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การศึกษาน้ีเพื่อ 1) ศึกษาภูมิปัญญาในการทาํนาของชุมชนบ้านข้าวงาม อาํเภอบางไทร 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และรวบรวมเป็นองค์ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาข้าว 2) ศึกษาผลของ      

ภูมิปัญญาขา้วในทอ้งถ่ินต่อความมัน่คงทางอาหารของชุมชน บา้นขา้วงาม อาํเภอบางไทร จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ จากการใช้ภูมิปัญญาขา้วใน

ทอ้งถ่ินต่อความมัน่คงทางอาหาร โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเจาะจงกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั 15 

คน เป็นผูน้าํชุมชน สมาชิกในชุมชนท่ีประกอบอาชีพและ/หรือมีความรู้ความเช่ียวชาญในการทาํนา  

ผลการศึกษาพบวา่ 1) ชุมชนปลูกขา้วเจา้เป็นหลกั เพราะลกัษณะพื้นท่ีเป็นดินเหนียว ทาํนาปี

ละ 2 รอบ คือ เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์ และเดือนเมษายน - กรกฎาคม มีพิธีกรรมท่ีสําคญัมาก

สุด คือ รับขวัญ แม่โพสพ  กระบวนการเรียน รู้เกิดจากการสังเกตจากคนรุ่นก่อนและผู ้มี

ประสบการณ์ ใช้วิธีให้ร่วมลงมือปฏิบติัไปดว้ยกนัเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา 2) ความมัน่คงทาง

อาหารในทศันะของชุมชน คือ ผลผลิตขา้วมีคุณภาพ การดาํรงอยู่ของอาชีพ และผลผลิตมีปริมาณ

สูง 3) ปัญหา อุปสรรคท่ีพบบ่อย คือ โรค สัตวร์บกวน ภยัแลง้ นํ้าท่วม ราคาตกตํ่า และขาดความรู้  

ขอ้เสนอสําคญัคือ ควรมีการถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่แก่ชาวนา

เสมอ  อาจเป็นการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน รวมทั้งกระตุน้ให้คนรุ่นหลงัเห็นความสําคญัของอาชี

ทาํนา นอกจากน้ีตอ้งกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบัราคาขา้วให้เหมาะสม กระนั้นชาวนาควรหาอาชีพ

เสริมเพื่อรองรับปัญหารายไดท่ี้ไม่แน่นอน และควรพฒันาขา้วเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าทางการตลาด

สูงข้ึน 

 



ABSTRACT 
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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.  

 



กติตกิรรมประกาศ 

 

เม่ือมีโอกาสไดเ้ร่ิมเขียนหนา้น้ีก็เกิดความรู้สึกอยากขยายพื้นท่ีหนา้กระดาษใหใ้หญ่ออกไป

จนเท่าขนาดของสนามฟุตบอล เพราะคาํขอบคุณท่ีอยากส่ือถึงทุกท่านมีมากเกินกวา่ 1 หนา้กระดาษ

จะบรรยายได้หมด อย่างไรก็ตาม เม่ือไม่สามารถเป็นเช่นนั้ นได้ อนัดับแรกจึงต้องขอขอบคุณ

เจ้าหน้าท่ีคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือดําเนินการ         

อนัเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ขอบพระคุณคณาจารยท่ี์ให้เกียรติเป็นกรรมการ

สอบทั้งยงัให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ ขอบพระคุณอาจารย ์ดร.หล่ี เหรินเหลียง ท่ีรับเป็นอาจารย์

ท่ีปรึกษา ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอาํพร เป็นอยา่งสูงสาํหรับทุกกระบวนการศึกษา 

นอกจากน้ี ยงัตอ้งขอบคุณคุณชมพู่ ผูใ้หญ่บ้านใจดีท่ีกรุณาแนะนําผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญั 

สําหรับบุคคลท่ีขาดไม่ไดเ้ป็นอนัขาด คือ ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 15 ท่าน ท่ีสละเวลามาให้ขอ้มูลและความรู้

จนเกิดเป็นผลงานช้ินน้ีข้ึนได ้ขอบคุณมากค่ะ  

ตลอดระยะเวลาการลงมือทาํวิทยานิพนธ์เล่มน้ีไดเ้กิดอุปสรรคหลากหลาย แต่ดว้ยความ

เข้าใจและส่งเสริมจากครอบครัวจึงทาํให้มีกาํลังใจสู้ต่อไป ขอบคุณป๊า - นายสมศกัด์ิ เกตสมิง      

ขอบคุณแม่ - นางปราณี เกตสมิง ซ่ึงแม้ท่านจะไม่ได้มีโอกาศศึกษาในระดับสูงแต่กลับเป็นผู ้

ผลกัดนัหลกัใหลู้กไดรั้บโอกาสทางการศึกษาสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และขอบคุณนอ้งสาวสุดท่ีรัก 

นางสาวสุดาวรรณ เกตสมิง ท่ีอยูเ่คียงขา้งเสมอมา 

ทา้ยท่ีสุดขอขอบคุณชาวนาไทยทุกท่านท่ีเป็นเร่ียวแรงสําคญัในการผลิตอาหารหลกัให้คน

ไทยทั้งชาติมีขา้วคุณภาพสาํหรับบริโภคตลอดมา  

 

จิรัญภรณ์ เกตสมิง 

มกราคม 2560 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ความมั่นคงทางอาหารกําลังเป็นความท้าทายประการหน่ึง ท่ีประชาคมโลกกําลังให้

ความสําคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ โดยปัจจยัท่ีคุกคามต่อความมัน่คงทางอาหารประกอบดว้ยการเพิ่มข้ึน

ของประชากรโลก การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก การท่ีพืชอาหารถูกเปล่ียนไปใช้เป็น

พืชพลงังาน และการกา้วสู่นโยบายการคา้เสรี (สมพร อิศวิลานนท์, 2555) นอกจากน้ี ความมัน่คง

ทางอาหารยงัมีความเก่ียวพนักับวิกฤตการณ์ทางอาหาร เน่ืองจากหลายประเทศกาํลังเผชิญกับ

วิกฤตการณ์อาหาร ในระดับท่ีเรียกว่า ทุพภิกขภยั ซ่ึงเป็นสภาวะการขาดแคลนอาหาร ท่ีมกัจะ

ตามมาดว้ยสภาวะทุพโภชนาการ การอดอยาก และการเพิ่มจาํนวนการเสียชีวิต (ศรุตา นิติวรการ, 

2557) จนองค์การอาหารและเกษตรแห่งองค์การสหประชาชาติ (Food and Agriculture: FAO, 

2009) ระบุว่า ไม่มีสงครามใดในโลกน้ีจะทาํให้ประชาชนตอ้งเสียชีวิตทุกๆ นาทีและทุกๆ วนัได้

มากเท่าน้ี แสดงให้เห็นถึงภยัพิบติัสําคญัในการคร่าชีวิตของมนุษยจ์าํนวนมหาศาล ปัจจุบนัวิกฤต

อาหารถูกจดัอยูใ่นความเส่ียงสาํคญัลาํดบัท่ี 8 ของโลก (World Economic Forum, 2014) 

วกิฤตการณ์อาหารไดก้ลายเป็นเร่ืองสําคญัท่ีสุดในปัจจุบนั ซ่ึงพวงผกา แกว้กรม และคณะ 

(2553: 6-7) ไดจ้าํแนกเหตุผลไวด้งัน้ีคือ 

1) อาหารจะไม่ใช่สินคา้ราคาถูกอีกต่อไป ราคาอาหารจะผูกติดกบัราคานํ้ ามนัมาก

ข้ึน ดว้ยเหตุผลการเปล่ียนแปลงเร่ืองพื้นท่ีผลิตพืชอาหารเป็นพืชพลงังาน และการนาํผลผลิตอาหาร

มาแปลงเป็นพลงังาน 

2) วกิฤตอาหารเกิดข้ึนเร็วกวา่ท่ีคิด เพราะภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา  

3) กลไกการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม การเก็งกาํไร รวมถึงการผูกขาดอาหารทาํให้ประเด็น

เร่ืองอาหารเป็นประเด็นท่ีซบัซอ้นมากกวา่การผลิตอาหารท่ีไม่เพียงพอ 
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นอกจากวิกฤตอาหารแลว้ ปัญหาความมัน่คงทางอาหารทวีความรุนแรงมากข้ึนยงัเป็นผล

มาจากสถานการณ์การแย่งยึดท่ีดิน (Land Grabbing) ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอยา่งมา ซ่ึงมกัเกิดข้ึนใน

รูปของการเขา้ครอบครองท่ีดินโดยการเช่า สัมปทาน และซ้ือขาย โดยบรรษทัและรัฐต่างๆ เขา้ไป

ถือครองท่ีดินขนาดใหญ่ ซ่ึงมีขนาดมากกวา่ 62,500 ไร่ ในประเทศอ่ืน ภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาใน

การใชป้ระโยชน์ยาวนาน 30-99 ปี เพื่อการผลิตอาหารและการส่งออกในภายหลงั (GRAIN, 2011) 

ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 อตัราการครอบครองท่ีดินของต่างชาติในประเทศต่างๆ  

แหล่งทีม่า: รายงานประจาํปี 2001 ขององคก์ร GRAIN  

 

ภาพที ่1.1  อตัราการครอบครองท่ีดินของต่างชาติในประเทศต่างๆ 

 

ภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลต่อความสมํ่าเสมอของผลผลิตทางการเกษตร ความผนัผวนของราคา

สินค้าเกษตรในตลาดโลก การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมและสังคมเมือง          

ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มและการให้ความสําคญัของการผลิตพืชอาหารลดลง เน้นการ

ผลิตพืชพลงังานมากข้ึน ซ่ึงลว้นแต่ทาํให้ราคาอาหารสูงข้ึนจนทาํให้ประชาชนท่ียากจนไม่สามารถ

เขา้ถึงได ้ตลอดจนค่านิยมและวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลง 

แมว้า่วกิฤตการขาดแคลนอาหารจะยงัไม่ส่งกระทบในระดบัท่ีรุนแรงต่อประเทศไทย หาก

พิจารณาจากขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งหลายๆ ดา้น อาทิ การส่งออกประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ี
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มีมูลค่าการส่งออกอาหารและสินคา้เกษตรสูงติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก นอกจากน้ี ประเทศไทยมี

พื้นท่ีทางการเกษตรทั้งหมดประมาณ 208,448 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.62 ของพื้นท่ีทั้ง

ประเทศ และเป็นพื้นท่ีเพาะปลูก (Arable Land) จาํนวน 152,000 ตางรางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 

29 ของพื้นท่ีทั้ งประเทศ ทาํให้พบว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการพึ่ งพาตนเองทางด้าน

อาหาร และความเพียงพอทางดา้นอาหาร โดยเฉพาะขา้วซ่ึงเป็นอาหารหลกัของไทย ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูก

ขา้วทั้งหมด 110,955 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมด  

อยา่งไรก็ตาม การจะสรุปวา่ประเทศไทยมีความมัน่คงทางดา้นอาหารก็ดูเหมือนจะเป็นการ

สรุปท่ีเร็วเกินไป โดยประการแรก หากพิจารณาข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) พบวา่ มีประชาชนคนไทยส่วนหน่ึงยงัจดัอยูใ่นกลุ่มผูอ้ดอยาก (Hunger) หรือ

อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ (Undernourished People) ขณะท่ีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชพลงังาน

ของรัฐบาลไดส่้งผลกระทบต่อการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร นั่นคือ ทาํให้ท่ีดินเพื่อผลิตพืชอาหาร

ลดลง  ซ่ึงในจาํนวนน้ี มีขา้ว ท่ีเป็นพืชอาหารหลกั ของประเทศไทย รวมอยู่ดว้ย เดชรัต สุขกาํเนิด 

(2556) กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีเพาะปลูกพืชพลงังาน ไดแ้ก่ ออ้ยโรงงาน มนัสําปะหลงั 

และปาล์ม นํ้ ามนั ระหวา่งปี 2548 ถึงปี 2555 วา่ เพิ่มข้ึน 5,461 ลา้นไร่ หรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 34 

เปรียบเทียบกบัการเพาะปลูกขา้ว ซ่ึงเป็นธัญพืชหลกั เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.1 พิจารณาเฉพาะขา้วนาปี 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.5 เดชรัต (2556) ยงัอา้งรายงานสถิติการเกษตรในประเทศไทย ประจาํปี 2555 

พบว่า พื้นท่ีเพาะปลูกข้าวในภาคใต้ ได้ลดลง 556,740 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 31.2 โดยมีเพียง 2 

จงัหวดัในภาคใต ้ไดแ้ก่ นครศรีธรรมราช และพทัลุงท่ีมีผลผลิตเพียงพอต่อความตอ้งการในปี 2554 

การศึกษาของ ชาลวิภา สุกใส และเออวดี เปรมษัเฐียร (2557) พบว่า แผนพฒันาพลงังาน

ทดแทน และพลงังานทางเลือกท่ีได้กาํหนดเป้าหมายการผลิตเอทานอลเท่ากบั 9 ล้านลิตรต่อวนั

ภายในปี 2564 และรักษาระดบัพื้นท่ีเพาะปลูกพืชพลงังานไวท่ี้ 7 ลา้นไร่ต่อปี ส่งผลกระทบทางตรง

ต่อพื้นท่ีเพาะปลูกพืชอาหาร โดยพื้นท่ีเพาะปลูกมนัสําปะหลงัจะเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 4.10 ต่อปี 

พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และถัว่มีแนวโนม้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.86, 0.17, 3.95 

และ 16.74 เฉล่ียต่อปี ตามลาํดบั 

นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความเส่ียงต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย       

หากปราศจากการจดัทาํยุทธศาสตร์ความมัน่คงทางอาหารท่ีดีมารองรับ ได้แก่ สถานการณ์ด้าน   

ฐานทรัพยากร ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีทาํการเกษตรและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การถือครอง

ท่ีดินมีความกระจุกตวักันมาก การถือครองท่ีดินภาคเกษตร สัดส่วนผลผลิตพืชอาหารและพืช

พลงังาน ความเส่ือมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณ์ด้านปัจจยัการผลิต ทั้งเร่ือง

พนัธุกรรมของพืชและสัตวใ์นการผลิตอาหาร การพึ่งพาปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร สถานการณ์ดา้น
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แรงงานภาคเกษตร ไม่ว่าจะเป็นภาวะหน้ีสิน หรือโครงสร้างแรงงานภาคเกษตร รวมถึงการวาง

แผนการผลิตและตลาด ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผลกระทบจากการเปิด

เสรีการคา้และความตกลงระหวา่งประเทศ นโยบายเก่ียวกบัดา้นความมัน่คงทางอาหารของประเทศ 

ตลอดจนการเขา้ถึงอาหารของประชาชน 

ในบรรดาฐานทรัพยากรดา้นเกษตร ปฏิเสธไม่ไดว้า่ ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญั และเป็น

หน่ึงในอาหารท่ีหล่อเล้ียงคนในประเทศให้เกิดความมัน่คงในอาหารซ่ึงในแต่ละปี ความตอ้งการ

บริโภคขา้วทัว่ประเทศสูงถึง 9-10 ลา้นตนัขา้วสาร และเม่ือเทียบกบัปริมาณการผลิตของประเทศท่ี

ผลิตไดป้ระมาณ 18-20 ลา้นตนัขา้วสาร ขา้วเป็นพื้นฐานท่ีสําคญัของระบบความมัน่คงทางอาหาร

ของประเทศไทย (ลดัดา วิริยางกูร, 2557) แต่กระนั้น ขา้วไทยกาํลงัเผชิญความท้าทายจากปัจจยั

ภายในและภายนอกประเทศหลายประการ จนมีความเส่ียงท่ีจะกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารได้

ในอนาคตอนัใกล ้ประการแรก ความทา้ทายท่ีมาจากนโยบายดา้นการเกษตรของรัฐบาลในหลายๆ 

รัฐบาล โดยเฉพาะโครงการรับจาํนาํขา้ว ดงัท่ี เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2556) ระบุวา่ โครงการรับ

จาํนาํขา้วเกิดผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ รวม 6 ประการ ซ่ึงหน่ึงในนั้น มีผลกระทบต่อ

ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนรวมอยู่ โดยตั้ งข้อสังเกตว่า การท่ีชาวนาท่ีมีฐานะยากจน        

ซ่ึงปกติปลูกขา้วเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน เม่ือราคารับจาํนาํขา้วสูง ชาวนาเหล่าน้ีจะนาํขา้ว

ออกจาํนาํทั้งหมด เพราะตอ้งการเงินไปใชจ่้าย เม่ือเงินหมดและไม่มีขา้วเหลือในยุง้ฉางสําหรับการ

บริโภคในครัวเรือน ตอ้งมีการกูเ้งินเพื่อนาํมาซ้ือขา้วบริโภคในราคาท่ีแพงกวา่การปลูกขา้วบริโภค

เอง นอกจากน้ี การทาํนาในรอบถดัไป ชาวนาไม่มีเมล็ดพนัธ์ุเหลืออยู่ เพราะนาํเขา้โครงการรับ

จาํนาํทั้งหมด จาํเป็นตอ้งกูห้น้ียมืสินมาซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วอีกต่อหน่ึง 

ประการถดัมา การพฒันาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจกระแสหลักท่ีผ่านมา ได้ทาํให้

สังคมไทยเปล่ียนแปลงแบบกา้วกระโดดไปสู่สังคมใหม่ท่ีมีความซับซ้อนในดา้นหน่ึงก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว แต่การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วโดยมอง

เร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลักได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของคนไทยและสังคมไทย ในภาค

การเกษตรก็เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะชาวนาท่ีจดัไดว้่ามีจาํนวนมากท่ีสุดในภาคเกษตร ประสบกบั

ภาวะขาดทุน มีหน้ีสิน ชาวนาส่วนหน่ึงตอ้งซ้ือขา้วกิน ขาดความมัน่คงทางดา้นอาหารทั้งในระดบั

ครอบครัวและชุมชน (เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ, 2548: 2) ก่อให้เกิดวิกฤติปัญหาต่อคุณภาพ

ชีวติ สังคม สุขภาพ และดุลยภาพของระบบนิเวศ 

แต่ในอีกดา้นหน่ึง ในการรับมือกบัความทา้ทายใหม่ต่อความมัน่คงทางอาหาร โดยเฉพาะ

ต่อขา้ว ชาวนาในบางพื้นท่ีได้มีการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตหันกลบัไปพึ่งธรรมชาติ อาศยัการทาํ

เกษตรอินทรียซ่ึ์งเป็นทางเลือกหน่ึงของระบบเกษตรในปัจจุบนั ซ่ึงท่ีผา่นมา ชาวนาในประเทศใน
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พื้น ท่ีภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ซ่ึงเป็นเขตพื้ นท่ี ท่ีได้รับการพัฒนาระบบ

ชลประทาน และเป็นพื้นท่ีหลักในการผลิตข้าวของประเทศไทย มีการรวมตวักันหลากหลาย

รูปแบบ ภายใตก้รอบแนวคิดของการจดักระบวนการเรียนรู้ของชุมชนนกัปฏิบติัพบวา่ใน 3 จงัหวดั 

ประกอบด้วย จงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดันครสวรรค์ และจงัหวดัพิจิตร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีชาวนา

รวมตวักนัชดัเจน เพื่อจดัการความรู้ในเร่ืองการทาํเกษตรอินทรีย ์มีความตอ้งการจะนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการพลิกฟ้ืนและปรับเปล่ียนวิถีการผลิตของชาวนา นอกจากนั้น ชาวนาในกลุ่มน้ี

ไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กรเอกชนท่ีตอ้งการขยายแนวคิดการทาํเกษตรอินทรียอ์อกไป ขณะท่ี

บางกลุ่มสนบัสนุนให้ชาวนาไทยกลบัมาให้ความสําคญักบัพนัธ์ุขา้วพืชบา้นมากข้ึน ดงัท่ี ดาวเรือง 

พืชผล (ประชาไท, 2557) กล่าวถึงเหตุผลท่ีต้องให้ความสําคญักับพนัธุกรรมข้าวพื้นบ้านก็คือ 

เน่ืองจากขา้วพื้นบา้นมีลกัษณะเด่นในดา้นต่างๆ 4 ประการหลกัๆ คือ 

1) ขา้วพื้นบ้านมีความหลากหลายในเร่ืองช่วงอายุ คือ มีระยะเวลาเจริญเติบโตท่ี

ต่างกนัเจริญเติบโตได้ในลกัษณะหรือนิเวศน์ท่ีหลากหลาย เช่น พื้นท่ีลุ่ม พื้นท่ีโคก พื้นท่ีทามนํ้ า

