ตอนเป็นหนี้มีความกังวลอยู่นะเพราะเรามีรายจ่ายในครอบครัว การทำการเกษตรก็เป็นอีก
หนึ่งรายได้ของเราแต่พอมันไม่ แน่นอนก็กระทบกับด้านอื่นด้วย ยิ่งตอนส่งลูกเรียนยิ่งเครียด เรามีลูก
สองคนเลยมีกู้ธนาคารมาเพิ่มบ้าง กองทุนเงินล้านบ้างให้พอกับค่าใช้จ่ายลูก”
(นางฐานิดา สะบันงา, สัมภาษณ์: 2 เมษายน 2565)
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“เครียดนะ เรามีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักพอรายได้มันลดลง มันไม่แน่นอนก็กระทบกับการ
ใช้ชีวิต ต้องหาเงินหมุนเวียนปลูกพืชอย่างอื่น ไม่งั้นก็ออกไปรับจ้างรายวัน ได้วันละ300บาทก็ยังดีหรือ
ลำบากมากก็ยืมเงินพี่น้องนี่แหละโดยเฉพาะช่วงลูกยังเรียนไม่จบนี่ลำบากมากแต่ตอนนี้ลูกจบแล้วก็
สบายขึ้น ไม่ต้องกลัวเรื่องรายได้แล้ว”
(นายหลีและนางปิ๋ว สูงเนิน, สัมภาษณ์: 2 เมษายน 2565)

“หนี้สินมันมีส่วนตัวอยู่แล้ว พอทำเกษตรแล้วราคาไม่ดีก็หมุนเงินไม่ทันในบ้านเลยต้องออกไป
รับจ้างแทน บางทีก็พักการปลูกพืชไป ไปรับจ้างเอาอย่างน้อยมีเงินใช้รายวัน ปลูกพืชมันต้องรอกว่าจะ
ได้เงินแต่ตอนนี้ได้เงินจากลูกที่ทำงานแล้ว ได้เงินผู้สูงอายุด้วยก็พอใช้อยู”่
(นางเหวี่ยน คำป้อ, สัมภาษณ์: 2 เมษายน 2565)
รายได้จากการทำการเกษตรนอกจากจะนำมาใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนแล้วยัง
สามารถนำมาเป็นต้นทุนสำหรับปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าส่วนใหญ่
แล้วเกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือจะไม่ปลูกพืชเพียงชนิดเดียวและมักจะปลูกพืชตลอดทั้งปีเพื่ อให้
ได้ผลผลิตตามฤดูกาลรวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งปีเช่นกันดังนั้นเงินจากการขายผลผลิต
ชนิดหนึ่งจะถูกนำไปใช้ลงทุนสำหรับปลูกชนิดอื่นหมุนเวียนต่อไปเรื่อย ๆ
“บางครั้งก็หาเงินมาทำการเกษตรเอง บางครั้งก็เอาเงินที่ปลูกอันนี้ไปใช้ปลูกอีกอย่าง นี่ก็เอา
เงินที่ขายมะขามไปใส่ลำไย ก็วนแบบนั้นทุกปี”
(นางขจร ใจเย็น, สัมภาษณ์: 10 มีนาคม 2565)
“เก็บเงินขายข้าวไว้เป็นเงินทุนใช้ปีหน้า เอามาหมุน เอาเงินขายข้าวไปลงปลูกทุนลำไย เอา
เงินลำไยไปลงทุนปลูกข้าว”
(นายจวบ จันทร์ด้วง, สัมภาษณ์: 12 กุมภาพันธ์ 2565)
ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่แน่นอนและบางปีที่มีราคาตกต่ำส่งผลให้ในบางช่วงของการ
ทำการเกษตร เกษตรกรจำเป็นจะต้องมีการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) กองทุนเงินล้านของชุมชนหรือแม้แต่การหยิบยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อมาใช้สำหรับเป็น
ต้นทุนในการทำการเกษตรซึ่งเป็นการก่อหนี้สำหรับภาครัวเรือนของเกษตรกร เกษตรกรจึงมองเห็นว่า
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การปลูกพืชชนิดเดียวเป็นจำนวนมากแต่กลับมีราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนในแต่ละปีเป็นเรื่องที่มีความ
เสี่ยงสูงจึงมีการเริ่มปลูกพืชหลายชนิดในแต่ละครอบครัวของเกษตรกรในชุมชนเพื่อลดผลกระทบจาก
ความเสี่ยงของราคาผลผลิ ตที่ไม่แน่นอนดังนั้นถึงแม้ว่าราคาผลผลิตจะตกต่ำแต่เพราะการปลูกพืช
หลายอย่างตลอดทั้งปีจึงส่งผลให้มีรายรับเข้ามาสู่ตัวเกษตรกรตลอดทั้งปีด้วยเช่นกัน แม้จะเป็นจำนวน
ไม่มากในบางครั้งแต่ยังสามารถประคองให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชชนิดอื่นและเป็นค่าใช้ จ่ายใน
ครัวเรือนได้ต่อไป

2.1.3 การผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่าย
ประเด็นสุดท้ายคือการผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่าย การผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายจะเกิด
ขึ้นกับพืชเศรษฐกิจเกือบทุกชนิดที่สามารถรับประทานได้ กล่าวคือ แม้ว่าจะมีจุดประสงค์ของการปลูก
เพื่อบริโภคหรือจำหน่ายก็ตาม แต่หากพืชชนิดนั้นบริโภคได้จะถูกแบ่งเอาไว้เพื่อบริโภคเองด้วยเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น ข้าว ดังที่กล่าวไปแล้วว่ า เดิมการทำนาของเกษตรกรในชุมชนบ้านนาไลยเหนือมี
จุดประสงค์เพื่อการบริโภคในครัวเรือนแต่ในระยะหลังมานี้มีการทำนาเพื่อนำข้าวออกมาขายเองโดย
เกษตรกรสามารถขายข้าวโดยตรงให้กับผู้ที่ต้องการซื้อได้เลย ราคาที่ขายข้าวจะเป็นไปตามราคาซื้อ
ขายข้าวภายนอกอีกทั้งการค้าขายข้าวนี้เกษตรกรยังเกิดความมั่นใจด้วยเช่นกันว่าจะมีผู้มารับซื้ออย่าง
แน่นอน เนื่องจากเมื่อถึงช่วงงานเทศกาลหรือครัวเรือนไหนจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ มักจะมีการมาขอรับ
ซื้อข้าวไปเพื่อทำอาหารเลี้ยงแขกหรือแม้แต่รับซื้อเพื่อไปขายต่อก็ได้เช่นกัน
“แต่ละปีได้ผลผลิตข้าวปีละเกือบ 200 กระสอบ ประมาณ 180 กว่ากระสอบได้แต่เก็บไว้กิน
เอง 20 - 30 กระสอบ ข้าวที่ขายจะขายเป็นกิโล ขายกิโลละ 8 บาท คนที่ต้องการข้าวจะมาขอรับซื้อ
เองที่บ้าน”
(นายจวบ จันทร์ด้วง, สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2565)

“ทำนาเองไม่ได้จ้างใคร ข้าวที่ปลูกแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนแรกเอาไว้กินเป็นหลัก ส่วนที่สอง
เหลือจากกินก็เอาไปขาย ส่วนที่สามคือเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกปีหน้า ปีนี้ขายข้าวที่เหลือไป
บ้างแล้ว ราคากิโลละ 6 บาท”
(นางฐานิดา สะบันงา, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
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นอกจากการบริโภคและจำหน่ายแล้วในบางคราวพืชบางชนิดจะถูกเก็บเอาไว้สำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์
สำหรับการเพาะปลูกในฤดุกาลหน้าด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการคัดสรรพันธุ์พืชที่ดีเอาไว้รวมถึงเป็นการลด
ต้นทุนการปลูกในด้านการซื้อเมล็ดพันธุ์
จากที่กล่าวมาเกี่ยวสามประเด็นคือต้นทุนการปลูกพืชที่ไม่สัมพันธ์กับราคาผลผลิต การ
หมุนเวียนเงินสำหรับการทำการเกษตร และการผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายซึ่ง อยู่ภายใต้มิติ
เศรษฐกิจทำให้เห็นว่าราคาผลผลิตและกำไรจากการทำการเกษตรมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของ
เกษตรกรที่จะเลือกลงทุนปลูกพืชชนิดใดเพื่อให้เกิดรายได้ จากการทำการเกษตรให้ได้จำนวนมากและ
คุ้มค่ากับเงินที่ได้ลงทุนไปดังนั้นพืชในระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลนเหนือจึงมีความเปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการของตลาดภายนอกอยู่เสมอ

2.2 มิติสังคม
มิติสังคมเป็นมิติที่ส่งผลกระทบทางอ้อมแก่ระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ กล่าวคือ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้แรงงานและบทบาทหน้าที่ในภาค
การเกษตรมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมการทำการเกษตรอย่างการลงแขกที่ได้
กล่าวไปในบทที่ 3 เกี่ยวกับการลงแขกในปัจจุบันเกือบจะคล้ายกับการจ้างแรงงานรายวันและลด
ความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติลง
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงอาชีพในชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาชีพในชุมชนบ้านนาไลยเหนือเป็นประเด็นที่ได้จากการ
สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิ ดในขณะที่ไปสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างโดยสามารถแบ่งออกเป็นสอง
ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพในแง่ของคนรุ่นใหม่ในชุมชนบ้านนา
ไลยเหนือที่หันไปประกอบอาชีพอื่น ไม่ได้สืบทอดการทำการเกษตรจากพ่อแม่ซึ่งผู้ศึกษาสังเกตว่าเมื่อ
ทำการสัมภาษณ์เสร็จ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะกล่าวถึงบุตรหลานของตนที่ประกอบอาชีพอยู่ต่างถิ่น
ไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านซึ่งผู้ศึกษาได้ลองถามต่อไปว่าถ้าหากแก่ตัวไปจะทำอย่างไรกับพื้นที่ทางการ
เกษตร เกษตรกรหลายท่านก็ตอบเพียงว่าจะทำการเกษตรไปเท่าที่ร่างกายยังพอไหวหลังจากนั้น
อาจจะปล่อยให้เช่าพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งปัจจุบันการให้เช่าพื้นที่ทำการเกษตรเริ่มปรากฏให้เห็น
บ่อยครั้งเช่นกัน ตัวอย่างเช่น นายจวบ จันทร์ด้วงจะเช่าพื้นที่นาเพื่อมาปลูกข้าวสำหรับการขาย นาง
จุไล วุฒิให้เช่าพื้นที่นาปลูกข้าวแล้วรับส่วนแบ่งข้าวจากผู้ที่มาเช่าแทนการทำนาเองเนื่ องจากอายุ
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ที่มากขึ้น สามีเสียชีวิตและลูกทำอาชีพรับราชการที่ต่างจังหวัด หรือนางเจือ จันทร์ด้วง ได้กล่าวกับผู้
ศึกษาขณะที่นั่งเก็บกระเทียมด้วยกันว่า ทำการเกษตรมันลำบากทั้งร้อนทั้งเหนื่อย ไม่อยากให้ลูก
ลำบากเหมือนกับตนจึงส่งให้เรียนสูง ๆ แล้วไปประกอบอาชีพอื่นแทน เป็นต้น ดังนั้นแรงงานที่
เหลืออยู่ในปัจจุบันจึงเป็นแรงงานที่เกือบเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและเข้าสู่วัยผู้สูงอายุไปแล้วแต่กลับมีแรงงาน
รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานทดแทนในภาคเกษตรกรรมน้อยลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งในอนาคตอาจจะส่งผล
กระทบต่อการขาดแคลนเกษตรกรที่เป็นชาวบ้านของชุมชนบ้านนาไลยเหนือเองจริง ๆ
ลักษณะที่สองเป็นการเปลี่ยนแปลงอาชีพในครัวเรือนของฝ่ายชาย สืบเนื่องจากการที่อาชีพ
เกษตรกรเป็นอาชีพที่มีรายที่ไม่แน่นอนเนื่องมาจากราคาผลผลิตดังนั้นจึงมีการหันไปประกอบอาชีพ
นอกบ้านรับจ้างรายวันของเกษตรกรฝ่ายส่งผลให้ไม่ได้เป็นเกษตรกรเต็มตัว ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของ
การเป็นเกษตรกรเต็มตัวจึงตกไปอยู่ที่ฝ่ายหญิง การตัดสินใจและการควบคุมการผลิตจึงมีอำนาจอยุ่ที่
ฝ่ายหญิงเป็นส่วนใหญ่เช่นกันซึ่งจากการที่ผู้ศึกษาไปเข้าร่วมทำการเกษตรกับเกษตรกรบางกลุ่มมาทำ
ให้เห็นว่าแรงงานภาคการเกษตรส่วนมากจะเป็นผู้หญิงโดยแรงงานผู้ชายที่หันไปประกอบอาชีพรับจ้าง
รายวันจะลางานและกลับมาช่วยเมื่อถึงฤดูทำการเกษตร ขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่าง
นายรุ่ง ศรีแก้ว และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอย่างนายดิเรก สร้อยสิริโชค ยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรที่
เป็นอาชีพเดิมของตนเองควบคู่กับการดำรงตำแหน่งของผู้นำชุมชนไปพร้อมกัน

