ภูมิปัญญาข้ าวกับความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย

จิรัญภรณ์ เกตสมิง

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2559

QJ

'

QJ

v

.,,.

flW ~ l"l~UlfY-:Jfli.J!rn~fY-:JH1vHrni.J

"'

frl_ ~·I· ........................ tll 'il l'HJ"'"''Vl 1J- ~rn '1:11 TYl ti 1'W 'VfW 1i lHm

L.f
.

fJ1 'ii 1'H.I . .. .... .... . . .............. . .: :7. .. .

Q

Q

"'

"'

(~'J . 11ii m 1umiit1.:i)

t . ... ~'~'. .. . . . .01mri'~1l>mn'iV1u1ilvnJ1H1•

>o•ITTl'r.rn1''1.......

( ~ 'j. ~'V'l'J'HU 'lftl cl l'Vfi)

I

Cl

Cl

91
d
~'l 91 ~I
i~'W 'ill'J tu 1trn 11'11'Wffl.Jfl1'J V'l;i 1J l'l m 1J

o' tq 91 Cl

fl tu::;m 1:1.J m1ffV1J1'Vl t11u 'Wu 1i

•

~

u ir1u 11 u \I 'IJV\I

fl l 'JffflEJ 11'l 11J'l1 '1fl ff l'l 'Jff'111fflff l'l 'j l.J'111tl'tu c¥]191 (fl 1'J1J11111fll'J'W'WJ'W1 il\If! lJ)

..

~. ~ ..~ . .. ..... .....iJ1 ::;1i1umrnm1

ffl ffl'l'Jl'ill'JV.. .. .

(~'J . fftJ'Vl ff1Tfl'Hll':i)

o/.~ .Y.!.P.~ . . . . . . . .... .· """""

rn•ITTllm1mri'...

c~ 1. ir'W
n fil I 'lft1cl 1'W 1)
•

.

\

tll'ill'.itl. .. ........... . . ... ... . .

.~'!f1u1r1irmmm.,
.

L-_i..·~ ....................fl'J'.il.Jfll';j

p~:•l

. . ... '/C~ ·~~~-~ ;;:~~~;
•

~w

. . ... . . . . .

n>rnm>

..:u
d

'j'e)\lfflff\91 'j l 'ill';i ti .. .. . ....... ... . . ...... . .. .. . . . .. . . .. . .. . . ..... .. .... .... ....... fltu1J~

l.Jfl'Jlfll.J 2560

บทคัดย่ อ
ชื่ อวิทยานิพนธ์
ชื่ อผู้เขียน
ชื่ อปริญญา
ปี การศึกษา

ภูมิปัญญาข้าวกับความมัน่ คงทางอาหารในประเทศไทย
นางสาวจิรัญภรณ์ เกตสมิง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารการพัฒนาสังคม)
2559

การศึ ก ษานี้ เพื่ อ 1) ศึ กษาภู มิ ปั ญญาในการทํานาของชุ ม ชนบ้านข้าวงาม อําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา และรวบรวมเป็ นองค์ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ ภู มิ ปั ญ ญาข้าว 2) ศึก ษาผลของ
ภูมิปัญญาข้าวในท้องถิ่ นต่อความมัน่ คงทางอาหารของชุ มชน บ้านข้าวงาม อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา และ 3) ศึกษาปั ญหา อุ ปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้ภูมิปัญญาข้าวใน
ท้องถิ่นต่อความมัน่ คงทางอาหาร โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ กเจาะจงกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญ 15
คน เป็ นผูน้ าํ ชุมชน สมาชิกในชุมชนที่ประกอบอาชีพและ/หรื อมีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการทํานา
ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุ มชนปลูกข้าวเจ้าเป็ นหลัก เพราะลักษณะพื้นที่เป็ นดินเหนี ยว ทํานาปี
ละ 2 รอบ คือ เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน - กรกฎาคม มีพิธีกรรมที่สําคัญมาก
สุ ด คื อ รั บ ขวัญ แม่ โ พสพ กระบวนการเรี ยนรู ้ เกิ ด จากการสั ง เกตจากคนรุ่ นก่ อ นและผู ้มี
ประสบการณ์ ใช้วิธีให้ร่วมลงมือปฏิ บตั ิไปด้วยกันเป็ นการถ่ายทอดภู มิปัญญา 2) ความมัน่ คงทาง
อาหารในทัศนะของชุ มชน คือ ผลผลิตข้าวมีคุณภาพ การดํารงอยู่ของอาชี พ และผลผลิตมีปริ มาณ
สู ง 3) ปั ญหา อุปสรรคที่พบบ่อย คือ โรค สัตว์รบกวน ภัยแล้ง นํ้าท่วม ราคาตกตํ่า และขาดความรู ้
ข้อเสนอสําคัญคือ ควรมีการถ่ายทอดความรู ้ เทคนิ ควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่แก่ชาวนา
เสมอ อาจเป็ นการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน รวมทั้งกระตุน้ ให้คนรุ่ นหลังเห็นความสําคัญของอาชี
ทํานา นอกจากนี้ ตอ้ งกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับราคาข้าวให้เหมาะสม กระนั้นชาวนาควรหาอาชี พ
เสริ มเพื่อรองรับปั ญหารายได้ที่ไม่แน่นอน และควรพัฒนาข้าวเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางการตลาด
สู งขึ้น

ABSTRACT
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2016

The purposes of this research were 1) to study the wisdom of rice farming in the Ban
Khao-nga community, Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, and then collected them as
knowledge regarding the rice wisdom, 2) to study the effect of local rice wisdom against food
security in the Ban Khao-nga community, Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, and 3) to study
the problems, obstacles, and suggestions arising out of using the local rice wisdom against food
security. The in-depth interview was used as this research’s instrument to collect the qualitative
data from 15 key - informants selected through the purposive sampling. They consisted of
community leaders and members making a living and/or having skills and expertise in rice
farming.
The findings revealed that 1) the community grew mainly the (non glutinous) rice due to
the local land with clay type of soil. The rice farming was carried out twice a year i.e. November February and April - July. The most important ritual retained was the Ceremony of the Rice
Goddess (Mae Posop). The learning process originated from the past generation’s observation and
experienced persons. The participation in work was applied for transferring local wisdom. 2) In
the community’s opinion, the food security was high purchase price of rice, quality rice product,
career existence, and high productivity. 3) The frequent problems and obstacles were disease,
pests, drought, floods, depressed prices and lack of knowledge. Important recommendations are
the knowledge, technical method and new technology should be regularly transferred to the
farmers, including the proper pricing policy.

กิตติกรรมประกาศ
เมื่อมีโอกาสได้เริ่ มเขียนหน้านี้ก็เกิดความรู ้สึกอยากขยายพื้นที่หน้ากระดาษให้ใหญ่ออกไป
จนเท่าขนาดของสนามฟุตบอล เพราะคําขอบคุณที่อยากสื่ อถึงทุกท่านมีมากเกินกว่า 1 หน้ากระดาษ
จะบรรยายได้ห มด อย่างไรก็ ตาม เมื่ อไม่ ส ามารถเป็ นเช่ น นั้น ได้ อัน ดับ แรกจึ งต้องขอขอบคุ ณ
เจ้าหน้ า ที่ ค ณะพัฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ มทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ก รุ ณ าให้ ค วามช่ วยเหลื อ ดํา เนิ น การ
อันเกี่ยวข้องกับวิทยานิ พนธ์เล่มนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ ขอบพระคุณคณาจารย์ที่ให้เกียรติเป็ นกรรมการ
สอบทั้งยังให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์ ขอบพระคุณอาจารย์ ดร.หลี่ เหริ นเหลียง ที่รับเป็ นอาจารย์
ที่ปรึ กษา ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุ พรรณี ไชยอําพร เป็ นอย่างสู งสําหรับทุกกระบวนการศึกษา
นอกจากนี้ ยังต้องขอบคุ ณ คุ ณ ชมพู่ ผูใ้ หญ่บ ้านใจดี ที่ก รุ ณาแนะนําผูใ้ ห้ขอ้ มู ล คนสําคัญ
สําหรับบุคคลที่ขาดไม่ได้เป็ นอันขาด คือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 15 ท่าน ที่สละเวลามาให้ขอ้ มูลและความรู ้
จนเกิดเป็ นผลงานชิ้นนี้ข้ ึนได้ ขอบคุณมากค่ะ
ตลอดระยะเวลาการลงมื อทําวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ ได้เกิ ดอุปสรรคหลากหลาย แต่ดว้ ยความ
เข้าใจและส่ งเสริ ม จากครอบครั วจึ ง ทําให้ มี ก าํ ลังใจสู ้ ต่อไป ขอบคุ ณ ป๊ า - นายสมศัก ดิ์ เกตสมิ ง
ขอบคุ ณ แม่ - นางปราณี เกตสมิ ง ซึ่ งแม้ท่ านจะไม่ ไ ด้มี โอกาศศึ ก ษาในระดับ สู ง แต่ ก ลับ เป็ นผู ้
ผลักดันหลักให้ลูกได้รับโอกาสทางการศึกษาสู งสุ ดเท่าที่จะเป็ นไปได้ และขอบคุณน้องสาวสุ ดที่รัก
นางสาวสุ ดาวรรณ เกตสมิง ที่อยูเ่ คียงข้างเสมอมา
ท้ายที่สุดขอขอบคุณชาวนาไทยทุกท่านที่เป็ นเรี่ ยวแรงสําคัญในการผลิตอาหารหลักให้คน
ไทยทั้งชาติมีขา้ วคุณภาพสําหรับบริ โภคตลอดมา
จิรัญภรณ์ เกตสมิง
มกราคม 2560
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ความมั่น คงทางอาหารกํา ลัง เป็ นความท้า ทายประการหนึ่ ง ที่ ป ระชาคมโลกกําลัง ให้
ความสําคัญเป็ นอันดับต้นๆ โดยปั จจัยที่คุกคามต่อความมัน่ คงทางอาหารประกอบด้วยการเพิ่มขึ้น
ของประชากรโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก การที่พืชอาหารถูกเปลี่ ยนไปใช้เป็ น
พืชพลังงาน และการก้าวสู่ นโยบายการค้าเสรี (สมพร อิศวิลานนท์, 2555) นอกจากนี้ ความมัน่ คง
ทางอาหารยังมี ค วามเกี่ ยวพัน กับ วิก ฤตการณ์ ท างอาหาร เนื่ องจากหลายประเทศกําลังเผชิ ญ กับ
วิก ฤตการณ์ อาหาร ในระดับ ที่ เรี ย กว่า ทุ พ ภิ กขภัย ซึ่ งเป็ นสภาวะการขาดแคลนอาหาร ที่ ม กั จะ
ตามมาด้วยสภาวะทุพโภชนาการ การอดอยาก และการเพิ่มจํานวนการเสี ยชี วิต (ศรุ ตา นิ ติวรการ,
2557) จนองค์ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง องค์ก ารสหประชาชาติ (Food and Agriculture: FAO,
2009) ระบุว่า ไม่มีสงครามใดในโลกนี้ จะทําให้ประชาชนต้องเสี ยชี วิตทุกๆ นาที และทุ กๆ วันได้
มากเท่านี้ แสดงให้เห็ นถึ งภัยพิบตั ิสําคัญในการคร่ าชี วิตของมนุ ษย์จาํ นวนมหาศาล ปั จจุบนั วิกฤต
อาหารถูกจัดอยูใ่ นความเสี่ ยงสําคัญลําดับที่ 8 ของโลก (World Economic Forum, 2014)
วิกฤตการณ์อาหารได้กลายเป็ นเรื่ องสําคัญที่สุดในปั จจุบนั ซึ่ งพวงผกา แก้วกรม และคณะ
(2553: 6-7) ได้จาํ แนกเหตุผลไว้ดงั นี้คือ
1) อาหารจะไม่ใช่สินค้าราคาถู กอีกต่อไป ราคาอาหารจะผูกติดกับราคานํ้ามันมาก
ขึ้น ด้วยเหตุผลการเปลี่ยนแปลงเรื่ องพื้นที่ผลิตพืชอาหารเป็ นพืชพลังงาน และการนําผลผลิตอาหาร
มาแปลงเป็ นพลังงาน
2) วิกฤตอาหารเกิดขึ้นเร็ วกว่าที่คิด เพราะภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา
3) กลไกการค้าที่ไม่เป็ นธรรม การเก็งกําไร รวมถึงการผูกขาดอาหารทําให้ประเด็น
เรื่ องอาหารเป็ นประเด็นที่ซบั ซ้อนมากกว่าการผลิตอาหารที่ไม่เพียงพอ
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นอกจากวิกฤตอาหารแล้ว ปั ญหาความมัน่ คงทางอาหารทวีความรุ นแรงมากขึ้นยังเป็ นผล
มาจากสถานการณ์ การแย่งยึดที่ดิน (Land Grabbing) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมา ซึ่ งมักเกิดขึ้นใน
รู ปของการเข้าครอบครองที่ดินโดยการเช่า สัมปทาน และซื้ อขาย โดยบรรษัทและรัฐต่างๆ เข้าไป
ถือครองที่ดินขนาดใหญ่ ซึ่ งมีขนาดมากกว่า 62,500 ไร่ ในประเทศอื่น ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาใน
การใช้ประโยชน์ยาวนาน 30-99 ปี เพื่อการผลิตอาหารและการส่ งออกในภายหลัง (GRAIN, 2011)
ดังรายละเอียดในภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 อัตราการครอบครองที่ดินของต่างชาติในประเทศต่างๆ
แหล่ งทีม่ า: รายงานประจําปี 2001 ขององค์กร GRAIN
ภาพที่ 1.1 อัตราการครอบครองที่ดินของต่างชาติในประเทศต่างๆ
ภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อความสมํ่าเสมอของผลผลิตทางการเกษตร ความผันผวนของราคา
สิ น ค้า เกษตรในตลาดโลก การขยายตัว อย่า งรวดเร็ ว ของภาคอุ ต สาหกรรมและสั ง คมเมื อ ง
ความเสื่ อมโทรมของสภาพแวดล้อมและการให้ความสําคัญของการผลิ ตพืชอาหารลดลง เน้นการ
ผลิตพืชพลังงานมากขึ้น ซึ่ งล้วนแต่ทาํ ให้ราคาอาหารสู งขึ้นจนทําให้ประชาชนที่ยากจนไม่สามารถ
เข้าถึงได้ ตลอดจนค่านิยมและวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลง
แม้วา่ วิกฤตการขาดแคลนอาหารจะยังไม่ส่งกระทบในระดับที่รุนแรงต่อประเทศไทย หาก
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องหลายๆ ด้าน อาทิ การส่ งออกประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่
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มีมูลค่าการส่ งออกอาหารและสิ นค้าเกษตรสู งติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก นอกจากนี้ ประเทศไทยมี
พื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดประมาณ 208,448 ตารางกิ โลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 40.62 ของพื้นที่ท้ งั
ประเทศ และเป็ นพื้นที่เพาะปลู ก (Arable Land) จํานวน 152,000 ตางรางกิ โลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ
29 ของพื้น ที่ ท้ งั ประเทศ ทําให้ พ บว่า ประเทศไทยมี ค วามสามารถในการพึ่ งพาตนเองทางด้าน
อาหาร และความเพียงพอทางด้านอาหาร โดยเฉพาะข้าวซึ่ งเป็ นอาหารหลักของไทย ซึ่ งมีพ้ืนที่ปลูก
ข้าวทั้งหมด 110,955 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม การจะสรุ ปว่าประเทศไทยมีความมัน่ คงทางด้านอาหารก็ดูเหมือนจะเป็ นการ
สรุ ป ที่ เร็ ว เกิ น ไป โดยประการแรก หากพิ จ ารณาข้อ มู ล ขององค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (FAO) พบว่า มีประชาชนคนไทยส่ วนหนึ่ งยังจัดอยูใ่ นกลุ่มผูอ้ ดอยาก (Hunger) หรื อ
อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ (Undernourished People) ขณะที่นโยบายส่ งเสริ มการปลู กพืชพลังงาน
ของรัฐบาลได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร นั่นคื อ ทําให้ที่ ดินเพื่ อผลิ ตพื ชอาหาร
ลดลง ซึ่ งในจํานวนนี้ มีขา้ ว ที่เป็ นพืชอาหารหลัก ของประเทศไทย รวมอยู่ดว้ ย เดชรัต สุ ขกําเนิ ด
(2556) กล่าวถึงการเปลี่ ยนแปลงของพื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงาน ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง
และปาล์ม นํ้ามัน ระหว่างปี 2548 ถึงปี 2555 ว่า เพิม่ ขึ้น 5,461 ล้านไร่ หรื อคิดเป็ นเพิม่ ขึ้นร้อยละ 34
เปรี ยบเทียบกับการเพาะปลู กข้าว ซึ่ งเป็ นธัญพืชหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 พิจารณาเฉพาะข้าวนาปี
เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 12.5 เดชรัต (2556) ยังอ้างรายงานสถิ ติก ารเกษตรในประเทศไทย ประจําปี 2555
พบว่า พื้ น ที่ เพาะปลู ก ข้าวในภาคใต้ ได้ล ดลง 556,740 ไร่ หรื อลดลงร้ อยละ 31.2 โดยมี เพี ย ง 2
จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ นครศรี ธรรมราช และพัทลุงที่มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการในปี 2554
การศึกษาของ ชาลวิภา สุ กใส และเออวดี เปรมัษเฐี ยร (2557) พบว่า แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และพลังงานทางเลื อกที่ ได้กาํ หนดเป้ าหมายการผลิ ตเอทานอลเท่ากับ 9 ล้านลิ ตรต่อวัน
ภายในปี 2564 และรักษาระดับพื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานไว้ที่ 7 ล้านไร่ ต่อปี ส่ งผลกระทบทางตรง
ต่อพื้ นที่ เพาะปลู กพื ชอาหาร โดยพื้นที่ เพาะปลู ก มันสําปะหลังจะเพิ่มขึ้ นเฉลี่ ยร้ อยละ 4.10 ต่อปี
พื้นที่เพาะปลู กอ้อย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถัว่ มีแนวโน้มลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 0.86, 0.17, 3.95
และ 16.74 เฉลี่ยต่อปี ตามลําดับ
นอกจากนี้ ยัง มี ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ความมั่น คงทางอาหารของประเทศไทย
หากปราศจากการจัดทํายุท ธศาสตร์ ความมัน่ คงทางอาหารที่ ดีมารองรับ ได้แก่ สถานการณ์ ด้าน
ฐานทรัพยากร ซึ่ งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทาํ การเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การถือครอง
ที่ ดิน มี ค วามกระจุ ก ตัวกัน มาก การถื อครองที่ ดิน ภาคเกษตร สั ดส่ วนผลผลิ ตพื ช อาหารและพื ช
พลังงาน ความเสื่ อมโทรมของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ สถานการณ์ ด้านปั จจัยการผลิ ต ทั้งเรื่ อง
พันธุ กรรมของพืชและสัตว์ในการผลิตอาหาร การพึ่งพาปุ๋ ยและสารเคมีการเกษตร สถานการณ์ดา้ น
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แรงงานภาคเกษตร ไม่ว่าจะเป็ นภาวะหนี้ สิ น หรื อโครงสร้ างแรงงานภาคเกษตร รวมถึ งการวาง
แผนการผลิตและตลาด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผลกระทบจากการเปิ ด
เสรี การค้าและความตกลงระหว่างประเทศ นโยบายเกี่ยวกับด้านความมัน่ คงทางอาหารของประเทศ
ตลอดจนการเข้าถึงอาหารของประชาชน
ในบรรดาฐานทรัพยากรด้านเกษตร ปฏิเสธไม่ได้วา่ ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และเป็ น
หนึ่ งในอาหารที่หล่อเลี้ยงคนในประเทศให้เกิดความมัน่ คงในอาหารซึ่ งในแต่ละปี ความต้องการ
บริ โภคข้าวทัว่ ประเทศสู งถึง 9-10 ล้านตันข้าวสาร และเมื่อเทียบกับปริ มาณการผลิตของประเทศที่
ผลิ ตได้ประมาณ 18-20 ล้านตันข้าวสาร ข้าวเป็ นพื้นฐานที่สําคัญของระบบความมัน่ คงทางอาหาร
ของประเทศไทย (ลัดดา วิริยางกูร, 2557) แต่กระนั้น ข้าวไทยกําลังเผชิ ญความท้าทายจากปั จจัย
ภายในและภายนอกประเทศหลายประการ จนมีความเสี่ ยงที่จะกระทบต่อความมัน่ คงทางอาหารได้
ในอนาคตอันใกล้ ประการแรก ความท้าทายที่มาจากนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลในหลายๆ
รัฐบาล โดยเฉพาะโครงการรับจํานําข้าว ดังที่ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2556) ระบุวา่ โครงการรับ
จํานําข้าวเกิดผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ รวม 6 ประการ ซึ่ งหนึ่ งในนั้น มีผลกระทบต่อ
ความมัน่ คงทางอาหารของครั วเรื อนรวมอยู่ โดยตั้งข้อสั ง เกตว่า การที่ ช าวนาที่ มี ฐานะยากจน
ซึ่ งปกติปลูกข้าวเพื่อการบริ โภคภายในครัวเรื อน เมื่อราคารับจํานําข้าวสู ง ชาวนาเหล่านี้ จะนําข้าว
ออกจํานําทั้งหมด เพราะต้องการเงินไปใช้จ่าย เมื่อเงินหมดและไม่มีขา้ วเหลือในยุง้ ฉางสําหรับการ
บริ โภคในครัวเรื อน ต้องมีการกูเ้ งินเพื่อนํามาซื้ อข้าวบริ โภคในราคาที่แพงกว่าการปลู กข้าวบริ โภค
เอง นอกจากนี้ การทํานาในรอบถัดไป ชาวนาไม่มีเมล็ดพันธุ์ เหลื ออยู่ เพราะนําเข้าโครงการรั บ
จํานําทั้งหมด จําเป็ นต้องกูห้ นี้ยมื สิ นมาซื้อเมล็ดพันธุ์ขา้ วอีกต่อหนึ่ง
ประการถัดมา การพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิ จกระแสหลักที่ ผ่านมา ได้ท าํ ให้
สังคมไทยเปลี่ ยนแปลงแบบก้าวกระโดดไปสู่ สังคมใหม่ที่มีความซับซ้อนในด้านหนึ่ งก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วโดยมอง
เรื่ องเศรษฐกิ จเป็ นหลักได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชี วิตของคนไทยและสั งคมไทย ในภาค
การเกษตรก็เช่ นเดี ยวกัน โดยเฉพาะชาวนาที่จดั ได้ว่ามีจาํ นวนมากที่สุดในภาคเกษตร ประสบกับ
ภาวะขาดทุน มีหนี้ สิน ชาวนาส่ วนหนึ่ งต้องซื้ อข้าวกิน ขาดความมัน่ คงทางด้านอาหารทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุ มชน (เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ, 2548: 2) ก่อให้เกิดวิกฤติปัญหาต่อคุณภาพ
ชีวติ สังคม สุ ขภาพ และดุลยภาพของระบบนิเวศ
แต่ในอีกด้านหนึ่ ง ในการรับมือกับความท้าทายใหม่ต่อความมัน่ คงทางอาหาร โดยเฉพาะ
ต่อข้าว ชาวนาในบางพื้นที่ ได้มีการปรับเปลี่ ยนวิถีการผลิตหันกลับไปพึ่งธรรมชาติ อาศัยการทํา
เกษตรอินทรี ยซ์ ่ ึ งเป็ นทางเลื อกหนึ่ งของระบบเกษตรในปั จจุบนั ซึ่ งที่ผา่ นมา ชาวนาในประเทศใน
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พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า ง และภาคกลางตอนบน ซึ่ งเป็ นเขตพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาระบบ
ชลประทาน และเป็ นพื้ น ที่ ห ลัก ในการผลิ ต ข้า วของประเทศไทย มี ก ารรวมตัวกัน หลากหลาย
รู ปแบบ ภายใต้กรอบแนวคิดของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของชุ มชนนักปฏิบตั ิพบว่าใน 3 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดสุ พ รรณบุ รี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิ จิตร ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ที่ มี ชาวนา
รวมตัวกันชัดเจน เพื่อจัดการความรู ้ในเรื่ องการทําเกษตรอินทรี ย ์ มีความต้องการจะนําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ ในการพลิ กฟื้ นและปรั บ เปลี่ ยนวิถี การผลิ ตของชาวนา นอกจากนั้น ชาวนาในกลุ่ม นี้
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนที่ตอ้ งการขยายแนวคิดการทําเกษตรอินทรี ยอ์ อกไป ขณะที่
บางกลุ่มสนับสนุ นให้ชาวนาไทยกลับมาให้ความสําคัญกับพันธุ์ขา้ วพืชบ้านมากขึ้น ดังที่ ดาวเรื อง
พื ช ผล (ประชาไท, 2557) กล่ าวถึ ง เหตุ ผ ลที่ ต้องให้ ค วามสํา คัญ กับ พัน ธุ ก รรมข้าวพื้ น บ้านก็ คื อ
เนื่องจากข้าวพื้นบ้านมีลกั ษณะเด่นในด้านต่างๆ 4 ประการหลักๆ คือ
1) ข้าวพื้ นบ้านมี ความหลากหลายในเรื่ องช่ วงอายุ คือ มี ระยะเวลาเจริ ญ เติบ โตที่
ต่างกันเจริ ญเติบโตได้ในลักษณะหรื อนิ เวศน์ที่หลากหลาย เช่ น พื้นที่ ลุ่ม พื้นที่ โคก พื้นที่ ทามนํ้า
ท่วม ก็จะเหมาะกับการปลูกข้าวในสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไป
2) ข้า วพื้ น บ้า นมี คุ ณ สมบัติ ด้า นคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ ห ลากหลาย ผู ้บ ริ โ ภค
สามารถเลื อ กบริ โภคตามความชอบของตนเองได้ต ามแต่ ค วามชอบ ส่ ว นผู ผ้ ลิ ต (ผู ป้ ลู ก หรื อ
เกษตรกร) ก็สามารถเลือกปลูกเพื่อตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคที่หลากหลายได้
3) ในปั จจุบนั ความแปรปรวนของสภาวะอากาศที่ เกิดขึ้ นจริ ง และรุ นแรงมากขึ้น
เรื่ อยๆเกษตรกรที่ปลูกข้าวพื้นบ้านหลากหลายสายพันธุ์ จะทําให้เกษตรกรลดความเสี่ ยงต่อผลิตได้
เป็ นอย่างดี
4) ประการที่ 4 จะเกี่ยวข้องกับการรักษาฐานทางพันธุ กรรม เพื่อคัดเลือก ปรับปรุ ง
และผสมพันธุ์ขา้ วใหม่เพื่อที่จะรับมือกับสภาวะอากาศที่อาจเปลี่ ยนแปลงซึ่ งเกษตรกรไม่สามารถ
คาดเดาได้ เช่น ในอนาคตข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั อาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศที่จะ
เกิ ดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การรักษาความหลากหลายของพันธุ กรรมข้าวพื้นบ้านจะทําให้ลดความ
เสี่ ยงต่อความไม่ยงั่ ยืนทางอาหาร
ท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆ ที่มีต่อการเพาะปลูกข้าว จึงเป็ นเรื่ องน่าสนใจว่า ความพยายาม
นําภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้องกับ การเพาะปลู ก ข้าว หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาข้าว กลับ มาเป็ นเครื่ องมื อ
สําคัญในการสร้างความมัน่ คงด้านอาหารในประเทศไทยจะมีความเป็ นไปได้มากน้อยเท่าใด และมี
อะไรบ้างเป็ นปั ญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการใช้ภูมิปัญญาข้าวในท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
มัน่ คงทางอาหาร ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่ อง “ภูมิปัญญาข้าวกับความมัน่ คงทาง
อาหารในประเทศไทย” โดยมุ่งประเด็นไปที่ภูมิปัญญาในการทํานาของท้องถิ่ น ตลอดจนความมัน่ คง
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ทางอาหารในครั ว เรื อนในพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นข้ า วงาม (นามสมมุ ติ ) อํา เภอบางไทร จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึ่ งถือเป็ นชุมชนเก่าแก่ที่ประกอบอาชีพทํานาเป็ นอาชีพหลักมาหลายชัว่ อายุคน

1.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1.2.1 เพื่ อศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาในการทํานาของชุ ม ชนบ้านข้าวงาม อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา และรวบรวมเป็ นองค์ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาข้าว
1.2.2 เพื่อศึกษาผลของภูมิปัญญาข้าวในท้องถิ่นต่อความมัน่ คงทางอาหารของชุมชนบ้าน
ข้าวงาม อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1.2.3 เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้ภูมิปัญญาข้าวในท้องถิ่นต่อ
ความมัน่ คงทางอาหาร

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ขอบเขตด้านเนื้ อหา เนื่ องจากการศึกษาเรื่ อง ภู มิปัญญาข้าวกับความมัน่ คงทางอาหารใน
ประเทศไทย เป็ นการศึกษาในรู ปแบบของการวิจยั เชิงคุณภาพ และกําหนดพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง
เพื่อให้สามารถสะท้อนภาพประเด็นที่ตอ้ งการทําการศึกษา จึงมีเนื้ อหาครอบคลุมถึงการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการทํานาของชุ มชนบ้านข้าวงาม อําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตลอดจนปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้ภูมิปัญญาข้าวใน
พื้นที่ที่ทาํ การศึกษา
1.3.2 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ชุ มชนบ้านข้าวงาม อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ซึ่ งตั้งอยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลห่ อหมก ห่ างจากตัวอําเภอประมาณ 10 เมตร ทิศเหนื อติดต่อกับหมู่ที่ 1 บ้าน
นํ้ามนต์ ตําบลแคตก ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 3 บ้านย่านตาเขียว ตําบลห่อหมก ทิศตะวันออกติดต่อกับ
แม่น้ าํ แควน้อย และทิศตะวันตกติดต่อกับถนนปทุม-เสนา ถือเป็ นชุ มชนที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม
สําคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะการทํานาที่เป็ นอาชีพหลักมายาวนาน
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1.3.3 ขอบเขตด้ านกลุ่มเป้ าหมายและผู้ให้ ข้อมูลทีส่ ํ าคัญ
ในการศึกษาได้กาํ หนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญ (Key-Informant) ที่สามารถให้ขอ้ มูลในประเด็น
ที่ทาํ การศึกษา จํานวน 15 คน ประกอบด้วย ตัวแทนชาวนา ผูน้ าํ ชุ มชน สมาชิ กในชุมชนที่ประกอบ
อาชีพและ/หรื อ มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการทํานา
1.3.4 ขอบเขตด้ านเวลา
ดําเนิ นการเก็บข้อมูลช่วงระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 วิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียน
รายงานระหว่างเดือน ธันวาคม 2558 - มีนาคม 2559

1.4 ประโยชน์ ของการศึกษา
1.4.1 ทําให้ทราบเกี่ ยวกับวิถีชีวิตชาวนา ภูมิปัญญาข้าว และการทํานาในชุ มชนบ้านข้าวงาม
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1.4.2 สามารถระบุปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวในการใช้ภูมิปัญญาข้าวกับ
ความมัน่ คงทางอาหารในชุมชนบ้านข้าวงาม
1.4.3 สามารถนําผลการศึกษามาเป็ นทางเลือกหนึ่ งในการกําหนดแนวทาง และการเตรี ยม
ความพร้อมต่อสถานการณ์ความมัน่ คงทางอาหารของไทย
1.4.4 เป็ นรากฐานในการศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับภูมิปัญญาข้าวในระดับ หรื อมิติอื่นๆ ต่อไป

1.5 นิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในการศึกษา
วิถีชีวิต หมายถึ ง ระบบความคิด ความเชื่ อ ทัศนคติ ลักษณะของวิธีในการดําเนิ นชี วิตของ
ชาวนา ซึ่ งเกิ ด จากการเรี ย นรู ้ ถ่ า ยทอดสื บ ต่ อ กัน หรื อ เกิ ด จากกระบวนการภายในสั ง คมเพื่ อ
ตอบสนองต่อสิ่ งเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอก
ภูมิปัญญาข้าว หมายถึง ความรู ้ในกระบวนการทํานา พันธุ์ขา้ ว การเตรี ยมดิ น การเพาะต้น
กล้า ปุ๋ ย การกําจัดวัชพืชและศัตรู พืช และการเก็บเกี่ยว
ความมัน่ คงทางอาหาร หมายถึง การที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
และมีความปลอดภัยในปริ มาณเพียงพอ ไม่เกิดภาวะขาดแคลนอย่างกะทันหัน โดยมุ่งเน้นที่ความ
มัน่ คงทางอาหารระดับครัวเรื อน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “ภูมิปัญญาข้าวกับความมัน่ คงทางอาหารในประเทศไทย” ผูศ้ ึกษาได้แบ่ง
การทบทวนและสั งเคราะห์ แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อง ออกเป็ น 2 ส่ วน โดยส่ วนที่ หนึ่ งเป็ น
แนวคิดและทฤษฎี ที่สําคัญอันเป็ นพื้นฐานในการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการวิจยั และเป็ น
ประโยชน์ต่อการกําหนดกรอบการวิจยั และส่ วนที่สองเป็ นการประมวลกรอบแนวคิดในการศึกษา
ซึ่ งรายละเอียดของสาระทั้ง 2 ส่ วนดังกล่าว มีดงั นี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าว
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวติ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความมัน่ คงทางอาหาร
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.7 แนวคิดนําในการศึกษา

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับวัฒนธรรมข้ าว
2.1.1 ต้ นกําเนิดข้ าว
ข้าวพันธุ์ที่มนุ ษย์เพาะปลูกอยูใ่ นปั จจุบนั พัฒนามาจากข้าวป่ าในตระกูล Oryza Gramineae
โดนสันนิษฐานว่าพืชสกุล Oryza มีถิ่นกําเกิดในเขตร้อนชื้นของทวีป Gondwanaland ก่อนผืนดินจะ
แยกตัวและเคลื่ อนออกจากกันเป็ นทวีปต่างๆ เมื่อ 230 – 600 ล้านปี มาแล้ว จากนั้นได้แพร่ จากเขต
ร้ อนชื้ นของแอฟริ กา เอเชี ยใต้ เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ออสเตรเลี ย อเมริ กากลางและใต้ ข้าว
สามารถเจริ ญเติบโตได้ท้ งั ในเขตร้ อนและเขตอบอุ่น ทั้งในที่ราบลุ่มจนถึ งที่ สูงจากระดับนํ้าทะเล
2,500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ต้ งั แต่เส้นรุ ้งที่ 53 องศาเหนือ ถึง 35 องศาใต้
มนุ ษ ย์ได้ค ดั เลื อกข้าวป่ าลัก ษณะต่างๆ ตามความต้องการของตน เพื่ อให้ส อดคล้องกับ
ระบบนิ เวศ มีการผสมข้าวระหว่างข้าวที่ปลูกกับวัชพืชที่เกี่ยวข้องเกิดข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองขึ้นมากมาย
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หลายพันธุ์ ซึ่ งสามารถให้ผลผลิตสู ง ปลูกได้ตลอดปี ก่อให้เกิ ดพันธุ์ขา้ วปลูกที่เรี ยกว่า ข้าวลูกผสม
ซึ่ งมีประมาณ 120,000 พันธุ์ทว่ั โลก
ข้าวปลู ก ในปั จจุ บ นั แบ่ งออกเป็ น ข้าวแอฟริ ก าและข้าวเอเชี ย โดยข้าวแอฟริ ก า (Oryza
Glaberrima) จะแพร่ กระจายอยูเ่ ฉพาะบริ เวณเขตร้อนของแอฟริ กาตะวันตกเท่านั้น มีการสันนิ ษฐาน
ว่าข้าวแอฟริ กาอาจเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณ 1,500 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราชหรื อหลังจากนั้น
ส่ วนข้าวเอเชี ย ถื อเป็ นข้าวลู ก ผสมเกิ ด จาก Oryza Sativa กับ ข้าวป่ า มี ถิ่ น กําเนิ ดบริ เวณ
อินเดีย บังคลาเทศ และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ปลูกกันอย่างแพร่ หลายตั้งแต่อินเดีย ตอนเหนือของ
บังคลาเทศ บริ เวณดินแดนสามเหลี่ยมระหว่างพม่า ไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ แบ่งออกเป็ น
3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย
1) ข้าวสายพันธุ์แรก ปลูกบริ เวณแม่น้ าํ เหลืองของจีนแพร่ ไปยังเกาหลีและญี่ปุ่น เมื่อ
ประมาณ 300 ปี ก่อนคริ สต์ศตวรรษ เป็ นข้าวเมล็ดป้ อม เรี ยกว่า สายพันธุ์ Sinica หรื อ Japonica
2) ข้าวสายพันธุ์ที่สอง ปลูกในเขตร้อน เป็ นข้าวเมล็ดยาว เรี ยกว่า Indica แพร่ สู่ตอน
ใต้ของอินเดีย ศรี ลงั กา แหลมมลายู หมู่เกาะต่างๆ และลุ่มแม่น้ าํ แยงซี ของจีนประมาณคริ สต์ศกั ราช
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3) ข้าวสายพันธุ์ที่สาม คือ ข้าวชวา (Javanica) ปลูกในอินโดนีเซี ยประมาณ 1,084 ปี
ก่อนคริ สต์ศกั ราช จากนั้นแพร่ ไปยังฟิ ลิปปิ นส์ และญี่ปุ่น อเมริ กากลาง เข้าสู่ สหรัฐอเมริ กาครั้งแรก
ประมาณคริ สต์ศตวรรษที่ 17 โดยนําเมล็ดพันธุ์ไปจากหมู่เกาะมาดากัสก้า
2.1.1.1 กําเนิดอารยธรรมข้าว - ชุมชนชาวนาแห่งแรกของโลก
ในยุคแรกราว 15,000 ปี มาแล้ว มนุ ษย์รู้จกั เพียงเก็บข้าวป่ ามาบริ โภคตามฤดูกาล ไม่
มีการเพาะปลู ก ต่อมาประชากรมนุ ษย์เพิ่มมากขึ้น ข้าวป่ าไม่อาจสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้
อย่างเพียงพอ
การเพาะปลู ก ข้า วนั บ เป็ นครั้ งแรกในการปฏิ ว ตั ิ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข องมนุ ษ ย์
นัก โบราณคดี เรี ยกยุค สมัยแห่ งความเปลี่ ยนแปลงครั้ งสําคัญ นี้ ว่า การปฏิ วตั ิ หิ น ใหม่ (Neolithic
Revolution) ประมาณ 10,000 ปี ที่ผ่านมา มนุ ษย์ได้เฝ้ าสังเกต และเรี ยนรู ้ จากธรรมชาติจนสามารถ
สะสมองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์จากสภาพนิ เวศ เกิดการปลู กข้าวแบบไร่ เลื่อนลอยหรื อ
ข้าวไร่ เพื่อเก็บเกี่ยวข้าวไว้บริ โภค วิถีชีวติ เริ่ มเปลี่ยนจากเดิมที่เคยเก็บของป่ าล่าสัตว์มาเป็ นการผลิต
อาหาร นักล่าในยุคแรกๆ เริ่ มเปลี่ ยนมาเป็ นชาวไร่ (ข้าว) เมื่อ 5,000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช ชุ มชนเกิด
การรวมกลุ่มตั้งถิ่นฐานที่ถาวร กล่าวได้วา่ ชุ มชนชาวนาเป็ นหมู่บา้ นแห่งแรกของโลก ซึ่ งชุ มชนยุค
หิ นใหม่ที่เก่าแก่ต้ งั อยู่ในตะวันออกกลางแถบระเทศตุ รกี ซี เรี ย อิ สราเอล อิ รัก อี ยิปต์และอิหร่ าน
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โดยเฉพาะแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียของชาวสุ เมเรี ยน ทางตะวันออกของแม่น้ าํ ไทกรี สเมื่ อ
ประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริ สตกาล
แรกเริ่ มเดิ มที มนุ ษย์คน้ พบวิธีปลู กข้าวแบบทําไร่ เลื่อนลอย ดังปรากฏหลักฐานใน
วัฒนธรรมลุงชาน ประเทศจีน และวัฒนธรรมฮัวบิเนี ยน ประเทศเวียดนาม เมื่อประมาณ 10,000 ปี
มาแล้ว ต่อมามนุ ษย์คน้ พบการทํานาหว่าน ดังปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรมยางเชา บริ เวณลุ่มแม่
นํ้าเหลืองจากวัฒนธรรมลุงชาน ประเทศจีน และวัฒนธรรมฮัวบิเนี ยน แระเทศเวียดนาม เมื่อ 5,00010,000 ปี มาแล้ว ภูมิปัญญาด้านการปลูกข้าวพัฒนาสู่ การปั กดํา พบหลักฐานในวัฒนธรรมบ้านเชี ยง
ประเทศไทย เมื่อไม่ต่าํ กว่า 5,000 ปี มาแล้ว
2.1.1.2 วัฒนธรรมข้าวในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื อที่เรี ยกว่า อุษาคเนย์ วัฒนธรรมข้าว เริ่ มต้นใน
ยุคหิ นใหม่ราว 2,500-500 ปี ก่อนคริ สตกาล เป็ นการปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดหว่าน
ประมาณคริ สต์ศตวรรษที่ 1-5 อาณาจักรฟู นันที่มีอาณาเขตตั้งแต่บริ เวณแม่น้ าํ โขง
ตอนกลาง-เวียดนามใต้-ลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยา-แหลมมลายู มี อาชี พหลัก คื อ เกษตรกรรม เพาะปลู ก
ข้าว ฝ้าย และอ้อย เช่นเดียวกับอาณาจักรศรี เกษตรของพวกพยู ซึ่ งเป็ นชนเผ่าพม่า มีศูนย์กลางการ
ปกครองอยูท่ ี่เมืองแปร ร่ องรอยการปลูกข้าวและบริ โภคข้าวยังพบในวัฒนธรรมฮัวบิเนียน ประเทศ
เวียดนาม
สําหรั บ ในประเทศไทยเมล็ ดข้าวที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ดที่ พ บมี ล ักษณะคล้ายข้าวปลู ก ของ
ชุ มชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,500-3,000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช ได้แก่ รอยแกลบ ข้าวซึ่ ง
เป็ นส่ วนผสมของดิ น ที่ ใช้ป้ ั นภาชนะดิ น เผาที่ โนนนกทา ตําบลบ้านโคก อําเภอภู เวีย ง จังหวัด
ขอนแก่ น เป็ นหลั ก ฐานที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว่ า เก่ า แก่ ที่ สุ ด คื อ ประมาณ 3,500 ปี ก่ อ น
คริ สต์ศกั ราช
หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าสยามประเทศเป็ นแหล่งปลูกข้าวมาแต่โบราณ อาทิ
เมล็ดข้าวที่ขุดพบที่ถ้ าํ ปุงฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงว่ามีการปลูกข้าวในบริ เวณนี้เมื่อ 3,500-3,000
ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช หรื อราว 5,400 ปี มาแล้ว แกลบข้าวที่พบที่ถ้ าํ ปุงฮุง มีท้ งั ลักษณะของข้าวเหนี ยว
เมล็ดใหญ่ที่เจริ ญงอกงามอยูใ่ นที่สูง เป็ นข้าวไร่ และข้าวเจ้า แต่ไม่พบลักษณะของข้าวเหนี ยวเมล็ด
ป้อม หรื อข้าวพวก Japonica เลย
แหล่งโบราณคดีที่บา้ นเชียง จังหวัดอุดรธานีพบรอยแกลบข้าวผสมอยูก่ บั ดินที่นาํ มา
ปั้ นภาชนะดิ นเผา กําหนดอายุได้ใกล้เคียงกับแกลบข้าวที่ ปุงฮุง คือ ประมาณ 3,500-2,000 ปี ก่ อน
คริ สต์ศกั ราช ลักษณะเป็ นข้าวปลูกเอเชีย (Oryza Sativa) พวกเมล็ดป้ อมพันธุ์ Japonica
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หลักฐานการค้นพบเมล็ดข้าว เถ้าถ่านในดินและรอยแกลบข้าวบนเครื่ องปั้ นดินเผาที่
โคนพนมดี อําเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี แสดงให้เห็นถึงชุ มชนปลูกข้าวสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ ยงั พบหลักฐานคล้ายดอกข้าวป่ าเมื องไทยที่ ถ้ าํ เขาทะลุ จังหวัดกาญจนบุ รี
อายุประมาณ 2,800 ปี (อาจจะก่อนหน้าหรื อหลังจากนั้นประมาณ 300 ปี ) ซึ่ งเป็ นช่วงรอยต่อยุคหิ น
ใหม่ตอนปลายกับยุคโลหะตอนต้น
ส่ วนหลักฐานภาพเขียนบนผนังถํ้าหรื อผนังหิ นอายุไม่น้อยกว่า 2,000 ปี ที่ผาหมอน
น้อย บ้านตากุ่ม ตําบลห้วยไผ่ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บันทึกการปลูกธัญพืชอย่างหนึ่ง
มีลกั ษณะเหมือนข้าว ภาพควาย แปลงพืชคล้ายข้าว อาจตีความได้วา่ มนุ ษย์สมัยนั้นรู ้จกั ข้าวหรื อการ
เพาะปลู กข้าวแล้ว ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี สรุ ปไว้เมื่อปี พ.ศ. 2535 ว่า ประเทศไทยทํานาปลู กข้าว
มาแล้วประมาณ 5,471 ปี (นับ ถึ งปี พ.ศ. 2514) ก่อนการปลู ก ข้าวในประเทศจีน หรื ออิ น เดี ยราว
1,000 ปี ผลของการขุดค้นที่โนนนกทาสนับสนุ นสมมติฐานที่วา่ ข้าวเริ่ มปลูกในทวีปเอเชี ยอาคเนย์
ในสมัยหิ นใหม่ จากนั้นแพร่ ข้ ึนไปที่ประเทศอินเดีย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี
โดยศาสตราจารย์ชิน อยูด่ ี ได้แบ่งยุคสมัยของการปลูกข้าวในประเทศไทยออกเป็ น
1) สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11-16 มีการปลูกข้าวเหนียวเมล็ดป้ อมและ
เมล็ดใหญ่
2) สมัยศรี วิชยั พุทธศตวรรษที่ 13-18 ทางภาคใต้ มีการปลูกข้าวเหนี ยวเมล็ด
ป้ อมและข้าวเจ้า
3) สมัยลพบุ รี พุท ธศตวรรษที่ 16-19 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ปลู กข้าว
เหนี ยวเมล็ดป้ อมและเมล็ดใหญ่กบั ข้าวเจ้า ส่ วนภาคกลางนิ ยมปลูกข้าวเหนี ยวเมล็ดป้ อมมากและปลูก
ข้าวเจ้ามากขึ้น
4) สมัยเชี ยงแสน พุท ธศตวรรษที่ 17 ปลู กข้าวเจ้าและข้าวเหนี ยวทั้งเมล็ด
ป้อมและเมล็ดยาวแต่ขา้ วเจ้ามีนอ้ ยกว่า
5) สมัยสุ โขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20 ปลู กข้าวเหนี ยวเมล็ดป้ อมมาก มี ขา้ ว
เหนียวเมล็ดยาวบ้าง เริ่ มปลูกข้าวเจ้ามากขึ้น
6) สมัยอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 ปลูกข้าวเหนียวเมล็ดป้ อมและเมล็ดใหญ่ ปลูก
เฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ข้าวเจ้าเมล็ดเรี ยวปลูกกันมากบริ เวณที่ราบภาคกลาง
นักวิชาการชาวญี่ ปุ่ น 3 ท่าน ประกอบด้วย Watabe, Akihama and Kinoshita (1970)
ได้ศึกษาวิจยั แกลบจากแผ่นอิ ฐโบราณจากโบราณสถานรวมจํานวนทั้งสิ้ น 108 แห่ ง จากทุ กภาคใน
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2510-2512 สั นนิ ษฐานว่ามี การปลู กข้าวในประเทศไทย มานานแล้ว
นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 มีการปลูกข้าวเหนี ยวนาสวนเมล็ดป้ อม และข้าวเหนี ยวไร่ เมล็ดใหญ่กนั
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มาก ต่อมาปลู ก ข้าวไร่ น้อยลง ขณะเดี ยวกันปลู กข้าวเจ้านาสวนเมล็ดเรี ยวเพิ่มขึ้ น จนแทนที่ ขา้ ว
เหนียวนาสวนเมล็ดป้ อม และข้าวไร่ เมล็ดใหญ่
ก่อนพุ ทธศตวรรษที่ 11 ส่ วนมาเป็ นข้าวเมล็ดป้ อม รองมาเป็ นข้าวเมล็ดใหญ่ ข้าว
เมล็ดเรี ยว ซึ่ งแพร่ กระจายบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-15 ยังคงปลู ก
ข้าวเมล็ดป้ อมกันมาก หากปลูกชนิดเมล็ดเรี ยวเพิ่มขึ้นทัว่ ประเทศในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15-18
ปลูกข้าวเมล็ดป้ อมบริ เวณภาคเหนื อและภาคกลางข้าวเมล็ดเรี ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะภาค
กลาง ข้าวเมล็ดใหญ่ลดลงเรื่ อยๆ ข้าวเมล็ดป้ อมน่ าจะเป็ นข้าวเหนี ยวที่งอกงามในที่ลุ่ม ข้าวเมล็ดใหญ่
น่าจะเป็ นข้าวเหนียวที่งอกงามในที่สูง ข้าวเมล็ดเรี ยวน่าจะเป็ นข้าวเจ้า
Watabe et al. (1970) เสนอว่า ข้าวเมล็ดใหญ่ เป็ นข้าวที่ถูกนํามาปลูกก่อนข้าวเมล็ด
ป้ อม และข้าวเมล็ดเรี ยว นอกจากนั้นยังตั้งข้อสันนิ ษฐานถึ งแหล่งกําเนิ ดและการแพร่ กระจายข้าวสู่
ประเทศไทยของข้าวเจ้า ทั้งข้าวเหนียวเมล็ดป้ อมและข้าวเมล็ดเรี ยว
ข้าวเหนี ยวเมล็ดป้ อมชนิ ด Japonica มี แหล่งกําเนิ นจากทางเหนื อผ่านมาทางแม่น้ าํ
โขง แล้วแพร่ กระจายสู่ ภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 แม้
หลังพุทธศตวรรษที่ 20 จะลดจํานวนลงก็ตาม หากมีการปลูกกันต่อมาถึงพุทธศตวรรษที่ 24
ข้าวเมล็ดเรี ยวหรื อข้าวเจ้าหรื อชนิ ด Indica แพร่ ผา่ นประเทศอินเดีย ผ่านชายทะเลใน
เขตอ่าวเบงกอลมายังเขตลุ่มแม่น้ าํ อิระวดี แพร่ กระจายสู่ ประเทศไทยทางตะวันตก ลงสู่ บริ เวณที่ราบ
ลุ่มตอนใต้ของลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยา ผ่านไปจนถึงเขตประเทศเขมร ลงไปทางภาคใต้ และเพิ่มจํานวน
อย่างรวดเร็ วนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 จนแพร่ กระจายไปทัว่ แทนข้าวเหนียวที่เคยปลูกอยูเ่ ดิม
2.1.2 วงจรชี วติ ข้ าว
ในโลกทัศน์ของชาวนาไทย วงจรชี วิตของข้าวดําเนิ นไปเช่นเดียวกันพัฒนาการชี วติ มนุ ษย์
ช่วงข้าวเติบโตเป็ นต้นกล้าและเพิ่งปั กดําใหม่ๆ ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม เปรี ยบเหมือนวัยเด็ก
ที่เพิ่งเจริ ญเติบโต เดื อนสิ งหาคม ต้นข้าวเริ่ มแตกลําต้นให้เห็ นชัดเจน โดยเฉพาะบริ เวณยอดที่จะ
ออกเป็ นรวงข้าว เรี ยกว่า คอรวง พร้อมออกเป็ นรวงข้าวแล้ว ช่วงนี้ ชาวบ้านจะเรี ยกว่า ข้าวเป็ นสาว
หรื อ ข้าวถื อแหวน จากนั้นไม่นานลําต้นข้าวจะเริ่ มกลม เรี ยวมากขึ้น บริ เวณยอดเริ่ มนู น อวบอ้วน
มากขึ้น ชาวบ้านเรี ยกข้าวช่วงนี้ วา่ ข้าวมานหรื อข้าวตั้งท้อง จากนั้นไม่ถึง 2 สัปดาห์ จากแรม 15 คํ่า
ไปถึงวันขึ้น 15 คํ่า ดอกข้าวเริ่ มแทงช่อดอกออกจากยอดของลําต้นที่นูน กลม ช่วงนี้ ชาวบ้านอีสาน
เรี ยกว่า หยิง่ แข้วหรื อ ยิงฟั น การถอดยอดดอกเป็ นสัญญาณบอกว่าเกสรของดอกข้าวได้รับการผสม
พันธุ์ ให้ติดเป็ นเมล็ดในอี กไม่ช้า ช่วงนี้ ชาวบ้านผูเ้ ป็ นเจ้าของก็จะเฝ้ ามองต้นข้าวในนาด้วยความ
ห่วงใย
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ระหว่างเดื อนสิ งหาคม-กันยายน ต้นข้าวเขียวตระการเต็มทุ่ง เมื่อข้าวเริ่ มออกดอก ลมช่วง
ปลายฤดูฝนช่วยพัดหอบเอาเกสรจากรวงดอกของข้าวปลิ วไปจับกออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ๆ แมลงต่างๆ ก็
ช่วยผสมเกสร ตามความเชื่ อของชาวอีสาน ข้าวหรื อแม่โพสพจะตั้งท้องหรื อออกรองได้ก็ต่อเมื่อ
ข้าวได้รับ นํ้าจาก พญาแถน ซึ่ ง เป็ นเทพเจ้าแห่ งความอุ ดมสมบู รณ์ ห ล่ อเลี้ ย งอย่างอุ ด มสมบู รณ์
เพียงพอ
ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ข้าวออกรวง เป็ นช่วงสําคัญที่สุดในชี วติ ของต้นข้าว ชาวนาต้อง
คอยหมัน่ ดูแลนํ้าในนาให้ขงั ต้นข้าวในระดับที่พอเหมาะ หล่อเลี้ยงให้สมํ่าเสมอขาดไม่ได้ ต้นข้าวที่
กําลังสร้างเมล็ด มีน้ าํ ใสขุ่น จากเมล็ดลีบเล็กค่อยขยายโตขึ้น นํ้าในเมล็ดข้าวมีรสหวานมัน ชาวบ้าน
เชื่ อว่าแม่โพสพกําลังสร้ างนํ้านม จึงเรี ยกข้าวช่ วงนี้ ว่า ข้าวนํ้านม ตามนิ ทานชาดกในพุทธศาสนา
ท้าวจุลกาลหรื อโกญฑัญญะเถระ เมื่อครั้งเป็ นชาวนาได้นาํ ข้าวที่ กาํ ลังเป็ นนํ้านมรสหวานไปกวน
เป็ นข้าวมธุ ปายาสเพื่อถวายพระพุทธเจ้า ชาวนาจะนําข้าวมาตําเป็ นข้าวฮาง และข้าวเม่า เพื่อทําบุญ
เช่นกัน จากนั้นต้นข้าวจะค่อยๆ เหลืองแก่ จนเก็บเกี่ยวได้ในปลายเดือนพฤศจิกายนเป็ นต้นไป