ท่วม ก็จะเหมาะกบัการปลูกขา้วในสายพนัธ์ุท่ีแตกต่างกนัไป 

2) ข้าวพื้นบ้านมีคุณสมบัติด้านคุณค่าทางโภชนาการท่ีหลากหลาย ผู ้บริโภค

สามารถเลือกบริโภคตามความชอบของตนเองได้ตามแต่ความชอบ ส่วนผูผ้ลิต (ผูป้ลูกหรือ

เกษตรกร) ก็สามารถเลือกปลูกเพื่อตอบสนองต่อผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายได ้

3) ในปัจจุบนัความแปรปรวนของสภาวะอากาศท่ีเกิดข้ึนจริง และรุนแรงมากข้ึน

เร่ือยๆเกษตรกรท่ีปลูกขา้วพื้นบา้นหลากหลายสายพนัธ์ุ จะทาํให้เกษตรกรลดความเส่ียงต่อผลิตได้

เป็นอยา่งดี 

4) ประการท่ี 4 จะเก่ียวขอ้งกบัการรักษาฐานทางพนัธุกรรม เพื่อคดัเลือก ปรับปรุง

และผสมพนัธ์ุขา้วใหม่เพื่อท่ีจะรับมือกบัสภาวะอากาศท่ีอาจเปล่ียนแปลงซ่ึงเกษตรกรไม่สามารถ

คาดเดาได ้เช่น ในอนาคตขา้วสายพนัธ์ุต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัอาจจะไม่เหมาะกบัสภาพอากาศท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต ดงันั้น การรักษาความหลากหลายของพนัธุกรรมขา้วพื้นบา้นจะทาํให้ลดความ

เส่ียงต่อความไม่ย ัง่ยนืทางอาหาร 

ท่ามกลางความทา้ทายใหม่ๆ ท่ีมีต่อการเพาะปลูกขา้ว จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจวา่ ความพยายาม

นําภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพาะปลูกขา้ว หรือ ภูมิปัญญาขา้ว กลับมาเป็นเคร่ืองมือ

สาํคญัในการสร้างความมัน่คงดา้นอาหารในประเทศไทยจะมีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเท่าใด และมี

อะไรบา้งเป็นปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะจากการใชภู้มิปัญญาขา้วในทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความ

มัน่คงทางอาหาร ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเร่ือง “ภูมิปัญญาขา้วกบัความมัน่คงทาง

อาหารในประเทศไทย” โดยมุ่งประเด็นไปท่ีภูมิปัญญาในการทาํนาของทอ้งถ่ิน ตลอดจนความมัน่คง
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ทางอาหารในครัวเรือนในพื้ น ท่ี ชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมุติ) อําเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา ซ่ึงถือเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีประกอบอาชีพทาํนาเป็นอาชีพหลกัมาหลายชัว่อายคุน  

 

1.2 วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 

1.2.1 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการทาํนาของชุมชนบ้านข้าวงาม อาํเภอบางไทร จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา และรวบรวมเป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาขา้ว 

1.2.2 เพื่อศึกษาผลของภูมิปัญญาขา้วในทอ้งถ่ินต่อความมัน่คงทางอาหารของชุมชนบา้น

ขา้วงาม อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ จากการใชภู้มิปัญญาขา้วในทอ้งถ่ินต่อ

ความมัน่คงทางอาหาร 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 

1.3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ขอบเขตด้านเน้ือหา เน่ืองจากการศึกษาเร่ือง ภูมิปัญญาขา้วกบัความมัน่คงทางอาหารใน

ประเทศไทย เป็นการศึกษาในรูปแบบของการวิจยัเชิงคุณภาพ และกาํหนดพื้นท่ีแบบเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้สามารถสะทอ้นภาพประเด็นท่ีตอ้งการทาํการศึกษา จึงมีเน้ือหาครอบคลุมถึงการศึกษาและ

รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในดา้นการทาํนาของชุมชนบา้นขา้วงาม อาํเภอบางไทร 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ จากการใชภู้มิปัญญาขา้วใน

พื้นท่ีท่ีทาํการศึกษา 

 

1.3.2 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 

พื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ชุมชนบา้นขา้วงาม อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ีตาํบลห่อหมก ห่างจากตวัอาํเภอประมาณ 10 เมตร ทิศเหนือติดต่อกบัหมู่ท่ี 1 บา้น

นํ้ามนต ์ตาํบลแคตก ทิศใตติ้ดต่อกบัหมู่ท่ี 3 บา้นยา่นตาเขียว ตาํบลห่อหมก ทิศตะวนัออกติดต่อกบั

แม่นํ้ าแควนอ้ย และทิศตะวนัตกติดต่อกบัถนนปทุม-เสนา ถือเป็นชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเกษตรกรรม

สาํคญัของประเทศไทย โดยเฉพาะการทาํนาท่ีเป็นอาชีพหลกัมายาวนาน 
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1.3.3 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคัญ  

ในการศึกษาไดก้าํหนดผูใ้หข้อ้มูลท่ีสําคญั (Key-Informant) ท่ีสามารถใหข้อ้มูลในประเด็น

ท่ีทาํการศึกษา จาํนวน 15 คน ประกอบดว้ย ตวัแทนชาวนา ผูน้าํชุมชน สมาชิกในชุมชนท่ีประกอบ

อาชีพและ/หรือ มีความรู้ความเช่ียวชาญในการทาํนา 

 

1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา 

ดาํเนินการเก็บขอ้มูลช่วงระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2558 วิเคราะห์ขอ้มูลและเขียน

รายงานระหวา่งเดือน ธนัวาคม 2558 - มีนาคม 2559 

 

1.4 ประโยชน์ของการศึกษา 

 

1.4.1 ทาํให้ทราบเก่ียวกบัวิถีชีวิตชาวนา ภูมิปัญญาขา้ว และการทาํนาในชุมชนบา้นขา้วงาม

อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1.4.2 สามารถระบุปัจจยัเง่ือนไขความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการใชภู้มิปัญญาขา้วกบั

ความมัน่คงทางอาหารในชุมชนบา้นขา้วงาม 

1.4.3 สามารถนาํผลการศึกษามาเป็นทางเลือกหน่ึงในการกาํหนดแนวทาง และการเตรียม

ความพร้อมต่อสถานการณ์ความมัน่คงทางอาหารของไทย 

1.4.4 เป็นรากฐานในการศึกษาต่อยอดเก่ียวกบัภูมิปัญญาขา้วในระดบั หรือมิติอ่ืนๆ ต่อไป 

 

1.5 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

วิถีชีวิต หมายถึง ระบบความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ลกัษณะของวิธีในการดาํเนินชีวิตของ

ชาวนา ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ถ่ายทอดสืบต่อกัน หรือเกิดจากกระบวนการภายในสังคมเพื่อ

ตอบสนองต่อส่ิงเปล่ียนแปลงท่ีมาจากภายนอก 

ภูมิปัญญาขา้ว หมายถึง ความรู้ในกระบวนการทาํนา พนัธ์ุขา้ว การเตรียมดิน การเพาะตน้

กลา้ ปุ๋ย การกาํจดัวชัพืชและศตัรูพืช และการเก็บเก่ียว 

ความมัน่คงทางอาหาร หมายถึง การท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ

และมีความปลอดภยัในปริมาณเพียงพอ ไม่เกิดภาวะขาดแคลนอยา่งกะทนัหัน โดยมุ่งเน้นท่ีความ

มัน่คงทางอาหารระดบัครัวเรือน 

 



 

บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาเร่ือง “ภูมิปัญญาขา้วกบัความมัน่คงทางอาหารในประเทศไทย” ผูศึ้กษาไดแ้บ่ง

การทบทวนและสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนท่ีหน่ึงเป็น

แนวคิดและทฤษฎีท่ีสําคญัอนัเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัและเป็น

ประโยชน์ต่อการกาํหนดกรอบการวจิยั และส่วนท่ีสองเป็นการประมวลกรอบแนวคิดในการศึกษา

ซ่ึงรายละเอียดของสาระทั้ง 2 ส่วนดงักล่าว มีดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมขา้ว 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัวถีิชีวติ 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญา 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัความมัน่คงทางอาหาร 

2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและสังคม 

2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.7 แนวคิดนาํในการศึกษา 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมข้าว 

 

2.1.1 ต้นกาํเนิดข้าว 

ขา้วพนัธ์ุท่ีมนุษยเ์พาะปลูกอยูใ่นปัจจุบนั พฒันามาจากขา้วป่าในตระกูล Oryza Gramineae 

โดนสันนิษฐานวา่พืชสกุล Oryza มีถ่ินกาํเกิดในเขตร้อนช้ืนของทวปี Gondwanaland ก่อนผืนดินจะ

แยกตวัและเคล่ือนออกจากกนัเป็นทวีปต่างๆ เม่ือ 230 – 600 ลา้นปีมาแลว้ จากนั้นไดแ้พร่จากเขต

ร้อนช้ืนของแอฟริกา เอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ ออสเตรเลีย อเมริกากลางและใต ้ขา้ว

สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ทั้งในท่ีราบลุ่มจนถึงท่ีสูงจากระดบันํ้ าทะเล 

2,500 เมตร ครอบคลุมพื้นท่ีตั้งแต่เส้นรุ้งท่ี 53 องศาเหนือ ถึง 35 องศาใต ้

มนุษยไ์ด้คดัเลือกข้าวป่าลกัษณะต่างๆ ตามความตอ้งการของตน เพื่อให้สอดคล้องกับ

ระบบนิเวศ มีการผสมขา้วระหวา่งขา้วท่ีปลูกกบัวชัพืชท่ีเก่ียวขอ้งเกิดขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองข้ึนมากมาย
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หลายพนัธ์ุ ซ่ึงสามารถให้ผลผลิตสูง ปลูกไดต้ลอดปี ก่อให้เกิดพนัธ์ุขา้วปลูกท่ีเรียกวา่ ขา้วลูกผสม 

ซ่ึงมีประมาณ 120,000 พนัธ์ุทัว่โลก 

ข้าวปลูกในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น ข้าวแอฟริกาและข้าวเอเชีย โดยข้าวแอฟริกา (Oryza 

Glaberrima) จะแพร่กระจายอยูเ่ฉพาะบริเวณเขตร้อนของแอฟริกาตะวนัตกเท่านั้น มีการสันนิษฐาน

วา่ขา้วแอฟริกาอาจเกิดข้ึนคร้ังแรกประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตศ์กัราชหรือหลงัจากนั้น  

ส่วนข้าวเอเชีย ถือเป็นข้าวลูกผสมเกิดจาก Oryza Sativa กับข้าวป่า มีถ่ินกาํเนิดบริเวณ

อินเดีย บงัคลาเทศ และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ปลูกกนัอยา่งแพร่หลายตั้งแต่อินเดีย ตอนเหนือของ

บงัคลาเทศ บริเวณดินแดนสามเหล่ียมระหวา่งพม่า ไทย ลาว เวยีดนาม และจีนตอนใต ้แบ่งออกเป็น 

3 สายพนัธ์ุ ประกอบดว้ย 

1) ขา้วสายพนัธ์ุแรก ปลูกบริเวณแม่นํ้ าเหลืองของจีนแพร่ไปยงัเกาหลีและญ่ีปุ่น เม่ือ

ประมาณ 300 ปีก่อนคริสตศ์ตวรรษ เป็นขา้วเมล็ดป้อม เรียกวา่ สายพนัธ์ุ Sinica หรือ Japonica 

2) ขา้วสายพนัธ์ุท่ีสอง ปลูกในเขตร้อน เป็นขา้วเมล็ดยาว เรียกวา่ Indica แพร่สู่ตอน

ใตข้องอินเดีย ศรีลงักา แหลมมลายู หมู่เกาะต่างๆ และลุ่มแม่นํ้าแยงซีของจีนประมาณคริสตศ์กัราช 

200 

3) ขา้วสายพนัธ์ุท่ีสาม คือ ขา้วชวา (Javanica) ปลูกในอินโดนีเซียประมาณ 1,084 ปี

ก่อนคริสตศ์กัราช จากนั้นแพร่ไปยงัฟิลิปปินส์ และญ่ีปุ่น อเมริกากลาง เขา้สู่สหรัฐอเมริกาคร้ังแรก

ประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 โดยนาํเมล็ดพนัธ์ุไปจากหมู่เกาะมาดากสักา้ 

2.1.1.1 กาํเนิดอารยธรรมขา้ว - ชุมชนชาวนาแห่งแรกของโลก 

ในยคุแรกราว  15,000 ปีมาแลว้ มนุษยรู้์จกัเพียงเก็บขา้วป่ามาบริโภคตามฤดูกาล ไม่

มีการเพาะปลูก ต่อมาประชากรมนุษยเ์พิ่มมากข้ึน ขา้วป่าไม่อาจสนองความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนได้

อยา่งเพียงพอ 

การเพาะปลูกข้าวนับเป็นคร้ังแรกในการปฏิวติัชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์          

นักโบราณคดีเรียกยุคสมยัแห่งความเปล่ียนแปลงคร้ังสําคญัน้ีว่า การปฏิวติัหินใหม่ (Neolithic 

Revolution) ประมาณ 10,000 ปีท่ีผ่านมา มนุษยไ์ดเ้ฝ้าสังเกต และเรียนรู้จากธรรมชาติจนสามารถ

สะสมองค์ความรู้เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากสภาพนิเวศ เกิดการปลูกขา้วแบบไร่เล่ือนลอยหรือ

ขา้วไร่ เพื่อเก็บเก่ียวขา้วไวบ้ริโภค วิถีชีวติเร่ิมเปล่ียนจากเดิมท่ีเคยเก็บของป่าล่าสัตวม์าเป็นการผลิต

อาหาร นกัล่าในยุคแรกๆ เร่ิมเปล่ียนมาเป็นชาวไร่ (ขา้ว) เม่ือ 5,000 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ชุมชนเกิด

การรวมกลุ่มตั้งถ่ินฐานท่ีถาวร กล่าวไดว้า่ชุมชนชาวนาเป็นหมู่บา้นแห่งแรกของโลก ซ่ึงชุมชนยุค

หินใหม่ท่ีเก่าแก่ตั้งอยู่ในตะวนัออกกลางแถบระเทศตุรกี ซีเรีย อิสราเอล อิรัก อียิปต์และอิหร่าน 
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โดยเฉพาะแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียของชาวสุเมเรียน ทางตะวนัออกของแม่นํ้ าไทกรีสเม่ือ

ประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล 

แรกเร่ิมเดิมทีมนุษยค์น้พบวิธีปลูกขา้วแบบทาํไร่เล่ือนลอย ดงัปรากฏหลกัฐานใน

วฒันธรรมลุงชาน ประเทศจีน และวฒันธรรมฮวับิเนียน ประเทศเวียดนาม เม่ือประมาณ 10,000 ปี

มาแลว้ ต่อมามนุษยค์น้พบการทาํนาหว่าน ดงัปรากฏหลกัฐานในวฒันธรรมยางเชา บริเวณลุ่มแม่

นํ้าเหลืองจากวฒันธรรมลุงชาน ประเทศจีน และวฒันธรรมฮวับิเนียน แระเทศเวยีดนาม เม่ือ 5,000-

10,000 ปีมาแลว้ ภูมิปัญญาดา้นการปลูกขา้วพฒันาสู่การปักดาํ พบหลกัฐานในวฒันธรรมบา้นเชียง 

ประเทศไทย เม่ือไม่ตํ่ากวา่ 5,000 ปีมาแลว้ 

2.1.1.2 วฒันธรรมขา้วในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือท่ีเรียกว่า อุษาคเนย ์วฒันธรรมขา้ว เร่ิมตน้ใน

ยคุหินใหม่ราว 2,500-500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นการปลูกขา้วโดยใชเ้มล็ดหวา่น 

ประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 1-5 อาณาจกัรฟูนันท่ีมีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณแม่นํ้ าโขง

ตอนกลาง-เวียดนามใต-้ลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา-แหลมมลายู มีอาชีพหลกั คือ เกษตรกรรม เพาะปลูก

ขา้ว ฝ้าย และออ้ย เช่นเดียวกบัอาณาจกัรศรีเกษตรของพวกพยู ซ่ึงเป็นชนเผา่พม่า มีศูนยก์ลางการ

ปกครองอยูท่ี่เมืองแปร ร่องรอยการปลูกขา้วและบริโภคขา้วยงัพบในวฒันธรรมฮวับิเนียน ประเทศ

เวยีดนาม 

สําหรับในประเทศไทยเมล็ดขา้วท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีพบมีลักษณะคล้ายขา้วปลูกของ

ชุมชนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ อายุราว 3,500-3,000 ปีก่อนคริสต์ศกัราช ไดแ้ก่ รอยแกลบ ขา้วซ่ึง

เป็นส่วนผสมของดินท่ีใช้ป้ันภาชนะดินเผาท่ีโนนนกทา ตาํบลบ้านโคก อาํเภอภูเวียง จงัหวดั

ขอนแก่น เป็นหลักฐานท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่าเก่าแก่ ท่ี สุด คือ ประมาณ 3,500 ปี ก่อน

คริสตศ์กัราช 

หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงให้เห็นวา่สยามประเทศเป็นแหล่งปลูกขา้วมาแต่โบราณ อาทิ 

เมล็ดขา้วท่ีขุดพบท่ีถํ้าปุงฮุง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แสดงวา่มีการปลูกขา้วในบริเวณน้ีเม่ือ 3,500-3,000 

ปีก่อนคริสตศ์กัราช หรือราว 5,400 ปีมาแลว้ แกลบขา้วท่ีพบท่ีถํ้าปุงฮุง มีทั้งลกัษณะของขา้วเหนียว

เมล็ดใหญ่ท่ีเจริญงอกงามอยูใ่นท่ีสูง เป็นขา้วไร่ และขา้วเจา้ แต่ไม่พบลกัษณะของขา้วเหนียวเมล็ด

ป้อม หรือขา้วพวก Japonica เลย 

แหล่งโบราณคดีท่ีบา้นเชียง จงัหวดัอุดรธานีพบรอยแกลบขา้วผสมอยูก่บัดินท่ีนาํมา

ป้ันภาชนะดินเผา กาํหนดอายุได้ใกลเ้คียงกบัแกลบขา้วท่ีปุงฮุง คือ ประมาณ 3,500-2,000 ปีก่อน

คริสตศ์กัราช ลกัษณะเป็นขา้วปลูกเอเชีย (Oryza Sativa) พวกเมล็ดป้อมพนัธ์ุ Japonica 
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หลกัฐานการคน้พบเมล็ดขา้ว เถา้ถ่านในดินและรอยแกลบขา้วบนเคร่ืองป้ันดินเผาท่ี

โคนพนมดี อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี แสดงให้เห็นถึงชุมชนปลูกขา้วสมยัก่อนประวติัศาสตร์

ชายฝ่ังทะเล นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานคล้ายดอกขา้วป่าเมืองไทยท่ีถํ้ าเขาทะลุ จงัหวดักาญจนบุรี 

อายุประมาณ 2,800 ปี (อาจจะก่อนหนา้หรือหลงัจากนั้นประมาณ 300 ปี) ซ่ึงเป็นช่วงรอยต่อยุคหิน

ใหม่ตอนปลายกบัยคุโลหะตอนตน้ 

ส่วนหลกัฐานภาพเขียนบนผนงัถํ้ าหรือผนงัหินอายไุม่น้อยกวา่ 2,000 ปีท่ีผาหมอน

นอ้ย บา้นตากุ่ม ตาํบลหว้ยไผ ่อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี บนัทึกการปลูกธญัพืชอยา่งหน่ึง

มีลกัษณะเหมือนขา้ว ภาพควาย แปลงพืชคลา้ยขา้ว อาจตีความไดว้า่มนุษยส์มยันั้นรู้จกัขา้วหรือการ

เพาะปลูกขา้วแล้ว ศาสตราจารยชิ์น อยู่ดี สรุปไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2535 ว่า ประเทศไทยทาํนาปลูกขา้ว

มาแล้วประมาณ 5,471 ปี (นับถึงปี พ.ศ. 2514) ก่อนการปลูกข้าวในประเทศจีน หรืออินเดียราว 

1,000 ปีผลของการขุดคน้ท่ีโนนนกทาสนบัสนุนสมมติฐานท่ีวา่ ขา้วเร่ิมปลูกในทวีปเอเชียอาคเนย์

ในสมยัหินใหม่ จากนั้นแพร่ข้ึนไปท่ีประเทศอินเดีย ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศเกาหลี

โดยศาสตราจารยชิ์น อยูดี่ ไดแ้บ่งยคุสมยัของการปลูกขา้วในประเทศไทยออกเป็น 

1) สมยัทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 11-16 มีการปลูกขา้วเหนียวเมล็ดป้อมและ

เมล็ดใหญ่ 

2) สมยัศรีวิชยั พุทธศตวรรษท่ี 13-18 ทางภาคใต ้มีการปลูกขา้วเหนียวเมล็ด

ป้อมและขา้วเจา้ 

3) สมยัลพบุรี พุทธศตวรรษท่ี 16-19 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปลูกขา้ว