“ปกติแล้วลุงทำอาชีพขับรถส่งของแล้วให้ป้าดูแลเรื่องมันสำปะหลัง เรื่องข้าวแต่ตอนที่ปลูก
มันสำปะหลังลุงหยุดงานเลย ไม่ไปทำงาน มาช่วยป้าทำสวนมันเพราะไม่ได้จ้างคนงานมาช่วยเก็บ”
(นายสีใส นามพุทรา, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2565)

2.2.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เนื่องจากการที่ประกอบอาชีพเกษตรกรมาอย่างยาวนานหลายสิบปีดังนั้นในปัจจุบันแรงงาน
ภาคการเกษตรของชุมชนบ้านนาไลยเหนือมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สูงวัยมากขึ้นโดยจากกลุ่มตัวอย่างของ
ผู้ศึกษาพบว่าส่วนมากเป็นเกษตรกรที่เข้าใกล้จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและได้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ไปแล้วโดย
สามารถแสดงเป็นตารางให้เห็นอายุของเกษตรกรได้ดังนี้
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ชื่อเกษตรกร

อายุ (ปี)

นางสาวศรีพา สูงเนิน

65

นางศรีจันทร์ บุญเทพ

63

นายหลี สูงเนิน

60

นางปิ๋ว สูงเนิน

60

นายดิเรก สร้อยสิริโชค

50

นางอุดร สร้อยสิริโชค
นางราตรี มุงต่อม

47
47

นางเหวี่ยน คำป้อ

55

นางฐานิดา สะบันงา

56

นางจุไล วุฒิ

56

นางลำดวล นามพุทรา

55

นายสีใส นามพุทรา

55

นางขจร ใจเย็น
66
นางเจือ จันทร์ด้วง
50
นายจวบ จันทร์ด้วง
47
นางปทุม เขื่อนเพชร
60
นายรุ่ง ศรีแก้ว
57
ตารางที่ 5 แสดงการปลูกพืชของแต่ละครัวเรือน
ที่มา: ภาคสนาม ปี 2565
เกษตรกรผู้ถูกสัมภาษณ์บางคนเริ่มพูดไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องทำการเกษตรคือมีความกังวล
ว่าจะไม่สามารถทำการเกษตรในปีนี้ได้อีกเนื่องจากร่างกายเริ่มไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรที่
ลำบากและอยู่กลางแดดร้อนรวมไปถึงอุปสรรคจากโรคต่าง ๆ ในวัยสูงอายุที่จะเป็นอุปสรรคต่อการใช้
แรงงานในภาคการเกษตร
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“ตั้งแต่ไปผ่าตัดมาปีนั้นก็ไม่ค่อยปลูกข้าวโพดแล้ว ปีที่แล้วก็เว้นข้าวโพดนาไปส่วนปีนี้ยังไม่รู้
ว่าจะทำไหวไหมอีกเหมือนกันแต่ญาติ ๆ ก็อยากให้ไปทำด้วยกันเพราะจะได้ช่วยเหลือกัน”
(นางศรีพา สูงเนิน, สัมภาษณ์: 10 มีนาคม 2565)
ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้วัฒนธรรมการทำการเกษตรได้เปลี่ยนไปด้วย กล่าวคือ การลง
แขกที่เป็นแสดงความใกล้ชิดและความสัมพันธ์อันดีของเครือญาติเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ใน
เชิงลูกจ้างกับนายจ้างเพราะบางครั้งจำเป็นจะต้องจ่ายเงินให้แก่ญาติที่มาช่วยทำการเกษตรด้วย
เช่นกันเนื่องจากมีการหยุดงานเพื่อมาลงแขกทำให้ขาดรายได้ ดังนั้นการจ้างด้วยเงินหรือการดูแลเรื่อง
อาหารการกินจึงเป็นเหมือนสิ่งตอบแทนให้แก่ญาติที่มาช่วย หรือบางกรณีค่าตอบแทนจะมาใน
รูปแบบของการแบ่งปันผลผลิตให้แก่กันและกันซึ่งจะมีการตกลงกันก่อนตั้งแต่เริ่มต้น
การเปลี่ยนแปลงอาชีพในชุมชนบ้านนาไลยเหนือและการเข้าสู่สังคมผู้สุงอายุเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการลดลงของจำนวนแรงงานภาคเกษตรกรรมรุ่นใหม่ของชุมชนและเพิ่ม
จำนวนแรงงานผู้สูงอายุมากขึ้นรวมไปถึงยังส่งผลให้ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านเริ่มเข้ามามีบทบาทในภาค
การเกษตรมากขึ้นแทนผู้ชาย การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนแรงงานภาคการเกษตรเช่นนี้อาจจะส่งผลให้
เห็นในอนาคตทางด้านของการขาดแคลนแรงงานรุ่นใหม่ ขาดความชำนาญในการทำการเกษตรและ
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ อาจจะสูญหายไปด้วยเช่นกัน

2.3 มิตสิ ิ่งแวดล้อม
มิติสิ่งแวดล้อมเป็นมิติที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้ความแห้งแล้งและ
ทรัพยากรน้ำที่ไม่เพียงพอขึ้นในชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ทางด้านมิติสิ่งแวดล้อมนี้ถือเป็นมิติที่ส่งผล
กระทบทางอ้อมและไม่ได้เห็นผลกระทบแบบทันทีทันใดเช่นเดียวกับการค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการทำการเกษตรของเกษตรกรภายในชุมชน
ชุมชนบ้านนาไลยเหนือมีภูเขาอยู่บริ เวณท้ายหมู่บ้านซึ่งภูเขานี้ถูกใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร
และแหล่งอาหารป่าของชุมชน ปัจจุบันการเกษตรบริเวณที่สูงนี้เน้นการปลูกข้าวโพดและยางพารา
เป็นหลัก ถ้าหากยืนมองจากบริเวณทุ่งนาไปยังภูเขาจะเห็นไร่ข้าวโพดของเกษตรกรได้อย่างชัดเจนทั้ง
ในพื้นที่ชุมชนบ้านนาไลยเหนือและชุมชนบ้านนาไลยใต้
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ภาพที่ 36 แสดงพื้นที่การเกษตรที่ใช้ปลูกข้าวโพดบนภูเขา
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2564
นอกจากจะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและแหล่งอาหารของชุมชนแล้วแต่เดิมพื้นที่บริเวณภูเขาถือได้ว่า
เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของชุมชนคือ อ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือ นายประทวน กาวี บิดาของผู้วิจัยบอก
เล่าข้อมูลในขณะที่พาไปดูอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือว่าเมื่อก่อนระดับน้ำในอ่างจะสู งกว่าปัจจุบันมาก
สูงจนสามารถแตกย่อยเป็นลำน้ำสายย่อยตามเส้นทางน้ำไปสู่สวนของเกษตรกรบริเวณอ่างเก็บน้ำแต่
ต่อมาเมื่อเริ่มทำไร่บนพื้นที่ดอยจึงทำให้เกิดการตัดต้นไม้ใหญ่ลงทีละนิดเพื่อให้ง่ายต่อการปลูกพืช เมื่อ
เวลาผ่านไประยะหนึ่งต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือจึงลดน้อยลงอย่างน่าใจหายส่งผลให้ระดับ
น้ำในอ่างเก็บน้ำลดน้อยลงไปด้วยซึ่งน้ำในอ่างเก็บน้ำนี้จะถูกใช้ผ่านระบบประปาไปสู่พื้นที่ทำ
การเกษตรอย่างลำไย ยางพารา เป็นต้น ส่งผลให้บางปีที่น้ำในอ่างเก็บน้ำมีระดับต่ำเกินกว่าที่จะเปิด
ประตูน้ำได้ก็จะมีการปิดประตูน้ำส่งน้ำประปาเอาไว้ก่อนจนกว่าระดับน้ำจะกลับมาอยู่ในระดับที่ปกติ
นอกจากอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือที่มีปริมาณไม่เพียงพอแล้ว ลำน้ำร้องที่เป็นลำน้ำสายเล็กแต่
มีความสำคัญต่อการทำการเกษตรบริเวณพื้นที่นาก็ประสบกับปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอเช่นกัน
กล่าวคือ เนื่องจากลำน้ำร้องเป็นลำน้ำสายเล็กที่แตกย่อยมาจากลำน้ำแม่สาครทำให้มีระดับความลึกที่
ไม่มากนักส่งผลให้เมื่อถึงฤดูร้อน ปริมาณน้ำในลำน้ำจะเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยและไม่เพียงพอต่อการ
ใช้สูบเข้าพื้นที่นาของเกษตรกรทุกคนเพื่อใช้ประโยชน์จึงทำให้มีทั้งเกษตรกรที่ยังสามารถปลูกพืชได้
ตามปกติซึ่งจะเป็นคนที่มีที่นาอยู่ติดลำน้ำร้องและเกษตรกรที่เดือดร้อนคือเกษตรกรที่มีที่พื้นที่นาห่าง
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จากลำน้ำร้องออกไป พืชที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำในลำน้ำร้องไม่เพียงพอมักจะเป็นเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวโพดนาเนื่องจากมีการสูบน้ำมาใช้ทับซ้อนกับการปลูกพืชผักสวนครัวและปริมาณ น้ำที่ไม่
เพียงพอจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรลดลงด้วยเช่นกัน
ปัญหาภัยแล้งจึงนับว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลายปีมานี้โดยเกิดขึ้นเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ
แล้งฝนกับแล้งน้ำ แล้งฝน เป็นความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงฤดูฝน
ที่ตรงกับฤดูกาลทำนา ส่วนแล้งน้ำ จะเป็นความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม ของทุกปี แต่ในช่วงหลังมานี้จะเป็นความแห้งแล้งในระดับที่ค่อนข้างมากส่งผล
ไปยังพืชผลทางการเกษตรทำให้มีปริมาณน้อยลงอีกทั้งยังกระทบไปถึงผู้ที่เลี้ยงสัตว์ เช่น โค เป็นต้น
เนื่องจากหญ้าที่เป็นอาหารของโคในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคม จะหาได้ยากทำให้สัตว์ได้กินอาหาร
น้อยลงและซูบผอม
“แห้งแล้งหนัก ตอนปี 2563 แล้งหนักจริง ๆ แล้งทั้งปี ต้นลำไยที่ปลูกไว้ใบกรอบ ใบหงิ กงอ
หมดเลยแต่เดี๋ยวนี้แล้งทุกปีแล้งจัดช่วงเมษาถึงพฤษภา น้ำก็ไม่ค่อยมีเพราะต้นน้ำแม่สาครเป็นต้นน้ำ
น้อย ”
(นางราตรี มุงต่อม, สัมภาษณ์: 12 กุมภาพันธ์ 2565)

ปัญหาภัยแล้งที่หนักที่สุดในชุมชนบ้านนาไลยเหนือเกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2563 โดยภายในปีนั้น
เป็นปีที่มีความแห้งแล้งเกิดทั้งปี ฝนตกที่ตกปริมาณน้อย พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจาก
ปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอเนื่องจากฝนตกในปริมาณน้อย ทางด้านพื้นที่ทำนาเกิดความแห้งแล้งแต่ยังพอ
มีน้ำจากลำน้ำแม่สาคร ลำน้ำร้องให้ใช้อยู่บ้างแต่ต้องแบ่งปันกันใช้ ผู้ศึกษาได้ทำตารางเปรียบเทียบ
ผลผลิตข้าวปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2563 ของ 3 ครัวเรือนซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลผลิตข้าวในปี พ.ศ.
2563 มีปริมาณน้อยกว่าปี พ.ศ. 2564
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ชื่อครัวเรือน

/

ผลผลิตที่ได้ในปี
พ.ศ. 2564
(กระสอบ)

ผลผลิตที่ได้ในปี
พ.ศ. 2563
(กระสอบ)

จำนวนที่ขาดทุน
(กระสอบ)

ผลผลิตข้าว
นางราตรี มุงต่อม
25
22
นายหลี สูงเนิน
82
46
นายจวบ จันทร์ด้วง
156
147
ตารางที่ 6 แสดงผลผลิตข้าวปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2563

3
36
9

ที่มา: ภาคสนาม ปี 2565

ภาพที่ 37 แสดงระดับลำน้ำร้องในเดือนมีนาคม 2565
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