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับวิถีชีวติ
2.2.1 ความหมายของวิถีชีวติ
สารานุ ก รมเว็บ สเตอร์ (Webster’s New World Dictionary, 1994: 781) ให้ค วามหมายวิถี
ชี วิตว่า เป็ นการดําเนิ นชี วิตโดยภาพรวมของบุคคลซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึ งลักษณะและค่านิ ยมของ
บุคคลนั้น
วิถีชีวิต ซึ่ งถู กนิ ยามโดยองค์การอนามัยโลก หมายถึ ง แบบแผนของการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล ซึ่ งเป็ นไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจ และความสามารถในการเลือกแสดงพฤติกรรมนั้น
Walker, Sechrist and Pender (1987) ได้ใ ห้ ค วามหมายของวิถี ชี วิ ต ว่า เป็ นแนวทางการ
ดําเนินชีวติ หรื อแบบแผนของกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนในแต่ละวัน
Kulbok, Earls and Mongomery, 1988 อ้างถึ งใน จุรีพร คงเฉลิม, 2551: 10) นิยามวิถีชีวิตว่า
หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึ งพฤติกรรม และการดําเนิ นชีวิต ซึ่ งบุคคลนั้นได้เลือกแล้ว โดยที่
อาจมีผลกระทบต่อสุ ขภาพร่ างกายของคนนั้นในด้านดีหรื อไม่ดีก็ได้
จากความหมายต่ า งๆ ดัง กล่ า ว ทํา ให้ ส รุ ป ได้ว่า วิ ถี ชี วิ ต หมายถึ ง รู ป แบบการดํา เนิ น
ชีวติ ประจําวันของบุคคล ซึ่ งมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของบุคคลนั้นๆ
สังคมหนึ่ งหรื อชุ มชนหนึ่ งๆ จะต้องมีวิถีการดําเนิ นชี วิตเป็ นลักษณะเฉพาะของสังคมนั้น
วิถีชีวิตจึงเป็ นเหมือนเอกลักษณ์ของสังคมดังนั้นวิถีชีวติ ชุมชนจึงเป็ นวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมนั้น
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ก็คือวัฒนธรรมในสังคมนั้นเอง ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดพฤติกรรมของมนุ ษย์ต้ งั แต่
เกิดจนตายฉะนั้นวัฒนธรรมจึงเป็ นวิถีชีวิตของสังคมมนุ ษย์ในฐานะหน่วยชี วิตที่ดาํ รงอยูท่ ่ามกลาง
สิ่ งแวดล้อมจะมีกระบวนการปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ ต่อเนื่ องเพื่อรักษา
ดุลยภาพกับสิ่ งแวดล้อมทั้งการปรับตัวในเชิงพฤติกรรมและการปรับตัวในระดับจิตสํานึ ก ซึ่ งการ
ปรั บ ตัวอย่างต่ อเนื่ องนี้ ก่อให้เกิ ดแบบแผนความสัม พันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อมอย่างหนึ่ งขึ้ นมาเรี ยกว่า
“วิถี ชีวิต” (อมรา พงศาพิ ชญ์, 2534) มี การประมวลแนวคิดเกี่ ยวกับความหมายของวิถีชีวิตในแง่
ต่างๆไว้ดงั นี้
รุ่ งรัตน์ ทองสกุล และคณะ (2549) ได้กล่าวว่า วิถีชีวิตหมายถึ งเป็ นแบบแผนหรื อแนวทาง
พฤติกรรมที่คนกลุ่มหนึ่ งใช้ร่วมกันหรื อยึดถือปฏิบตั ิสืบทอดต่อๆ กันมาเป็ นแบบแผนในการดํารง
ชี พของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ ง หรื อกลุ่มคนใดคนหนึ่ ง ซึ่ งแสดงถึ งการ
ประกอบกิ จกรรมเพื่ อการอยู่รอด การพักผ่อนและความสุ ขที่ ตวั เองต้องการและเห็ นคุ ณค่า แบบ
แผนดังกล่าวมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมเป็ นตัวกําหนดการจัดระเบียบทางสังคม
และพฤติกรรมแต่ละคนในสังคมนั้น คนกลุ่มหนึ่ งๆ ย่อมมีวิถีชีวิตเป็ นของตนเองเพื่อปรับตัวให้เข้า
กับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งการปรับตัวนี้ มีหลายระดับ ทั้งด้านสรี รวิทยา การปรับตัวในเชิ งพฤติกรรม และ
การปรับจิตสํานึ ก อีกทั้งด้านของการปรับก็มีท้ งั การจัดการกับตัวเองและการเข้าไปจัดการกับปั จจัย
รอบตัว เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะให้สามารถเผชิ ญกับแรงกดดันนานาจากสิ่ งแวดล้อมได้อย่างราบรื่ น
วิถี ชี วิต จึ ง เป็ นทั้ง วิธี ใ นการดําเนิ น ชี วิ ต หลัก เกณฑ์ ใ นการดํา เนิ น ชี วิ ต และเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
วัต ถุ ต่ า งๆ ทั้ง ที่ เป็ นธรรมชาติ แ ละคิ ด ประดิ ษ ฐ์ ข้ ึ น เพื่ อ นํา มาใช้ ใ นการดํา เนิ น ชี วิ ต ท่ า มกลาง
สิ่ งแวดล้อมที่อยู่รอบตน ซึ่ งมีการเปลี่ ยนแปลงและมีการติดต่อสื่ อสารกันระหว่างกลุ่มสังคมต่างๆ
อยูต่ ลอดเวลาวิถีชีวติ ในแง่ของวัตถุประสงค์ในการดําเนินชีวิตเพื่อ
1) ปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมมีการแก้ปัญหาที่ประสบในชีวติ ประจําวัน
2) ตอบสนองความต้องการของสังคม
3) ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคนในสังคม
วิถีชีวติ ในแง่องค์ประกอบประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาํ คัญ 2 ส่ วน คือ
1) ส่ วนที่เป็ นวัตถุ หมายถึ ง เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ใช้ในการดําเนิ นชีวิต ทั้งเป็ นการที่
ได้จากธรรมชาติ การสื บทอดมาแต่ยุคก่อนๆ และประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่ งจะเกิดขึ้นมาได้มนุษย์
ต้องอาศัยความรู ้ความสามารถและฝี มือความชํานาญในการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา
2) ส่ วนที่ไม่ใช่วตั ถุแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) ส่ วนที่เป็ นระบบความคิดความเชื่ อ
ทัศนคติรสนิ ยมทางสังคม ซึ่ งอยูเ่ บื้องหลังพฤติกรรมของมนุ ษย์หรื อเป็ นระบบคุณค่าคุณธรรมที่ยึด
เหนี่ ยวจิ ตใจของคนในสั งคม ตลอดจนส่ วนที่ เป็ นผลรวมของความรู ้ ล ัก ษณะนิ สั ย แนวคิ ดและ
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สติปัญญา 2) ส่ วนที่เป็ นเทคนิ ควิธีการ วิธีในการดําเนิ นชี วิตซึ่ งหมายรวมเป็ นวิธีกินวิธีอยู่ วิธีแต่ง
กาย วิ ธี พ กั ผ่อ น วิธี แ สดงอารมณ์ วิธี สื่ อ ความ วิ ธี จราจรและขนส่ ง วิธี อ ยู่รวมกัน เป็ นหมู่ ค ณะ
ตลอดจนวิธีแสวงหาความสุ ขทางใจ รวมความว่าเป็ นวิธีปฏิบตั ิของมนุ ษย์ต่อร่ างกายและจิตใจของ
ตนเองต่อมนุ ษย์ดว้ ยกัน และต่อธรรมชาติแวดล้อม ลักษณะของวิธีการดําเนิ นชี วิต วิถีชีวิตของคน
เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ มี ก ารถ่ ายทอดสื บ ต่ อกันได้และเป็ นสิ่ งที่ เปลี่ ยนแปลงเสมอไม่หยุดนิ่ งซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงอาจเกิ ดจากกระบวนการภายในสังคมหรื อเพื่อตอบสนองต่อสิ่ งเปลี่ยนแปลงที่มาจาก
ภายนอก
เกศยา โอสถานุ เคราะห์ (2544) กล่าวสรุ ปว่า เป็ นการศึกษาวิถีชีวิต(Way of Life) ของคน
ในสังคม ซึ่ งแสดงออกถึงการประกอบกิ จกรรมเพื่อการอยู่รอด การพักผ่อนและหลักเกณฑ์ในการ
ดํารงชีวติ แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นไม่วา่ วิถีชีวติ จะเป็ นเช่นไร นอกเหนือจากการที่บุคคลได้รับรู ้และคล้อยตาม
แบบแนวทางปฏิบตั ิในแนวทางหนึ่งที่เขาเลือกแล้วยังต้องขึ้นอยูก่ บั บุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ ด้วย
สรุ ปได้วา่ วิถีชีวิต หมายถึง แบบแผนหรื อแนวทางพฤติกรรมที่คนกลุ่มหนึ่งใช้ร่วมกันหรื อ
ยึดถื อปฏิ บตั ิสืบทอดต่อๆ กันมา เป็ นแบบแผนในการดํารงชี พของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ครอบครัว
ใดครอบครั ว หนึ่ ง หรื อ กลุ่ ม คนใดคนหนึ่ ง ซึ่ งแสดงถึ ง การประกอบกิ จ กรรมเพื่ อ การอยู่ร อด
การพั ก ผ่ อ นและความสุ ขที่ ต ั ว เองต้อ งการ และเห็ น คุ ณ ค่ า แบบแผนดัง กล่ า วมี ปั จจัย ทาง
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับภูมปิ ัญญา
2.3.1 ความหมายของภูมิปัญญา
คํา ว่า “ภู มิ ปั ญ ญา” (Wisdom) หรื อ “ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า น” (Popular Wisdom) หรื อ “ภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่ น”(Local Wisdom) ได้มีหน่วยงานทางการศึกษา นักวิชาการและผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ใช้คาํ
ทั้ง 2 คือ “ภู มิปัญญาชาวบ้าน” และ “ภูมิปัญญาท้องถิ่ น” ควบคู่กนั ไปแต่บางครั้งใช้คาํ ใดคําหนึ่ ง
เท่านั้นซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมไว้ดงั นี้
ภูมิปัญญา (Folk Wisdom) เป็ นความคิดทางสังคมที่สําคัญอย่างหนึ่ ง ซึ่ งสังคมขนาดใหญ่
พอควรและดํารงอยู่ได้ยาวนานย่อมต้องมีดว้ ยกันทุ กสังคม สังคมไทยเป็ นสังคมเก่าแก่สังคมหนึ่ ง
จึง ปรากฏมี ภู มิ ปั ญ ญาเช่ น นี้ อยู่จาํ นวนมาก ภู มิ ปั ญ ญาเหล่ านี้ นอกจากแสดงความเป็ นไทย เป็ น
เอกลักษณ์ไทยที่สําคัญอย่างหนึ่ งแล้วยังเป็ นเครื่ องชี้วดั ความเจริ ญ และพัฒนาการของคนในชาติน้ นั
ทั้งนี้ เพราะภูมิปัญญาเป็ นสิ่ งละเอียดอ่อนชาติที่เจริ ญมีสังคมที่สงบสุ ขร่ มเย็นไม่ระสํ่าระสาย และมี
ความเป็ นอิสระจึงจะสามารถสร้างสรรค์ และสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะตนขึ้นมาได้
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การกล่ าวถึ งเรื่ องภู มิ ปั ญ ญา (Folk Wisdom) มัก จะหมายถึ งสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมส่ วนยอด
ส่ วนปลายสุ ดของสถาบัน สั งคม (Social Institution) ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของวัฒ นธรรมแต่ล ะ
สั งคม และสถาบัน สั งคมนั้น จะต้อ งดํา รงอยู่คู่ก ับ กลุ่ ม คนซึ่ งเรี ย กว่าองค์ก ารทางสั ง คม (Social
Organization) องค์ ก ารทางสั ง คมนี้ ดํ า รงตนเป็ นเอกเทศไม่ ไ ด้ จ ํา ต้ อ งมี ส ถาบั น สั ง คมเป็ น
องค์ประกอบที่เหนี ยวแน่ น สถาบันสังคม และองค์การทางสังคมนี้ เมื่อผนึ กเข้าด้วยกันเป็ นหน่ วย
รวมอันเดี ยวกันแล้วมีชื่อเรี ยกว่า โครงสร้างทางสังคม (Social Structure) ซึ่ งสามารถแยกเป็ นส่ วน
ต่างๆ ตามหน้าที่เฉพาะได้ แต่ละส่ วนมีหน้าที่เฉพาะเรี ยกว่า หน่วยทางสังคม (Social Unit) ดังนั้น
แต่ละหน่วยสังคมประกอบด้วยคน (หลายคน) และระเบียบแบบแผนสําหรับเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ
ของคนเหล่านั้น หากจะทําให้ชดั ขึ้น แต่ละหน่วยสังคมประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1) ตําแหน่งทางสังคม 2) หน้าที่ 3) แบบแผนพฤติกรรม ซึ่ งประกอบด้วย ความเชื่ อ ความรู ้ ค่านิ ยม
อุดมการณ์ และบรรทัดฐานทางสังคม 4) องค์วตั ถุ จากโครงสร้างของหน่วยสังคมนี้ สังกัปเรื่ องภูมิ
ปั ญญาเป็ นเนื้ อหาสาระส่ วนหนึ่ ง หรื อหลายๆ อย่างผสมผสาน นอกจากนั้นยังอาจกล่าวเพิ่มเติ ม
ต่อ ไปได้อี ก ว่า ภู มิ ปั ญ ญาเป็ นองค์ค วามรู ้ ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงกัน ไปหมดไม่ ว่า จะเป็ นเรื่ อ ง อาชี พ
เศรษฐกิจ ความเป็ นอยู่ การใช้จ่าย การศึกษา และวัฒนธรรม (เรื องเดช ปันเขี่ยนขัตย์, 2542: 1-5)
นักวิชาการและผูเ้ ชี่ ยวชาญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545) หลาย
ท่านได้จาํ แนกลักษณะของภูมิปัญญาไว้ในรายงานการวิจยั เรื่ อง แนวทางการส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทย
ในการจัดการศึกษา ดังนี้
1) ภูมิปัญญา (Wisdom)
(1) ความรู ้ ความสามารถ ความเชื่ อ ความสามารถทางพฤติ ก รรม และ
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาของมนุษย์
(2) ความรู ้ ความคิ ด ความเชื่ อ ความสามารถ ความจัดเจนที่ ก ลุ่ ม ชนได้จาก
ประสบการณ์ ที่ ส่ังสมไว้ในการปรั บ ตัว และดํารงชี พ ในระบบนิ เวศน์ หรื อสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาการสื บสานกันมา เป็ นผลของ
การใช้สติ ปัญญาปรับตัวสภาวะต่างๆ ในพื้นที่ ที่กลุ่มชนนั้นต้องตั้งหลักแหล่งถิ่ นฐานอยู่ และได้
แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่น จากพื้นที่สิ่งแวดล้อมอื่นที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์
กันแล้วรับเอาหรื อปรับเปลี่ ยนนํามาสร้างประโยชน์หรื อแก้ปัญหาได้ในสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น
(3) ภู มิ ปั ญ ญาเป็ นเรื่ องที่ สั่ งสมกัน มาตั้งแต่อดี ต และเป็ นเรื่ องของการจัดการ
ความสั ม พันธ์ ระหว่างคนกับ คน คนกับ ธรรมชาติ แวดล้อม คนกับ สิ่ งเหนื อธรรมชาติ โดยผ่าน
กระบวนการทางจารี ตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากิน และพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมดุล
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ระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ เป้ าหมายก็คือเพื่อให้เกิดความสุ ขทั้งในส่ วนที่เป็ นชุมชน หมู่บา้ น และ
ในส่ วนที่เป็ นปั จเจกของ ชาวบ้านเอง ถ้าหากเกิดปั ญหาทางด้านความไม่สมดุลกันขึ้นก็จะก่อให้เกิด
ความไม่สงบสุ ข เกิดปั ญหาในหมู่บา้ นหรื อชุมชน
(4) ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรี ยน การที่ชาวบ้านรู ้จกั
วิธี ก ารทํานา ไถนา การเอาควายมาใช้ในการไถนา การรู ้ จกั นวดข้าวโดยการใช้ค วาย รู ้ จกั สาน
กระบุง ตะกร้า เอาไม้ไผ่มาทําเครื่ องใช้ไม้สอยในชีวิตประจําวัน รวมทั้งรู ้จกั เอาดินขี้เกลื อมาแช่น้ าํ
ต้มให้เหื อดแห้งเป็ นเกลือสิ นเธาว์ ก็เรี ยกว่าภูมิปัญญาทั้งสิ้ น
(5) ภู มิ ปั ญ ญาเป็ นเรื่ องที่ สั่ งสมมาแต่ อ ดี ต เป็ นเรื่ องของการจัด ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับสิ่ งเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจิต
ประเพณี วิถี ชี วิต การทํามาหากิ น และพิ ธี ก รรมต่ างๆ ทุ ก อย่า งเพื่ อให้เกิ ดความสมดุ ล ระหว่า ง
ความสัมพันธ์เหล่านั้น
2) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เป็ นองค์ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่สั่งสมและสื บทอดกันมา อันเป็ น
ความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปัญหา การปรับตัวเรี ยนรู ้และสื บทอดไปสู่ คนรุ่ นใหม่ เพื่อการ
ดํารงอยูร่ อดของเผ่าพันธุ์ จึงเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เผ่าพันธุ์หรื อเป็ นวิถีของชาวบ้าน
3) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom)
(1) ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง แกนหลักของการมองชี วิต การใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุ ข ซึ่ งมีความหมายทั้งในแง่ของปั จเจกบุคคล และในแง่ของสังคมหมู่บา้ น
(2) ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง พื้นเพรากฐานของความรู ้ชาวบ้าน
(3) ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้าน เกิ ดจากการสะสมการเรี ยนรู ้ ม าเป็ นระยะเวลานาน มี
ลักษณะเชื่ อมโยงกันไปหมดในทุกสาขาวิชา ไม่แยกเป็ นวิชาๆ แบบที่เราเรี ยน ฉะนั้นวิชาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ อาชี พ ความเป็ นอยูเ่ กี่ยวกับการใช้จ่ายกับการศึกษาวัฒนธรรมมันจะผสมผสานกลมกลืน
เชื่อมโยงกันไปหมด
(4) ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง วิธีการปฏิบตั ิซ่ ึ งชาวบ้านได้มาจากประสบการณ์
แต่ละสภาพแวดล้อม ซึ่ งจะมีเงื่อนไขปั จจัยเฉพาะแตกต่างกันไป
(5) ภู มิ ปั ญญาชาวบ้ า น หมายถึ ง ความรอบรู ้ ข องชาวบ้ า นที่ เรี ยนรู ้ แ ละมี
ประสบการณ์ สืบต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการด้วยตนเอง หรื อทางอ้อมซึ่ งเรี ยนรู ้จากผูใ้ หญ่
หรื อความรู ้ที่สะสมสื บต่อกันมา
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(6) ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่นาํ มาในการ
แก้ไขปั ญหา เป็ นสติปัญญา เป็ นองค์ความรู ้ท้ งั หมดของชาวบ้าน ทั้งกว้าง ทั้งลึกที่ชาวบ้านคิดเองทํา
เองโดยอาศักยภาพที่มีอยูแ่ ก้ปัญหาการดําเนินชีวติ ได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย
(7) ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึ ง ความรู ้ ประสบการณ์ ของประชาชนในท้องถิ่ น
ซึ่ งได้รับ การศึ กษา อบรม สั่ งสม และถ่ ายทอดจากบรรพบุ รุษ หรื อเป็ นความรู ้ ประสบการณ์ ที่
เกิ ดขึ้นจากประสบการณ์ ตรงของตนเอง ซึ่ งได้เรี ยนรู ้จากการทํางาน จากธรรมชาติแวดล้อม สิ่ ง
เหล่านั้นเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าเสริ มสร้างความสามารถ ทําให้คนมีชีวิตร่ วมกันอย่างสันติสุขเป็ นความรู ้ที่
สร้างสรรค์และมีส่วนเสริ มสร้างการผลิต
(8) ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึ ง ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาของชาวบ้าน
ไม่ ว่าจะเป็ นปั ญ หาของชุ ม ชน ปั ญ หาในการดํารงชี วิต และปั ญ หาในการประกอบอาชี พ โดยที่
ปราชญ์ชาวบ้านเหล่านี้ ได้มีกระบวนการวิเคราะห์ และสั่งสมประสบการณ์ มาเป็ นเวลานาน เป็ นที่
ยอมรับนับถือของคนทัว่ ไป
(9) ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง มวลความรู ้และมวลประสบการณ์ ของชาวบ้าน
ที่ใช้ในการดําเนินชีวติ ให้เป็ นสุ ขโดยได้รับการถ่ายทอด สัง่ สมกันมาโดยผ่านกระบวนการพัฒนาให้
สอดคล้องกับกาลสมัย
4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom)
(1) ภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น เป็ นองค์ความรู ้ ค วามสามารถของชาวบ้านที่ ส่ังสม สื บ
ทอดกันมาอันเป็ นศักยภาพหรื อความสามารถที่จะใช้แก้ปัญหา ปรับตัว เรี ยนรู ้ และมี การสื บทอด
ไปสู่ คนรุ่ นใหม่ หรื อคือแก่นของชุมชนที่จรรโลงชุมชนให้อยูร่ อดถึงปั จจุบนั
(2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือความรู ้ ที่เกิ ดจากประสบการณ์ ในชี วิตของคนเราผ่าน
กระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปั ญหา และตกผลึ กมาเป็ นองค์ความรู ้ ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรู ้เฉพาะหลายๆ เรื่ อง ความรู ้ดงั กล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็ นศาสตร์ เฉพาะ
สาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวได้วา่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็ นพื้นฐานขององค์ความรู ้ สมัยใหม่ที่จะช่ วย
ในการเรี ย นรู ้ ก ารแก้ปั ญ หา การจัดการและการปรั บ ตัวในการดําเนิ น ชี วิตของคนเรา ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นเป็ นความรู ้ที่มีอยูท่ วั่ ไปในสังคม ชุ มชน และในตัวของผูร้ ู ้เอง หากมีการสื บค้นเพื่อศึกษาและ
นํามาใช้ก็จะเป็ นที่รู้จกั กัน เกิดการยอมรับ ถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่ คนรุ่ นใหม่ตามยุคตามสมัยได้
(3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กระบวนการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนิ นชีวิตของ
บุคคลซึ่ งอยูใ่ นท้องถิ่น ให้สามารถดําเนิ นชี วิตได้อย่างมีความสุ ข หรื อสามารถแก้ปัญหาการดําเนิ น
ชีวติ ของคนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัย
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(4) ภู มิปั ญญาท้องถิ่ น หมายถึ ง กระบวนการทัศน์ข องบุ คคลที่ มีต่อตนเอง ต่อ
โลกและสิ่ ง แวดล้อม ซึ่ งกระบวนทัศ น์ ดัง กล่ า วจะมี รากฐานจากคําสอนทางศาสนา คติ จารี ต
ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอด สั่งสอน และปฏิบตั ิสืบเนื่ องกันมาปรับปรนเข้ากับบริ บททางสังคมที่
เปลี่ ย นแปลงแต่ ล ะสมัย ทั้งนี้ โดยมี เป้ าหมายเพื่ อความสงบสุ ข ของคนในส่ วนที่ เป็ นชุ ม ชนและ
ปั จเจกบุคคล ซึ่ งกระบวนทัศน์ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น จําแนกออกได้ 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 ภู มิปัญญาเกี่ ยวกับการจัดการความสั มพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ก ับ
ธรรมชาติแวดล้อม
ลักษณะที่ 2 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรื อการจัดความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั มนุษย์
ลัก ษณะที่ 3 ภู มิ ปั ญญาเกี่ ยวกับ ระบบการผลิ ตหรื อการประกอบอาชี พ ที่ มี
ลักษณะมุ่งเน้นระบบการผลิตเพือ่ พึ่งพาตนเอง
5) ภูมิปัญญาไทย
(1) ภู มิ ปั ญ ญาไทยนั้น ด้านหนึ่ งนอกจากจะเป็ นเรื่ องของพื้ นภู มิ ธรรมแล้ว ยัง
หมายถึ งศักยภาพในการประสานความรู ้ ใหม่มาใช้ประโยชน์ดว้ ย ซึ่ งเอื้ อให้เกิ ดทางเลื อกใหม่ที่มี
ลักษณะสากลและลักษณะเฉพาะของเราเอง
(2) ภูมิปัญญาไทย หมายถึ ง องค์ความรู ้ในด้านต่างๆ ของการดํารงชี วิตของคน
ไทยที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับแนวความคิด วิเคราะห์
ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของตนเองจนเกิดหลอมรวมเป็ นแนวความคิดในการแก้ไขปั ญหาที่เป็ น
ลักษณะของตนเอง ที่สามารถพัฒนาความรู ้ดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในการ
แก้ไขปั ญหาของการดํารงชีวติ
(3) ภู มิ ปั ญญาไทย เป็ นผลของประสบการณ์ สั่ ง สมของคนที่ เรี ยนรู ้ จ าก
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม ปฏิ สัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกัน และระหว่างกลุ่มชนหลายๆ ชาติพนั ธุ์
รวมไปถึงโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้เคยเอื้ออํานวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้
ดํารงอยู่และสร้ างสรรค์อารยธรรมของเราเองได้อย่างมี ดุ ล ยภาพกับ สิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะใน
ระดับพื้นฐานหรื อระดับชาวบ้าน ภูมิปัญญาในแผ่นดินนี้มิได้เกิดขึ้นเอกเทศ แต่มีส่วนเปลี่ ยนเลือก
เฟ้นและปรับใช้ภูมิปัญญาจากอารยธรรมอื่นตลอดมา
(4) ภูมิปัญญาไทย เป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยการตีความหมายอย่างลึ กซึ้ ง
ให้เข้าใจถึงมูลเหตุแห่ งการสร้างสรรค์อนั อย่างชาญฉลาด แสดงถึงความมีภูมิปัญญาของคนไทยใน
ยุคสมัยหนึ่ งที่ สามารถคิ ดค้นสิ่ งที่ เป็ นระเบียบแบบแผน และมี รูปแบบที่ ยอมรับกันภายในสังคม
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดํารงชี วติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมนั้นๆ ทั้งยังมีคุณค่างดงามในรู ปแบบของงาน
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ศิลปะผลงานจากภู มิปัญญาของคนไทยโบราณจะปรากฏคุณค่าเด่ นชัดและน่ าหวงแหนเมื่อเราได้
ประจักษ์ชดั ถึ งความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่าง ศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี กับสภาพความเป็ นอยู่
และวิถีชีวติ ของผูค้ นในสังคมแต่ละยุคสมัย
สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบู ล ย์ (2540: 34) จําแนกภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้านตามอัตถประโยชน์ ไ ด้เป็ น 5
ประเภท ดังนี้
1) ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการยังชี พ ภูมิปัญญาชาวบ้านประเภทเพื่อการยังชี พมีข้ ึน
เพื่ อการมี ชี วิตอยู่รอด อยู่อย่างมีค วามสุ ข สบายตามอัตภาพเป็ นภู มิ ปั ญ ญาที่ เกี่ ยวกับ การเสาะหา
ปั จจัยพื้นฐานมีการยังชี พของสังคมปฐมฐาน ยุคที่มนุ ษย์เสาะหาปั จจัยด้วยวิธีเก็บเกี่ยวและการใช้
แรงงาน ได้แ ก่ วิ ธี ท ํา มาหากิ น วิ ธี เสาะหาและจัด การเกี่ ย วกับ ปั จ จัย 4 คื อ ที่ อ ยู่อ าศัย อาหาร
เครื่ องนุ่ งห่ ม ยารั ก ษาโรค เป็ นต้น ภู มิ ปั ญ ญาเหล่ านี้ ค่ อยๆ เพิ่ ม พู รงอกงามขึ้ น จนดู เหมื อนเป็ น
สิ่ งสามัญ เช่น
(1) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการหากิน เริ่ มแต่ภูมิปัญญาการเก็บเกี่ ยว เช่น ภูมิปัญญา
การหาของป่ า ล่าสัตว์ ตีผ้ ึง การทําและใช้เครื่ องจับสัตว์น้ าํ เช่น นก ปลา เสื อ ช้าง เป็ นต้น ภูมิปัญญา
เหล่านี้ ค่อยพัฒนาขึ้นเป็ นอาชี พ มีรูปแบบของเครื่ องมือเครื่ องใช้เฉพาะตัว เฉพาะท้องถิ่นขึ้น หน้า
ไม้ ภูมิปัญญาในการเลือกพันธุ์ขา้ วทํานา การไถ คราด หว่าน ดํา เป็ นต้น
(2) ภู มิ ปั ญ ญาที่ เกี่ ยวกับ ที่ อยู่อาศัย เช่ น การสร้ างบ้านเรื อนแบบเครื่ องผูก ภู มิ
ปัญญาการเลือกใช้วสั ดุ วิธีเย็บ ผูกริ ม ถักริ ม ผูกเงื่อน
(3) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโภชนาการ ได้แก่ ภูมิปัญญาในการเลื อกสรร
อาหาร วิธีปรุ งและวิธีถนอมอาหาร
(4) ภู มิ ปั ญ ญาที่ เกี่ ย วกับ เครื่ องนุ่ ง ห่ ม ได้แ ก่ ภู มิ ปั ญ ญาในการนํา สิ่ งต่ างๆ มา
ปกปิ ดร่ างกายให้อบอุ่น เช่ น ภูมิปัญญาในการทําหิ นเป็ นเครื่ องมือทุ บเปลื อกไม้ ทําเป็ นผ้า การทํา
และใช้แวดิ นเผาเพื่อปั่ นฝ้ าย การคิ ดทําฝื มและกี่ สําหรับงานทอ ภู มิปั ญญาในงานถักร้ อย ปั กชุ น
เป็ นต้น
(5) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับยารักษาโรค ได้แก่ การนําสมุนไพร สัตว์ แร่ บางชนิ ดมา
ใช้เป็ นตัวยา การผสมยา วิธีปรุ งยา การใช้ยา เป็ นต้น
(6) ภู มิ ปั ญ ญาเกี่ ย วกับ การพิ ท ัก ษ์ชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ผู ค้ นทุ ก หมู่ เหล่ า ต่ า งๆ
พยายามจะให้ตนมีชีวติ ยัง่ ยืนมัน่ คง จึงทุ่มเทใช้สติปัญญาและสิ่ งเอื้ออํานวยต่างๆ เพื่อให้บรรลุความ
ต้องการซึ่ งสามารถจําแนกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ได้ดงั นี้
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ก) ภูมิปัญญาการพึ่งตนเอง ภูมิปัญญาเบื้องต้นในการพิทกั ษ์ปกป้ องชี วิตและ
ทรัพย์สิน คือ การพึ่งตนเอง ความพยายามที่จะบํารุ งรักษา และเพิ่มขีดความสามารถ การใช้อวัยวะ
ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการดิ้นรนต่อสู ้เพื่อความอยูร่ อด
ข) ภู มิ ปั ญ ญาที่ ห ลบเลี่ ย งอัน ตราย เช่ น ภู มิ ปั ญ ญาของชาวบ้า นที่ ส ามารถ
สังเกตความแปรปรวนของสภาพดิ น ฟ้า อากาศ รู ้วา่ จะเกิดฝนหนัก ลมแรง ทะเลบ้า ฟ้ าคะนอง นํ้า
ท่วมใหญ่ เกิ ดภัยแล้ง ไฟป่ า หรื อภูมิปัญญาในการโค่นไม้ใหญ่ โดยสามารถบังคับให้ล้มฟาดใน
ทิศทางที่ตอ้ งการได้
ค) ภู มิ ปั ญ ญาการวมพลัง และการพึ่ ง พิ ง เช่ น ภู มิ ปั ญ ญาการร่ วมแรงแบ่ ง
ประโยชน์ เช่น การทํานารวม การทําสวนรวม คือ ร่ วมกันทํานาหรื อทําสวนในที่แปลงเดียวกัน ทุก
คนที่ทาํ มีสิทธิ์ เก็บกินเป็ นการสร้างจิตสํานึกร่ วมกันทําร่ วมกันใช้
ง) ภู มิ ปั ญ ญาทําและใช้ศ าสตราวุ ธ เช่ น การทํา มี ด พร้ าของชาวใต้ ซึ่ งใช้
สําหรับงานสับ ฟัน แต่งเติมสวน และใช้ต่อสู ้ได้อีกด้วย
จ) ภูมิปัญญาการดู แลบํารุ งรักษาชี วิตและทรัพ ย์สิน การให้ความสําคัญต่อ
สตรี และเด็กจึงปรากฏความเชื่ อ เช่น ห้ามหญิงมีครรภ์นง่ั ขวางบันไดหรื อประตู มิฉะนั้นลู กจะไม่
สมบูรณ์ เป็ นต้น
2) ภูมิปัญญาเกี่ ยวกับการสร้าง พิทกั ษ์ฐานะ และอํานาจ ผูค้ นทุกหมู่เหล่าย่อมอาศัย
ฐานะและอํา นาจ เพื่ อช่ วยในการดํารงชี วิต ทั้ง นี้ ย่อมแตกต่ างกัน ไปตามโครงสร้ า งของสั ง คม
ขีดจํากัดของการศึกษาขีดความเจริ ญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและยุคสมัยโดยภูมิปัญญากลุ่ม
นี้มีท้ งั ด้านเศรษฐกิจ สังคมและตําแหน่งหน้าที่ อาจจําแนกได้ดงั นี้
(1) ภู มิปัญญาการสร้ างและการขยายฐานอํานาจ ภูมิ ปัญญาที่ เด่นชัด คื อ ขยาย
วงศาคณาญาติให้ได้มากๆ เพื่อจะได้พวกพึ่งพิงและเพิ่มแรงงาน
(2) ภู มิ ปั ญ ญาการรั ก ษาฐานะและอํา นาจ เป็ นการบํา เพ็ญ บุ ญ บารมี เพื่ อ ผดุ ง
อํานาจวาสนา เป็ นภูมิปัญญาที่อาศัยหลักคุณธรรม โดยให้ทาํ แต่กรรมดี
(3) ภู มิ ปั ญ ญาการจัดการเพื่ อ สาธารณะประโยชน์ คื อ ภู มิ ปั ญ ญาที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ร่วมกัน เช่ น การร่ วมกันกําหนดการสัญจรระหว่างหมู่บา้ น การร่ วมกับหาเงิ นบํารุ งวัด
เป็ นต้น
(4) เพื่อที่เป็ นการสร้างสรรค์พิเศษ คือ สิ่ งที่เป็ นปั ญญาชนชาวบ้าน ใช้วิสัยทัศน์
เฉพาะตัว สร้างสรรค์ข้ ึนต่างจากกลุ่มอื่น เช่ น ภูมิปัญญาที่ให้ตระหนักว่า นักปราชญ์เป็ นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่ายิง่
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ขณะที่ สํ านัก งานคณะกรรมการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2541: 23) ได้ก าํ หนดสาขาย่อยของภู มิ
ปั ญญาชาวบ้านที่กาํ หนดการคัดเลื อกและเชิ ดชู เกี ยรติผูม้ ี ผลงานดี เด่ นทางด้านวัฒนธรรม 5 สาขา
ดังนี้
1) ภู มิปั ญญาชาวบ้านด้านการเกษตร เช่ น การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การ
แก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิ ต (เช่ น การแก้ไขโรคและแมลง) และ
รู ้จกั ปรับใช้เทคโนโลยี ฯลฯ
2) ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้านด้านสิ่ งแวดล้อม เช่ น การอนุ รัก ษ์ป่ าไม้ ต้นนํ้า ลําธาร การ
รักษา การถ่ายทอดความรู ้ด้ งั เดิมเพื่อการอนุ รักษ์ เช่น การเคารพแม่น้ าํ แผ่นดิน พืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร
และโบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ
3) ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการ สวัสดิการและธุ รกิจชุมชน ได้แก่
(1) กองทุนต่างๆ ในชุ มชน เช่น สหบาลข้าว (ธนาคารข้าว) สหกรณ์ร้านค้า กลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ ฯลฯ
(2) กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มเยาวชน
4) ภู มิปั ญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรคและการป้ องกัน เช่ น หมอพื้นบ้าน หมอ
ธรรมและผูร้ ู ้เรื่ องสมุนไพร
5) ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้านด้านการผลิ ตและการบริ โภค เช่ น การแปรรู ป ผลิ ตผลทาง
การเกษตร ให้สามารถบริ โภคได้โดยตรง ได้แก่ การใช้เครื่ องและครกตําข้าว การรู ้ จกั ประยุก ต์
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แปรรู ปผลผลิตเพื่อชะลดการนําเข้าตลาด
2.3.2 ความสํ าคัญของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสําคัญและมีคุณค่าเป็ นอย่างยิ่งต่อวิถีการดําเนินชี วิต เพื่อความอยู่
รอดของสังคมในท้องถิ่นนั้นๆ ภู มิปัญญาเป็ นองค์ความรู ้ ที่มีคุณค่าและความดี งามที่จรรโลงชี วิต
และวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลื นและสมดุ ล ภูมิปัญญา
เป็ นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็ นรากฐานการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองการพัฒนาเพื่อพึ่งพา
อาศัยซึ่ งกันและกันและการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู ้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิ ม
เพื่อเกิดเป็ นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย ดังนั้น ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่น
และผูค้ นเท่านั้น แต่ยงั เอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนและ
มั่น คง ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และวัฒ นธรรมดั้ง เดิ ม จึ ง เป็ นตัว กํา หนด
คุณลักษณะของแต่ละสังคม อีกทั้งยังเป็ นสิ่ งที่ เหมาะสม ทรงคุณค่าและมี ความสําคัญเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการดําเนินชีวติ อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2551)
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2.3.3 กรอบความคิดเกีย่ วกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ในการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรี ยนรู ้ของชาวบ้าน ควรมีกรอบความคิด
เพื่ อใช้เป็ นหลักนําร่ องความคิ ดและเป็ นเครื่ องกําหนดเส้ นทางการศึ กษาและเรี ยนรู ้ (เอกวิทย์ ณ
ถลาง, 2540) ดังนี้คือ
1) ไม่ ว่ า ชนกลุ่ ม ใด เมื่ อ ได้ ต้ ัง หลั ก แหล่ ง ในการทํ า มาหากิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
สภาพแวดล้อมใด เป็ นเวลานานหลายชัว่ คน ย่อมเรี ยนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมแห่ งพื้นภูมิน้ นั
แล้วปรับตัวและสร้างสรรค์วฒั นธรรมที่เหมาะสมกบการดํารงชีพในสภาพแวดล้อมนั้น
ดังนั้น กระบวนการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ โลกทัศน์ ชี วทัศน์ ความเชื่ อ พิธีกรรม และ
วิถีชีวิต อันสื บเนื่ องจากการปรับตัวที่ได้มีการสั่งสม สื บสาน และปรับเปลี่ยนต่อเนื่ องกันมาในกลุ่ม
ชนรุ่ นต่อๆ มา รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคน ในวัฒนธรรมอื่นที่ได้ไปมาหาสู่ กนั ตลอดมา
จึงรวมเรี ยกประสบการณ์น้ ีวา่ ภูมิปัญญาสัง่ สม
2) โดยเหตุที่สังคมทั้งหลายในโลกมีความแตกต่างกันทางสภาพแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรม ในพื้นฐานสั่งสมภูมิปัญญาใหม่ที่รับเข้ามา มิอาจแทนที่ภูมิปัญญาสั่งสมหรื อภูมิปัญญา
ดั้งเดิ มได้ท้ งั หมด ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้รับการเลื อกสรร ทดสอบ หรื อดัดแปลงตามเหตุปัจจัย และ
พลวัตทางวัฒนธรรมแห่ งกลุ่มชนนั้น จึงยังเป็ นเหตุจาํ เป็ นและเหมาะสมกับกลุ่มชนที่มีวิถีชีวิต และ
ประสบการณ์พ้ืนฐานแตกต่างกัน
3) โดยธรรมชาติ ข องการเปลี่ ย นแปลงทางวัฒ นธรรม ไม่ ว่า ในสั ง คมใดจะไม่
เปลี่ ยนแปลงโดยสิ้ นเชิ งอย่างขุดรากถอนโคน หากต้องมีการปรับเปลี่ยนบนพื้นฐาน รากเหง้าของ
วัฒนธรรมสั่งสม เพราะคนในทุกสังคมย่อมมีความเคยชิ นกับสิ่ งเดิมๆ เป็ นฐาน ภูมิปัญญาใหม่จึง
ย่อมได้รับการทดสอบ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงให้สอดคล้องกับความจําเป็ นใหม่ โดยมีภูมิปัญญาสั่ง
สมเป็ นพื้นฐานรองรับ
4) ในธรรมชาติ ข องวัฒ นธรรม ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องกลุ่ ม ชนย่ อ มมี ค วาม
หลากหลายตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และลักษณะสังคมที่ แตกต่างกัน ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมจึงเป็ นความมัน่ คงทางปั ญญาที่จะเป็ นพลังในการรับ ปรับเปลี่ ยน และพัฒนาสังคมให้
สมดุล สอดคล้องกับธรรมชาติแวดล้อม วัฒนธรรม และประสบการณ์สั่งสมของกลุ่มชนนั้นๆ ความ
พยายามใดที่ จ ะทํา ลายความหลากหลายเป็ นการบั่น ทอนพลัง ตามธรรมชาติ และก่ อ ให้ เกิ ด
วิกฤตการณ์ได้
5) ในสังคมสมัยใหม่ เราจะคุน้ เคยกับกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เป็ นระเบียบแบบแผนใน
สถาบันการศึกษา เพื่อการถ่ายทอดและพัฒนาภูมิปัญญา ซึ่งเราสามารถเรี ยนรู ้ได้มากในเวลาจํากัดก็
จริ ง หากแต่ในช่ วงชี วิตของคนๆ หนึ่ ง การเรี ยนรู ้ นอกชั้นเรี ยน การเรี ยนรู ้ จากข้อเท็จจริ งในชี วิต
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ประจําวันตามธรรมชาติ ย่อมมี อยู่ตลอดเวลา คงเป็ นสัดส่ วนการเรี ยนที่ มากที่สุด การสร้ างสรรค์
ภูมิปัญญาในอดี ตก็เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ โดยธรรมชาติและประสบการณ์ ในชี วิตจริ งเป็ นพื้นฐานตลอดมา
และยังคงจะดําเนิ นต่อไปในสังคมอุ ตสาหกรรมและข้อมูลข่าวสารที่ มีการปฏิ วตั ิ วิธีการเกี่ ยวกับ
การจัดการข้อมู ล ข่ าวสาร และองค์ค วามรู ้ อย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง การเรี ย นรู ้ น อกชั้นเรี ย น
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามธรรมชาติจะทวีความสําคัญยิง่ ขึ้นไปอีก
จากศึกษากรอบความคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสรุ ปได้ว่า กลุ่มชนหรื อชุมชน
ท้องถิ่ นใดๆ ย่อมมี ค วามแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติ สั งคม และวัฒนธรรม มี การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยธรรมชาติและประสบการณ์ ในชี วิติจริ ง ทําให้มีภูมิปัญญาสั่งสมที่แตกต่างกัน
เมื่อมีภูมิปัญญาใหม่ ย่อมได้รับการทดสอบ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ให้สอดคล้องกับความจําเป็ นใหม่
โดยมีภูมิปัญญาสั่งสมเป็ นพื้นฐานรองรับ
2.3.4 กระบวนการกําเนิดของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
กระบวนการกําเนิดภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น มีความสําคัญและควรเน้นมากกว่าตัวเนื้อหาภูมิ
ปั ญญา ซึ่ งกระบวนการกําเนิ ดภูมิปัญญาประกอบด้วย 2 ส่ วนสําคัญ (สุ ทธิ วงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2547)
ดังนี้คือ
1) ต้อ งมี ปั จ จัย พื้ น ฐาน ต้อ งมี ข ้อ มู ล เก่ า หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาเก่ า มี อ งค์ ค วามรู ้ เก่ า มี
สถานภาพเก่า เป็ นตัวเริ่ มต้น แล้วมีคนนําเอาปั จจัยพื้นฐานนั้นมาเชื่ อมต่อ โดยอาศัยประสบการณ์
ของตนเองและอาจผนวกด้วยสิ่ งที่เป็ นญาณทัศนะ หรื อความฉลาดหลักแหลมของผูท้ ี่ก่อให้เกิด ถ้า
ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว นนี้ แล้ว จะเกิ ด ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ขึ้ นมา ซึ่ งในปั จ จัย พื้ น ฐานจะเห็ น เรื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหลัก สภาพแวดล้อมเป็ นตัวประกอบ ในสิ่ งเหล่านี้ จะมีวิถีพลังในตัวของมัน
เอง
2) คน คื อ ส่ วนที่ สํ า คัญ ที่ สุ ด เพราะคนคื อ ผู ้ที่ จ ะนํ า เอาปั จจัย มาเชื่ อ มต่ อ กั บ
ประสบการณ์ของตนเอง คนที่ทาํ ให้เกิดภูมิปัญญา ถ้าไม่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ เป็ นการ
ยากที่ จะทําให้ เกิ ดภู มิ ปั ญ ญาได้ เมื่ อปั จจัยพื้ น ฐานมาผสมผสานกับ วิธีก ารจัดการ จึ งเรี ย กว่า ภู มิ
ปั ญ ญา ซึ่ งภู มิ คื อ พื้ น ที่ ปั จ จัย ส่ ว นปั ญ ญาคื อ วิ ธี ก ารจัด การที่ ต้อ งใช้ ส ติ ปั ญ ญานั่ น เอง ทั้ง นี้
กระบวนการกําเนิดภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ ดังปรากฏในภาพที่ 2.1
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กระบวนการกําเนิดภูมิปัญญา

ปั จจัยจากสภาพพื ้นฐาน

การสัง่ สมประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะคน

วิถีและพลังในอาณาเขต
กระบวนการเรี ยนรู้

ทรัพยากรธรรมชาติ

สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
การกําเนิดได้ หมายรู้
(ด้ วยทักษะ+สติ+ปั ญญา
ภูมิ

(ภว-ภพ-ภาวะ-ภูมิ)