เหนียวเมล็ดป้อมและเมล็ดใหญ่กบัขา้วเจา้ ส่วนภาคกลางนิยมปลูกขา้วเหนียวเมล็ดป้อมมากและปลูก

ขา้วเจา้มากข้ึน 

4) สมยัเชียงแสน พุทธศตวรรษท่ี 17 ปลูกขา้วเจา้และขา้วเหนียวทั้งเมล็ด

ป้อมและเมล็ดยาวแต่ขา้วเจา้มีนอ้ยกวา่ 

5) สมยัสุโขทยั พุทธศตวรรษท่ี19-20 ปลูกขา้วเหนียวเมล็ดป้อมมาก มีขา้ว

เหนียวเมล็ดยาวบา้ง เร่ิมปลูกขา้วเจา้มากข้ึน 

6) สมยัอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 ปลูกขา้วเหนียวเมล็ดป้อมและเมล็ดใหญ่ ปลูก

เฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขา้วเจา้เมล็ดเรียวปลูกกนัมากบริเวณท่ีราบภาคกลาง 

นักวิชาการชาวญ่ีปุ่น 3 ท่าน ประกอบด้วย Watabe, Akihama and Kinoshita (1970) 

ได้ศึกษาวิจยัแกลบจากแผ่นอิฐโบราณจากโบราณสถานรวมจาํนวนทั้งส้ิน 108 แห่ง จากทุกภาคใน

ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2510-2512 สันนิษฐานว่ามีการปลูกข้าวในประเทศไทย มานานแล้ว 

นบัตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 6 มีการปลูกขา้วเหนียวนาสวนเมล็ดป้อม และขา้วเหนียวไร่เมล็ดใหญ่กนั
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มาก ต่อมาปลูกขา้วไร่น้อยลง ขณะเดียวกนัปลูกขา้วเจา้นาสวนเมล็ดเรียวเพิ่มข้ึน จนแทนท่ีขา้ว

เหนียวนาสวนเมล็ดป้อม และขา้วไร่เมล็ดใหญ่ 

ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 11 ส่วนมาเป็นขา้วเมล็ดป้อม รองมาเป็นขา้วเมล็ดใหญ่ ขา้ว

เมล็ดเรียว ซ่ึงแพร่กระจายบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 11-15 ยงัคงปลูก

ขา้วเมล็ดป้อมกนัมาก หากปลูกชนิดเมล็ดเรียวเพิ่มข้ึนทัว่ประเทศในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 15-18 

ปลูกขา้วเมล็ดป้อมบริเวณภาคเหนือและภาคกลางขา้วเมล็ดเรียวเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะภาค

กลาง ขา้วเมล็ดใหญ่ลดลงเร่ือยๆ ขา้วเมล็ดป้อมน่าจะเป็นขา้วเหนียวท่ีงอกงามในท่ีลุ่ม ขา้วเมล็ดใหญ่

น่าจะเป็นขา้วเหนียวท่ีงอกงามในท่ีสูง ขา้วเมล็ดเรียวน่าจะเป็นขา้วเจา้ 

Watabe et al. (1970) เสนอว่า ขา้วเมล็ดใหญ่ เป็นขา้วท่ีถูกนาํมาปลูกก่อนขา้วเมล็ด

ป้อม และขา้วเมล็ดเรียว นอกจากนั้นยงัตั้งขอ้สันนิษฐานถึงแหล่งกาํเนิดและการแพร่กระจายขา้วสู่

ประเทศไทยของขา้วเจา้ ทั้งขา้วเหนียวเมล็ดป้อมและขา้วเมลด็เรียว 

ขา้วเหนียวเมล็ดป้อมชนิด Japonica มีแหล่งกาํเนินจากทางเหนือผ่านมาทางแม่นํ้ า

โขง แลว้แพร่กระจายสู่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 20 แม้

หลงัพุทธศตวรรษท่ี 20 จะลดจาํนวนลงก็ตาม หากมีการปลูกกนัต่อมาถึงพุทธศตวรรษท่ี 24 

ขา้วเมล็ดเรียวหรือขา้วเจา้หรือชนิด Indica แพร่ผา่นประเทศอินเดีย ผา่นชายทะเลใน

เขตอ่าวเบงกอลมายงัเขตลุ่มแม่นํ้ าอิระวดี แพร่กระจายสู่ประเทศไทยทางตะวนัตก ลงสู่บริเวณท่ีราบ

ลุ่มตอนใตข้องลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา ผา่นไปจนถึงเขตประเทศเขมร ลงไปทางภาคใต ้และเพิ่มจาํนวน

อยา่งรวดเร็วนบัตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 20 จนแพร่กระจายไปทัว่แทนขา้วเหนียวท่ีเคยปลูกอยูเ่ดิม 

 

2.1.2 วงจรชีวติข้าว 

ในโลกทศัน์ของชาวนาไทย วงจรชีวิตของขา้วดาํเนินไปเช่นเดียวกนัพฒันาการชีวติมนุษย ์

ช่วงขา้วเติบโตเป็นตน้กลา้และเพิ่งปักดาํใหม่ๆ ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม เปรียบเหมือนวยัเด็ก

ท่ีเพิ่งเจริญเติบโต เดือนสิงหาคม ตน้ขา้วเร่ิมแตกลาํตน้ให้เห็นชดัเจน โดยเฉพาะบริเวณยอดท่ีจะ

ออกเป็นรวงขา้ว เรียกวา่ คอรวง พร้อมออกเป็นรวงขา้วแลว้ ช่วงน้ีชาวบา้นจะเรียกวา่ ขา้วเป็นสาว

หรือ ขา้วถือแหวน จากนั้นไม่นานลาํตน้ขา้วจะเร่ิมกลม เรียวมากข้ึน บริเวณยอดเร่ิมนูน อวบอว้น

มากข้ึน ชาวบา้นเรียกขา้วช่วงน้ีวา่ ขา้วมานหรือขา้วตั้งทอ้ง จากนั้นไม่ถึง 2 สัปดาห์ จากแรม 15 คํ่า 

ไปถึงวนัข้ึน 15 คํ่า ดอกขา้วเร่ิมแทงช่อดอกออกจากยอดของลาํตน้ท่ีนูน กลม ช่วงน้ีชาวบา้นอีสาน

เรียกวา่ หยิง่แขว้หรือ ยิงฟัน การถอดยอดดอกเป็นสัญญาณบอกวา่เกสรของดอกขา้วไดรั้บการผสม

พนัธ์ุให้ติดเป็นเมล็ดในอีกไม่ช้า ช่วงน้ีชาวบา้นผูเ้ป็นเจา้ของก็จะเฝ้ามองตน้ขา้วในนาด้วยความ

ห่วงใย  
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ระหวา่งเดือนสิงหาคม-กนัยายน ตน้ขา้วเขียวตระการเต็มทุ่ง เม่ือขา้วเร่ิมออกดอก ลมช่วง

ปลายฤดูฝนช่วยพดัหอบเอาเกสรจากรวงดอกของขา้วปลิวไปจบักออ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้ๆ  แมลงต่างๆ ก็

ช่วยผสมเกสร ตามความเช่ือของชาวอีสาน ขา้วหรือแม่โพสพจะตั้งทอ้งหรือออกรองไดก้็ต่อเม่ือ

ข้าวได้รับนํ้ าจาก พญาแถน ซ่ึงเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์หล่อเล้ียงอย่างอุดมสมบูรณ์

เพียงพอ 

ช่วงเดือนกนัยายน-ตุลาคม ขา้วออกรวง เป็นช่วงสําคญัท่ีสุดในชีวติของตน้ขา้ว ชาวนาตอ้ง

คอยหมัน่ดูแลนํ้ าในนาใหข้งัตน้ขา้วในระดบัท่ีพอเหมาะ หล่อเล้ียงให้สมํ่าเสมอขาดไม่ได ้ตน้ขา้วท่ี

กาํลงัสร้างเมล็ด มีนํ้ าใสขุ่น จากเมล็ดลีบเล็กค่อยขยายโตข้ึน นํ้ าในเมล็ดขา้วมีรสหวานมนั ชาวบา้น

เช่ือว่าแม่โพสพกาํลงัสร้างนํ้ านม จึงเรียกขา้วช่วงน้ีว่า ขา้วนํ้ านม ตามนิทานชาดกในพุทธศาสนา 

ทา้วจุลกาลหรือโกญฑญัญะเถระ เม่ือคร้ังเป็นชาวนาไดน้าํขา้วท่ีกาํลงัเป็นนํ้ านมรสหวานไปกวน

เป็นขา้วมธุปายาสเพื่อถวายพระพุทธเจา้ ชาวนาจะนาํขา้วมาตาํเป็นขา้วฮาง และขา้วเม่า เพื่อทาํบุญ

เช่นกนั จากนั้นตน้ขา้วจะค่อยๆ เหลืองแก่ จนเก็บเก่ียวไดใ้นปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นตน้ไป 

 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัวถิีชีวติ 

 

2.2.1 ความหมายของวถิีชีวติ 

สารานุกรมเว็บสเตอร์ (Webster’s New World Dictionary, 1994: 781) ให้ความหมายวิถี

ชีวิตว่า เป็นการดาํเนินชีวิตโดยภาพรวมของบุคคลซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงลกัษณะและค่านิยมของ

บุคคลนั้น 

วิถีชีวิต ซ่ึงถูกนิยามโดยองค์การอนามยัโลก หมายถึง แบบแผนของการแสดงพฤติกรรม

ของบุคคล ซ่ึงเป็นไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจ และความสามารถในการเลือกแสดงพฤติกรรมนั้น 

Walker, Sechrist and Pender (1987) ได้ให้ความหมายของวิถีชีวิตว่า เป็นแนวทางการ

ดาํเนินชีวติ หรือแบบแผนของกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนในแต่ละวนั 

Kulbok, Earls and Mongomery, 1988 อา้งถึงใน จุรีพร คงเฉลิม, 2551: 10) นิยามวิถีชีวิตวา่ 

หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรม และการดาํเนินชีวิต ซ่ึงบุคคลนั้นไดเ้ลือกแลว้ โดยท่ี

อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของคนนั้นในดา้นดีหรือไม่ดีก็ได ้

จากความหมายต่างๆ  ดังกล่าว ทําให้สรุปได้ว่า วิถีชีวิตหมายถึง รูปแบบการดําเนิน

ชีวติประจาํวนัของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวติของบุคคลนั้นๆ 

สังคมหน่ึงหรือชุมชนหน่ึงๆ จะตอ้งมีวิถีการดาํเนินชีวิตเป็นลกัษณะเฉพาะของสังคมนั้น

วถีิชีวิตจึงเป็นเหมือนเอกลกัษณ์ของสังคมดงันั้นวถีิชีวติชุมชนจึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสังคมนั้น 



14 

ก็คือวฒันธรรมในสังคมนั้นเอง ทั้งน้ี เพราะวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมของมนุษยต์ั้งแต่

เกิดจนตายฉะนั้นวฒันธรรมจึงเป็นวิถีชีวิตของสังคมมนุษยใ์นฐานะหน่วยชีวิตท่ีดาํรงอยูท่่ามกลาง

ส่ิงแวดล้อมจะมีกระบวนการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองเพื่อรักษา

ดุลยภาพกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งการปรับตวัในเชิงพฤติกรรมและการปรับตวัในระดบัจิตสํานึก ซ่ึงการ

ปรับตวัอย่างต่อเน่ืองน้ีก่อให้เกิดแบบแผนความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมอย่างหน่ึงข้ึนมาเรียกว่า    

“วิถีชีวิต” (อมรา พงศาพิชญ์, 2534) มีการประมวลแนวคิดเก่ียวกับความหมายของวิถีชีวิตในแง่

ต่างๆไวด้งัน้ี 

รุ่งรัตน์ ทองสกุล และคณะ (2549) ไดก้ล่าวว่า วิถีชีวิตหมายถึงเป็นแบบแผนหรือแนวทาง

พฤติกรรมท่ีคนกลุ่มหน่ึงใชร่้วมกนัหรือยึดถือปฏิบติัสืบทอดต่อๆ กนัมาเป็นแบบแผนในการดาํรง

ชีพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ครอบครัวใดครอบครัวหน่ึง หรือกลุ่มคนใดคนหน่ึง ซ่ึงแสดงถึงการ

ประกอบกิจกรรมเพื่อการอยู่รอด การพกัผ่อนและความสุขท่ีตวัเองตอ้งการและเห็นคุณค่า แบบ

แผนดงักล่าวมีปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจและสังคมเป็นตวักาํหนดการจดัระเบียบทางสังคม

และพฤติกรรมแต่ละคนในสังคมนั้น คนกลุ่มหน่ึงๆ ยอ่มมีวิถีชีวิตเป็นของตนเองเพื่อปรับตวัใหเ้ขา้

กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการปรับตวัน้ีมีหลายระดบั ทั้งดา้นสรีรวิทยา การปรับตวัในเชิงพฤติกรรม และ     

การปรับจิตสํานึก อีกทั้งดา้นของการปรับก็มีทั้งการจดัการกบัตวัเองและการเขา้ไปจดัการกบัปัจจยั

รอบตวั เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะให้สามารถเผชิญกบัแรงกดดนันานาจากส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งราบร่ืน

วิถีชีวิตจึงเป็นทั้ งวิธีในการดําเนินชีวิต หลักเกณฑ์ในการดําเนินชีวิต และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้       

วตัถุต่างๆ ทั้ งท่ี เป็นธรรมชาติและคิดประดิษฐ์ข้ึน เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตท่ามกลาง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงและมีการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งกลุ่มสังคมต่างๆ

อยูต่ลอดเวลาวถีิชีวติในแง่ของวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตเพื่อ 

1) ปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มมีการแกปั้ญหาท่ีประสบในชีวติประจาํวนั 

2) ตอบสนองความตอ้งการของสังคม 

3) ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคนในสังคม 

วถีิชีวติในแง่องคป์ระกอบประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 2 ส่วน คือ 

1) ส่วนท่ีเป็นวตัถุ หมายถึง เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นการดาํเนินชีวิต ทั้งเป็นการท่ี

ไดจ้ากธรรมชาติ การสืบทอดมาแต่ยุคก่อนๆ และประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนใหม่ ซ่ึงจะเกิดข้ึนมาไดม้นุษย์

ตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถและฝีมือความชาํนาญในการประดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมา 

2) ส่วนท่ีไม่ใช่วตัถุแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนท่ีเป็นระบบความคิดความเช่ือ

ทศันคติรสนิยมทางสังคม ซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัพฤติกรรมของมนุษยห์รือเป็นระบบคุณค่าคุณธรรมท่ียึด

เหน่ียวจิตใจของคนในสังคม ตลอดจนส่วนท่ีเป็นผลรวมของความรู้ลักษณะนิสัย แนวคิดและ
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สติปัญญา  2) ส่วนท่ีเป็นเทคนิควธีิการ วิธีในการดาํเนินชีวิตซ่ึงหมายรวมเป็นวิธีกินวิธีอยู ่วิธีแต่ง

กาย วิธีพกัผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีส่ือความ วิธีจราจรและขนส่ง วิธีอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ 

ตลอดจนวิธีแสวงหาความสุขทางใจ รวมความวา่เป็นวิธีปฏิบติัของมนุษยต่์อร่างกายและจิตใจของ

ตนเองต่อมนุษยด์ว้ยกนั และต่อธรรมชาติแวดลอ้ม ลกัษณะของวิธีการดาํเนินชีวิต วิถีชีวิตของคน

เกิดจากการเรียนรู้มีการถ่ายทอดสืบต่อกันได้และเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงเสมอไม่หยุดน่ิงซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงอาจเกิดจากกระบวนการภายในสังคมหรือเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเปล่ียนแปลงท่ีมาจาก

ภายนอก 

เกศยา โอสถานุเคราะห์ (2544) กล่าวสรุปว่า เป็นการศึกษาวิถีชีวิต(Way of Life) ของคน

ในสังคม ซ่ึงแสดงออกถึงการประกอบกิจกรรมเพื่อการอยู่รอด การพกัผ่อนและหลกัเกณฑ์ในการ

ดาํรงชีวติ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นไม่วา่วถีิชีวติจะเป็นเช่นไร นอกเหนือจากการท่ีบุคคลไดรั้บรู้และคลอ้ยตาม

แบบแนวทางปฏิบติัในแนวทางหน่ึงท่ีเขาเลือกแลว้ยงัตอ้งข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ ดว้ย 

สรุปไดว้า่ วถีิชีวิต หมายถึง แบบแผนหรือแนวทางพฤติกรรมท่ีคนกลุ่มหน่ึงใชร่้วมกนัหรือ

ยึดถือปฏิบติัสืบทอดต่อๆ กนัมา เป็นแบบแผนในการดาํรงชีพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ครอบครัว

ใดครอบครัวหน่ึง หรือกลุ่มคนใดคนหน่ึง ซ่ึงแสดงถึงการประกอบกิจกรรมเพื่อการอยู่รอด         

การพักผ่อนและความสุขท่ีตัวเองต้องการ และเห็นคุณค่าแบบแผนดังกล่าวมีปัจจัยทาง

สภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจและสังคม 

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัภูมปัิญญา 

 

2.3.1 ความหมายของภูมิปัญญา 

คาํว่า “ภูมิปัญญา” (Wisdom) หรือ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” (Popular Wisdom) หรือ “ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน”(Local Wisdom)  ไดมี้หน่วยงานทางการศึกษา นกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ชค้าํ

ทั้ง 2 คือ “ภูมิปัญญาชาวบา้น” และ “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” ควบคู่กนัไปแต่บางคร้ังใช้คาํใดคาํหน่ึง

เท่านั้นซ่ึงผูว้จิยัไดร้วบรวมไวด้งัน้ี 

ภูมิปัญญา (Folk Wisdom)  เป็นความคิดทางสังคมท่ีสําคญัอย่างหน่ึง ซ่ึงสังคมขนาดใหญ่

พอควรและดาํรงอยู่ไดย้าวนานยอ่มตอ้งมีดว้ยกนัทุกสังคม สังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่สังคมหน่ึง  

จึงปรากฏมีภูมิปัญญาเช่นน้ีอยู่จาํนวนมาก ภูมิปัญญาเหล่าน้ีนอกจากแสดงความเป็นไทย เป็น

เอกลกัษณ์ไทยท่ีสําคญัอยา่งหน่ึงแลว้ยงัเป็นเคร่ืองช้ีวดัความเจริญ และพฒันาการของคนในชาตินั้น

ทั้งน้ี เพราะภูมิปัญญาเป็นส่ิงละเอียดอ่อนชาติท่ีเจริญมีสังคมท่ีสงบสุขร่มเยน็ไม่ระสํ่ าระสาย และมี

ความเป็นอิสระจึงจะสามารถสร้างสรรค ์และสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะตนข้ึนมาได ้
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การกล่าวถึงเร่ืองภูมิปัญญา (Folk Wisdom) มกัจะหมายถึงส่ิงท่ีเป็นนามธรรมส่วนยอด  

ส่วนปลายสุดของสถาบันสังคม (Social Institution) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของวฒันธรรมแต่ละ

สังคม และสถาบันสังคมนั้ นจะตอ้งดาํรงอยู่คู่กับกลุ่มคนซ่ึงเรียกว่าองค์การทางสังคม (Social  

Organization) องค์การท างสั งคมน้ีดํารงตนเป็น เอกเท ศไม่ได้จ ําต้องมีส ถาบันสังคมเป็ น

องค์ประกอบท่ีเหนียวแน่น สถาบนัสังคม และองค์การทางสังคมน้ีเม่ือผนึกเขา้ดว้ยกนัเป็นหน่วย

รวมอนัเดียวกนัแลว้มีช่ือเรียกว่า โครงสร้างทางสังคม (Social Structure) ซ่ึงสามารถแยกเป็นส่วน

ต่างๆ ตามหน้าท่ีเฉพาะได ้แต่ละส่วนมีหน้าท่ีเฉพาะเรียกว่า  หน่วยทางสังคม (Social Unit) ดงันั้น

แต่ละหน่วยสังคมประกอบดว้ยคน (หลายคน) และระเบียบแบบแผนสําหรับเป็นแนวทางปฏิบติั

ของคนเหล่านั้น หากจะทาํให้ชดัข้ึน แต่ละหน่วยสังคมประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 4 ประการ คือ  

1) ตาํแหน่งทางสังคม 2) หนา้ท่ี 3) แบบแผนพฤติกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย ความเช่ือ ความรู้ ค่านิยม 

อุดมการณ์ และบรรทดัฐานทางสังคม 4) องค์วตัถุ  จากโครงสร้างของหน่วยสังคมน้ีสังกปัเร่ืองภูมิ

ปัญญาเป็นเน้ือหาสาระส่วนหน่ึง หรือหลายๆ อย่างผสมผสาน นอกจากนั้นยงัอาจกล่าวเพิ่มเติม