นอกจากปัญหาเรื่องปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำ
ท่วมด้วยเช่นกัน ปัญหาน้ำท่วมในชุมชนบ้านนาไลยเหนือแม้จะมีอยู่บ้างแต่นับว่าไม่เป็นปัญหาใหญ่
กล่าวคือ เป็นการท่วมพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำแม่สาครและเป็นการท่วมที่ ใช้
ระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ถึงหนึ่งวัน เป็นส่วนมาก เกษตรกรจึงถือว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากไม่ได้รับ
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ผลกระทบทางการเกษตรซึ่งน้ำจะขึ้นสูงจนท่วมพื้นที่นาในช่วงฤดูฝนของบางปี แต่ปีที่หนักที่สุดคือ ปี
ที่มีพายุนกเตน เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 พายุดังกล่าวส่งผลให้น้ำในลำน้ำแม่ สาครไหลแรงและรวดเร็ว
จึงเกิดน้ำท่วมหนักขึ้นโดยคำว่าน้ำท่วมหนักของเกษตรกรในที่นี้คือมีน้ำท่วมเกิดขึ้นในระยะเวลา 1 วัน
1 คืน ส่งผลให้สะพานข้ามลำน้ำแม่สาครขาด เกษตรกรที่อยู่ในฝั่งพื้นที่ทำการเกษตรข้ามกลับมายังฝั่ง
หมู่บ้านไม่ได้ และพื้นที่การเกษตรอย่างนาข้าวได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย
“ถ้าพูดถึงพืชไร่นี่จะแล้ง ถ้าเป็นพืชนาบางปีก็ แล้งถ้าฝนกตกหนัก พายุมาน้ำก็ท่วมเช่นกัน
ท่วมบริเวณนาข้าวแต่ท่วมไม่นาน 1-2 วัน น้ำ มันไม่ขัง”
(นายรุ่ง ศรีแก้ว, สัมภาษณ์: สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2565)
“ที่นาป้าติดกับน้ำแม่สาคร หลายปีมาแล้วไม่ท่วม ปีที่แล้วไม่ท่วมแต่ปีก่อนนั้นท่วม ท่วมช่วง
ข้าวโตประมาณต้นขาไม่ทันออกรวง ข้าวก็ลู่หมดแต่ข้าวฟื้นขึ้นมาใหม่ ไม่ตายเพราะข้าวแช่น้ำไม่นาน”
(นางปิ๋ว สูงเนิน, สัมภาษณ์: 12 กุมภาพันธ์ 2565)
แม้จะมีผลกระทบที่ได้รับจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนไปจนถึงปริมาณน้ำที่ไม่เพียงต่อ
การทำการเกษตรแต่จากการสังเกตการณ์ในขณะที่มีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เกษตรกรไม่ได้
กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ว่ามาจากการเริ่มตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาทำเป็น
พื้นที่ทางการเกษตรในสมัยก่อน ตัวเกษตรกรในชุมชนเองค่อนข้างปล่อยให้เรื่องของสภาพภูมิอากาศ
เป็นเรื่องของธรรมชาติและมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ทำได้เพียงแก้ไขตามปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
อีกหนึ่งข้อสังเกตที่พบในประเด็นการตระหนักรู้ของเกษตรกรที่มีต่อสภาพภูมิอากาศและภัยแล้งคือ
การที่ชาวบ้านในชุมชนมีความเชื่อเรื่องผีผู้ดูแลป่าและต้นไม้แต่ยังมีการลักลอบตัดไม้เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์อยู่บ้างดังนั้นผู้นำชุมชนจึงใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาช่วยกำกับดูแลการตัดต้นไม้ควบคู่
ไปด้วยเนื่องจากต้นไม้ส่วนมากที่เหลืออยู่ในชุมชนเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตาม
กฎหมาย
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือกับทั้ง
สามมิติทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและความเป็นเหตุเป็ นผลต่อกันทั้งในส่วนของมิติสังคม มิติ
เศรษฐกิ จ และมิ ต ิ ส ิ ่ ง แวดล้ อ มเองที ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั น และผลกระทบจากทั ้ ง สามมิ ต ิ ท ี ่ น ำไปสู ่ ค วาม
เปลี่ยนแปลงของระบบอาหารของชุมชนบ้านนาไลยเหนือที่ส่งผลให้เกษตรกรในระบบอาหารต้องมี
การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยจะกล่าวถึงรายละเอียดเรื่องการปรับตัวของเกษตรกรในหัวข้อถัดไป
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3. การปรับตัวของเกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือต่อทั้งสามมิติ
ระบบอาหารของชุมชนบ้านนาไลยเหนือถือได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบันโดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับมิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติ
สิ่งแวดล้อมดังนั้นเพื่อให้การประกอบอาชีพเกษตรกรยังสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในการดำเนิน
ชีวิตให้แก่คนในชุมชนบ้านนาไลยเหนือได้ดังนั้นจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นและสามารถมีความก้าวหน้าทางด้านอาชีพเกษตรกร ดังนั้นในหัวข้อนี้จะเป็นก ารให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการปรับของเกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือภายใต้พลวัตของระบบอาหารผ่านการลง
ภาคสนามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังนี้

3.1 การปรับตัวของเกษตรกรต่อมิติเศรษฐกิจ
มิติเศรษฐกิจถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อราคาผลผลิตของภาคการเกษตรและ
เป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อระบบอาหารชุมชนเช่นกันดังนั้นเกษตรกรภายในชุมชนจึงพยายาม
ติดตามข่าวสารและปรับเปลี่ยนมุมมองในการทำเกษตรกรรมให้เท่าทันต่อโลกภายนอก กล่าวคือ
เกษตรกรในชุมชนเริ่มมีการติดตามข่าวสารเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรมากขึ้น มีการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับการเกษตรผ่านทางกลุ่มไลน์ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ให้เกษตรกรด้วยกันเองได้มี
โอกาสตัดสินใจและเห็นแนวโน้มราคาผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังจะลงทุนปลูก ดังที่ได้กล่าวไปว่า
ราคาผลผลิตมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจปลูกพืชของเกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือเพราะฉะนั้น
เกษตรกรจึงมีแนวโน้มที่จะปลูกพืชตามความต้องการของตลาดและต้นทุนไม่สูงเพื่อที่ผลผลิตจะ
สามารถขายได้ในราคาดีและคุ้มค่ากับการลงทุน
“เมื่อก่อนทำไร่ข้าวโพดกับปลูกข้าวมาด้วยกัน ข้าวโพดเป็นข้าวโพดไร่ อยู่ใกล้ดอยนู่นแต่พัก
หลัง ๆ มาลุงไม่ปลูกข้าวโพดแล้วนะ มันต้องลงทุนเยอะทุกปีแล้วก็ไม่มีที่ปลูกแล้ว เอาพื้นที่มาปลูก
ยางพารากับลำไยแทน”
(นายรุ่ง ศรีแก้ว, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2565)
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นอกจากการเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ตามความต้องการของตลาดแล้ว หากพืชที่ปลูกอยู่มีต้นทุน
สูงและทางครัวเรือนเกษตรกรไม่สามารถแบกรับต้นทุนการปลูกได้ไหว เกษตรกรจะเลือกหยุดการ
ปลูกพืชชนิดนั้นก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างหนี้สินให้แก่ครัวเรือน
วิธีการต่อมาที่เกษตรกรเลือกทำในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำคือการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจ
ต่อรองทางการค้าขายผลผลิตทางการเกษตรโดยวิธีการนี้เกิดขึ้นในเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ตั้งกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ขึ้นมาร่วมกัน การจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาทำให้เกษตรกรมีความหวัง
เกี่ยวกับราคาผลผลิตลำไยที่สูงขึ้นอีกทั้งความรู้ที่ได้รับจากการอบรมของวิทยากรที่เชี่ ยวชาญด้าน
การเกษตรยังส่งผลทำให้เกษตรกรภายในกลุ่มเกิดความคิดที่อยากสร้างมูลค่าผลผลิตลำไยให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นโดยการสร้างแบรนด์ลำไยอบแห้งเป็นของตัวเองรวมไปถึงการปลูกลำไยนอกฤดูซึ่งขณะนี้
ทางกลุ่มกำลังดำเนินการเริ่มต้นการสร้างแบรนด์ลำไยอบแห้งเป็นของตนเองแล้ว
การรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเองก็เช่นกันมีเหตุผลมาจากราคายางที่ตกต่ำมา
หลายปีดังนั้นภาครัฐจึงคิดหาวิธีที่จะช่วยเยียวชาวเกษตรกรสวนยางพารางแต่ต้องผ่านการขึ้นทะเบียน
กับการยางเสียก่อนจึงจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในส่วนนี้ การช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อเร็ ว ๆ
นี้คือการการจ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ให้กับชาวเกษตรกรสวนยางทำให้เกษตรกรเริ่มมีกำลังใจใน
การทำสวนยางพาราต่ออีกทั้งราคายางพาราของปี ที่ผ่านมาถือว่ามีราคาดีขึ้นจึงทำให้เกษตรกรผู้ปลูก
ยางได้รับทั้งเงินเยียวยาและเงินจากผลผลิตยางพารา แต่ขณะเดียวกันเกษตรกรในชุ มชนบางคนก็
ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนเพื่อรับการเยียวยาจากภาครัฐทำให้ไม่ได้รับเงินชดเชยในส่วนนี้แต่
ยังสามารถนำผลผลิตของยาพาราไปขายได้ตามปกติ นอกจากนี้เกษตรกรสวนยางยังมีกลุ่มไลน์ที่เอาไว้
ใช้ติดต่อกันสำหรับแบ่งปันข่าวสารเรื่องราคายางพารา การดูแลและประกาศใดใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ประโยชน์ของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราอยู่โดยกลุ่มนี้จะรวมเอาเกษตรกรทั้งชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ชุมชนบ้านอ่าย ชุมชนบ้านนาผา และชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่นำยางพาราไปขาย
การปรับตัวของเกษตรกรในชุมชนบ้านนาไลยเหนือต่อมิติเศรษฐกิจจึงเป็นการปรับตัวตาม
ระบบเศรษฐกิจภายนอกรวมถึงมีการนำเอาความรู้ที่ได้มาจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตในชุมชนในสถานการณ์ที่ราคาของพืชผลทางเกษตรตกต่ำแต่ขระเดียวกันก็มีการพิจารณาถึง
สถานะทางครัวเรือนของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดหนี้สินตามมาจากการทำการเกษตร
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3.2 การปรับตัวต่อมิติสังคม
การเปลี่ยนแปลงอาชีพ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบ
จำนวนแรงงานภาคการเกษตรของชุมชนในอนาคต กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงอาชีพส่งผลให้คนรุ่น
ใหม่ที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรมีจำนวนน้อยลงทำให้มีการจ้างแรงงานภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น
กรณีของครัวเรือนของนางฐานิดา สะบันงา มีสมาชิกครอบครัวจำนวน 4 คน ประกอบด้วย
นางฐานิดาและสามี บุตรสาว 2 คน และขณะนี้บุตรสาวทั้งคู่ทำงานประกอบอาชีพรับราชการอยู่ต่าง
ถิ่น ส่วนสามีมี อาชีพขับรถบรรทุกรายวันจึงเหลือแค่นางฐานิดาที่คอยดูแลเรื่องการเกษตรของ
ครัวเรือนเพราะฉะนั้นนางฐานิดาจึงถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำไร่มันสำปะหลังและได้มีการจ้าง
แรงงานให้เข้ามาช่วยเหลือในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
“เราทำไร่มันสำปะหลังหลายไร่เลยต้องจ้างคนงาน จ้ างมาช่วยเก็บวันละ 250 บาท แต่คิด
รวมกับต้นทุนแล้วยังได้กำไรเยอะอยู่ ลูกมาช่วยบ้างตอนกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วตรงกับวันที่เก็บ
ผลผลิต”
(นางฐานิดา สะบันงา, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2565)
กรณีครัวเรือนนายหลี - นางปิ๋ว สูงเนิน มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย
นายหลี นางปิ๋ว และบุตรสาว 1 คน โดยบุตรสาวได้ทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์
ปัจจุบันแม้นายหลีและนางปิ๋วจะมีอายุที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วแต่ก็ยังทำการเกษตรและเลี้ยงโคอยู่ทุกปี
โดยได้คาดการณ์ไว้ว่าเมื่ออายุมากจนทำงานด้านเกษตรกรรมไม่ไหวแล้วจะจ้างแรงงานให้มาทำแทน
“เรื่องทำนาทำไร่ถ้าเราไม่ทำใครจะทำอีก ลูกก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ ตั้งใจจะทำไปจนกว่าไม่ไหวอาจจะ
จ้างเขาบ้างถ้าทำไม่ไหวแต่ตอนนี้ก็เริ่มจ้างแรงงานเข้ามาช่วยบ้างแล้วแต่เอาจริง ๆ ส่วนมากก็จ้างนะ
มีจ้างเขามาพ่นยา จ้างรถไถมาไถ เราแค่หว่าน ใส่ปุ๋ย ”
(นายหลี สูงเนิน, สัมภาษณ์: 12 กุมภาพันธ์ 2565)
นอกจากจะมีการจ้างแรงงานภาคการเกษตรแล้วยังมีการรวมกลุ่มเกิดขึ้นซึ่งเหมือนกับวัฒนธรรมการ
ลงแขกแต่ไม่ได้เป็นสายตระกูลเดียวกัน รวมกลุ่มเพื่ออาศัยแรงงานซึ่งกันและกันระหว่างผู้หญิงกับ
ผู้ชาย อย่างเช่นการปลูกพืชผักสวนครัว จะมีการเลือกปลูกในพื้นที่แปลงนาใกล้ ๆ กันและแบ่งหน้าที่
กันระหว่างฝ่ายหญิงและชายโดยฝ่ายหญิงจะเป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ ดูแลพืชผักระหว่างการเติบโตและ
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เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนทางด้านแรงงานผู้ชายจะช่วยเตรียมดิน สูบน้ำใส่แปลงนา และนำผลผลิต
เหล่านั้นกลับมายังบ้าน
ครัวเรือนของนางขจร ใจเย็น นายจวบ จันทร์ด้วง นางฐานิดา สะบันงา และอีกสองครัวเรือน
ได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณพื้นที่นาด้วยกันโดยมีการรวมกลุ่มเพื่อทำการเกษตรเช่นนี้เข้าปีที่ 2
แล้วซึ่งการปลูกแม้จะปลูกในพื้นที่เดียวกันแต่แบ่งอาณาเขตกันชัดเจน
“วันก่อนปลูกจะนัดกันก่อน ให้ผู้ชายเผาฟาง เอาไม้กระทุ้งให้ เป็นหลุมแล้วเราค่อยเอา
กระเทียมกับหอมแดงที่แกะเป็นกลีบ ๆ ไปใส่แล้วก็ฟางคลุม ทีนี้ก็รอให้เขาสูบน้ำใส่ เราก็ผลัดมาดูบ้าง
ว่าผักใครโดนขโมย ผักใครถึงเวลาเก็บแล้วแต่ตอนเก็บนี่เก็บแยกกัน ใครว่างมาวันไหนก็มา ใครไม่ว่าง
คนอื่นเก็บให้ก็มี ”
(นางขจร ใจเย็น, สัมภาษณ์: 10 มีนาคม 2565)
ส่วนปัญหาเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการทำการเกษตรทำให้ปริมาณผลผลิต
ลดลงและใช้เวลาในการทำเกษตรมากขึ้น เกษตรกรจึงพยายามใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามา
ช่วยเหลือทำให้ประหยัดแรงและประหยัดเวลา เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ ยกตัวอย่างเช่น รถหยอด
ข้าวโพดที่สามารถหยดได้ทั้งเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยไปพร้อม ๆ กัน เป็นต้น อีกทั้งแรงงานผู้สูงอายุจำเป็น
จะต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนเพื่อติดตามข่าวสารจากภาครัฐเกี่ยวกับสวัสดิการของ
เกษตรกรที่ควรจะได้ทำเกษตรกรสมัยนี้ค่อนข้างมีความทันสมัยอยู่ไม่น้อยแต่ก็เกิดปัญหาสำหรับ
เกษตรกรผู้สูงอายุบางคนที่ไม่สามารถใช้หรือมีสมาร์ทโฟนได้ โดยคนกลุ่มนี้จะพึ่งพาอาศัยเพื่อ
เกษตรกรด้วยกันหรือลูกหลานของตนเองเป็นผู้ติดตามข่าวสารให้ ขณะเดียวกันทางผู้นำชุมชนจะมี
การประกาศข่าวสารเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมผ่านระบบเสียงตามสายของหมูบ่ ้านอยู่เสมอ
ปัญหาเรื่องจำนวนแรงงานในมิติสังคมทำให้แนวโน้มในอนาคตเกษตรกรผู้สูงอายุในชุมชน
บ้านนาไลยเหนือจะมีมากขึ้นทำให้การทำการเกษตรอาจจะมีประสิทธิภาพลดลงจึงจำเป็นต้องหา
เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อคงประสิทธิภาพของผลผลิตเอาไว้อีกทั้งความนิยมหรือการประกอบอาชีพที่
ลดลงของอาชีพเกษตรกรก็ยังส่งผลกระทบไปสู่ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการปลูกพืชที่อาจจะหายไปเพราะ
ไม่มีผู้สืบทอดแต่ขณะเดียวกลับเป็นการดึงดูดแรงงานเข้ามาสู่ภาคการเกษตรมากขึ้นในฐานะอาชีพ
รับจ้างรายวัน
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3.3 การปรับตัวต่อมิติสิ่งแวดล้อม
มิติสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือประการแรกคือสภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวนที่ ส่งผลให้เกิดภาวะฝนแล้งหรือฝนตกน้อยในบางปีส่งผลกระทบต่อพืชที่ต้อง
อาศัยน้ำฝนในการเจริญเติบโตอย่างข้าวโพดและลำไย หากปีไหนฝนน้อยหรือฝนตกช้า ข้าวโพดไร่ของ
เกษตรกรที่ปลูกไว้ก็มีโอกาสที่จะงอกช้าตามไปด้วยรวมถึงปริมาณน้ำฝนก็มีผลต่อการปริมาณผลผลิต
ดังที่เกษตรกรเรียกกันว่า น้ำถึง ซึ่งแปลว่ามีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการปลูกพืชและพืชให้ผลผลิต
ดี ประการที่สองคือแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือและลำน้ำร้องมีปริมาณน้ำ ไม่
พอใช้สำหรับการทำการเกษตร
สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอย่างฝนแล้งหรือฝนตกน้อยทำให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชที่ไม่
จำเป็นต้องใช้น้ำในการเจริญเติบมากนักหรือถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำสำหรับการเกษตร จะมี
การสร้างระบบประปาเข้าสู่พื้นที่สวนของเกษตรกรอย่างทั่วถึงทำให้ปัจ จุบันพืชบางชนิดไม่มีความ
จำเป็นต้องพึ่งพาน้ำฝนจากธรรมชาติแล้ว หากน้ำฝนไม่เพียงพอก็ใช้น้ำจากระบบประปาได้แ ต่
ขณะเดียวกันระบบประปาที่เข้าสู่พื้นที่สวนของเกษตรกรมาจากอ่างเก็บน้ำลำน้ำห้วยเสือที่บางปีมี
ปัญหาเรื่องระดับน้ำไม่เพียงพอดังนั้นจึงเกิดการประชุมกับเกษตรกรในชุมชมที่มีการนำเอาระบบ
ประปาเข้าไปสู่พื้นที่ทางการเกษตรเรื่องการจัดสรรน้ำให้เท่าเทียมในสถานการณ์ที่น้ำมีปริมาณน้อยซึ่ง
ข้อตกลงที่ได้ร่วมกันคือจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ควบคุมการจ่ายน้ำให้ไหลไปตามท่อประปา
ของแต่ละพื้นที่การเกษตรที่กำหนดไว้โดยจะสลับวันกัน
ส่วนอีกแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ทำการเกษตร
คือลำน้ำร้อง เนื่องจากลำน้ำร้องนี้อยู่ใกล้พื้นที่การเกษตรอย่างแปลงนาจึงมีเกษตรกรต้องการใช้
ประโยชน์เป็นจำนวนมาก เกษตรกรบางคนที่ได้รับน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชที่ปลูกไว้จึง
พักการปลูกเอาไว้ก่อน อย่างเช่น ข้าวโพดนาที่เกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างได้พักการปลูกไปหลายคน
เพราะปัญหาน้ำไม่เพียงพอ แต่ขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านอย่างนายรุ่ง ศรีแก้วก็ได้พยายามที่จะขุดลอก
ลำน้ำร้องให้มีความลึกมากขึ้นเพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้มากขึ้นในช่วงฤดูร้อน