ปั ญญา

ภูมิปัญญา

ภาพที่ 2.1 กระบวนการกําเนิดภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2.3.5 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการพัฒนาภูมิปัญญา
สําหรับภูมิปัญญาในกระบวนการที่เกิดจากการสื บทอด ถ่ายทอด องค์ความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมใน
ชุ ม ชนท้องถิ่ นต่างๆ แล้วพัฒนา เลื อกสรร ปรั บ ปรุ งองค์ความรู ้ เหล่ านั้นจนเกิ ดทัก ษะและความ
ชํานาญที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชี วิตให้เหมาะสมกับยุคสมัย แล้วเกิ ดภูมิปัญญา (องค์ความรู ้
ใหม่) ที่เหมาะสม และสื บทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด ซึ่ งปั จจัยที่ส่งผลต่อการสื บเนื่ องภูมิ
ปัญญามีดงั นี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541: 17)
1) ความรู ้เดิมในเรื่ องนั้นๆ ผสมผสานกับความรู ้ใหม่ที่ได้รับ
2) การสั่งสม การสื บทอดความรู ้ในเรื่ องนั้น
3) ประสบการณ์เดิมที่สามารถเทียบเคียงกับเหตุการณ์หรื อประสบการณ์ใหม่ได้
4) สถานการณ์ที่ไม่มนั่ คงหรื อมีปัญหาที่ยงั หาทางออกไม่ได้
5) รากฐานทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อ
6) การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
2.3.6 กระบวนการถ่ ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) การทําให้ดูเป็ นตัวอย่าง ถื อว่าเป็ นวิธีการถ่ายทอดของผูอ้ าวุโส หรื อ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่
โดยเป็ นตัวอย่างของคนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง ชุมชนเดียวกัน
2) การคิดร่ วมกัน เป็ นการกระตุน้ ให้สมาชิ กในชุ มชนได้แสดงความรู ้สึกและความ
คิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อย่างเป็ นธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นอย่างมีเหตุผลเปิ ด
โอกาสถ่ายทอดภูมิปัญญาซึ่ งกันและกัน
3) การสร้ างสรรค์กิ จกรรมหรื อการทํางานร่ วมกัน โดยการขยายเครื อข่ายระดับ
บุคคลระดับกลุ่มให้มากเพราะได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาหลากหลายและนํามาพัฒนากิจกรรมที่
กระทําอยู่
4) การบรรยาย หรื อ เวที ช าวบ้าน เป็ นกิ จกรรมสําคัญ อี ก อย่างหนึ่ ง สํา หรั บ การ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ประสบการณ์ ของชาวบ้านร่ วมกัน อันจะส่ งผลให้
สมาชิกของชุมชนมีความรู ้ความสามารถสู งขึ้น
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2.3.7 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับการเพาะปลูกข้ าวในประเทศไทย
ภูมิปัญญาข้าวไทยสามารถสะท้อนให้เห็นในการทํานาข้าว ตั้งแต่วิธีการเพาะปลูก หรื อการ
ทํานา พันธุ์ขา้ ว การเตรี ยมดิ น การเพาะต้นกล้า หรื อที่เรี ยกว่า ตกกล้า หว่าน (ปั กดํา โยนกล้า) ปุ๋ ย
การกําจัดวัชพืชและศัตรู พืช และเก็บเกี่ยว ซึ่ งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (ม.ป.ป.)
ได้จาํ แนก ประเภทการปลูกข้าวตามสภาพพื้นที่เพาะปลูกไว้ดงั นี้
2.3.7.1 การทํานาไร่
การทํานาไร่ เป็ นวิธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็ นข้าวที่ไม่ตอ้ งการนํ้าหล่อเลี้ยงใน
การเจริ ญเติบโต และมักจะตายถ้ามีน้ าํ ขังอยูน่ าน แต่ตอ้ งการความชุ่มชื้นของดินเหมือนกับพืชไร่ ซึ่ ง
จะอาศัยนํ้าฝนตามธรรมชาติเป็ นหลัก ข้าวไร่ จึงนิ ยมปลูกบนที่ราบสู งหรื อตามไหล่เขาในภาคเหนื อ
และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แต่ในปั จจุบนั แม้จะไม่ใช่ที่ราบสู งก็สามารถปลูกข้าวไร่ ได้ เนื่ องจาก
การทํานาไร่ ต้องอาศัยนํ้าฝนเพียงอย่างเดี ยวพื้นดินที่ปลูกข้าวไร่ จะแห้งและขาดนํ้าทันทีเมื่อสิ้ นฤดู
ฝน ดังนั้น การปลูกข้าวไร่ จะต้องใช้พนั ธุ์ที่มีอายุเบา โดยปลู กในต้นฤดูฝน และแก่เก็บเกี่ยวได้ใน
ปลายฤดูฝน การปลูกข้าวไร่ ชาวนาจะต้องหมัน่ กําจัดวัชพืช เพราะที่ดอนมักจะมีวชั พืชมากกว่าที่ลุ่ม
2.3.7.2 การทํานาสวน
การทํานาสวน เป็ นการปลู กข้าวที่ตอ้ งการนํ้าหล่อเลี้ ยงในระหว่างการเจริ ญเติบโต
โดยมักนิ ยมปลูกในพื้นที่ราบลุ่มและมีน้ าํ ขัง หรื อตามทุ่งนาทัว่ ๆ ไป โดยมีคนั นาล้อมรอบ การทํานา
สวนในปั จจุ บ ัน จะปลู ก โดยวิธี ปั ก ดําคื อ หว่านเมล็ ดลงแปลงให้ ต้น งอกเจริ ญ พอที่ จะปลู ก ได้ที่
เรี ยกว่า “ต้นกล้า” แล้วถอนเอาไปปั กดําในแปลงนาที่เตรี ยมไว้ หากเป็ นวิธีการหว่านก็เพียงแค่หว่าน
เมล็ดพันธุ์ขา้ วลงในแปลงนาที่เตรี ยมไว้เท่านั้น การทํานาสวนต้องอาศัยนํ้าฝนหรื อนํ้าชลประทาน
ในการหล่อเลี้ยงต้นข้าวตั้งแต่ระยะเริ่ มปลูกจนถึงระยะก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่ งข้าวทนความลึกของนํ้า
ได้ไม่เกิน 1 เมตร ข้าวนาสวนจัดว่าเป็ นข้าวชั้นดี และมีน้ าํ หนัก เพราะมีน้ าํ มาหล่อเลี้ยงอยูเ่ สมอ และ
อาจเนื่ องมาจากพื้นที่ในการปลูกไม่มากนักจึงทําให้สามารถดูแลรักษาได้ดี เมื่อข้าวถึงเวลาเก็บเกี่ยว
ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตามเวลา คุณภาพข้าวจึงดีมากทําให้มีการซื้อขายกันในราคาสู ง
2.3.7.3 การทํานาเมือง
การทํานาเมือง เป็ นการปลูกข้าวในพื้นลุ่มลึก มีระดับนํ้าตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป
จนถึง 3-4 เมตร และเป็ นนาที่ตอ้ งอาศัยนํ้าฝนเป็ นหลัก พบการปลูกข้าวนาเมืองมากในภาคกลาง ซึ่ ง
การปลูกข้าวต้องใช้พนั ธุ์ขา้ วที่มีลาํ ต้นยาวพิเศษ และสามารถเจริ ญเติบโตได้เมื่อนํ้าในนามีระดับเพิ่ม
สู งขึ้น การทํานาเมืองจะปลูกโดยวิธีหว่านแห้ง เมื่อมีฝนตกลงมาข้าวจะงอกเจริ ญเติบโตได้สักระยะ
แต่เมื่อเข้าสู่ กลางฤดูฝนปริ มาณของนํ้าจะเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว ต้นข้าวจะยืดปล้องให้ขา้ วโผล่ข้ ึน
เหนื อนํ้าและมีชีวิตอยูไ่ ด้จนระดับนํ้าลดลง ข้าวที่สูงจะเอนราบไปบนพื้นดินจนเหลือปล้องสุ ดท้าย
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ของต้นข้าว โดยต้นยังคงตั้งชู อยู่ในนาเพื่อชู รวงข้าวและรอการเก็บเกี่ยวต่อไป ข้าวนาเมืองคุณภาพ
ของเมล็ดจะคุณภาพตํ่า และราคาข้าวจะถูกกว่าข้าวนาสวนเนื่องจากมีมนั น้อย เมล็ดแตกหักมากเมื่อ
นําไปสี
นอกจากนี้ จากการรวบรวมงานวิ จ ัย และเอกสารต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ภู มิ ปั ญ ญาข้า ว
(ศู น ย์วิ จยั ข้าวปทุ ม ธานี , 2553; กรมการข้า ว, 2551; สํ า นัก งานพัฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ
(องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) การเพาะปลูกข้าวมีท้ งั สิ้ น 4 วิธี
1) การทํานาดํา เป็ นวิธี การทํานาที่ มี การนําเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงที่ เตรี ยมไว้
(แปลงกล้า) ให้งอกเป็ นต้นกล้า แล้วถอนนําต้นกล้าไปปั กลงในกระทงนาที่เตรี ยมเอาไว้ และมีการ
ดูแลรักษาจนให้ผลผลิต การทํานาดํานิยมในพื้นที่ที่มีแรงงานเพียงพอ
2) การทํานาหว่าน เป็ นการปลูกข้าวโดยการหว่านเมล็ดลงไปในนาที่เตรี ยมพื้นที่ไว้
แล้วโดยตรง เป็ นวิธีการที่นิยมมากขึ้นในปั จจุบนั เนื่องจากประหยัดแรงงานและเวลา
3) การทํานาหยอด เป็ นวิธีการปลูกข้าวที่อาศัยนํ้าฝน หยอดเมล็ดข้าวแห้ง ลงไปใน
ดินเป็ นหลุมๆ หรื อโรยเป็ นแถวแล้วกลบฝังเมล็ดข้าว เมื่อฝนตกลงมาดินมีความชื้นพอเหมาะ เมล็ด
ก็จะงอกเป็ นต้น นิ ยมทําในพื้นที่ขา้ วไร่ หรื อนาในเขตที่การกระจายของฝนไม่แน่ นอน แบ่งเป็ น 2
สภาพ ได้แก่
(1) นาหยอดในสภาพข้าวไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่มกั เป็ นที่ลาดชัน เช่น ที่เชิ งเขาเป็ น
ต้น ปริ มาณนํ้าฝนไม่แน่นอน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเตรี ยมดินได้ จึงจําเป็ นต้องหยอดข้าว
เป็ นหลุม
(2) นาหยอดในสภาพที่ราบสู ง เช่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคเหนื อ ส่ วน
ใหญ่เป็ นที่ราบเชิ งเขาหรื อหุ บเขา การหยอดอาจหยอดเป็ นหลุมหรื อใช้เครื่ องมือหยอด หรื อโรยเป็ น
แถวแล้วคราดกลบ นาหยอดในสภาพนี้ให้ผลผลิตสู งกว่านาหยอดในสภาพไร่ มาก
4) การทํานาโยน เป็ นนวัตกรรมการทํานาแบบใหม่ในประเทศไทยก็พูดได้ โดยมี
จุดประสงค์หลัก เพื่อควบคุมข้าววัชพืชและวัชพืชทัว่ ไป ลดต้นทุนการทํานา เพิม่ ผลผลิต
ในแต่ละประเภทของการทํานามี ผลต่อวงจรการเพาะปลู กข้าว ไม่ว่าจะเป็ นขั้นตอนการ
คัดเลือกเมล็ดพันธ์ท่ีเหมาะสม ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่ งนอกจากจะพิจารณาเรื่ องความเหมาะสมต่อ
สภาพพื้นที่แล้ว ประเภทของการทํานายังมีผลต่อต้นทุนการผลิตข้าวด้วย ดังปรากฏในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 เปรี ย บเที ย บต้น ทุ น การปลู ก ข้า วแบบต่ า งๆ เพื่ อ ควบคุ ม ข้า ววัช พื ช (ยัง ไม่ ร วมค่ า
สารเคมี โรค/แมลง และนํ้ามันสู บนํ้า)
ต้ นทุนการจัดการ
(บาท/ไร่ )
เตรี ยมแปลง (แบบประณี ต)
ถาดเพาะกล้า
ค่าเพาะกล้า
หว่านกล้า ปั กดํา โยน
สารคุม + กําจัดวัชพืช + ค่าแรง
เมล็ดพันธุ์ (กก.ละ 22 บาท)
ค่าตัดข้าววัชพืช
ค่าปุ๋ ย
ค่าเกี่ยวนวด
รวม

นาหว่ านนํา้ ตม
610
50
175+110+100
440
400-800
948
450
3283-3683

วิธีการทํานา
คนปักดํา เครื่ องปักดํา
610
610
100
1200
1200-1500
60+50
60+50
154
(220)
948
948
450
450
3462
3318-3618

โยนต้ นกล้ า
610
84-112
125
100
60+50
88
948
450
2515-2543

แหล่ งทีม่ า: สําราญ อินแถลง, 2553.
2.3.8 ภูมิปัญญาข้ าวภาคเหนือ
การศึกภูมิปัญญาเกี่ยวกับข้าวและยุง้ ข้าวของชุมชนบนพื้นที่สูง เป็ นการศึกษาการดํารงชีวิต
ตามธรรมชาติ การจัดการเครื อข่ายระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคน
กับ สิ่ งเหนื อธรรมชาติ ภู มิ ปั ญ ญาเกี่ ย วกับ สถาปั ตยกรรมพื้ น บ้าน และการใช้ภูมิ ปั ญ ญาเพื่ อการ
แก้ปัญหาและปรับตัวในบริ บทที่เปลี่ยนไป
สุ รพล ดํารงกิ ตติ กุล และคณะ (2552) ระบุ ว่า ชาวล้านนาในอดี ตเชื่ อว่า การสร้ างบ้านที่
สมบูรณ์ บริ เวณบ้านจะต้องประกอบไปด้วย บ่อนํ้า ยุง้ ข้าวหรื อหลองข้าว ครกกระเดื่ องและครัวไฟ
แต่ ปั จ จุ บ ัน มี โ รงสี ข ้า ว ครกกระเดื่ อ งก็ ห ายไปจากบ้า น บ่ อ นํ้ายัง คงมี อ ยู่แ ต่ ก ารใช้ ป ระโยชน์
ลดน้อยลง เพราะใช้ประปาหมู่บา้ น เช่นเดียวกับยุง้ ข้าว ซึ่ งมีการปรับเปลี่ยนตามกาลสมัย ภูมิปัญญา
บรรพชนที่ซ่อนไว้ในสถาปั ตยกรรม เรื่ องเล่า คติความเชื่อและพิธีกรรมท้องถิ่น
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนื อที่มีความเกี่ยวพันกับข้าว มีดงั ต่อไปนี้ (สุ รพล ดํารงกิตติกุล และ
คณะ, 2552)
1) ด้านปั จจัยการผลิต
สภาพพื้นที่ทาํ นาอยูบ่ นพื้นที่สูง มีภูเขาโอบล้อมและยังสื บทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ชุ ม ชนจากรุ่ นสู่ รุ่ น โดยเฉพาะภู มิ ปั ญ ญาข้าวพื ช หลัก ของชุ ม ชน ทั้งเกี่ ยวกับ พิ ธี ก รรม ความเชื่ อ
พฤติกรรมการเพาะปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวและการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ดังนี้
(1) พื้นที่ทาํ นา
ลักษณะพื้นที่ทาํ นาของชุ มชน แบ่งระดับตามลักษณะสู งตํ่าของที่ดิน สภาพที่ดิน
ส่ วนใหญ่กระจายอยูต่ ามบริ เวณที่ราบ ชาวนาต้องดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทาํ กินของ
ตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เช่ น หลักการเก็บเกี่ยวข้าว ชาวนาจะไม่เผาตอฟาง หากแต่จะเก็บไว้คลุ ม
หน้าดินสําหรับการปลูกหอมกระเทียม และจะปลูกพืชหมุนเวียนจําพวกถัว่ ลิสง หรื อถัว่ เหลือง โดย
การปลู กถัว่ เหลื องจะใช้วิธีการเหยียบล้มตอฟาง ใช้ไม้กระทุ ง้ ดิ นบริ เวณต่อฟางเพื่อหยดเมล็ดถัว่
เหลื อ ง ตอฟางจึ ง หมัก หมมในดิ น กลายเป็ นปุ๋ ยบํา รุ ง ดิ น พร้ อ มทั้งมี พื ช จํา พวกถั่วคอยตรึ งธาตุ
ไนโตรเจนให้แก่ดิน และครั้นถึงฤดูกาลไถนาเพื่อปลูกข้าว ชาวบ้านจะใช้วิธีการปล่อยนํ้าเข้ามา ทิ้ง
ให้ดินอ่อนตัวและต้นวัชพืชตาย จากนั้นจึงไถกลบทําให้เกิดปุ๋ ยโดยธรรมชาติ
(2) การจัดการระบบนํ้าเพื่อการทํานา
ชาวนายังยึดระบบเหมืองฝายเพื่อการจัดสรรนํ้าระหว่างกัน มีการเลือกแก่เหมือง
แก่ฝายเพื่อทําหน้าที่จดั สรรนํ้า ดูแลระบบเหมืองฝายให้สมบูรณ์ โดยแก่เหมืองฝายนี้ จะคัดเลือกจาก
คนที่ เป็ นคนดี มี ค วามเสี ย สละ มี ค วามยุ ติ ธ รรมและได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ จากคนในชุ ม ชน
ช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเข้าสู่ ฤดูฝน แก่เหมืองแก่ฝายจะร่ วมกับแกนนําชุ มชนประกาศเชิ ญ
ชวนชาวนาแต่ละครัวเรื อนมาร่ วมกันพัฒนาแผ้วถางเหมืองฝายของหมู่บา้ น เพื่อรองรับการไหลของ
นํ้าในฤดูฝนสําหรับเข้าสู่ ที่นา ครั้นพอช่วงเดือนเก้า (มิถุนายน) ก็จะมีพิธีกรรมเลี้ยงผีเหมืองฝายเพื่อ
การได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะการใช้น้ าํ และร่ วมกันซ่อมแซมบริ เวณเหมืองฝายที่ชาํ รุ ด
(3) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
ชาวนามีการเลื อกใช้พนั ธุ์ขา้ วที่เหมาะสมกับดิ นในชุ มชนนั้นๆ เช่ น ข้าวเหนี ยว
กข.6 ข้าวจ้าว ข้าวเหนี ยวกํ่าและข้าวหอมมะลิ สีแดง เป็ นต้น ชาวนาจะมี การคัดเลื อกพันธุ์ขา้ วจาก
การเลื อกต้นข้าวที่สมบู รณ์ รวงข้าวเต็ม เมล็ดสวย นํ้าหนักดี และมีรสชาติดี โดยคัดเลือกจากไร่ นา
ของตนเอง หรื อจากของเพื่อนชาวนาในพื้นที่ ซึ่ งชาวนาสามารถรู ้ได้ว่า ที่นาใครมีพนั ธุ์ขา้ วดี จาก
การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างกัน (หรื อที่เรี ยกว่า เอามื้อเอาวัน) สําหรับพันธุ์ขา้ วจะมีการซื้ อขาย
พันธุ์ขา้ วในราคาเดียวกับข้าวที่บริ โภค