ต่อไปได้อีกว่า ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ท่ีมีการเช่ือมโยงกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นเร่ือง อาชีพ  

เศรษฐกิจ ความเป็นอยู ่การใชจ่้าย การศึกษา และวฒันธรรม (เรืองเดช ปันเข่ียนขตัย,์ 2542: 1-5) 

นกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) หลาย

ท่านไดจ้าํแนกลกัษณะของภูมิปัญญาไวใ้นรายงานการวจิยัเร่ือง แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

ในการจดัการศึกษา ดงัน้ี 

1) ภูมิปัญญา (Wisdom) 

(1) ความ รู้ ความสามารถ ความเช่ือ  ความส ามารถทางพ ฤติกรรม และ

ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของมนุษย ์

(2) ความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ  ความจัดเจนท่ีกลุ่มชนได้จาก

ประสบการณ์ท่ีสั่งสมไวใ้นการปรับตวั และดาํรงชีพในระบบนิเวศน์ หรือสภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมท่ีไดมี้การพฒันาการสืบสานกนัมา  เป็นผลของ

การใช้สติปัญญาปรับตวัสภาวะต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีกลุ่มชนนั้นตอ้งตั้งหลกัแหล่งถ่ินฐานอยู่ และได้

แลกเปล่ียนสังสรรคท์างวฒันธรรมกบักลุ่มชนอ่ืน จากพื้นท่ีส่ิงแวดลอ้มอ่ืนท่ีไดมี้การติดต่อสัมพนัธ์

กนัแลว้รับเอาหรือปรับเปล่ียนนาํมาสร้างประโยชน์หรือแกปั้ญหาไดใ้นส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ  

และส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมของกลุ่มชนนั้น 

(3) ภูมิปัญญาเป็นเร่ืองท่ีสั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต และเป็นเร่ืองของการจดัการ

ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยผ่าน

กระบวนการทางจารีตประเพณี วถีิชีวิต การทาํมาหากิน และพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมดุล



17 

ระหวา่งความสัมพนัธ์เหล่าน้ี เป้าหมายก็คือเพื่อให้เกิดความสุขทั้งในส่วนท่ีเป็นชุมชน หมู่บา้น และ

ในส่วนท่ีเป็นปัจเจกของ ชาวบา้นเอง ถา้หากเกิดปัญหาทางดา้นความไม่สมดุลกนัข้ึนก็จะก่อให้เกิด

ความไม่สงบสุข เกิดปัญหาในหมู่บา้นหรือชุมชน 

(4) ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียน การท่ีชาวบา้นรู้จกั

วิธีการทาํนา ไถนา การเอาควายมาใช้ในการไถนา การรู้จกันวดข้าวโดยการใช้ควาย รู้จกัสาน

กระบุง ตะกร้า เอาไมไ้ผม่าทาํเคร่ืองใช้ไมส้อยในชีวิตประจาํวนั รวมทั้งรู้จกัเอาดินข้ีเกลือมาแช่นํ้ า 

ตม้ใหเ้หือดแหง้เป็นเกลือสินเธาว ์ก็เรียกวา่ภูมิปัญญาทั้งส้ิน 

(5) ภูมิปัญญาเป็นเร่ืองท่ีสั่งสมมาแต่อดีต เป็นเร่ืองของการจดัความสัมพนัธ์

ระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติแวดลอ้ม คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยผา่นกระบวนการทางจิต 

ประเพณี วิถีชีวิต การทาํมาหากิน และพิธีกรรมต่างๆ ทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง

ความสัมพนัธ์เหล่านั้น 

2) ภูมิปัญญาพื้นบา้น 

เป็นองค์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสั่งสมและสืบทอดกนัมา อนัเป็น

ความสามารถและศกัยภาพในเชิงแกปั้ญหา การปรับตวัเรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อการ

ดาํรงอยูร่อดของเผา่พนัธ์ุ จึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ เผา่พนัธ์ุหรือเป็นวถีิของชาวบา้น 

3) ภูมิปัญญาชาวบา้น (Popular Wisdom) 

(1) ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง แกนหลกัของการมองชีวิต การใช้ชีวิตอย่างมี

ความสุข ซ่ึงมีความหมายทั้งในแง่ของปัจเจกบุคคล และในแง่ของสังคมหมู่บา้น 

(2) ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง พื้นเพรากฐานของความรู้ชาวบา้น 

(3) ภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานาน มี

ลกัษณะเช่ือมโยงกนัไปหมดในทุกสาขาวิชา ไม่แยกเป็นวิชาๆ แบบท่ีเราเรียน ฉะนั้นวิชาเก่ียวกบั

เศรษฐกิจ อาชีพ ความเป็นอยูเ่ก่ียวกบัการใชจ่้ายกบัการศึกษาวฒันธรรมมนัจะผสมผสานกลมกลืน

เช่ือมโยงกนัไปหมด 

(4) ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง วธีิการปฏิบติัซ่ึงชาวบา้นไดม้าจากประสบการณ์

แต่ละสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะมีเง่ือนไขปัจจยัเฉพาะแตกต่างกนัไป 

(5) ภูมิ ปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรอบรู้ของชาวบ้านท่ี เรียนรู้และมี

ประสบการณ์สืบต่อกนัมาทั้งทางตรง คือ ประสบการดว้ยตนเอง หรือทางออ้มซ่ึงเรียนรู้จากผูใ้หญ่

หรือความรู้ท่ีสะสมสืบต่อกนัมา 
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(6) ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีชาวบา้นคิดไดเ้องท่ีนาํมาในการ

แกไ้ขปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองคค์วามรู้ทั้งหมดของชาวบา้น ทั้งกวา้ง ทั้งลึกท่ีชาวบา้นคิดเองทาํ

เองโดยอาศกัยภาพท่ีมีอยูแ่กปั้ญหาการดาํเนินชีวติไดใ้นทอ้งถ่ินอยา่งสมสมยั 

(7) ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง ความรู้ ประสบการณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงได้รับการศึกษา อบรม สั่งสม และถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หรือเป็นความรู้ ประสบการณ์ท่ี

เกิดข้ึนจากประสบการณ์ตรงของตนเอง ซ่ึงได้เรียนรู้จากการทาํงาน จากธรรมชาติแวดลอ้ม ส่ิง

เหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเสริมสร้างความสามารถ ทาํใหค้นมีชีวิตร่วมกนัอยา่งสันติสุขเป็นความรู้ท่ี

สร้างสรรคแ์ละมีส่วนเสริมสร้างการผลิต 

(8) ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของชาวบา้น

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของชุมชน ปัญหาในการดาํรงชีวิตและปัญหาในการประกอบอาชีพ โดยท่ี

ปราชญ์ชาวบา้นเหล่าน้ีไดมี้กระบวนการวิเคราะห์และสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลานาน เป็นท่ี

ยอมรับนบัถือของคนทัว่ไป 

(9) ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง มวลความรู้และมวลประสบการณ์ของชาวบา้น

ท่ีใชใ้นการดาํเนินชีวติใหเ้ป็นสุขโดยไดรั้บการถ่ายทอด สั่งสมกนัมาโดยผา่นกระบวนการพฒันาให้

สอดคลอ้งกบักาลสมยั 

4) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) 

(1) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านท่ีสั่งสม สืบ

ทอดกนัมาอนัเป็นศกัยภาพหรือความสามารถท่ีจะใช้แกปั้ญหา ปรับตวั เรียนรู้ และมีการสืบทอด

ไปสู่คนรุ่นใหม่ หรือคือแก่นของชุมชนท่ีจรรโลงชุมชนให้อยูร่อดถึงปัจจุบนั 

(2) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่าน

กระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญหา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีประกอบกนั

ข้ึนมาจากความรู้เฉพาะหลายๆ เร่ือง ความรู้ดงักล่าวไม่ไดแ้ยกยอ่ยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะ

สาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวไดว้า่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัเป็นพื้นฐานขององคค์วามรู้สมยัใหม่ท่ีจะช่วย

ในการเรียนรู้การแก้ปัญหา การจดัการและการปรับตวัในการดาํเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินเป็นความรู้ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในสงัคม ชุมชน และในตวัของผูรู้้เอง หากมีการสืบคน้เพื่อศึกษาและ

นาํมาใชก้็จะเป็นท่ีรู้จกักนั เกิดการยอมรับ ถ่ายทอดและพฒันาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยคุตามสมยัได ้

(3) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ กระบวนการปรับเปล่ียนแบบแผนการดาํเนินชีวิตของ

บุคคลซ่ึงอยูใ่นทอ้งถ่ิน ให้สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข หรือสามารถแกปั้ญหาการดาํเนิน

ชีวติของคนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่ละยคุสมยั 
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(4) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง กระบวนการทศัน์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง ต่อ

โลกและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงกระบวนทัศน์ดังกล่าวจะมีรากฐานจากคาํสอนทางศาสนา คติ จารีต 

ประเพณีท่ีไดรั้บการถ่ายทอด สั่งสอน และปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมาปรับปรนเขา้กบับริบททางสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงแต่ละสมยั ทั้ งน้ีโดยมีเป้าหมายเพื่อความสงบสุขของคนในส่วนท่ีเป็นชุมชนและ

ปัจเจกบุคคล ซ่ึงกระบวนทศัน์ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จาํแนกออกได ้3 ลกัษณะ คือ 

ลกัษณะท่ี 1 ภูมิปัญญาเก่ียวกบัการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับ

ธรรมชาติแวดลอ้ม   

ลกัษณะท่ี 2 ภูมิปัญญาเก่ียวกบัระบบสังคมหรือการจดัความสัมพนัธ์ระหวา่ง

มนุษยก์บัมนุษย ์

ลกัษณะท่ี 3 ภูมิปัญญาเก่ียวกบัระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพท่ีมี

ลกัษณะมุ่งเนน้ระบบการผลิตเพือ่พึ่งพาตนเอง 

5) ภูมิปัญญาไทย 

(1) ภูมิปัญญาไทยนั้น ด้านหน่ึงนอกจากจะเป็นเร่ืองของพื้นภูมิธรรมแล้ว ยงั

หมายถึงศกัยภาพในการประสานความรู้ใหม่มาใช้ประโยชน์ดว้ย ซ่ึงเอ้ือให้เกิดทางเลือกใหม่ท่ีมี

ลกัษณะสากลและลกัษณะเฉพาะของเราเอง 

(2) ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ในดา้นต่างๆ ของการดาํรงชีวิตของคน

ไทยท่ีเกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ประกอบกบัแนวความคิด วเิคราะห์

ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของตนเองจนเกิดหลอมรวมเป็นแนวความคิดในการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็น

ลกัษณะของตนเอง ท่ีสามารถพฒันาความรู้ดงักล่าวมาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบักาลสมยัในการ

แกไ้ขปัญหาของการดาํรงชีวติ 

(3) ภู มิ ปั ญญ าไท ย เป็นผลของประสบการณ์ สั่ งสมของคนท่ี เรียน รู้จาก

ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มชนเดียวกนั และระหว่างกลุ่มชนหลายๆ ชาติพนัธ์ุ 

รวมไปถึงโลกทศัน์ท่ีมีต่อส่ิงเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่าน้ีเคยเอ้ืออาํนวยให้คนไทยแกปั้ญหาได้

ดาํรงอยู่และสร้างสรรค์อารยธรรมของเราเองได้อย่างมีดุลยภาพกับส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะใน

ระดบัพื้นฐานหรือระดบัชาวบา้น ภูมิปัญญาในแผน่ดินน้ีมิไดเ้กิดข้ึนเอกเทศ แต่มีส่วนเปล่ียนเลือก

เฟ้นและปรับใชภู้มิปัญญาจากอารยธรรมอ่ืนตลอดมา 

(4) ภูมิปัญญาไทย เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมโดยการตีความหมายอย่างลึกซ้ึง

ให้เขา้ใจถึงมูลเหตุแห่งการสร้างสรรคอ์นัอยา่งชาญฉลาด แสดงถึงความมีภูมิปัญญาของคนไทยใน

ยุคสมยัหน่ึงท่ีสามารถคิดคน้ส่ิงท่ีเป็นระเบียบแบบแผน และมีรูปแบบท่ียอมรับกนัภายในสังคม 

เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมนั้นๆ ทั้งยงัมีคุณค่างดงามในรูปแบบของงาน
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ศิลปะผลงานจากภูมิปัญญาของคนไทยโบราณจะปรากฏคุณค่าเด่นชดัและน่าหวงแหนเม่ือเราได้

ประจกัษ์ชดัถึงความสัมพนัธ์สอดคลอ้งระหว่าง ศิลปวฒันธรรม ประเพณี กบัสภาพความเป็นอยู ่

และวถีิชีวติของผูค้นในสงัคมแต่ละยคุสมยั 

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย ์(2540: 34) จาํแนกภูมิปัญญาชาวบา้นตามอตัถประโยชน์ได้เป็น 5

ประเภท ดงัน้ี 

1) ภูมิปัญญาชาวบา้นเพื่อการยงัชีพ ภูมิปัญญาชาวบา้นประเภทเพื่อการยงัชีพมีข้ึน

เพื่อการมีชีวิตอยู่รอด อยู่อย่างมีความสุขสบายตามอตัภาพเป็นภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัการเสาะหา

ปัจจยัพื้นฐานมีการยงัชีพของสังคมปฐมฐาน ยุคท่ีมนุษยเ์สาะหาปัจจยัดว้ยวิธีเก็บเก่ียวและการใช้

แรงงาน ได้แก่ วิธีท ํามาหากิน วิธีเสาะหาและจัดการเก่ียวกับปัจจัย 4 คือ ท่ีอยู่อาศัย อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่าน้ีค่อยๆ เพิ่มพูรงอกงามข้ึน จนดูเหมือนเป็น       

ส่ิงสามญั เช่น 

(1) ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัการหากิน เร่ิมแต่ภูมิปัญญาการเก็บเก่ียว เช่น ภูมิปัญญา

การหาของป่า ล่าสัตว ์ตีผึ้ง การทาํและใชเ้คร่ืองจบัสัตวน์ํ้า เช่น นก ปลา เสือ ชา้ง เป็นตน้ ภูมิปัญญา

เหล่าน้ีค่อยพฒันาข้ึนเป็นอาชีพ มีรูปแบบของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เฉพาะตวั เฉพาะทอ้งถ่ินข้ึน หน้า

ไม ้ภูมิปัญญาในการเลือกพนัธ์ุขา้วทาํนา การไถ คราด หวา่น ดาํ เป็นตน้ 

(2) ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั เช่น การสร้างบ้านเรือนแบบเคร่ืองผูก ภูมิ

ปัญญาการเลือกใชว้สัดุ วธีิเยบ็ ผกูริม ถกัริม ผกูเง่ือน 

(3) ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมโภชนาการ ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาในการเลือกสรร

อาหาร วธีิปรุงและวธีิถนอมอาหาร 

(4) ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกับเคร่ืองนุ่งห่ม ได้แก่ ภูมิปัญญาในการนําส่ิงต่างๆ มา

ปกปิดร่างกายให้อบอุ่น เช่น ภูมิปัญญาในการทาํหินเป็นเคร่ืองมือทุบเปลือกไม ้ทาํเป็นผา้ การทาํ

และใช้แวดินเผาเพื่อป่ันฝ้าย การคิดทาํฝืมและก่ีสําหรับงานทอ ภูมิปัญญาในงานถกัร้อย ปักชุน    

เป็นตน้ 

(5) ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัยารักษาโรค ไดแ้ก่ การนาํสมุนไพร สัตว ์แร่บางชนิดมา

ใชเ้ป็นตวัยา การผสมยา วธีิปรุงยา การใชย้า เป็นตน้ 

(6) ภูมิปัญญาเก่ียวกับการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน ผูค้นทุกหมู่เหล่าต่างๆ 

พยายามจะให้ตนมีชีวติย ัง่ยนืมัน่คง จึงทุ่มเทใชส้ติปัญญาและส่ิงเอ้ืออาํนวยต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุความ

ตอ้งการซ่ึงสามารถจาํแนกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ไดด้งัน้ี 
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ก) ภูมิปัญญาการพึ่งตนเอง ภูมิปัญญาเบ้ืองตน้ในการพิทกัษป์กป้องชีวิตและ

ทรัพยสิ์น คือ การพึ่งตนเอง ความพยายามท่ีจะบาํรุงรักษา และเพิ่มขีดความสามารถ การใชอ้วยัวะ

ของตนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการด้ินรนต่อสู้เพื่อความอยูร่อด 

ข) ภูมิปัญญาท่ีหลบเล่ียงอนัตราย เช่น ภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีสามารถ

สังเกตความแปรปรวนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ รู้วา่จะเกิดฝนหนกั ลมแรง ทะเลบา้ ฟ้าคะนอง นํ้ า

ท่วมใหญ่ เกิดภยัแล้ง ไฟป่า หรือภูมิปัญญาในการโค่นไมใ้หญ่ โดยสามารถบงัคบัให้ล้มฟาดใน

ทิศทางท่ีตอ้งการได ้

ค) ภูมิปัญญาการวมพลังและการพึ่ งพิง เช่น ภูมิปัญญาการร่วมแรงแบ่ง

ประโยชน์ เช่น การทาํนารวม การทาํสวนรวม คือ ร่วมกนัทาํนาหรือทาํสวนในท่ีแปลงเดียวกนั ทุก

คนท่ีทาํมีสิทธ์ิเก็บกินเป็นการสร้างจิตสาํนึกร่วมกนัทาํร่วมกนัใช ้

ง) ภูมิปัญญาทําและใช้ศาสตราวุธ เช่น การทํามีดพร้าของชาวใต้ ซ่ึงใช้

สาํหรับงานสับ ฟัน แต่งเติมสวน และใชต่้อสู้ไดอี้กดว้ย 

จ) ภูมิปัญญาการดูแลบาํรุงรักษาชีวิตและทรัพยสิ์น การให้ความสําคญัต่อ

สตรีและเด็กจึงปรากฏความเช่ือ เช่น ห้ามหญิงมีครรภ์นัง่ขวางบนัไดหรือประตู มิฉะนั้นลูกจะไม่

สมบูรณ์ เป็นตน้ 

2) ภูมิปัญญาเก่ียวกบัการสร้าง พิทกัษฐ์านะ และอาํนาจ ผูค้นทุกหมู่เหล่ายอ่มอาศยั

ฐานะและอาํนาจ เพื่อช่วยในการดํารงชีวิต ทั้ งน้ีย่อมแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของสังคม 

ขีดจาํกดัของการศึกษาขีดความเจริญทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละยคุสมยัโดยภูมิปัญญากลุ่ม

น้ีมีทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและตาํแหน่งหนา้ท่ี อาจจาํแนกไดด้งัน้ี 

 (1) ภูมิปัญญาการสร้างและการขยายฐานอาํนาจ ภูมิปัญญาท่ีเด่นชัด คือ ขยาย

วงศาคณาญาติใหไ้ดม้ากๆ เพื่อจะไดพ้วกพึ่งพิงและเพิ่มแรงงาน 

 (2) ภูมิปัญญาการรักษาฐานะและอาํนาจ เป็นการบําเพ็ญบุญบารมี เพื่อผดุง

อาํนาจวาสนา เป็นภูมิปัญญาท่ีอาศยัหลกัคุณธรรม โดยใหท้าํแต่กรรมดี 

 (3) ภูมิปัญญาการจดัการเพื่อสาธารณะประโยชน์ คือ ภูมิปัญญาท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ร่วมกนั เช่น การร่วมกนักาํหนดการสัญจรระหว่างหมู่บา้น การร่วมกบัหาเงินบาํรุงวดั 

เป็นตน้ 

 (4) เพื่อท่ีเป็นการสร้างสรรคพ์ิเศษ คือ ส่ิงท่ีเป็นปัญญาชนชาวบา้น ใชว้ิสัยทศัน์

เฉพาะตวั สร้างสรรคข้ึ์นต่างจากกลุ่มอ่ืน เช่น ภูมิปัญญาท่ีให้ตระหนกัวา่ นกัปราชญ์เป็นทรัพยากร

บุคคลท่ีมีคุณค่ายิง่ 
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ขณะท่ีสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2541: 23) ได้กาํหนดสาขาย่อยของภูมิ

ปัญญาชาวบา้นท่ีกาํหนดการคดัเลือกและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นทางด้านวฒันธรรม 5 สาขา 

ดงัน้ี 

1) ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร เช่น การทาํการเกษตรแบบผสมผสาน การ

แกปั้ญหาการเกษตรดา้นการตลาด การแกปั้ญหาดา้นการผลิต (เช่น การแกไ้ขโรคและแมลง) และ

รู้จกัปรับใชเ้ทคโนโลย ีฯลฯ 

2) ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ป่าไม ้ตน้นํ้ า ลาํธาร การ

รักษา การถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ ์เช่น การเคารพแม่นํ้ า แผน่ดิน พืชพนัธ์ุธญัญาหาร 