“ทุกปีเราจะทำโครงการขุดร่องน้ำไว้กักเก็บน้ำ เอาไว้ใช้ตอนที่แห้งแล้งหรือให้สามารถมีน้ำ
พอใช้ได้ตลอดปี บางปีเราไม่ทำแต่ปีนี้ต้องทำ ให้น้ำใช้เพียงพอตลอดปี ลำน้ำร้องแต่เดิมเป็นลำน้ำที่มี
ขนาดเล็กและตื้นจึงจำเป็นต้องมีการขุดลอกให้ลึกขึ้น การขุดลอกแต่ละครั้งจะมีการให้ชาวบ้านไป
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ช่วยกันโดยในชุมชนจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 หมวด และมีการผลัดเปลี่ยนกันในแต่ละหมวดไปขุดลอก
ลำน้ำร้อง ”
(นายรุ่ง ศรีแก้ว, สัมภาษณ์: สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2565)
แต่ขณะเดียวกันได้มีเกษตรกรบางส่ว นขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เมื่อน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติไม่
เพียงพอโดยเกษตรกรจะขุดสระไว้บนพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองทั้งไร่สวนและนา สระดังกล่าว
มักจะเป็นสระที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและมีการปล่อยสัตว์น้ำลงไปในสระด้วยดังนั้นการสูบน้ำขึ้นมาใช้จึง
ต้องคำนึงสัตว์น้ำด้วยเช่ นกัน การแก้ปัญหาโดยการขุดสระมีเกษตรกรที่สามารถทำได้น้อยเนื่องจาก
ต้องอาศัยเงินที่ใช้ในการขุดสระค่อนข้างเยอะ เกษตรกรส่วนมากจึงไม่ค่อยเลือกทำ

ภาพที่ 38 แสดงสระน้ำของนายยืน ศรีแก้ว บริเวณพื้นที่นา
ภาพถ่ายโดย ภัควลัญชญ์ กาวี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในบทที่ 4 พลวัตระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ จะเห็นว่า
ระบบอาหารของชุมชนบ้านนาไลยเหนือมีพัฒนการตามช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งรูปแบบ
ของการทำการเกษตรหรือพืชในระบบอาหารเองก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความสัมพัน ธ์กับ
สามมิติหลักอย่างมิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อมอย่างแยกขาดไม่ได้เนื่องจากทั้งสามมิติ
ต่างก็ส่งผลกระทบต่อกันและกันรวมถึงส่งผลกระทบไปสู่ระบบอาหารด้วย การปรับตัวจึงเป็นหนทาง
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รับมือที่ดีต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสามมมิตินี้ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวล้วนต้องพิจารณาทั้งสาม
มิติประกอบการตัดสินใจรวมไปถึงการใช้ประสบการณ์ส่วนตัว ฐานะทางการเงินของครัวเรือน ความรู้
และภูมิปัญญาที่มีอยู่แต่เดิม และความรู้ใหม่จากภายนอกมาบูรณาการเพื่อให้สามารถปรับตัวเพื่อ
ความอยูร่ อดและประกอบชีพเกษตรกรได้อย่างมั่นคงในสถานการณ์ปจั จุบัน
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บทที่ 5
บทวิเคราะห์ การปรับตัวของเกษตรกรต่อพลวัตระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
เนื่องจากระบบอาหารมีความเชื่อมโยงต่อมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมส่งผลให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงของระบบอาหารตามช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของทั้งสามมิติ
ดังกล่าว ระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือก็เช่นกัน เพียงแต่การทำเกษตรกรรมในระบบอาหาร
ชุมชนบ้านนาไลยเหนือมีจุดประสงค์เพื่อบริโภคในครัวเรือน กระทั่งเมื่ ออิทธิพลจากพืชเศรษฐกิจเข้า
มาสู่ระบบอาหารของชุมชนส่งผลให้เกษตรกรมีความต้องการผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้ได้ใน
ปริมาณทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน และทรัพยากรน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้าน
ทรัพยากรเสื่อมโทรมในปัจจุบัน เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรมีราคาที่ไม่ แน่นอน เกษตรกรหลาย
คนจึงจำเป็นต้องหาวิธีการอยู่กับความความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อจะสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรต่อไป
ได้
การศึกษาปรากฎการณ์พลวัตระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน ผู้ศึกษาจึงได้ประยุกต์แนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community Food System) และ
แนวคิดภาวะยืดหยุ่น (Resilience) มาศึกษาปรากฎการณ์ดังกล่าว โดยแนวคิดระบบอาหารชุมชน
(Community Food System) ของ Cornell University. (2008) ระบุว่าระบบอาหารชุมชนเป็ น
หนึ่งในที่ผสมผสานการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายและการบริโภคอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริ ม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เน้นที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ (หรือพัฒนาใหม่) ระหว่าง
ส่วนประกอบของระบบอาหารทั ้ง หมด ส่วนแนวคิดภาวะยื ดหยุ่น (Resilience) ตามนิยามของ
Sommerkorn et al. (2013) ได้กล่าวว่า ภาวะยืดหยุ่น (Resilience) เป็นคุณสมบัติของระบบสังคม
และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับมือกับความวุ่นวายและฟื้นตัวในลักษณะที่ยัง
รักษาแกนกลาง หน้าที่และเอกลักษณ์เอาไว้ได้ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้
และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงและเมื่อจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน เนื่องจากแนวคิดภาวะ
ยืดหยุ่น (Resilience) ถูกพัฒนาต่อยอดไปในหลายสาขาดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลือกเอาแนวคิดภาวะ
ยื ด หยุ ่ น ของระบบนิ เ วศและสั ง คม (Ecological Resilience and Social Resilience) และภาวะ
ยืดหยุ่นของระบบนิเวศเกษตร (Agroecosystem Resilience) ที่อ้างอิงจากนิยามของ Chillrud.
ทำไมมี . (2017) มาศึกษาปรากฏการณ์ พลวัตระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ อำเภอเวียง
สา จังหวัดน่าน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ระบบผลิต
อาหารภายในชุมชนชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และ 2) เพื่อ
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ศึกษาภาวะยืดหยุ่นของเกษตรชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ภายใต้พลวัตระบบผลิตอาหารภายในชุมชน
ดังนั้น การใช้แนวคิดระบบอาหารชุมชน (Community Food System) และแนวคิดภาวะ
ยืดหยุ่น (Resilience) มาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น คือ
ประเด็นระบบผลิตอาหาร: จากครัวเรือนออกสู่ตลาด กล่าวถึงเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของระบบ
อาหารและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในครัวเรือนและปัจจัยภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับมิติเศรษฐกิ จ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม และประเด็นภาวะยืดหยุ่นของเกษตรกรต่อ
พลวัตระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ กล่าวถึงการปรับตัวของเกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ภายใต้พลวัตระบบอาหารชุมชนที่สัมพันธ์กับมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