31
(4) อุปกรณ์การผลิตข้าว
ปั จ จุ บ ัน อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เพื่ อ การผลิ ต ข้า วของคนในชุ ม ชน มี ก ารใช้
เทคโนโลยีด้ งั เดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม เช่น การทํานาแต่เดิมใช้แรงงาน
ควายก็ปรับเปลี่ ยนเป็ นรถไถนาเดิ นตาม การฟาดข้าวออกจากรวง ชาวบ้านจะใช้ครุ เป็ นเครื่ องมื อ
สําหรับรองไม้ที่ฟาด สําหรับการฟาดรวงข้าว ครุ คืออุปกรณ์ ที่ใช้ไผ่จกั รสานละเอียดเป็ นรู ปคล้าย
ตะกร้ าที่ มี ก้น แคบ ปากกว้าง มี ข นาดประมาณ 2x2 เมตร และใช้ข้ ี ค วายทาโดยรอบเพื่ ออุ ดรู รั่ว
ชาวนาใช้วธิ ี การเคลื่อนย้ายครุ ต้ งั เป็ นจุดตามตําแหน่งที่นาํ ข้าวมากองรวมกันไว้ ปั จจุบนั พบว่า หลาย
ครัวเรื อนเริ่ มปรับเปลี่ยน นําเอาแนวคิดการทําตารางสําหรับตีขา้ ว ซึ่ งแต่เดิมใช้วิธีการปรับพื้นที่นา
ให้ราบใช้คอ้ นทุบให้เรี ยบแน่ น จากนั้นใช้แคร่ ไม้ต้ งั วางสําหรับฟาดรวงข้าว เมื่อฟาดเสร็ จก็กวาด
ข้าวใส่ ครุ หรื อกระสอเพื่อนําสู่ ยงุ ้ โดยเมื่อไม่เลี้ ยงควาย ก็ไม่มีวสั ดุสําหรับทําตาราง จึงปรับใช้ผืน
ผ้าใบปู พ้ื น นาที่ ได้รับ การปรั บ ถางให้เตี ยนและใช้ไม้แคร่ วางสํ าหรั บ การฟาดรวงข้าว วิธี ก ารนี้
สะดวกต่อการขนอุปกรณ์ และมีแนวโน้มว่า จะได้รับความนิ ยมสู ง ทําให้ครุ ที่ใช้ฟาดข้าวเริ่ มลดลง
และหายไปจากชุมชน หลังจากการฟาดข้าว ชาวนาต้องมีการทําความสะอาดข้าวเปลือก เรี ยกว่า พัด
ข้าวเฟื้ อน แต่เดิ มชาวบ้านจะใช้อุปกรณ์ คือ ก๋ า หรื อ วี สําหรับพัดข้าวเฟื้ อน แต่ปัจจุบนั ชาวบ้านมี
การปรั บ ใช้ใบพัดลมเก่ ามาติ ดตั้งกับ อุ ป กรณ์ เครื่ องตัดหญ้าสามารถสร้ างแรงเปล่ าข้าวเฟื้ อนได้
รวดเร็ วและสะดวกกว่า ส่ วนอุ ปกรณ์ การผลิ ตข้าว เช่ น แอก ไถ คราด ปั จจุบนั ถู กทิ้งไว้ใต้ยุง้ ข้าว
หรื อ อาจกองในมุมใดมุมหนึ่งของใต้ถุนบ้าน
2) ภูมิปัญญาด้านการผลิตข้าว
(1) การหว่านข้าว
ชาวนาจะทําพิธีแฮกนาและเตรี ยมที่ดินสําหรับหว่านกล้าข้าว ซึ่ งเป็ นการบูชาเจ้า
ที่ซ่ ึ งรักษาที่นาบริ เวณนั้น เพื่อขออนุ ญาตใช้ที่ดินและขอความคุม้ ครองใช้ช่วยดูแลผลผลิตให้อุดม
สมบูรณ์ ไม่ให้สัตว์มารบกวน ชาวบ้านเชื่ อว่า หากปฏิ บตั ิตามข้าวจะงอกงามดี ไม่มีแมลงหรื อสัตว์
รบกวน ภู มิ ปัญญาของชุ มชนเรี ยนรู ้ถึ งวัฎจักรชี วิตของสัตว์ ช่ วงเวลาใดที่ มีผลต่อการเจริ ญพันธุ์
ชาวบ้านยังนิ ยมปลูกข้าวกํ่าหรื อข้าวเหนี ยวแดงซึ่ งเป็ นข้าวพื้นบ้านของทางล้านนา มีลกั ษณะเด่นคือ
มีสีม่วงดําทั้งลําต้นและเมล็ด เพราะเชื่ อว่าจะช่ วยป้ องกันโรค และแมลง ที่จะมารบกวนต้นข้าวใน
นาได้ เพราะถือว่า ข้าวกํ่าเป็ นพญาข้าว ช่วยไล่ให้ขา้ วเจริ ญงอกงามดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่า ข้าวกํ่า
มีการใช้ประโยชน์ในด้านองค์ประกอบของยาสมุนไพรชุมชนสําหรับการบํารุ งเลือด และใช้ทาํ เป็ น
ขนมพื้นเมืองเช่ น ข้าวแต๋ น (นางเล็ด) ถัว่ แปบ ข้าวมัน (ข้าวเหนี ยวมูน) ชาวนาจะใช้จาํ นวน“ต๋ าง”
เป็ นหน่ วยในการหว่า นเมล็ ด พัน ธุ์ ข ้าว ซึ่ งเป็ นหน่ วยนับ จํานวนที่ น าของคนในชุ ม ชน ต๋ างเป็ น
ภาชนะสําหรับตวงเมล็ดข้าว (มีขนาดใหญ่กว่าถัง)
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(2) การบํารุ งรักษา
การดู แลรั ก ษาข้าวในนา เมื่ อข้าวมี อายุป ระมาณ 2 เดื อน จะมี ก ารกําจัดวัช พื ช
เรี ยกว่า ถอนหญ้านา ซึ่ งวัชพืชในนามีหลายชนิ ด บางชนิ ดนํามาเป็ นอาหารได้ เช่น ผักแว่น ซึ่ งเป็ น
พืชนํ้า ลําต้นเลื้อยไปตามดินมีรสชาติจืด มีคุณสมบุติเป็ นยาแก้ร้อนใน บํารุ งตา นิ ยมนํามาจิม้ นํ้าพริ ก
แกงจืด และผักจุมปา (ผักปอด) ซึ่ งเป็ นพืชนํ้าลําต้นอวบนํ้า มีรสขมเล็กน้อย มีคุณสมบัติทางยาใน
การบํารุ งธาตุ แก้ไข รักษาเลื อด ชาวนานิ ยมนํามาลวกจิ้มนํ้าพริ กและนํามาผัด ปั จจุบนั ยังพบว่า มี
การปลูกผักแว่นขายเพื่อเป็ นอาหารตลอดปี และเป็ นรายได้เมื่อข้าวใกล้ออกรวง ชาวนาจะคอยระวัง
ข้าวดี ดซึ่ งเป็ นข้าววัชพืชที่มีลกั ษณะเหมือนต้นข้าวจนแยกไม่ออก ข้าววัชพืชหรื อข้าวดี ด เกิ ดจาก
การผสมข้ามระหว่างข้าวป่ าที่พบทัว่ ไปในธรรมชาติ กับข้าวปลูก เกิดเป็ นลูกผสมที่มีการกระจายตัว
ของลูกหลานหลายลักษณะ ซึ่ งเป็ นลักษณะที่ชาวนาไม่ตอ้ งการ คือ เปลือกเมล็ดสี ดาํ หรื อลายนํ้าตาล
แดง เมล็ดข้าวสารมีสีแดง ปลายเมล็ดมีหางและเมื่อสุ กแก่เมล็ดจะร่ วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวดีดเป็ น
ข้าววัชพืชที่เจริ ญเติบโตได้รวดเร็ วและสู งข่มข้าวปลู กในระยะแตกกอ ข้าวดี ดจะทําให้คุณภาพข้าว
ลดลง เพราะเมล็ ด ขาวสารแดงที่ ป นอยู่ ชาวนาถู ก โรงสี ต ัด ราคาเกวีย นละ 200-800 บาท ตาม
เปอร์ เซ็ นต์ของข้าวแดงที่ ปน หากมีขา้ ววัชพืชปนเป็ นจํานวนมาก โรงสี จะไม่รับซื้ อ ชาวนาต้อง
นําไปขายเป็ นข้าวเลี้ ยงเป็ ด และไก่ ในราคาถู กถังละ 30-50 บาท การกําจัดหนอนแมลงที่กดั กิ นต้น
ข้าว ชาวนาจะใช้วิธีการส่ งสะตวงเชิ ญสัตว์ที่มารบกวนข้าว โดยจะใช้ตน้ กล้วยมาทําเป็ นภาชนะรู ป
สี่ เหลี่ยมจัตุรัสเรี ยกว่า สะตวง จากนั้นใช้ดินเหนี ยวปั้ นสมมติรูปเป็ นสัตว์ชนิ ดต่างๆ ใส่ อาหาร ขนม
นํ้า ลงในสะตวง พร้อมทั้งใช้ไม้ไผ่ทาํ ชั้นเล็กๆ สู งระดับอก ปั กลงกลางนา เพื่อบูชาเทวดา เชิญมารับ
ของเซ่นไหว้และขอให้นาํ สัตว์ที่มากินต้นข้าวออกไปจากนา ไม่เกินสองวันพวกหนอนก็จะหายไป
ชาวบ้านเชื่ อว่าต้องไม่ใช้สารเคมีทาํ ร้ายพวกสัตว์ต่างๆ หากทําร้ายสัตว์แล้วการเซ่นไหว้จะไม่ได้ผล
สําหรับพิธีกรรมนี้ ยึดถื อปฏิ บตั ินบั จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ภูมิปัญญาของชุ มชนในการสังเกตวงจร
ชี วิตของสั ต ว์ต ามธรรมชาติ ซึ่ งควบคุ ม กัน โดยธรรมชาติ หากมี ก ารใช้ส ารเคมี ก็จะเป็ นการไป
ทําลายวัฏจักรธรรมชาติ แสดงถึงสํานึกของการอยูร่ ่ วมกับสรรพสิ่ งในฐานะที่มนุษย์เป็ นศูนย์กลางที่
เชื่อมโยงหลายสิ่ งเข้าด้วยกันอย่างเกื้อกูล การเคารพจิตวิญญาณธรรมชาติเนื่องจาก ลักษณะละสภาพ
พื้นที่ที่แตกต่างกัน การทํานาของชาวนามีจาํ นวนไม่มากแต่กระจายตามบริ เวณต่างๆ ทําให้ชาวบ้าน
สามารถแลกเปลี่ ยนแรงงานระหว่างกัน ตั้งแต่ ก ารหว่านกล้าการปลู ก และการกําจัดวัช พื ช โดย
หมุนเวียนช่ วยเหลื อระหว่างกัน ไม่ตอ้ งรี บเร่ งให้เก็บเกี่ ยวเสร็ จพร้อมกัน ทําให้ไม่สามารถขนข้าว
ผ่านที่นาซึ่ งยังไม่ได้เก็บเกี่ ยว และวิธีการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างกันสะท้อนถึ งความสามัคคี
การเสมอภาค เกื้อกูลไม่เอารัดเอาเปรี ยบซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมเช่นนี้ เป็ นฐานสําคัญสําหรับความ
ร่ วมพลังในด้านต่างๆ ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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(3) การเกี่ยวข้าว
ชาวบ้านยังใช้เคียวสําหรับเกี่ยวข้าว เกี่ยวเสร็ จก็นาํ ข้าวผึ่งบนตอให้แห้งประมาณ
3-4 วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณของแสงแดด โดยชาวบ้านจะทําการทดสอบว่า ข้าวแห้งพอดีโดยการ
แกะดูสีของเมล็ด และสังเกตนํ้าหนักของต้นข้าวที่แห้งเบาขึ้น จากนั้นจะนําต้นข้าวไปกองรวมเป็ น
จุดๆ เรี ยกว่า การเมาะข้าว เพื่อรอการฟาดหรื อตีขา้ ว สําหรับการฟาดหรื อตีขา้ วนั้น แต่เดิมชาวบ้าน
นิยมใช้ครุ เป็ นภาชนะรองการฟาดและใช้สาดกะลาปูขา้ งล่างเพื่อรองรับเมล็ดข้าวที่กระเด็น ปั จจุบนั
นี้ นิยมใช้ผา้ ใบหรื อผ้าเต๊นฑ์ปูรองแทนสาดกะลาและใช้แคร่ ว่างเพื่อฟาดข้าว ข้าวที่ฟาดเสร็ จก็รอ
การพัดเอาเศษเจือปนออก แต่เดิมนิยมใช้ก๋าสําหรับพัดวี ปั จจุบนั ชาวบ้านสร้างนวัตกรรมเอง โดยใช้
เครื่ องตัดหญ้ามาติดตั้งใบพัดลม มีแรงเป่ าสู ง สามารถลดแรงงานคนได้จาํ นวนมากชาวนาบ้านสบ
จาง มีระบบรู ปแบบความเชื่ อ ประเพณี และพิธีกรรม ที่สะท้อนให้เห็ นถึงพลังของวัฒนธรรมข้าว
โดยเฉพาะกลุ่มผลิตข้าวสบจางซึ่ งแกนนําเป็ นผูอ้ าวุโสของหมู่บา้ น การเกี่ยวข้าวผูอ้ าวุโสจะใช้ไม้
ราวมานาบข้า วให้ ล้ม ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ถ้า เกี่ ย วข้าวตอนเช้า ต้อ งนาบข้าวให้ ล้ม ไปทางทิ ศ
ตะวันตก ถ้าเกี่ยวตอนบ่ายต้องนาบข้าวไปทางทิศตะวันออก เพื่อเวลาเกี่ยวจะได้หมุนหน้าหลบแดด
หันหลังให้ดวงอาทิตย์ วิธีการเกี่ยวข้าวให้ถือเคียวด้วยมือข้างที่ถนัด แล้วใช้เคียวเกี่ยวตวัดกอต้นข้าว
ส่ วนอีกมือหนึ่ งรวบรวมข้าวไว้ แล้วใช้เคียวเกี่ยวลําต้นทั้งกอ โดยทัว่ ไปจะเกี่ยวให้มีความยาวของ
ต้นข้าวห่างจากรวงข้าวในระยะที่พอเหมาะที่จะนําไปฟาดข้าวได้สะดวก หรื อให้มีความยาวของต้น
ข้าวพอที่จะนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น ใช้คลุมแปลงปลูกพืชผักชนิ ดอื่น เป็ นต้น โดยก่อน
ทําการเกี่ยวข้าว ชาวนาในภาคกลางจะทําพิธี “ทําขวัญข้าว” ภาคเหนื อจะทําพิธี “แฮกนาเกี่ยวข้าว”
รวงข้าวที่เกี่ยวแล้วจะเอาวางผึ่งแดดไว้ในบริ เวณพื้นที่น้ นั ก่อนเพื่อตากแดดให้แห้งประมาณ 4-7 วัน
แล้วจึ งทําการมัดข้าว เรี ยกว่า “มัดฟ่ อนข้าว” ภาคเหนื อเรี ยกว่า “มัดข้าวเฝ่ า” หรื อ “มัดเฝ่ าข้าว”
จากนั้นจะใช้ไม้หาบข้าวเพื่อนํามาที่กองลานนวดข้าวสําหรับรอนวดข้าวต่อไป หรื อตากไว้บนราว
ไม้ไผ่ก็ได้เช่นกัน ช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวนั้นก็มีสําคัญเช่นกันหากมีการเก็บเกี่ยวในขณะที่ฝนตก
จะทําให้เมล็ดข้าวมีความชื้ นทําให้เม็ดไม่ขาว เมล็ดดํา มีกลิ่นอับเกิดขึ้น เมื่อนําไปสี จะทําให้ไม่น่า
รับประทาน โดยหลังจากการเก็บเกี่ยวชาวนาในภาคอีสานจะทําพิธี“บุ ญคู ณลานหรื อสู่ ขวัญข้าว”
เพื่ อ เป็ นการขอขมาและขอบคุ ณ แม่ โพสพหรื อ เทพี แ ห่ ง ข้า วแรงงานที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ เกี่ ย วข้า ว
สมัยก่อนเป็ นการช่วยเหลือกันของชาวบ้านในพื้นที่เดียวกันโดยผลัดกันไปช่วยเกี่ยวข้าวในนาของ
เพื่อนบ้านให้เสร็ จเป็ นรายๆ จะเรี ยกว่า “ลงแขกเกี่ยวข้าว” หรื อภาคเหนื อ เรี ยกว่า “เอามื้อ หรื อ เอา
วัน” การลงแขกเกี่ ยวข้าวเป็ นสิ่ งที่ แสดงให้เห็ นถึ งความรัก ความสามัคคี ความมี น้ าํ ใจ ความเอื้อ
อาทรของคนในชุมชน จนกลายเป็ นประเพณี อนั ดีงามหลายชัว่ อายุคน
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(4) การนวดข้าว
การนวดข้าว หรื อ บางแห่ ง เรี ยกว่า “เหยีย บข้าว” เป็ นขั้น ตอนการทํา ให้ เมล็ ด
ข้าวเปลื อกหลุดออกจากรวง หรื อฟ่ อนข้าว โดยหลังจากที่ชาวนาเก็บเกี่ ยวเสร็ จ จะทําการตากฟ่ อน
ข้าวให้แห้ง แล้วจึ งนําฟ่ อนข้าวมากองรวมกันที่ ลานข้าวเพื่อทําการนวด การนวดข้าวมีหลายวิธี
ขึ้นอยูก่ บั ความถนัดของแต่ละท้องถิ่น แต่หากเป็ นการนวดสมัยก่อนจะมี 2 วิธี
วิธี แ รก คื อ การใช้ วัว หรื อ ควาย เหยี ย บข้า วโดยปั ก เสาสู ง กลางลาน เรี ย กว่า
“เกียด” แล้วนําฟ่ อนข้าวมาวางล้อมเสาเกี ยด แล้วผูกวัวหรื อควายกับเสา ต้อนให้วิ่งรอบๆเสาเกียด
เพื่อเหยียบยํ่าไปบนฟ่ อนข้าวจนกว่าเมล็ดข้าวส่ วนใหญ่หลุดออกจากรวงข้าว หลังจากนั้นชาวนาจะ
ใช้คนั ฉายหรื อขอฉายดึงฟางข้าว เรี ยกว่า “สงฟาง” ให้เมล็ดข้าวร่ วงออกมา เอาฟางข้าวออกไปกอง
ไว้นอกลาน
วิธีที่สอง คือ การใช้ไม้นวดข้าว เรี ยกว่า “ตีขา้ ว หรื อ ฟาดข้าว” โดยจะใช้ไม้หนี บ
ข้าว ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นไม้สองท่อนผูกเชื อกติดกันโดยผูกไม้ท่อนหนึ่ งที่ปลายไม้และอีกท่อนผูกตํ่า
กว่าท่อนแรก เพื่อคีบกําข้าว แล้วไม้ท่อนที่ผูกตํ่ากว่าจะเป็ นตัวหนี บมัดข้าวแล้วก็ฟาดมัดข้าวลงไปที่
พื้นลานนวดข้าวหรื อภาชนะรองรับ โดยฟาดจนกว่าเมล็ดข้าวจะหลุ ดออกจากรวงหมด หรื อบาง
ท้องถิ่นจะใช้แคร่ ม้ารองนวดข้าว มารองรับการฟาดข้าว ภาคเหนื อจะมีการ “ตีครุ ” คือการนวดข้าว
ในครุ เมื่อทําการนวดจนเสร็ จ ชาวนาจะทําความสะอาดข้าวแล้วทําการแยกเมล็ดข้าวลีบเศษฟางข้าว
หรื อเศษหิ น โดยเหลือไว้เฉพาะเมล็ดข้าวเปลือกที่ตอ้ งการ แล้วกวาดมากองรวมๆกันไว้การนวดข้าว
สามารถทําได้ท้ งั ชายและหญิงจะหลายคนหรื อคนเดียว ซึ่ งในการนวดข้าวนี้ มีการขอแรงเพื่อนบ้าน
มาลงแขกนวดข้าวเหมือนกับการเกี่ยวข้าวด้วย
(5) การเก็บรักษาข้าว
การเก็ บรักษาข้าว สามารถทําได้หลายแบบ ทั้งนี้ ก็ตอ้ งขึ้ นอยู่กบั แต่ละท้องถิ่ น
ด้วยบางแห่ งไม่มีการนวดข้าวก่อนนําเข้าเก็บไว้ที่โรงเรื อน จะต้องทําการนวดเสี ยก่อนแล้วต้องทํา
ความสะอาดข้าวเพื่อแยกสิ่ งเจื อปนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น หิ น ดิ น ทรายหรื อเมล็ดข้าวที่ ลีบ ออกจาก
เมล็ดข้าวเปลื อก เพราะสิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นตัวนําพวกแมลงหรื อหนู เข้ามาทําลายเกิดความเสี ยหายแก่
ข้าวเปลื อกได้ หลังจากนั้นจะทําการขนย้ายไปเก็บไว้ในยุง้ ข้าว ฉางข้าว หรื อ ที่ ชาวนาภาคเหนื อ
เรี ยกว่า “หลองข้าว” ซึ่ งเป็ นการเก็บข้าวไว้เพื่อบริ โภคและแบ่งขายเมื่อข้าวมีราคาสู ง และอีกส่ วน
หนึ่ งชาวนาจะแบ่งไว้เพื่อทําพันธุ์ ข้าวที่ เก็บเกี่ยวได้ เหล่านี้ จะต้องเก็บไว้เป็ นอย่างดี โดยรักษาให้
ข้าวนั้นมีคุณภาพอยูเ่ สมอ และไม่สูญเสี ยความงอก ยุง้ ฉางที่ทาํ การเก็บข้าวจะต้องมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวกเพื่อจะได้ระบายความชื้ นและความร้ อนออกไปได้ นอกจากนี้ หลังคาของยุง้ จะต้องไม่รั่ว
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และสามารถกันนํ้าฝนไม่ให้หยดลงไปในยุง้ ได้ ก่อนเอาข้าวขึ้นไปเก็บไว้ในยุง้ ฉางควรปั ดกวาดแล้ว
พ่นด้วยยาป้ องกันแมลงศัตรู ขา้ วเสี ยก่อน ลักษณะยุง้ ข้าวแบบโบราณมีความแตกต่างกัน ดังนี้
ก) ยุง้ ข้าวแบบชั่วคราว นิ ยมสร้างโรงเรื อนไม้ขนาดเล็ก หลังคามุ งหญ้าคา
ใบตองตึ งหรื อสั งกะสี มี ล ัก ษณะเปิ ดโล่ ง ใช้เสวียนสําหรั บ เก็บ ข้าวเปลื อก เสวียนเป็ นเครื่ องใช้
สําหรับบรรจุ ขา้ วเปลื อกของชาวนา โดยทําจากไม้ไผ่ ขัดสานเป็ นรู ปทรงกลม ใช้มูลควายทาปิ ด
โดยรอบเพื่ออุดรอยรั่วของไม้ไผ่ที่สาน เสวียนมีหลายขนาด ความสู งและความกว้างของเสวียนไม่
แน่นอน แล้วแต่ความต้องการของผูใ้ ช้ เสวียนที่มีขนาดใหญ่มากจะมีประตูเข้า-ออกบริ เวณส่ วนล่าง
เสวียนจะทําจากไม้ไผ่สาน มี 2 ลักษณะ คือ ทรงกลม และทรงก้นสี่ เหลี่ยม เสวียนทรงกลมด้านบน
จะสอบเล็กกว่าด้านล่างเล็กน้อย โดยปล่อยส่ วนล่างและส่ วนปากให้วา่ งไว้ บางอันจะใช้ฟางมัดต่อๆ
กันให้แน่ นปิ ดส่ วนล่ าง ด้านนอกของเสวียน เรี ยกว่า “ไส้ช้าง” ส่ วนล่างของเสวียนจะสานเป็ นตา
ข่ายห่างๆ
ข) ยุง้ ข้าวแบบถาวร ยุง้ ข้าวแบบถาวรเป็ นอาคารไม้ใต้ถุนสู ง หลายแห่งใต้ถุน
อาจสู งกว่าเรื อนอาศัย ขนาดของยุง้ ข้าวกําหนดจากจํานวนเสา มีต้ งั แต่ขนาดเล็ก 4-6 เสา ขนาดกลาง
8-10 เสา ขนาดใหญ่ 12 เสาขึ้ น ไป เสาหลองข้าวนิ ย มใช้ไ ม้ต้น เดี ย วขนาดเล็ ก ใหญ่ สั ม พัน ธ์ ก ับ
จํานวนเสาของหลองข้าว หลองข้าวขนาดใหญ่ มีเสาจํานวนมาก ก็นิยมใช้เสาขนาดใหญ่ บางแห่งมี
เสาขนาดเส้ นผ่าศู นย์กลาง 40 เซนติเมตร โดยหลองข้าวโบราณนั้นเสาจะฝั งเสาลงบนพื้นดินคน
โบราณใช้เสาไม้ใหญ่เป็ นเสาหลองข้าว เพื่อความแข็งแรง สามารถรองรับนํ้าหนัก หรื อเพื่อป้ องกัน
ช้างมาทําลายเพื่อกินข้าว เช่นเดียวกับแวง(รอด) ก็จะมีขนาดใหญ่ บางแห่งมีขนาดประมาณ 15 x 25
เซนติเมตร บริ เวณใต้ยุง้ ข้าว ชาวบ้านจะนิยมเก็บอุปกรณ์ เพื่อการทํานา เช่น แอก ไถ คราด ครุ บาง
แห่งใช้พ้นื ที่ใต้หลองข้าวสําหรับเลี้ยงวัวควาย และผูกเชือกไว้ที่เสาหลองข้าว
(6) การรักษาเมล็ดพันธุ์
กรมการข้าว มีนโยบายส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดีทวั่ ประเทศ เพื่อให้ได้
ผลผลิ ตมากเพียงพอต่อการบริ โภคและส่ งจําหน่ ายต่างประเทศ ผลผลิ ตข้าวต้องมี คุณภาพดี ต้อง
ปรับปรุ งบํารุ งพันธุ์ขา้ วให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพือ่ นบ้าน รวบรวมพันธุ์ขา้ วพื้นเมืองในแต่ละ
พื้นที่ ท้ งั ข้าวเจ้าและข้าวเหนี ยว สําหรับเขตภาคเหนื อมี พนั ธุ์ขา้ วที่ ผ่านการปรับปรุ งบํารุ งพันธุ์ ให้
เหมาะสมกับ พื้นที่ หลายพันธุ์ โดยผ่านการรั บ รองพันธุ์ จากคณะกรรมการให้เป็ นข้าวพันธุ์หลัก
ข้าวพันธุ์ขยาย และสามารถจําหน่ ายพันธุ์ขา้ วแก่เกษตรกรได้ หน่ วยงานในสังกัดกรมการข้าวใน
ภาคเหนื อ ประกอบด้วย ศูนย์วิจยั ข้าวเชี ยงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และศูนย์วิจยั ข้าวสะเมิง
ดําเนิ น การศึ ก ษาวิจ ัย และรวบรวมข้าวพัน ธุ์ ที่ ดี ใ นภาคเหนื อ โดยเฉพาะในเขตพื้ น ที่ โครงการ
พระราชดําริ จํานวน 34 แห่ง พันธุ์ขา้ วที่มีการส่ งเสริ ม ได้แก่
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ข้าวซิ วแม่จนั ซึ่ งเป็ นข้าวเหนี ยวที่ ได้จากการเก็บ รวบรวมพันธุ์ จากเกษตรกรที่
บ้านหนองบัวตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย นําไปปลูกคัดเลือกและเปรี ยบเทียบพันธุ์
ที่สถานี ทดลองพืชไร่ เชี ยงรายและสถานี ทดลองข้าวพาน เป็ นข้าวเหนี ยวพันธุ์พ้ืนเมือง สู งประมาณ
110-150 เซนติเมตร ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน เก็บเกี่ยวปลายเดื อนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม ลํา
ต้นและใบสี เขียว ข้อต่อใบ ขอบใบ และเขี้ยวกันแมลงสี ม่วง ปลูกได้ท้ งั สภาพไร่ และนา ได้ผลผลิต
ประมาณ 456 กิ โลกรั ม ต่ อไร่ ลัก ษณะเด่ น เมล็ ดยาว คุ ณ ภาพการสี และหุ งต้ม ดี คุ ณ ภาพข้าวสุ ก
เหนี ย วนุ่ ม ตลาดมี ค วามต้องการมาก ต้า นทานโรคไหม้ในสภาพธรรมชาติ ทนแล้ง ปานกลาง
เหมาะสมต่อการปลูกพื้นที่ขา้ วไร่ และข้าวนาสวนในภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้รับ
การรับรองพันธุ์เดือนธันวาคม 2522
ข้าวพันธุ์ อาร์ 258 เป็ นข้าวไร่ ขา้ วเหนี ยวที่คดั เลื อกจากข้าวไร่ พนั ธุ์พ้ืนเมื องชื่ อ
มะกอกปี หรื อดอสามเดือน สู งประมาณ 127 เซนติเมตร ไม่ไวต่อช่วงแสง จึงปลูกได้ท้ งั นาปี และนา
ปรัง ลําต้นค่อนข้างแข็ง ใบและใบธงค่อนข้างกว้างและยาวปานกลาง มีขนเล็กน้อย ใบธงตกเมื่อรวง
ข้าวแก่ รวงยาวปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงสั้นโผล่พน้ ใบธงพอดีเมล็ดร่ วงง่ายจึงไม่ควรปล่อยให้แก่จดั
ให้ผลผลิตประมาณ 252 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่นคืออายุส้ ัน ประมาณ 106-134 วัน ก็เก็บเกี่ยวได้
ก่อนข้าวพันธุ์อื่น จึงเหมาะต่อการปลูกในพื้นที่ที่มีช่วงฝนตกสั้นหรื อค่อนข้างแห้งแล้ง หรื อปลูกใน
พื้นที่ ดอนในเขตภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้รับ การรั บรองพันธุ์ เดื อนกรกฎาคม
2530
ข้าวพันธุ์โป่ งไคร้ เป็ นข้าวไร่ ขา้ วเหนี ยวที่รวบรวมจากแปลงของเกษตรกรที่บา้ น
โป่ งไคร้ ตาํ บลโป่ งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย สถานี ท ดลองข้าวสันป่ าตอง ได้ปลู ก
ศึกษาพันธุ์ที่ไร่ นาสาธิ ตแม่เหี ยะ ต้นสู งประมาณ 142 เซนติเมตร ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน เก็บเกี่ยว
ประมาณปลายเดือนตุลาคม ทรงกอตั้ง ลําต้นค่อนข้างแข็ง ใบและกาบใบสี เขียว ใบธงกว้างและตก
รวงยาว ระแง้ถี่ รวงข้าวปานกลาง เมล็ ด มี รูป ร่ า งป้ อ ม ให้ ผ ลผลิ ตประมาณ 243 กิ โลกรั ม ต่ อไร่
ลัก ษณะเด่ น คื อ นวดง่ าย ข้าวสุ ก มี ก ลิ่ น หอมเล็ ก น้อ ย ต้านทานโรคไหม้ เป็ นพัน ธุ์ ข ้าวเหนี ย วที่
สามารถปรับตัวเข้ากับการปลูกบนที่สูงได้ถึง 1,250 เมตรจากระดับนํ้าทะเล จึงเป็ นพันธุ์ขา้ วไร่ ขา้ ว
เหนี ยวที่ ส่งเสริ มเกษตรกรปลู กในพื้นที่ สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 800-1,250 เมตร
ได้รับการรับรองพันธุ์ เดือนกรกฏาคม 2530
ข้าวเจ้าฮ่อ เป็ นข้าวเจ้าที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ขา้ วจากข้าวไร่ พ้ืนเมืองของชาว
ไทยภู เขาเผ่ า ลี ซ อ จัง หวัด เชี ย งราย โดยสถานี ท ดลองข้ า วพาน เมื่ อ ปี 2522 ปลู ก ศึ ก ษาและ
เปรี ยบเทียบพันธุ์ในสถานี ทดลองข้าวและสถานี ทดลองพืชสวนในเขตภาคเหนื อ ต้นสู งประมาณ
134 เซนติเมตร ไวแสงอย่างอ่อน อายุการเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนตุลาคม ทรงกอตั้งตรง ลําต้น
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ใหญ่ค่อนข้างแข็ง ลําต้นและข้อสี เขียว ใบค่อนข้างกว้างและยาว ข้อต่อระหว่างใบและกาบใบสี ฟาง
รวงยาว ระแง้ถี่ เมล็ดร่ วงปานกลาง ให้ผลผลิตประมาณ 210 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่นคือ คุณภาพ
ข้าวสุ กนุ่มและเหนี ยวปรับตัวได้ดีในสภาพไร่ ทวั่ ไป โดยเฉพาะเขตภาคเหนื อตอนบนที่มีความสู ง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางระหว่าง 800-1,000 เมตร เป็ นข้าวไร่ ขา้ วเจ้าที่อายุค่อนข้างหนัก จึงควร
ปลูกในพื้นที่ที่มีน้ าํ ฝนสมํ่าเสมอและดินอุม้ ความชื้นได้ดี ได้รับการรับรองพันธุ์ดือนกรกฎาคม 2530
ข้าวนํ้ารู เป็ นข้าวไร่ ขา้ วเจ้าที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์ขา้ วจากชาวไทยภูเขาเผ่าลี ซอ บ้านนํ้ารู ดอย
สามหมื่น อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลูกศึกษาและเปรี ยบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลอง
ข้า วไร่ แ ละธั ญ พื ช เมื อ งหนาวสะเมิ ง และสถานี ท ดลองเกษตรที่ สู งในเขต
ภาคเหนือ ต้นสู งประมาณ 141 เซนติเมตร ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน หากปลูกในพื้นที่ระดับความสู ง
1,100-1,250 เมตร จะเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนตุลาคม หากปลูกในพื้นที่ต่ าํ กว่านี้จะเก็บเกี่ยวได้
เร็ วขึ้น ลําต้นตรงไม่ลม้ ง่าย แตกกอดี ใบยาว แผ่นใบกว้างปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงปานกลาง เมล็ด
ร่ วงปานกลาง ไม่มีขน ให้ผลผลิตประมาณ 247 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่นคือ คุณภาพข้าวสุ ก ร่ วน
นุ่ ม ปรับตัวได้ดีในที่มีอากาศหนาวเย็นและบนพื้นที่ สูงมากๆ จึ งเป็ นพันธุ์ขา้ วที่ เหมาะสมต่อการ
ส่ งเสริ มแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขา ได้รับการรับรองพันธุ์เดือนกรกฎาคม 2530
ข้า วเจ้า ลี ซ อสั น ป่ าตอง เป็ นข้า วเจ้า ที่ ไ ด้จ ากการรวบรวมพัน ธุ์ พ้ื น เมื อ งของ
เกษตรกรที่ อาํ เภอแม่ อาย จังหวัดเชี ยงใหม่ เมื่ อปี 2522 ปลู กศึ กษาและเปรี ยบเที ยบพันธุ์ ที่ ส ถานี
ทดลองข้าวไร่ และธัญพืชเมืองหนาวในเขตภาคเหนื อ ต้นสู งประมาณ 145 เซนติเมตร อายุการเก็บ
เกี่ ยวประมาณกลางเดื อนตุลาคม ทรงกอตั้งตรงไม่ลม้ ง่าย รวงข้าวยาว เฉลี่ ย 24 เซนติเมตร ระแง้ถี่
รวงแน่น คอรวงสั้น ให้ผลผลิตเฉลี่ย 391 กิโลกรัม ลักษณะเด่นคือต้านทานโรคไหม้ คุณภาพการสี ดี
ให้ผลผลิตสู งกว่าพันธุ์เจ้าฮ่อร้อยละ 13
ข้าวหลวงสันป่ าตอง เป็ นข้าวเจ้าที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์พ้ืนเมืองของเกษตรกร
บ้านปางม่วงตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ปลูกศึกษาและเปรี ยบเทียบพันธุ์ที่สถานี
ทดลองข้าวสันป่ าตอง และทดสอบพันธุ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ ระหว่างปี 2541-2546
เป็ นข้าวเจ้าที่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน กอตั้งตรง แตกกอมาก ลํา
ต้นตรง และแข็งไม่ลม้ ง่าย รวงยาว ระแง้ถี่ คอรวงยาว ลักษณะเด่นคือ ผลผลิตเฉลี่ย 582 กิโลกรัมต่อ
ไร่ คุณภาพข้าวสุ กนุ่มและเหนี ยว ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นบนที่สูง ได้รับการรับรองพันธุ์
เดือนมกราคม 2547 (ศูนย์วจิ ยั ข้าวสะเมิง, 2552)
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2.3.9 ภูมิปัญญาข้ าวภาคอีสาน
2.3.9.1 สังคมชาวนาในชุมชนอีสาน
กนกพร รัตนสุ ธีระกุล (2557) ศึกษาบริ บททางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม ระบบนิ เวศ
ของสังคมชาวนาลุ่มนํ้าชี กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของสังคมชาวนา และพลวัตของการ
เปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ารผลิ ต ของสั ง คมชาวนา โดยใช้ บ ้ า นหนองผื อ ต.หนองบัว อ.โกสุ มพิ สั ย
จ.มหาสารคาม เป็ นกรณี ศึ ก ษา สามารถแบ่ ง ช่ ว งเวลาและรู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย นออกเป็ น 4
ช่วงเวลา ได้แก่
1) ยุคตั้งถิ่ นฐานและการผลิ ตแบบพออยู่พอกิ น (อดี ต-ปี 2507) ชุ มชนยังมี
วิถีการผลิตแบบยังชี พ (Subsistence Economy) เน้นกระบวนการผลิ ตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการบริ โภคระดับ ครั วเรื อน (Household Consumption) (Moerman, 1968) ผลผลิ ตส่ วนเกิ น ถู ก
นํามาแลกเปลี่ยนภายในชุมชน (อานันท์, 2544) ให้ความสําคัญสู งต่อประเพณี วัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับ
วิถีการผลิ ต เช่น พิธีกรรมขึ้นปลง ลงเลี้ยง การกําหนดวันที่ ดีในการปั กดํา การถอนกล้า หรื อการ
เกี่ยวข้าว เน้นการใช้แรงงานในครัวเรื อนเป็ นปั จจัยการผลิตที่สาํ คัญ
2) ยุค การเปลี่ ย นแปลงตามกระแสการพัฒ นา (2507-2520) การผลิ ตของ
สังคมชาวนาบ้านหนองผือ ในยุคของการเปลี่ ยนผ่านนี้ ในด้านการทํานายังคงเน้นหนัก เพื่ อการ
บริ โภคในครัวเรื อนและมีขายบ้างในส่ วนที่เหลือ ในการทํานาชาวบ้านยังคงทํานาปี เพียงครั้งเดียว
แต่ในกระบวนการในการทํานาของชาวบ้านในยุค นี้ ได้เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม ชาวบ้านเริ่ ม ใช้
ปุ๋ ยเคมี และมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทํานาซึ่ งสะดวกและสามารถร่ นระยะเวลา
ในการผลิตของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้นมา คือการปลูกผักสวนครัวเพื่อ
ส่ งขายไปยังตลาดที่ อยู่ใกล้เคี ยง (รั งสรรค์ เดชพลมาตย์ 2549 อ้างถึ งใน กนกพร รั ตนสุ ธี ระกุ ล,
2557) ในการผลิ ตทั้ง การทํานาและการปลู ก ผัก จะทํา กัน ในคนละช่ วงเวลาโดยการทํานาจะทํา
ในช่ วงฤดู ฝน ส่ วนการปลู กผักจะทําในฤดู แล้งและการเลี้ ยงปลาในกระชังควบคู่กนั ไป (สมเดช
ราประมาตย์ 2549 อ้า งถึ ง ใน กนกพร รั ตนสุ ธี ระกุ ล , 2557) ผลของการมี กิ จ กรรมการผลิ ต ที่
หลากหลายทําให้แรงงานที่ มีอยู่ภายในครัวเรื อนไม่เพียงพอกับการผลิตที่มุ่งเน้นการผลิ ตเพื่อขาย
ดังนั้น ปรากฏการณ์ การจ้างแรงงานในพื้นที่จึงเป็ นเสมือนการปรับตัวอย่างหนึ่ งของชุ มชนชาวนา
เพื่อรองรับระบบการผลิตตามกระแสของทุนนิยม ในขณะเดียวกันก็ใช้แรงงานของตนเองให้เข้มข้น
ขึ้น
3) ยุคการทําการเกษตรเพื่อการค้าแบบเข้มข้นและลงทุนสู ง: การปรับตัวต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลง (ปี พ.ศ. 2521-2547) เนื่ องจากเกิดภาวะนํ้าท่วมใหญ่ และกินเวลายาวนาน
มากถึ ง 3 เดื อนทําให้ผลผลิ ตข้าวนาปี ได้รับความเสี ยหาย รัฐโดยกรมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ได้ให้การสนับสนุ นให้
ชาวนาบ้า นหนองผื อ ทํา นาปรั ง เพื่ อ ทดแทนข้า วนาปี ที่ เสี ย หายจากนํ้าท่ ว ม โดยกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตรได้ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น ในด้า นเมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วปลู ก ให้ แ ก่ เกษตรกร ส่ ว นธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ ให้การสนับสนุ นด้านปุ๋ ยเคมีและเงินกูเ้ พื่อเป็ นทุนให้แก่เกษตรกรที่ประสบ
ปั ญหานํ้าท่วม ผลจากปรากฏการณ์ดงั กล่าวทําให้ชาวนาปรับตัวด้วยการทํานา 2 ครั้งใน 1 รอบปี คือ
นาปี และนาปรัง เพื่อเป็ นทางเลื อกในการแก้ปัญหาผลผลิตข้าวนาปี ที่เสี ยหายจากภาวะนํ้าท่วม ใน
ขณะเดียวกันวิถีการทําการเกษตรของชาวบ้านในยุคนี้ เป็ นยุคที่ชาวบ้านมีการพึ่งพิงปั จจัยการผลิต
จากภายนอกมากขึ้น เช่น ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัตรู พืช และ ระบบการจ้างแรงงาน เพื่อตอบสนองการผลิต
ที่มากขึ้น เช่น การปลูกผัก การเลี้ ยงปลาในกระชัง ซึ่ งเป็ นระบบการผลิตที่ยึดเอาหลักความต้องการ
ของตลาดเป็ นตัวกําหนดกิจกรรมการผลิต
4) ยุ ค พ.ศ. 2547-ปั จ จุ บ ั น ยุ ค ของการปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารผลิ ต สู่ ค วาม
พอเพียง และพึ่งตนเอง ผลกระทบของวิถีการผลิ ตที่ พ่ ึงพาปั จจัยการผลิ ตจากภายนอกมากเกิ นไป
ประกอบกับ สภาพแวดล้อมที่ เสื่ อมโทรม ดิ นขาดความอุ ดมสมบู รณ์ การแพร่ ระบาดของแมลง
ศัตรู พืช ส่ งผลให้ชาวนาบางส่ วนเริ่ มแสวงหาทางออกของปั ญหาประกอบกับการเข้ามาของแนวคิด
เกษตรอิ น ทรี ย ์ จากการส่ ง เสริ ม ของหลายหน่ วยงาน และการเข้ามาสนับ สนุ น งบประมาณจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว) และสํานักงานเครื อข่ายการสร้างเสริ มสุ ขภาพจังหวัด
มหาสารคาม (สสส.มค) ในการหนุ นเสริ มให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการเกษตรเคมีมา
สู่ เกษตรอินทรี ย ์ ด้วยกระบวนการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาและด้วยการพัฒนาองค์ความรู ้ทอ้ งถิ่นของ
เกษตรกร ส่ งผลให้ชาวนาบางส่ วนปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของตนเอง (อรุ ณวดี หงส์ อุดร, 2545 อ้าง
ถึ งใน กนกพร รั ตนสุ ธี ระกุ ล, 2557 )โดยพบว่า มี ช าวนาจํานวน 30 หลังคาเรื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ
20.27 รวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อสุ ขภาพ เพื่อแสวงหาทางออกของปั ญหาที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่ เสื่ อมโทรม โดยได้รวมตัวกัน ปลู ก ผัก ปลอดสารพิ ษ และปรั บ วิถี ก ารผลิ ตข้า ว
อินทรี ยแ์ ละสร้ างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุ มชน เพื่อสร้างทางเลื อกให้แก่ตนเอง จนนํามาสู่
การพึ่งตนเองและเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอพียงของจังหวัดมหาสารคาม
2.3.9.2 วัฒนธรรมข้าวและวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมในชุมชนชาวนาอีสาน
วัฒนธรรมข้าวพื้นบ้านอีสาน หรื อ อีกนัยหนึ่งหมายถึงวัฒนธรรมข้าวในวิถีการผลิต
แบบดั้ง เดิ ม ที่ เน้ น การ “เฮ็ ด อยู่ เฮ็ ด กิ น ” อาศัย เทคโนโลยี พ้ื น บ้ า น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรั พยากรธรรมชาติ และตอบสนองต่อการบริ โภคภายในครั วเรื อน เป็ นวิถีการผลิ ตที่ เคยมี ความ
เข้มแข็งในชุ มชนชาวนาไทยมาเป็ นเวลานานก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาการเกษตร
สมัยใหม่ที่เน้นการผลิตแบบเงินสดมากขึ้น
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ในแง่พ้ืน ที่ เพาะปลู ก สั นติ ภาพ ศิ ริวฒั นไพบู ล ย์ (2555) ระบุ ว่า ก่ อนปี 2547 ภาค
อีสานยังมีป่าโคก หรื อ ป่ าหัวไร่ ปลายนาเหลือค่อนข้างมาก ความฉลาดของบรรพบุรุษมีอยูท่ ุกซอก
มุมของอีสาน อย่างการปลูกข้าวนาโคก (นาดอน) ซึ่ งเป็ นพื้นที่กนั ดารนํ้า ดิ นไม่ดีนกั ชาวบ้านต้อง
รักษาต้นไม้ใหญ่ไว้ในนา เพื่อเป็ นร่ มเงาแก่ตน้ ข้าว และเพื่อรักษาความชุ่ มชื้ นไม่ให้แดดเผาจนนํ้า
ระเหยเร็ วเกิ นไป อีกทั้งใบไม้ที่ร่วงหล่นก็จะกลายเป็ นปุ๋ ย ซึ่ งรากที่ลึกของไม้ยืนต้นก็จะดู ดเอาธาตุ
อาหารที่สะสมในดินชั้นล่างขึ้นมาด้วย เมื่อสารอาหารเหล่านี้มาสะสมที่ใบและร่ วงหล่นลงผืนนา ก็
กลายเป็ นปุ๋ ยให้ตน้ ข้าว เพราะนาโคกไม่ มีน้ ําหลาก จึงไม่มีตะกอนปุ๋ ยพัดมากับนํ้าเหมื อนนาลุ่ ม
นอกจากนี้ ชาวนาต้องพัฒ นาปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ข ้าวที่ เหมาะสมกับ พื้ น ที่ แบบนี้ ส่ วนมากปลู ก ข้า ว
พื้นเมืองอายุส้ ันที่สามารถทนแล้งได้ดี ต้นเตี้ย แข็งแรง และอยูใ่ นร่ มเงาได้พอสมควร เป็ นต้น จึงมี
ความเป็ นเหตุเป็ นผลที่ลงตัว แผ่นดินอีสานสอนให้คนฉลาด ปั จจุบนั นี้ ดินเค็มมากขึ้น เพราะคนไม่
รักษาป่ า แม้แต่ตน้ ไม้ในนาก็ตดั ไปขาย ขุดล้อมไปขาย หรื อปรับแปลงนาให้เรี ยบ พังคันนาออกให้
แปลงนาใหญ่ ข้ ึน เอาต้นไม้ใหญ่ออกเพื่อให้เครื่ องจักรกลลงไปทํางานได้สะดวก แต่ผลที่ ตามมา
ร้ายแรงมาก เพราะต้นไม้ใหญ่จะมีระบบรากที่ดูดซับความชื้นไว้ใต้ดิน ทําให้น้ าํ เค็มใต้ดินที่เกิดจาก
การมี โดมเกลื อ (Salt Dom) อยู่ใต้ดินระดับ ตื้ น ไม่ส ามารถซึ ม ผ่านขึ้ น มาได้ อัน นี้ คื อหน้าที่ ข อง
ต้นไม้ใหญ่ในนาอีกอย่างหนึ่ง
ขณะที่ นันทา กันตรี (2548) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมข้าว : กรณี ศึกษา
การพึ่งตนเองด้านทรั พยากรพันธุ กรรมข้าวของชาวนาอี สาน พบว่า ระบบการผลิ ตแบบดั้งเดิ ม มี
ลักษณะที่ร่วมกันหลายประการ ประการที่ หนึ่ ง เป้ าหมายหลักของการผลิ ตในระบบเกษตรกรรม
แบบดั้งเดิม อยูท่ ี่การบริ โภคในระดับครัวเรื อน ให้มีอาหารและเครื่ องใช้เพียงพอสําหรับการอุปโภค
บริ โภค
ส่ วนการผลิ ตของชาวนาอี ส านระบบเกษตรแบบดั้งเดิ ม จะเป็ นการผลิ ตที่ พ่ ึ ง พิ ง
ธรรมชาติค่อนข้างสู ง ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและมีความหลากหลายของ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ฐิรวุฒิ เสนาคํา, 2539; ธันวา จิตต์สงวน และคณะ, 2544 อ้างถึงใน นันทา กันตรี ,
2548: 28) ความอุ ดมสมบู รณ์ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้งดิ น นํ้า ป่ า เป็ นปั จจัยการผลิ ตที่ สําคัญ
ดังเช่น การทําข้าวไร่ ดินจะต้องอุดมสมบูรณ์ จึงจะสามารถให้ผลผลิตข้าวภายใต้สภาวะที่ตอ้ งอาศัย
นํ้าฝนเพียงอย่างเดี ยว หรื อ พื้นที่ ลุ่ม สภาพดิ นอุดมสมบู รณ์ กว่าพื้นที่นาโคก แม้ว่าจะปลู กข้าวใน
พื้นที่ไม่มาก แต่ก็จะให้ผลผลิตข้าวมากกว่าพื้นที่นาโคกที่มีความอุดมสมบูรณ์นอ้ ยกว่าและเสี่ ยงกับ
สภาวะแล้งมากกว่า
การใช้ปั จจัย การผลิ ตในระบบเกษตรกรรมแบบดั้ง เดิ ม พึ่ ง พาปั จจัย การผลิ ตจาก
ภายในของระบบเกือบทั้งหมด เช่น ในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ ของดิ น ชาวนาบางรายจะบํารุ งดิ น
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โดยทําเพียงเอาปุ๋ ยคอกจากวัว ควายที่เลี้ยงอยูไ่ ปใส่ ในนาของตน ขณะที่การอาศัยนํ้าฝน หรื อนํ้าท่า
สําหรับการปลูกในแต่ละรอบปี ทําให้ชาวนาต้องเผชิ ญกับความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้ าอากาศ
ที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้เสมอในบางปี โดยในระบบการผลิตแบบนานํ้าฝน เทคโนโลยีที่ใช้ก็เป็ นแบบ
พื้นบ้านที่ ชาวนาทําขึ้นได้เอง ใช้แรงงานคนและแรงงานสั ตว์เป็ นตัวหลัก โดยความรู ้ ได้รับ การ
ถ่ายทอดสื บต่อกันมาตามที่ พ่อแม่เคยทํามาก่อน อาทิ เรื่ องการปรับปรุ งดิ นโดยใช้มูลสัตว์ ความรู ้
เรื่ องเครื่ องมือที่ช่วยในการเตรี ยมดิน เครื่ องมือในการเก็บเกี่ยว เป็ นต้น
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเป็ นระบบที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์
พื้นบ้าน ได้มาจากการเก็บรักษาของนาเองไว้ในแปลง มีความเหมาะสมกับพื้นที่และระบบนิ เวศ
ของแปลงเกษตรกร ทําให้เกษตรกรสามารถเลือกปลู กพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ ปริ มาณนํ้า
แสงแดด แรงงาน และปั จจัยการผลิตอื่นๆ ได้ตามต้องการ การปลูกพืชหลากหลายสายพันธุ์เป็ นการ
กระจายความเสี่ ยงและเป็ นหลักประกันในด้านของปริ มาณผลผลิต
นอกจากนี้ การผลิ ตในระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิ ม ของชุ มชนอี ส านยังมี ค วาม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและวัฒนธรรม และมีลกั ษณะของการผสมผสานหรื อ
ดําเนินกิจกรรมการเกษตรหลายกิจกรรมควบคู่กนั เช่น การปลูกข้าวหลายพันธุ์ ตามสภาพพื้นที่ เก็บ
เกี่ยวไม่พร้อมกัน และนอกจากทํานาปลูกข้าวหลายๆ พันธุ์แล้ว ชาวนาก็มีการปลูกพริ ก ปลูกมะเขือ
มันและพืชผักสวนครัวอื่นๆ ไว้สาํ หรับบริ โภคในครัวเรื อน
นันทา กันตรี (2548) ตั้งข้อสังเกตว่า การเกษตรแบบดั้งเดิ มที่มีวฒั นธรรมข้าวและ
การปลูกข้าวเป็ นแกนกลางของการผลิตยังได้ก่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันของคนในชุ มชน
กิ จ กรรมการผลิ ต เกี่ ย วกับ ข้า วจํา เป็ นที่ จ ะต้อ งใช้ แ รงงานจํา นวนมากในแต่ ล ะรอบการผลิ ต
การร่ วมมื อและช่ วยเหลื อพึ่ งพาอาศัยกันระหว่างชาวนาจึงเกิ ดขึ้น การผลิ ตข้าว แรงงานผลิตต้อง
อาศัยแรงงานคนเป็ นหลัก ทําให้เรื่ องแรงงานเป็ นความจําเป็ นที่จะต้องจัดการให้การผลิตอาศัยคน
เป็ นหลัก ทําให้ เรื่ องแรงงานเป็ นความจําเป็ นที่ จะต้องจัดการให้ ก ารผลิ ตในรอบปี นั้นสําเร็ จลง
การใช้แรงงานแบบลงแขก หรื อ การวานกัน จึ งพบได้ทวั่ ไปในระบบการผลิ ตแบบดั้งเดิ ม ที่ ใน
ขณะนั้น แรงงานตามหมู่บา้ นยังหาได้ และจําเป็ นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันในการผลิต เป็ นการยากที่จะ
อาศัย เพีย งแรงงานในครอบครั ว เพราะกิ จกรรมการผลิ ต เช่ น การตี ข ้าว นวดข้าว การเกี่ ย วข้าว
ขนข้าวขึ้นเล้าเหล่านี้ ฯลฯ จําเป็ นที่จะต้องให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว มิฉะนั้นการผลิตอาจเสี ยหาย การใช้
แรงงานแบบ “หากัน” หรื อลงแขก จึงเกิดขึ้นเพื่ออํานวยให้การผลิตสามารถลุล่วงไปได้
สอดคล้องกับงานของธิ ติญา เหล่าอัน (2553) ที่พบว่า ในด้านการผลิ ตของชุ มชน
จะมีการใช้แรงงานคนที่ มีความสัมพันธ์กนั ทางเครื อญาติเป็ นหลัก โดยจะช่ วยเหลื อกันตั้งแต่การ
ผลิตขั้นแรก คือการหว่านข้าวไปจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายคือการเก็บเกี่ยวข้าวและการนําข้าวขึ้นเก็บใน
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ยุง้ ฉาง การผลิ ตข้าวจึงเป็ นการรวมสมาชิ กในครอบครัวหรื อกลุ่ มเครื อญาติ ผลิ ตรวมกัน เรี ยกการ
ผลิตแบบนี้วา่ “การเฮ็ดนํากัน” (ทําร่ วมกัน) ซึ่ งมิได้จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะภายในหมู่บา้ นเท่านั้น ชาวนาใน
หมู่บา้ นกู่กาสิ งห์กบั ชาวนาในหมู่บา้ นละแวกใกล้เคียงกันยังมีปฏิ สัมพันธ์กนั โดยมีการช่วยเหลือ
กันผ่านความเป็ น “เสี่ ยว” หรื อการนับถือเป็ นญาติกนั ผ่านความสัมพันธ์ทางการแต่งงาน เช่น ผูเ้ ป็ น
พ่อและแม่ของฝ่ ายหญิงอาจเรี ยกใช้แรงงานจากพ่อและแม่ของฝ่ ายชายได้ โดยพวกเขาต้องใช้ “แฮง
คืน” (ใช้แรงคืน) กล่าวได้ว่า “การเฮ็ดซอยกัน” เป็ นความสัมพันธ์ในการจัดการแรงงาน ผ่านการ
แลกเปลี่ ยนแรงงานระหว่างกลุ่มญาติ พี่น้องและเพื่อนบ้าน ชาวบ้านจะจัดการส่ วนของการผลิ ตที่
ต้องใช้กาํ ลังแรงงานสู งและเป็ นงานหนักเกินกว่ากําลังแรงงานภายในครอบครัว คือ การไถนา การ
ถอนกล้า ปั ก ดําและเกี่ ย วข้าว ด้วยการร่ วมมื อร่ วมแรงกันภายในหมู่ญ าติ และเพื่ อนบ้านละแวก
ใกล้เคี ยง ครอบครั วที่ ได้รับ ความช่ วยเหลื อก็จะไปช่ วยครอบครัวอื่นๆ ภายในกลุ่ม เพื่ อแสดงถึ ง
“การตอบแทน” เป็ นการชดเชยและแลกเปลี่ยนแรงงานหมุนเวียนสลับกันไป
นอกจากนี้แล้ว ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการผลิต ที่อยูบ่ นฐานความเชื่อตามคติ
พื้นบ้านยังมีความสําคัญในกระบวนการผลิตของชาวนาในแต่ละรอบปี บทบาทประการหนึ่ งคือ
การเป็ นหลักประกันในเรื่ องความอุดมสมบูรณ์ ของการผลิตที่พ่ ึงพิงอยูก่ บั สภาพธรรมชาติ (นันทา
กันตรี , 2548) ในเรื่ องการทํานา ชาวนามีความเชื่ อเทพเจ้าที่เกี่ ยวกับข้าว โพสพ แม่ธรณี แถน ผีตา
แฮก นาคและผีปู่ตา และมีพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว เช่น การแฮกนา การเอาฝุ่ นใส่ นา การแอกนาดํา การ
สู่ ขวัญข้าว ความเชื่ อเกี่ ยวกับผีตาแฮก ชาวนาเชื่ อกันว่า ผีเฝ้าไร่ นา เมื่อชาวนาจะหักร้างถางพงแปร
สภาพที่ดินเป็ นนา จะต้องมีพิธีเชิญผีตาแฮก มาเฝ้ารักษาที่นาและข้าวกล้า แต่ละปี จะต้องมีการเลี้ยงผี
ตาแฮก หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็ จก็ตอ้ งนําข้าวมาให้ผตี าแฮกด้วย (เอี่ยม ทองดี, 2538: 29)
ในกรณี ศึกษาหมู่บา้ นกู่กาสิ งห์ จังหวัดร้อยเอ็ด ธิ ติญา เหล่าอัน (2553) พบว่า ชุ มชน
อีสานจะร่ วมกันสร้างความเชื่อต่างๆ เช่น การสร้าง “ผี” ขึ้นมาควบคุมพฤติกรรมของคนในหมู่บา้ น
ให้ อ ยู่ภ ายใต้บ รรทัด ฐานเดี ย วกัน เช่ น ในปลายเดื อ นมี น าคมของทุ ก ปี ชาวบ้า นจะร่ วมกัน จัด
ประเพณี บุญสรงกู่บริ เวณกู่กาสิ งห์ กู่โพนวิจ และกู่โพนระฆัง เพราะชาวบ้านเชื่ อว่ามีผีสิงสถิ ตอยู่
โดยมีวตั ถุ ประสงค์คือขอให้ผีกู่ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดู กาลและปกปั กรักษาบ้านเมื องให้
รอดพ้นจากอันตราย
นอกจากกู่จะทําหน้าที่ในฐานะเป็ นพื้นที่ ศกั ดิ์ สิทธิ์ เป็ นที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจชาวบ้านแล้ว
ยัง เป็ นพื้ น ที่ รวมชาวบ้า นในหมู่ บ ้านกู่ ก าสิ ง ห์ ก ับ ชาวบ้านจากหมู่ บ ้านในละแวกใกล้เคี ย ง เช่ น
บ้านม่วย บ้านเล้าข้าว บ้านสงแคน บ้านต่องต้อน บ้านยางเลิง บ้านหิ นกอง บ้านสองชั้น บ้านดอกไม้
บ้านเมืองบัว ฯลฯ ให้เดินทางเข้ามาร่ วมประกอบพิธีกรรมด้วย เพราะพวกเขามีความเชื่ อว่าหมู่บา้ น
ที่อยูใ่ นละแวกเดี ยวกับที่ต้ งั กู่ท้ งั 3 กู่ คือหมู่บา้ นที่เคยเป็ นบริ วารของเมืองที่เคยเจริ ญรุ่ งเรื องมาแล้ว
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นับตั้งแต่ยุคอดีต โดยขจํ้า (ขจํ้า (เพศชาย) คือผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ประกอบพิธีกรรมในหมู่บา้ น ในยุคก่อรู ป
ของชาวนา ชาวนาจะให้ค วามเคารพและเชื่ อฟั ง เพราะเชื่ อว่าเป็ นผูท้ ี่ สามารถติ ดต่อกับ สิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติและเป็ นผูส้ ร้างความสงบสุ ข) จะเป็ นหัวหน้าในการประกอบพิธี โดยนําสํารับของหวาน
สํารับกับข้าว หมากพูล และดอกไม้ธูปเทียนไปวางไว้ที่ตูบไหว้เคารพสักการะ หลังจากนั้นชาวบ้าน
ทั้งหมดจะแห่ ขบวนและร้องรําทําเพลงไปยังกู่โพนระฆังและกู่โพนวิจตามลําดับ แล้วร่ วมกัน “ตบ
ประทาย” (ตบประทาย คือ การก่อกองทรายหรื อขนทรายเปี ยกจากลํานํ้าห้วยขึ้นมา แล้วก่อเป็ นกอง)
บริ เวณกู่ท้ งั 3 กู่
นอกจากนี้ ชาวบ้านจะสร้ าง “ผี” ขึ้นมาเพื่อเป็ นสถาบันในการกํากับควบคุ มการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ อาทิ พื้นที่ บริ เวณดอนปู่ ตาซึ่ งชาวบ้านเชื่ อกันว่าเป็ นที่สิงสถิ ตของ “ญา
พ่อป้ องคําสิ งห์” พื้นที่ป่าดังกล่าวเป็ นพื้นที่ที่ชาวบ้านสามารถเข้าไปหาอาหารและของป่ าได้ แต่จะ
ห้ามมิ ให้ทาํ ลายต้นไม้ในบริ เวณป่ าผืนนั้น เพราะเชื่ อว่าต้นไม้และของป่ าทั้งหมดเป็ นบริ วารของ
“ญาพ่อป้ องคําสิ งห์” หากชาวบ้านประสงค์เข้าไปหาของป่ าในพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ดังกล่าวต้องทําพิธีบน
บานศาลกล่าวก่อน เพื่อเป็ นการขออนุ ญาตสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทาํ หน้าที่ปกปักรักษาผืนป่ า จึงสามารถเข้า
ไปหากิ นได้ หากชาวบ้านรายใดละเมิดไม่เคารพต่อ “ผี” ชาวบ้านหรื อสมาชิ กในครอบครัวจะมี
อาการเจ็บไข้ได้ป่วย สัตว์เลี้ยงล้มตาย ประสบอุบตั ิเหตุ ฯลฯ
ผีจึงเป็ นผูค้ วบคุ มและจัดการทรัพยากรควบคู่ไปกับการหากิ นของชาวบ้าน ที่มีนัย
สะท้อนให้เห็ นการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการใช้และการเข้าถึ งแหล่ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ด้วยการขออนุ ญาตและการแสดงความเคารพนอบน้อมต่ออํานาจเหนื อ
ธรรมชาติ ที่ แ สดงออกผ่า นการประกอบพิ ธี ก รรมที่ ถู ก ทํา ควบคู่ ไ ปกับ การผลิ ต แบบพอยัง ชี พ
จึงกล่าวได้วา่ “สังคมชาวนา” ได้ก่อตัวขึ้นมาแล้วอย่างมัน่ คงภายใต้ระบบการผลิตแบบพอยังชีพ
2.3.10 ภูมิปัญญาข้ าวภาคใต้
ภาคใต้เป็ นภาคหนึ่ งของประเทศไทยที่ผคู ้ นมีอาชี พทํานาเป็ นอาชีพหลักมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั จึงทําให้มีประเพณี ที่เกี่ยวกับการทํานามากเช่นเดียวกับภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เพียงแต่
ประเพณี บางอย่างอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละท้องถิ่น การประกอบอาชีพทํานาในภาคใต้ มี
อยูม่ ากทางภาคใต้ฝ่ังตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ทางฝั่งนี้มีลกั ษณะภูมิประเทศที่เหมาะสม
การทํานา หากแบ่งการทําตามฤดูกาลแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) การทํานาปี หรื อนานํ้าฝน คื อการทํานาที่ ตอ้ งอาศัยนํ้าฝนจากธรรมชาติตาม
ฤดูกาลเป็ นหลัก โดยทัว่ ไปจะเริ่ มตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม-มิถุนายน หากปี ใดฝนมาเร็ วก็จะเริ่ มทํานา
เร็ ว หากปี ใดฝนแล้ง ก็จะทําให้ไม่ส ามารถทํานาได้ หรื อทําได้แต่ นาแห้ง หรื อ นาม้าน เสี ยหาย
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ไม่ได้ขา้ ว หรื อหากปี ใด นํ้ามากเกินไป นาล่ม ข้าว ก็จะเสี ยหาย หรื อไม่ได้เก็บเกี่ยว ชะตาชี วิตของ
ชาวนา จึงขึ้นอยู่กบั ปริ มาณของนํ้าฝน พันธุ์ขา้ วที่ ใช้ปลู กกับนาปี จะเป็ นพันธุ์ขา้ วที่ มีความไวต่อ
ช่วงแสง
2) การทํานาปรัง หรื อการทํานาครั้งที่ สอง หรื อนานอกฤดู คื อการทํานาที่ ไม่ได้
อาศัยนํ้าฝนที่ตกตามฤดูกาลเป็ นหลัก แต่อาศัยนํ้าจากลําห้วย หนอง คลองบึง นํ้าใต้ดิน หรื อนํ้าจาก
คลองชลประทาน พันธุ์ขา้ วที่ปลู กเป็ นพันธุ์ขา้ วอายุส้ ันหรื อที่เรี ยกว่า“พันธุ์ขา้ วเตี้ย” ไม่มีความไว
ต่อแสง กล่าวคือข้าวจะออกดอกติดรวงข้าวและเก็บเกี่ยวได้ตามอายุ ระยะเวลาการเพาะปลู ก และ
อายุการเก็บเกี่ ยวจะน้อยกว่าข้าวนาปี การทํานาปรังจะใช้วิธีหว่านนํ้าตม เป็ นส่ วนมาก ชาวนาจึ ง
มักจะเรี ยกการทํานาปรัง หรื อ การทํานานอกฤดูกาล ว่า “นานํ้าตม”
นอกจากแบ่งตามฤดูกาลแล้ว การทํานา ยังแบ่งออกตามวิธีการเพาะปลูกหลักๆ ได้ 2 วิธี คือ
1) การทํานาดํา
จะทําในพื้นที่ราบลุ่มที่น้ าํ ไม่ท่วมขังในฤดูน้ าํ หลาก จะเป็ นนานํ้าฝน หรื อนาในเขต
ชลประทานก็ ได้ พัน ธุ์ ข ้าวที่ ใช้ป ลู ก จะเป็ นพันธุ์ ข ้าวไวแสง หรื อไม่ ไวแสงก็ได้ แล้วแต่ ฤ ดู ก าล
การเพาะปลู กในการทํานาดําจะใช้แรงงานมาก เพราะต้องทําแปลงตกกล้า หรื อแปลงเพาะกล้าข้าว
ก่อนแล้วจึงย้ายต้นกล้าไปปั กดําอีกครั้งหนึ่ ง ใช้ปริ มาณเมล็ดพันธุ์ขา้ วปลูกน้อย (ไร่ ละ 10-12 กก.)
และมีปัญหาเรื่ องวัชพืชในนาข้าวน้อยกว่าการทํานาหว่าน ปั จจุบนั เกษตรกรที่มีปัญหาในการทํานา
ดําเนื่ องจากพื้นที่มาก หรื อช่วงฤดูกาลแปรเปลี่ยน นิ ยมหันมาใช้เครื่ องทุ่นแรง หรื อดําปั กดําต้นกล้า
หากเป็ นการว่าจ้างรถปั กดํา ตกราคาไร่ ละ 1,000-1,250 บาท
2) การทํานาหว่าน
โดยมากการทํานาหว่านในฤดูนาปี จะทําในนั้นที่ๆเป็ นที่ดอน หรื อพื้นที่ๆมีน้ าํ ท่วม
ขังในฤดู น้ าํ หลากจะพบมากแถบภาคกลาง เช่ น บริ เวณนั้นที่ ราบลุ่ม ภาคกลางเขตอําเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งการหว่านเมล็ดพันธุ์ขา้ ว จะหว่านแบบที่เรี ยกว่า“หว่านแห้งหรื อหว่าน
สํารวย“หรื อหากทําเทือกจะเรี ยกว่า “หว่านเปี ยก” หรื อ “หว่านนํ้าตม”
ในอดีตวิถีการทําการเกษตรของชาวภาคใต้ จะประกอบอาชีพแบบใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบ
ทอดกันมาเช่น การทําสวนแบบพ่อเฒ่า หรื อสวนสมรม หรื อการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยเฉพาะ
“ชาวนา” จะทํานาโดยอาศัยทุนของชุ มชน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ไถนาด้วยแรงงานของ
สัตว์ และคน ใช้ปุ๋ยคอก (ไม้ยา) ปุ๋ ยหมัก ใช้ขา้ วพันธุ์พ้ืนบ้าน (ไข่มด เล็บนก นางพญา หอมจันทร์
นางหมรุ ย สังหยด) อยูอ่ ย่างเพียงพอ มีความขยัน ใช้ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีพ้นื บ้าน ทําทุกอย่าง
ที่ ใช้ ปลู ก ทุ ก อย่างที่ กิ น โดยยึดหลัก “เงิ นทองคื อมายา ข้าวปลาอาหารสิ สําคัญ ” จึงอยู่อย่างมี
ความสุ ข ปลอดหนี้
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1) การเก็บข้าว
การทํานาในภาคใต้การเก็บ ข้าว “ด้วยแกละ” ที ละ “รวง” ผูกเป็ น “เรี ยง” เป็ นแล้ว
นํามาเก็บไว้เป็ น “ลอม” บน “เริ นข้าว” หรื อ “เรื อนข้าว” และเมื่อเวลาจะนําไปสี ต้องนําเรี ยงข้าวมา
นวดเพื่อให้เมล็ดข้าวเปลือกหลุดร่ วงออกจากรวง นําไปตากแดดอีก 2 แดด เพื่อไล่ความชื้ นในเมล็ด
ข้าว ทําให้สีง่าย และได้เมล็ดข้าวเต็มไม่หกั นับภูมิปัญญาในการทํานาพื้นบ้านของภาคใต้ ที่ในอดีต
มีรูปแบบการทํานาที่ คล้ายคลึ งกันทุ กถิ่ นที่มีการทํานาแต่ในปั จจุบนั มี เหลื อให้เห็ นน้อย หรื อบาง
ท้องถิ่ นไม่ มี แล้ว เป็ นการทํานาใช้เครื่ องทุ่นแรง,เครื่ องจัก รมาใช้แทนแรงงานคนและสัตว์ก ลับ
กลายเป็ นการทํานาแบบจ้างคนอื่นเกือบร้อยละ 100 ซึ่ งบางทีเจ้าของนาเองแทบจะไม่ได้ลงไปดูแล
นา ข้าวที่หว่านไว้ จะลงบ้างก็ช่วงที่มีรถมาเก็บเกี่ ยวข้าวเพื่อไปชัง่ ข้าวเปลื อกขาย เป็ นการทํานา ที่ ตอ้ ง
ลงทุนสู งใช้เงินจากการออมหรื อการกู้ เป็ นการเพิ่มหนี้ และทําให้ขาดทุนได้
การเก็บข้าวด้วยเคียว และฟัดข้าว เหมือนการทํานาแบบภาคกลางเริ่ มเข้ามาในชุมชน
ชาวนาภาคใต้เป็ นเพราะแรงงานภาคเกษตรหายากเนื่ องจากหนีเข้าเมืองทํางานโรงงาน
ราวก่อน ปี 2520 มีการนําวัฒนธรรม การเกี่ยวข้าว แล้วฟัดของภาคกลางเข้ามาใช้ ใน
การทํานาของภาคใต้เนื่ องจากมี ปัญหาเรื่ องแรงงานภาคเกษตรไหลเข้าสู่ โรงงานอุตสาหกรรมใน
เมือง ทําให้หาแรงงานยาก และค่าจ้างแพง วิถีการทํานาของชาวภาคใต้เริ่ มเปลี่ ยนไป และหลังปี
2520 เริ่ มมีการนําเครื่ องจักรกล รถเก็บเกี่ยวข้าวมาเก็บเกี่ยว แทนแรงงานคนในแถบรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลา เนื่ องจากได้ขอ้ มูลว่าในแถนถิ่นนี้มีปัญหาเรื่ องแรงงานเก็บเกี่ยวข้าว จากกลุ่มคนที่มาฝึ กการใช้
เคียวในการเกี่ยวข้าว การเกี่ยวข้าวโดยเครื่ องจักรนอกจากทําให้เงินค่าจ้างไหลออกจากพื้นที่นบั ร้อย
ล้านบาทต่อปี แล้วยังมีปัญหาต่อชุ มชนตามมาอีกหลายด้าน อาทิ สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาวะ วัฒนธรรม
ซึ่ งในอดีตการทํานาของชาวใต้หากใครมีที่นามาก หรื อเป็ นคน “ใช้ได้” มีโหมฺ มาก มีเพื่อนมาก ถึ ง
หน้านาจะมี การออกปาก ขอช่ วย(วาน) ให้มาดํานา เก็บ ข้าว เรี ยกการทํานาแบบนี้ ว่า “การทํานา
วาน” หรื อไป “กินวาน” เพราะเจ้าของนาจะเตรี ยมข้าว ปลา อาหารไว้เต็มที่บริ บูรณ์
2) พันธุ์ขา้ ว
พัน ธุ์ ข ้าวที่ ใ ช้ป ลู ก ในภาคใต้ข้ ึ น อยู่ก ับ สภาพของพื้ น ที่ และดิ น ฟ้ าอากาศ เพราะ
สมัยก่อนไม่มีชลประทาน มีแต่นาํ ฝนที่หล่นจากฟ้ ามาขังอยูใ่ นนา ซึ่ งมีท้ งั ที่ลุ่มที่ดอน สภาพผืนนามี
ทั้งดิ นเหนี ยว และดิ น เหนี ยวปนทราย ด้วยภู มิ ปั ญ ญาการคัดพัน ธุ์ ข ้าวที่ ใช้ป ลู ก จึ งมี ห ลากหลาย
มากกว่า 100 สายพันธุ์ การปลู กข้าวหลากหลายสายพันธุ์ในชุ มชน ทางใต้เรี ยกว่า “ปลูกข้าวหลาย
ตา” ทั้ง ข้า วไร่ ข้า วนา ข้า ว “สั่ ง หยุ ด ” (นครศรี ฯ ) หรื อ “สั ง หยด” (พัท ลุ ง ) หรื อ “เหนี ย วแดง”
(สงขลา) ที่มีหลายชื่อเรี ยกตามแต่ละถิ่น เป็ นหนึ่งในหลายสายพันธุ์ของข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ซึ่งกําลัง
ได้รับความนิ ยม เนื่ องจากเป็ นข้าวที่ อร่ อย รสชาติดี หอม นิ่ ม มัน และมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง
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นอกจากนี้ยงั มีขา้ วพันธุ์เมืองของภาคใต้ที่ชาวนานิยมปลูกไว้เพื่อกิน อาทิเช่น ข้าวเล็บนก ข้าวไข่มด
ข้าวนางพญา ข้าวหอมจันทร์ ข้าวนางหมรุ ย ข้าวดอก(พะ)ยอม ฯลฯ
3) การสี ขา้ ว
การสี ขา้ ว ด้วย “ครกสี หมุน” เป็ นภูมิปัญญาเทคโนโลยีการสี ขา้ วของชาวนาไทยที่
สามารถสี ขา้ วกิ นเองได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าจ้าง แถมยังได้ ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง คือ “ข้าว
กล้อง-ข้าวซ้อมมือ” ที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพไว้รับประทานอีกด้วย แกลบ รํา ปลายข้าว ใช้เลี้ยงสัตว์
ขวัญ หทัย จิ ต พิท กั ษ์ (2553) ระบุ ว ่า การทํามาหากินนอกจากต้องพึ่งพาอาศัยปั จจัยจาก
ธรรมชาติ แล้ว “คน” เป็ นปั จจัยที่ สําคัญในวิถีแห่ งการผลิ ต ชุ มชนมี การจัดระบบการแลกเปลี่ ยน
แรงงานและการช่วยเหลือกันทางด้านแรงงานเรี ยกว่า “ออกปากกินวาน” เมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าวชาวนา
จะช่วยกันเก็บเกี่ยวและร้องรําทําเพลงไปบ้าง
ประเพณี ออกปากกินวาน ซึ่ ง เป็ นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างเพื่อนบ้านในในลักษณะของ
การแลกเปลี่ยนแรงงาน เป็ นปรากฏการณ์ที่พบได้ทวั่ ไปในชุมชนหมู่บา้ นไทยในอดีตจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่ งของท้องถิ่น ดังเช่น ชุมชนในภาคกลาง มีการลงแขก ภาคเหนื อและอีสานมีการ
เอามื้อเอาแฮง และในภาคใต้มีก ารออกปากกิ นวาน เป็ นต้น วัฒนธรรมการแลกเปลี่ ยนแรงงาน
เหล่านี้ นบั ว่าเหมาะสมแก่ยุคสมัยในอดีต เพราะชุมชนในอดีตมีประชากรไม่มากนัก และผูค้ นมีวิถี
ชี วิตผูกพันอยู่กบั การเกษตรที่ตอ้ งอาศัยแรงงานคนและสัตว์ในการผลิ ต แรงงานจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น
และหายาก การพึ่ ง พาอาศัย กัน ดัง กล่ าวนี้ เป็ นปั จจัย สํ าคัญ อย่างหนึ่ ง ให้ ชุ ม ชนในอดี ตสามารถ
พึ่งตนเอง และเป็ นสายร้อยรัดให้ชุมชนหมู่บา้ นไทยดํารงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั
ประเพณี อ อกปากกิ น วาน เป็ นการรวมพลัง ชุ ม ชนที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของระบบ
ความคิดความเชื่อที่ให้ความหมายต่อ “คน” เป็ นศูนย์กลางของการอยูร่ ่ วมกัน โดยมีระบบความเชื่ อ
เดี ย วกัน เป็ นหลัก ยึดและนําไปสู่ ค วามสั ม พัน ธ์ ระหว่างคนในครอบครั ว เครื อญาติ และชุ ม ชน
หมู่บา้ น ทําให้เกิดความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ ทําให้เห็นคุ ณค่าของการ
ดํารงอยูข่ องชุมชน
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าว พิธีกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองเป็ นการแสดงความขอบคุ ณต่อสรรพ
สิ่ ง ทั้ง ต่ อธรรมชาติ และมนุ ษ ย์ เป็ นการตอกยํ้าความเชื่ อถื อศรั ท ธาว่า ป่ าไม้มี เทพเจ้า ข้าวมี จิ ต
วิญญาณ ดิน นํ้า ลม ฟ้ า อากาศ ล้วนมีเทพเจ้าประจําอยู่ ใครปฏิบตั ิดีต่อย่อมได้ผลดีตอบ ใครปฏิบตั ิ
ไม่ดียอ่ มได้ผลไม่ดี ตามที่กาํ หนดไว้ในพิธีกรรมนั้นๆ เช่น มีเงื่อนไขว่า ถ้าไม่ประกอบพิธีแรกไถนา
ก่อน การไถนาปี นั้นจะประสบอุปสรรค เช่น ควายป่ วย ฝนแล้ง แต่ถา้ ใครประกอบพิธีกรรมแล้วแม้
เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็ นเรื่ องธรรมดา เป็ นต้น
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ตารางที่ 2.2 บทเรี ยนแห่งคุณธรรมที่ได้จากพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทํานา
พิธีกรรม
พิ ธี ก ร ร ม เพื่ อ
บวงสรวงเทพเจ้า
และสิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
ต่างๆ

บทเรียน
แสดงความกตัญ �ู ก ตเวที ต่ อ สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต่ า งๆ หรื อ
บรรพบุรุษเพื่ออ้อนวอน บูชา บวงสรวง บนบาน ขอให้
การเพาะปลู ก ดํา เนิ น ไปด้ ว ยดี ไ ม่ มี อ ัน ตรายของชี วิ ต
ทรั พ ย์สิ น ให้ มี ค วามอุ ด มสมบู รณ์ เป็ นการขอพร ขอ
โอกาส และความมัน่ คงในการดํารงชีวติ ในรอบปี
พิธีกรรมเพื่ อการ แสดงความอ่ อ นน้ อ มต่ อ ข้า ว เป็ นการขอโอกาส ขอ
เพาะปลูก
อนุ ญาต บวงสรวง บนบาน บอกกล่าว ฝากฝังเทพเจ้าสิ่ ง
ศักดิ์ สิ ทธิ์ ขอให้การเพาะปลู กในปี นั้นดําเนิ นไปด้วยดี
ทั้งคน ข้าว สัตว์ ประสบโชคดีมีชยั ไม่มีอนั ตราย
พิธีกรรมเพื่ อการ เป็ นการแสดงความอ่อนน้อมต่อข้าว เพื่อรั กษาข้าวกล้า
บํารุ งรักษา
ให้ เจริ ญ งอกงาม ไม่ มี สั ต ว์ต่ า งๆรบกวน ถ้ า มี ข อให้
หายไป
พิธีกรรมเพื่ อการ มี เป้ าหมายเพื่อการเก็บ และนวดข้าว เพื่ อให้ได้ผลผลิ ต
เก็บเกี่ยว
มากและแสดงความอ่อนน้อมต่อข้าว

คุณธรรม
กตัญ �ู ก ตเวที ต่ อ
เท พ เจ้ า แ ล ะ สิ่ ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต่ างๆ
และบรรพบุรุษ

พิธีกรรมเพื่ อการ เพื่ อการเฉลิ ม ฉลองผลผลิ ตที่ ได้เลี้ ยงเพื่ อนบ้าน แก้บ น
เฉลิมฉลอง
หรื อเซ่ นสังเวยเทพอารักษ์ ตลอดจนสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ต่างๆที่
ได้คุม้ ครองปกปั กรั กษา เป็ นการตอบแทนความเมตตา
กรุ ณ า ถ้าล่ วงเกิ น ทั้ง กายวาจาโดยเจตนาหรื อ ไม่ ขอ
อโหสิ กรรม ทําบุญอุทิศส่ วนกุศลให้เทพเจ้า และสิ่ งศักดิ์
สิ ท ธ์ ต่างๆ รวมแม่ โพสพ พระฤาษี ตายาย ผีปู่ ตา ผีตา
แฮก เจ้าที่ สรรพสัตว์

กตัญ �ู ก ตเวที ต่ อ
สรรพสิ่ งทั้ งเทพ
เจ้ า สิ่ งศัก ดิ์ สิ ทธ์
ต ล อ ด จน เพื่ อ น
มนุษย์

แหล่ งทีม่ า: ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ และอภิญญา หิ รัญวงษ์ (ม.ป.ป.).