และโบราณสถาน โบราณวตัถุ ฯลฯ 

3) ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการจดัการ สวสัดิการและธุรกิจชุมชน ไดแ้ก่ 

(1) กองทุนต่างๆ ในชุมชน เช่น สหบาลขา้ว (ธนาคารขา้ว) สหกรณ์ร้านคา้ กลุ่ม

สัจจะออมทรัพย ์ฯลฯ 

(2) กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเยาวชน 

4) ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรคและการป้องกนั เช่น หมอพื้นบ้าน หมอ

ธรรมและผูรู้้เร่ืองสมุนไพร 

5) ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการผลิตและการบริโภค เช่น การแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร ให้สามารถบริโภคได้โดยตรง ได้แก่ การใช้เคร่ืองและครกตาํข้าว การรู้จกัประยุกต์

เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชแ้ปรรูปผลผลิตเพื่อชะลดการนาํเขา้ตลาด 

 

2.3.2 ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความสําคญัและมีคุณค่าเป็นอยา่งยิ่งต่อวิถีการดาํเนินชีวิต เพื่อความอยู่

รอดของสังคมในทอ้งถ่ินนั้นๆ ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าและความดีงามท่ีจรรโลงชีวิต

และวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกบัธรรมชาติและสภาวะแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลืนและสมดุล ภูมิปัญญา

เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพฒันาเพื่อการพึ่งพาตนเองการพฒันาเพื่อพึ่งพา

อาศยัซ่ึงกนัและกนัและการพฒันาท่ีเกิดจากการผสมผสานองคค์วามรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม

เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ท่ีเหมาะสมกบัยุคสมยั ดงันั้น ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อทอ้งถ่ิน

และผูค้นเท่านั้น แต่ยงัเอ้ือประโยชน์อยา่งใหญ่หลวงต่อการวางแผนพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืนและ

มั่นคง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมดั้ งเดิมจึงเป็นตัวกําหนด

คุณลกัษณะของแต่ละสังคม อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม ทรงคุณค่าและมีความสําคญัเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการดาํเนินชีวติอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551)  



23 

2.3.3 กรอบความคิดเกีย่วกบัภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบา้น ควรมีกรอบความคิด

เพื่อใช้เป็นหลกันําร่องความคิดและเป็นเคร่ืองกาํหนดเส้นทางการศึกษาและเรียนรู้ (เอกวิทย ์ณ 

ถลาง, 2540) ดงัน้ีคือ 

1) ไม่ว่าชนกลุ่มใด เม่ือได้ตั้ งหลักแหล่งในการทํามาหากินอย่างต่อเน่ืองใน

สภาพแวดลอ้มใด เป็นเวลานานหลายชัว่คน ย่อมเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติแวดลอ้มแห่งพื้นภูมินั้น 

แลว้ปรับตวัและสร้างสรรคว์ฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบการดาํรงชีพในสภาพแวดลอ้มนั้น  

ดงันั้น กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ โลกทศัน์ ชีวทศัน์ ความเช่ือ พิธีกรรม และ

วถีิชีวิต อนัสืบเน่ืองจากการปรับตวัท่ีไดมี้การสั่งสม สืบสาน และปรับเปล่ียนต่อเน่ืองกนัมาในกลุ่ม

ชนรุ่นต่อๆ มา รวมถึงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัคน ในวฒันธรรมอ่ืนท่ีไดไ้ปมาหาสู่กนัตลอดมา 

จึงรวมเรียกประสบการณ์น้ีวา่ ภูมิปัญญาสั่งสม 

2) โดยเหตุท่ีสังคมทั้งหลายในโลกมีความแตกต่างกนัทางสภาพแวดลอ้ม สังคมและ

วฒันธรรม ในพื้นฐานสั่งสมภูมิปัญญาใหม่ท่ีรับเขา้มา มิอาจแทนท่ีภูมิปัญญาสั่งสมหรือภูมิปัญญา

ดั้งเดิมไดท้ั้งหมด ภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีไดรั้บการเลือกสรร ทดสอบ หรือดดัแปลงตามเหตุปัจจยั และ

พลวตัทางวฒันธรรมแห่งกลุ่มชนนั้น จึงยงัเป็นเหตุจาํเป็นและเหมาะสมกบักลุ่มชนท่ีมีวิถีชีวิต และ

ประสบการณ์พื้นฐานแตกต่างกนั 

3) โดยธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ไม่ว่าในสังคมใดจะไม่

เปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิงอย่างขุดรากถอนโคน หากตอ้งมีการปรับเปล่ียนบนพื้นฐาน รากเหงา้ของ

วฒันธรรมสั่งสม เพราะคนในทุกสังคมย่อมมีความเคยชินกบัส่ิงเดิมๆ เป็นฐาน ภูมิปัญญาใหม่จึง

ยอ่มไดรั้บการทดสอบ ปรับเปล่ียน ดดัแปลงให้สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นใหม่ โดยมีภูมิปัญญาสั่ง

สมเป็นพื้นฐานรองรับ 

4) ในธรรมชาติของวัฒ นธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนย่อมมีความ

หลากหลายตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติและลกัษณะสังคมท่ีแตกต่างกนั ความหลากหลายทาง

วฒันธรรมจึงเป็นความมัน่คงทางปัญญาท่ีจะเป็นพลงัในการรับ ปรับเปล่ียน และพฒันาสังคมให้

สมดุล สอดคลอ้งกบัธรรมชาติแวดลอ้ม วฒันธรรม และประสบการณ์สั่งสมของกลุ่มชนนั้นๆ ความ

พยายามใดท่ีจะทําลายความหลากหลายเป็นการบั่นทอนพลังตามธรรมชาติ และก่อให้เกิด

วกิฤตการณ์ได ้

5) ในสังคมสมยัใหม่ เราจะคุน้เคยกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระเบียบแบบแผนใน

สถาบนัการศึกษา เพื่อการถ่ายทอดและพฒันาภูมิปัญญา ซ่ึงเราสามารถเรียนรู้ไดม้ากในเวลาจาํกดัก็

จริง หากแต่ในช่วงชีวิตของคนๆ หน่ึง การเรียนรู้นอกชั้นเรียน การเรียนรู้จากขอ้เท็จจริงในชีวิต 
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ประจาํวนัตามธรรมชาติย่อมมีอยู่ตลอดเวลา คงเป็นสัดส่วนการเรียนท่ีมากท่ีสุด การสร้างสรรค ์   

ภูมิปัญญาในอดีตก็เกิดจากการเรียนรู้โดยธรรมชาติและประสบการณ์ในชีวิตจริงเป็นพื้นฐานตลอดมา 

และยงัคงจะดาํเนินต่อไปในสังคมอุตสาหกรรมและขอ้มูลข่าวสารท่ีมีการปฏิวติัวิธีการเก่ียวกบั   

การจดัการข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้อย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง การเรียนรู้นอกชั้นเรียน 

เรียนรู้ดว้ยตนเองตามธรรมชาติจะทวคีวามสาํคญัยิง่ข้ึนไปอีก 

จากศึกษากรอบความคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถสรุปไดว้่า กลุ่มชนหรือชุมชน

ทอ้งถ่ินใดๆ ย่อมมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม มีการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองโดยธรรมชาติและประสบการณ์ในชีวิติจริง ทาํให้มีภูมิปัญญาสั่งสมท่ีแตกต่างกนั 

เม่ือมีภูมิปัญญาใหม่ ยอ่มไดรั้บการทดสอบ ปรับเปล่ียน ดดัแปลง ใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นใหม่ 

โดยมีภูมิปัญญาสั่งสมเป็นพื้นฐานรองรับ 

 

2.3.4 กระบวนการกาํเนิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กระบวนการกาํเนิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้น มีความสาํคญัและควรเนน้มากกวา่ตวัเน้ือหาภูมิ

ปัญญา ซ่ึงกระบวนการกาํเนิดภูมิปัญญาประกอบดว้ย 2 ส่วนสาํคญั (สุทธิวงศ ์พงศไ์พบูลย,์ 2547) 

ดงัน้ีคือ 

1) ต้องมีปัจจัยพื้นฐาน ต้องมีข้อมูลเก่าหรือภูมิปัญญาเก่า มีองค์ความรู้เก่า มี

สถานภาพเก่า เป็นตวัเร่ิมตน้ แลว้มีคนนาํเอาปัจจยัพื้นฐานนั้นมาเช่ือมต่อ โดยอาศยัประสบการณ์

ของตนเองและอาจผนวกดว้ยส่ิงท่ีเป็นญาณทศันะ หรือความฉลาดหลกัแหลมของผูท่ี้ก่อให้เกิด ถา้

ประกอบด้วย 3 ส่วนน้ีแล้ว จะเกิดภูมิปัญญาท้องถ่ินข้ึนมา ซ่ึงในปัจจัยพื้นฐานจะเห็นเร่ือง

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลกั สภาพแวดลอ้มเป็นตวัประกอบ ในส่ิงเหล่าน้ีจะมีวิถีพลงัในตวัของมนั

เอง 

2) คน คือส่วนท่ีสําคัญ ท่ี สุด เพราะคนคือผู ้ท่ี จะนําเอาปัจจัยมาเช่ือมต่อกับ

ประสบการณ์ของตนเอง คนท่ีทาํให้เกิดภูมิปัญญา ถา้ไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ เป็นการ

ยากท่ีจะทาํให้เกิดภูมิปัญญาได้ เม่ือปัจจยัพื้นฐานมาผสมผสานกบัวิธีการจดัการ จึงเรียกว่า ภูมิ

ปัญญา ซ่ึงภูมิคือ พื้นท่ีปัจจัย ส่วนปัญญาคือ วิธีการจัดการท่ีต้องใช้สติปัญญานั่นเอง ทั้ งน้ี 

กระบวนการกาํเนิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถแสดงเป็นแผนภาพได ้ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1 กระบวนการกาํเนิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 

 

 

กระบวนการกําเนิดภมูิปัญญา 

ปัจจยัจากสภาพพืน้ฐาน การสัง่สมประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเฉพาะคน 

กระบวนการเรียนรู้ 

การกําเนิดได้หมายรู้ 

(ด้วยทกัษะ+สต+ิปัญญา 

วิถีและพลงัในอาณาเขต 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

ภมู ิ

(ภว-ภพ-ภาวะ-ภมูิ) 

ปัญญา 

ภมูิปัญญา 
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2.3.5 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการพฒันาภูมิปัญญา 

สําหรับภูมิปัญญาในกระบวนการท่ีเกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอด องคค์วามรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมใน

ชุมชนทอ้งถ่ินต่างๆ แล้วพฒันา เลือกสรร ปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทกัษะและความ

ชาํนาญท่ีสามารถแกปั้ญหาและพฒันาชีวิตให้เหมาะสมกบัยุคสมยั แลว้เกิดภูมิปัญญา (องค์ความรู้

ใหม่) ท่ีเหมาะสม และสืบทอดพฒันาต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสืบเน่ืองภูมิ

ปัญญามีดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541: 17) 

1) ความรู้เดิมในเร่ืองนั้นๆ ผสมผสานกบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ 

2) การสั่งสม การสืบทอดความรู้ในเร่ืองนั้น 

3) ประสบการณ์เดิมท่ีสามารถเทียบเคียงกบัเหตุการณ์หรือประสบการณ์ใหม่ได ้

4) สถานการณ์ท่ีไม่มัน่คงหรือมีปัญหาท่ียงัหาทางออกไม่ได ้

5) รากฐานทางพระพุทธศาสนา วฒันธรรมและความเช่ือ 

6) การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้น 

 

2.3.6 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) การทาํให้ดูเป็นตวัอย่าง ถือว่าเป็นวิธีการถ่ายทอดของผูอ้าวุโส หรือ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่

โดยเป็นตวัอยา่งของคนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ง ชุมชนเดียวกนั 

2) การคิดร่วมกนั เป็นการกระตุน้ให้สมาชิกในชุมชนไดแ้สดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อยา่งเป็นธรรมชาติ มีการแลกเปล่ียนและเสนอความเห็นอยา่งมีเหตุผลเปิด

โอกาสถ่ายทอดภูมิปัญญาซ่ึงกนัและกนั 

3) การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือการทาํงานร่วมกัน โดยการขยายเครือข่ายระดับ

บุคคลระดบักลุ่มใหม้ากเพราะไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาหลากหลายและนาํมาพฒันากิจกรรมท่ี

กระทาํอยู ่

4) การบรรยาย หรือ เวทีชาวบ้าน เป็นกิจกรรมสําคญัอีกอย่างหน่ึง สํา หรับการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประสบการณ์ของชาวบา้นร่วมกนั อนัจะส่งผลให้

สมาชิกของชุมชนมีความรู้ความสามารถสูงข้ึน 
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2.3.7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย 

ภูมิปัญญาขา้วไทยสามารถสะทอ้นให้เห็นในการทาํนาขา้ว ตั้งแต่วิธีการเพาะปลูก หรือการ

ทาํนา พนัธ์ุขา้ว การเตรียมดิน การเพาะตน้กลา้ หรือท่ีเรียกว่า ตกกลา้ หว่าน (ปักดาํ โยนกลา้) ปุ๋ย 

การกาํจดัวชัพืชและศตัรูพืช และเก็บเก่ียว ซ่ึงสํานกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ม.ป.ป.) 

ไดจ้าํแนก ประเภทการปลูกขา้วตามสภาพพื้นท่ีเพาะปลูกไวด้งัน้ี 

2.3.7.1 การทาํนาไร่  

การทาํนาไร่ เป็นวธีิการปลูกขา้วแบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นขา้วท่ีไม่ตอ้งการนํ้ าหล่อเล้ียงใน

การเจริญเติบโต และมกัจะตายถา้มีนํ้าขงัอยูน่าน แต่ตอ้งการความชุ่มช้ืนของดินเหมือนกบัพืชไร่ ซ่ึง

จะอาศยันํ้ าฝนตามธรรมชาติเป็นหลกั ขา้วไร่จึงนิยมปลูกบนท่ีราบสูงหรือตามไหล่เขาในภาคเหนือ

และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่ในปัจจุบนัแมจ้ะไม่ใช่ท่ีราบสูงก็สามารถปลูกขา้วไร่ได ้เน่ืองจาก

การทาํนาไร่ ตอ้งอาศยันํ้ าฝนเพียงอยา่งเดียวพื้นดินท่ีปลูกขา้วไร่จะแห้งและขาดนํ้ าทนัทีเม่ือส้ินฤดู

ฝน ดงันั้น การปลูกขา้วไร่  จะตอ้งใชพ้นัธ์ุท่ีมีอายุเบา โดยปลูกในตน้ฤดูฝน และแก่เก็บเก่ียวไดใ้น

ปลายฤดูฝน การปลูกขา้วไร่ชาวนาจะตอ้งหมัน่กาํจดัวชัพืช เพราะท่ีดอนมกัจะมีวชัพืชมากกวา่ท่ีลุ่ม  

2.3.7.2 การทาํนาสวน 

การทาํนาสวน เป็นการปลูกขา้วท่ีตอ้งการนํ้ าหล่อเล้ียงในระหว่างการเจริญเติบโต 

โดยมกันิยมปลูกในพื้นท่ีราบลุ่มและมีนํ้าขงั หรือตามทุ่งนาทัว่ๆ ไป โดยมีคนันาลอ้มรอบ การทาํนา

สวนในปัจจุบันจะปลูกโดยวิธีปักดาํคือ หว่านเมล็ดลงแปลงให้ต้นงอกเจริญพอท่ีจะปลูกได้ท่ี

เรียกวา่ “ตน้กลา้” แลว้ถอนเอาไปปักดาํในแปลงนาท่ีเตรียมไว ้หากเป็นวิธีการหวา่นก็เพียงแค่หวา่น

เมล็ดพนัธ์ุขา้วลงในแปลงนาท่ีเตรียมไวเ้ท่านั้น การทาํนาสวนตอ้งอาศยันํ้ าฝนหรือนํ้ าชลประทาน

ในการหล่อเล้ียงตน้ขา้วตั้งแต่ระยะเร่ิมปลูกจนถึงระยะก่อนการเก็บเก่ียว ซ่ึงขา้วทนความลึกของนํ้ า

ไดไ้ม่เกิน 1 เมตร ขา้วนาสวนจดัวา่เป็นขา้วชั้นดี และมีนํ้าหนกั เพราะมีนํ้ามาหล่อเล้ียงอยูเ่สมอ และ

อาจเน่ืองมาจากพื้นท่ีในการปลูกไม่มากนกัจึงทาํให้สามารถดูแลรักษาไดดี้ เม่ือขา้วถึงเวลาเก็บเก่ียว

ก็สามารถเก็บเก่ียวไดต้ามเวลา คุณภาพขา้วจึงดีมากทาํใหมี้การซ้ือขายกนัในราคาสูง 

2.3.7.3 การทาํนาเมือง 

การทาํนาเมือง เป็นการปลูกขา้วในพื้นลุ่มลึก มีระดบันํ้ าตั้งแต่ 50 เซนติเมตรข้ึนไป

จนถึง 3-4 เมตร และเป็นนาท่ีตอ้งอาศยันํ้ าฝนเป็นหลกั พบการปลูกขา้วนาเมืองมากในภาคกลาง ซ่ึง

การปลูกขา้วตอ้งใชพ้นัธ์ุขา้วท่ีมีลาํตน้ยาวพิเศษ และสามารถเจริญเติบโตไดเ้ม่ือนํ้ าในนามีระดบัเพิ่ม

สูงข้ึน การทาํนาเมืองจะปลูกโดยวิธีหวา่นแหง้ เม่ือมีฝนตกลงมาขา้วจะงอกเจริญเติบโตไดส้ักระยะ 

แต่เม่ือเขา้สู่กลางฤดูฝนปริมาณของนํ้ าจะเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ตน้ขา้วจะยืดปลอ้งให้ขา้วโผล่ข้ึน

เหนือนํ้ าและมีชีวิตอยูไ่ดจ้นระดบันํ้ าลดลง ขา้วท่ีสูงจะเอนราบไปบนพื้นดินจนเหลือปลอ้งสุดทา้ย
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ของตน้ขา้ว โดยตน้ยงัคงตั้งชูอยู่ในนาเพื่อชูรวงขา้วและรอการเก็บเก่ียวต่อไป ขา้วนาเมืองคุณภาพ

ของเมล็ดจะคุณภาพตํ่า และราคาขา้วจะถูกกวา่ขา้วนาสวนเน่ืองจากมีมนันอ้ย เมล็ดแตกหกัมากเม่ือ

นาํไปสี 

นอกจากน้ี จากการรวบรวมงานวิจัยและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาข้าว

(ศูนย์วิจยัข้าวปทุมธานี, 2553; กรมการข้าว, 2551; สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องคก์ารมหาชน), ม.ป.ป.) การเพาะปลูกขา้วมีทั้งส้ิน 4 วธีิ 

1) การทาํนาดํา เป็นวิธีการทาํนาท่ีมีการนําเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงท่ีเตรียมไว ้

(แปลงกลา้) ให้งอกเป็นตน้กลา้ แลว้ถอนนาํตน้กลา้ไปปักลงในกระทงนาท่ีเตรียมเอาไว ้และมีการ

ดูแลรักษาจนใหผ้ลผลิต การทาํนาดาํนิยมในพื้นท่ีท่ีมีแรงงานเพียงพอ 

2) การทาํนาหวา่น เป็นการปลูกขา้วโดยการหวา่นเมล็ดลงไปในนาท่ีเตรียมพื้นท่ีไว้

แลว้โดยตรง เป็นวธีิการท่ีนิยมมากข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจากประหยดัแรงงานและเวลา 

3) การทาํนาหยอด เป็นวิธีการปลูกขา้วท่ีอาศยันํ้ าฝน หยอดเมล็ดขา้วแห้ง ลงไปใน

ดินเป็นหลุมๆ หรือโรยเป็นแถวแลว้กลบฝังเมล็ดขา้ว เม่ือฝนตกลงมาดินมีความช้ืนพอเหมาะ เมล็ด

ก็จะงอกเป็นตน้ นิยมทาํในพื้นท่ีขา้วไร่ หรือนาในเขตท่ีการกระจายของฝนไม่แน่นอน แบ่งเป็น 2 

สภาพ ไดแ้ก่ 

(1) นาหยอดในสภาพขา้วไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่มกัเป็นท่ีลาดชนั เช่น ท่ีเชิงเขาเป็น

ตน้ ปริมาณนํ้าฝนไม่แน่นอน สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่สามารถเตรียมดินได ้จึงจาํเป็นตอ้งหยอดขา้ว

เป็นหลุม 

(2) นาหยอดในสภาพท่ีราบสูง เช่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่วน

ใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขาหรือหุบเขา การหยอดอาจหยอดเป็นหลุมหรือใชเ้คร่ืองมือหยอด หรือโรยเป็น

แถวแลว้คราดกลบ นาหยอดในสภาพน้ีใหผ้ลผลิตสูงกวา่นาหยอดในสภาพไร่มาก 

4) การทาํนาโยน เป็นนวตักรรมการทาํนาแบบใหม่ในประเทศไทยก็พูดได้ โดยมี

จุดประสงคห์ลกั เพื่อควบคุมขา้ววชัพืชและวชัพืชทัว่ไป ลดตน้ทุนการทาํนา เพิ่มผลผลิต 

ในแต่ละประเภทของการทาํนามีผลต่อวงจรการเพาะปลูกขา้ว ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการ

คดัเลือกเมล็ดพนัธ์ท่ีเหมาะสม ไปจนถึงการเก็บเก่ียว ซ่ึงนอกจากจะพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมต่อ

สภาพพื้นท่ีแลว้ ประเภทของการทาํนายงัมีผลต่อตน้ทุนการผลิตขา้วดว้ย ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 เปรียบเทียบต้นทุนการปลูกข้าวแบบต่างๆ เพื่อควบคุมข้าววชัพืช (ยงัไม่รวมค่า

สารเคมี โรค/แมลง และนํ้ามนัสูบนํ้า) 

 

ต้นทุนการจัดการ วธีิการทาํนา 

(บาท/ไร่) นาหว่านนํา้ตม คนปักดํา เคร่ืองปักดํา โยนต้นกล้า 

เตรียมแปลง (แบบประณีต) 610 610 610 610 

ถาดเพาะกลา้ - - - 84-112 

ค่าเพาะกลา้ - 100 - 125 

หวา่นกลา้  ปักดาํ  โยน 50 1200 1200-1500 100 

สารคุม + กาํจดัวชัพืช + ค่าแรง 175+110+100  60+50 60+50 60+50 

เมล็ดพนัธ์ุ (กก.ละ 22 บาท) 440 154 (220) 88 

ค่าตดัขา้ววชัพืช 400-800 - - - 

ค่าปุ๋ย 948 948 948 948 

ค่าเก่ียวนวด 450 450 450 450 

รวม 3283-3683 3462 3318-3618 2515-2543 

 

แหล่งทีม่า: สาํราญ อินแถลง, 2553. 