1. ระบบผลิตอาหาร: จากครัวเรือนออกสู่ตลาด
ระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการเข้ามาอิทธิพล
ของพืชเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้วัตถุประสงค์ของการผลิตในระบบอาหารชุมชนเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
กล่าวคือ แต่เดิมระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือมีวัตถุประสงค์เพื่อบริโภคในครัวเรือนแต่ เมื่อมี
อิทธิพลของพืชเศรษฐกิจเข้ามาจึงแปรเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อขายออกสู่ตลาด ดังนั้นจึงสามารถมอง
พลวัตของระบบอาหารผ่านยุคช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ดังนี้
ระบบอาหารชุมชนยุคก่อนปี พ.ศ. 2500 ชุมชนบ้านนาไลยเหนือแต่เดิมเป็นชุมชนที่มี
ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก มีการทำการเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือนโดยพืชพื้นฐาน
ที่นิยมปลูกกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมคือข้าวเหนียว ซึ่งสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ชุมชนที่กล่าวไว้ว่า คำว่า
นา มีความหมายว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าว ส่วนคำว่า ไลย มีความหมายว่า ความงอกงาม ความสมบูรณ์
เมื่อรวมกันบ้านนาไลยจึงได้ความหมายว่า บ้านที่ทำนาปลูกข้าวได้ผลดี โดยนอกจากการปลูกข้าวนา
แล้วในอดีตยังมีการปลูกข้าวไร่ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยุคก่อนปี พ.ศ. 2500 ยังเป็นยุคที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทำให้คนในชุมชนสามารถหาอาหารตามธรรมชาติได้ เช่น การ
หาของป่า การตกปลาในแม่น้ำ เป็นต้น ในยุคนี้จึงถือได้ว่าผู้คนดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติพร้อมกันนั้น
ก็มีการทำการเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือนไปด้วย
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ระบบอาหารชุมชนยุค ปี พ.ศ. 2500-2530 ในยุคนี้ยังเป็นยุคที่การปลูกข้าวเป็นพืชหลักแต่
ขณะเดียวกันก็เริ่มมีอิทธิพลของพืชเศรษฐกิจเข้ามาสู่ระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือโดยพืช
เศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้ามาในยุคนี้คือ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ยาสูบ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเข้ามาของ
พืชเศรษฐกิจเหล่านี้ส่งผลทำให้เป้าหมายของการผลิตในระบบอาหารชุมชนเปลี่ยนไปจากการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนเป็นการผลิตเพื่อนำออกไปขายสู่ตลาด เกษตรกรจึงต้องมีการปรับตัวในการ
วางแผนสำหรับการลงทุนปลูกพืชในแต่ละปีเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการดังนั้นในการผลิตแต่ละครั้ง
จึงต้องการปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่มากตามไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่าง
ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้จึงถูกใช้มากขึ้นโดยเฉพาะป่าไม้บนพื้นที่สูงถูกโค่นลงทีละนิดเพื่อเตรียม
พื้นที่สำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อระยะเวลาผ่านไปต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำจึงเหลือน้อยลง
ไปเรื่อย ๆ และส่งผลทำให้ทรัพยากรน้ำน้อยลงด้วยเช่นกัน
ระบบอาหารชุมชนยุคหลัง ปี พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน ยุคนี้ถือได้ว่าพืชเศรษฐกิจได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบอาหารชุม ชนบ้านนาไลยเหนือควบคู่ไปกับการทำการเกษตรเพื่ อบริ โ ภคใน
ครัวเรือน พืชที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ลำไย ต้นสัก มะม่วง และ
มะม่วงหิมพานต์ พืชเศรษฐกิจที่ได้กล่าวไปต่างเป็นพืชที่ให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ทุกปีและมีราคา
ผลผลิตในท้องตลาดค่อนข้างสูงจึงทำให้เกษตรกรยังนิยมปลูกกันมาเรื่อย ๆ แต่ในยุคนี้มีปัจจัย
ภายนอกเข้ามาส่งผลต่อระบบอาหารชุมชนทำให้ เกษตรกรประสบกับสถานการณ์ราคาพืชผลทาง
การเกษตรที่ไม่แน่นอนอีกทั้งการที่พืชเศรษฐกิจได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบอาหารส่งผลให้
ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกใช้มากขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาเรื่องป่าไม้เสื่อมโทรม กล่าวคือ ป่าไม้ที่เป็นต้น
น้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชนถูกโค่นเพื่ อจัดเตรียมพื้นที่ทางเกษตรทำให้ปัจจุบันเกษตรกรชุมชน
บ้านนาไลยเหนือได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำไม่เพียงพอซึ่งปัญหาจากทรัพยากรเหล่านี้ก็ได้ส่งผล
กลับมายังปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง
หากมองตามนิ ย ามแนวคิ ด ระบบอาหาร (Community Food System) ของ Cornell
University. (2008) ผู ้ ศ ึ ก ษามองว่ า องค์ ป ระกอบของระบบอาหารชุ ม ชนอย่ า งเกษตรกรได้ มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับปัจจัยภายนอกซึ่งก็คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมส่งผลให้วัตถุประสงค์ของ
การผลิตได้เปลี่ยนไปจากการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นการผลิตเพื่อนำไปไปขายสู่ ตลาด
วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับภาพรวมของความต้องการของคนในชุมชนภายใต้อิทธิพลจาก
ปัจจัยภายนอกทั้ง 3 ปัจจัย แต่ขณะเดียวกันระบบอาหารสามารถมองได้เป็น 2 ระดับเช่นเดียวกัน
กล่าวคือ ระบบอาหารระดับครัวเรือนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตจะต้องพิจารณาเรื่องการผลิตโดย
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คำนึงถึงปัจจัยเรื่องเงินทุน แรงงาน และที่ดิน ส่วนระบบอาหารชุมชนจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงสามารถแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกได้เป็นอีก 2
ประเด็น คือ ประเด็นครัวเรือน: จุดเริ่มต้นของการผลิต และ ประเด็นปัจจัยภายนอก: ผลกระทบ
ต่อคนในระบบอาหาร
1.1 ครัวเรือน: จุดเริ่มต้นของการผลิต
ระบบอาหารครัวเรือนเป็นระบบที่ผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงชีพคนในครัวเรือนแต่เมื่อภาพรวม
ใหญ่อย่างระบบอาหารชุมชนได้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ดังนั้นในมุมของระบบอาหารครัวเรือนจึง
จำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อให้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ของระบบอาหารชุมชนที่เป็นภาพรวมใหญ่
โดยปัจจัยภายในแต่ละครัวเรือนที่จะต้องคำนึงถึงคือต้นทุน แรงงาน และที่ดิน แต่ขณะเดียวกันจำเป็น
จะต้องพิจารณาถึงความต่างของช่วงเวลาแต่ละยุคด้วยเช่นกัน
1.1.1 ต้นทุน
ต้นทุนเป็นปัจจัยภายในอย่างแรกที่เกษตรกรในแต่ละครัวเรือนจะคำนึงถึง กล่าวคือ การปลูก
พืชแต่ละชนิดจะมีต้นทุนที่ต่างกันอีกทั้งเกษตรกรจำเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงราคาผลผลิตดังนั้นการ
ตัดสินใจปลูกพืชจึงต้องคำนึงสภาพคล่องทางการเงินในครัวเรือนด้วยเช่นกัน เนื่องจากแต่ละครัวเรือน
ไม่ได้ปลูกพืชเพียงชนิดเดียวแต่ปลูกพืชตามฤดูกาลที่หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปีดังนั้นจึงต้องวางแผน
ทั้งเรื่องทุนสำหรับใช้ในการเกษตร ทุนสำหรับใช้จ่ายในครัวเรือน
ยุคก่อนปี พ.ศ. 2500 เป็นยุคที่มีการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนอย่างเต็มตัวและสามารถหา
อาหารจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติได้ ต้นทุนการผลิตในยุคนี้จึงถือว่ามีน้อย อาจจะมีค่าใช้จ่าย
ทางด้านอุปกรณ์การเกษตรบ้างแต่ไม่มากเท่ากับในยุคถัดมา
ยุค ปี พ.ศ. 2500-2530 ยุคนี้เป็นยุคที่เริ่มมีการเข้ามาของพืชเศรษฐกิจจึงต้องมีการวางแผน
เรื่องการเงินในครัวเรือน กล่าวคือ มีการแบ่งเงินในครัวเรือนเป็นเงินที่ใช้สำหรับการทำการเกษตรและ
เงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปลูกพืชเพื่อ
นำออกไปขายสู่ตลาดดังนั้นจึงต้องคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการทำการเกษตรใหม่ โดย
ค่าใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณสำหรับการปลูกพืช คือค่าใช้จ่ายเรื่องเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี และแรงงาน
ถ้าหากจำเป็น ดังนั้นในช่วงยุคนี้แม้จะเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้ราคาดีหรือมีการสนับสนุ นการ
ปลูกจากภาครัฐแต่เกษตรกรเริ่มมีหนี้สินจากการลงทุนปลูกพืชแต่ทั้งนี้การเป็นหนี้สินขึ้นอยู่กับฐานะ
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ครัวเรือนของเกษตรกรด้วยเช่นกัน หากการเงินของครัวเรือนอยู่ในระดับที่ดีจะสามารถมีต้นทุนในการ
ปลูกพืชโดยไม่ต้องอาศัยการกู้ยืมเงิน
ยุคหลัง ปี พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน เป็นยุคที่เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนเรื่อง
ต้นทุนการปลูกพืชแล้วพอสมควรอีกทั้งค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนการปลูกพืชมักจะคงที่และมีจำนวน
เท่ากันในเกือบทุกปีแต่อาจจะมีต้นทุนในการปลูกพืชเป็นจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดพืชและ
ปริมาณที่ต้องการปลูก ทุนสำหรับการปลูกพืชอาจได้มาจากการขายผลผลิตพืชเช่นกันเนื่องจากหลาย
ปีที่ผ่านมาเกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือหลายครัวเรือนมีการปลูกพืชหลายชนิด ดังนั้นจึงมีการ
นำเอาเงินจากการขายผลผลิตพืชชนิดหนึ่งมาลงทุนกับการปลูกพืชอีกชนิดหนึ่ง เช่น นำเงินที่ได้จาก
การขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นต้นทุนสำหรับการซื้อปุ๋ยและสารเคมีในการดูแลสวนลำไย
เป็นต้น ส่วนด้านทุนสำหรับใช้จ่ายในครัวเรือน จะเป็นเงินที่ถูกแบ่งมาจากการขายผลผลิตทาง
การเกษตร ดังนั้นถ้าราคาผลผลิตดี เกษตรกรจะมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถมีเงิน
เก็บและนำไปใช้หนี้ได้ในบางครัวเรือน
1.1.2 แรงงาน
แรงงานเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญสำหรับการทำการเกษตรในภาคครัวเรือนแต่ด้วยพลวัตของ
ระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือจึงทำให้ความหมายของคำว่าแรงงานเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของ
การทำการเกษตรซึ่งสามารถแบ่งแรงงานตามยุคสมัยได้ดังนี้
ยุ ค ก่ อ นปี พ.ศ. 2500 จำนวนแรงงานภาคการเกษตรจะสั ม พั น ธ์ ก ั บ จำนวนสมาชิ ก ใน
ครอบครัว กล่าวคือ ในยุคนี้มีการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักทำให้บุตรหลานในครอบครัวที่เกิด
มามีแนวโน้มที่จะเป็นเกษตรกรด้วยเช่นกันอีกทั้งยังมีการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรกรมาตั้งแต่เด็ก
ความรู้และประสบการณ์ด้านการทำเกษตรกรรมจึงถูกถ่ายทอดให้แก่บุตรหลานได้โดยง่ายอีกทั้งคนใน
ยุคนี้เริ่มทำการเกษตรตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้นสมาชิกในครัวเรือนจึงนับว่าแรงงานภาคการเกษตรด้วย
เช่นกัน
ยุค ปี พ.ศ. 2500 - 2530 ดังที่ได้กล่าวไปว่ายุคนี้เริ่มมีการปลูกพืชเพื่อนำผลผลิตไปขายสู่
ตลาดดังนั้นแรงงานในบางครัวเรือนจึงไม่เพียงพอกับการทำการเกษตรในพื้นที่หลายไร่จึงต้องมีการ
จ้างงานหรือการรวมกลุ่มที่เรียกว่า การลงแขก เมื่อถึงช่วงปลายยุคนี้ได้เริ่มมีการหันไปประกอบชีพ
รับจ้างนอกบ้านดังนั้นแรงงานที่เหลืออยู่จึงมีน้อยลงส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มทำการเกษตรและการ
จ้างแรงงานมากขึ้น
107