อ่อนน้อมถ่ อมตน
ต่ อ ข้ า วและสิ่ งที่
เกี่ยวข้อง
อ่อนน้อมถ่ อมตน
ต่ อ ข้ า วและสิ่ งที่
เกี่ยวข้อง
อ่อนน้อมถ่ อมตน
ต่ อ ข้ า วและสิ่ งที่
เกี่ยวข้อง
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ในด้านผลกระทบต่อวัฒนธรรมข้าว สมบูรณ์ เจริ ญจิระตระกูล (2554: 34) กล่าวว่า จากการ
ขยายการเพาะปลูกยางพาราอย่างไม่ค่อยมีขอบเขตในระยะหลายปี ที่ผา่ นมา โดยเฉพาะการขยายการ
เพาะปลู ก เข้า ไปในเขตป่ าและในที่ น านั้น มี ผ ลกระทบต่ อ วัฒ นธรรมข้า วในพื้ น ที่ ศึ ก ษาอย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยยกตัวอย่าง วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทํานาของชาวนาในจังหวัดปั ตตานีที่ยงั
มีให้เห็นจนถึงปั จจุบนั มีมากมาย ตั้งแต่พิธีแรกข้าว พิธีเกี่ยวข้าว พิธีลาซัง พิธีนาํ ข้าวขึ้นฉาง กล่าวได้
ว่า มีต้ งั แต่ปลูก จนกระทัง่ เก็บเกี่ยวได้เป็ นเมล็ดข้าวเปลือก ชาวนาจะประกอบพิธีที่เกี่ยวข้องกับแต่
ละกิจกรรมเป็ นระยะๆ
ตารางที่ 2.3 วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทํานา
วัฒนธรรมที่
เกีย่ วข้ องกับ
รายละเอียดของพิธี
การทํานา
1. พิธีแรก เมื่อจะเริ่ มดํานาหรื อเริ่ มปั กดําต้นกล้า ชาวนาจะกําหนดฤกษ์ โดยเลือกวันที่ดีเพื่อ
ข้าว
ปั กดํากล้าแรก สัก 5 7 หรื อ 9 กอ ในบริ เวณมุ มใดมุมหนึ่ งของแปลงนา หลังจาก
นั้นจึ งปั กดํากันจริ ง พิธีกรรมดังกล่าวมี วตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิ ดความสบายใจว่า
หลังจากปั กดําไปแล้ว จะไม่มีศตั รู ขา้ วมารบกวน
2. พิธีเกี่ยว ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าว เมื่อข้าวเริ่ มสุ กแล้ว ก่อนเก็บเกี่ยวทั้งแปลง ชาวนาจะหาฤกษ์
ข้าว
งามยามดี วนั ดี โดยจะเริ่ มไปนาประมาณตี 5 ก่อนรุ่ งสาง เพื่อไปเก็บเกี่ ยวข้าวมา
ก่ อ นประมาณครึ่ งกํ า มื อ เก็ บ แล้ ว จะนํ า ไว้ใ นยุ ้ง ฉาง พิ ธี ก รรมดั ง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสบายใจว่า จะไม่มีนกหนูมาทําลายข้าว
3. พิธีลาซัง พิธีลาซัง (ข้าว) จะทํากันที่แปลงนาหลังการเก็บเกี่ ยว โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อขอ
ขมาต่อแม่โพธิ์ สพ ในกรณี ที่ มีการล่วงเกิ นต่อแปลงนา ต่อต้นข้าว หรื อต่อเมล็ด
ข้า ว และเพื่ อ ขอบคุ ณ แม่ โ พธิ์ สพที่ ป ระทานข้า วมาให้ ด้ว ยการทํา นาประสบ
ผลสําเร็ จ จะทํากันเฉพาะในหมู่ชาวไทยพุทธเป็ นหลัก
4. พิธีนาํ ข้าว พิธีนาํ ข้าวขึ้นฉาง หรื อพิธีท าํ ขวัญข้าว จะทํากันที่ฉางรวมของหมู่บา้ น จะทํากัน
ขึ้นฉาง
ก่อนจะนําข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วเข้าเก็บไว้ในฉาง โดยจะทํากันทั้งพิธีพราหมณ์ พุทธ
และอิสลาม พร้ อมๆ กันในจุดเดี ยว ในพิธีจะมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เช่น มี
การตกแต่งบายศรี ขา้ ว ทําพิธีการเล่นแต่งงานของคู่บ่าวสาว มีการตําครกสามสาก
(มุ่งเน้นความสามัคคีของคนในหมู่บา้ น) มีการนําข้าวมาประกวด เป็ นต้น
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พรพันธ์ เขมคุ ณ าศัย (2540) ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส
พบว่า ชุมชนในพื้นที่มีการสื บทอดประเพณี ที่สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมแบบพึ่งพาตนเอง ตั้งแต่ครั้ง
บรรพบุรุษ โดยเฉพาะวิถีสัมพันธ์ระหว่างการทําเกษตรกรรมเพื่อบริ โภคกับประเพณี ที่มุ่งสร้างขวัญ
กําลังใจ เพื่อยํ้าเน้นให้เห็นว่า ประเพณี ดงั กล่าวจะช่วยให้ผลผลิตเจริ ญงอกงามดียง่ิ ขึ้น
2.3.11 ภูมิปัญญาภาคกลาง
สังคมชาวนาภาคกลาง
ในอดี ต การทํานาของเกษตรกรภาคกลางเป็ นทั้งอาชี พ หลักและวิถีชีวิตที่ มีความผูกพัน
ใกล้ชิ ดกับ ธรรมชาติ กิ จกรรมการทํานาเป็ นตัวกําหนดสําคัญ ของกิ จกรรมทางด้านอื่ น ของชี วิต
ตั้งแต่การเป็ นกิจกรรมการผลิตและการดํารงชี วติ หลักของครอบครัวที่มีการถ่ายทอดประสบการณ์
และวิธีปฏิ บตั ิจากรุ่ นพ่อแม่ไปสู่ รุ่นลูก ซึ่ งก่อให้เกิ ดความผูกพันระหว่างสมาชิ กในครอบครับกับ
ธรรมชาติและชุ มชนในระหว่างกระบวนการสื บทอดความรู ้และความชํานาญในการปลู กข้าว ซึ่ ง
เป็ นที่ ม าของประเพณี วัฒ นธรรม ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การทํา นาที่ ช่ ว ยเชื่ อ มโยงชุ ม ชนไว้ด้ ว ยกัน
นอกจากนั้นก็เป็ นกิจกรรมที่เชื่ อมโยงความเป็ นอยูข่ องคนในชุ มชนกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่
อยูร่ อบตัว และเมื่อมีการผลิ ตเพื่อขายก็เป็ นที่มาของรายได้และการเชื่ อมโยงวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
ชุมชนเข้ากับภาคเศรษฐกิจการค้าที่มีความก้าวหน้า ทันสมัยและมีความเป็ นเมืองมากกว่า
การผลิตข้าว การทํานาของประเทศไทยสามารถแบ่งตามฤดูกาลทํานาได้เป็ น 2 ฤดูกาล คือ
1) ฤดู น าปี ซึ่ งอยู่ใ นช่ ว งระหว่า งวัน ที่ 1 พฤษภาคม ถึ ง 31 ตุ ล าคม ยกเว้น พื้ น ที่
ภาคใต้ ได้แก่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช พัทลุง สงขลา ปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส อยู่ในช่ วงระหว่าง
วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของปี ถัดไป
2) ฤดู ข ้าวนาปรั ง เป็ นการปลู ก ข้าวที่ เพาะปลู ก ในฤดู แ ล้งหรื อนอกฤดู ฝ นอยู่ใ น
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึ ง 30 เมษายนของปี ถัดไป สําหรับจังหวัดนครศรี ธรรมราช สงขลา
พัทลุง ปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส อยูใ่ นช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 มิถุนายน การทํานา คือ
การปลู กข้าวและการดู แลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลู กไปจนถึ งเก็บเกี่ยว การปลู กข้าวในแต่ละ
ท้องถิ่ นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของภูมิอากาศ สภาพของระบบชลประทาน และสังคมของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่ งการทํานานั้นสามารถแบ่งเป็ นขั้นตอนต่างๆ ได้ดงั นี้
(1) เครื่ องมือการเตรี ยมดินที่แตกต่างกัน การเตรี ยมดินแยกได้เป็ น 3 ขั้นตอน คือ
ก) การไถดะ เป็ นการไถครั้งแรกตามแนวยาวของพื้นที่ กระทงนา (กรณี ที่
แปลงนาเป็ นกระทงย่อยๆหลายกระทงในหนึ่ งแปลงนา) การไถดะจะช่วยพลิ กดิ น ให้ดินชั้นล่าง
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ขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิ เจน และเป็ นการตากดินเพื่อทําลายวัชพืช โรคพืชบางชนิด หลังจากไถดะ
จะตากดินเอาไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์
ข) การไถแปร หลังจากที่ ตากดิ นเอาไว้พ อสมควรแล้ว การไถแปรจะช่ วย
พลิ กดิ นที่กลบเอาขึ้นการอีกครั้ง เพื่อทําลายวัชพืชที่ข้ ึนใหม่ และเป็ นการย่อยดิ นให้มีขนาดเล็กลง
จํานวนครั้ งของการไถแปรจึ ง ขึ้ น อยู่ก ับ ชนิ ด และปริ ม าณของวัช พื ช ลัก ษณะดิ น และระดับ นํ้า
โดยทัว่ ไปแล้วจะไถแปรเพียงครั้งเดียว
ค) การคราดหรื อใช้ลูกทุบ เพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากกระทงนา และย่อยดิ น
ให้ มี ข นาดเล็ ก ลงอี ก จนเหมาะแก่ ก ารเจริ ญ ของข้าว ทั้ง ยัง เป็ นการปรั บ ระดับ พื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วาม
สมํ่าเสมอ เพื่อสะดวกในการควบคุมดูแลการให้น้ าํ
(2) วิธีการปลูก แบ่งได้เป็ น 2 วิธี คือ
ก) การทํานาหว่าน ซึ่งเป็ นการปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง และ
ข) การทํานาดํา ซึ่ งเป็ นการเพาะเมล็ดในที่หนึ่ งก่อน แล้วนําต้นอ่อนไปปลู ก
ในแปลงนา กรณี การทํานาหว่าน สามารถทําได้ 2 วิธี คือ การหว่านข้าวแห้ง และ การหว่านข้าวงอก
หรื อการหว่านนํ้าตม ซึ่ งเป็ นการหว่านเมล็ดข้าวที่ถูกเพาะให้รากงอก โดยการเอาเมล็ดข้าวใส่ กระบุง
ไปแช่น้ าํ เพื่อให้เมล็ดที่มีน้ าํ หนักเบาหรื อลีบลอยขึ้นมาแล้วคัดทิ้ง แล้วนําเมล็ดถ่ายลงในกระบุงที่มี
หญ้าแห้งกรุ ไ ว้หมัน่ รดนํ้าเรื่ อยไป อย่าให้ข ้าวแตกหน่ อ แล้วนําไปหว่านในพื้ นที่ น าที่ เตรี ยมไว้
เพราะหากไม่เพาะเมล็ดเสี ยก่อน เมื่อหว่านแล้วเมล็ดข้าวอาจเน่าเสี ยได้ กรณี การทํานาดํา เป็ นการ
ปลู กข้าวที่ เพาะเมล็ ดข้าวให้งอกและเติ บ โตได้ระยะหนึ่ ง แล้วย้ายไปปลู กในที่ หนึ่ ง ซึ่ งสามารถ
ควบคุมระดับนํ้า วัชพืชได้ โดยการทํานาดําสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ขั้นตอน คือ การตกกล้า เป็ นเพาะ
เมล็ดข้าวเปลือกให้มีรากงอกยาว 3-5 มิลลิเมตร นําไปหว่านในแปลงกล้า ช่วงระยะ 7 วันแรก ต้อง
ควบคุ มนํ้าไม่ให้ท่วมแปลงกล้า และจะสามารถถอนกล้าไปปั กดําได้เมื่อมีอายุประมาณ 20-30วัน
และการปั กดํา เป็ นการนํากล้าที่ถอนแล้วไปปั กดําในแปลงนาระยะห่างระหว่างกล้า แต่ละหลุมจะมี
ความแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะของดิน คือ ถ้าเป็ นนาลุ่ม (นาชลประทาน) ปั กดําระยะห่ าง เพราะ
ข้าวจะแตกกอใหญ่ แต่ถา้ เป็ นนาดอน(นานํ้าฝน) ปั ก ดําค่อนข้างถี่ เพราะข้าวจะไม่ค่อยแตกกอ
ค) การดู แลรักษา เป็ นขั้นตอนในการบํารุ งต้นข้าว สามารถแบ่งได้เป็ น การ
ใส่ ปุ๋ยเพื่อบํารุ งสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ การป้ องกันและกําจัดวัชพืชหรื อศัตรู ขา้ ว
ง) การเก็บเกี่ ยว ซึ่ งระยะเวลาที่ เหมาะสม คื อ ระยะพลับพลึ ง ซึ่ งมี ลกั ษณะ
ของปลายรวงข้าวมี สี เหลื อง กลางรวงเป็ นสี ตองอ่อน การเก็บ เกี่ ยวในระยะนี้ จะได้เมล็ดข้าวที่ มี
ความแข็ ง แกร่ ง มี น้ ําหนัก และมี คุ ณ ภาพในการสี ซึ่ งการเก็ บ เกี่ ย วเกษตรกรจะใช้เคี ย ว หรื อ
เครื่ องจักร ได้แก่ เครื่ องเกี่ยวนวด เป็ นต้น
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สื่ อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทํานา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2523) ได้ให้ความหมายว่า พิธีกรรม คือ วิธีการชนิดหนึ่ ง
ที่จะนําไปสู่ เป้ าหมาย การที่ เราจะได้มาซึ่ งสิ่ งต้องการ หรื อพิธีกรรมเป็ นสัญลักษณ์ ที่คนในสังคม
สมมุติข้ ึน ให้เป็ นสื่ อหรื อวิธีการที่จะนํามาซึ่ งความสําเร็ จในสิ่ งที่ต้งั ความหวังไว้
พิธีกรรม คือ การกระทําที่เป็ นประเพณี ซึ่ งมีรูปแบบเฉพาะสําหรับใช้แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างผูท้ ่ีนบั ถือกับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
พิธีกรรม เป็ นแบบอย่างของพฤติกรรมที่กาํ หนดไว้ดว้ ยกฎเกณฑ์ หรื อธรรมเนี ยมประเพณี
ให้กระทํา และเพื่อให้มีความขลัง สังคมแบบดั้งเดิมจึงมักถือว่าพิธีกรรมถ้าทําอย่างถูกต้องเคร่ งครัด
ก็จะเป็ นที่ พ อใจของเทพเจ้า ถ้าทําผิดพลาด หรื อไม่ท าํ เบื้ องบนก็ จะลงโทษ พิ ธี ก รรมในสั ง คม
ปั จจุบนั มักถือเป็ นเรื่ องสําคัญ เมื่อเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรื อของสังคมและโอกาสงานสังคม
อย่างเป็ นรู ปแบบพิธีท้ งั หลาย พิธีกรรมกระทําในเวลารับสมาชิ กใหม่ หรื อแนะนําสมาชิกหรื อเวลา
รับตําแหน่ง และพิธีกรรมอาจปรากฏในรู ปลักษณะของการเต้นรําทําเพลง การเลี้ยง การสังเวย ฯลฯ
ส่ วนประกอบของพิธีกรรมอาจมีท้ งั การสวด การขับร้อง กิริยา ท่าทาง ลุก นัง่ เดินเหิ น การแห่แหน
พร้อมอุปกรณ์เครื่ องยศและสัญลักษณ์ต่างๆ
พิธีกรรม เป็ นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ ง ตามค่านิ ยม ทัศนคติ ความคิ ด และความเชื่ อ
โดยเข้าใจว่าการกระทําอย่างนั้น ย่อมมีผลตอบสนอง ทําให้ได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังเอาไว้
สื่ อพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าว
สื่ อพิธีกรรม หมายถึง สิ่ งที่เชื่ อมโยงกับธรรมเนี ยมประเพณี เพื่อนําไปสู่ คนในสังคมให้เกิด
การรั บ รู ้ ถึ ง ความเป็ นมา ความหมาย ความเชื่ อ และคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของพิ ธี ก รรมนั้ นๆ
สื่ อพิ ธี ก รรมมี ห ลายชนิ ดได้แก่ เพลง การแสดง นิ ท าน สิ่ ง ของที่ ใช้ในชี วิตประจําวัน เช่ น งอบ
การแต่งกาย เป็ นต้น
สื่ อพิธีกรรมที่เกี่ ยวกับข้าวและการทํานา มีหลายสิ่ งที่ บรรพบุรุษได้กระทําขึ้น เพื่อแสดง
ถึ ง อัต ลัก ษณ์ ข องชุ ม ชน และยัง คงเป็ นความเชื่ อ ที่ สื บ ทอดมาถึ ง ปั จ จุ บ ัน ได้แ ก่ พิ ธี ก รรมเพื่ อ
บวงสรวง อ้อนวอน เสี่ ยงทาย จัดขึ้นเพื่ออ้อนวอนบู ชา บวงสรวงเจ้าต่างๆ หรื อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ต่างๆ
หรื อบรรพบุรุษให้คุม้ ครองป้ องกันภยันตรายแก่ชีวติ และทรัพย์สินให้มีความสวัสดิมงคล ความอุดม
สมบูรณ์ ในทุกๆ ด้าน พิธีกรรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จดั ขึ้นก่อนการเพาะปลูกหรื อช่วงการเพาะปลูก
มีพิธีกรรมชนิ ดต่างๆ เช่น พิธีสืบชะตา พิธีเซ่ นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ พิธีขอฝน พิธีแห่ นางแมว
เป็ นต้น
พิธีกรรมเพื่อการเพาะปลู ก ซึ่ งกระทําในช่วงการเพาะปลู ก เป็ นการขอโอกาส ขออนุ ญาต
บวงสรวงบนบาน บอกกล่ าว สิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับข้าวและการเพาะปลู กแก่เทพเจ้าหรื อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์
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ขอให้การเพาะปลูกข้าวในปี นั้นๆ ดําเนิ นไปด้วยดี เช่น พิธีแรกไถนา พิธีเชิ ญแม่โพสพใส่ ขา้ วปลู ก
พิธีเชิญแม่โพสพลงนา พิธีบูชาแม่ธรณี เป็ นต้น
พิธีกรรมเพื่อการบํารุ งรักษา ข้าวกล้าให้เจริ ญงอกงามปลอดภัยจากสัตว์ต่างๆ หนอน เพลี้ย
หรื อถ้าเกิดศัตรู เหล่านี้ข้ ึนแล้วก็ให้หายไปเสี ย และเพื่อแสดงความอ่อนน้อมต่อข้าว และสิ่ งเกี่ยวข้อง
เช่น พิธีรับขวัญแม่โพสพ พิธีปักตาเหลว พิธีส่งข้าวบิณฑ์ พิธีคดข้าว พิธีไล่นก หนู โดยนํ้ามนต์ โดย
ผ้ายันต์ โดยภาวนา โดยหว่านทราย โดยเครื่ องราง เป็ นต้น
พิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยวและนวดข้าว ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลผลิต ให้คนปลอดภัยในการเก็บเกี่ยว
และเพื่อแสดงความอ่อนน้อมต่อข้าว และสรรพสิ่ งที่เกี่ยวข้อง พิธีเหล่านี้ จดั ขึ้นในช่ วงฤดูเก็บเกี่ยว
ได้แก่ พิธีรวบข้าว พิธีแรกเกี่ยวข้าว พิธีทาํ ลาน พิธีเชิญขวัญข้าว พิธีปลงข้าว เป็ นต้น
เอี่ยม ทองดี (2537) ระบุถึงพิธีกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองว่า เป็ นการเฉลิมฉลองผลผลิตที่ได้
และแก้บนหรื อเซ่ นสังเวยเทพอารักษ์สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ต่างๆ ที่ได้ให้การคุม้ ครองปกปั กรักษาคน สัตว์
พืชพรรณธัญญาหารให้ได้ผลดีอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขตลอดฤดูกาลที่ผา่ นมา จะจัดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยว เช่น
พิธีบุญข้าวจี่ พิธีขอพร พิธีสู่ขวัญข้าว พิธีบุญพระเวส พิธีสู่ขวัญควาย เป็ นต้น
สื่ อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าว เป็ นสิ่ งที่เชื่ อมโยงกับธรรมเนี ยมประเพณี เพื่อนําไปสู่ คนใน
สังคมให้เกิ ดการรับรู ้ ถึงความเป็ นมา ความหมาย ความเชื่ อและคุ ณธรรมจริ ยธรรม ของพิธีกรรม
ดังนั้น สื่ อพิ ธีกรรมที่ เกี่ ยวกับ ข้าวและการทํานา มี หลายสิ่ งที่ บ รรพบุ รุษได้กระทําขึ้ น เพื่ อแสดง
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน และยังคงเป็ นความเชื่อที่สืบทอดมาถึงปัจจุบนั เป็ นการเฉลิมฉลองผลผลิตที่
ได้ และแก้บนหรื อเซ่ นสังเวยเทพอารั กษ์สิ่งศักดิ์ สิ ทธิ์ ต่างๆ ที่ ได้ให้การคุ ม้ ครองปกปั กรั กษาคน
สัตว์ พืชพรรณธัญญาหารให้ได้ผลดีอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขตลอดฤดูกาลที่ผา่ นมา จะจัดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยว
เช่น พิธีบุญข้าวจี่ พิธีขอพร พิธีสู่ขวัญข้าว พิธีบุญพระเวส พิธีสู่ขวัญควาย
พิธีกรรมทําขวัญข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับข้าวในด้านพิธีกรรรม
ลัก ษณะของสั ง คมไทย เป็ นสั งคมที่ อ ยู่อ ย่างง่ ายกิ น ง่ าย ดํารงชี วิต แบบง่ายๆ เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ มีความเชื่ อธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมต่างๆ และผีสางเทวดา ส่ วนใหญ่เป็ นสังคมเกษตรกรรม
คือสังคมที่ยึดอาชี พเลี้ยงสัตว์ และเพาะปลูก มีระเบียบประเพณี นิยมต่างๆ มากขึ้น มีเกณฑ์ควบคุ ม
สังคมมากขึ้น และมีความสามารถในการประดิ ษฐ์สิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น การดํารงชี พส่ วนใหญ่ตอ้ ง
พึ่งพาอาศัย ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ อันเกิ ดจากดิ น ฟ้ า อากาศเป็ นสําคัญ (สุ ทธิ วงศ์
พงศ์ไพบูลย์, 2524) สิ่ งเหล่านี้ค่อยสะสมทัศนะของชาวไทยให้ตระหนักว่า ธรรมชาติมีเหนื อมนุ ษย์
และให้ความสําคัญกับธรรมชาติสูงสุ ด ทําให้เกิดค่านิ ยม ยกย่อง บูชา และถือปฏิบตั ิในโอกาสต่างๆ
เช่น การทํานา ชาวนาจะเชื่ อว่าเป็ นเทพีกลางท้องนา ชื่ อว่า “แม่โพสพนพเกล้า” หรื อพระแม่โพสพ
(สุ ภาพ แตโอชา, 2551 อ้างถึงใน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุ พรรณบุรี, 2551: 13)
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คนไทยเชื่อว่าในต้นข้าวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรี ยกว่า “ขวัญข้าว” หรื อ “แม่โพสพ” หรื อ “นางโคสบ”
สถิตย์อยู่ ความเชื่ อเช่นนี้ ปรากฏในคนไทกลุ่มอื่นๆ เช่นเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นไทพวน ไทลื้อ ไทลาว
ไทยวน ไทใหญ่ ไทดํา ไทขาว ไทอาหม และไทกลุ่มอื่นๆ อีกที่มีการทํานาเป็ นอาชี พหลัก เทพหรื อ
ผีประจําต้นข้าวนี้ คนไทส่ วนใหญ่เชื่ อว่าเป็ นผูห้ ญิง มีบางกลุ่ม เช่น ไทใต้ คนซึ่ งเป็ นไทใหญ่กลุ่ม
หนึ่ ง ที่ อยู่ในมณฑลยูนาน ประเทศจีนเชื่ อว่าขวัญข้าวเป็ นผูช้ าย เรี ยกว่า “ปู่ ขวัญข้าว” คุ ณสมบัติ
ของขวัญที่เหมือนกันก็คือ ทํานุ บาํ รุ งรักษาต้นข้าวให้ออกรวง แข็งแรง ได้เมล็ดข้าวมากๆ เพื่อเป็ น
อาหารเลี้ยงคนทั้งโลก ขวัญข้าวหรื อแม่โพสพ จึงมีบุญคุณต่อมนุ ษย์ แต่ดว้ ยคุณสมบัติ อีกประการหนึ่ ง
ที่ เหมื อนกันในความเชื่ อของไททุ กกลุ่ม คือ แม่ขา้ วนี้ ข้ ีน้อยใจ ถ้าปฏิ บตั ิต่อแม่ไม่ดี ไม่เคารพแม่
กระทํารุ นแรงต่อไป แม่ก็จะหนีจากไปอันจะทําให้เกิดความอดอยากบนผืนพิภพ
ในตําราปลูกข้าวของไทยกล่าวไว้วา่ “อันแม่พระโพสพนี้ขวัญอ่อนนักมักตกใจอย่าดูหมิ่น”
คนไทยทุกกลุ่มมีประสบการณ์การดูหมิ่นแม่โพสพแล้วนางหนี จากไป ปรากฏอยูใ่ นตํานานข้าวของ
ตน หากแบ่งตามโครงเรื่ องของตํานานเราสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ตํานานที่มีโครงเรื่ อง ประเภท ข้าวถูกตี ตํานานนี้พบในกลุ่มไทดํา ไทขาว ลาวและ
คนไทยภาคอีสาน มักเล่ากันว่า แต่ก่อนเมล็ดข้าวมีขนาดใหญ่มากและจะบินเข้ามาในยุง้ เอง แม่ม่าย
ทํายุง้ ข้าวรับไม่ทนั จึงโกรธข้าวและไม้คานตีขา้ วจนแตก ขวัญข้าวตกใจ โกรธจึงหนี ไป ทําให้เกิด
ภาวะแห้งแล้งอดอยากบนโลกมนุ ษย์ มนุษย์จึงต้องไปอ้อนวอนขอให้ขวัญข้าวกลับคืนมา บางกลุ่มก็
เล่าต่อไปว่า ในสมัยพระพุทธกัสสปมีพระยาสร้างยุง้ ฉางขนาดใหญ่เก็บข้าวไว้ในยุง้ ต่อมานําข้าว
ออกขาย นางขวัญข้าวโกรธจึงหนี ไปอยู่หนองนํ้าทําให้คนอดอยาก สองตายายต้องขอพระฤาษีให้
ไปขอร้องนางให้กลับมา
กลุ่ มที่ 2 ตํานานที่ มีโครงเรื่ องประเภทขวัญข้าวน้อยใจพระพุทธเจ้า ตํานานนี้ พบในกลุ่ม
ของคนไทยที่นบั ถือพุทธศาสนา เช่น ไทลื้อ ไทขืน ไทใต้คง คนไทยภาคกลางและภาคใต้ เล่ากันว่า
ในสมัยพุทธกาลในที่ประชุมสงฆ์ แม่โพสพไม่ยอมไหว้พระพุทธเจ้าเพราะถือว่าเกิดก่อนและเคยมี
บุญคุณเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาทุกพระองค์ แม่โพสพอิจฉาพระพุทธเจ้าจึงหนี ไปขอซ่ อนเสี ยในถํ้าทํา
ให้โลกมนุ ษย์อดอยาก พระพุทธเจ้าจึงให้คนไปตามและสอนมนุ ษย์ให้ไหว้แม่โพสพด้วยทุกครั้ง
เพื่อระลึกถึงบุญคุณ ดังนั้น จึงเกิดประเพณี การทําขวัญข้าวขึ้น และเป็ นที่มาของธรรมเนี ยมการไหว้
ขอบคุณแม่โพสพ ทุกครั้งหลังกินข้าวเสร็ จแล้วของคนไทย
การบูชาคุณของพระแม่โพสพ มีมาครั้งพุทธกาล ตามพุทธประวัติ แม้แต่พระมหากษัตริ ยก์ ็
ยังบูชาคุณพระแม่โพสพทุกปี นับแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงปั จจุบนั สมัยก่อนชาวนาทํานาปี ช่วงเดือน 46 เป็ นช่วงเก็บเกี่ยวเสร็ จ จะสังเกตว่าตะวันจะขึ้นตรง พอมาช่วงเดือน 10-11 ที่ชาวนาทํานาเสร็ จข้าว
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เริ่ มตั้งท้อง จะมี ประเพณี ทาํ บุ ญให้พ ระแม่โพสพ จะสังเกตว่าตะวันจะขึ้นไม่ตรง แต่จะอ้อมข้าว
เรี ยกว่า “ตะวันอ้อมข้าว”
พระแม่โพสพเป็ นเทวดาสามัญประจําท้องนาและยุง้ ฉางของชนชาติไทย ซึ่ งเป็ นกลุ่มชนที่
ปลู กข้าวกินมานานนับพันปี กล่าวในเฉพาะประเทศไทย ชาวนาทุกภาคทั้งที่เป็ นชนกลุ่มเล็กและ
กลุ่มใหญ่มีความรู ้เรื่ อง แม่โพสพและบูชาแม่โพสพด้วยกันทั้งนั้น (วรรณา นาวิกมูล, 2551) การทํา
ขวัญ ข้าวเป็ นการบอกกล่ าว แม่โพสพ จะเริ่ มทําขวัญ ข้าวตั้งแต่ข้ นั ตอนจะปลู กข้าว จะเกี่ ยวข้าว
จะนวดข้าว จะขายข้าว โดยอาจบอกกล่าวด้วยปากเปล่าง่ายๆ หรื อต่างคนต่างทําพิธีเองง่ายๆ ในที่นา
ของตน หรื อเชิญหมอขวัญมาร่ ายบททําขวัญคาถาเป็ นพิธีกรรมใหญ่ในชุมชน
การบูชาคุ ณพระแม่โพสพ จะใช้ผลไม้ เช่น สัปปะรด กล้วย ส้ม มะพร้าวอ่อน จะสังเกตว่า
ไม่มี ขนม หรื อหมู เห็ ด เป็ ด ไก่ นั่นเป็ นเพราะช่ วง 15 คํ่า เดื อน 11 เป็ นช่ วงข้าวตั้งท้อง พอออก
พรรษาจะมีประเพณี ใส่ บาตร จะใช้ผลไม้ใส่ บาตร เช่น ส้ม กล้วย ไม่ใส่ ขา้ ว แล้วจะเอาชะลอมเล็ก ๆ
ใส่ ผลไม้ เอาไม้เล็กๆ ด้ายแดง ขาวไปที่นา เอาเชื อกขาวผูกที่ตน้ ข้าว เอาธงปั ก และเอาชะลอมผลไม้
ไปผูกที่ปลายไม้ ทําการบูชาบอกกล่าวเพื่อเป็ นสิ ริมงคล การที่ไม่ใช้อาหารคาว-หวาน เป็ นข้าวหรื อ
ขนมมาบูชา เพราะพระแม่โพสพย่อมไม่กินตัวเองแต่จะอุทิศตัวเองเพื่อให้คนอื่นกิน
การทําพิธีบายศรี สู่ขวัญ ความหมายของ “บายศรี ” คําว่า บาย แปลว่า ข้าว ส่ วนศรี แปลว่า
มิ่งขวัญ รวมความแล้วแปลว่า “ข้าวที่ดีเป็ นมงคล” เชื่ อกันว่า มิ่ง-ขวัญ เป็ นสิ่ งที่มีอยูก่ บั ตัวมนุษย์ แต่
“มิ่ง” จะอยูป่ ระจําติดตัว ส่ วน “ขวัญ” ชอบเที่ยวไปโน่นไปนี่ ตามเรื่ องเล่ากันมาว่าต้องมีเทวดา คือ
พญาแถน ช่วยเรี ยกขวัญกลับมา และบายศรี คือ เครื่ องที่ใช้เซ่ นไหว้พญาแถน ให้ช่วยเรี ยก “ขวัญ”
กลับมา ซึ่ งเป็ นการสะท้อนความเชื่ อเรื่ องจิตวิญญาณและการกตัญ�ูรู้คุณ คือ การทําดีตอบแทนผูม้ ี
พระคุณดูแลด้วยความรัก ความเอื้ออาทร “แม่โพสพ” จึงให้ผลผลิตดี
ในภาคกลางแถบจังหวัดสิ งห์ บุรี สุ พ รรณบุ รี อ่างทอง อยุธ ยา พอตกเดื อนสิ บ หลังออก
พรรษามีเทศน์มหาชาติแล้ว ตามทุ่งนานํ้าท่วมทุ่งเจิ่งนอง ข้าวกําลังออกรวงอ่อนๆ ลําต้นป่ องกลาง
เรี ยกกันว่า “ข้าวกลัดหางปลาทู” อุปมาเหมือนผูห้ ญิงที่กาํ ลังตั้งท้องอ่อนๆ ซึ่ งเป็ นช่วงกําลังแพ้ทอ้ ง
ชาวบ้านซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นหญิ ง จะพายเรื อเข้าไปตามทุ่งนา เพื่ อไปรั บ ขวัญ ข้าว หรื อไปเยี่ยมแม่
โพสพ เมื่อไปถึงบริ เวณที่นาของตน ที่มีกอข้าวขึ้นงามที่สุดก็จะปั กหลัก 1 หลัก นําชะลอมภายใน
บรรจุหมาก พลู จีบ สี ผ้ ึงป้ ายใส่ ใบตอง กระจก หวี แป้ ง นํ้าอบ พร้อมด้วยกล้วย ส้ม อ้อยควัน่ นําไป
ให้แม่โพสพ ชาวบ้านจะนําหวีมาหวีใบข้าว พรมนํ้าอบ พูดกับข้าวด้วยถ้อยคําไพเราะ เช่น “แม่โพสี
แม่โพสพ แม่นพดาราไปอยูท่ ี่ตน้ ไร่ ปลายนา ขอเชิ ญแม่มารับอ้อยกับส้ม” แล้วนําชะลอมผูกไว้กบั
หลัก ใช้ดา้ ยสามสี ได้แก่ สี แดง ขาว เหลืองผูกคอชะลอม ที่ยอดหลักปักเฉลว ซึ่ งสานจากไม้ไผ่ มีธง
ชาย สามสี ซึ่ งได้มาจากงานมหาชาติผกู ติดเป็ นเครื่ องหมายป้ องกันอันตรายที่จะเข้ามาทําลายต้นข้าว
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การเอาอกเอาใจ ข้าวเปรี ยบเหมือนการเอาใจผูห้ ญิงท้อง หาของแต่งตัว ของเปรี้ ยวๆ ที่คนท้องชอบ
กิ นมาให้กิน ประเพณี การรับ ขวัญข้าวตอนท้องส่ วนใหญ่ ทาํ กันในภาคกลาง คนไทบางกลุ่มเช่ น
ไทดํา ไทลื้อ ก็มีทาํ อยูบ่ า้ ง
การทําขวัญข้าวที่ พบมากที่ สุด และทําให้คนไทยหลายกลุ่ม คื อ การทําขวัญข้าวเมื่ อเก็บ
เกี่ยว หลังจากเกี่ยวข้าวและนําข้าวไปกองที่ลานเพื่อนวดข้าว ชาวนาในภาคกลางมีพิธีเชิ ญขวัญข้าว
สู่ ลาน โดยนําซังต้นข้าว ผูกเป็ นหุ่ นแม่โพสพ มาไว้ที่ลานนวดข้าว การเซ่ นสังเวยแม่โพสพ เพื่อขอ
ความอุดมสมบูรณ์ ของผลผลิต ชาวนาในภาคอีสานและลาว จะทําบุญลานหรื อบุญกองข้าว มีการ
นิ มนต์ พระสงฆ์มาสวดที่ลาน พระจะพรมนํ้ามนต์ประพรมข้าวแม่โพสพ ข้าวที่ จะเก็บเข้ายุง้ และ
บริ เวณลาน
หลังจากนั้นชาวนาจะหาบข้าวขนข้าวเข้ายุง้ ก่อนขนข้าวเข้ายุง้ เป็ นขั้นตอนที่คนไทยทุ ก
กลุ่มให้ความสําคัญที่สุด จะต้องเชิ ญแม่โพสพเข้ายุง้ โดยนําหุ่ นแม่โพสพวางบนกองข้าวที่ จะทํา
พัน ธุ์ และกล่ าวเชิ ญ อ้อนวอนให้ แ ม่ โพสพพิ ท ัก ษ์รัก ษาข้าว อย่าได้ต กใจเมื่ อ คนมาตัก ตวงข้า ว
สัญลักษณ์ ที่เป็ นสื่ อในการทํานา ซึ่ งมีความเชื่ อว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทํานาจะต้องระลึ ก
ถึงคุณพระรัตนตรัย เพื่ออ้างเอาพระคุณมาเป็ นที่พึงเป็ นพลังอํานาจบันดาลให้เกิดความสําเร็ จตาม
ความปรารถนา สัญลักษณ์ จะเป็ นภาพบ้าง เป็ นหุ่ นบ้าง เป็ นรู ปปั้ นบ้าง เช่ น แม่โพสพ บางถิ่นเป็ น
ภาพผูห้ ญิงนัง่ บ้าง ยืนบ้าง แต่บางถิ่ นเอาฟางมาผูกเป็ นหุ่ นเล็กๆ เก็บไว้ในยุง้ ฉาง เทพบางองค์ เช่น
แม่ธรณี ชาวนานิยมหยิบก้อนดินขึ้นเป็ นสัญลักษณ์แทนในการประกอบพิธี
นอกจากนี้ เป็ นสัญลักษณ์ที่เป็ นวัตถุ เช่น ตาเหลว ธง ผ้ายันต์ นํ้ามนต์ ซึ่ งมักใช้ในพิธีกรรม
ที่มุ่งบํารุ งรักษา สําหรับบางพิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการบวงสรวงอ้อนวอน มักจะมี
การเข้าทรงซึ่ งถื อว่าเป็ นอี ก ลัก ษณะหนึ่ ง ของสั ญ ลัก ษณ์ ข องพิ ธี ก รรมด้วย ( เอี่ ย ม ทองดี , 2537)
ดังนั้นพิธีกรรมการทําขวัญข้าว เป็ นเรื่ องของการเชื่ อมโยงความเชื่ อและแนวคิด เรื่ องนิ เวศน์เชิ งลึ ก
กับเรื่ องข้าว หรื อแม่โพสพ เชื่ อมโยง วิถีชีวิต พิธีกรรม ทําให้พบเจอพ่อแม่พี่ป้าน้าอา และได้เรี ยนรู ้
วิถี ก ารผลิ ต มาสู่ ระบบเกษตรยัง่ ยื น เป็ นการอธิ บ ายถึ ง วิ ถี ชี วิต ของชาวนา ซึ่ งประกอบไปด้ว ย
พิธีกรรมความเชื่ อ ระบบนิ เวศ ระบบการผลิต อันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนด้วยกัน
คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่ งเหนือธรรมชาติ เพื่อการดํารงชีวติ อยูร่ ่ วมกันอย่างปกติสุข
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2.4 แนวคิดเกีย่ วกับความมัน่ คงทางอาหาร
2.4.1 ความหมายของความมั่นคงทางอาหาร
องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง ประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the
United Nations: FAO)
แนวคิ ดความมัน่ คงทางอาหารได้มีการพัฒนาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 โดยมี การให้คาํ
นิ ย าม คําจํากัด ความไว้ม ากมาย ความหมายของ “ความมั่นคงทางอาหาร” ถู ก พัฒ นาให้ มี มิ ติ ที่
ซับซ้อนขึ้นตามความเข้าใจของคนในเรื่ องบทบาทของอาหาร หรื อแม้แต่ความแตกต่างในแต่ละ
ประเทศและภูมิภาค ทั้งนี้ ความมัน่ คงทางอาหาร (Food Security) เป็ นเรื่ องหรื อหัวข้ออภิปรายใน
เวทีประชุ มนานาชาติบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์อาหารครั้งล่าสุ ดเมื่อปลายปี พ.ศ.
2550 ต่อเนื่ องจนถึงต้นปี พ.ศ. 2551 แนวคิดที่เกี่ยวกับความมัน่ คงทางอาหารที่ได้เป็ นที่ยอมรับของ
นานาชาติ และประเทศผูบ้ ริ จาคทั้งหลาย คือ “จัดอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมสําหรับทุกคน”
(Secure Adequate and Suitable Supply of Food for Everyone) ซึ่ งประเทศผู ้บ ริ จ าคจะส่ ง อาหาร
ส่ ว นเกิ น ของตนเองไปให้ ป ระเทศที่ ข าดแคลน (Food for Surplus Disposal) ต่ อ มาแนวคิ ด นี้ ได้
เปลี่ ยนไปเป็ น “อาหารเพื่อการพัฒนา” (Food for Development) เพราะการบริ จาคอาหารส่ วนเกิ น
ตามแนวคิดเดิ มนั้นอาจเป็ นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ประเทศที่ขาดแคลนเกิ ดการพัฒนาเพื่อทําการ
ผลิตให้เพียงพอในประเทศของตนเอง (Self-sufficiency) และต่อมาได้มีการจัดตั้งโครงการอาหาร
โลก (World Food Program: WFP) ขึ้นในปี พ.ศ. 2506 เพื่ อทําหน้าที่ ดูแลและช่ วยเหลื อประเทศที่
ขาดแคลนอาหารอย่างเป็ นระบบ
ในปี พ.ศ.2539 WFP ได้ก ํา หนดนิ ย ามซึ่ งครอบคลุ ม ทุ ก ระดับ คื อ ตั้ง แต่ ร ะดับ บุ ค คล
ครัวเรื อน ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก และทุกมิติ คือ การเข้าถึงทั้งปริ มาณคุ ณภาพของอาหาร
และรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภค และได้มีการปรับ ปรุ งใหม่อีกครั้ง โดย FAO เพิ่มการเข้าถึ งอาหารทาง
สังคมเข้าไปด้วย และปรับคํานิยามให้กระชับสําหรับภาคปฏิบตั ิ
ความมัน่ คงทางอาหารตามความหมายของ FAO จึงหมายถึ ง สถานการณ์ ที่ทุกคนในทุ ก
เวลาสามารถเข้าถึ งอาหารได้ท้ งั ด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ อย่างเพียงพอ ปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และตรงกับรสนิยมของตนเอง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี
คํานิ ยามของความมัน่ คงทางอาหารนั้นพัฒนามาจากความเพียงพอก่อน ต่อมาก็ได้เพิ่มการ
เข้าถึงทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และได้เพิ่มเรื่ องคุณค่าทางโภชนาการและรสนิยมเข้าไป
ด้วย โดยจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับปั จเจกบุคคล ครัวเรื อน ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ
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ดังนั้น ความหมายของความมัน่ คงทางอาหารของ FAO จึงหมายถึง “สภาวะที่ คนทุ กคน
และทุ กขณะเวลามี ความสามารถทั้งกายภาพและทางเศรษฐกิ จที่ สามารถเข้าถึ งอาหารที่ เพียงพอ
ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจด้านอาหาร
เพื่อให้เกิ ดชี วิตที่ มีพ ลังและมี สุขภาพ” ซึ่ งตามแนวคิ ดของ FAO ความมัน่ คงทางอาหารจะต้องมี
องค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ
1) การมี อ าหารเพี ย งพอ (Food Availability) หมายถึ ง การมี อ าหารในปริ ม าณที่
เพียงพอและมีคุณภาพที่ เหมาะสม ทั้งจากการผลิ ตในประเทศ และ/หรื อการนําเข้า (รวมถึ งความ
ช่วยเหลือด้านอาหาร)
2) การเข้าถึ งอาหาร (Food Access) หมายถึ ง การเข้าถึ งทรัพ ยากรที่ เหมาะสมเพื่อ
การหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม
3) การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) หมายถึ ง การใช้ประโยชน์จาก
อาหารในการบริ โภคโดยมีปริ มาณอาหารที่เพียงพอ มีน้ าํ สะอาดในการบริ โภค-อุปโภค มีสุขอนามัย
และการดูแลสุ ขภาพที่ดี ทําให้ความเป็ นอยูท่ างกายภาพได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ เพื่อให้อยู่
ในสถานภาพที่ได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ดี และบรรลุความต้องการทางกายภาพ
4) การมีเสถี ยรภาพด้านอาหาร (Food Stability) หมายถึ ง ประชาชนหรื อครัวเรื อน
หรื อบุ คคลต้องเข้าถึ งอาหารอย่างเพียงพอตลอดเวลา ไม่มีความเสี่ ยงในการเข้าถึ งอาหารเมื่อเกิ ด
ความขาดแคลนขึ้นมาอย่างกะทันหันเช่ น วิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิ จและภูมิภาค หรื อเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นตามวัฏจักร เช่น ความไม่มนั่ คงทางอาหารตามฤดูกาล เสถียรภาพด้านอาหารเกี่ยวข้องกับมิติ
ความมัน่ คงทางอาหารทั้งในเรื่ องของการมีและการเข้าถึงอาหาร
สํ า หรั บ ประเทศไทยได้ มี ก ารให้ ค วามหมายของความมั่ น คงทางอาหารไว้ ใ น
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ดังนี้
“ความมัน่ คงทางอาหาร หมายถึง การเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอสําหรับการบริ โภคของ
ประชาชนในประเทศ อาหารมี ค วามปลอดภัย และมี คุ ณ ค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความ
ต้องการตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุ น รักษาความสมดุลของ
ระบบนิ เวศวิทยาและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะ
ปกติหรื อเกิดภัยพิบตั ิ สาธารณภัยหรื อการก่อการร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร”
ความหมายของความมัน่ คงทางอาหารพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.
2551 มี ความสอดคล้องกับความหมายของ FAO และได้เพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึ งระบบการผลิ ตที่
สมดุลและความคงอยูข่ องทรัพยากรอาหารด้วย
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จากนิ ยามข้างต้นอาจกล่าวได้วา่ ความมัน่ คงทางอาหาร หมายถึง การที่ประชาชนทุ กกลุ่ม
สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ
2.4.2 สถานการณ์ ความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีมูลค่าการส่ งออกอาหารและสิ นค้าเกษตรสู งเป็ นลําดับที่ 8 ของ
โลกและส่ งออกข้าว กุ้ง และไก่ เป็ นลํา ดับ ที่ 1 ของโลก (สํ านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)
ในด้านประชากร ประเทศไทยมีจาํ นวนประชากร 64,456,695 คน 3 มีอตั ราการเติบโตของ
ประชากร (Population Growth) อยู่ที่ร้อยละ 0.77 (ปี พ.ศ. 2553) และมี การคาดการณ์ ว่าอัตราการ
เติบโตของประชากรไทยมีแนวโน้มว่าจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.3 ในปี พ.ศ. 2564 ส่ วนในด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2554 แม้วา่ ภาพรวมทางเศรษฐกิจไม่วา่ จะเป็ น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรื อรายได้ประชาชาติต่อหัว คํานวณโดยอํานาจซื้ อของ
ประชากร (GNI per Capita PPP) จะเพิ่ ม ขึ้ น แต่ อ ัต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บ ัน นั้ น
(Economic Growth) ชะลอตัวลง จากร้ อยละ 3.8 ในปี พ.ศ. 2553 เหลื อเพี ยงร้ อยละ 2.6 ใน พ.ศ.
2554 (สิ รินทิพย์ นริ นทร์ ศิลป์ , 2555: 8)
ข้อ มู ล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2555 ระบุ ว่า
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทางการเกษตร (Agricultural Land) ทั้งหมดประมาณ 208,448 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็ นร้ อยละ 40.62 ของพื้นที่ท้ งั ประเทศ และเป็ นพื้นที่เพาะปลูก (Arable Land) จํานวน 152,000
ตารางกิโลเมตร ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 29 ของพื้นที่ท้ งั ประเทศ โดยสิ นค้าเกษตรที่เป็ นสิ นค้าอาหารหลัก
ของประเทศไทย ได้แก่ ข้าว ผัก และผลไม้ต่างๆ เนื้อหมู เนื้อไก่ สิ นค้าอาหารส่ งออกของไทย ได้แก่
ข้าว มันสําปะหลัง เนื้ อไก่ปรุ งสุ ก สับปะรด และกุง้ แช่ แข็ง สิ นค้าอาหารนําเข้า ได้แก่ ปลาแช่แข็ง
ถัว่ เหลือง โคเนื้อ นมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ข้าวถือว่าเป็ นอาหารหลักที่สาํ คัญของไทย และเป็ นสิ นค้าอาหารที่ไทยส่ งออกมากที่สุดด้วย
โดยประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลู กข้าวทั้งหมด 110,955 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งคิดเป็ นร้ อยละ 50 ของพื้นที่
การเกษตรทั้งหมด โดยผลิตข้าวได้ 20.64 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริ โภคภายในประเทศ 11.76
ล้านตัน และมี ก ารส่ งออก 9 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2555 มี ป ริ ม าณการส่ งออก
ประมาณ 6.5 ล้านตัน ซึ่ งมีปริ มาณลดลง
จากข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ประเทศไทยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหาร
(Food Self-sufficiency) และความน่ า จะมี ค วามเพี ย งพอทางด้ า นอาหาร (Food Availability)
โดยเฉพาะข้าวซึ่ งเป็ นอาหารหลัก ของไทย เนื่ อ งจาก มี ภู มิ ป ระเทศที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ เป็ นแหล่ ง
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เพาะปลูกที่สําคัญ และสามารถผลิตอาหารและส่ งออกอาหารได้ในหลายๆ ประเภท โดยเฉพาะข้าว
ที่ไทยสามารถผลิ ตได้อย่างเพียงพอต่อการบริ โภคภายในประเทศถึ งร้ อยละ 75 และเป็ นผูส้ ่ งออก
ข้าวรายใหญ่ของโลก
อย่างไรก็ตาม การที่ จะสรุ ปว่าประเทศไทยมี ความมัน่ คงทางด้านอาหาร (Food Security)
อาจจะเป็ นการสรุ ปที่เร็ วเกินไป เนื่ องจากข้อมูลของ FAO ยังพบว่า ประชาชนคนไทยส่ วนหนึ่ งยัง
จัด อยู่ ใ นกลุ่ ม ผู ้อ ดอยาก (Hunger) หรื ออยู่ ใ นภาวะทุ พ โภชนาการ (Undernourished People)
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่อาจส่ งผลกระทบต่อการผลิ ตพืชอาหาร เช่น ฐานทรัพยากรธรรมชาติมี
แนวโน้มเสื่ อมโทรมรุ นแรงส่ งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและความมัน่ คงอาหาร ระบบการ
ผลิ ตภาคเกษตรยังต้องพึ่งปั จจัยการผลิ ตจากต่างประเทศ ทําให้มี ตน้ ทุ นการผลิ ตสู ง ขณะที่ พ้ืนที่
การเกษตรมีจาํ กัดและถู กใช้ไปเพื่อกิจการอื่น รวมทั้งกรณี การรุ กคืบเข้าครอบครองที่ดินในการทํา
เกษตรกรรมของชาวต่างชาติที่ขอ้ กฎหมายของไทยไม่ได้ให้สิทธิ ในการครอบครองไว้แต่ได้อาศัย
ช่ องว่างของกฎหมายโดยการสมรสกับคนไทย ส่ งผลให้คนไทยสู ญเสี ยสิ ทธิ การครอบครองและ
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ส่ วนการเชื่อมโยงผลผลิตการเกษตร
กับภาคอุ ตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมู ลค่ายังอยู่ในวงจํากัดและล่าช้า เนื่ องจากการพัฒนาเป็ น
แบบแยกส่ วน ขาดการรวมกลุ่มอย่างเป็ นระบบ อีกทั้งยังมีปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อความมัน่ คง
อาหารเช่นกัน ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้ประเทศไทยมีแนวโน้มว่าอาจมีความเสี่ ยงในการเข้าถึงอาหารใน
อนาคตได้
2.4.3 ยุทธศาสตร์ การวิจัยรายประเด็นด้ านอาหารและความมั่นคง (พ.ศ. 2555-2559)
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แห่ ง ชาติ ได้ก าํ หนดยุท ธศาสตร์ ก ารวิจยั รายประเด็ นด้าน
อาหารและความมัน่ คง โดยกําหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีการวิจยั และนําผลการวิจยั มาใช้
พัฒนาวัตถุดิบอาหารและอาหารแปรรู ปให้ผลผลิตมีปริ มาณเพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณค่า
ทางโภชนาการ และปลอดภัย รวมทั้งผูบ้ ริ โภคเข้าถึงได้ในราคาที่เป็ นธรรม และเกิดความมัน่ คงด้าน
อาหารอย่า งยัง่ ยื น ” และมี พ ัน ธกิ จ 3 ประการ ประกอบด้ว ย 1) วิจยั ด้า นอาหารเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน ให้ ก ับ ประเทศไทย 2) พัฒ นาและบู รณาการด้านการวิจ ัย อาหารทั้ง ใน
ประเทศและประเทศสมาชิ กอาเซี ยน และ 3) บริ หารจัดการงานวิจยั อาหารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล โดยมี 6 ยุ ท ธศาสตร์ จํา แนกเป็ นแผนการวิ จ ัย ระยะเร่ งด่ ว น ประกอบด้ ว ย
1) ยุทธศาสตร์ การค้นหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านอาหารของไทยในอาเซี ยน และ
2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเชื่ อมโยงห่ วงโซ่การผลิตกับประเทศสมาชิ กอาเซี ยน สําหรับแผนการ
วิจยั ระยะยาว ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ ดา้ นความมัน่ คงด้านอาหาร 2) ยุทธศาสตร์ ดา้ นคุณภาพ
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และความปลอดภัย อาหาร 3) ยุท ธศาสตร์ ด้านอาหารศึ ก ษา และ 4) ยุท ธศาสตร์ ด้านการบริ ห าร
จัดการ
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ การวิจยั ข้างต้นมีการกําหนดเป้ าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ดงั นี้
1) ประเทศไทยก้าวสู่ ประเทศศูนย์กลางการผลิ ตและกระจายอาหารของประซาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC Food Production and Processing Hub)
2) ประเทศไทยมีปริ มาณอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมอย่างเพียงพอ มี ความมัน่ คง
ด้านอาหารอย่างยัง่ ยืน และบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) ชุ ม ชนเกษตรกรมี ก ารผลิ ตอาหารที่ เข้ม แข็ง มี ระบบเศรษฐกิ จและการจัดการ
อาหารที่เป็ นธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและท้องถิ่น
4) อาหาร วัตถุดิบ และปั จจัยการผลิตมีการกระจายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในต้นทุนที่
แข่งขันได้
5) สามารถแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุม้ กันให้กบั ภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้
สามารถอยูร่ อดและแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก
6) มีการดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในห่ วงโซ่ อาหาร คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ในประเทศ สร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กบั อาหารส่ งออก เพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสด้านการตลาด
ให้กบั อาหารไทย
7) ผูบ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดีรายบุคคล เหมาะสมกับช่ วงอายุ มีสุขอนามัยและการดูแล
สุ ขภาพที่ดีมีการสื่ อสารความรู ้เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกบริ โภคอาหารที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดโรค
จากการบริ โภคอาหาร
8) มีกลไกและระบบการจัดการด้านอาหารที่มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล สามารถ
ตอบสนองได้ท นั ต่อสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งภาวะปกติ และภาวะวิก ฤติ ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของ
ยุท ธศาสตร์ การวิจยั ประกอบด้วย การเข้าถึ งข้อมู ลที่ เป็ นข้อเท็ จจริ งความต้องการที่ แท้จริ งของ
เกษตรกรไทย ภาวะโลกร้อนทําให้เกิดการแปรปรวนด้านผลผลิตและสภาพแวดล้อม ภัยพิบตั ิต่างๆ
ที่เกิดขึ้นภายใน
2.4.4 ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรื อน
ความมัน่ คงทางอาหารของครัวเรื อนเป็ นส่ วนหนึ่งของความมัน่ คงในชี วิต และต่อเนื่ องไป
จนถึงความมัน่ คงของชาติ เพราะหากเกิดการขาดแคลนอาหารย่อมทําให้คุณภาพชีวติ ของประชาชน
และครัวเรื อนตํ่าลง ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้นความมัน่ คงด้านอาหารจึ ง
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เป็ นสิ่ งที่ สําคัญต่อการดํารงชี วิตของมนุ ษ ย์ ในทางทฤษฎี การพิ จารณาเกี่ ยวกับความมัน่ คงด้าน
อาหารจะต้องพิจารณา อย่างน้อยใน 3 ด้าน คือการมีอาหาร การเข้าถึงอาหาร และการใช้ประโยชน์
จากอาหาร (USAID, 1992) การมี อาหารมี ความหมายคื อการที่ ค รั วเรื อนสามารถผลิ ตอาหารเพื่ อ
นํามาบริ โภคในครั วเรื อนได้เพี ยงพอ ส่ วนทางด้าน การเข้าถึ งอาหารของครั วเรื อนนั้นเป็ นการที่
ครัวเรื อนมีรายได้ที่เพียงพอในการนําไปซื้ อหรื อจัดหาอาหารมาบริ โภคในครัวเรื อน และทางด้าน
การใช้ประโยชน์จากอาหาร หมายถึ ง การที่ครัวเรื อนใช้ประโยชน์จากอาหาร อย่างเพียงพอ ได้รับ
สารอาหารครบถ้วนและเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
1) การมี อ าหารของครั ว เรื อ น (Household Food Availability หรื อ HHFAV) ซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ คือ (1.1) ตัวแปรที่ดินทั้งหมด (ไร่ ) คํานวณจากที่ดินทํากินทั้งหมดของ
เกษตรกร ทั้งที่ดินที่ใช้ทาํ การเกษตร ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เช่าเพื่อทําการเกษตร และ (1.2) ตัว
แปรปริ มาณข้าวที่สาํ รองของครัวเรื อนในรู ปของแคลอรี
2) การเข้าถึงอาหารของครัวเรื อน (Household Food Access หรื อ HHFA) มีตวั แปร
ในองค์ประกอบ ดังนี้ (2.1) รายได้ท้ งั หมดของครัวเรื อนในรอบปี ที่ผา่ นมา (บาท/คน/เดือน) (2.2)
รายจ่ายด้านอาหารทั้งหมดของครัวเรื อน (บาท/ ครัวเรื อน/เดือน) และ (2.3) ความหลากหลายของ
ประเภทและชนิดของอาหารที่บริ โภคในครัวเรื อน คํานวณโดยการจัดประเภทของอาหารและ
แบ่งกลุ่มอาหารเป็ นชนิ ดต่างๆ 18 ชนิด
3) การใช้ ป ระโยชน์ จากอาหารของครั ว เรื อ น (Household Food Utilization หรื อ
HHFU) ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 1) พลังงานที่ ได้รับ คํานวณได้โดยการนําค่ าพลังงานที่
ได้รับจากการบริ โภคอาหาร 18 ชนิ ดของสมาชิกในครัวเรื อนในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา 2) ตัว
แปรโปรตีนที่ได้รับคํานวณได้โดยการนําค่าของโปรตีนที่ได้รับจากการบริ โภคอาหาร 18 ชนิ ดของ
สมาชิ ก ในครั วเรื อนในช่ วงเวลา 24 ชั่วโมงที่ ผ่านมา 3) ตัวแปรระดับ พลังงานที่ เพี ยงพอสําหรับ
ผูใ้ หญ่ และ 4) ตัวแปรระดับโปรตีนที่เพียงพอสําหรับผูใ้ หญ่