 

2.3.8 ภูมิปัญญาข้าวภาคเหนือ 

การศึกภูมิปัญญาเก่ียวกบัขา้วและยุง้ขา้วของชุมชนบนพื้นท่ีสูง เป็นการศึกษาการดาํรงชีวิต

ตามธรรมชาติ การจดัการเครือข่ายระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ และคน

กับส่ิงเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเก่ียวกับสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และการใช้ภูมิปัญญาเพื่อการ

แกปั้ญหาและปรับตวัในบริบทท่ีเปล่ียนไป 

สุรพล ดาํรงกิตติกุล และคณะ (2552) ระบุว่า ชาวล้านนาในอดีตเช่ือว่า การสร้างบา้นท่ี

สมบูรณ์บริเวณบา้นจะตอ้งประกอบไปดว้ย บ่อนํ้ า ยุง้ขา้วหรือหลองขา้ว ครกกระเด่ืองและครัวไฟ 

แต่ปัจจุบันมีโรงสีข้าว ครกกระเด่ืองก็หายไปจากบ้าน บ่อนํ้ ายงัคงมีอยู่แต่การใช้ประโยชน์           

ลดนอ้ยลง เพราะใชป้ระปาหมู่บา้น เช่นเดียวกบัยุง้ขา้ว ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนตามกาลสมยั ภูมิปัญญา

บรรพชนท่ีซ่อนไวใ้นสถาปัตยกรรม เร่ืองเล่า คติความเช่ือและพิธีกรรมทอ้งถ่ิน 
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ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภาคเหนือท่ีมีความเก่ียวพนักบัขา้ว มีดงัต่อไปน้ี (สุรพล ดาํรงกิตติกุล และ

คณะ, 2552)  

1) ดา้นปัจจยัการผลิต  

สภาพพื้นท่ีทาํนาอยูบ่นพื้นท่ีสูง มีภูเขาโอบลอ้มและยงัสืบทอดวฒันธรรมภูมิปัญญา

ชุมชนจากรุ่นสู่ รุ่น โดยเฉพาะภูมิปัญญาข้าวพืชหลักของชุมชน ทั้ งเก่ียวกับพิ ธีกรรม ความเช่ือ 

พฤติกรรมการเพาะปลูก ดูแลรักษา เก็บเก่ียวและการคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุ ดงัน้ี 

(1) พื้นท่ีทาํนา 

ลกัษณะพื้นท่ีทาํนาของชุมชน แบ่งระดบัตามลกัษณะสูงตํ่าของท่ีดิน สภาพท่ีดิน

ส่วนใหญ่กระจายอยูต่ามบริเวณท่ีราบ ชาวนาตอ้งดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีทาํกินของ

ตนเองดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น หลกัการเก็บเก่ียวขา้ว ชาวนาจะไม่เผาตอฟาง หากแต่จะเก็บไวค้ลุม

หนา้ดินสําหรับการปลูกหอมกระเทียม และจะปลูกพืชหมุนเวยีนจาํพวกถัว่ลิสง หรือถัว่เหลือง โดย

การปลูกถัว่เหลืองจะใช้วิธีการเหยียบล้มตอฟาง ใช้ไมก้ระทุง้ดินบริเวณต่อฟางเพื่อหยดเมล็ดถัว่

เหลือง ตอฟางจึงหมักหมมในดินกลายเป็นปุ๋ยบาํรุงดิน พร้อมทั้ งมีพืชจาํพวกถั่วคอยตรึงธาตุ

ไนโตรเจนให้แก่ดิน และคร้ันถึงฤดูกาลไถนาเพื่อปลูกขา้ว ชาวบา้นจะใชว้ิธีการปล่อยนํ้ าเขา้มา ทิ้ง

ใหดิ้นอ่อนตวัและตน้วชัพืชตาย จากนั้นจึงไถกลบทาํใหเ้กิดปุ๋ยโดยธรรมชาติ 

(2) การจดัการระบบนํ้าเพื่อการทาํนา 

ชาวนายงัยึดระบบเหมืองฝายเพื่อการจดัสรรนํ้ าระหวา่งกนั มีการเลือกแก่เหมือง

แก่ฝายเพื่อทาํหนา้ท่ีจดัสรรนํ้ า ดูแลระบบเหมืองฝายให้สมบูรณ์ โดยแก่เหมืองฝายน้ีจะคดัเลือกจาก

คนท่ีเป็นคนดี มีความเสียสละ มีความยุติธรรมและได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน 

ช่วงเวลาท่ีเปล่ียนผา่นจากฤดูร้อนเขา้สู่ฤดูฝน แก่เหมืองแก่ฝายจะร่วมกบัแกนนาํชุมชนประกาศเชิญ

ชวนชาวนาแต่ละครัวเรือนมาร่วมกนัพฒันาแผว้ถางเหมืองฝายของหมู่บา้น เพื่อรองรับการไหลของ

นํ้าในฤดูฝนสําหรับเขา้สู่ท่ีนา คร้ันพอช่วงเดือนเกา้ (มิถุนายน) ก็จะมีพิธีกรรมเล้ียงผเีหมืองฝายเพื่อ

การไดพ้บปะพูดคุยเก่ียวกบัลกัษณะการใชน้ํ้าและร่วมกนัซ่อมแซมบริเวณเหมืองฝายท่ีชาํรุด 

(3) การคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุ 

ชาวนามีการเลือกใช้พนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมกบัดินในชุมชนนั้นๆ เช่น ขา้วเหนียว 

กข.6 ขา้วจา้ว ขา้วเหนียวกํ่าและขา้วหอมมะลิสีแดง เป็นตน้ ชาวนาจะมีการคดัเลือกพนัธ์ุขา้วจาก

การเลือกตน้ขา้วท่ีสมบูรณ์ รวงขา้วเต็ม เมล็ดสวย นํ้ าหนกัดีและมีรสชาติดี โดยคดัเลือกจากไร่นา

ของตนเอง หรือจากของเพื่อนชาวนาในพื้นท่ี ซ่ึงชาวนาสามารถรู้ไดว้่า ท่ีนาใครมีพนัธ์ุขา้วดี จาก

การแลกเปล่ียนแรงงานระหว่างกนั (หรือท่ีเรียกว่า เอาม้ือเอาวนั) สําหรับพนัธ์ุขา้วจะมีการซ้ือขาย

พนัธ์ุขา้วในราคาเดียวกบัขา้วท่ีบริโภค 
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(4) อุปกรณ์การผลิตขา้ว 

ปัจจุบัน อุปกรณ์และเคร่ืองมือเพื่อการผลิตข้าวของคนในชุมชน มีการใช้

เทคโนโลยดีั้งเดิมผสมผสานกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งเหมาะสม เช่น การทาํนาแต่เดิมใชแ้รงงาน

ควายก็ปรับเปล่ียนเป็นรถไถนาเดินตาม การฟาดขา้วออกจากรวง ชาวบา้นจะใช้ครุเป็นเคร่ืองมือ

สําหรับรองไมท่ี้ฟาด สําหรับการฟาดรวงขา้ว ครุคืออุปกรณ์ท่ีใช้ไผ่จกัรสานละเอียดเป็นรูปคลา้ย

ตะกร้าท่ีมีก้นแคบ ปากกวา้ง มีขนาดประมาณ 2x2 เมตร และใช้ข้ีควายทาโดยรอบเพื่ออุดรูร่ัว 

ชาวนาใชว้ธีิการเคล่ือนยา้ยครุตั้งเป็นจุดตามตาํแหน่งท่ีนาํขา้วมากองรวมกนัไว ้ปัจจุบนัพบวา่ หลาย

ครัวเรือนเร่ิมปรับเปล่ียน นาํเอาแนวคิดการทาํตารางสําหรับตีขา้ว ซ่ึงแต่เดิมใชว้ิธีการปรับพื้นท่ีนา

ให้ราบใช้คอ้นทุบให้เรียบแน่น จากนั้นใช้แคร่ไมต้ั้งวางสําหรับฟาดรวงขา้ว เม่ือฟาดเสร็จก็กวาด

ขา้วใส่ครุ หรือกระสอเพื่อนาํสู่ยุง้ โดยเม่ือไม่เล้ียงควาย ก็ไม่มีวสัดุสําหรับทาํตาราง จึงปรับใช้ผืน

ผา้ใบปูพื้นนาท่ีได้รับการปรับถางให้เตียนและใช้ไม้แคร่วางสําหรับการฟาดรวงข้าว วิธีการน้ี

สะดวกต่อการขนอุปกรณ์ และมีแนวโนม้วา่ จะไดรั้บความนิยมสูง ทาํให้ครุท่ีใชฟ้าดขา้วเร่ิมลดลง

และหายไปจากชุมชน หลงัจากการฟาดขา้ว ชาวนาตอ้งมีการทาํความสะอาดขา้วเปลือก เรียกวา่ พดั

ขา้วเฟ้ือน แต่เดิมชาวบา้นจะใช้อุปกรณ์คือ ก๋า หรือ วี สําหรับพดัขา้วเฟ้ือน แต่ปัจจุบนั ชาวบา้นมี

การปรับใช้ใบพดัลมเก่ามาติดตั้งกับอุปกรณ์เคร่ืองตดัหญ้าสามารถสร้างแรงเปล่าข้าวเฟ้ือนได้

รวดเร็วและสะดวกกว่า ส่วนอุปกรณ์การผลิตขา้ว เช่น แอก ไถ คราด ปัจจุบนัถูกทิ้งไวใ้ตยุ้ง้ขา้ว 

หรือ อาจกองในมุมใดมุมหน่ึงของใตถุ้นบา้น  

2) ภูมิปัญญาดา้นการผลิตขา้ว 

(1) การหวา่นขา้ว 

ชาวนาจะทาํพิธีแฮกนาและเตรียมท่ีดินสําหรับหวา่นกลา้ขา้ว ซ่ึงเป็นการบูชาเจา้

ท่ีซ่ึงรักษาท่ีนาบริเวณนั้น เพื่อขออนุญาตใชท่ี้ดินและขอความคุม้ครองใช้ช่วยดูแลผลผลิตให้อุดม

สมบูรณ์ไม่ให้สัตวม์ารบกวน ชาวบา้นเช่ือว่า หากปฏิบติัตามขา้วจะงอกงามดีไม่มีแมลงหรือสัตว์

รบกวน ภูมิปัญญาของชุมชนเรียนรู้ถึงวฎัจกัรชีวิตของสัตว ์ช่วงเวลาใดท่ีมีผลต่อการเจริญพนัธ์ุ

ชาวบา้นยงันิยมปลูกขา้วกํ่าหรือขา้วเหนียวแดงซ่ึงเป็นขา้วพื้นบา้นของทางลา้นนา มีลกัษณะเด่นคือ 

มีสีม่วงดาํทั้งลาํตน้และเมล็ด เพราะเช่ือวา่จะช่วยป้องกนัโรค และแมลง ท่ีจะมารบกวนตน้ขา้วใน

นาได ้เพราะถือวา่ ขา้วกํ่าเป็นพญาขา้ว ช่วยไล่ใหข้า้วเจริญงอกงามดี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพบวา่ ขา้วกํ่า

มีการใชป้ระโยชน์ในดา้นองคป์ระกอบของยาสมุนไพรชุมชนสําหรับการบาํรุงเลือด และใชท้าํเป็น

ขนมพื้นเมืองเช่น ขา้วแต๋น (นางเล็ด) ถัว่แปบ ขา้วมนั (ขา้วเหนียวมูน) ชาวนาจะใช้จาํนวน“ต๋าง” 

เป็นหน่วยในการหว่านเมล็ดพนัธ์ุข้าว ซ่ึงเป็นหน่วยนับจาํนวนท่ีนาของคนในชุมชน ต๋างเป็น

ภาชนะสาํหรับตวงเมล็ดขา้ว (มีขนาดใหญ่กวา่ถงั) 
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(2) การบาํรุงรักษา 

การดูแลรักษาข้าวในนา เม่ือข้าวมีอายุประมาณ 2 เดือน จะมีการกาํจดัวชัพืช

เรียกวา่ ถอนหญา้นา ซ่ึงวชัพืชในนามีหลายชนิด บางชนิดนาํมาเป็นอาหารได ้เช่น ผกัแวน่ ซ่ึงเป็น

พืชนํ้า ลาํตน้เล้ือยไปตามดินมีรสชาติจืด มีคุณสมบุติเป็นยาแกร้้อนใน บาํรุงตา นิยมนาํมาจ้ิมนํ้าพริก

แกงจืด และผกัจุมปา (ผกัปอด) ซ่ึงเป็นพืชนํ้ าลาํตน้อวบนํ้ า มีรสขมเล็กน้อย มีคุณสมบติัทางยาใน

การบาํรุงธาตุ แกไ้ข รักษาเลือด ชาวนานิยมนาํมาลวกจ้ิมนํ้ าพริกและนาํมาผดั ปัจจุบนัยงัพบว่า มี

การปลูกผกัแวน่ขายเพื่อเป็นอาหารตลอดปีและเป็นรายไดเ้ม่ือขา้วใกลอ้อกรวง ชาวนาจะคอยระวงั

ขา้วดีดซ่ึงเป็นขา้ววชัพืชท่ีมีลกัษณะเหมือนตน้ขา้วจนแยกไม่ออก ขา้ววชัพืชหรือขา้วดีด เกิดจาก

การผสมขา้มระหวา่งขา้วป่าท่ีพบทัว่ไปในธรรมชาติ กบัขา้วปลูก เกิดเป็นลูกผสมท่ีมีการกระจายตวั

ของลูกหลานหลายลกัษณะ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีชาวนาไม่ตอ้งการ คือ เปลือกเมล็ดสีดาํหรือลายนํ้าตาล

แดง เมล็ดขา้วสารมีสีแดง ปลายเมล็ดมีหางและเม่ือสุกแก่เมล็ดจะร่วงก่อนเก็บเก่ียวขา้ว ขา้วดีดเป็น

ขา้ววชัพืชท่ีเจริญเติบโตไดร้วดเร็วและสูงข่มขา้วปลูกในระยะแตกกอ ขา้วดีดจะทาํให้คุณภาพขา้ว

ลดลง เพราะเมล็ดขาวสารแดงท่ีปนอยู่ ชาวนาถูกโรงสีตัดราคาเกวียนละ 200-800 บาท ตาม

เปอร์เซ็นต์ของข้าวแดงท่ีปน หากมีขา้ววชัพืชปนเป็นจาํนวนมาก โรงสีจะไม่รับซ้ือ ชาวนาตอ้ง

นาํไปขายเป็นขา้วเล้ียงเป็ด และไก่ ในราคาถูกถงัละ 30-50 บาท การกาํจดัหนอนแมลงท่ีกดักินตน้

ขา้ว ชาวนาจะใชว้ิธีการส่งสะตวงเชิญสัตวท่ี์มารบกวนขา้ว โดยจะใชต้น้กลว้ยมาทาํเป็นภาชนะรูป

ส่ีเหล่ียมจตุัรัสเรียกวา่ สะตวง จากนั้นใชดิ้นเหนียวป้ันสมมติรูปเป็นสัตวช์นิดต่างๆ ใส่อาหาร ขนม 

นํ้า ลงในสะตวง พร้อมทั้งใชไ้มไ้ผท่าํชั้นเลก็ๆ สูงระดบัอก ปักลงกลางนา เพื่อบูชาเทวดา เชิญมารับ

ของเซ่นไหวแ้ละขอให้นาํสัตวท่ี์มากินตน้ขา้วออกไปจากนา ไม่เกินสองวนัพวกหนอนก็จะหายไป 

ชาวบา้นเช่ือวา่ตอ้งไม่ใชส้ารเคมีทาํร้ายพวกสัตวต่์างๆ หากทาํร้ายสัตวแ์ลว้การเซ่นไหวจ้ะไม่ไดผ้ล 

สําหรับพิธีกรรมน้ียึดถือปฏิบติันบัจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ภูมิปัญญาของชุมชนในการสังเกตวงจร

ชีวิตของสัตวต์ามธรรมชาติ ซ่ึงควบคุมกันโดยธรรมชาติ หากมีการใช้สารเคมีก็จะเป็นการไป

ทาํลายวฏัจกัรธรรมชาติ แสดงถึงสํานึกของการอยูร่่วมกบัสรรพส่ิงในฐานะท่ีมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางท่ี

เช่ือมโยงหลายส่ิงเขา้ดว้ยกนัอยา่งเก้ือกูล การเคารพจิตวญิญาณธรรมชาติเน่ืองจาก ลกัษณะละสภาพ

พื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั การทาํนาของชาวนามีจาํนวนไม่มากแต่กระจายตามบริเวณต่างๆ ทาํใหช้าวบา้น

สามารถแลกเปล่ียนแรงงานระหว่างกัน ตั้ งแต่การหว่านกล้าการปลูกและการกาํจดัวชัพืช โดย

หมุนเวียนช่วยเหลือระหว่างกนั ไม่ตอ้งรีบเร่งให้เก็บเก่ียวเสร็จพร้อมกนั ทาํให้ไม่สามารถขนขา้ว

ผ่านท่ีนาซ่ึงยงัไม่ได้เก็บเก่ียว และวิธีการแลกเปล่ียนแรงงานระหว่างกนัสะทอ้นถึงความสามคัคี 

การเสมอภาค เก้ือกูลไม่เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั วฒันธรรมเช่นน้ีเป็นฐานสําคญัสําหรับความ

ร่วมพลงัในดา้นต่างๆ ในการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
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(3) การเก่ียวขา้ว 

ชาวบา้นยงัใชเ้คียวสําหรับเก่ียวขา้ว เก่ียวเสร็จก็นาํขา้วผึ่งบนตอให้แห้งประมาณ 

3-4 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณของแสงแดด โดยชาวบา้นจะทาํการทดสอบวา่ ขา้วแห้งพอดีโดยการ

แกะดูสีของเมล็ด และสังเกตนํ้ าหนกัของตน้ขา้วท่ีแห้งเบาข้ึน จากนั้นจะนาํตน้ขา้วไปกองรวมเป็น

จุดๆ เรียกวา่ การเมาะขา้ว เพื่อรอการฟาดหรือตีขา้ว สําหรับการฟาดหรือตีขา้วนั้น แต่เดิมชาวบา้น

นิยมใชค้รุเป็นภาชนะรองการฟาดและใชส้าดกะลาปูขา้งล่างเพื่อรองรับเมล็ดขา้วท่ีกระเด็น ปัจจุบนั

น้ีนิยมใช้ผา้ใบหรือผา้เต๊นฑ์ปูรองแทนสาดกะลาและใช้แคร่ว่างเพื่อฟาดขา้ว ขา้วท่ีฟาดเสร็จก็รอ

การพดัเอาเศษเจือปนออก แต่เดิมนิยมใชก๋้าสาํหรับพดัว ีปัจจุบนัชาวบา้นสร้างนวตักรรมเอง โดยใช้