ยุคหลัง ปี พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน เป็นยุคที่อาจจกล่าวได้ว่าแรงงานในครัวเรือนไม่สัมพันธ์กับ
จำนวนสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากสมาชิกบางคนไม่ได้เป็นแรงภาคการเกษตร ครัวเรือนหนึ่ง ๆ มี
การประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพขึ้นไปเนื่องจากการเป็นเกษตรกรมีรายได้ที่ไม่แน่นอนซึ่งส วน
ทางกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ยังคงมีเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงมีบางคนในครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพอื่นด้วย แรงงานภาคการเกษตรที่เหลืออยู่จึงต้องถูกนำมาวางแผนพิจารณาร่วมกับต้นทุน ถ้า
หากแรงงานในครัวเรือนมีน้อยแต่ต้องการทำการเกษตรในพื้นที่กว้างจึงจำเป็ นจะต้องมีการจ้าง
แรงงานเข้ามาช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาเรื่องอายุของเกษตรกร ถ้าหากเกษตรกรเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ เรี่ยวแรงในการทำการเกษตรน้อยลงจะมีความจำเป็นที่ต้องมีการจ้างแรงงานเข้ามาช่วยเหลือ
หรือต้องหาเทคโนโลยีสำหรับช่วยผ่อนแรงและลดระยะเวลาในการทำการเกษตร ตัวอย่างเช่น การ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีการนำรถไถที่สามารถหยอดข้าวโพดพร้อมกับใส่ปุ๋ยมาใช้ ทำให้เกษตรกร
ประหยัดเวลาในขั้นตอนของการหว่านเมล็ดไปได้มาก
1.1.3 ที่ดิน
ที่ดินเป็นอีกปัจจัยในครัวเรือนที่ถูกนำมาพิจารณาร่วมกับต้นทุนและแรงงานเมื่อจะทำ
การเกษตร ในช่วงยุคแรกที่ดินมักไม่เป็นปัญหาสำหรับการผลิตแต่เมื่อความต้องการทางผลผลิต
ทางการเกษตรมากขึ้น ความต้องการใช้ที่ดินของเกษตรกรจึงมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
ยุคก่อนปี พ.ศ. 2500 เป็นยุคที่มีการครอบครองที่ดินเป็นของตัวเองทั้งในแง่ของที่อยู่อาศัย
และพื้นที่ทางการเกษตร ที่ดินสำหรับเกษตรกรในยุคนี้ไม่ถือว่ามีปัญหาเรื่องจากเป็นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนจึงไม่จำเป็นต้องใช้ที่ดินในการทำการเกษตรมากนัก เท่าที่ถือครองอยู่จึงเพียงพอ
แล้วสำหรับเกษตรกรแต่ละครัวเรือน
ยุ ค ปี พ.ศ. 2500 – 2530 เนื ่ อ งจากเป้ า หมายการผลิ ต ของระบบอาหารชุ ม ชนเริ่ ม
เปลี่ยนแปลงไปในยุคส่งผลให้ภาคครัวเรือนต้องขยายพื้นที่ทำการเกษตรของตนให้มากขึ้นโดยในช่วง
ต้นของยุคนี้พื้นที่ทำการเกษตรยังไม่มีเส้นแบ่งที่แน่ชัดจึงการเข้าไปถางป่า ตัดต้นไม้เพื่อเตรียมพื้นที่
สำหรับปลูกพืชของเกษตรกรจึงมีให้เห็นอยู่เนือง ๆ ดังนั้นช่วงยุคนี้จึงปรากฏพื้นที่ทำการเกษตรบน
พื้นที่ป่าและบนพื้นที่สูงขึ้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เกษตรกรที่ถือครองที่ดินจะต้องมีการวางแผน
และแบ่งสัดส่วนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่ จะปลูกเนื่องจากพืชแต่ละชนิดเติบโตได้ใน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน อย่างเช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะปลูกไว้บนพื้นที่สูง ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และ
ข้าวจะถูกปลูกอยู่ในบริเวณท้องนา เป็นต้น
108

ยุคหลัง ปี พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน เกษตรกรในหลายครัวเรือนของยุคนี้มักจะปลูกพืชตาม
ฤดูกาล กล่าวคือ การวางแผนเรื่องที่ดินว่าจะใช้สำหรับเพาะปลูกพืชชนิดใดจะถือเอาฤดูกาลทำนาเป็น
หลัก เกษตรกรมักจะปลูกพืชเพิ่มขึ้นในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวและช่วงที่กำลังรอข้าวเจริญเติบโต
ดังนั้นจึงมีการจัดสรรการปลู กพืชโดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ อย่างเช่น การปลูกมันสำปะหลัง
ข้าวโพดนา พืชผักสวนครัว จะทำหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จซึ่งจะตรงกับช่วงฤดูร้อน พืชที่ปลูกจึง
เป็นพืชที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมากนัก ส่วนลำไย ข้าวโพดไร่ เป็นพืชที่อาศัยน้ำฝนในการเจริญเติบโตจึงมี
การปลูกและดูแลในช่วงฤดูฝนโดยจะมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวไล่เลี่ยกันกับข้าว นอกจากนี้ที่ดินยังสัมพันธ์
กับแรงงาน กล่าวคือ หากมีที่ดินแต่แรงงานไม่มีหรือไม่เพียงพอ จะมีการให้เช่าพื้นที่ทำการเกษตรโดย
ก่อนเช่าจะมีการตกลงเรื่องค่าเช่า อาจจะจ่ายในรูปแบบของผลผลิตหรือราคาผลผลิตก็ ได้ทั้งสิ้นโดย
สัดส่วนของการจ่ายค่าเช่าขึ้นอยู่กับเจ้าของพื้นที่และผู้เช่าจะตกลงกัน
การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของระบบอาหารชุมชนที่เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่กว่าระบบอาหาร
ครัวเรือนส่งผลให้เจ้าของปัจจัยการผลิตอย่างครัวเรือนจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อให้
สัมพันธ์กับเป้าหมายของระบบอาหารชุมชนแต่ขณะเดียวกันต้องพิจารณาถึงปัจจัยภายในของแต่ละ
ครัวเรือนด้วยเช่นกันเพื่อให้ครัวเรือนที่เป็นพื้นฐานของระบบอาหารสามารถเป็นผู้ผลิตได้อย่างมั่นคง
และมีความเหมาะสมกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงในระบบอาหารชุมชน
1.2 ปัจจัยภายนอก: ผลกระทบต่อคนในระบบอาหาร
หัวข้อนี้จะเป็นการกล่าวถึงปัจจัยภายนอกอย่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของเกษตรกรภายในระบบอาหาร เนื่องจากปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ดังนั้นการเข้ามาอิทธิพลต่อระบบอาหารจึงทำให้เกิดความเสี่ ยงในแง่ของผลผลิตทาง
การเกษตรแก่เกษตรกรในชุมชนซึ่งส่งผลให้เกิดการหาวิธีรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวในแต่ละปี
นอกจากนี้ระบบอาหารชุมชนบ้านาไลยเหนือเป็นระบบอาหารที่มีการพัฒนาตามพัฒนาการของสังคม
จากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมทำให้มีความสัมพันธ์และได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยสามารถมองเห็นได้จากการที่เริ่มมีการผลิตเพื่อจำหน่าย ความเสื่อม
โทรมของป่าไม้และปัญหาความแห้งแล้งอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรที่มากเกินไปเพื่อผลิตพืชผล
ทางการเกษตร มีการใช้สารปุ๋ย สารเคมี และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต เพื่อลดระยะเวลาและ
ลดการใช้แรงงาน อีกทั้งยังส่งผลให้วัฒนธรรมการเกษตรอย่างการลงแขกที่เป็นการเสริมสร้า ง
ความสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติกลายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์คล้ายคลึงกับการจ้างแรงงาน
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1.2.1 เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
อย่างชัดเจนทั้งยังเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ผลกระทบต่อคนในระบบอาหารชุมชนจึงมีให้เห็นอย่าง
ชัดเจนแต่ช่วงก่อนที่พืชเศรษฐกิจจะเข้ามาสู่ระบบอาหารเป็นช่วงที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจจากภายนอก
ยังไม่มีผลกระทบต่อระบบอาหารชุมชนมากนักด้วยเป็นการผลิตเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน เรื่องของ
ราคาผลผลิตและต้นทุนการปลูกจึงไม่มีผลใดใดต่อเกษตรกรในยุคนั้นก่อนพืชเศรษฐกิจเข้ามา
เมื่อพืชเศรษฐกิจเข้ามาสู่ระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ อิทธิพลของราคาพืชผลทาง
การเกษตรและต้นทุนการปลูกจึงเริ่มส่งผลต่อตัวเกษตรกรมากขึ้น เกษตรกรเริ่ม มีการเลือกปลูกพืช
โดยมีเงื่อนไขว่าราคาผลผลิตต้องดีและด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ ในช่วงนั้นส่งผลให้ช่วงแรกของ
การปลูกพืชมีราคาผลผลิตที่ดี อีกทั้งเกษตรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชจากเดิมที่ใช้เพียงแค่ปุ๋ยอินทรีย์
และดูแลพืชผลทางการเกษตรตามธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนมาเป็นการใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีช่วยเร่งการ
เจริญเติบโตและยากำจัดศัตรูพืช แม้สารเคมีเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตปริมาณเพิ่มมากขึ้น
แต่ก็ทำให้เกษตรกรเริ่มมีต้นทุนการปลูกพืชที่สูงขึ้นมากเรื่อย ๆ เช่นกันซึ่งสวนทางกับราคาของผลผลิต
ที่เริ่มมีความไม่แน่นอนในแต่ละปี
ปัจจุบันนี้ราคาผลผลิตทางการเกษตรนับว่าเป็นหัวใจหลักของการผลิตในระบบอาหารชุมชน
บ้านนาไลยเหนือ เกษตรกรหลายครัวเรือนปลูกพืชตามความต้องการของตลาดและพืชที่มีราคา
ผลผลิตที่ดี แม้จะมีความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตที่ผันผวนให้แบกรับแต่เกษตรส่วนมากยังลงทุนทำ
การเกษตรต่อไปอีกทั้งยังเพิ่มจำนวนชนิดของพืชที่ปลูกโดยทำการปลูกพืชหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี
ทำให้ได้รับรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรอยู่ตลอดแม้ว่าจะมีราคาต่ำในบางปีแต่ถือว่ายังประกอบ
อาชีพเกษตรกรต่อไปได้
1.2.2 สังคม
ปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงงานในภาคการเกษตรของชุมชนบ้านนาไลยเหนือแม้
อาจจะเห็นผลกระทบไม่ชัดเจนแต่มีผลต่อสัดส่วนแรงงานเกษตรกรในชุมชนในระยะยาวอย่างแน่นอน
กล่าวคือ แต่เดิมสังคมของชุมชนบ้านนาไลยเหนือเป็นสังคมเกษตรกรรมดังนั้นอาชีพหลักของคนใน
ชุมชนคืออาชีพเกษตรกรเป็นหลัก การหมุนเวียนแรงงานจากรุ่นสู่รุ่นจึงเกิ ดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในทุกปี
เมื่อแรงงานผู้สูงอายุไม่สามารถทำการเกษตรได้จะมีแรงงานอายุน้อยก็จะเข้ามาแทนที่
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เมื่อเกษตรกรไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตในครัวเรือนแต่ยึดถือการหารายได้จากการขายผลิตทาง
การเกษตรที่มีความไม่แน่นอน ทำให้อาชีพเกษตรกรถูกมองว่าเป็นอาชีพที่ค วามก้าวหน้าช้าและเป็น
อาชีพใช้แรงงานอีกทั้งต้องทำงานหนักตลอดทั้งปี ภาพลบของอาชีพเกษตรกรจึงส่งผลให้คนรุ่นใหม่
เกิดการเคลื่อนย้ายไปสู่อาชีพอื่นมากขึ้น คนรุ่นใหม่เข้าสู่การเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมน้อยลงทำให้
แรงงานที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นแรงงานที่เกือบเข้าสู่วัย ผู้สุงอายุและเข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วโดยแรงงาน
ดังกล่าวเป็นแรงงานที่มาจากครัวเรือนของเกษตรกร แต่หากเป็นแรงงานภาคการเกษตรที่กลายมา
เป็นอาชีพรับจ้างรายวันในปัจจุบันยังถือได้ว่ามีแรงงานเป็นคนรุ่นใหม่อยู่บ้างซึ่งแรงงานเหล่านี้มี
แนวโน้มจะได้รับการจ้างงานมากขึ้นในอนาคตเมื่อแรงงานในครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรเองไม่
ไหว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานเกษตรกรของชุมชนบ้านนาไลยเหนือจึงมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนรูปแบบไปจากการใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นการถือครองปัจจัยการผลิตอย่างที่ดินเองแต่
อาศัยการจ้างแรงงานจากภาคการเกษตร
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเกษตรกรสัมพันธ์กับงานศึกษา แรงงานกับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาคการเกษตรไทย ของ กรวิทย์ ดันศรี (2556) บางประการ ที่พบว่า กลุ่มแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15
-39 ปี มีจำนวนลดลงโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ (15 - 24 ปี) จึงกล่าวได้ว่าแรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่
ภาคเกษตรน้อยลงส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตในอนาคตลดลงเนื่องจากปัญหาสุขภาพของแรงงาน
และข้อจำกัดในการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สาเหตุสำคัญที่แรงงานในภาคเกษตรขาดแคลนพอจะสรุปได้ส ามประการ คือ ประการแรก
เกิดจากทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ที่เห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานที่หนัก ราคาไม่แน่นอน ผลผลิต
ต้องพึ่งพาธรรมชาติซึ่งมีความไม่แน่นอนของสภาพอากาศสูงด้วยปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้แรงงาน
เคลื่อนย้ายไปสู่แรงงานนอกภาคเกษตรมากขึ้น
ประการที่สองต้นทุนการผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอดโดยเฉพาะ
ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรที่คาดว่ามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 35 ของต้นทุนการผลิต
รวมถึงต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับต่ำและไม่แน่นอน
ประการสุ ด ท้ า ยคื อ ระบบการประกั น ภั ย พื ช ผลทางการเกษตร (Crop Insurance) ยั ง มี
ข้อจำกัดและไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เนื่องจากขาดการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังทำให้ที่ผ่าน
มาเกษตรกรมีข้อจำกัดในการที่จะลดความเสี่ยงของผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหาย
แก่ผลผลิต บั่นทอนต่อฐานะและความมั่นคงในอาชีพ
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สถานการณ์ทางด้านแรงงานภาคการเกษตรของชุมชนบ้านนาไลยเหนืออาจมีแนวโน้มที่
แรงงานภายในครัวเรือนที่เป็นคนรุ่นใหม่ลดลงแต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ถึงกับขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตรเนื่องจากยังมีการจ้างแรงงานจากบุคคลภายนอกครัวเรือนซึ่งหากในอนาคตอาชีพเกี่ยวกับ
แรงงานภาคการเกษตรกลายมาเป็นอาชีพที่ได้รับเงินค่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ สามารถเลี้ยงชีพได้และไม่
จำเป็นต้องเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเองก็อาจทำให้อาชีพนี้มีแรงงานหมุนเวียนอยู่เช่นเดิมเพียงแต่
เปลี่ยนรูปแบบไปเพียงเท่านั้น
1.2.3 สิ่งแวดล้อม
ปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้ อมเกี่ ย วข้ อ งกับ การใช้ทรั พยากรมากเกินในการทำการเกษตรของ
เกษตรกรชุมชนบ้านนาไลยเหนือ แม้ว่าการใช้ทรัพยากรที่มากเกินไปจะไม่ส่งผลให้เห็นแบบทันทีทัน
ทันใดแต่เมื่อเวลาผ่านไปผลกระทบเหล่านั้นจะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลง ทรัพยากรน้ำที่ไม่เพียงพอ รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน
จากลักษณะทางกายภาพของชุมชนบ้านนาไลยเหนือในบทที่ 3 แสดงให้เห็นว่าชุมชนบ้านนา
ไลยเหนือถือได้ว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่าไม้ น้ำ และดิน ดังนั้นการทำ
การเกษตรในยุคบริโภคในครัวเรือนจึงได้ผลผลิตดีและเกษตรกรยังใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นส่งผลให้
ทรัพยากรในชุมชนจึงยังอุดมสมบูรณ์เรื่อยมาจนกระทั่ง มีการปลูกพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และยางพาราที่ทำให้มีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตรโดยจะมีการตัดไม้
ขยายพื้นที่การเกษตรของตนเข้าไปบริเวณพื้นที่ป่าปีละนิดและเมื่อนานวันเข้าต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ
ก็เหลือน้อยเต็มที
ปัจจุบันชุมชนบ้านนาไลยเหนือเผชิญกับปัญหาความแห้งแล้งจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ไม่
เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรและปัญหาสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ฝนตกน้อยบ้าง ฝน
ตกหนักบ้างจึงเกิดทั้งสถานการณ์แห้งแล้งและน้ำท่วมบ้างสลับกันไป ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนี้ยัง
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลงเนื่องจากปริมารน้ำไม่เพียงพอทำให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโต
ได้ไม่เต็มที่
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อผลผลิตสอดคล้องกับการศึกษาของ Pual ที่ถูกกล่าวไว้ใน
งานของ ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ (2562) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินแนวทางระบบเกษตรที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรกึ่งยังชีพบนพื้นที่
สู ง : กรณี ศ ึ ก ษาตำบลบ้ า นทั บ และตำบลปางหิ น ฝน ในอำเภอแม่ แ จ่ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดย
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กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ ว่า ภาคเกษตรกรรมกำลังเผชิญกับความท้าทายที่
รุนแรงในการเพิ่มความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลให้ผลผลิตลดลง
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นทำให้เห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของระบบอาหารชุมชนบ้านนา
ไลยเหนือกำลังประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตทำให้เกษตรกรต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในทุกปี ดังนั้นการเผชิญหน้ากับความท้ายทายใหม่ ๆ นี้ผลักดันให้
เกษตรกรต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดและมีความมั่นคงในฐานะผู้ผลิตของระบบอาหาร
ชุมชนต่อไป