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางสั งคมและวัฒนธรรม
ปรากฏการณ์ ท างสั งคมอย่างหนึ่ งในยุคโลกาภิ วตั น์ คือ การเปลี่ ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่าง
หลี ก เลี่ ยงไม่ ได้ เช่ น ด้านเทคโนโลยี ประชากร สิ่ ง แวดล้อม เศรษฐกิ จ การเมื อง และด้านอื่ น ๆ
เพราะการเปลี่ยนแปลงถือเป็ นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของสังคมมนุษย์และสังคมที่กาํ ลังพัฒนา
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2.5.1 ความหมายของการเปลีย่ นแปลง
นักวิชาการได้ให้ความหมายของ “การเปลี่ยนแปลง” ดังต่อไปนี้
นักสังคมวิทยานิ ยามการเปลี่ ยนแปลงว่า คือสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นในอดี ตเกี่ยวกับบทบาทสถาบัน
การจัดระเบี ยบของโครงสร้ างทางสั งคม รวมทั้งการเกิ ดขึ้ น การขยายตัว และการลดลงของสิ่ ง
ดังกล่าวด้วย
Mills (Schaefer, Richard, Lamm, and Robert, 1998: 6) นัก สั ง คมวิ ท ยาให้ ค วามหมายว่า
การเปลี่ ย นแปลง คื อ การเปลี่ ย นโครงสร้ า งสั ง คมซึ่ งคื อ แบบแผนการกระทํา ระหว่า งกัน รวม
ผลกระทบของโครงสร้างทางสังคมที่มีต่อบรรทัดฐานและค่านิยมด้วย
งามพิศ สัตย์สงวน (2547) ได้ให้นิยามการเปลี่ ยนแปลงว่า หมายถึ งความแตกต่างของของ
อย่างเดียวกันที่เอามาเปรี ยบเทียบกันในเวลาที่แตกต่างกันไป
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2546) ให้นิยามว่า การเปลี่ยนแปลงรวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ในปรากฏการณ์ ท างสั ง คมทั้ง ที่ ว างแผนและไม่ ไ ด้ ว างแผน ปรากฏการณ์ ดัง กล่ า วแยกเป็ น
องค์ประกอบย่อยได้ 6 อย่างที่สัมพันธ์กนั คือ
1) กําหนดปรากฏการณ์ ที่กาํ ลังเปลี่ ยนแปลงไป (Identity of Change) หมายถึง การ
กําหนดหรื อบ่งชี้ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เฉพาะที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลงไป
2) ระดับ ของการเปลี่ ย นแปลง (Level of Change) หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงใน
ระดับต่างๆ 6 ระดับคือ
(1) ระดับ ปั จ เจกชน หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในทัศ นคติ ความเชื่ อ ความ
คาดหวัง แรงจูงใจ และเป็ นการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระดับปั จเจกชน
(2) กลุ่มคน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนพฤติกรรมของความสัมพันธ์
ระหว่างกันในกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ
(3) ระดับองค์กร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ างและการทําหน้าที่ของ
องค์กร หรื อการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆ ขององค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เชิ ง
อํานาจ การสื่ อสาร บทบาท ผลิตผล การขัดเกลาหรื อการรับคนเข้าทํางานในองค์กร เป็ นต้น
(4) ระดับสถาบัน หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงในแบบแผนต่างๆ ของสถาบันทาง
สังคมประเภทต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงในแบบแผนการแต่งงาน การนับถือศาสนา การเรี ยนการสอน
การเพิ่มโอกาสการศึกษาสําหรับนักเรี ยนด้อยโอกาส เป็ นต้น
(5) ระดับชุมชน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในชุมชนชนบทหรื อชุมชนเมือง
(6) ระดับสังคม หมายถึ ง การเปลี่ยนแปลงในระบบชนชั้นหรื อโครงสร้างทาง
สังคม
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3) ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง อาจเป็ น
การเปลี่ยนแปลงระยะสั้นหรื อระยะยาว
4) ทิ ศ ทางของการเปลี่ ยนแปลง หมายถึ ง ตัวบ่ งชี้ ข องการเปลี่ ยนแปลงว่าพัฒ นา
ก้าวหน้าหรื อเสื่ อมลง แบบแผนการเปลี่ยนแปลงอาจเป็ นวงจรหรื ออาจเป็ นการปฏิรูปหรื อปฏิวตั ิ
5) ขนาดนํ้าหนักของการเปลี่ ยนแปลง หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงมี ขนาดนํ้าหนัก
ต่างกันไปได้ 3 ระดับ คือ เปลี่ ยนแปลงน้อย ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้าง เปลี่ยนแปลงมากขึ้น และเป็ น
การปฏิวตั ิ เปลี่ยนแปลงมากเพราเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม
6) อัตราการเปลี่ ย นแปลง หมายถึ ง อัต ราการเปลี่ ย นแปลงอาจเป็ นไปช้าๆ หรื อ
เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว หรื ออาจเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไปเรื่ อยๆ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมี 2 ประเภท คือ
1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ซึ่งหมายถึง
การเปลี่ ยนแปลงในความสั ม พันธ์ ข องคนตั้งแต่ 2 คนขึ้ น ไป โดยยึดบรรทัดฐานทางสั ง คมเป็ น
แนวทางในการปฏิ บ ั ติ ต่ อ กับ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมจึ ง เป็ นความแตกต่ า งในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ เข้าสัมพันธ์ กนั ความแตกต่างในบทบาทของผูเ้ ข้าสัมพันธ์ และความ
แตกต่างในเป้ าหมายหรื อการทําหน้าที่ของสถาบันสังคม
2) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง ความแตกต่างในระบบวัฒนธรรมหรื อ
เปลี่ ยนแปลงองค์ประกอบย่อยของวัฒนธรรม เช่ น การเปลี่ ยนแปลงในระบบครอบครัวและเครื อ
ญาติ ระบบเศรษฐกิ จ ระบบการเมื อ งการปกครอง การขัดเกลาทางสั งคมและการศึ ก ษา ระบบ
ศาสนาและความเชื่อ ระบบการแพทย์และสาธารณสุ ข ระบบการสื่ อสารศิลปะและนันทนาการ การ
เปลี่ ย นแปลงทางวัฒ นธรรมยังหมายถึ งความแตกต่ างในองค์ป ระกอบย่อ ยของสถานภาพและ
บทบาท โลกทัศน์ รวมทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุ ดว้ ย เมื่ อนํามาเปรี ยบเทียบกันเวลาที่ แตกต่างกันไป
เช่น 10 ปี 20 ปี หรื อ 30 ปี
2.5.2 กระบวนการทางวัฒนธรรม
กระบวนการทางวัฒนธรรมมีหลากหลายกระบวนการ ดังนี้
2.5.2.1 การประดิษฐ์คิดค้น หมายถึง กระบวนการที่สิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนถู ก
ทําขึ้นมา เป็ นการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่ งสิ่ งใหม่ๆ ดังกล่าวอาจเป็ นวัฒนธรรมทางวัตถุ
เช่ น เกวีย น รถยนต์ เครื่ องบิ น บ้าน หรื ออาจเป็ นวัฒ นธรรมที่ ไ ม่ใช่ วตั ถุ เช่ น กฎหมาย ค่านิ ย ม
อุดมการณ์ใหม่ๆ เมื่อประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งต่างๆ เหล่านั้นขึ้นมาแล้ว มักทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมในด้านต่างๆ ตามมาด้วย
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2.5.2.2 การค้นพบ หมายถึ ง กระบวนการที่ บางสิ่ งบางอย่างถู กค้นพบ โดยสิ่ งของ
ต่างๆ เหล่านั้นมี อยู่แล้ว แต่ ไม่ รู้จกั กันจนกระทัง่ มี คนไปค้นพบสิ่ งนั้นเข้า เช่ น กระแสไฟฟ้ า แต่
หลอดไฟคือการประดิษฐ์คิดค้น การค้นพบเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
2.5.2.3 การแพร่ ก ระจาย หมายถึ ง ส่ วนต่ า งๆ ที่ เฉพาะของวัฒ นธรรมหนึ่ ง
แพร่ กระจายไปยังอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ในบางกรณี ส่วนต่างๆ ของวัฒนธรรมดังกล่าวจะแพร่ กระจาย
ไปยังสั งคมต่างๆ ทัว่ โลก การแพร่ กระจายเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ สังคมต่างๆ ได้รับ นวัตกรรม ซึ่ งคื อ
สิ่ ง ของใหม่ ๆ จากภายนออกสั ง คม การแพร่ ก ระจายเป็ นผลมาจากการที่ วฒั นธรรมต่ างกัน มา
ติดต่อกันไปเรื่ อยๆ จนในที่สุดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่ วนต่างๆ ของวัฒนธรรมหนึ่ งหรื อทั้ง
สองวัฒนธรรมที่มาติดต่อกัน
2.5.2.4 การติดต่อทางวัฒนธรรม เป็ นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เมื่อชน
2 กลุ่มที่มีวฒั นธรรมแตกต่างกันมาติดต่อกัน แต่ละกลุ่มอาจให้อิทธิ พลซึ่ งกันและกันได้ แต่ถา้ การ
ติดต่อเป็ นไปในระยะเวลาสั้นๆ ก็อาจไม่มีอิทธิ พลที่ยาวนาน แต่ถา้ ติดต่อกันยาวนานขึ้นอาจทําให้
เกิดผลกระทบต่อกันได้ ซึ่ งอาจเป็ นการให้อิทธิ พลแต่ฝ่ายเดียวหรื อส่ งผลกระทบต่อกันทั้งสองฝ่ าย
ได้ เมื่ อวัฒนธรรมที่ต่างกัน 2 วัฒนธรรมมาติดต่อกันไปเรื่ อยๆ ในที่สุดจะมีผลกระทบทําให้แบบ
แผนวัฒนธรรมดั้งเดิมของวัฒนธรรมหนึ่ง หรื อทั้งสองวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป
2.5.2.5 การผสมผสานทางวัฒ นธรรม เป็ นรู ป แบบหนึ่ ง ของการติ ด ต่ อ ระหว่า ง
วัฒนธรรม มันเป็ นผลมาจากการที่ปัจเจกชนหรื อกลุ่ มคนกลุ่มต่างๆ แทนที่ วฒั นธรรมของตนเอง
โดยวัฒ นธรรมอื่ น ๆ โดยทั่ว ไปกระบวนการผสมผสานทางวัฒ นธรรมจะแตกต่ า งกัน ไปตาม
สถานการณ์ต่างๆ กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระดับวัฒนธรรมย่อยด้วย
2.5.3 แนวคิดเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม
2.5.3.1 ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ราชบัณ ฑิ ตยสถาน (2542) อธิ บ ายว่า การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม หมายถึ ง การที่
ระบบสังคม กระบวนการ แบบอย่างหรื อรู ปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ระบบ
ครอบครัว ระบบการปกครอง ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็ นด้านใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมนี้อาจจะเป็ นไปในทางก้าวหน้าหรื อถดถอย เป็ นไปได้อย่างถาวรหรื อชัว่ คราว โดยวางแผนให้
เป็ นไปหรื อเป็ นไปเอง และที่เป็ นประโยชน์หรื อให้โทษก็ได้ท้ งั สิ้ น
พัท ยา สายหู (2529: 206-207) ได้อธิ บ ายว่า การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ของคนที่ อยู่ดว้ ยกัน อันเป็ นผลมาจากระเบียบที่กาํ หนดการ
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กระทา และความสั ม พัน ธ์ ข องคน เช่ น สิ ท ธิ และหน้าที่ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี บทบาทและ
สถานภาพ มีการเปลี่ยนแปลง
สนิ ท สมัค รการ (2538: 4) อธิ บ ายว่า การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลทาให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเกิดมีความแตกต่างกันขึ้นในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ งแล้ว การเปลี่ ย นแปลงนั้ น ไม่ ว่า จะเล็ ก น้ อ ย หรื อ ใหญ่ โ ตเพี ย งไรก็ ต ามย่อ มถื อ ได้ว่า เป็ น
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ท้ งั สิ้ น
Jary and Jary (1995: 602) ให้ความหมายว่า หมายถึ ง ความแตกต่างในส่ วนใดส่ วน
หนึ่งที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างของสังคมหรื อการจัดระเบียบของสังคมระหว่างปั จจุบนั กับอดีต
กล่าวโดยสรุ ป การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) หมายถึง ความแตกต่าง
ที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง ทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค ซึ่ งอาจเป็ นผลดี
หรื อผลเสี ยก็ได้
2.5.3.2 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
นัก สั ง คมวิ ท ยาและนัก มานุ ษ ยวิ ท ยา ต่ า งมี ค วามเห็ น พ้อ งกัน ถึ ง สาเหตุ ข องการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมว่ามี 5 สาเหตุดงั นี้ (Popenoe, 1993: 542-544)
1) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและประชากร (The Physical Environment and
Population) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว นํ้าท่วม ความแห้งแล้ง เป็ นสาเหตุหนึ่งที่
ทําให้สังคมเกิดการเสี ยระเบียบของสังคม (Disorganization) และความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่มี
ต่อกันถูกเปลี่ยนไป เช่น สมาชิ กในครอบครัวต้องแยกจากกัน เพราะการเสี ยชีวติ และการพลัดพราก
จากกัน เป็ นต้น
2) เทคโนโลยี (Technology) เมื่ อมีส่ิ งใหม่ที่ทนั สมัยเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่า
จะเป็ นการคิดค้นได้เองหรื อการรับเอามาใช้ สังคมย่อมได้รับผลกระทบและมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ ง
อาจเป็ นระดับ กลุ่ ม หรื อระดับ โครงสร้ างสั งคมขึ้ นอยู่ก ับ ว่าคนในสั งคมได้รับ ผลประโยชน์จาก
เทคโนโลยีน้ นั มากหรื อน้อย เพราะเทคโนโลยีทาํ ให้มนุ ษย์ตอ้ งเปลี่ ยนพฤติกรรมในการกระทําต่อ
กิจกรรมที่นาํ เอาเทคโนโลยีมาใช้ บางสิ่ งต้องสร้างระเบียบในการทํางานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การทํางานของเทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีบางอย่างอาจทําให้มนุษย์ตอ้ งทํางานมากขึ้นและเร็ วขึ้นจน
ต้องทําให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อครอบครัวและคนอื่นๆ ในชี วิตประจําวันมี การเปลี่ ยนแปลงไป แต่
ขณะเดี ยวกันเมื่ อมี การนําเอาเทคโนโลยีมาใช้อาจทําให้เกิ ดความล้าหลังทางวัฒนธรรม (Cultural
Lag) ซึ่ งเป็ นช่องว่างระหว่างสิ่ งเก่ากับสิ่ งใหม่ ที่ปรับตัวในอัตราที่ไม่เท่ากันจนเกิดเป็ นความเหลื่อม
ลํ้าระหว่างกันและเป็ นปั ญหาสังคมตามมาคือ
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3) วั ฒ น ธ รรม อ วั ต ถุ (Nonmaterial Culture) นั ก สั งค ม วิ ท ยาม องว่ า
วัฒนธรรมที่ เป็ นอวัตถุ เป็ นสาเหตุ ที่สําคัญที่ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของวัฒนธรรมที่ เป็ นวัตถุ
ตามมา สิ่ งประดิ ษ ฐ์ต่างๆ ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ างขึ้ นมาทั้งหลายเกิ ดมาจากคติ นิยม (Ideology) ที่ ถ่ ายทอด
ออกมาสู่ วฒั นธรรมที่ เป็ นวัตถุ หากความคิ ดเห็ น ความเชื่ อ และวิธี ก ารคิ ดของคนในสั งคมต้อง
เปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิ ดความอยู่รอด การเปลี่ ยนแปลงภายในสั งคมก็จะ
เกิดขึ้นตามมา
4) กระบวนการทางวัฒ นธรรม (Cultural Processes) เมื่ อ เกิ ด การค้น พบ
(Discovery) และมี ก ารประดิ ษ ฐ์ (Invention) จนเกิ ด เป็ นนวัต กรรม (Innovation) ขึ้ นในสั ง คม
การเคลื่ อนไหวทางสังคม (Social Movement) ทําให้เกิดการแพร่ กระจายของวัฒนธรรม (Cultural
Diffusion) จากคนกลุ่มหนึ่ งหรื อสังคมหนึ่ง ไปสู่ คนกลุ่มอื่นหรื อสังคมอื่น สังคมที่รับเอานวัตกรรม
ไว้ใช้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดขึ้น
5) การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ (Economic Development) ทํา ให้ เกิ ด ความ
ทันสมัย(Modernization) เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตตามแบบดั้งเดิมในยุคสังคมเกษตรกรรม
(Preindustrial Society) ไปสู่ การผลิ ต แบบอุ ต สาหกรรมและแบบเมื อ ง ทํ า ให้ สั ง คมเกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงไปสู่ ความเป็ นอุ ตสาหกรรม (Industrialization) ที่ เปลี่ ยนระบบการผลิ ตจากการใช้
แรงงานมนุ ษย์ไปสู่ การใช้แรงงานจากเครื่ องจักรกล ใช้ระบบการทํางานแบบอุตสาหกรรม บริ เวณที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเป็ นอุตสาหกรรม เกิดความเป็ นเมือง (Urbanization) เพราะมีการอพยพ
แรงงานจากชนบทเข้ามาทํางานในภาคอุตสาหกรรม การทํางานในกิ จกรรมต่างๆ เปลี่ ยนรู ปแบบ
ไปสู่ ความเป็ นระบบราชการ (Bureaucratization) เกิ ดเป็ นองค์ก รขนาดใหญ่ ที่มี การจัดการที่ เป็ น
ทางการ
2.5.3.3 รู ปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมที่ เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุท่ีสําคัญมาจากการเปลี่ ยนแปลงที่
เป็ นไปตามธรรมชาติประการหนึ่ ง กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เป็ นผูก้ ระทําอีกประการ
หนึ่ง แต่ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงสามารถทําให้เกิดรู ปแบบของการเปลี่ยนแปลง 2 แบบ
ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงแบบเส้นตรง เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กล่าวว่า
ทุกสังคมจะมีวิวฒั นาการแบบเดี ยวกันตลอด โดยเปลี่ ยนแปลงจากสังคมที่ มีความเจริ ญของอารย
ธรรมขั้นตํ่าไปสู่ สังคมที่มีความเจริ ญของอารยธรรมระดับสู งขั้นต่อไป
2) การเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักร เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไม่มีความ
สมํ่าเสมอ สังคมจะมีจุดเริ่ มต้น จากนั้นจะค่อยๆ เจริ ญก้าวหน้าขึ้นเรื่ อยๆ จนถึงที่สุดก็จะเสื่ อมสลาย
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ไป คล้ายกับความเจริ ญของมนุ ษย์ที่เริ่ มจากเด็กทารก เติ บ โตเป็ นวัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ วัยชรา และใน
ที่สุดก็ตายจากไป หรื อหากเปรี ยบเที ยบการเปลี่ ยนแปลงเป็ นเวลาในวันหนึ่ งๆ คือ เริ่ มจากเช้ามื ด
สว่าง และมื ด แล้วค่ อยๆ กลับ มาเช้าใหม่ ซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงแบบนี้ เมื่ อสั งคมมี ค วามเจริ ญ ถึ ง
จุดสู งสุ ดแล้ว ก็จะค่อยๆ เสื่ อมสลายลง โดยไม่ได้สูญหายไปแต่จะมีการปรับปรุ งและเจริ ญขึ้นมา
ใหม่ เช่น สังคมของกรี ก อียปิ ต์ จีน อินเดีย เป็ นต้น
2.5.3.4 ปั จจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
สนิ ท สมั ค รการ (2545: 8) ได้ ก ล่ า วถึ ง ปั จ จัย การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม โดยสรุ ปไว้วา่ วัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุผล 2 ประการ ได้แก่
1) การประดิ ษฐ์คิดค้น (Innovation) ซึ่ งรวมถึ งการสร้ างเทคนิ ควิทยาใหม่
และการคิดสร้างธรรมเนียมประเพณี หรื อระบบความเชื่อใหม่ๆ เมื่อได้มีการยอมรับและนําไปใช้กนั
แพร่ หลายในสังคมแล้วย่อมถื อได้วา่ มีแบบแผนการดําเนิ นชีวิตอย่างใหม่เกิดขึ้น และถ้าแบบแผน
นั้นมีความคงทนอยูน่ านมากกว่าหนึ่ งชัว่ อายุคนขึ้นไป ก็นบั ได้วา่ มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
เกิ ดขึ้นแล้วอย่างแท้จริ ง เพราะว่าวัฒนธรรมนั้นตามปกติยอ่ มต้องมีอายุยืนยาวมากกว่าหนึ่ งชัว่ อายุ
คนขึ้ นไป ทั้งนี้ เพื่ อให้ก ระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม (Enculturation or Socialization)ได้มี
โอกาสดําเนินไปได้
2) วัฒนธรรมอาจเปลี่ ยนแปลงไปได้ ด้วยวิธีการขอยืมหรื อลอกเลี ยนแบบ
กัน (Cultural Borrowing) การหยิบยืมทางวัฒนธรรม หรื อการลอกเลี ยนแบบแผนวิธีดาํ เนิ นชี วิตมา
จากวัฒนธรรมอื่นนั้น ปรากฏว่ามีอยู่อย่างเสมอมาในสังคมมนุ ษย์ต่างๆ ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กบั
สังคมอื่น การติดต่อทางวัฒนธรรมอาจเกิ ดขึ้นได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม การติดต่อโดยตรงก็คือ
การที่ ค นต่ า งวัฒ นธรรมกัน ได้มี โ อกาสพบปะสั ง สรรค์ แ ละแลกเปลี่ ย นความคิ ด ค่ า นิ ย มและ
พฤติ ก รรมต่ อ กัน ซึ่ งอาจเป็ นไปได้ใ นหลายรู ป แบบ อาทิ ทู ต การเมื อ ง การค้า การศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ
นอกเหนื อจากปั จจัยที่เกี่ยวเนื่ องกับวัฒนธรรมแล้ว สนธยา พลศรี (2545) ได้เพิ่มเติม
ปั จจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมว่า ยังครอบคลุมถึง
1) ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่ งแวดล้อมทางภู มิ ศาสตร์ เช่ น ที่ ต้ งั ภู มิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
2) ปั จจัยทางประชากร การเปลี่ ยนแปลงทางคุ ณภาพขนาดของประชากร
การเพิ่มหรื อลดลงของจํานวนประชาการ การย้ายถิ่น การเปลี่ ยนอัตราส่ วนของเพศชายและหญิ ง
อัต ราส่ ว นของคนหนุ่ ม สาวและคนสู ง อายุ ซึ่ งภาวะทางประชากร จะมี ผ ลอย่า งสํ า คัญ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในเรื่ องการจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ
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3) ปั จจัยทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจคือ การผลิต การบริ โภค การ
จําหน่ ายและการแบ่งปั นผลประโยชน์ รวมทั้งระบบเศรษฐกิ จและโครงสร้างทางเศรษฐกิ จ มีผล
อย่ า งมากต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวัฒ นธรรม กล่ า วคื อ สั ง คมและวัฒ นธรรมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามปั จจัยทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
4) ปั จจัยทางการเมือง การเกิดสงคราม หรื ออิทธิ พลของผูน้ าํ ในสังคมทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้
5) ปั จจัยทางศาสนาและอุดมการณ์ ความคิด ความเชื่อ
6) วิกฤตการณ์ ในสังคม การเกิ ดความวุ่นวายและความยุ่งยากในสังคมทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้
7) ความเจริ ญ ก้า วหน้ า ทางด้า นวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทํา ให้ เกิ ด
การศึกษาค้นคว้าวิจยั และประดิ ษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ๆ ขึ้นในสังคมเสมอ เป็ นสาเหตุทาํ ให้สังคมและ
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาและในทุกๆ ด้าน
8) ปั จจัยทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาเชื่ อว่า สาเหตุ ของการเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม เป็ นผลมาจากความรู ้สึกของมนุ ษย์ในสังคมที่ชอบการเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ
ชอบค้นคว้าสิ่ งแปลกใหม่ ชอบหาประสบการณ์ใหม่ จึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมขึ้น
9) ความสนใจและความต้องการของคนส่ วนใหญ่ในสังคม จนกลายเป็ น
ประชามติหรื อเสี ยงส่ วนใหญ่ ก็ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
2.5.3.5 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Vago (2004: 43-61) ได้จาํ แนกและแบ่งกลุ่มทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไว้ 3
กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ ม ทฤษฎี วิวฒั นาการ เป็ นแนวความคิ ดที่ ไ ด้รับ อิ ท ธิ พ ลจากทฤษฎี
วิวฒั นาการทางชี วภาพของ Charles Darwin โดยนักสังคมวิทยาในกลุ่มทฤษฎี วิวฒั นาการเสนอว่า
การเปลี่ ยนแปลงของสังคมเป็ นกระบวนการที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเป็ นขั้นตอน
ตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงจากขั้นหนึ่ งไปสู่ อีกขั้นหนึ่ งในลักษณะที่มีการพัฒนาและก้าวหน้ากว่า
ขั้นที่ผ่านมา เป็ นการเปลี่ ยนแปลงจากสังคมที่มีรูปแบบเรี ยบง่ายไปสู่ รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น และมี
ความเจริ ญก้าวหน้าไปเรื่ อยๆ จนเกิดเป็ นสังคมที่มีความสมบูรณ์
ในบรรดานัก คิ ด ของกลุ่ ม นี้ ที่ ไ ด้รั บ การอ้า งอิ ง ถึ ง มี อ ยู่ห ลายท่ า นได้แ ก่
Comte (1988) ซึ่ งได้เปรี ยบเที ยบสังคมมนุ ษย์กบั สิ่ งมี ชีวิตที่ ประกอบไปด้วยส่ วนต่างๆ ที่ เรี ยกว่า
เซลล์ (Cell) รวมตัวกันเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่สามารถดํารงชี วิตอยูไ่ ด้ โครงสร้างของสังคมก็เช่ นเดี ยวกัน
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ประกอบด้วยส่ วนที่เล็กที่สุดในสังคม ได้แก่ ครอบครัว และครอบครัวต่างๆ รวมกันจนกลายเป็ น
ชุ ม ชนและสั ง คมในที่ สุ ด ส่ ว นการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวัฒ นธรรมนั้น เป็ นไปตามกฎ
ธรรมชาติ เกิดจากสัญชาติญาณของมนุษย์ที่ตอ้ งการทําให้ตนมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ส่ วน Herbert
Spencer และ Emile Durkheim มองว่า สังคมจะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทุก
ขณะ ในฐานะที่เป็ นวิวฒั นาการสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุ ษย์ โดย Spencer เน้นเรื่ อง
การเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการปกครองคนในสังคม ที่เริ่ มจากการรวมศูนย์อาํ นาจเปลี่ ยนมาเป็ นการ
กระจายอํานาจ ซึ่ งเป็ นการให้สิทธิ เสรี ภาพแก่ปัจเจกบุคคลในสังคมมากขึ้น
ต่อมาแนวความคิดในการสร้างทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบสาย
เดี ยว (Unlinear) ที่เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต้องเปลี่ ยนผ่านแต่ละขั้นที่กาํ หนดไว้ ได้รับ
การโต้แย้งว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมน่าจะมีววิ ฒั นาการแบบหลากหลาย (Multilinear) เพราะแต่
ละสังคมมี จุดกําเนิ ดที่ แตกต่างกัน มีรูปแบบของสังคมที่แตกต่างกัน หรื อแม้วา่ สังคมที่มีรูปแบบ
เหมือนกัน แต่อาจจะมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน ก็เป็ นได้
อย่ า งไรก็ ต าม ในการศึ ก ษานี้ ผู ้วิ จ ัย เห็ น ว่ า แนวความคิ ด ของ Comte
สามารถนํามาอธิ บายการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมกับภู มิปั ญญาข้าว โดยเฉพาะแนวคิดทฤษฎี การ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวัฒ นธรรม 3 ขั้น ตอน (Three Stages of Social Change) ซึ่ งแนวคิ ด
ดังกล่ าวได้แสดงให้ เห็ น ถึ งวิวฒั นาการทางความคิ ดและพัฒ นาการทางวัตถุ (วิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี) สั งคมและวัฒ นธรรมของมนุ ษ ย์ Comte เชื่ อ ว่า การศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ความคิ ดและภู มิ
ปั ญ ญามี ส่ วนทําให้เกิ ดความเข้าใจการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวัฒ นธรรมของแต่ ล ะสั งคม
แนวคิ ด ของ Comte โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงในวิ ว ฒ
ั นาการจากสั ง คมเกษตรไปสู่ สั ง คม
อุ ตสาหกรรม จะเป็ นกรอบเชิ งทฤษฎี ช่ วยให้ผูว้ ิจยั สร้ างกรอบแนวคิ ดเกี่ ยวกับ สั งคมชาวนา ภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่น และความมัน่ คงของอาหาร เมื่อพิจารณาในภาพรวม
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ตารางที่ 2.4 แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3 ขั้นตอนของ August Comte
ทิศทางแห่ง
วิวฒั นาการ :
แนวตั้ง

ขั้นตอน
วิวฒั นาการ
วิทยาศาสตร์
(Positivistic
Stage)
อภิปรัชญา
(Metaphysical
Stage)

เทววิทยา
(Theological
Stage)

ลักษณะความเชื่อ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ความเชื่อ/องค์
ความรู ้
เน้น
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ทันสมัย
เน้นเหตุผลตาม
หลักปรัชญา/
ปฏิเสธอํานาจ
ลึกลับเหนือ
ธรรมชาติที่ขาด
เหตุผล
เน้นศาสนาและ
อํานาจลึกลับ
เหนือธรรมชาติ

สังคม

ผูน้ าํ

อุตสาหกรรม

นักวิทยาศาสตร์

สังคมที่อยูใ่ น
ระหว่างการ
เปลี่ยนผ่านจาก
สังคมเกษตร
เป็ นสังคม
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม

ปรัชญาเมธี

พระหรื อศาสน
เมธี

แหล่ งทีม่ า: Turner and Beeghley, 1981: 48.
2) กลุ่ ม ทฤษฎี ค วามขัด แย้ง (Conflict Theory) เป็ นแนวความคิ ด ที่ มี ข ้อ
สมมุติฐานที่วา่ พฤติกรรมของสังคมสามารถเข้าใจได้จากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ และบุคคล
ต่างๆ เพราะการแข่งขันกันในการเป็ นเจ้าของทรัพยากรที่ มีค่าและหายาก มีนกั สังคมวิทยาหลาย
ท่านที่ใช้ทฤษฎีความขัดแย้งอธิ บายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3) ทฤษฎี โครงสร้ าง-หน้าที่ (Structural-Functional Theory) แนวความคิ ด
ในการพัฒนาทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่เป็ นผลมาจากการนาเอาแนวความคิดทางด้านชี ววิทยามาใช้
โดยอุป มาว่า โครงสร้ างของสั งคมเป็ นเสมื อนร่ างกายที่ ป ระกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆ และมองว่า

71
หน้าที่ของสังคมก็คือ การทําหน้าที่ของอวัยวะส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย โดยแต่ละส่ วนจะช่วยเหลื อ
และเกื้อกูลซึ่ งกันและกันเพื่อให้ระบบทั้งระบบมีชีวติ ดารงอยูไ่ ด้
Moore (1963 อ้างถึงใน สัญญา สัญญาวิวฒั น์, 2546) ได้จาํ แนกหน้าที่ทางสังคมเป็ น
2 ประเภทคือ หน้าที่หลัก (Manifest) หน้าที่รอง (Latent) หน้าที่ ที่ไม่พึงปรารถนา (Dysfunctional)
หน้าที่ของบางโครงสร้ างของสังคมอาจมีประโยชน์ต่อคนส่ วนใหญ่ แต่ขณะเดี ยวกันคนบางส่ วน
อาจได้รับประโยชน์เพียงน้อยนิ ดหรื ออาจไม่ได้รับประโยชน์เลย ซึ่ งรวมถึ งอาจจะมีคนบางกลุ่ม
หรื อบางส่ วนได้รับผลเสี ยจากทํางานของโครงสร้างของสังคมนั้นก็ได้
Emile (1987) มี แ นวความคิ ด ว่า หน้ าที่ ข องสั ง คมคื อ ส่ ว นที่ ส นับ สนุ น ให้ สั งคม
ส าม ารถ ดํ า รงอ ยู่ ไ ด้ ซึ่ งส อ ด ค ล้ อ งกั บ A.R. Radcliffe-Brown (1881-1955) กั บ Bronislaw
Malinowski (1884–1942) ที่มองว่า หน้าที่ทางสังคม เป็ นส่ วนสนับสนุ นให้โครงสร้างสังคมคงอยู่
อย่างต่อเนื่ อง เพราะสังคมมีกระบวนการทางสังคมที่ทาํ ให้สังคมเกิดความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน
เช่น บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี เป็ นต้น
Parsons (1951) มี แ นวความคิ ด ว่า สั ง คมเป็ นระบบหนึ่ งที่ มี ส่ ว นต่ า งๆ (Part) มี
ความสัมพันธ์และสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน ความสัมพันธ์ที่คงที่ของแต่ละส่ วนจะเป็ นปั จจัยทําให้
ระบบสังคมเกิดความสมดุลย์ (Equilibrium) ส่ วนในด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Parsons เสนอ
ว่า เกิ ดจากความสมดุ ล ถู ก ทําลายลง เพราะองค์ป ระกอบของสั งคมคื อ บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality)
อิ น ทรี ย ์ (Organism) และวัฒ นธรรม (Culture) เกิ ด ความแตกร้ าว โดยมี ส าเหตุ ม าจากทั้ง สาเหตุ
ภายนอกระบบสังคม เช่น การเกิดสงคราม การแพร่ กระจายของวัฒนธรรม เป็ นต้น และสาเหตุจาก
ภายในระบบสังคม ที่เกิดจากความตึงเครี ยด (Strain) เพราะความสัมพันธ์ของโครงสร้างบางหน่ วย
(Unit) หรื อ หลายๆ หน่ ว ย ทํา งานไม่ ป ระสานกัน เช่ น การเปลี่ ย นแปลงทางประชากร การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เมื่อส่ วนใดส่ วนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็ นสาเหตุทาํ ให้ส่วนอื่น ๆ
มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่ วนใดหนึ่งหนึ่ งหรื ออาจ
เกิดขึ้นทั้งระบบก็ได้ Parsons เน้นความสําคัญของวัฒนธรรม ซึ่ งรวมถึง ความเชื่ อ บรรทัดฐาน และ
ค่านิ ยมของสั งคม คื อ ตัวยึดเหนี่ ยวให้สังคมมี การรวมตัวเข้าด้วยกันและเป็ นตัวต้านทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม
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2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นัน ทา กัน ตรี (2548) ศึ ก ษาเรื่ อง การเปลี่ ย นแปลงของวัฒ นธรรมข้า ว: กรณี ศึ ก ษาการ
พึ่งตนเองด้านทรัพยากรพันธุ กรรมข้าวของชาวอีสาน พบว่า ชาวนาในวัฒนธรรมข้าวพื้นบ้านให้
เป้ าหมายอยูท่ ี่การบริ โภคภายในครัวเรื อน ซึ่ งสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุ มชนแบบ “เฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน”
การที่ชาวนาตั้งเป้ าให้ครัวเรื อนมี ขา้ วพอเพียงต่อการบริ โภคได้สร้างความมัน่ คงให้กบั ครอบครัว
ชาวนา สร้างหลักประกันจากการปลู กข้าวที่หลากหลายพันธุ์เพื่อลดความเสี่ ยงจากการขาดแคลน
ข้าว รวมทั้งมีการสั่งสมภูมิปัญญาด้านพันธุ์ขา้ ว เพราะการที่ชาวนามีการเก็บรวบรวมและคัดเลื อก
พันธุ์ขา้ วในนาของตน ทําให้ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องข้าวแต่ละพันธุ์ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากากรเรี ยนรู ้
ของชาวนาเอง เช่ น ความรู ้ เรื่ องระบบนิ เวศของข้าว ความรู ้ เรื่ องลัก ษณะข้าว ความรู ้ เรื่ องการใช้
ประโยชน์จากข้าว เป็ นต้น
ยิ่ง กว่า นั้น ยัง พบว่า การสู ญ เสี ย การพึ่ ง ตนเองของชาวนาในวัฒ นธรรมข้า วสมัย ใหม่
มี ล ักษณะคื อ 1) การขาดความมัน่ คงทางอาหาร 2) การซื้ อพันธุ์ ข ้าวมาปลู ก 3) การสู ญ เสี ยความ
หลากหลายของพันธุ์ขา้ ว และ 4) การปรับเปลี่ ยนความรู ้เรื่ องการทํานา ซึ่ งในประการหลัง ความรู ้
การทํานาของชาวนาได้ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาในชุ มชน ความรู ้เดิมที่ส่งั สม
กันมา และเคยเป็ นตัวสนับสนุ นการผลิตแบบพึ่งตนเอง ก็ลดถอยลงไป ความรู ้เรื่ องการทํานาแบบ
พื้นบ้าน พิธีกรรมต่างๆ และความรู ้เกี่ยวกับพันธุ์ขา้ วที่มีในพิธีกรรมสู ตรขวัญข้าวหายไปจากชุมชน
ขณะที่สุพดั ชา โอทาศรี (2554) ศึกษาเรื่ อง การดํารงอยู่ของอาชี พชาวนาไทย : กรณี ศึกษา
ชาวนาจังหวัดลพบุรี พบว่า สถานการณ์การดํารงอยูข่ องอาชี พชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรี มีจาํ นวน
ชาวนาที่ อยู่ในพื้นที่ เขตชลประทานเพิ่มขึ้นจากเดิ ม เนื่ องจากการมี แหล่งนํ้าที่ อุดมสมบรู ณ์ พื้นที่
เหมาะสมแก่การทํานา มี เครื่ องมื อทางการเกษตรที่ ทนั สมัย ช่ วยทุ่นแรงให้กบั ชาวนาได้ทาํ นาได้
สะดวกและรวดเร็ วขึ้ น อี ก ทั้งยังมี แรงงานภาคเกษตรที่ ช่ วยในการทํานาแทนชาวนาได้อีก ด้วย
ตลอดจนการสนับสนุ นทางนโยบายการเกษตรของรัฐบาล แต่สําหรั บชาวนาที่ อยู่นอกเขตพื้นที่
ชลประทานกลับมีจาํ นวนชาวนาลดลงจากเดิม ทั้งนี้เพราะไม่มีแหล่งนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ ต้องรอเพียง
นํ้าฝนในการทํานาเท่านั้น จึงสามารถทํานาได้เพียงปี ละหนึ่ งครั้ง นอกจากนี้ตน้ ทุนการทํานาก็สูงขึ้น
ราคาผลผลิ ต ตกตํ่า อี ก ทั้ง ยัง ประสบภัย ธรรมชาติ ต่ า งๆ จึ ง ทํา ให้ ช าวนาที่ อ ยู่ น อกเขตพื้ น ที่
ชลประทานบางส่ วนเปลี่ยนไปทําไร่ ออ้ ยแทนการทํานา เพราะว่าได้ราคาดีและมีวธิ ี ปฏิบตั ิที่ง่ายกว่า
การทํานา อย่างไรก็ตามจํานวนของชาวนาในจังหวัดลพบุรีในอนาคต โดยรวมอาจจะมี แนวโน้ม
เพิม่ ขึ้น เป็ นเพราะความแตกต่างทางการสนับสนุนเชิงนโยบายของรัฐบาลแต่ละรัฐบาล
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ในด้านเงื่อนไขของการดํารงอยูข่ องชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรี สามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
ปั จจัยหลัก คือ 1) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดํารงอยูข่ องชาวนาไทย ได้แก่ ปั จจัยด้านที่ดินและแหล่ง
นํ้า ปั จจัยด้านวิธีการทํานา ปั จจัยด้านการเงิน ปั จจัยด้านนโยบาย และปั จจัยด้านวิถีการดําเนิ นชี วิต
และ 2) ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการเลิ กทํานาของชาวนาไทย ได้แก่ ปั จจัยด้านการย้ายถิ่น ปั จจัยด้าน
ความหลากหลายของอาชีพในจังหวัดลพบุรี และปั จจัยด้านการสื บทอดของลูกหลาน
ปั ญหาและอุปสรรคที่เกี่ ยวข้องกับการดํารงอยู่ของชาวนาในจังหวัดลพบุรี 1) ปั ญหาเรื่ อง
แหล่งนํ้า และภัยทางธรรมชาติ เนื่องจากไม่มีการจัดการบริ หารเรื่ องแหล่งนํ้าที่ดี ถึงแม้เป็ นจังหวัดที่
อยู่ใ นเขตชลประทานแต่ ก็ ย งั พบปั ญ หาการขาดแคลนนํ้ าสํ า หรั บ ชาวนาที่ อ ยู่น อกเขตพื้ น ที่
ชลประทาน และปั ญหาการจัดการกับนํ้าที่มีในปริ มาณที่มากเกินไป ไม่มีสถานที่สําหรับระบายนํ้า
เมื่อถึ งฤดู น้ าํ หลาก 2) ปั ญหาการแทรกแซงจากนักการเมืองท้องถิ่น ทําให้เจ้าหน้าที่จากสํานักงาน
เกษตรอําเภอและเกษตรจังหวัดไม่สามารถควบคุ มการกําหนดระยะเวลาการทํานาให้กบั ชาวนาใน
จังหวัดลพบุ รี 3) ปั ญ หาเกี่ ยวกับ เมล็ดพันธุ์ที่ ไม่มี คุณภาพ ไม่มีแหล่ งผลิ ตเมล็ดพันธุ์ 4) ความไม่
แน่นอนของราคาผลผลิตและการขนส่ งที่เป็ นไปด้วยความลําบาก ระยะทางไกลจึงไม่สามารถขาย
ผลผลิ ตตามโรงสี ได้ จึงจําเป็ นต้องขายให้กบั พ่อค้าคนกลางที่ มารับซื้ อถึงที่แทน ถึ งแม้ราคาจะตํ่า
กว่าก็ ตาม 5) ปั ญหาจากการสนับ สนุ นเชิ งนโยบายในลัก ษณะประชานิ ยมของรั ฐบาล ที่ ให้ก าร
ช่ วยเหลื อ ชาวนามากเกิ น ไป ทํา ให้ ต่ อ ไปชาวนาจะไม่ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได้ จะรอคอยการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทําให้รัฐบาลต้องแบกภาระมากขึ้น
ในการวิจยั เรื่ อง การเปลี่ ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ตุลย์
ตาลเจริ ญ (2555) พบว่า ชาวนาในอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุ รีเป็ นชุ ม ชนเกษตรกรรมที่ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงไปสู่ การผลิ ตเพื่อการค้า ชาวนามีการลงทุนเพื่อการผลิตข้าวในทุกขั้นตอน นิ ยมทํานา
หว่านมากกว่านาดําเพื่ อประหยัดแรงงาน และลดต้น ทุ น ทําให้ช าวนาทุ ก ครัวเรื อนมี ก ารลงทุ น
ทางการผลิ ตและต้นทุนการผลิ ตที่สูงขึ้น รวมทั้งมีรายจ่ายด้านการบริ โภคในครัวเรื อนเพิ่มมากขึ้น
ส่ งผลให้เกิดหนี้สินจากการกูย้ มื เพื่อการผลิตและการบริ โภคในครัวเรื อน
สุ รพล ดํารงกิ ตติกุล และคณะ (2552) ดําเนิ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบชุ มชนมีส่วนร่ วม
ในการสร้ างนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อแก้ไขปั ญหาผลผลิตข้าวกล้องของชุ มชนแบบครบวงจรของ
กลุ่มผลิตข้าวบ้านสบจาง ซึ่ งตั้งอยูพ่ ้นื ที่ตาํ บลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เพื่อพัฒนาผลผลิต
ข้าวกล้องให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์คุณภาพทางโภชนาการ เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด กลุ่มเกษตรกรได้ใช้
ประเด็นข้อปั ญหาต่างๆ ที่พบ มาเป็ นโจทย์วเิ คราะห์และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน มีแผนงาน
จัดการความรู ้ อย่างครบวงจร ทุ ก ขั้น ตอนการผลิ ตตั้งแต่ก ารปลู ก การผลิ ต และการจัดจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการแปรรู ปผลผลิตจากข้าวกล้องอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่ ง
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เกิ ดจากร่ วมกันคิ ด ร่ วมทํา และร่ วมแก้ไขปั ญหา อุ ปสรรคต่างๆเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายร่ วมอย่าง
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นผลการวิจยั พบว่า ชุ มชนเข้าใจถึงเหตุปัจจัยและสามารถหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาอุปสรรคต่างๆได้โดยร่ วมกันศึกษาสาเหตุและใช้กระบวนการผลิตแบบรวมกลุ่ม ร่ วมผลิ ต
และจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ขา้ วกล้อง 2 ชนิ ด ที่ เสริ มตลาดสุ ขภาพที่ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง เป็ น
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ร่วมกันผลิ ตข้าวกล้องแบบลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ชุมชนยอมรับที่จะปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการปลู ก ลดการใช้สารเคมี
เรี ยนรู ้ การพัฒนาการปลู ก การจัดหาเมล็ดพันธุ์ คุณภาพการเก็บเกี่ ยว การสี ขา้ ว บรรจุภณ
ั ฑ์ ขยาย
ตลาด และการรับผลประโยชน์ร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังพบว่าสังคมชนบทมีความต้องการการสนับสนุ นจากหน่วยงาน กิจการองค์กร
สาธารณะ ให้ได้เข้าถึงแหล่งความรู ้การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
กับชุ มชน ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริ มสร้างองค์กรภายในชุ มชนให้เข้มแข็ง มีความเป็ น
ผูน้ ําการแก้ปั ญ หาและรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต โดยร่ วมมื อ กับ สถานศึ ก ษา ครู แ ละ
นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมอันสําคัญในการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้ในการผลิ ตข้าวของชุ มชนที่
ยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่ องในการสร้างสรรค์สินค้าที่มีมูลเพิ่ม สร้างตลาดใหม่
มีการสนับสนุ นจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย โรงไฟฟ้ าแม่เมาะและองค์กรท้องถิ่นเป็ น
แนวทางแห่งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง การจัด การความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น : กรณี ศึ ก ษา การจัด การความรู ้
โรงเรี ยนชาวนา กระบวนการพัฒนานักเรี ยนชาวนาให้วฒั นา มูลนิ ธิขา้ วขวัญ (อ้างถึงใน ประภากร
แก้ววรรณา, 2552)ได้จดั กิ จกรรมต่างๆ ผ่านโรงเรี ยนชาวนา จํานวน 4 แห่ ง ในพื้นที่ 4 อําเภอของ
จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยที่โรงเรี ยนชาวนาในแต่ละตําบลเป็ นเสมือนแหล่งการเรี ยนรู ้ให้กบั ชาวนาคน
อื่นๆ ในชุ ม ชน ก่ อเกิ ดเป็ นชุ ม ชนชาวนา (Community of Practice) ที่ ส มาชิ กทั้งนัก เรี ยนชาวนาที่
ร่ วมโครงการและชาวนาที่ สนใจ ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง โดยที่นักเรี ยนชาวนา
กับเจ้าหน้าที่มูลนิ ธิจะต้องทํางานร่ วมกันตามบทบาทหน้าที่ คือนักเรี ยนชาวนาเป็ น “คุณกิจ” ที่ตอ้ ง
เข้าไปมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมแก้ปัญหา ตลอดจนร่ วมรับผลตอบแทนต่างๆ ด้วย
ส่ วนเจ้าหน้าที่มูลนิธิมีบทบาทเป็ น “คุ ณอํานวย” ที่คอยอํานวยการให้เกิดการทํากิจกรรมตามความ
ต้องการที่ สอดคล้องกับเนื้ อหาและบริ บทของชุ มชน ซึ่ งคุ ณอํานวยจะได้เรี ยนรู ้ สิ่งต่างๆ จากการ
ทํางานร่ วมกับนักเรี ยนชาวนา
ยิ่ง กว่า นั้น การใช้เวที แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ วมคิ ด ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และพิ จารณา
ร่ วมกัน สามารถสรุ ปเป้ าหมายร่ วมกันดังนี้
1) ปรับวิธีการผลิตข้าว เพื่อลดต้นทุน โดยใช้สมุนไพร
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2) นักเรี ยนชาวนาต้องการลดหนี้
3) สนใจที่จะพัฒนาเทคนิคด้านการเกษตร เช่นเรื่ องดิน เรื่ องพันธุ์ขา้ ว
4) สนใจที่จะรื้ อฟื้ นประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะประเพณี ที่เกี่ยวข้อง
กับการทํานาข้าว
5) นัก เรี ย นชาวนาต้องการมี สุ ข ภาพดี ท ั่วหน้า ต้องการให้ ค รอบครั วอยู่ก ัน อย่า ง
อบอุ่น
สํานักพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมภาคกลาง (2553) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง “วิถีชีวิตชาวนา
ภาคกลาง: โจทย์ใหม่ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง” โดยใช้วิธีการศึ กษาทั้งโดยวิธีการสํารวจ
ภาคสนาม การเก็บข้อมูลในเชิงปริ มาณและการสัมภาษณ์เชิ งลึก โดยในส่ วนของวิถีชีวิตชาวนาภาค
กลาง พบว่า ปั จจุบนั ชาวนาภาคกลางส่ วนใหญ่เป็ นผูเ้ ช่าทํานามากกว่าเป็ นเจ้าของเอง ในแต่ละปี มี
การทํานาต่อเนื่ องถึงประมาณ 5 ครั้งใน 2 ปี โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทาน ทําให้มีเวลาในการ
เตรี ยมดินน้อย สภาพดินเสื่ อมโทรมและขาดความอุดมสมบูรณ์ และเนื่ องจากพันธุ์ขา้ วที่ใช้เน้นการ
ตอบสนองต่อปุ๋ ยเคมีโดยเฉพาะ ทําให้จาํ เป็ นต้องมีการเพิ่มปริ มาณแร่ ธาตุแก่ดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมี
กันมาก ชาวบ้านใช้ปุ๋ยคอกผสมบ้างเพื่อช่วยปรับโครงสร้างดินและลดต้นทุนการผลิต
กระบวนการทํานาชาวนาภาคกลางปั จจุบนั เปลี่ยนไปจากการใช้แรงงานคนและสัตว์เป็ น
หลัก เป็ นเน้นการใช้เครื่ องจักรกลที่ ท นั สมัยในการผลิ ตเช่ น เครื่ องสู บ นํ้า เครื่ องพ่นยา รถไถนา
เครื่ องปั กดําเครื่ องเกี่ ยวนวด เป็ นต้น และแทบไม่มีการใช้แรงงานสัตว์แล้ว การดูแลรักษาเครื่ องมือ
จึงต้องใช้ความรู ้ที่ซบั ซ้อนขึ้น ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดจากบริ ษทั ผูข้ ายเครื่ องมือหรื อปั จจัย
การผลิตนั้นๆ
ขณะที่ ในวิถีการผลิ ตอาหารของโลกการทํานาของเกษตรกรไทยภาคกลางเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนการผลิตอาหารโลก การพิจารณาทิศทางในอนาคตของชาวนาภาคกลางจึงจําเป็ นต้อง
คํานึ งถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ซึ่ งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการผลิตอาหารของโลก
ขณะนี้ มี ทิ ศ ทางมุ่ ง ไปสู่ ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้า น (Specialization) การทํา ให้ เป็ นมาตรฐาน
(Standardization) และการควบรวมกิ จการในห่ วงโซ่ อุป ทาน (Supply Chain Consolidation) โดย
แนวโน้มนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยปั จจัยสําคัญ คือ 1) การเปิ ดเสรี ทางการค้า 2) กระบวนการจัดหาอาหาร
และวัตถุ ดิ บ ในเครื อ ข่า ยทั่วโลก (Global Sourcing of Food and Raw Ingredients) และ 3) อํานาจ
ทางการตลาดที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของบริ ษ ัท ผลิ ตอาหารข้ามชาติ ซึ่ งเป็ น แนวโน้ม การเปลี่ ย นแปลงที่ ต่ อ
เนื่ อ งมาจากความต้อ งการลดต้น ทุ น โดยการใช้เครื่ อ งจัก รกลในการเกษตร (Mechanization of
Agriculture) ในช่ วงปลายศตวรรษที่ 20 ซึ่ งเกิดขึ้นในยุโรปและอเมริ กา และขยายตัวครอบคลุ มไป
ทัว่ โลกอย่างรวดเร็ วในช่วงเวลาต่อมา
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2.7 แนวคิดนําในการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง ภูมิปัญญาข้าวกับความมัน่ คงทางอาหารในประเทศไทย ศึกษากรณี ชุมชน
บ้านข้าวสาร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจเอกสาร และงานวิจยั เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการกําหนดกรอบแนวคิดนํา รู ปแบบและวิธีการศึกษา ตลอดจนสร้างเครื่ องมือวิจยั ดังนี้
แนวคิดเกี่ ยวกับวัฒนธรรมข้าว แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการกําเนิ ด
ภูมิปัญญา (สุ ทธิ วงศ์ พงศ์ไพบู ลย์, 2547) กระบวนการเรี ยนรู ้ และถ่ายทอดภูมิปัญญา (เอกวิทย์ ณ
ถลาง, 2540) และภูมิปัญญาข้าว (ศูนย์วิจยั ข้าวปทุมธานี, 2553; กรมการข้าว, 2551; สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.)
แนวคิดวิถีชีวิต เป็ นการศึกษากระบวนการที่ต่อเนื่ องเพื่อรักษาดุ ลยภาพกับสิ่ งแวดล้อมทั้ง
การปรั บ ตัวในเชิ ง พฤติ ก รรมและในระดับ จิ ต สํ า นึ ก ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด แบบแผนความสั ม พัน ธ์ ก ับ
สิ่ งแวดล้อมขึ้นมา (อมรา พงศาพิชญ์, 2534) หรื อศึกษาการแสดงออกถึ งการประกอบกิ จกรรมเพื่อ
การอยูร่ อดและหลักเกณฑ์ในการดํารงชีวติ ของคนในสังคม (เกศยา โอสถานุเคราะห์, 2544)
แนวคิ ดทฤษฎี การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Vago, 2004) และแนวคิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของสํานักต่างๆ โดยเฉพาะแนวคิดของ Comte, August สามารถนํามาอธิ บาย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับภูมิปัญญาข้าว โดยเฉพาะแนวคิดทฤษฎี การเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม 3 ขั้นตอน (Three Stages of Social Change) ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวได้แสดงให้เห็ นถึ ง
วิ ว ฒ
ั นาการทางความคิ ด และพัฒ นาการทางวัต ถุ (วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ) สั ง คมและ
วัฒนธรรมของมนุ ษย์ Comte เชื่ อว่า การศึกษาเกี่ยวกับความคิดและภูมิปัญญามีส่วนทําให้เกิดความ
เข้าใจการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละสังคม และแนวคิดเกี่ ยวกับความมัน่ คง
ทางอาหาร (องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, 2006)
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จากการสังเคราะห์ แนวคิ ดทฤษฎี ที่กล่าวมาสามารถนํามาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิ ดนําใน
การศึกษาเบื้องต้น ดังนี้
บริบทชุมชน
1. ฐานทรัพยากรท้องถิ่นพื้นที่เพาะปลูกข้าว,
พันธ์ขา้ ว เป็ นต้น
2. ปราชญ์ชาวบ้าน/ผูร้ ู ้/ครู
ภูมิปัญญา
3. ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
ชุมชน
บริบทภายในประเทศ
- นโยบายรัฐบาล
- ข้าวสายพันธุ์ใหม่
- เทคโนโลยีการเกษตร
- การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