เคร่ืองตดัหญา้มาติดตั้งใบพดัลม มีแรงเป่าสูง สามารถลดแรงงานคนไดจ้าํนวนมากชาวนาบา้นสบ

จาง มีระบบรูปแบบความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงพลงัของวฒันธรรมขา้ว 

โดยเฉพาะกลุ่มผลิตขา้วสบจางซ่ึงแกนนาํเป็นผูอ้าวุโสของหมู่บา้น การเก่ียวขา้วผูอ้าวุโสจะใช้ไม้

ราวมานาบข้าวให้ล้มไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าเก่ียวข้าวตอนเช้าต้องนาบข้าวให้ล้มไปทางทิศ

ตะวนัตก ถา้เก่ียวตอนบ่ายตอ้งนาบขา้วไปทางทิศตะวนัออก เพื่อเวลาเก่ียวจะไดห้มุนหนา้หลบแดด

หนัหลงัใหด้วงอาทิตย ์วธีิการเก่ียวขา้วให้ถือเคียวดว้ยมือขา้งท่ีถนดั แลว้ใชเ้คียวเก่ียวตวดักอตน้ขา้ว 

ส่วนอีกมือหน่ึงรวบรวมขา้วไว ้แลว้ใช้เคียวเก่ียวลาํตน้ทั้งกอ โดยทัว่ไปจะเก่ียวให้มีความยาวของ

ตน้ขา้วห่างจากรวงขา้วในระยะท่ีพอเหมาะท่ีจะนาํไปฟาดขา้วไดส้ะดวก หรือให้มีความยาวของตน้

ขา้วพอท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์อย่างอ่ืนได ้เช่น ใช้คลุมแปลงปลูกพืชผกัชนิดอ่ืน เป็นตน้ โดยก่อน

ทาํการเก่ียวขา้ว ชาวนาในภาคกลางจะทาํพิธี “ทาํขวญัขา้ว” ภาคเหนือจะทาํพิธี “แฮกนาเก่ียวขา้ว” 

รวงขา้วท่ีเก่ียวแลว้จะเอาวางผึ่งแดดไวใ้นบริเวณพื้นท่ีนั้นก่อนเพื่อตากแดดใหแ้หง้ประมาณ 4-7 วนั 

แล้วจึงทาํการมดัข้าว เรียกว่า “มดัฟ่อนข้าว” ภาคเหนือเรียกว่า “มัดข้าวเฝ่า” หรือ “มดัเฝ่าข้าว” 

จากนั้นจะใช้ไมห้าบขา้วเพื่อนาํมาท่ีกองลานนวดขา้วสําหรับรอนวดขา้วต่อไป หรือตากไวบ้นราว

ไมไ้ผ่ก็ไดเ้ช่นกนั ช่วงของการเก็บเก่ียวขา้วนั้นก็มีสําคญัเช่นกนัหากมีการเก็บเก่ียวในขณะท่ีฝนตก

จะทาํให้เมล็ดขา้วมีความช้ืนทาํให้เม็ดไม่ขาว เมล็ดดาํ มีกล่ินอบัเกิดข้ึน เม่ือนาํไปสีจะทาํให้ไม่น่า

รับประทาน โดยหลงัจากการเก็บเก่ียวชาวนาในภาคอีสานจะทาํพิธี“บุญคูณลานหรือสู่ขวญัขา้ว”

เพื่อเป็นการขอขมาและขอบคุณแม่โพสพหรือเทพีแห่งข้าวแรงงานท่ีใช้ในการเก็บเก่ียวข้าว

สมยัก่อนเป็นการช่วยเหลือกนัของชาวบา้นในพื้นท่ีเดียวกนัโดยผลดักนัไปช่วยเก่ียวขา้วในนาของ

เพื่อนบา้นให้เสร็จเป็นรายๆ จะเรียกวา่ “ลงแขกเก่ียวขา้ว” หรือภาคเหนือ เรียกวา่ “เอาม้ือ หรือ เอา

วนั” การลงแขกเก่ียวขา้วเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามคัคี ความมีนํ้ าใจ ความเอ้ือ

อาทรของคนในชุมชน จนกลายเป็นประเพณีอนัดีงามหลายชัว่อายคุน 
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(4) การนวดขา้ว 

การนวดข้าว หรือบางแห่งเรียกว่า “เหยียบข้าว” เป็นขั้นตอนการทาํให้เมล็ด

ขา้วเปลือกหลุดออกจากรวง หรือฟ่อนขา้ว โดยหลงัจากท่ีชาวนาเก็บเก่ียวเสร็จ จะทาํการตากฟ่อน

ขา้วให้แห้ง แล้วจึงนําฟ่อนขา้วมากองรวมกนัท่ีลานขา้วเพื่อทาํการนวด การนวดข้าวมีหลายวิธี

ข้ึนอยูก่บัความถนดัของแต่ละทอ้งถ่ิน แต่หากเป็นการนวดสมยัก่อนจะมี 2 วธีิ 

วิธีแรก คือการใช้ ววั หรือควาย เหยียบข้าวโดยปักเสาสูงกลางลาน เรียกว่า

“เกียด” แลว้นาํฟ่อนขา้วมาวางลอ้มเสาเกียด แลว้ผูกววัหรือควายกบัเสา ตอ้นให้วิ่งรอบๆเสาเกียด 

เพื่อเหยียบย ํ่าไปบนฟ่อนขา้วจนกวา่เมล็ดขา้วส่วนใหญ่หลุดออกจากรวงขา้ว หลงัจากนั้นชาวนาจะ

ใชค้นัฉายหรือขอฉายดึงฟางขา้ว เรียกวา่ “สงฟาง” ให้เมล็ดขา้วร่วงออกมา เอาฟางขา้วออกไปกอง

ไวน้อกลาน 

วธีิท่ีสอง คือ การใชไ้มน้วดขา้ว เรียกวา่ “ตีขา้ว หรือ ฟาดขา้ว” โดยจะใชไ้มห้นีบ

ขา้ว ซ่ึงมีลกัษณะเป็นไมส้องท่อนผูกเชือกติดกนัโดยผูกไมท้่อนหน่ึงท่ีปลายไมแ้ละอีกท่อนผูกตํ่า

กวา่ท่อนแรก เพื่อคีบกาํขา้ว แลว้ไมท้่อนท่ีผูกตํ่ากวา่จะเป็นตวัหนีบมดัขา้วแลว้ก็ฟาดมดัขา้วลงไปท่ี

พื้นลานนวดขา้วหรือภาชนะรองรับ โดยฟาดจนกว่าเมล็ดขา้วจะหลุดออกจากรวงหมด หรือบาง

ทอ้งถ่ินจะใชแ้คร่ มา้รองนวดขา้ว มารองรับการฟาดขา้ว ภาคเหนือจะมีการ “ตีครุ” คือการนวดขา้ว

ในครุ เม่ือทาํการนวดจนเสร็จ ชาวนาจะทาํความสะอาดขา้วแลว้ทาํการแยกเมล็ดขา้วลีบเศษฟางขา้ว 

หรือเศษหิน โดยเหลือไวเ้ฉพาะเมล็ดขา้วเปลือกท่ีตอ้งการ แลว้กวาดมากองรวมๆกนัไวก้ารนวดขา้ว

สามารถทาํไดท้ั้งชายและหญิงจะหลายคนหรือคนเดียว ซ่ึงในการนวดขา้วน้ีมีการขอแรงเพื่อนบา้น

มาลงแขกนวดขา้วเหมือนกบัการเก่ียวขา้วดว้ย 

(5) การเก็บรักษาขา้ว 

การเก็บรักษาขา้ว สามารถทาํได้หลายแบบ ทั้งน้ีก็ตอ้งข้ึนอยู่กบัแต่ละทอ้งถ่ิน

ดว้ยบางแห่งไม่มีการนวดขา้วก่อนนาํเขา้เก็บไวท่ี้โรงเรือน จะตอ้งทาํการนวดเสียก่อนแลว้ตอ้งทาํ

ความสะอาดขา้วเพื่อแยกส่ิงเจือปนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หิน ดิน ทรายหรือเมล็ดขา้วท่ีลีบออกจาก

เมล็ดขา้วเปลือก เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวันาํพวกแมลงหรือหนูเขา้มาทาํลายเกิดความเสียหายแก่

ขา้วเปลือกได ้หลงัจากนั้นจะทาํการขนยา้ยไปเก็บไวใ้นยุง้ขา้ว ฉางขา้ว หรือ ท่ีชาวนาภาคเหนือ

เรียกวา่ “หลองขา้ว” ซ่ึงเป็นการเก็บขา้วไวเ้พื่อบริโภคและแบ่งขายเม่ือขา้วมีราคาสูง และอีกส่วน

หน่ึงชาวนาจะแบ่งไวเ้พื่อทาํพนัธ์ุ ขา้วท่ีเก็บเก่ียวได ้เหล่าน้ีจะตอ้งเก็บไวเ้ป็นอย่างดี โดยรักษาให้

ขา้วนั้นมีคุณภาพอยูเ่สมอ และไม่สูญเสียความงอก ยุง้ ฉางท่ีทาํการเก็บขา้วจะตอ้งมีอากาศถ่ายเทได้

สะดวกเพื่อจะไดร้ะบายความช้ืนและความร้อนออกไปได ้นอกจากน้ีหลงัคาของยุง้จะตอ้งไม่ร่ัว 
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และสามารถกนันํ้าฝนไม่ใหห้ยดลงไปในยุง้ได ้ก่อนเอาขา้วข้ึนไปเก็บไวใ้นยุง้ฉางควรปัดกวาดแลว้

พน่ดว้ยยาป้องกนัแมลงศตัรูขา้วเสียก่อน ลกัษณะยุง้ขา้วแบบโบราณมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ก) ยุง้ขา้วแบบชั่วคราว นิยมสร้างโรงเรือนไมข้นาดเล็ก หลงัคามุงหญ้าคา 

ใบตองตึงหรือสังกะสี มีลักษณะเปิดโล่ง ใช้เสวียนสําหรับเก็บข้าวเปลือก เสวียนเป็นเคร่ืองใช ้

สําหรับบรรจุขา้วเปลือกของชาวนา โดยทาํจากไมไ้ผ่ ขดัสานเป็นรูปทรงกลม ใช้มูลควายทาปิด

โดยรอบเพื่ออุดรอยร่ัวของไมไ้ผท่ี่สาน เสวียนมีหลายขนาด ความสูงและความกวา้งของเสวียนไม่

แน่นอน แลว้แต่ความตอ้งการของผูใ้ช ้เสวียนท่ีมีขนาดใหญ่มากจะมีประตูเขา้-ออกบริเวณส่วนล่าง 

เสวียนจะทาํจากไมไ้ผส่าน มี 2 ลกัษณะ คือ ทรงกลม และทรงกน้ส่ีเหล่ียม เสวยีนทรงกลมดา้นบน

จะสอบเล็กกวา่ดา้นล่างเล็กนอ้ย โดยปล่อยส่วนล่างและส่วนปากใหว้า่งไว ้บางอนัจะใชฟ้างมดัต่อๆ 

กนัให้แน่นปิดส่วนล่าง ดา้นนอกของเสวียน เรียกว่า “ไส้ช้าง” ส่วนล่างของเสวียนจะสานเป็นตา

ข่ายห่างๆ  

ข) ยุง้ขา้วแบบถาวร ยุง้ขา้วแบบถาวรเป็นอาคารไมใ้ตถุ้นสูง หลายแห่งใตถุ้น

อาจสูงกวา่เรือนอาศยั ขนาดของยุง้ขา้วกาํหนดจากจาํนวนเสา มีตั้งแต่ขนาดเล็ก 4-6 เสา ขนาดกลาง 

8-10 เสา ขนาดใหญ่ 12 เสาข้ึนไป เสาหลองข้าวนิยมใช้ไม้ต้นเดียวขนาดเล็กใหญ่สัมพนัธ์กับ

จาํนวนเสาของหลองขา้ว หลองขา้วขนาดใหญ่ มีเสาจาํนวนมาก ก็นิยมใชเ้สาขนาดใหญ่ บางแห่งมี

เสาขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 40 เซนติเมตร โดยหลองขา้วโบราณนั้นเสาจะฝังเสาลงบนพื้นดินคน

โบราณใชเ้สาไมใ้หญ่เป็นเสาหลองขา้ว เพื่อความแข็งแรง สามารถรองรับนํ้ าหนกั หรือเพื่อป้องกนั

ชา้งมาทาํลายเพื่อกินขา้ว เช่นเดียวกบัแวง(รอด) ก็จะมีขนาดใหญ่ บางแห่งมีขนาดประมาณ 15 x 25 

เซนติเมตร บริเวณใตยุ้ง้ขา้ว ชาวบา้นจะนิยมเก็บอุปกรณ์เพื่อการทาํนา เช่น แอก ไถ คราด ครุ บาง

แห่งใชพ้ื้นท่ีใตห้ลองขา้วสาํหรับเล้ียงววัควาย และผกูเชือกไวท่ี้เสาหลองขา้ว 

(6) การรักษาเมล็ดพนัธ์ุ 

กรมการขา้ว มีนโยบายส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุดีทัว่ประเทศ เพื่อใหไ้ด้

ผลผลิตมากเพียงพอต่อการบริโภคและส่งจาํหน่ายต่างประเทศ ผลผลิตขา้วตอ้งมีคุณภาพดี ตอ้ง

ปรับปรุงบาํรุงพนัธ์ุขา้วใหส้ามารถแข่งขนักบัประเทศเพือ่นบา้น รวบรวมพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองในแต่ละ

พื้นท่ีทั้งขา้วเจา้และขา้วเหนียว สําหรับเขตภาคเหนือมีพนัธ์ุขา้วท่ีผ่านการปรับปรุงบาํรุงพนัธ์ุให้

เหมาะสมกบัพื้นท่ีหลายพนัธ์ุ โดยผ่านการรับรองพนัธ์ุจากคณะกรรมการให้เป็นขา้วพนัธ์ุหลัก    

ขา้วพนัธ์ุขยาย และสามารถจาํหน่ายพนัธ์ุขา้วแก่เกษตรกรได ้หน่วยงานในสังกดักรมการขา้วใน

ภาคเหนือ ประกอบดว้ย ศูนยว์ิจยัขา้วเชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และศูนยว์ิจยัขา้วสะเมิง

ดําเนินการศึกษาวิจัยและรวบรวมข้าวพันธ์ุท่ีดีในภาคเหนือ โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีโครงการ

พระราชดาํริ จาํนวน 34 แห่ง พนัธ์ุขา้วท่ีมีการส่งเสริม ไดแ้ก่ 
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ขา้วซิวแม่จนั ซ่ึงเป็นขา้วเหนียวท่ีได้จากการเก็บรวบรวมพนัธ์ุจากเกษตรกรท่ี

บา้นหนองบวัตาํบลรอบเวียง อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย นาํไปปลูกคดัเลือกและเปรียบเทียบพนัธ์ุ

ท่ีสถานีทดลองพืชไร่เชียงรายและสถานีทดลองขา้วพาน เป็นขา้วเหนียวพนัธ์ุพื้นเมือง สูงประมาณ 

110-150 เซนติเมตร ไวต่อช่วงแสงอยา่งอ่อน เก็บเก่ียวปลายเดือนกนัยายนถึงกลางเดือนตุลาคม ลาํ

ตน้และใบสีเขียว ขอ้ต่อใบ ขอบใบ และเข้ียวกนัแมลงสีม่วง ปลูกไดท้ั้งสภาพไร่และนา ไดผ้ลผลิต

ประมาณ 456 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น เมล็ดยาว คุณภาพการสีและหุงต้มดี คุณภาพข้าวสุก

เหนียวนุ่ม ตลาดมีความต้องการมาก ต้านทานโรคไหม้ในสภาพธรรมชาติ ทนแล้งปานกลาง 

เหมาะสมต่อการปลูกพื้นท่ีขา้วไร่และขา้วนาสวนในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดรั้บ

การรับรองพนัธ์ุเดือนธนัวาคม 2522 

ขา้วพนัธ์ุ อาร์ 258 เป็นขา้วไร่ขา้วเหนียวท่ีคดัเลือกจากขา้วไร่พนัธ์ุพื้นเมืองช่ือ

มะกอกปี หรือดอสามเดือน สูงประมาณ 127 เซนติเมตร ไม่ไวต่อช่วงแสง จึงปลูกไดท้ั้งนาปีและนา

ปรัง ลาํตน้ค่อนขา้งแขง็ ใบและใบธงค่อนขา้งกวา้งและยาวปานกลาง มีขนเล็กนอ้ย ใบธงตกเม่ือรวง

ขา้วแก่ รวงยาวปานกลาง ระแงถ่ี้ คอรวงสั้นโผล่พน้ใบธงพอดีเมล็ดร่วงง่ายจึงไม่ควรปล่อยใหแ้ก่จดั 

ให้ผลผลิตประมาณ 252 กิโลกรัมต่อไร่ ลกัษณะเด่นคืออายสุั้น ประมาณ 106-134 วนั ก็เก็บเก่ียวได้

ก่อนขา้วพนัธ์ุอ่ืน จึงเหมาะต่อการปลูกในพื้นท่ีท่ีมีช่วงฝนตกสั้นหรือค่อนขา้งแห้งแลง้ หรือปลูกใน

พื้นท่ีดอนในเขตภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้รับการรับรองพนัธ์ุเดือนกรกฎาคม 

2530 

ขา้วพนัธ์ุโป่งไคร้ เป็นขา้วไร่ขา้วเหนียวท่ีรวบรวมจากแปลงของเกษตรกรท่ีบา้น

โป่งไคร้ตาํบลโป่งแยง อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดย สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ได้ปลูก

ศึกษาพนัธ์ุท่ีไร่นาสาธิตแม่เหียะ ตน้สูงประมาณ 142 เซนติเมตร ไวต่อช่วงแสงอยา่งอ่อน เก็บเก่ียว

ประมาณปลายเดือนตุลาคม ทรงกอตั้ง ลาํตน้ค่อนขา้งแข็ง ใบและกาบใบสีเขียว ใบธงกวา้งและตก 

รวงยาว ระแง้ถ่ีรวงข้าวปานกลาง เมล็ดมีรูปร่างป้อม ให้ผลผลิตประมาณ 243 กิโลกรัมต่อไร่ 

ลักษณะเด่นคือ นวดง่าย ข้าวสุกมีกล่ินหอมเล็กน้อย ต้านทานโรคไหม้ เป็นพนัธ์ุข้าวเหนียวท่ี

สามารถปรับตวัเขา้กบัการปลูกบนท่ีสูงไดถึ้ง 1,250 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล จึงเป็นพนัธ์ุขา้วไร่ขา้ว

เหนียวท่ีส่งเสริมเกษตรกรปลูกในพื้นท่ีสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางประมาณ 800-1,250 เมตร 

ไดรั้บการรับรองพนัธ์ุ เดือนกรกฏาคม 2530 

ขา้วเจา้ฮ่อ เป็นขา้วเจา้ท่ีไดจ้ากการคดัเลือกพนัธ์ุขา้วจากขา้วไร่พื้นเมืองของชาว

ไทยภูเขาเผ่าลีซอ จังหวัดเชียงราย โดยสถานีทดลองข้าวพาน เม่ือปี 2522 ปลูกศึกษาและ

เปรียบเทียบพนัธ์ุในสถานีทดลองขา้วและสถานีทดลองพืชสวนในเขตภาคเหนือ ตน้สูงประมาณ 

134 เซนติเมตร ไวแสงอยา่งอ่อน อายกุารเก็บเก่ียวประมาณปลายเดือนตุลาคม ทรงกอตั้งตรง ลาํตน้
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ใหญ่ค่อนขา้งแข็ง ลาํตน้และขอ้สีเขียว ใบค่อนขา้งกวา้งและยาว ขอ้ต่อระหวา่งใบและกาบใบสีฟาง 

รวงยาว ระแงถ่ี้ เมล็ดร่วงปานกลาง ให้ผลผลิตประมาณ 210 กิโลกรัมต่อไร่ ลกัษณะเด่นคือ คุณภาพ

ขา้วสุกนุ่มและเหนียวปรับตวัไดดี้ในสภาพไร่ทัว่ไป โดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนบนท่ีมีความสูง 

จากระดบันํ้ าทะเลปานกลางระหวา่ง 800-1,000 เมตร เป็นขา้วไร่ขา้วเจา้ท่ีอายุค่อนขา้งหนกั จึงควร

ปลูกในพื้นท่ีท่ีมีนํ้าฝนสมํ่าเสมอและดินอุม้ความช้ืนไดดี้ ไดรั้บการรับรองพนัธ์ุดือนกรกฎาคม 2530

ขา้วนํ้ ารู เป็นขา้วไร่ขา้วเจา้ท่ีไดจ้ากการรวบรวมพนัธ์ุขา้วจากชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ บา้นนํ้ ารูดอย