2. ภาวะยืดหยุ่นของเกษตรกรต่อพลวัตระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ
ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อ ที่แล้วว่าพลวัตระบบอาหารส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้อยู่ในระบบ
อาหารดังนั้นเกษตรกรจำเป็นต้องมีการปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของระบบอาหารอันสัมพันธ์
กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้แนวคิดผู้ศึกษาเลือกเอามาศึกษาปรากฏการณ์พลวัตระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบล
อ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คือแนวคิดภาวะยืดหยุ่น (Resilience) Chillrud. (2017)
2.1 การปรับตัวต่อความแห้งแล้ง
พลวัตของระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 – 2530 ที่เริ่มมีการ
เข้ามาของพืชเศรษฐกิจดังนั้นเกษตรกรในชุมชนจึงจำเป็นต้องรับตัวให้เข้ากับเป้าหมายของระบบ
อาหารที่เปลี่ยนไป การปรับตัวของเกษตรในช่วงยุคนี้คือ การปรับตัวเรื่องการเรียนรู้การปลูกพืช
เศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นพืชชนิดใหม่สำหรับเกษตรกรอีกทั้งยังต้องมีการวางแผนและพิจารณาเรื่องต้นทุน
แรงงาน และที่ดินสำหรับการปลูกพืชแต่ละชนิด ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อที่แล้วว่าตอนที่พืชเศรษฐกิจ
เริ่มมีบทบาทต่อชุมชนบ้านนาไลยเหนือส่งผลให้มีขยายพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้ทรัพยากรเสื่อมโทรม
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในช่วงต่อมา
ยุคหลังปี พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน เป็นยุคที่เริ่มเห็นผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรที่มาก
เกินไปสำหรับการทำการเกษตรโดยปัญหาที่เกษตรกรได้เผชิญอยู่ในขณะนี้คือปัญหาความแห้งแล้งที่
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ส่งผลให้ปริมาณน้ำในการทำการเกษตรไม่เพียงพอซึ่งเกษตรกรแต่ละครัวเรือนต่างมีวิธีรับมือกับ
ปัญหาความแห้งแล้งนี้แตกต่างกันไป
ครัวเรือนของนางสาวศรีพา สูงเนินและครัวเรือนของนางเหวี่ยน คำป้อ รับมือกับปัญหา
ปริมาณน้ำไม่พอเพียงสำหรับการปลูกข้าวโพดนาด้วยการพักการปลูกการข้าวโพดนาเอาไว้ก่อนโดย
เกรงว่าถ้าหากฝืนทำต่อ ปริมาณผลผลิตที่ได้จะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
ครัวเรือนของนางราตรี มุงต่อม รับมือ กับปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการปลูกลำไย
โดยการเปิดน้ำประปาใส่ถังจากที่บ้านแล้วใช้รถขนส่งไปรดต้นลำไยของตนเองที่พื้นที่การเกษตร
ครัวเรือนของนางฐานิดา สะบันงาและครัวเรือนของนายสีใส นามพุทรา รับมือกับปัญหา
ความแห้งแล้งโดยการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกโดยเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นการ
ปลูกมันสำปะหลังที่มีราคาดีเช่นเดียวกัน
ขณะบางครัวเรือนมีการขุดสระไว้บริเวณพื้นที่การเกษตรของตนทั้งในพื้นที่นาและพื้นที่สวน
การมีสระอยู่ในพื้นที่การเกษตรของตนเองทำให้ความกังวลเรื่องน้ำไม่พอสำหรับการทำการเกษตรเบา
บางลงไปได้ค่อนข้างมากแต่ไม่ได้เหมาะสมกับเกษตรกรทุกคนเนื่องจากการขุดสระจำเป็นต้องใช้เงิน
จำนวนไม่น้อย
ความเกี่ยวข้องของเกษตรกรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มองแยกขาดออกออกจากกั นไม่ได้
เนื ่ อ งจากพื ช ที ่ เ กษตรกรได้ ป ลู ก ในแต่ ล ะปี ล ้ ว นถู ก นั บ รวมเข้ า กั บ สิ ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง นั ้ น การนำ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แต่เดิมมาใช้สำหรับการทำการเกษตรจึงก่อให้เกิดคความเสียหายมายังตัว
เกษตรกรด้วยเช่นกัน อย่างเช่น กรณีของการประสบปัญหาความแห้งแล้งหรือปริมาณน้ำไม่ เพียงพอ
ของชุ ม ชนบ้ า นนาไลยเหนื อ ที ่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ใ นและช่ ว งเวลาของเกษตรกรและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อกันและกันมาเป็นลำดับขั้นจนถึงปัจจุบัน การปรับตัวของเกษตรกร
ภายใต้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ส่วนตัวในระดับครัวเรือนเนื่องจากมีพื้น ที่ทำ
การเกษตรและปัจจัยภายในครัวเรือนทั้งสามปัจจัย ที่แตกต่างกัน การรับมือกับปัญหาจึงแสดงวิธีการ
รับมือกับปัญหาออกมาในรูปแบบที่ต่างกันแต่สามารถแก้ปัญหาความแห้งแล้งในระดับครัวเรือนได้
เช่นกัน
การรับมือต่อปัญหาความแห้งแล้งในระดับชุมชนในปัจจุบันจะสามารถแบ่งออกได้ เป็น 2
รูปแบบ คือ การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เป็น
การนำข้อกฎหมายมาบังคับใช้ร่วมกับเรื่องความเชื่อผีผู้ดูแลป่าเมื่อมีการตัดต้นไม้ใหญ่ภายในป่า แม้ว่า
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ชาวบ้านในชุมชนบ้านนาไลยเหนือมีความเชื่อพื้นฐานในด้านผีผู้ดูแลป่าและจะต้องทำพิธีกรรมขอขมา
ก่อนตัดต้นไม้ทุกครั้งเป็นทุนเดิมแต่การตัดต้นไม้ยังมีอยู่ให้เห็นเนือง ๆ เนื่ องจากตัวชาวบ้านเองไม่ได้
ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาหลังจากการตัดไม้ทำลายป่าเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งการประกอบ
พิธีกรรมขออนุญาตตัดต้นไม้แก่ผีผู้ดูแลป่านับเป็นการขออนุญาตอย่างถูกต้องจึงไม่มีความกังวลใดใด
ต่อการตัดต้นไม้ แต่เมื่อผู้นำชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างกรมป่าไม้ได้เข้ามาควบคุมและนำข้อ
กฎหมายการห้ามตัดต้นไม้ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้ามาบังคับใช้จึงทำให้ชาวบ้าน
ในชุมชนเริ่มมีการตัดต้นไม้น้อยลงเนื่องจากเกรงกลัวความผิดตามกฎหมายและการขออนุญาตตัดไม้
จากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เป็นเรื่องที่มีขั้นตอนซับซ้อน อีกทั้งยังมีการขอความร่วมมือจากคนในชุมชน
ด้วยกันเองเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลเรื่องการตัดต้นไม้ การให้ชาวบ้านในชุมชนเริ่มมีบทบาทหน้าที่
ในการดูแลป่าไม้ด้วยตนเองเป็นการช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความรับผิดชอบและปลูกจิตสำนึกต่อ
การดูแลทรัพยากรในชุมชนทำให้เกิดความหวงแหนและหันมาช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนเอาไว้
รวมถึงช่วยให้เกิดการฟื้นตัวของป่าไม้ในชุมชนด้วยเช่นกัน
การอยู่กับความเชื่อเรื่องผีมานานของชาวบ้านในชุมชนบ้านนาไลยเหนือทำให้เกิดความคุ้น
ชินต่อเรื่องผีและรู้จักวิธีรับมือกับความเชื่อเหนือธรรมชาติหากจะมีผลกระทบอันเกิดจากการตัดต้นไม้
ใหญ่ ความเกรงกลัวต่อเรื่องผีจึงเบาบางลงแต่ไม่ถึงกับหายไป การนำเอาข้อกฎหมายมาประยุกต์ใช้
ร่วมกับการมอบความรับผิดชอบให้ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้จึงเป็นวิธีการใหม่ที่
สามารถนำมาควบคคุมการตัดต้นไม้ ในชุมชนพร้อม ๆ กับเป็นการสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่า
ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนซึ่งทำให้เกิดความยั่งยืนกว่าการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว
รูปแบบต่อมาเป็นการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น การขอความร่วมมือจากเกษตรกรภายใน
ชุมชนช่วยเหลือกันเพื่อขุดลอกลำห้วยและลำน้ำที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งน้ำทำการการเกษตรเพื่อให้
เกษตรกรสามารถมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดปี รวมทั้งการสร้างระบบสาธารณูปโภคอย่างระบบ
ประปาเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในชุมชน แม้ว่าระบบประปาจะมาจากแหล่งน้ ำตาม
ธรรมชาติดังเดิมและเกิดปัญหาเรื่องปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อเกษตรกรทุกคนบางปีแต่เกษตรกรใน
ชุมชนสามารถประชุมและปรึกษาหาข้อตกลงในการจัดสรรน้ำร่วมกันได้
การปรับตัวดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานศึกษา ลุ่มน้ำหมัน การจัดการโดยเครือข่ายทางสังคม
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ของ เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ (2559) ที่กล่าวว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่
บริเวณลุ่มแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีแนวทางจัดการน้ำส่วนใหญ่เป็นการจัดการน้ำที่
สัมพันธ์กับป่าต้นน้ำ น้ำผุดและน้ำซับที่ชาวบ้านจัดการโดยจัดทำเป็นเหมืองและประปาภูเขาซางพบ
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เห็นได้ทุกหมู่บ้านในพื้นที่สูงของลุ่มน้ำหมันตอนต้น และบางหมู่บ้านในลุ่มแม่น้ำหมันตอนกลาง และ
ทุกหมู่บ้านในลุ่มน้ำหมันตอนปลาย โดยจะใช้น้ำทั้งในการเกษตรและอุปโภคบริโภค ขณะที่พื้นที่เขต
เมืองตอนกลางส่วนใหญ่จะใช้ระบบประปาภูมิภาค ในส่วนแนวทางการจัดการผืนป่าลุ่มแม่น้ำหมันนัน้
มุ่งไปยังหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดการผืนป่าในส่วนของหมู่บ้านที่อยู่ลุ่มแม่น้ำส่วนกลางและส่วน
ปลายเป็นหลัก โดยใช้เรื่องระบบความเชื่อกับการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนในลุ่มแม่น้ำ
หมันตอนกลาง
จะเห็นได้ว่าการปรับตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุนบ้านนาไลยเหนือเป็นเน้นการรับมือกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นการปรับตัวที่ปลายเหตุ ขณะเดียวกันได้เริ่มมีการให้ความสำคัญ ต่อการ
พยายามอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ผ่านการควบคุมโดยกฎหมายและการสร้างจิตสำนึกแก่ชาวบ้านใน
ชุมชน ด้วยปัญหาความแห้งแล้งของชุมชนบ้านนาไลยเหนือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบุกรุกพื้นที่ป่า
ต้นน้ำจนทำให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติน้อยลงแต่เกษตรกรจึงเน้นการรับมือกับปัญหาปริมาณน้ำ
ที่น้อยลงมากกว่าการตระหนักถึงสาเหตุและความเป็นมาของปริมาณน้ำที่ลดลงในชุมชน ดังนั้นถึงแม้
จะมีการเริ่มควบคุมการตัดไม้ทำลายป่าด้วยกฎหมายรวมไปถึงการสร้างจิ ตสำนึกให้แก่ชาวบ้านใน
ชุ ม ชนไม่ ไ ด้ ม ี ก ารวางแผนระยะยาวเกี ่ ย วกั บ การจั ด การและอนุ ร ั ก ษ์ ผ ื น ป่ า ที ่ เ ป็ น แหล่ ง ต้ น น้ ำ
เช่นเดียวกับชาวบ้านบริเวณลุ่มแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2.2 ราคาผลผลิตตกต่ำ: รวมกลุ่มเพื่อต่อรอง
ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความไม่แน่นอนตั้งแต่ชว่ งยุค ปี พ.ศ. 2500 – 2530 ที่เริ่มมีการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถควบคุมได้เนื่องจากเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงทำได้
เพียงก้มหน้ายอมรับต่อราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนในแต่ละปีอีกทั้งในช่วงเวลานั้นการทำการเกษตรยัง
ไม่มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งดังเช่นปัจจุบันนี้
การรวมกลุ่มของเกษตรกรภายในชุมชนบ้านนาไลยเหนือเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ซึ่งปัจจุบันมี
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสองชนิดที่รวมกลุ่มกันคือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกลำไยแปลงใหญ่ การก่อตั้งกลุ่มทั้งสองนี้ขึ้นต่างมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันคือการสร้างอำนาจใน
การต่อรองราคาผลผลิตกับพ่อค้าคนกลางและการแบ่งปันข่าวสารเรื่องราคาผลผลิต การดูแลพืช
รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ แม้ทั้งสองกลุ่มจะเป็นกลุ่มของเกษตรกรทั้งคู่แต่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกันเองในหมู่เกษตร ส่วนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่เป็นการรวมกลุ่ม
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เนื่องจากเป็นโครงการของรัฐอีกทั้งยังได้งบประมาณสนับสนุนสำหรับการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตลำไย
จึงมีการติดตามผลการดำเนินงานและมีความก้าวหน้ามากกว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจสองชนิดต่างประสบปัญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิตตกต่ำและมี
ความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน การรวมกลุ่มของเกษตรกรจึง
เป็นการสร้างกลุ่มให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการขายผลผลิตทางการเกษตรใน
ท้องตลาดให้มีมากขึ้นซึ่งการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยอาศัยการพึ่งพาราคาตลาดที่กำลังอยู่
ในภาวะที่ไม่แน่นอนทำให้เกษตรกรจำเป็นต้องขายผลผลิตออกไปในราคาต่ำ และมีรายได้ไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน ดังนั้นการรวมกลุ่มจึงเป็นการลดการพึ่งพาปัจจัยทางด้านราคาผลผลิตจากภายนอกชุมชน
เป้าหมายของกลุ่มจะเน้นการช่วยเหลือและสนับสนุนกันเองของเกษตรกรภายในและภายนอกชุมชนที่
ปลูกพืชชนิดเดียวกันรวมถึงการนำความรู้จากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนการปลูกเศรษฐกิจ
เข้ามาบูรณาการร่วมกับประสบการณ์การปลูกพืชของเกษตรกรในชุมชนที่มีอยู่แต่เดิม โดยส่งผลให้
คุ ณ ภาพของผลผลิ ต ทางการเกษตรดี ขึ ้ น และสามารถเพิ ่ มมูล ค่ า ราคาผลผลิ ต เมื ่ อนำออกขายสู่
ท้องตลาดหรือมีการหาช่องทางการขายอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการพึ่งพาตลาดสำหรับการขายผลผลิต
ทางการเกษตรมากจนเกินไป การรวมกลุ่มนี้ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นและคลายคความกังวลให้แก่
เกษตรกรได้ค่อนข้างมากและสามารถใช้เป็นวิธีการรับมือกับราคาผลผลิตผลิตที่ตกต่ำโดยเฉพาะเมื่อ
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านเงินทุนยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเองสามารถพึ่งพาตนเองได้
มากยิ่งขึ้น การรวมกลุ่มของเกษตรกรจึงสำคัญในแง่ของการมีอำนาจการต่อรองราคาผลผลิตและ
สามารถสร้างตลาดอื่นที่นอกเหนือไปจากตลาดหลักที่เอาไว้ใช้สำหรับการขายสินค้าทางการเกษตรใน
ช่วงเวลาปกติ
การปรับตัวโดยการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองนี้สัมพันธ์กับงานศึกษากว่าทศวรรษ
บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ ฮักเมืองน่าน ของ บานจิตร สายรอคำ และถนัด ใบยา (2547) ที่พบว่า
กลุ่มคนฮักเมืองน่านเป็นการสร้างเครือข่ายของคนในพื้นที่ จัดตั้งเป็นโครงการอนุรักษ์พืชพันธุ์พื้นบ้าน
ของเครือข่ายของกลุ่มคนฮักเมืองน่าน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนไปของระบบเกษตรกรรมในจังหวัด
น่านซึ่งเมื่อก่อนทำการเกษตรแบบยังชีพ มีการปลูกพืชที่หลากหลายแต่ปัจจุบันจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น
การปลูกพืชเศรษฐกิจแทน เป็นต้น เครือข่ายของกลุ่มคนฮักเมืองน่านนี้ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนในการพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คน
ตระหนักถึงปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหานอกจากนี้การดำเนินงานของกลุ่มคนฮักเมืองน่านยังสามารถ
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เชื่อมโยงชุมชนกับองค์กรทางสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมีการเผยแพร่ความรู้และประสานงานกับ
หมู่บ้านอื่น ๆ ข้าราชการ สถาบันการศึกษา ฝ่ายปกครอง นักวิชาการ และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือเป็นระบบอาหารที่ให้ ความสำคัญในแง่ของการผลิต
ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจดังนั้นเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องการจะนำผลผลิตออกไปขายสู่
ตลาดจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นภายในระบบอาหารชุมชนโดยปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลกับ
ระบบอาหารมีทั้งปัจจัยภายในอย่าง ต้นทุน แรงงาน และที่ดิน ปั จจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกษตรกรผู้
เป็นเจ้าของการผลิตสามารถควบคุมได้และจะถูกนำมาใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการผลิต
ผลผลิตทางการเกษตรของพืชชนิดหนึ่ง ๆ ส่วนทางด้านปัจจัยภายนอก 3 ปัจจัย คือเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และเมื่อเข้ามากระทบต่อระบบอาหารชุมชนแล้วย่อม
ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามเสมอ เกษตรกรผู้อยู่ในระบบอาหารชุมชนจึงต้องหาวิธีรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยมีการวางแผนและพิจารณาวิธีการที่จะใช้รับมือทั้งในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชนเพื่อให้การประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นไปอย่างมั่นคง