ภูมปิ ัญญาข้ าว
วิถีชีวติ
-

ระบบความคิดความเชื่อ
เทคนิควิธีการ

บริบทนอกประเทศ
- วิกฤตอาหาร
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
- การแย่งพื้นที่เพาะปลูกของพืชพลังงาน
- นโยบายเปิ ดเสรี ทางการค้า

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดนําในการศึกษา

ความมัน่ คงทางอาหาร
1. การมีอาหารเพียงพอ
2. การเข้าถึงอาหาร
3. การใช้ประโยชน์จาก
อาหาร
4. การมีเสถียรภาพด้าน
อาหาร

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้ อเสนอแนะ

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ดาํ เนิ นการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)
เป็ นหลัก เน้นวิธีการการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-depth Interview) กับผูร้ ู ้หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญ
(Key-informant) ร่ วมกับ การใช้ก ารสั งเกตการณ์ และการศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
นอกจากนี้ ยังนําเอาเทคนิ คบางประการของวิธีการวิจยั อื่นๆ เข้ามาประกอบ เพื่อช่วยเสริ มสร้างให้
การศึกษาเกิดความครอบคลุม ได้แก่ เทคนิ คสามเส้า (Triangulation Technique) เพื่อการตรวจสอบ
ข้อมูล ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดวิธีการศึกษาไว้ ดังนี้
3.1.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร (Document Study and
Literature Review) ได้แก่ หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ วารสาร รายงานการวิจยั วิทยานิ พนธ์ ภาคนิ พนธ์
บทความ และรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยวิธีการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ดังจะ
ได้กล่าวในรายละเอียดของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

3.2 กลุ่มเป้ าหมายและผู้ให้ ข้อมูลทีส่ ํ าคัญ (Key-Informant)
3.2.1 กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ชาวนาในชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมุติ)
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3.2.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ที่ สําคัญ ในการศึ กษาเจาะจงจากกลุ่ มเป้ าหมายโดยผูใ้ ห้ขอ้ มู ลที่ สําคัญ
(Key-Informant) ต้องสามารถให้ ข ้อมู ล ในประเด็ น ที่ ท าํ การศึ ก ษา จํา นวน 15 คน ประกอบด้วย
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ตัวแทนชาวนา ผูน้ ําชุ มชน สมาชิ กในชุ มชนที่ ประกอบอาชี พและ/หรื อ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ
ในการทํานา โดยกลุ่มชาวนามีคุณสมบัติวา่ ต้องทํานามาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และทั้งหมด (15 คน) ต้อง
เต็มใจให้ขอ้ มูล

3.3 แนวประเด็นการสั มภาษณ์
3.3.1 การสั มภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก มีจาํ นวน 15 คน ได้แก่ ตัวแทนชาวนา ผูน้ าํ
ชุมชน สมาชิกในชุมชนที่ประกอบอาชีพและ/หรื อ มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการทํานา
3.3.2 แนวประเด็นสั มภาษณ์
จากแนวความคิดนําที่ใช้ในการศึกษาในท้ายบทที่ผา่ นมา ผูศ้ ึกษาใช้กรอบความคิดดังกล่าว
มาสร้างเป็ นแนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญ
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาการอยูใ่ นชุมชน
ส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทํานา
จํานวนพื้นที่ที่ใช้ในการทํานา
กรรมสิ ทธิ์ ในพื้นที่ทาํ กิน พื้นที่ทาํ นา เป็ นของครอบครัว หรื อเช่าที่นาคนอื่น
ประสบการณ์ในการทํานา
ที่นาตั้งอยูใ่ นเขตชลประทาน หรื อ นอกเขตชลประทาน
รายได้จากการทํานา (ขายข้าว) ต่อปี มีรายอื่นๆ
พันธุ์ขา้ วที่ใช้ปลูก
ต้นทุนการทํานาต่อไร่ /ต่อครั้ง
ผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ ต่อครั้ง
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วัตถุประสงค์ในการปลูกข้าว เพื่อยังชีพ หรื อเพื่อการค้า หรื อทั้งสองประการ
การมียงุ ้ ฉางเป็ นของตนเองและขนาด
การจัดการเก็บรักษาข้าวในกรณี ที่ไม่มียงุ ้ ฉาง
ส่ วนที่ 3 วิถีชีวติ ชาวนา วิธีการผลิตข้าว และภูมิปัญญาข้าว
1) กระบวนการ/ขั้นตอน และวิธีการผลิตข้าว (ลักษณะการดําเนิ นการ อุปกรณ์
พิธีกรรม ความเชื่อ พร้อมเหตุผล)
การเตรี ยมดินเพื่อการทํานา
รู ปแบบการปลูกข้าว (นาหว่าน นาดํา หรื อนาโยน)
การเก็บเกี่ยว
การใช้ปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง หรื อสารเคมี อื่นๆ ในกระบวนการผลิ ต (รายละเอียด
วิธีการใช้ ผล และเหตุผล)
การใช้เทคโนโลยี
2) ประเพณี /วัฒ นธรรมเฉพาะถิ่ น (เช่ น ประเพณี ข วัญ ข้า ว ประเพณี ล งแขก
ประเพณี บูชาแม่โพสพ หรื อประเพณี อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทํานา)
3) วงจรการใช้เวลาในรอบวัน (ทั้งช่วงฤดูการผลิตและไม่ใช่) และรอบปี
4) การคงอยูข่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับทํานา จุดเด่นจุดแข็งของภูมิปัญญาที่มี
กระบวนการเรี ยนรู ้ ถ่ายทอดและสื บสานภูมิปัญญา
5) แนวโน้มการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาในภาวะการเปลี่ ยนแปลง
ในอนาคต
ส่ วนที่ 4 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในวิถีการทํานาบนพื้นฐานภูมิปัญญา
ในปัจจุบนั
1) ลักษณะทางสังคมของชุมชน
2) เศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรื อน
3) แหล่งทุน/หนี้สิน
ส่ วนที่ 5 ความเกี่ยวเนื่องกับความมัน่ คงอาหารในมิติ
1) การมีอาหารเพียงพอ
2) การเข้าถึงอาหาร’
3) การใช้ประโยชน์จากอาหาร
4) การมีเสถียรภาพด้านอาหาร
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึ ก ษาใช้ก ารวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพโดยรวมรวมข้อมู ล จากการศึ ก ษาค้น คว้าข้อมู ล ทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสาร และการศึกษาในภาคสนาม โดยการเข้าไปสังเกตการณ์ในชุ มชนเป็ นช่วงๆ
พร้อมทั้งทําการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้ าหมาย โดยมีการแนะนําตัวและชี้ แจงวัตถุประสงค์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สําคัญก่อนการสัมภาษณ์ ทุกครั้ง โดยสวมบทบาทนักศึกษา หลังจากค้นหาผูใ้ ห้ขอ้ มู ลที่ สําคัญราย
แรกโดยใช้เทคนิ คลู กบอลหิ มะ (Snowball) จากผูน้ าํ ชุ มชน รายถัดๆ ไปก็ใช้เทคนิ คนี้ เช่ นกัน ทั้งนี้
ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จะทํา ไปพร้ อ มๆ กับ การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เบื้ อ งต้น และมี วิ ธี ใ นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยอาศัยเทคนิ คสามเส้า โดยมีรายละเอียดของวิธีวิจยั ในการเก็บ
ข้อมูล ดังนี้
3.4.1 ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร (Document
Study and Literature Review) ได้แก่ หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ วารสาร รายงานการวิจยั วิทยานิ พนธ์
ภาคนิพนธ์ บทความ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ คส์ และรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษา
3.4.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview)
3.4.3 ข้อมูลจากการสังเกต ระหว่างทําการเก็บข้อมูลภาคสนาม

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักการวิจยั เชิ งคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
จากการสนทนาหรื อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมภาษณ์แบบที่ไม่เป็ นทางการ การสังเกตแบบไม่มี
ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ งจะมี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล โดยอาศัย เทคนิ ค สามเส้ า และทํา การ
วิเคราะห์ เชื่ อมโยงความสอดคล้องของเนื้ อหาเที ยบเคี ยงกับ แนวคิดทฤษฎี ควบคู่กบั บริ บ ท และ
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารต่างๆ เพื่ อให้เกิ ดเป็ นรู ป แบบอันจะ
สามารถนํามาวิเคราะห์ต่อเพื่อให้ได้ผลการศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาํ หนดไว้
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3.6 การนําเสนอข้ อมูลและจัดทํารายงาน
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จยั ได้นํา ข้อ มู ล มาสร้ างภาพรวมจากเหตุ ก ารณ์ ย่อ ยๆ ที่ เกิ ด จาก
เหตุการณ์ ที่พบ ซึ่ งเป็ นลักษณะของการอุปนัย (Inductive Approach) จากนั้น เขียนรายงานการวิจยั
แบบพรรณนา (Description) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษา เรื่ อง ภูมิปั ญญาข้าวกับ ความมัน่ คงทางอาหารในประเทศไทย ได้ดาเนิ นการ
ศึกษาโดยได้ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ ขา้ วในประเทศไทยเพิ่มเติม และได้รวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยทาการเก็บจากกลุ่มเป้ าหมายในชุมชนบ้านข้าวงาม (นาม
สมมุติ) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 15 คน ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 บริ บทชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
4.2 ข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ
4.3 ตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทานา
4.5 วิถีชีวติ ชาวนา วิธีการผลิต และภูมิปัญญาข้าว
4.6 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในวิถีการทานาบนพื้นฐานภูมิปัญญาใน
ปัจจุบนั
4.7 ความเกี่ยวเนื่ องกับความมัน่ คงทางอาหารในมิติต่างๆ
4.8 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
4.9 สรุ ปผลการศึกษา

4.1 บริบทชุมชนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
4.1.1 ประวัติความเป็ นมา
ชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีประวัติมา
ยาวนาน เริ่ มตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา มีนายทหารคนหนึ่ง ชื่อขุนจ่าย แต่ชาวบ้านเรี ยกว่า “ขุนจ่า” คง
เป็ น ขุนทหารกล้าในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย ยุคที่เสี ยกรุ ง และได้ช่วยกอบกูเ้ อกราชกลับคืน
มาได้ โดยร่ วมมือกับพระเจ้าตาก เจ้าพระยามหากษัตริ ยศ์ ึก กรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิ งหนาจ จน
มาถึ งในรั ชสมัย พระบาทสมเด็ จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลก ได้ตาแหน่ ง “ขุนวัง” เมื่ อได้ช่วยชาติ
พระมหากษัตริ ย ์ และบ้านเมืองสงบเรี ยบร้อยดีแล้ว ด้วยจิตใจที่ฝักใฝ่ ในทางพระพุทธศาสนา จึงได้
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กลับบ้านเกิ ดสร้ างวัดไว้เป็ นอนุ สรณ์ ในบวรพระพุทธศาสนา ซึ่ งวัดดังกล่าวกลายเป็ นชื่ อหมู่บา้ น
ตั้งแต่น้ นั มาจนกระทัง่ ปั จจุบนั
4.1.2 สภาพทัว่ ไป
4.1.2.1 ที่ต้ งั /อาณาเขต/การปกครอง
ชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) เป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ตาบลห่ อหมก ห่ างจาก
ตัวอาเภอประมาณ 10 เมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านน้ ามนต์ ตาบลแคตก
ทิศใต้
ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 บ้านย่านตาเขียว ตาบลห่อหมก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าแควน้อย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ถนนปทุม - เสนา
ส่ วนการปกครองนั้น ชุ มชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) อยูใ่ นพื้นที่เขตการปกครอง
ของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยีโ่ ท
4.1.2.2 เนื้อที่ของหมู่บา้ น
ชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) มีเนื้ อที่ท้ งั หมด 1,384 ไร่ มีพ้ืนที่การเกษตร 1,274
ไร่ พื้นที่อยูอ่ าศัย 110 ไร่
4.1.2.3 ภูมิประเทศ
เป็ นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าแควน้อยไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บา้ น ทุกปี จะมี
น้ าท่วมขังเป็ นประจา ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
4.1.2.4 ลักษณะดิน
เป็ นดินเหนียว
4.1.2.5 ประชากร/ครัวเรื อน/รายได้
จากการสารวจข้อมูล จปฐ. ของตาบลห่ อหมก หมู่ที่ 4 ชุ มชนบ้านข้าวงาม (นาม
สมมติ) มีประชากรอยูใ่ นพื้นที่จริ ง จานวน 82 ครัวเรื อน แยกเป็ น ชาย 141 คน หญิง 148 คน รวม
289 คน
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ)
ช่ วงอายุประชากร

จานวนเพศชาย (คน) จานวนเพศหญิง (คน) จานวนรวม(คน)

น้อยกว่า 1 ปี เต็ม

-

-

-

1 ปี เต็ม - 2 ปี

8

3

11

3 ปี เต็ม - 5 ปี
6 ปี เต็ม - 11 ปี
12 ปี เต็ม - 14 ปี
15 ปี เต็ม - 17 ปี
18 ปี เต็ม - 49 ปี
50 ปี เต็ม - 60 ปี
มากกว่า 60 ปี เต็มขึ้นไป
รวมทั้งหมด

6
12
6
9
67
19
14
141

6
12
4
7
63
23
30
148

12
24
10
16
130
42
44
289

ลักษณะการตั้งบ้านเรื อนส่ วนใหญ่ประชาชนจะสร้างบ้านเรื อนอยูใ่ กล้กนั และส่ วนใหญ่อยู่
ติดริ มแม่น้ า 1) โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี คือ 58,208 บาทต่อคนต่อปี และ 2) ซึ่ งแต่ละครัวเรื อน
มีการออมร้อยละ 100 ของครัวเรื อนทั้งหมด
4.1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
4.1.3.1 การประกอบอาชีพ
ประชาชนในชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) มีการประกอบอาชีพ ดังนี้
1) ทานา
2) ทางานโรงงาน
3) ค้าขาย
4) รับจ้างทัว่ ไป
5) รับราชการ
6) กลุ่มอาชีพถักเปลญวน
7) กลุ่มอาชีพทาน้ าพริ กแกง
8) กลุ่มปั กษ์ผา้
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4.2 ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ ข้อมูลทีส่ าคัญ
ข้อมูลที่ได้รับจากกสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้ง 15 คน ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของ
ประชากร โดยสามารถสรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
จากการศึ กษา พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ
66.67) ที่เหลือเป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 33.33)
สาหรับอายุของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า ช่ วงอายุ 51 - 60 ปี มีจานวนมากที่สุด (ร้อยละ
33.33) รองลงมา คือ อายุ 61ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 26.67) และเท่ากัน (ร้อยละ 20.00) ได้แก่ ช่วงอายุ 31 40 ปี และช่วงอายุ 41 - 50 ปี
ระยะเวลาที่ อยู่ในชุ มชน พบว่า ส่ วนใหญ่อาศัย อยู่ในชุ มชน 61 ขึ้ นไป (ร้ อยละ 26.67)
เท่ากับอาศัยอยูใ่ นชุมชนระหว่าง 51 - 60 ปี (ร้อยละ 26.67) รองลงมา คือ อาศัยอยูใ่ นชุ มชนระหว่าง
10 - 20 ปี (ร้อยละ 20.00) อาศัยอยูใ่ นชุ มชนระหว่าง 41 - 50 ปี (ร้อยละ 13.32) และสองลาดับ
สุ ดท้ายเท่ากัน (ร้อยละ 6.67) คือ อาศัยอยูใ่ นชุมชนระหว่าง 21 - 30 ปี และอาศัยอยูใ่ นชุมชนระหว่าง
31 - 40 ปี ตามลาดับ
ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้ อยละ
86.67) และมีสถานภาพโสด (ร้อยละ 13.33)
ส่ วนระดับการศึกษาสู งสุ ด พบว่า จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 60.00)
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า (ร้อยละ 20.00) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อเทียบเท่า (ร้อยละ 13.33) และระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 6.67) ตามลาดับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล สาคัญทั้งหมด (ร้ อยละ 100.00) ทานา เป็ นอาชี พหลัก โดยไม่มีก ารประกอบ
อาชี พเสริ ม (ร้ อยละ 53.33) แต่บางส่ วนประกอบอาชี พ เสริ ม ได้แก่ รั บจ้าง (ร้ อยละ 40.00) และ
ค้าขาย (ร้อยละ 6.67) ตามลาดับ
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) ไม่สามารถระบุรายได้ต่อเดือนที่แน่นอนได้ ทั้งนี้
รายได้ที่ได้รับจะมาจากการขายข้าวในแต่ละรอบการผลิ ต ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ผลผลิ ตที่ได้ ราคาผลผลิ ต
ต่อการทานาในหนึ่งรอบ และรายได้จากอาชีพเสริ มในบางส่ วน
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น จะพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่ วนใหญ่มีอาชี พหลักคือทานา และ
อาศัยอยูใ่ นชุ มชนเป็ นระยะเวลานาน จึงน่าจะสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาการทานาในท้องถิ่น และ
กระบวนการต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขความสาเร็ จและล้มเหลวของการใช้ภูมิปัญญาข้าวในท้องถิ่นได้
ซึ่ งได้แสดงข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ ดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ
ข้ อมูลพืน้ ฐานทั้งหมดของผู้ให้ ข้อมูลทีส่ าคัญ
1) เพศ
ชาย
หญิง
2) อายุ (ปี )
31-40
41-50
51-60
61 ปี ขึ้นไป
3) ระยะเวลาที่อยูใ่ นชุมชน (ปี )
10-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61 ปี ขึ้นไป
4) สถานภาพการสมรส
สมรส
โสด
5) ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี

จานวน (n=15)

ร้ อยละ (100.00)

10
5

66.67
33.33

3
3
5
4

20.00
20.00
33.33
26.67

3
1
1
2
4
4

20.00
6.67
6.67
13.32
26.67
26.67

13
2

86.67
13.33

9
3
2
1

60.00
20.00
13.33
6.67
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ข้ อมูลพืน้ ฐานทั้งหมดของผู้ให้ ข้อมูลทีส่ าคัญ
6) อาชีพหลัก
ทานา
7) อาชีพเสริ ม
รับจ้าง
ค้าขาย
ไม่มีอาชีพเสริ ม
8) รายได้ต่อเดือน
ไม่สามารถระบุรายได้ต่อเดือนได้

จานวน (n=15)

ร้ อยละ (100.00)

15

100.00

6
1
8

40.00
6.67
53.33

15

100.00

4.3 ตัวอย่ างการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึก
เนื่องจากการสัมภาษณ์เจาะลึกของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ (Key-Informant) ทั้งสิ้ น จานวน 15
คน มีโครงสร้างการสัมภาษณ์ ที่มีความคล้ายคลึ งกันแต่มีรายละเอียดมาก ผูศ้ ึกษาจึงขอยกตัวอย่าง
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.3.1 กรณีตัวอย่างรายที่ 1: ข้ าวทิพย์ (นามสมมติ)
ข้าวทิพย์ (นามสมมติ) เป็ นคนในชุมชนบ้านข้าวงาม โดยกาเนิด เพศหญิง ปั จจุบนั อายุ 55 ปี
สมรสแล้ว จบการศึกษาสู งสุ ดในระดับ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีอาชีพหลักคือการทานา และยังประกอบ
อาชี พเสริ มด้วยการค้าขาย อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถระบุรายได้ต่อเดือนอย่างแน่นอนได้ เนื่ องจาก
จะมีรายได้หลักแค่ช่วงขายข้าวได้เท่านั้น
4.3.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทานา
ข้าวทิพย์ (นามสมมติ) ทานามาประมาณ 40 ปี ปั จจุบนั ทานาในพื้นที่ท้ งั สิ้ น 80 ไร่
ในจานวนนี้ เป็ นที่ดินของตนเองจานวน 5 ไร่ นอกนั้นเป็ นการเช่า โดยต้องจ่ายค่าเช่าระหว่าง 1,500 2,000 บาท ต่ อไร่ ต่อปี และมี การจ้างคนมาท านาเกื อบทั้งหมด พื้ นที่ ใ นการท านาตั้ง อยู่ใ นเขต
ชลประทาน ข้าวทิพ ย์ (นามสมมติ) ทานาเพื่อขายผลผลิ ตเพียงอย่างเดี ยว ไม่ได้เก็บไว้บริ โภค
เนื่องจากพันธุ์ขา้ วที่ปลูกในปัจจุบนั คือ ข้าวเจ้า พันธุ์ กข 41 เป็ นหลัก แต่ก่อนหน้านี้ เคยปลูกข้าวพันธ์
พิษณุโลก สาเหตุที่ปลูก ข้าวเจ้าเนื่องจากในพื้นที่เป็ นดินเหนี ยวส่ งผลให้พนั ธุ์ขา้ วประเภทอื่นไม่ได้
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ผลผลิตที่ดี ในหนึ่งปี ข้าวทิพย์ จะทานา 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ประมาณเดือนธันวาคม (เก็บเกี่ยวเดือน
เมษายน) และครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม (เก็บเกี่ยวเดือนกันยายน) สาหรับเดือนที่ไม่ได้ทา
นาจะเป็ นการเว้นช่ วงเพื่อหลี กน้ าท่วมที่ จะเกิ ดขึ้นเป็ นประจาทุ กปี ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ต้นทุนในการทานา อยูท่ ี่ประมาณ 4,500 บาทต่อไร่ ต่อครั้ง ไม่รวมค่ายาฆ่าแมลง และอื่นๆ สามารถ
ทารายได้ได้ประมาณ 5,500 บาทต่อไร เป็ นกาไรประมาณ 1,000 บาทต่อไร่ จากผลผลิ ตที่เป็ น
ข้าวเปลือก 80 ถังต่อไร่ เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวทิพย์ (นามสมมติ) จะขายข้าวให้กบั โรงสี โดยตรง
เนื่องจากไม่มียงุ ้ ฉางเป็ นของตนเอง
4.3.1.2 วิถีชีวติ ชาวนา วิธีการผลิต และภูมิปัญญาข้าว
ข้าวทิพย์ (นามสมมติ) เล่าให้ฟังว่า การปลูกข้าวจะเริ่ มจากการเตรี ยมที่นา โดยการ
ขึ้นน้ าเข้า ที่นาให้ได้ระดับ จากนั้นตี ดินให้ฟู ลักษณะเดี ยวกับการไถ แล้วทาการคราด ต่อด้วยทา
เทือก เพื่อให้ ที่นามีระดับเท่ากันทั้งผืน ในระหว่างที่เตรี ยมที่นาให้ทาการแช่ขา้ วที่จะใช้หว่านเป็ น
เวลา 1 คืน เมื่อทาเทือกเรี ยบร้ อยแล้วถึงเริ่ มดาเนิ นการหว่านข้าว วิดน้ าเข้าที่นาให้ได้ระดับอีกครั้ง ทิ้ง
ไว้ประมาณ 2 วัน จะทาการคลุมหญ้าหรื อเรี ยกว่าคลุมเทือก เพื่อไม่ให้เกิดวัชพืช ทิ้งไว้อย่างนั้น 8 วัน
แล้วเริ่ มฉี ดยากาจัดวัชพืชรอบที่ 1 หรื อเรี ยกว่าฉี ดหญ้าใหญ่ ทิ้งไว้ 2 วันจนกระทัง่ หญ้าเหี่ ยว ถึงขึ้น
น้ าอี กครั้งให้มิดหญ้า นับถึ งวันที่ 20 ตั้งแต่การหว่าน จะใส่ ปุ๋ยครั้ งแรกประมาณ 35 กิ โลกรัม
ระหว่างนี้ ตอ้ งตรวจดูอยูเ่ สมอว่าข้าวจะติดโรคอะไรหรื อไม่ พอถึงวันที่ 40 ใส่ ปุ๋ยครั้งที่ 2 ประมาณ
15 กิโลกรัม จนถึงวันที่ 60 ข้าวเริ่ มตั้งท้อง จึงใส่ ปุ๋ยรับท้องอีกประมาณ 5 กิโลกรัม คอยดูให้น้ าท่วม
ที่นาอยูเ่ สมอ เพื่อป้ องกันสัตว์รบกวน ข้าวจะทาการเก็บเกี่ยวได้เมื่อครบ 100 - 110 วัน อย่างไรก็
ตาม หากมีสัตว์รบกวน ในบางครั้งจาเป็ นต้องใช้ยาฆ่าแมลง ข้าวทิพย์ ยังเล่าถึงการใช้เทคโนโลยีใน
ปั จจุบนั เข้ามาช่วยทุนแรง เช่น เครื่ องมือในการวิดน้ า รถไถ รถเกี่ยว จากที่เมื่อก่อนใช้แรงงานคนกับ
สัตว์เท่านั้น
สาหรับการทานาในพื้นที่น้ ี ข้าวทิพย์ (นามสมมติ) ยังยึดถือปฏิบตั ิพิธีกรรมตาม
ความเชื่ อที่มีมาแต่โบราณ ที่สาคัญ ได้แก่ ช่วงก่อนการหว่าน จะทาพิธีแรกนา เพื่อให้เป็ นสิ ริมงคล
เป็ นความเชื่อว่าจะทาให้ได้ผลผลิตที่ดี ตลอดจนส่ งผลผูเ้ กี่ยวข้องอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ช่วงที่ขา้ วตั้งท้อง จะ
ทาพิ ธี รั บ ขวัญแม่ โพสพ ซึ่ ง จะเลื อกวันศุ ก ร์ เป็ นวันท าพิ ธี ใช้เครื่ องสั ก การะต่ า งๆ เช่ น ดอกไม้
พวงมาลัย แป้ งหอม น้ าหอม และช่ วงใกล้เกี่ ยวข้าว จะทาพิธีแรกเกี่ยว โดยเลื อกวันดีที่เป็ นวันศุกร์
เพื่อไปทาพิธีแรกเกี่ยวก่อนลงมือเกี่ยวข้าวจริ ง
ในแต่ละวันของข้าวทิพย์ (นามสมมติ) ตื่นตั้งแต่ 5.00 น. เพื่อเข้าที่นาไปดูแลข้าว
ตั้งแต่เวลา 6.00 น. และในช่วงเย็นตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 น. ใช้เวลาในที่นาแต่ละครั้งประมาณ 4
- 5 ชัว่ โมง วนเวียนไปอย่างนี้เป็ นประจาทุกวันของฤดูทานา เหตุผลสาคัญที่จาเป็ นต้องเข้าไปดูที่นา
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ทุกวัน เพราะปั จจุบนั มีโรคระบาดต่างๆ เกิดขึ้นเป็ นอย่างมาก รวมถึงต้องคอยรักษาระดับน้ าไม่ให้
แห้งเพื่อป้ องกันสัตว์รบกวน นอกจากนี้ ยงั ต้องคอยระวังเรื่ องน้ าท่วมหลงฤดูกาลอีกด้วย ส่ วนช่วงที่
ไม่ได้ทานาข้าวทิพย์มีร้านขายของชาในชุมชน แต่ก็ยงั ต้องคิดวางแผนสาหรับการทานารอบต่อไป
ซึ่ งวิถีชีวิตในการทานาของข้าวทิพย์ (นามสมมติ) ไม่วา่ จะเป็ นกระบวนการทานา
ความเชื่อประเพณี ข้าวทิพย์ (นามสมมติ) อธิ บายว่าเป็ นเพราะได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่ นก่อน
บางครั้งเป็ นคาสอน บางครั้งแสดงให้เห็นด้วยการลงมือทาจริ งในสถานการณ์ จริ งตั้งแต่เด็กๆ เป็ น
ต้นมา อย่างไรก็ ตาม ในภาวะที่ ฤดู กาลผันผวน สภาพอากาศเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วทาให้
บางครั้งทานาก็ไม่มีน้ าใช้ หรื อบางครั้งน้ าก็มากเกิ นพอดี อากาศที่ร้อนขึ้นจากแต่ก่อนมาก ปั จจัย
เหล่านี้ลว้ นมีผลต่อผลผลิต ทั้งปริ มาณและคุณภาพ ข้าวทิพย์ (นามสมมติ) เล่าว่าคนในชุ มชนจึงต้อง
มีการปรั บตัว ก่ อนจะทานาในแต่ละครั้งต้องศึ กษาสภาพภูมิอากาศให้ดีว่าน้ าจะพอหรื อไม่ หรื อ
แม้กระทัง่ ช่วงที่ลงมือทานาไปแล้วแต่เกิดอุทกภัยขึ้น จากเดิมที่ตอ้ งเก็บเกี่ยวข้าวเมื่อมีอายุประมาณ
100-110 วัน ก็ตอ้ งต้องรี บเก็บเกี่ยวตอนข้าวมีอายุแค่ 85-90 วัน แม้วา่ จะได้ราคาต่าลงก็ตาม
4.3.1.3 ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของชุ ม ชนในวิ ถี ก ารท านาบนพื้ น ฐาน
ภูมิปัญญาในปัจจุบนั
ในชุมชนยังอยูอ่ าศัยกันอย่างเกื้อกูล ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน แหล่งทุนส่ วน
ใหญ่ยงั ต้องพึ่งธนาคารเป็ นสาคัญ ในการทานาแต่ละครั้งมีการกูเ้ งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนามาลงทุนกับแรงงานที่จา้ งมาช่วยทานา ปุ๋ ย และยาต่างๆ
4.3.1.4 ความเกี่ยวเนื่องกับความมัน่ คงทางอาหารในมิติต่างๆ
จากทัศนะของข้าวทิพย์ (นามสมมติ) อาชี พทานาไม่มีวนั หมดสิ้ นไปจากประเทศ
ไทย นอกจากกรณี ไม่มีที่ดินเหลืออยูแ่ ล้วเท่านั้น ซึ่ งประเด็นนี้ ยงั มีความน่าเป็ นห่ วง เช่น ปั จจุบนั ใน
พื้นที่ชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) เอง ก็เริ่ มมีการซื้ อที่สาหรับทาเป็ นโรงงานเพิ่มมากขึ้ น
แต่ปัจจัยด้านการส่ งต่อความรู ้ หรื อประสบการณ์ ไม่น่าเป็ นห่ วงมากนัก เพราะหากครอบครัวใด
ยังคงทานาอยู่ ส่ วนใหญ่ลูกหลานในครอบครัวนั้นๆ ก็มกั เข้าไปช่วยทาเป็ นประจาอยูแ่ ล้ว จึงถือเป็ น
การเรี ย นรู ้ จากการสั งเกตไปโดยปริ ยาย ดัง นั้น องค์ค วามรู ้ เกี่ ย วกับการทานาจึ งจะยังคงอยู่และ
สามารถสื บทอดต่อไปได้
นอกจากนี้ ข้าวทิพย์ (นามสมมติ) ยังให้ทศั นะอี กว่า ผลผลิ ตข้าวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ผลผลิ ตมากพอต่อความต้องการของตลาด ควบคู่กบั ราคารับซื้ อข้าวที่สูง จะช่วยให้เกิ ด
ความรู ้ สึ กมั่น คงในการด ารงชี วิ ต เพราะข้า วที่ เ ธอปลู ก ไม่ ใ ช่ ข ้ า วส าหรั บ การบริ โภคใน
ชี วิตประจาวัน ดังนั้น จึงต้องอาศัยรายได้จากการขายข้าวนาไปหาซื้ ออาหารสาหรับบริ โภค ซึ่ งแม้
จะใช้ชีวติ อย่างพอเพียง พออยู่ พอกิน เพียงไร แต่ปฏิเสธไม่ได้วา่ การมีรายได้ที่มนั่ คงสม่าเสมอย่อม
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ดีที่สุด และเมื่อมีรายได้แล้วนั้นหมายความว่าตนเองและครอบครัวจะสามารถเข้าถึงอาหารการกินที่
มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุ ขลักษณะได้ ซึ่ งปั จจุบนั คนในชุ มชนและครอบครัวตนเองยัง ไม่
ประสบปั ญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารแต่อย่างใด
4.3.1.5 ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการทานา
ข้าวทิพย์ (นามสมมติ) เล่าว่าปั ญหาที่สาคัญที่ชาวนามักจะพบเจออยูเ่ สมอนั้นมีดงั นี้
1) ข้าวเป็ นโรค เช่น เชื้อรา ทาให้ขา้ วเน่าตาย ใบขาว ทาให้ขา้ วไม่โต ใบกุด
2) สัตว์รบกวน เช่น หนอน หนู เพลี้ย ทาให้ผลผลิตเสี ยหาย
3) ภัยแล้ง ทาให้ผลผลิตไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
4) น้ าท่วม ทาให้ตอ้ งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสม ส่ งผลให้ขายได้
ราคาต่าลง
5) นโยบายของภาครัฐ อันเกี่ยวเนื่องกับราคาข้าว
6) ขาดความรู ้ เกี่ ย วกับ ข้า วพันธุ์ ใ หม่ วิธี ดูแลต้นข้า วเมื่ อเกิ ดโรคภัย ใหม่
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ
4.3.1.6 ข้อเสนอแนะ
ข้าวทิพย์ (นามสมมติ) เสนอว่ารัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับราคาข้าวให้ชดั เจน และใช้เป็ นแนวทางถาวร ซึ่ งราคาข้าวที่กาหนดไว้น้ นั ต้องเอื้อต่อชาวนา
ให้มากที่สุด ต้องแก้ปัญหาการกดราคาข้าวให้ได้ นอกจากนี้ ควรมีหน่วยงานหรื อเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการทานาให้เหมาะสมกับบริ บทของสภาพแวดล้อม
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
4.3.2 กรณีตัวอย่างรายที่ 2 : ข้ าวเปลือก (นามสมมติ)
ข้าวเปลือก (นามสมมุติ) เป็ นคนในชุ มชนบ้านข้าวงาม โดยกาเนิ ด เพศชาย ปั จจุบนั อายุ
59 ปี สมรสแล้ว มีลูก 2 คน จบการศึกษาสู งสุ ดในระดับ ประถมศึกษา มีอาชี พหลักคือการทานา
และประกอบอาชี พเสริ มด้วยการรับจ้าง เมื่อถามถึ งรายได้ต่อเดื อน ข้าวเปลื อก (นามสมมติ) ไม่
สามารถระบุ รายได้ต่อเดื อนอย่างแน่ นอนได้ เนื่ องจากจะมี รายได้หลักแค่ช่วงขายข้าวได้เท่านั้น
ส่ วนการรับจ้างรายได้ไม่แน่นอน บางครั้งมีงาน บางครั้งไม่มีงาน
4.3.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทานา
ข้าวเปลือก (นามสมมติ) เล่าให้ฟังว่าทานามาราว 50 ปี แล้ว โดยปั จจุบนั เช่าที่ดิน
สาหรับทานารวมทั้งสิ้ น 30 ไร่ เนื่ องจากไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง เสี ยค่าเช่า 1,500 บาทต่อไร่ ต่อปี
เป็ นการทานาด้วยตนเองและมีการจ้างเป็ นบางส่ วน ซึ่ งพื้นที่ทานาอยูใ่ นเขตชลประทาน ข้าวเปลือก
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(นามสมมติ) ทานาเพื่อขายผลผลิ ตเพี ยงอย่างเดี ยว ไม่ ได้เก็บไว้ส าหรั บการบริ โภค ด้วยพื้นที่
ดังกล่าวเป็ นดินเหนี ยวจึงจาเป็ นต้องปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข 31 และ กข 41 เป็ นหลัก เพราะข้าวพันธุ์
อื่นไม่ให้ผลผลิตที่ดีนกั แต่ก่อนหน้านี้ เคยปลูกข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุ โลก ในรอบ 1 ปี ข้าวเปลือก (นาม
สมมติ) จะทานาจานวน 2 รอบ ซึ่ งรอบแรกจะเริ่ มช่วงปลายเดื อนพฤศจิกายน (เก็บเกี่ ยวเดื อน
กุมภาพันธ์) และอีกรอบช่วงเดือนเมษายน (เก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม) โดยดูจากปริ มาณน้ าในแต่ละ
ปี เป็ นหลัก การทานาอาจมีการคลาดเคลื่อนต่างกันกันไปในแต่ละปี สาหรับช่วงเดือนที่ไม่ได้ทานา
เนื่ องจากต้องเว้นไว้เพื่อเลี่ยงน้ าท่วมที่จะเกิดขึ้นเป็ นประจาในพื้นที่ ด้านต้นทุนในการทานาแต่ละ
ครั้งอยูท่ ี่ประมาณ 4,000 - 5,000 บาทต่อไร่ ซึ่ งผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อครั้งจะได้ประมาณไม่เกิน 80 ถัง
เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้กาไรประมาณ 1,000 บาทต่อไร่ ข้าวเปลือก (นามสมมติ) ไม่มียงุ ้ ฉางเป็ น
ของตนเอง ดังนั้น เมื่อถึงเก็บเกี่ยวข้าวเรี ยบร้อยแล้วจะนาไปขายที่โรงสี เลย
4.3.2.2 วิถีชีวติ ชาวนา วิธีการผลิต และภูมิปัญญาข้าว
ข้า วเปลื อก (นามสมมติ) ได้เล่ าให้ฟั งว่า การท านาในอดี ตและปั จจุ บนั มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง เดิมในอดีตชาวนาไม่จาเป็ นต้องใช้สารเคมี เป็ นการปลูกตามธรรมชาติ
ซึ่ งผลผลิตก็ไม่ได้มากเท่าในปั จจุบนั จะอยูท่ ี่ประมาณ 50 - 60 ถัง และสภาพอากาศยังไม่ร้อนมาก
เช่ นทุ ก วันนี้ ฝนตกตามฤดู กาล ขณะที่ การท านาในปั จจุ บ นั อากาศร้ อนจัดเกิ ดผลกระทบต่อข้า ว
มากมาย บางครั้งเกิ ดปรากฏการณ์ ข้าวเหลื อง ทาให้ขา้ วแกร็ นไม่เจริ ญเติบโตเต็มที่ ต้องใช้ยาเร่ ง
เกิดแมลง เพลี้ย นอกจากนี้ดว้ ยสภาพเศรษฐกิจทาให้ตอ้ งใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุม้ ทุน ไม่
ว่าจะเป็ นการเพิ่มปุ๋ ยหรื อการฉี ดยา
แต่การดาเนิ นชี วิตตามวิถีชาวนาของข้าวเปลือก (นามสมมติ) ก็ยงั คงไม่แตกต่างไป
จากเดิม นัน่ คือทุกวันในฤดูการทานาต้องตื่นแต่เช้าเตรี ยมตัวเข้าที่นาไปดูแลข้าว แล้วแต่วา่ วันไหน
จะเริ่ มไปกี่โมง ช่วงเที่ยงกลับมาพักผ่อนที่บา้ น และช่วงเย็นออกไปอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่ งแต่ละครั้งที่เข้าที่
นาจะใช้เวลาอยูต่ รงนั้นไม่ต่ากว่า 3 - 4 ชัว่ โมง ส่ วนช่วงที่ไม่ได้ทานา ข้าวเปลือก (นามสมมติ) จะ
ออกไปรับจ้างทางานก่อสร้าง
ข้าวเปลือก (นามสมมติ) ยังเล่าให้ฟังอีกว่า แม้ยคุ สมัยจะเปลี่ยนไปแต่เขายังคงปฏิบตั ิ
ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ทุกครั้งที่ทานาจึงมีการทาขวัญข้าว เป็ นการรับขวัญเมื่อ
ข้าวตั้งท้อง หรื อที่บางครั้งเรี ยกกันว่ารับขวัญแม่โพสพ มีความเชื่ อว่าจะทาให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์
ข้าวเปลือก (นามสมมติ) บอกอีกด้วยว่าทั้งเรื่ องความเชื่ อและวิธีการทานาต่างๆ นั้น เขาได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ เป็ นภูมิปัญญาจากรุ่ นสู่ รุ่น ซึ่ งเขาเองก็ได้เริ่ มถ่ายทอดวิธีการทานาให้กบั ลูก
ของเขาแล้วเช่นกัน แม้วา่ ลูกจะทางานประจาที่โรงงานในพื้นที่ แต่เมื่อถึงช่วงการทานาก็เข้ามาช่วย
ด้วย
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สาหรับการทานาของข้าวเปลื อก เริ่ มจากการขึ้นน้ า ทิ้งไว้ 1 - 2 วัน จึงไถและหมัก
เอาไว้ 7 - 8 วัน แล้วทาคราด รอเวลา 1-2 วันหลังจากคราดก็ลงมือหว่าน ถัดจากการหว่านมา 2 วัน
จะฉี ดหน้าเทือก คือการฉี ดยาคลุมหญ้าไว้ไม่ให้เกิดวัชพืช จากนั้นอีก 9 - 10 วัน ฉี ดคลุมหญ้าใหญ่
รอ 3 วัน ขึ้นน้ าเข้านา ครบ 20 วัน หว่านปุ๋ ยรอบที่ 1 ระหว่างนี้ หากมีแมลงต้องฉี ดยากาจัดด้วย เพื่อ
ไม่ให้ขา้ วตาย ถัดไปอีก 15 - 20 วันใส่ ปุ๋ยรอบที่ 2 ช่วงนี้ ตอ้ งระวังไม่ให้น้ าแห้ง ดูศตั รู พืชทั้งหลาย
แล้วก็มารบท้องข้าวโดยการใส่ ปุ๋ยยูเรี ย แล้วจึงรอเก็บเกี่ยว ซึ่ งหากเป็ นข้าวพันธุ์ กข 31 จะเก็บเกี่ยว
เมื่อครบเวลาประมาณ 120 วัน ส่ วนข้าวพันธุ์ กข 41 จะเก็บเกี่ยวเมื่อครบเวลาประมาณ 110 วัน
ระหว่างรอเก็บเก็บเกี่ยวอาจเกิดโรคกับข้าว ต้องคอยระวังและดูแลอยูเ่ สมอ
4.3.2.3 ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของชุ ม ชนในวิ ถี ก ารท านาบนพื้ น ฐาน
ภูมิปัญญาในปั จจุบนั
ในการทานาแต่ละครั้ งข้าวเปลื อก (นามสมมติ) จะใช้ทุนของตัวเองที่ เก็บเอาไว้
สาหรับลงทุนส่ วนหนึ่ ง และกูเ้ งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่ วน
หนึ่ง นอกจากนี้ยงั เข้าร่ วมในกองทุนหมู่บา้ น ซึ่ งปั จจุบนั มีสมาชิ กจานวนมาก ทาให้มีเงินหมุนเวียน
ในกองทุนจานวนมากด้วยเช่นกัน
4.3.2.4 ความเกี่ยวเนื่องกับความมัน่ คงทางอาหารในมิติต่างๆ
จากทัศนะของข้าวทิพย์ (นามสมมติ) เชื่ อว่าการทานาไม่มีวนั หายไปอย่างแน่นอน
ตราบใดที่ ตลอดยังมีความต้องการ ชาวนาก็จะยังคงทานาต่อไปเรื่ อยๆ เพราะเป็ นอาชี พที่ทามาตั้งแต่
บรรพบุรุษ และหลังจากรุ่ นของเขาแล้วก็ยงั มีรุ่นลูกที่จะทาต่อ ดังนั้น ประสบการณ์ ความรู ้ วิธีการ
ทานาจะยังคงอยูแ่ ละยังจะสื บทอดจากรุ่ นรุ่ น
นอกจากนี้ ข้าวเปลื อก (นามสมมติ) ยังมีมุมมองว่าความมัน่ คงทางอาหารมีความ
เกี่ยวข้องกับอาชี พของเขาเองด้วย กล่าวคือ เขาต้องผลิตข้าวที่ปริ มาณเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด แม้วา่ ข้าวเจ้าจะไม่ใช่พนั ธุ์หลักสาหรับการบริ โภคในชี วิตประจาวันก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดภาวะ
ข้าวเจ้าขาดตลาด นอกจากนี้ เขายังมองว่าความมัน่ คงทางอาหารก็เริ่ มจากในครอบครัวตนเองด้วย
ด้วย นัน่ คือผลผลิตข้าวของเขาที่มีคุณภาพสู งสุ ดของมาตรฐานข้าวที่ขายในท้องตลาด จะทาให้เขา
ได้เงินสู งสุ ดจากเพดานราคาข้าว ซึ่ งก็ข้ ึนอยูก่ บั ราคารับซื้ อข้าวในขณะนั้น และนโยบายของภาครัฐ
ด้วย ซึ่ งแม้รายได้จากการทานาจะเป็ นรายได้หลักทาให้พออยู่ได้ แต่ก็ตอ้ งทาอาชี พเสริ ม เพื่อให้
ครอบครัวดาเนินชีวติ ได้อย่างไม่ติดขัด สามารถเลือกบริ โภคในสิ่ งที่ดี มีประโยชน์ รสชาติดีได้ โดย
ตอนนี้ครอบครัวยังใช้ชีวติ แบบพอเพียงอีกด้วย
4.3.2.5 ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการทานา
ข้าวเปลือก (นามสมมติ) เล่าถึงว่าปั ญหาหลักๆ ที่เขาพบเจออยูเ่ สมอ ประกอบด้วย
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1) ข้าวเป็ นโรค เช่น เชื้อรา ใบขาว ใบแดงคอร่ วง ไม่มีเนื้อ
2) สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ส่ งผลให้ขา้ วลีบ มีเม็ดน้อย
3) ราคาข้าวไม่คงที่ บ้างครั้งต่าเกินไป
4) ขาดความรู้ ใหม่ๆ เกี่ยวกับข้าว ทั้งการจากัดโรคที่เกิดขึ้นใหม่ พันธุ์ขา้ ว
ใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ
4.3.2.6 ข้อเสนอแนะ
ข้าวเปลือก (นามสมมติ) เสนอให้รัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดราคาข้าว
โดยคานึงถึงชาวนาเป็ นหลัก และมีมาตรการป้ องกันการถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากโรงสี หรื อพ่อค้าคน
กลาง และยังอยากให้มีผเู้ ชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู ้หรื อข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับการทานาอยูเ่ สมอ เพื่อ
นาไปพัฒนาการทานาของตนให้ได้ผลผลิตที่ดี
4.3.3 กรณีตัวอย่างรายที่ 3: ข้ าวสาร (นามสมมติ)
ข้าวสาร (นามสมมุติ) เป็ นคนในชุมชนบ้านข้าวงาม โดยกาเนิ ด เพศชาย ปั จจุบนั อายุ 66 ปี
สมรสแล้ว มีลูก 2 คน จบการศึกษาสู งสุ ดในระดับ ประถมศึกษา มีอาชี พหลักคือการทานา ไม่มี
อาชี พเสริ ม แต่ลูกคนโตทางานประจา ส่ วนลูกคนเล็กช่วยทานา ข้าวสาร (นามสมมติ) ไม่สามารถ
ระบุรายได้ต่อเดือนได้ เพราะจะมีรายได้แค่จากตอนขายข้าวได้ในแต่ละครั้งเท่านั้น
4.3.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทานา
ข้าวสาร (นามสมมติ) ทานามาประมาณ 30 - 40 ปี บนที่ดินจานวน 60 ไร่ เป็ นที่ดิน
ของตนเอง 10 ไร่ อีก 50 ไร่ เช่าในราคา 1,000 บาทต่อไร่ ต่อปี ดาเนิ นการโดยตนเองและลูกคนเล็ก
ที่บา้ นมีรถตีดินเป็ นของตนเอง แต่มีการจ้างในขั้นตอนการหว่าน พื้นที่ทานาอยูใ่ นเขตชลประทาน
เนื่ องจากพื้นที่เป็ นดินเหนี ยว ข้าวสาร (นามสมมติ) จึงปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข 41 ไว้สาหรับขายเพียง
อย่างเดียว โดยลงทุนประมาณ 50,000 - 60,000 บาท จะได้ผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 50 ถังถึง 1
เกวียน เป็ นรายได้ประมาณ 300,000 บาท โดยยังไม่หักต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละปี ข้าวสาร
(นามสมมติ) จะทานา 2 รอบ รอบแรกเริ่ มช่วงเดือนพฤศจิกายน (เก็บเกี่ยวปลายเดือนมีนาคม) และ
อีกรอบจะเริ่ มปลายเดื อนเมษายน (เก็บเกี่ ยวประมาณเดื อนสิ งหาคมหรื อกันยายน) เมื่ อเก็บเกี่ ยว
ผลผลิตแล้วจะขายให้กบั โรงสี เลยเพราะไม่ได้ทายุง้ ฉางเอาไว้
4.3.3.2 วิถีชีวติ ชาวนา วิธีการผลิต และภูมิปัญญาข้าว
ข้าวสาร (นามสมมติ) บอกว่าในอดีตการทานาจะเป็ นการทานาปี ใช้วิธีแบบนาดา
ซึ่ งผลผลิ ตที่ ได้ไม่ค่ อยดี นัก พอปั จจุ บนั เปลี่ ยนมาทานาปรั งท าให้ผ ลผลิ ตมี จานวนมากขึ้ น สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั จากอดีตคือสภาพภูมิอากาศ หากฝนตกมากเกินไป น้ าเยอะก็ทาให้ขา้ วเป็ น
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โรค ส่ วนช่วงปี หลังๆ มานี้ ตอ้ งเผชิ ญกับภัยแล้งก็ทาให้ขา้ วไม่เจริ ญเติบโต ซึ่ งชาวนาเองก็ตอ้ งเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาแล้วปรับตัวให้ทนั กับสภาพการณ์ปัจจุบนั
การดาเนินชีวติ ตามวิถีชาวนาของข้าวสาร (นามสมมติ) ก็ยงั คงไม่แตกต่างไปจากเดิม
โดยทุกวันในฤดูการทานาจะเข้าที่นาไปดูแลข้าวตั้งแต่ 6.00 น. กลับบ้านตอนเที่ยง แล้วกลับเข้าที่นา
อีกครั้ งช่ วงเย็น หรื อบางวันหากเตรี ยมอาหารเที่ยงไปเลยก็จะอยู่ที่นาทั้งวัน วิถีชีวิตของข้าวสาร
(นามสมมติ) ช่วงที่ไม่ได้ทานาถือว่าเป็ นช่วงพักผ่อน เพราะไม่ได้ทาอาชีพเสริ ม
ข้าวสาร (นามสมมติ) เล่าให้ฟังว่า เขายังคงปฏิ บตั ิตามความเชื่ อที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่โบราณ ทุกครั้งที่ทานาจะทาพิธีแรกนา หรื อแรกหว่าน เชื่ อว่าจะทาให้ได้ผลผลิตดี และทาพิธี
รับ ขวัญข้า วเมื่ อข้า วตั้ง ท้อง หรื อที่ บ างครั้ งเรี ย กกันว่า รั บ ขวัญแม่ โพสพ มี ค วามเชื่ อว่า จะท าให้
ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ อีกด้วย ซึ่ งความเชื่ อและวิธีการทานานั้น เขาได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่ น
ก่อน และสั่งสมความรู ้จากประสบการณ์อีกส่ วนหนึ่ง
กระบวนการทานาของข้าวสาร (นามสมมติ) เริ่ มจากการตีเทือก ถือเป็ นการแช่ฟาง
หมักดิ นให้เป็ นปุ๋ ย พอน้ าแห้งจึงลงมือทาคราด ต้องด้วยการทาเทือกที่นาให้เรี ยบเสมอกัน แล้วชัก
ร่ องน้ าเตรี ยมการหว่าน ครบ 2 วันลงมือหว่าน ถัดจากหว่านไป 2 วัน ฉี ดยาคลุมหน้าเทือก จากนั้น
10 - 12 วัน ฉี ดยาอีกรอบ เรี ยกว่าคลุมหญ้าใหญ่ เป็ นการฆ่าหญ้าที่โต ป้ องกันหญ้าแย่งอาหารต้นข้าว
แล้วขึ้นน้ าให้มิดข้าว ผ่านไป 20 วันจึงใส่ ปุ๋ยรอบแรก ช่วยให้ขา้ วโตดี ช่วงนี้ พกั ไว้ก่อน แต่คอยดูฉดั
ยาฆ่าแมลงหรื อยาบารุ ง ครบ 20 วันใส่ ปุ๋ยรอบ 2 ประมาณวันที่ 40 - 60 ข้าวจะเริ่ มต้นกลมใกล้ต้ งั
ท้อง ตอนนี้ ใส่ ปุ๋ยรับท้องอีกครั้ง จากนั้นอีก 10 วัน จึงทาพิธีรับขวัญข้าว ระหว่างนี้ ดูแลข้าวให้ดี
ของเขาจะเก็บเกี่ยวตอนครบ 97 วัน ซึ่ งจะเรี ยกว่าข้าวเบา แต่ถา้ ปล่อยไว้ถึง 113 วัน จะเป็ นข้าวหนัก
ที่มีราคาสู งกว่า แต่เนื่องจากช่วงหลังการทานาได้รับผลกระทบจากภัยแล้งค่อนข้างมากจึงต้องจาใจ
เก็บเกี่ยวในช่วงที่เป็ นข้าวเบาอยู่
4.3.3.3 ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของชุ ม ชนในวิ ถี ก ารท านาบนพื้ น ฐาน
ภูมิปัญญาในปัจจุบนั
ในการทานาแต่ละครั้งข้าวสาร (นามสมมติ) จะกูเ้ งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งหมด แต่เมื่อมีรายได้จากการขายข้าวก็จะนาไปชาระหนี้ ในอดีตจึง
ทาให้ครอบครัวเขาเป็ นหนี้ พอสมควร แต่ปัจจุบนั นี้ เนื่ องจากรู ้จกั ประหยัด เก็บออม ไม่ใช้จ่ายอย่าง
ฟุ่ มเฟื อย ทาให้ไม่มีหนี้แล้ว
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4.3.2.4 ความเกี่ยวเนื่องกับความมัน่ คงทางอาหารในมิติต่างๆ
ข้าวสาร (นามสมมติ) ให้ความเห็นว่าการทานาเป็ นอาชีพที่มีการถ่ายองค์ความรู ้ และ
ประสบการณ์จากรุ่ นหนึ่ งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ งอยู่เสมอ ซึ่ งถื อเป็ นการรักษาไว้ซ่ ึ งอาชี พนี้ เพราะข้าวถือ
เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการดารงชีพของมนุษย์แม้วา่ ข้าวที่เขาปลูกจะไม่ใช่ขา้ วสาหรับบริ โภคทัว่ ไปก็ตาม
นอกจากนี้ ข้าวเปลือก (นามสมมติ) ยังบอกอีกด้วยว่ารายได้จากการขายข้าวแม้จะ
ไม่ได้สูงสุ ด แต่การมีรายได้สม่าเสมอช่วยให้เขาและครอบครัวสามารถดารงชี วิตอยูไ่ ด้ไม่ลาบาก มี
กิ น มี ใ ช้ไ ม่อตั คัด สามารถเลื อกบริ โภคอาหารดี ดีไ ด้ทุ กมื้ อ ถื อว่า เป็ นการสร้ างความมัน่ คงทาง
อาหารภายในครอบครัวของเขาเอง และการทาอาชี พของเขายังส่ งผลต่อความมัน่ คงทางอาหารของ
สังคม ตราบใดที่เขายังมีผลผลิตออกสู่ ทอ้ งตลาดอยูเ่ สมอ
4.3.2.5 ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการทานา
ปัญหาหรื ออุปสรรคที่ขา้ วสาร (นามสมมติ) พบเจอตลอดการทานานั้น มีท้ งั ปั ญหาที่
แก้ไขได้และปั ญหาที่ยากจะแก้ไข ประกอบด้วย
1) ปริ มาณน้ าที่ควบคุมไม่ได้ บางทีมากไป บางทีนอ้ ยไป
2) ราคาข้าวที่ต่าเกิน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั นโยบายภาครัฐ
3) โรคและสัตว์รบกวน ซึ่งสามารถใช้ยาปราบได้
4) ขาดความรู ้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการทานา
4.3.2.6 ข้อเสนอแนะ
ข้าวสาร (นามสมมติ) อยากให้หน่ วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่ องราคาข้าวอย่าง
จริ งจัง เพื่อประโยชน์ของชาวนา เพราะชาวนามีรายได้หลักมาจากการขายข้าวเท่านั้น และเมื่อได้
เงินมาก็ตอ้ งนาไปใช้หนี้ ถ้าราคารับซื้ อข้าวสู งขึ้นจะช่วยให้ชาวนาเหลือเงินมากขึ้นด้วย นอกจากนี้
อยากให้มีผเู ้ ชี่ ยวชาญเข้ามาให้ความรู ้ เกี่ยวกับการทานาอยูเ่ สมอ เพื่อนาไปพัฒนาการทานาของตน
ให้ได้ผลผลิตที่ดี รู้ทนั โรคภัย และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