บทสรุป
การศึกษาพลวัตตระบบผลิตอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน เป็นการทำการศึกษาเพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1) ศึกษาสถานการณ์
ระบบผลิตอาหาร และ 2) ศึกษาภาวะยืดหยุ่นภายในชุมชนบ้านนาไลยเหนือ ผ่านการให้ข้อมูลจาก
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างและการศึกษาผ่านกรอบแนวคิด ระบบอาหารชุมชน (Community Food
System) และภาวะยืดหยุ่น (Resilience)
ระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือเป็นระบบอาหารที่แต่เดิมมีจุดประสงค์สำหรับการ
ผลผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ต่อมาเมื่อมีตัวแปรสำคัญอย่างพืชเศรษฐกิจเข้ามามีความสำคัญ ในช่วง
ปี พ.ศ. 2500 – 2530 บทบาทการผลผลิตในระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือจึงเปลี่ยนไปสู่การ
ผลิตเพื่อนำออกขายสู่ตลาดโดยสามารถแบ่งยุคสมัยของระบบอาหารได้เป็น 3 ยุค คือ
ระบบอาหารชุมชนยุคก่อนปี พ.ศ. 2500 เป็นยุคที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
และมีการผลิตเพื่อบริโภคเองภายในคครัวเรือนโดยพืชที่ปลูกกันเป็นส่วนใหญ่คือ ข้าวเหนียว อีกทั้งยัง
เป็นช่วงที่ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศยังอุดมสมบูรณ์ การดำรงชีวิตในยุคสมัยนี้จึงเป็นการ
ดำรงชีวิตแบบที่ไม่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาส่งผลกระทบมากนัก
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ระบบอาหารชุมชนยุค ปี พ.ศ. 2500-2530 ในยุคนี้เริ่มมีการเข้ามาของพืชเศรษฐกิจอย่าง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัวลิสง ถั่วเหลือง เป็นต้น ส่งผลให้จุด ประสงค์ของการผลิตในระบบอาหารชุมชน
เปลี่ยนจากการผลผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนมาเป็นการผลิตเพื่อนำออกขายสู่ตลาดดังนั้นเกษตรกร
ภาคครัวเรือนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของตนให้
เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน คือ ต้นทุน แรงงาน และที่ดิน
ระบบอาหารชุมชนยุคหลัง ปี พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน เป็นยุคที่พืชเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาท
อย่างมากและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบอาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือ การผลิตในระบบอาหาร
ยุคนี้จึงมีทั้งการผลิตเพื่อนำออกขายสู่ตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนโดยพืชที่ปลูกเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก คือ ข้าวเหนียวและพืชผักสวนครัว
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบอาหารหลังจากที่มีพืชเศรษฐกิจเข้ามามีอิทธิพล คือ ทำให้ระบบ
อาหารชุมชนบ้านนาไลยเหนือเกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกอย่าง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นและส่งผลตต่อความเปลี่ยนแปลงในระบบอาหารตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของทั้งสามปัจจัยเหล่านี้ อีกทั้งการเปลี่ยนเป้าหมายการผลิตของระบบอาหารมีผลทำ
ให้เกษตรกรนำทรัพยากรในชุมชนมาใช้สำหรับเป็นปัจจัยการผลิตจำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อมายังปัจจุบันซึ่งพบว่ าชุมชนบ้านนาไลยเหนือประสบปัญหาเรื่องสภาพ
ภูมิอากาศที่แปรวนทำให้ปริมาณน้ำสำหรับการทำการเกษตรกรรมไม่เพียงพอและกระทบไปถึง
ปริมาณผลผลิตทางเกษตรที่ลดลงและรายได้ของเกษตรกร อีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรในชุมชนบ้านนา
ไลยเหนือต้องประสบหลังจากที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลักคือ เรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรที่
ตกต่ำและมีราคาไม่แน่นอนในแต่ละปีส่งผลให้เกษตรกรเผชิญกับสภาวะหนี้สินในภาคครัวเรือน
เกษตรกรผู ้ อ ยู ่ ใ นระบบอาหารชุ ม ชนบ้ า นนาไลยเหนื อ ได้ ม ี ก ารปรั บ ตั ว ตามเวลาและ
จุดประสงค์ของการผลิตในระบบอาหารของชุมชนตั้งแต่ในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยอาศัยความรู้
ประสบการณ์ส่วนตัว และปัจจัยการผลิตของแต่ละครัวเรือน และใช้การจัดการในภาพรวมใหญ่ของ
ระดับชุมชนซึ่งมีทั้งการทำงานร่วมกับคนในชุมชนเองและการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้
สามารถรับมือกับผลกระทบอันเนื่องมาจากปัจจัย ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านนาไลยเหนือยังสามารถยืนหยัดประกอบอาชีพเกษตรกรในการเลี้ยงชีพได้
รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการผลิตในระบบอาหารชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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