4.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับการประกอบอาชีพทานา
ในส่ วนนี้ จะเป็ นการสรุ ปข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวกับการทานาในบริ บทของชุมชนบ้านข้าวงาม
(นามสมมติ) ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทานามาแล้วระหว่าง 21 - 40 ปี (ร้อยละ
33.33) รองลงมาคือ ทานามาแล้วระหว่าง 1 - 20 ปี (ร้อยละ 26.67) ส่ วนทานามาแล้วระหว่าง 41 - 50 ปี
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(ร้อยละ 20.00) ทานามาแล้วระหว่าง 11 - 20 ปี (ร้อยละ 13.33) และทานามาแล้ว 51 ปี ขึ้นไป
(ร้อยละ 6.67) ตามลาดับ โดยทั้งหมดปลูกข้าวเพื่อขาย (ร้อยละ 100.00)
การทานาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญส่ วนใหญ่จะทานาบนพื้นที่ระหว่าง 21 - 40 ไร่ (ร้อยละ
33.33) รองลงมาเท่ากันสองลาดับ คือ ทานาบนพื้นที่ระหว่าง 1 - 20 ไร่ และทานาบนพื้นที่ 61 ไร่ ข้ ึนไป
(ร้อยละ 26.67) และทานาบนพื้นที่ระหว่าง 41 - 60 ไร่ (ร้อยละ 13.33) ตามลาดับ
นอกจากนี้ ยงั พบว่าเป็ นการทานาบนที่ ดินของตนเองบางส่ วนและเช่ าบางส่ วนมากที่ สุด
(ร้ อ ยละ 46.67) รองลงมา คื อ ท านาบนที่ ดิ นของตนเองทั้ง หมด (ร้ อ ยละ 33.33) และเช่ า ที่ ดิ น
สาหรับทานา (ร้อยละ 20.00) ตามลาดับ โดยทุกคนทานาบนที่ดินซึ่ งอยูใ่ นเขตชลประทาน (ร้อยละ
100.00)
เมื่อสารวจเรื่ องพันธุ์ขา้ วที่ใช้ปลูก พบว่า ส่ วนใหญ่ปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข 41 (ร้อยละ 48.15)
รองลงมา คือ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 31 (ร้อยละ 25.93) ข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุ โลก (ร้อยละ 14.81) และข้าวเจ้า
พันธุ์ กข 47 (ร้อยละ 11.11) ตามลาดับ
ส่ วนใหญ่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญมีตน้ ทุนการทานาต่อไร่ ต่อครั้งอยูร่ ะหว่าง 3,001 - 4,000 บาท
ต่อไร่ ต่อครั้ง (ร้อยละ 39.99) รองลงมาเท่ากันสองลาดับ คือ ระหว่าง 2,001 - 3,000 บาทต่อไร่ ต่อครั้ง
และระหว่าง 4,001 - 5,000 บาทต่อไรต่อครั้ง (ร้ อยละ 20) ถัดมาเท่ากันสามลาดับ คื อ ต้นทุ น
ระหว่าง 1,000 - 2,000 บาทต่อไร่ ต่อครั้ง ต้นทุนระหว่าง 5,001 - 6,000 บาทต่อไร่ ต่อครั้ง และไม่มี
การคานวณต้นทุนเนื่องจากดาเนินการเองทั้งหมด (ร้อยละ 26.67) ตามลาดับ
ซึ่ งจากการทานาในแต่ละครั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญส่ วนใหญ่มีผลผลิตระหว่าง 70 - 80 ถัง (ร้อยละ
73.33) รองลงมา คือ มีผลผลิตระหว่าง 91 - 100 ถัง (ร้อยละ 20.00) และมีผลผลิ ตระหว่าง 81 - 90 ถัง
(ร้อยละ 6.67) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญทั้งหมดไม่มียุง้ ฉางเป็ นของตนเอง (ร้ อยละ 100.00) เมื่อเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้จะขายให้กบั โรงสี ทนั ที
รายได้จากการทานาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 5,001 - 6,000 บาทต่อไร่
ต่อครั้ง (ร้อยละ 73.33) รองลงมา คือ รายได้ระหว่าง 6,001 - 7,000 บาทต่อไร่ ต่อครั้ง ถัดมาเท่ากัน
สองลาดับ คือ รายได้ระหว่าง 3,000 - 5,000 บาทต่อไร่ ต่อครั้ง และรายได้ต้ งั แต่ 7,001 บาทต่อไร่ ต่อ
ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 6.67) ตามลาดับ ทั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้สรุ ปข้อมูลไว้ในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทานา
ข้ อมูลพืน้ ฐานทั้งหมดของผู้ให้ ข้อมูลทีส่ าคัญ
1) ประสบการณ์ในการทานา (ปี )
1- 10
11-20
21-40
41-50
51 ปี ขึ้นไป
2) วัตถุประสงค์ในการปลูกข้าว
เพื่อขาย
3) จานวนพื้นที่ที่ใช้ในการทานา (ไร่ )
1-20
21-40
41-60
61 ไร่ ข้ ึนไป
4) กรรมสิ ทธิ์ ในพื้นที่ทานา
เช่าทั้งหมด
ของตนเองทั้งหมด
ของตนเองบางส่ วนและเช่าบางส่ วน
5) ที่นาตั้งอยูใ่ นหรื อนอกเขตชลประทาน
อยูใ่ นเขตชลประทาน
6) พันธุ์ขา้ วที่ใช้ปลูก
พันธุ์ กข 31
พันธุ์ กข 41
พันธุ์ กข 47
พันธุ์พิษณุโลก

จานวน (n=15)*

ร้ อยละ (100.00)

4
2
5
3
1

26.67
13.33
33.33
20.00
6.67

15

100.00

4
5
2
4

26.67
33.33
13.33
26.67

3
5
7

20.00
33.33
46.67

15

100.00

7
13
3
4

25.93
48.15
11.11
14.81
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ข้ อมูลพืน้ ฐานทั้งหมดของผู้ให้ ข้อมูลทีส่ าคัญ
7) ต้นทุนการทานาต่อไร่ ต่อครั้ง (บาท)
1,000-2,000
2,001-3,000
3,001-4,000
4,001-5,000
5,001-6,000
ไม่ได้คานวณต้นทุน
8) ผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ ต่อครั้ง (ถัง)
70-80
81-90
91-100
9) การมียงุ ้ ฉางเป็ นของตนเอง
ไม่มียงุ ้ ฉางเป็ นของตนเอง
10) รายได้จากการทางานต่อไร่ ต่อครั้ง (บาท)
3,000-5,000
5,001-6,000
6,001-7,000
7,001 บาทขึ้นไป

จานวน (n=15)*

ร้ อยละ (100.00)

1
3
6
3
1
1

6.67
20.00
39.99
20.00
6.67
6.67

11
1
3

73.33
6.67
20.00

15

100.00

1
11
2
1

6.67
73.33
13.33
6.67

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

4.5 วิถีชีวติ ชาวนา วิธีการผลิต และภูมปิ ัญญาข้ าว
4.5.1 กระบวนการ/ขั้นตอน และวิธีการผลิตข้ าว
การทานาของชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) จะมีลกั ษณะเดียวกับกระบวนการทานาในพื้นที่
ภาคกลาง โดยเริ่ มจากการคัดเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับลักษณะของดินในพื้นที่ คือ ดินเหนี ยว ดังนั้น
ชาวชุ มชนจึงเลือกปลูกข้าวเจ้าเป็ นหลักเนื่ องจากเป็ นพันธุ์ที่ส ามารถเติ บโตได้ดีในดิ นประเภทนี้
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และในอดีตเคยทดลองปลูกพันธุ์อื่นแต่ได้ผลผลิ ตไม่ดีนกั ทั้งนี้ การทานาของชุ มชนบ้านข้าวงาม
(นามสมมติ) เปลี่ยนแปลงจากการทานาดาในอดีตมาเป็ นการทานาปรังที่ทาให้ผลผลิตของชาวบ้าน
ดีข้ ึน และใช้วธิ ี การหว่าน เนื่องจากเป็ นพื้นที่ราบลุ่มเกิดน้ าท่วมขังอยูบ่ ่อยครั้ง ชาวชุมชนจึงเกิดการ
เรี ยนรู ้ที่จะศึกษาสภาพภูมิอากาศก่อนลงมือทานา
สาหรับกระบวนการทานาของชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) ชื่อเรี ยกวิธีการของชุมชน
ออกจะมีความแตกต่างจากตาราอยูบ่ า้ ง แต่เมื่อศึกษาถึงวิธีการและวัตถุประสงค์แล้วพบว่าคล้ายคลึง
กัน นอกจากนี้ยงั มีรายละเอียดปลีกย่อยที่เพิ่มเติมขึ้นมาในหลายขั้นตอนอีกด้วย อย่างไรก็ตามแต่ละ
บ้านอาจจะไม่ ได้ดาเนิ นการเช่ นเดี ยวกันทั้งหมด โดยตัดบางขั้นตอนออกไปขึ้ นอยู่กบั บริ บทใน
ขณะนั้น เช่น สถานการณ์น้ า สภาพภูมิอากาศ และโรคติดต่อ
ขั้นตอนแรก คือ การเตรี ยมดิน/ที่นา จะเริ่ มต้นด้วยการขึ้นน้ าเพื่อแช่ฟางที่หลงเหลือจากการ
ทานารอบก่อนให้กลายเป็ นปุ๋ ยธรรมชาติ จากนั้นทาการตีดินให้ฟูลกั ษณะเดียวกับการไถ เพื่อพลิก
ดินให้สัมผัสกับอากาศและออกซิ เจน เป็ นการทาลายวัชพืชและโรคพืชบางชนิ ด และยังเป็ นการย่อย
ดินให้มีขนาดเล็กลงอีกด้วย ต่อมาเป็ นการคราดหรื อใช้ลูกทุบ เพื่อเอาเศษวัชพืชออกอี กครั้งและ
เพื่อให้ดินเล็กลงกว่าเดิมจนเหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของข้าว โดยส่ วนใหญ่แล้วขั้นตอนการเตรี ยม
ที่ดินทัว่ ๆ ไปจะทาเพียงขั้นตอนนี้ แต่ของชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) จากขั้นตอนนี้ จะมีการทา
เทือก เพื่อปรับระดับพื้นที่ให้มีความสม่าเสมอ สร้างความสะดวกในการควบคุมดูแลการให้น้ า และ
ลาดับสุ ดท้ายสาหรับการเตรี ยมดินของชุ มชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) คื อ การเจาะร่ องน้ าเพื่อ
ความสะดวกในการนาน้ าเข้าที่นา ชาวบ้านได้กล่าวถึงเทคนิ คเล็กๆ จากประสบการณ์วา่ ในระหว่าง
ที่เตรี ยมดินนั้นให้แช่ขา้ วที่จะใช้หว่านไว้ล่วงหน้าเป็ นเวลา 1 คืน
ขั้นตอนที่ 2 คือ การเพาะปลูก ชาวชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) จะใช้วธิ ี หว่านด้วยเมล็ด
พันธุ์ ที่คดั แยกเก็บไว้จากการทานาในครั้ งก่ อน ทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน แล้วทาการคลุมหญ้าหรื อที่
เรี ยกว่าคลุ มหน้าเทือก เป็ นการฉี ดยาคลุ มหญ้าไว้ไม่ให้เกิดวัชพืช ทิ้งไว้ประมาณ 8-12 วัน จากนั้น
ฉี ดยาอีกรอบ เรี ยกว่า คลุมหญ้าใหญ่ เป็ นการฆ่าหญ้าหรื อวัชพืชที่โตขึ้นมา ป้ องกันหญ้าหรื อวัชพืช
แย่งอาหารต้นข้าว เมื่อครบ 20 วัน ตั้งแต่เริ่ มหว่านข้าวจะทาการใส่ ปุ๋ยรอบแรก ช่วยให้ขา้ วโตดี ซึ่ ง
ปริ มาณของปุ๋ ยจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของที่นา ระหว่างนี้จะคอยระวังแมลงรบกวนหรื อโรคพืช หากเกิด
อาการต้องฉี ดยากาจัด หรื อฉี ดยาบารุ ง ถัดไปอีก 15-20 วัน จะใส่ ปุ๋ยรอบสอง ในช่ วงนี้ เทคนิ ค คือ
ต้องคอยระวังไม่ให้น้ าแห้งและคอยระวังศัตรู พืช และสุ ดท้ายเมื่อถึงวันที่ประมาณ 40-60 นับจากวัน
หว่าน ข้าวจะเริ่ มตั้งท้อง ชาวบ้านจะใส่ ปุ๋ยยูเรี ยเพื่อรับท้องข้าว ช่วงนี้ตอ้ งรักษาระดับน้ าให้ท่วมที่นา
อยูเ่ สมอเพื่อป้ องกันสัตว์รบกวน และรอเก็บเกี่ยว
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ขั้นตอนที่ 3 ผลผลิตข้าวเจ้าของชุ มชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) จะเก็บเกี่ ยวได้เมื่อครบ
100-120 วัน จะเป็ นข้าวที่มีคุณภาพสู ง ได้ราคาสู ง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น น้ าท่วม จะเก็บ
เกี่ ยวตั้งแต่ครบประมาณ 85-90 วัน แม้จะได้ราคาต่ า แต่ถา้ ปล่อยไว้ขา้ วจะยืนต้นตาย และเมื่อเก็บ
เกี่ยวเรี ยบร้อยแล้วจะนาส่ งโรงสี ทนั ที เพราะส่ วนใหญ่ไม่มียงุ ้ ฉางเป็ นของตนเอง
จากการศึกษากับผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญทั้ง 15 ท่าน สามารถสรุ ปกระบวนการทานาของชุมชน
บ้านข้าวงาม (นามสมมติ) ได้ดงั ภาพที่ 4.1
ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมดิน/ที่นา

ขั้นตอนที่ 2 การเพาะปลูก

ขึ้นน้ า

หว่าน

ตีดิน

คลุมหน้าเทือก

คราด

คลุมหญ้าใหญ่

ทาเทือก

ใส่ ปุ๋ยรอบแรก

เจาะร่ องน้ า

ฉีดยาคุมแมลง
ใส่ ปุ๋ยรอบสอง

รับท้องข้าว
ภาพที่ 4.1 กระบวนการทานาของชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ)

เก็บเกี่ยว
โรงสี
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4.5.2 ประเพณี/วัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วกับการทานา
จากการศึกษาเรื่ องประเพณี /วัฒนธรรมที่เกี่ ยวกับการทานาในชุ มชนบ้านข้าวงาม (นาม
สมมติ) พบว่า มี 3 พิธีกรรมที่ถือปฏิบตั ิอย่างแพร่ หลาย ได้แก่ พิธีรับขวัญแม่โพสพ (ร้อยละ 70.00)
โดยมี ความเชื่ อว่าเมื่ อทาแล้วจะได้ผลผลิ ตดี ข้าวเม็ดใหญ่ เพราะเชื่ อว่าในต้นข้าวนั้นมี สิ่งศักดิ์ ที่
เรี ยกว่า ขวัญข้าว หรื อ แม่โพสพ นัน่ เอง รองลงมา คือ พิธีแรกนา (ร้อยละ 15.00) เพื่อให้เป็ นสิ ริ
มงคลต่อครอบครัวและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยเชื่ อว่าจะทาให้ขา้ วอุดมสมบูรณ์ และพิธีแรกเกี่ยว (ร้ อยละ
10.00) จะเลือกทาในวันศุกร์ ที่ถือเป็ นวันดี ก่อนลงมือเกี่ยวข้าวจริ ง เชื่ อว่าจะทาให้เก็บเกี่ยวได้ดี ใน
ที่น้ ี มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญไม่ได้ทาพิธีกรรมอะไร (ร้ อยละ 5.00) ทั้งนี้ ผูศ้ ึ กษาได้สรุ ปข้อมูลไว้ใน
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงพิธีกรรมเกี่ยวกับการทานาของชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ)
พิธีกรรมเกี่ยวกับการทานา
1) พิธีรับขวัญแม่โพสพ
2) พิธีแรกนา
3) พิธีแรกเก็บ
4) ไม่ได้ประกอบพิธีกรรม

จานวน (n=15)*
14
3
2

ร้ อยละ (100.00)
70.00
15.00
10.00

1

5.00

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
4.5.3 วงจรการใช้ เวลาในรอบปี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญทั้ง 15 ท่าน จะทานาปี ละ 2 รอบโดยรอบแรกส่ วนใหญ่จะทานาในช่วง
ระหว่างเดื อนพฤศจิ กายน - กุมภาพันธ์ มากที่สุด (ร้ อยละ 66.66) รองลงมาจะทานาในช่ วงเดื อน
ธันวาคม - เมษายน (ร้อยละ 20.00) และเท่ากันสองลาดับ ได้แก่ ช่วงระหว่างเดื อนพฤศจิกายน มีนาคม และช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ (ร้อยละ 6.67) ตามลาดับ
สาหรับการทานาในรอบที่สองส่ วนใหญ่จะเริ่ มในช่ วงระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม
(ร้อยละ 60.00) รองลงมา คือ ช่ วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน (ร้ อยละ 20.00) ช่ วงระหว่าง
เดือนพฤษภาคม - สิ งหาคม (ร้อยละ 13.33) และช่วงระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน (ร้อยละ 6.67)
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ตามลาดับ โดยแต่ละวันทั้ง 15 คนจะเข้าที่นาทั้งสิ้ น 2 ช่วง ช่วงเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ 6.00 น.เป็ น
ต้นไป และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็ นต้นไป ซึ่งผูศ้ ึกษาได้สรุ ปข้อมูลไว้ในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงวงจรการใช้เวลาในการทานาของชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ)
วงจรการใช้ เวลาในการทานา
1) การทานารอบที่ 1
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
เดือนธันวาคม - เมษายน
2) การทานารอบที่ 2
เดือนเมษายน - กรกฎาคม
เดือนเมษายน - กันยายน
เดือนพฤษภาคม - สิ งหาคม
เดือนพฤษภาคม - กันยายน

จานวน (n=15)

ร้ อยละ (100.00)

10
1
1
3

66.66
6.67
6.67
20.00

9
1
2
3

60.00
6.67
13.33
20.00

ทั้งนี้ เมื่อเทียบช่วงเวลาในการทานากับกระบวนการทานาของชาวชุ มชน จะอธิ บายได้ดงั นี้
สาหรับการทานารอบแรก จะเริ่ มขั้นตอนการเตรี ยมดิน/ที่นาในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรื อธันวาคม
โดยมีกระบวนการต่างๆ ดังที่ ได้กล่าวไว้ในข้อ 4.5.1 จากนั้นประมาณ ส่ วนในขั้นตอนของการ
เพาะปลูกกิ นระยะเวลานานที่สุด (ประมาณ 2 - 3 เดือน แล้วแต่บา้ น) จะอยูใ่ นช่วงเดื อนธันวาคม
หรื อมกราคมหรื อกุมภาพันธ์ และในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจะอยูใ่ นช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรื อมีนาคม
หรื อเมษายน โดยจะขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ในแต่ละปี
ส่ วนการทานาในรอบที่ 2 นั้น จะเริ่ มเตรี ยมดิ น/ที่นาในช่ วงเดื อนเมษายนหรื อพฤษภาคม
เข้า สู่ ข้ นั ตอนการเพาะปลู ก ในช่ วงเดื อนพฤษภาคมหรื อมิ ถุนายนหรื อกรกฎาคม และเก็บเกี่ ย ว
ในช่วงเดือนกรกฎาคมหรื อสิ งหาคมหรื อกันยายน
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4.5.4 การคงอยู่ของภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับการทานาจุดแด่ นจุ ดแข็งของภูมิปัญญาที่มี
กระบวนการเรียนรู้ ถ่ ายทอดและสื บสานภูมิปัญญา
จากการศึกษาจะสังเกตได้วา่ รู ปแบบของกระบวนการทานา หรื อประเพณี อนั เกี่ยวเนื่ องกับ
ภูมิปัญญา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญทั้ง 15 คน ล้วนแต่มีความเหมือนหรื อคล้ายคลึงกันมาก เนื่ องจากมีการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่ นก่อน และคนในรุ่ นปั จจุบนั ก็มีความยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู ้ท้ งั หมดไปยัง
คนรุ่ นต่อไป ซึ่ งการถ่ายทอดดังกล่าวบางครั้งไม่ได้เป็ นทางการ แต่กลับเป็ นการสังเกตและร่ วมลง
มือปฏิบตั ิจริ งไปพร้อมๆ กันนัน่ เอง
ดังเช่นที่ขา้ วสวย (นามสมมติ) เล่าให้ฟังว่า ตนเองเริ่ มทานามาตั้งแต่มาตั้งแต่เด็กๆ จาได้วา่
เข้าไปที่นากับพ่อแม่ต้ งั แต่เรี ยนอยูช่ ้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 จนถึงตอนนี้ ก็มากกว่า 50 ปี และคลุกคลี
อยู่กบั การ ทานามาเรื่ อยๆ จนกระทัง่ เป็ นอาชี พหลักในปั จจุบนั อาศัยการสังเกตจากสิ่ งที่พ่อแม่ทา
ซึ่ งบางครั้งก็มีการสอบถามทาให้สามารถทานาได้อย่างทุกวันนี้ และตอนนี้เธอก็เริ่ มสอนลูกต่อไป
ด้านข้าวสุ ก (นามสมมติ) ก็บอกคล้ายคลึ งกันว่า ตนเองสามารถทานามาได้กว่า 20 ปี ก็
เพราะอาศัยดู จากคนที่ เคยท ามาก่ อนแล้ว และยินดี เป็ นอย่างยิ่งหากใครต้องการให้เขาถ่ ายทอด
ประสบการณ์ต่อไป เนื่องจากตนเองไม่มีลูกที่จะถ่ายทอดความรู ้ตรงนี้ให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่ากระบวนการเรี ยนรู ้ในการทานานั้นเกิดจากการ
สังเกตจากคนรุ่ นก่อนหรื อคนที่มีประสบการณ์มาก่อน (ร้อยละ 38.46) การลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
(ร้อยละ 38.46) และการพบเจอปัญหา/อุปสรรค (ร้อยละ 23.08) ตามลาดับ
และการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทานาของชุมชนบ้านข้าวงามประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ
1) การให้ร่วมลงมือปฏิบตั ิไปด้วยกัน (ร้อยละ 57.69) และ 2) การสอนด้วยวาจา (ร้อยละ 42.31) ซึ่ ง
ผูศ้ ึกษาได้สรุ ปข้อมูลไว้ในตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลกระบวนการเรี ยนรู ้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทานา
ประเด็นเรื่องภูมิปัญญาทีเ่ กีย่ วกับการทานา
1) กระบวนการเรี ยนรู้ในการทานา
สังเกตจากคนรุ่ นก่อน/ผูม้ ีประสบการณ์
การลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
การพบเจอปัญหา/อุปสรรค
2) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทานา
การให้ร่วมลงมือปฏิบตั ิไปด้วยกัน
การสอนด้วยวาจา

จานวน (n=15)*

ร้ อยละ (100.00)

15
15
9

38.46
38.46
23.08

11
15

42.31
57.69

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
จะเห็ นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่ นของชุ มชนบ้า นข้าวงาม* เป็ นไปตามกระบวนการกาเนิ ด
ภูมิปัญญาที่ประกอบด้วน 2 ส่ วนสาคัญ คือ ปั จจัยพื้นฐาน อันหมายถึงข้อมูลเก่า องค์ความรู ้เก่า และ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลที่สั่งสมมาแต่ด้ งั เดิม ในที่น้ ี คือ ความรู ้และประสบการณ์ของบรรพบุรุษที่
ได้ถ่ายทอดมาสู่ คนรุ่ นหลัง และอีกส่ วน คือ คน ซึ่ งถือเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุด เพราะจะเป็ นผูน้ าเอา
ปั จจัยมาเชื่อมต่อกับประสบการณ์ของตนเอง และมาผสมผสานกับวิธีการจัดการ หรื อสติปัญญา จึง
เกิดเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมบูรณ์นนั่ เอง

4.6 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสั งคมของชุ มชนในวิถีการทานาบนพืน้ ฐานภูมิปัญญาใน
ปัจจุบัน
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะทางสังคมของชุ มชนบ้านข้าวงาม* เป็ นชุ มชนขนาดไม่ใหญ่ อยู่
แบบพอเพียง มีความใกล้ชิดสนิทสนมแน่นแฟ้ น สามารถให้ความช่วยเหลือกันได้เมื่อถึงฤดูกาล ทา
นา และหากเมื่อบ้านใดมีกิจกรรมต่างๆ ชาวชุ มชนจะไปร่ วมช่วยเหลือเสมอ อย่างไรก็ตามแม้วา่ แต่
ละครัวเรื อนและในชุ มชนเองจะสามารถอยู่ได้โดยมีชีวิตแบบพอเพียง แต่การทานาในแต่ละครั้ ง
บางคนยังต้องมีการกูเ้ งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรื อกองทุน
หมู่บา้ นมาเพื่อลงทุน ถือเป็ นการก่อหนี้เพื่อรอรายได้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวได้
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ทั้งนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญส่ วนใหญ่ตอ้ งกูเ้ งินเพื่อมาทานา (ร้อยละ 40.00) รองลงมา คือ ใช้
เงินของตนเองบางส่ วนและกูเ้ งินบางส่ วน (ร้อยละ 33.33) และใช้เงินตนเองทั้งหมด (ร้อยละ 26.67)
ตามลาดับ ซึ่งผูศ้ ึกษาได้สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 แสดงแหล่งเงินทุนในการทานาของชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ)
แหล่ งเงินทุนในการทานา
1) ทุนตนเองทั้งหมด
2) กูเ้ งินทั้งหมด
3) ทุนตนเองบางส่ วนและกูเ้ งินบางส่ วน

จานวน (n=15)
4
6
5

ร้ อยละ (100.00)
26.67
40.00
33.33

4.7 ความเกีย่ วเนื่องกับความมัน่ คงทางอาหารในมิตติ ่ างๆ
ประเด็ น เรื่ อ งความมัน่ คงทางอาหารในทัศ นะของชาวชุ ม ชนบ้า นข้า วงาม* มี ความ
เกี่ยวเนื่องกับอาชีพการทานาทั้งสิ้ น โดยมีประเด็นหลัก ได้แก่ การคงอยูข่ องอาชี พ ในความหมายว่า
การทานาจะไม่สูญหายไปจากสังคมไทย เพราะถือเป็ นอาชีพที่สาคัญต่อการผลิตอาหารให้กบั สังคม
รวมถึงการมีผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลผลิตต้องมีปริ มาณมาก สอดคล้องกับความต้องการ
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายราคาข้าวที่เอื้อต่อชาวนา ประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ จึงช่วยให้ครอบครัว
ชาวนาเองนั้นเกิดความมัน่ คง สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่า ถูกต้องตามหลักโภชนาการอยูเ่ สมอ
โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญส่ วนใหญ่บอกว่าประเด็นความมัน่ คงทางอาหารที่สาคัญ คือ ราคา
รับซื้ อข้าวที่สูง (ร้อยละ 40.62) รองลงมา คือ ผลผลิตข้าวที่ได้มีคุณภาพสู ง (ร้อยละ 34.38) ถัดมา คือ
การดารงอยูข่ องอาชี พทานา (ร้อยละ 18.75) และผลผลิตข้าวมีปริ มาณสู ง (ร้อยละ 6.25) ตามลาดับ
ทั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้สรุ ปข้อมูลไว้ในตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 แสดงประเด็นความมัน่ คงทางอาหารในทัศนะของชุมชน

1)
2)
3)
4)

ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
การดารงอยูข่ องอาชีพทานา
ผลผลิตข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ผลผลิตข้าวมีปริ มาณสู ง
ราคารับซื้ อข้าวสู ง

จานวน (n=15)*
6
11
2
13

ร้ อยละ (100.00)
18.75
34.38
6.25
40.62

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

4.8 ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
ปั ญหาและอุปสรรคในการทานา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญส่ วนใหญ่บอกว่า เป็ นเรื่ องของราคา
ข้าวที่ตกต่า (ร้อยละ 32.60) รองลงมา คือ โรคที่เกี่ยวกับข้าว (ร้อยละ 28.26) ภัยแล้ง (ร้อยละ 21.74)
สัตว์รบกวน (ร้อยละ 8.70) น้ าท่วม (ร้อยละ 4.35) และขาดความรู ้ใหม่ๆ (ร้อยละ 4.35) ตามลาดับ
ทั้งนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญได้เสนอแนะแนวทางแก้ไข้ไว้ 2 ข้อ ได้แก่ 1) ภาครัฐต้องกาหนด
นโยบายราคาข้าวให้สูงขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อชาวนาวอย่างแท้จริ ง (ร้อยละ 73.68) และ 2) ให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องเข้ามาให้ความรู ้ ใหม่ๆ เกี่ยวกับการทานาอยู่เสมอ (ร้อยละ 26.32) ซึ่ งผู้
ศึกษาได้สรุ ปข้อมูลไว้ในตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ประเด็นเรื่องภูมิปัญญาทีเ่ กีย่ วกับการทานา
1) ปัญหา/อุปสรรคในการทานา
โรคที่เกี่ยวกับข้าว
สัตว์รบกวน
ภัยแล้ง
น้ าท่วม
ราคาข้าวตกต่า
ขาดความรู ้ใหม่ๆ
2) ข้อเสนอแนะ
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ/ผูเ้ กี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู ้
ภาครัฐกาหนดนโยบายราคาข้าวให้สูงขึ้น

จานวน (n=15)*

ร้ อยละ (100.00)

13
4
10
2
15
2

28.26
8.70
21.74
4.35
32.60
4.35

5
14

26.32
73.68

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

4.9 สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ป บริ บทที่ เชื่ อมโยงกับ ภู มิ ปั ญ ญาข้า วซึ่ ง มี ผ ลต่ อความมัน่ คง
ทางอาหารในทัศนะของชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) ดังนี้
4.9.1 บริบทชุ มชน
พบว่าการถื อครองที่ดินในพื้นที่ยงั คงเป็ นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ด้ งั เดิ มเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งบาง
ครอบครัวทานาในที่ดินของตนเอง แต่บางครอบครัวเช่ าที่นาของคนอื่นในชุ มชน และนิ ยมปลูก
ข้าวเจ้าเป็ นหลักเพราะลักษณะพื้นที่ที่เป็ นดินเหนี ยว โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู ้อนั ได้แก่ วิธีการ
กระบวนการ ตลอดจนวัฒนธรรม ความเชื่ อต่างๆ ผ่านบรรพบุรุษและผูร้ ู ้ ในชุ มชนหรื อครอบครัว
จึงหล่อหลอมเป็ นภูมิปัญญาที่มีความเฉพาะของชุมชน
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4.9.2 บริบทภายในประเทศ
นโยบายของรัฐบาลนับว่ามีผลต่อความมัน่ คงทางอาหารของชุ มชนอย่างยิ่ง โดยชาวชุ มชน
มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้องกาหนดราคารับซื้ อข้าวให้สูงขึ้น เนื่ องจากการผลิ ต
ข้าวของชุมชนไม่ได้มีไว้เพื่อรับประทานในครัวเรื อน แต่เป็ นการผลิตเพื่อขายทั้งหมด ดังนั้น การที่
ครัวเรื อนจะมีความมัน่ คงทางอาหารอย่างแท้จริ งจึงต้องอาศัยรายได้จากการขายข้าวเป็ นหลัก ทาให้
ต้องพึ่งพิงกลไกด้านราคาจากภาครัฐเป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ ชาวชุ มชนยั ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเรี ยนรู ้ สิ่ งใหม่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ซึ่ งชาวชุ มชนเห็นว่าจะสามารถช่วยให้การผลิ ต
ข้าวได้ผลผลิตที่คุณภาพดีข้ ึน และได้ปริ มาณมากขึ้นอีกด้วย
4.9.3 บริบทภายนอกประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการทานาของชาวชุ มชน
เนื่องจากบางช่วงแล้งจัด บางช่วงน้ าท่วมขังเป็ นเวลานาน และยังนามาซึ่ งโรคที่เกี่ยวกับข้าวอีกด้วย
ทาให้ชาวชุมชนต้องปรับการทานาโดยคานึงถึงฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ไม่พบว่าปั จจัยเรื่ องวิกฤตอาหาร การแย่งพื้นที่เพาะปลูกของพืชพลังงาน และนโยบายด้านการค้า
เสรี มีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางอาหารของชาวชุมชน

บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “ภูมิปัญญาข้าวกับความมัน่ คงทางอาหารในประเทศไทย” มีวตั ถุประสงค์
ในการศึกษา ดังนี้
1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการทานาของชุ มชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) อาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และรวบรวมเป็ นองค์ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาข้าว
2) เพื่อศึกษาผลของภูมิปัญญาข้าวในท้องถิ่นต่อความมัน่ คงทางอาหารของชุ มชนบ้านข้าวงาม
(นามสมมติ) อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3) เพื่อศึ กษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้ภูมิปัญญาข้าวในท้องถิ่ นต่อ
ความมัน่ คงทางอาหาร
การศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพโดยเก็บรวบข้อมูลแบบวิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ (Key-Informant) ควบคู่กบั การสังเกต จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญจานวน
15 คน รวมทั้ง ยังได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

5.1 สรุปการศึกษา
5.1.1 ภูมิปัญญาในการทานาของชุ มชนบ้ านข้ าวงาม*
จากการศึกษาเรื่ อง “ภูมิปัญญาข้าวกับความมัน่ คงทางอาหารไทย” ในบริ บทของชุมชนบ้าน
ข้าวงาม (นามสมมติ) พบว่า
5.1.1.1 ภูมิปัญญาด้านกระบวนการทานาของชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ)
แต่เดิ มชุ มชนบ้านข้าวงาม* ทดลองปลูกข้าวมาหลากหลายสายพันธุ์ แต่ทา้ ยที่ สุด
เพราะพื้นที่มีลกั ษณะเป็ นดิ นเหนี ยวทาให้ขา้ วเจ้าเป็ นพันธุ์ ที่สามารถเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตดี
ที่สุด นอกจากนี้ จากการพัฒนาภูมิปัญญาของชาวชุมชนยังทาให้ การทานาได้เปลี่ยนแปลงจากการ
ทานาดาในอดี ตมาเป็ นการทานาปรังที่ทาให้ผลผลิ ตดี ข้ ึน และใช้วิธีการหว่าน เนื่ องจากเป็ นพื้นที่
ราบลุ่มเกิดน้ าท่วมขังอยูบ่ ่อยครั้ง
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และกระบวนการท านาของชุ ม ชนบ้า นข้า วงาม (นามสมมติ ) แม้ว่ า จะมี ค วาม
คล้ายคลึงกับข้อมูลอ้างอิง แต่พบว่ามีรายละเอียดปรี กย่อยที่เพิ่มขึ้นมาในหลายขั้นตอน อย่างไรก็
ตามแต่ละบ้านอาจจะไม่ได้ดาเนิ นการเช่ นเดี ยวกันทั้งหมด โดยตัดบางขั้นตอนออกไปขึ้ นอยู่กบั
บริ บทในขณะนั้น เช่น สถานการณ์น้ า สภาพภูมิอากาศ และโรคติดต่อ
โดยขั้นตอนแรก คื อ การเตรี ย มดิ น /ที่ น า จะเริ่ ม ต้น ด้วยการขึ้ น น้ า เพื่ อ แช่ ฟ างที่
หลงเหลือจากการทานารอบก่อนให้กลายเป็ นปุ๋ ยธรรมชาติ จากนั้นทาการตีดินให้ฟูลกั ษณะเดียวกับ
การไถ เพื่อพลิ กดิ นให้สัมผัสกับอากาศและออกซิ เจน เป็ นการทาลายวัชพืชและโรคพืชบางชนิ ด
และยังเป็ นการย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงอีกด้วย ต่อมาเป็ นการคราดหรื อใช้ลูกทุบ เพื่อเอาเศษวัชพืช
ออกอีกครั้งและเพื่อให้ดินเล็กลงกว่าเดิ มจนเหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของข้าว โดยส่ วนใหญ่แล้ว
ขั้นตอนการเตรี ยมที่ดินทัว่ ๆ ไปจะทาเพียงขั้นตอนนี้ แต่ของชุ มชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) จาก
ขั้นตอนนี้ จะมี การท าเทื อก เพื่ อปรั บระดับ พื้นที่ ใ ห้มีค วามสม่ า เสมอ สร้ างความสะดวกในการ
ควบคุมดูแลการให้น้ า และลาดับสุ ดท้ายสาหรับการเตรี ยมดินของชุ มชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ)
คือ การเจาะร่ องน้ าเพื่อความสะดวกในการนาน้ าเข้าที่นา ชาวบ้านได้กล่ าวถึ งเทคนิ คเล็กๆ จาก
ประสบการณ์วา่ ในระหว่างที่เตรี ยมดินนั้นให้แช่ขา้ วที่จะใช้หว่านไว้ล่วงหน้าเป็ นเวลา 1 คืน
ขั้นตอนที่ 2 คือ การเพาะปลูก ชาวชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) จะใช้วธิ ี หว่านด้วยเมล็ด
พันธุ์ ที่คดั แยกเก็บไว้จากการทานาในครั้ งก่ อน ทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน แล้วทาการคลุมหญ้าหรื อที่
เรี ยกว่าคลุ มหน้าเทือก เป็ นการฉี ดยาคลุ มหญ้าไว้ไม่ให้เกิดวัชพืช ทิ้งไว้ประมาณ 8-12 วัน จากนั้น
ฉี ดยาอีกรอบ เรี ยกว่า คลุมหญ้าใหญ่ เป็ นการฆ่าหญ้าหรื อวัชพืชที่โตขึ้นมา ป้ องกันหญ้าหรื อวัชพืช
แย่งอาหารต้นข้าว เมื่อครบ 20 วัน ตั้งแต่เริ่ มหว่านข้าวจะทาการใส่ ปุ๋ยรอบแรก ช่วยให้ขา้ วโตดี ซึ่ ง
ปริ มาณของปุ๋ ยจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของที่นา ระหว่างนี้จะคอยระวังแมลงรบกวนหรื อโรคพืช หากเกิด
อาการต้องฉี ดยากาจัด หรื อฉี ดยาบารุ ง ถัดไปอีก 15-20 วัน จะใส่ ปุ๋ยรอบสอง ในช่ วงนี้ เทคนิ ค คือ
ต้องคอยระวังไม่ให้น้ าแห้งและคอยระวังศัตรู พืช และสุ ดท้ายเมื่อถึงวันที่ประมาณ 40-60 นับจากวัน
หว่าน ข้าวจะเริ่ มตั้งท้อง ชาวบ้านจะใส่ ปุ๋ยยูเรี ยเพื่อรับท้องข้าว ช่วงนี้ตอ้ งรักษาระดับน้ าให้ท่วมที่นา
อยูเ่ สมอเพื่อป้ องกันสัตว์รบกวน และรอเก็บเกี่ยว
ขั้นตอนที่ 3 ผลผลิตข้าวเจ้าของชุ มชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) จะเก็บเกี่ ยวได้เมื่อครบ
100-120 วัน จะเป็ นข้าวที่มีคุณภาพสู ง ได้ราคาสู ง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น น้ าท่วม จะเก็บ
เกี่ ยวตั้งแต่ครบประมาณ 85-90 วัน แม้จะได้ราคาต่า แต่ถา้ ปล่อยไว้ขา้ วจะยืนต้นตาย และเมื่อเก็บ
เกี่ยวเรี ยบร้อยแล้วจะนาส่ งโรงสี ทนั ที เพราะส่ วนใหญ่ไม่มียงุ ้ ฉางเป็ นของตนเอง
5.1.1.2 กระบวนการเรี ยนรู ้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทานา
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กระบวนการเรี ยนรู ้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทานาของชาวชุ มชนบ้านข้าวงาม*
สอดคล้องกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้อธิ บายไว้วา่ 1) การทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง
2) การคิดร่ วมกัน 3) การสร้างกิจกรรมหรื อการทางานร่ วมกัน และ 4) การบรรยายหรื อเวทีชาวบ้าน
ซึ่ งจากการศึกษานั้นพบว่า กระบวนการเรี ยนรู้ในการทานาของชาวชุมชนบ้านข้าวงาม*
นั้น มีอยู่ 3 ประเด็นที่สาคัญได้แก่ 1) เกิ ดจากการสังเกตจากคนรุ่ นก่อนหรื อคนที่มีประสบการณ์ มาก่อน
2) การลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และ 3) การพบเจอปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการทานา
ส่ ว นการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาการท านาของชุ ม ชนบ้า นข้า วงามประกอบด้ว ย 2
ลักษณะ คือ 1) การให้ร่วมลงมือปฏิบตั ิไปด้วยกัน และ 2) การสอนด้วยวาจา
5.1.1.3 วิถีชีวติ ชาวนาในชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ)
ชาวชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) จะเริ่ มนาฬิกาชี วิตตั้งแต่เวลาประมาณ 5.00 น.
เป็ นต้นไป โดยจะเข้าที่นาช่วงแรกตอนประมาณ 6.00 น. เพื่อดาเนิ นการทานาในขั้นตอนต่างๆ และ
ใช้ชีวิตอยูจ่ นถึ งเวลาทานอาหารเที่ยง บางท่านกลับไปทานอาหารที่บา้ น บางท่านเตรี ยมอาหารไป
ด้วยตั้งแต่เช้า จากนั้นเป็ นเวลาพักผ่อน หรื อบางท่านจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้ ไปประกอบอาชี พเสริ ม
ต่างๆ เช่น รับจ้าง และเข้าที่นาอีกครั้งช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. เป็ นต้นไป
ในแต่ละปี ชาวชุ มชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) จะทานา 2 รอบ โดยรอบแรกจะมี
อยู่ 4 ช่วง ได้แก่ 1) เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2) เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 3) เดือนธันวาคม กุมภาพันธ์ และ 4) เดือนธันวาคม - เมษายน สาหรับรอบที่ 2 มีอยู่ 4 ช่วงด้วยกัน ได้แก่ 1) เดือน
เมษายน - กรกฎาคม 2) เดือนเมษายน - กันยายน 3) เดือนพฤษภาคม - สิ งหาคม และ 4) เดือน
พฤษภาคม - กันยายน
5.1.1.4 ประเพณี /วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการทานา
ชาวชุ ม ชนบ้า นข้า วงาม (นามสมมติ ) ยัง คงไว้ซ่ ึ ง ประเพณี ที่ สื บ ทอดกันมาตั้ง แต่
โบราณ โดยได้ดาเนินพิธีกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1) พิธีรับขวัญแม่โพสพ โดยมีความเชื่ อว่าเมื่อทา
แล้วจะได้ผลผลิ ตดี ข้าวเม็ดใหญ่ 2) พิธีแรกนา เพื่อให้เป็ นสิ ริมงคลต่อครอบครัวและผูเ้ กี่ ยวข้อง
โดยเชื่ อว่าจะทาให้ขา้ วอุดมสมบูรณ์ 3) พิธีแรกเก็บ จะเลื อกทาในวันศุกร์ ที่ถือเป็ นวันดี ก่อนลงมือ
เกี่ยวข้าวจริ ง เชื่อว่าจะทาให้เก็บเกี่ยวได้ดี
5.1.1.5 แหล่งเงินทุนในการทานาของชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ)
ลักษณะการลงทุนในการทานาแต่ละครั้งของชาวชุ มชนบ้านข้าวงาม ประกอบด้วย
1) เงินทุนของตนเองทั้งหมด 2) กูเ้ งินจากแหล่งเงินกูท้ ้ งั หมด และ 3) เป็ นเงินของตนเองบางส่ วน
และกูเ้ งินบางส่ วน
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5.1.2 ผลของภูมิปัญญาข้ าวในท้ องถิ่นต่ อความมั่นคงทางอาหารในครั วเรื อนของชุ มชน
บ้ านข้ าวงาม (นามสมมติ)
จากการทบทวนวรรณกรรมความมัน่ คงทางอาหารจะต้องมีองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ
ประกอบด้วย 1) การมีอาหารเพียงพอ หมายถึง การมีอาหารในปริ มาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่
เหมาะสม 2) การเข้าถึงอาหาร หมายถึง การเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อการหาอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ 3) การใช้ประโยชน์จากอาหาร หมายถึง การใช้ประโยชน์จากอาหารในการบริ โภค
โดยมีปริ มาณอาหารที่เพียงพอ มี สุขอนามัย ทาให้ความเป็ นอยู่ทางกายภาพได้รับการตอบสนอง
อย่างเพียงพอ และ 4) การมีเสถียรภาพด้านอาหาร หมายถึง ประชาชนหรื อครัวเรื อนหรื อบุคคลต้อง
เข้าถึงอาหารอย่างเพียงตลอดเวลา ไม่มีความเสี่ ยงในการเข้าถึงอาหารเมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นมา
อย่างกะทันหัน
อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาข้อมูลที่ได้รับจากชาวชุ มชนบ้านข้าวงาม* พบว่า ชาวชุ มชนไม่ได้
ทานาเพื่ อการบริ โภคภายในครอบครั ว เนื่ องจากข้าวที่ ป ลู ก ไม่ ใ ช่ พ นั ธุ์ ส าหรั บ นามาบริ โภคใน
ชี วิตประจาวัน ดังนั้น ความมัน่ คงทางอาหารในบริ บทของชุ มชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ ) จึ ง
เกี่ยวข้องกับรายได้จากการขายข้าวนัน่ เอง ชาวชุ มชนจึงให้ความสาคัญกับคุณภาพของผลผลิต และ
นโยบายด้านราคาในการรับซื้ อข้าวจากทางรัฐบาลเป็ นอย่างมาก เพราะทั้งสองปั จจัยนี้ ลว้ นมีส่วน
สาคัญในการกาหนดรายได้ครัวเรื อน ซึ่ งชาวชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) ยังไม่มีปัญหาในการ
เข้าถึงอาหารมากนัก ทั้งยังมีความมัน่ คงทางอาหารระดับครัวเรื อน สามารถใช้รายได้จากการขาย
ข้าวในการเข้าถึ งอาหารอย่างเพียงพอ เป็ นอาหารที่ คุณค่าทางโภชนาการ และไม่ขาดแคลน แต่
ปั ญหา คือ การไม่มีเงิ นออมเพราะต้องแบ่งรายได้ไปชาระเงิ นที่กู้มาเพื่อทานา และใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว
5.1.3 ปั ญหา อุ ปสรรค และข้ อ เสนอแนะ จากการใช้ ภู มิปัญญาข้ า วในท้ องถิ่น ต่ อความ
มั่นคงทางอาหาร
จากการศึ กษาพบว่า ปั ญหาและอุ ปสรรคที่ ชาวชุ มชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ ) ได้รับ
ผลกระทบบ่อยครั้ง ประกอบด้วย 1) โรคที่เกี่ยวกับข้าว 2) สัตว์รบกวน 3) ภัยแล้ง 4) น้ าท่วม 5) ราคา
ข้าวตกต่า และ 6) การขาดความรู ้ ใหม่ๆ ซึ่ งมีเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก้ไข้ ประกอบด้วย 1)
ภาครัฐต้องกาหนดนโยบายราคาข้าวให้สูงขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อชาวนาวอย่างแท้จริ ง และ 2) ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูเ้ กี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู ้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการทานาอยูเ่ สมอ
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 เชิงนโยบาย
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทานาควรตระหนักถึงความสาคัญของการให้ความรู้
แก่ชาวนา โดยเข้าให้ความรู ้ให้กบั ชาวนาในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ เช่น ความรู ้เกี่ยวกับพันธุ์ขา้ วใหม่ๆ
โรคภัยใหม่ ๆ รวมถึ งวิธี การป้ องกันแก้ไข ตลอดจนเทคโนโลยีที่ท นั สมัย และสถานการณ์ ข อง
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั
2) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายเกี่ยวกับราคาข้าวที่ลงตัว กล่าวคือ
เอื้ อประโยชน์ต่อชาวนา แต่ไม่ทาลายระบบเศรษฐกิ จของประเทศ เพื่อชี วิตความเป็ นอยู่ที่ดีของ
ชาวนา และการเข้าถึงอาหารของประชาชน
5.2.2 เชิงปฏิบัติการ
1) ชาวนาในยุคปั จจุบนั จาเป็ นต้องหาอาชี พเสริ ม รองรับปั ญหารายได้ที่ไม่แน่นอน
จากการทานาในแต่ละครั้ง เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่มนั่ คงของครัวเรื อน
2) จัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ที่ง่ายและเห็นผลชัดเจนที่สุด
3) ควรมีการพัฒนาข้าวเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสู งขึ้น
5.2.3 เชิงวิชาการ
1) ควรกระตุน้ ให้คนรุ่ นหลังเห็นความสาคัญของอาชี พทานา เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งอาชี พ
นี้ต่อไป
2) ควรบรรจุภูมิปัญญาในการทานาไว้ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอน เพื่อสร้ างพื้น
ฐานความรู ้ในเรื่ องดังกล่าวในกับเยาวชนไทย เป็ นอีกทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต
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