สามหม่ืน อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยปลูกศึกษาและเปรียบเทียบพนัธ์ุท่ีสถานีทดลอง 

ข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง และสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงในเขต

ภาคเหนือ ตน้สูงประมาณ 141 เซนติเมตร ไวต่อช่วงแสงอยา่งอ่อน หากปลูกในพื้นท่ีระดบัความสูง 

1,100-1,250 เมตร จะเก็บเก่ียวประมาณกลางเดือนตุลาคม หากปลูกในพื้นท่ีตํ่ากวา่น้ีจะเก็บเก่ียวได้

เร็วข้ึน ลาํตน้ตรงไม่ลม้ง่าย แตกกอดี ใบยาว แผน่ใบกวา้งปานกลาง ระแงถ่ี้ คอรวงปานกลาง เมล็ด

ร่วงปานกลาง ไม่มีขน ใหผ้ลผลิตประมาณ 247 กิโลกรัมต่อไร่ ลกัษณะเด่นคือ คุณภาพขา้วสุก ร่วน

นุ่ม ปรับตวัไดดี้ในท่ีมีอากาศหนาวเยน็และบนพื้นท่ีสูงมากๆ จึงเป็นพนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมต่อการ

ส่งเสริมแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขา ไดรั้บการรับรองพนัธ์ุเดือนกรกฎาคม 2530  

ข้าวเจ้าลีซอสันป่าตอง เป็นข้าวเจ้าท่ีได้จากการรวบรวมพันธ์ุพื้นเมืองของ

เกษตรกรท่ีอาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือปี 2522 ปลูกศึกษาและเปรียบเทียบพนัธ์ุท่ีสถานี

ทดลองขา้วไร่และธัญพืชเมืองหนาวในเขตภาคเหนือ ตน้สูงประมาณ 145 เซนติเมตร อายุการเก็บ

เก่ียวประมาณกลางเดือนตุลาคม ทรงกอตั้งตรงไม่ลม้ง่าย รวงขา้วยาว เฉล่ีย 24 เซนติเมตร ระแงถ่ี้ 

รวงแน่น คอรวงสั้น ให้ผลผลิตเฉล่ีย 391 กิโลกรัม ลกัษณะเด่นคือตา้นทานโรคไหม ้คุณภาพการสีดี 

ใหผ้ลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุเจา้ฮ่อร้อยละ 13 

ขา้วหลวงสันป่าตอง เป็นขา้วเจา้ท่ีไดจ้ากการรวบรวมพนัธ์ุพื้นเมืองของเกษตรกร

บา้นปางม่วงตาํบลแจซ้้อน อาํเภอเมืองปาน จงัหวดัลาํปาง ปลูกศึกษาและเปรียบเทียบพนัธ์ุท่ีสถานี

ทดลองขา้วสันป่าตอง และทดสอบพนัธ์ุในพื้นท่ีโครงการพฒันาพื้นท่ีรอยต่อ ระหวา่งปี 2541-2546 

เป็นขา้วเจา้ท่ีไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเก่ียวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน กอตั้งตรง แตกกอมาก ลาํ

ตน้ตรง และแขง็ไม่ลม้ง่าย รวงยาว ระแงถ่ี้ คอรวงยาว ลกัษณะเด่นคือ ผลผลิตเฉล่ีย 582 กิโลกรัมต่อ

ไร่ คุณภาพขา้วสุกนุ่มและเหนียว ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเยน็บนท่ีสูง ไดรั้บการรับรองพนัธ์ุ

เดือนมกราคม 2547 (ศูนยว์จิยัขา้วสะเมิง, 2552) 
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2.3.9 ภูมิปัญญาข้าวภาคอสีาน 

2.3.9.1 สังคมชาวนาในชุมชนอีสาน 

กนกพร รัตนสุธีระกุล (2557) ศึกษาบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ระบบนิเวศ

ของสังคมชาวนาลุ่มนํ้าชี กระบวนการเปล่ียนแปลงวถีิการผลิตของสังคมชาวนา และพลวตัของการ

เปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของสังคมชาวนา โดยใช้บ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย               

จ.มหาสารคาม เป็นกรณีศึกษา สามารถแบ่งช่วงเวลาและรูปแบบการปรับเปล่ียนออกเป็น 4 

ช่วงเวลา ไดแ้ก่ 

1) ยุคตั้งถ่ินฐานและการผลิตแบบพออยู่พอกิน (อดีต-ปี 2507) ชุมชนยงัมี

วิถีการผลิตแบบยงัชีพ (Subsistence Economy) เน้นกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ในการบริโภคระดับครัวเรือน (Household Consumption) (Moerman, 1968) ผลผลิตส่วนเกินถูก

นาํมาแลกเปล่ียนภายในชุมชน (อานนัท,์ 2544) ให้ความสาํคญัสูงต่อประเพณี วฒันธรรม ท่ีเก่ียวกบั

วิถีการผลิต เช่น พิธีกรรมข้ึนปลง ลงเล้ียง การกาํหนดวนัท่ีดีในการปักดาํ การถอนกลา้ หรือการ

เก่ียวขา้ว เนน้การใชแ้รงงานในครัวเรือนเป็นปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญั 

2) ยุคการเปล่ียนแปลงตามกระแสการพฒันา (2507-2520) การผลิตของ

สังคมชาวนาบ้านหนองผือ ในยุคของการเปล่ียนผ่านน้ีในด้านการทาํนายงัคงเน้นหนักเพื่อการ

บริโภคในครัวเรือนและมีขายบา้งในส่วนท่ีเหลือ ในการทาํนาชาวบา้นยงัคงทาํนาปีเพียงคร้ังเดียว 

แต่ในกระบวนการในการทาํนาของชาวบา้นในยุคน้ีได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ชาวบ้านเร่ิมใช้

ปุ๋ยเคมี และมีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในกระบวนการทาํนาซ่ึงสะดวกและสามารถร่นระยะเวลา

ในการผลิตของเกษตรกร นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนมา คือการปลูกผกัสวนครัวเพื่อ

ส่งขายไปยงัตลาดท่ีอยู่ใกล้เคียง (รังสรรค์ เดชพลมาตย์ 2549 อ้างถึงใน กนกพร รัตนสุธีระกุล, 

2557) ในการผลิตทั้ งการทาํนาและการปลูกผกัจะทาํกันในคนละช่วงเวลาโดยการทาํนาจะทาํ

ในช่วงฤดูฝน ส่วนการปลูกผกัจะทาํในฤดูแล้งและการเล้ียงปลาในกระชังควบคู่กนัไป (สมเดช     

ราประมาตย์ 2549 อ้างถึงใน  กนกพร รัตนสุธีระกุล, 2557) ผลของการมีกิจกรรมการผลิตท่ี

หลากหลายทาํให้แรงงานท่ีมีอยู่ภายในครัวเรือนไม่เพียงพอกบัการผลิตท่ีมุ่งเน้นการผลิตเพื่อขาย 

ดงันั้น ปรากฏการณ์การจา้งแรงงานในพื้นท่ีจึงเป็นเสมือนการปรับตวัอยา่งหน่ึงของชุมชนชาวนา

เพื่อรองรับระบบการผลิตตามกระแสของทุนนิยม ในขณะเดียวกนัก็ใชแ้รงงานของตนเองใหเ้ขม้ขน้

ข้ึน 

3) ยคุการทาํการเกษตรเพื่อการคา้แบบเขม้ขน้และลงทุนสูง: การปรับตวัต่อ

กระแสการเปล่ียนแปลง (ปี พ.ศ. 2521-2547) เน่ืองจากเกิดภาวะนํ้ าท่วมใหญ่ และกินเวลายาวนาน

มากถึง 3 เดือนทาํให้ผลผลิตขา้วนาปีไดรั้บความเสียหาย รัฐโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไดใ้ห้การสนบัสนุนให้

ชาวนาบ้านหนองผือ ทํานาปรังเพื่อทดแทนข้าวนาปีท่ีเสียหายจากนํ้ าท่วม โดยกรมส่งเสริม

การเกษตรได้ให้การสนับสนุนในด้านเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูกให้แก่เกษตรกร ส่วนธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ให้การสนบัสนุนดา้นปุ๋ยเคมีและเงินกูเ้พื่อเป็นทุนให้แก่เกษตรกรท่ีประสบ

ปัญหานํ้ าท่วม ผลจากปรากฏการณ์ดงักล่าวทาํให้ชาวนาปรับตวัดว้ยการทาํนา 2 คร้ังใน 1 รอบปี คือ 

นาปีและนาปรัง เพื่อเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาผลผลิตขา้วนาปีท่ีเสียหายจากภาวะนํ้ าท่วม ใน

ขณะเดียวกนัวิถีการทาํการเกษตรของชาวบา้นในยุคน้ีเป็นยุคท่ีชาวบา้นมีการพึ่งพิงปัจจยัการผลิต

จากภายนอกมากข้ึน เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศตัรูพืช และ ระบบการจา้งแรงงาน เพื่อตอบสนองการผลิต

ท่ีมากข้ึน เช่น การปลูกผกั การเล้ียงปลาในกระชงั ซ่ึงเป็นระบบการผลิตท่ียึดเอาหลกัความตอ้งการ

ของตลาดเป็นตวักาํหนดกิจกรรมการผลิต 

4) ยุค พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน ยุคของการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตสู่ความ

พอเพียง และพึ่งตนเอง ผลกระทบของวิถีการผลิตท่ีพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากภายนอกมากเกินไป 

ประกอบกับสภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การแพร่ระบาดของแมลง

ศตัรูพืช ส่งผลให้ชาวนาบางส่วนเร่ิมแสวงหาทางออกของปัญหาประกอบกบัการเขา้มาของแนวคิด

เกษตรอินทรีย ์จากการส่งเสริมของหลายหน่วยงาน และการเข้ามาสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว) และสํานกังานเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพจงัหวดั

มหาสารคาม (สสส.มค) ในการหนุนเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนวถีิการผลิตจากการเกษตรเคมีมา

สู่เกษตรอินทรีย ์ดว้ยกระบวนการวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาและดว้ยการพฒันาองค์ความรู้ทอ้งถ่ินของ

เกษตรกร ส่งผลให้ชาวนาบางส่วนปรับเปล่ียนวิถีการผลิตของตนเอง (อรุณวดี หงส์อุดร, 2545 อา้ง

ถึงใน กนกพร รัตนสุธีระกุล, 2557 )โดยพบว่า มีชาวนาจาํนวน 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 

20.27 รวมกลุ่มกนัจดัตั้งกลุ่มเกษตรอินทรียเ์พื่อสุขภาพ เพื่อแสวงหาทางออกของปัญหาท่ีเกิดจาก

สภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม โดยได้รวมตัวกันปลูกผกัปลอดสารพิษและปรับวิถีการผลิตขา้ว

อินทรียแ์ละสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ตนเอง จนนาํมาสู่

การพึ่งตนเองและเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอพียงของจงัหวดัมหาสารคาม  

2.3.9.2 วฒันธรรมขา้วและวถีิการผลิตแบบดั้งเดิมในชุมชนชาวนาอีสาน 

วฒันธรรมขา้วพื้นบา้นอีสาน หรือ อีกนยัหน่ึงหมายถึงวฒันธรรมขา้วในวถีิการผลิต

แบบดั้ งเดิม ท่ี เน้นการ “เฮ็ดอยู่  เฮ็ดกิน” อาศัยเทคโนโลยีพื้ นบ้าน ความอุดมสมบูรณ์ ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและตอบสนองต่อการบริโภคภายในครัวเรือน เป็นวิถีการผลิตท่ีเคยมีความ

เขม้แข็งในชุมชนชาวนาไทยมาเป็นเวลานานก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงดา้นการพฒันาการเกษตร

สมยัใหม่ท่ีเนน้การผลิตแบบเงินสดมากข้ึน  
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ในแง่พื้นท่ีเพาะปลูก สันติภาพ ศิริวฒันไพบูลย ์(2555) ระบุว่า ก่อนปี 2547 ภาค

อีสานยงัมีป่าโคก หรือ ป่าหวัไร่ปลายนาเหลือค่อนขา้งมาก ความฉลาดของบรรพบุรุษมีอยูทุ่กซอก

มุมของอีสาน อยา่งการปลูกขา้วนาโคก (นาดอน) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีกนัดารนํ้ า ดินไม่ดีนกั ชาวบา้นตอ้ง

รักษาตน้ไมใ้หญ่ไวใ้นนา เพื่อเป็นร่มเงาแก่ตน้ขา้ว และเพื่อรักษาความชุ่มช้ืนไม่ให้แดดเผาจนนํ้ า

ระเหยเร็วเกินไป อีกทั้งใบไมท่ี้ร่วงหล่นก็จะกลายเป็นปุ๋ย ซ่ึงรากท่ีลึกของไมย้ืนตน้ก็จะดูดเอาธาตุ

อาหารท่ีสะสมในดินชั้นล่างข้ึนมาดว้ย เม่ือสารอาหารเหล่าน้ีมาสะสมท่ีใบและร่วงหล่นลงผนืนา ก็

กลายเป็นปุ๋ยให้ตน้ขา้ว เพราะนาโคกไม่มีนํ้ าหลาก จึงไม่มีตะกอนปุ๋ยพดัมากับนํ้ าเหมือนนาลุ่ม 

นอกจากน้ี ชาวนาตอ้งพฒันาปรับปรุงพนัธ์ุข้าวท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีแบบน้ี ส่วนมากปลูกข้าว

พื้นเมืองอายุสั้นท่ีสามารถทนแลง้ไดดี้ ตน้เต้ีย แข็งแรง และอยูใ่นร่มเงาไดพ้อสมควร เป็นตน้ จึงมี

ความเป็นเหตุเป็นผลท่ีลงตวั แผน่ดินอีสานสอนให้คนฉลาด ปัจจุบนัน้ีดินเค็มมากข้ึน เพราะคนไม่

รักษาป่า แมแ้ต่ตน้ไมใ้นนาก็ตดัไปขาย ขุดลอ้มไปขาย หรือปรับแปลงนาให้เรียบ พงัคนันาออกให้

แปลงนาใหญ่ข้ึน เอาตน้ไมใ้หญ่ออกเพื่อให้เคร่ืองจกัรกลลงไปทาํงานได้สะดวก แต่ผลท่ีตามมา

ร้ายแรงมาก เพราะตน้ไมใ้หญ่จะมีระบบรากท่ีดูดซบัความช้ืนไวใ้ตดิ้น ทาํให้นํ้ าเค็มใตดิ้นท่ีเกิดจาก

การมีโดมเกลือ (Salt Dom) อยู่ใต้ดินระดับต้ืน ไม่สามารถซึมผ่านข้ึนมาได้ อนัน้ีคือหน้าท่ีของ

ตน้ไมใ้หญ่ในนาอีกอยา่งหน่ึง  

ขณะท่ี นนัทา กนัตรี (2548) ศึกษาการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมขา้ว : กรณีศึกษา

การพึ่งตนเองด้านทรัพยากรพนัธุกรรมขา้วของชาวนาอีสาน พบว่า ระบบการผลิตแบบดั้งเดิมมี

ลกัษณะท่ีร่วมกนัหลายประการ ประการท่ีหน่ึง เป้าหมายหลกัของการผลิตในระบบเกษตรกรรม

แบบดั้งเดิม อยูท่ี่การบริโภคในระดบัครัวเรือน ใหมี้อาหารและเคร่ืองใชเ้พียงพอสาํหรับการอุปโภค

บริโภค 

ส่วนการผลิตของชาวนาอีสานระบบเกษตรแบบดั้ งเดิม จะเป็นการผลิตท่ีพึ่ งพิง

ธรรมชาติค่อนขา้งสูง ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ใช้ทรัพยากรในทอ้งถ่ินและมีความหลากหลายของ

พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์(ฐิรวุฒิ เสนาคาํ, 2539; ธนัวา จิตตส์งวน และคณะ, 2544 อา้งถึงใน นนัทา กนัตรี, 

2548: 28) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ งดิน นํ้ า ป่า เป็นปัจจยัการผลิตท่ีสําคญั 

ดงัเช่น การทาํขา้วไร่ ดินจะตอ้งอุดมสมบูรณ์ จึงจะสามารถให้ผลผลิตขา้วภายใตส้ภาวะท่ีตอ้งอาศยั

นํ้ าฝนเพียงอย่างเดียว หรือ พื้นท่ีลุ่ม สภาพดินอุดมสมบูรณ์กว่าพื้นท่ีนาโคก แมว้่าจะปลูกขา้วใน

พื้นท่ีไม่มาก แต่ก็จะให้ผลผลิตขา้วมากกวา่พื้นท่ีนาโคกท่ีมีความอุดมสมบูรณ์นอ้ยกวา่และเส่ียงกบั

สภาวะแลง้มากกวา่ 

การใช้ปัจจยัการผลิตในระบบเกษตรกรรมแบบดั้ งเดิมพึ่ งพาปัจจยัการผลิตจาก

ภายในของระบบเกือบทั้งหมด เช่น ในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชาวนาบางรายจะบาํรุงดิน
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โดยทาํเพียงเอาปุ๋ยคอกจากววั ควายท่ีเล้ียงอยูไ่ปใส่ในนาของตน ขณะท่ีการอาศยันํ้ าฝน หรือนํ้ าท่า

สําหรับการปลูกในแต่ละรอบปี ทาํให้ชาวนาตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้สมอในบางปี โดยในระบบการผลิตแบบนานํ้ าฝน เทคโนโลยีท่ีใช้ก็เป็นแบบ

พื้นบ้านท่ีชาวนาทาํข้ึนได้เอง ใช้แรงงานคนและแรงงานสัตวเ์ป็นตวัหลกั โดยความรู้ได้รับการ

ถ่ายทอดสืบต่อกนัมาตามท่ีพ่อแม่เคยทาํมาก่อน อาทิ เร่ืองการปรับปรุงดินโดยใช้มูลสัตว ์ความรู้

เร่ืองเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเตรียมดิน เคร่ืองมือในการเก็บเก่ียว เป็นตน้ 

เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเป็นระบบท่ีมีความหลากหลายของพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์พนัธ์ุ

พื้นบา้น ไดม้าจากการเก็บรักษาของนาเองไวใ้นแปลง มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและระบบนิเวศ

ของแปลงเกษตรกร ทาํให้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นท่ี ปริมาณนํ้ า 

แสงแดด แรงงาน และปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ ไดต้ามตอ้งการ การปลูกพืชหลากหลายสายพนัธ์ุเป็นการ

กระจายความเส่ียงและเป็นหลกัประกนัในดา้นของปริมาณผลผลิต 

นอกจากน้ี การผลิตในระบบเกษตรกรรมแบบดั้ งเดิมของชุมชนอีสานยงัมีความ

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติและวฒันธรรม และมีลกัษณะของการผสมผสานหรือ

ดาํเนินกิจกรรมการเกษตรหลายกิจกรรมควบคู่กนั เช่น การปลูกขา้วหลายพนัธ์ุ ตามสภาพพื้นท่ี เก็บ

เก่ียวไม่พร้อมกนั และนอกจากทาํนาปลูกขา้วหลายๆ พนัธ์ุแลว้ ชาวนาก็มีการปลูกพริก ปลูกมะเขือ 

มนัและพืชผกัสวนครัวอ่ืนๆ ไวส้าํหรับบริโภคในครัวเรือน 

นนัทา กนัตรี (2548) ตั้งขอ้สังเกตว่า การเกษตรแบบดั้งเดิมท่ีมีวฒันธรรมขา้วและ

การปลูกขา้วเป็นแกนกลางของการผลิตยงัไดก่้อใหเ้กิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของคนในชุมชน 

กิจกรรมการผลิตเก่ียวกับข้าวจําเป็นท่ีจะต้องใช้แรงงานจํานวนมากในแต่ละรอบการผลิต            

การร่วมมือและช่วยเหลือพึ่ งพาอาศยักนัระหว่างชาวนาจึงเกิดข้ึน การผลิตขา้ว แรงงานผลิตตอ้ง

อาศยัแรงงานคนเป็นหลกั ทาํให้เร่ืองแรงงานเป็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัการให้การผลิตอาศยัคน

เป็นหลัก ทาํให้เร่ืองแรงงานเป็นความจาํเป็นท่ีจะต้องจดัการให้การผลิตในรอบปีนั้ นสําเร็จลง      

การใช้แรงงานแบบลงแขก หรือ การวานกนั จึงพบได้ทัว่ไปในระบบการผลิตแบบดั้งเดิม ท่ีใน

ขณะนั้น แรงงานตามหมู่บา้นยงัหาได ้และจาํเป็นจะตอ้งพึ่งพาอาศยักนัในการผลิต เป็นการยากท่ีจะ

อาศยัเพียงแรงงานในครอบครัว เพราะกิจกรรมการผลิต เช่น การตีข้าว นวดข้าว การเก่ียวข้าว       

ขนขา้วข้ึนเลา้เหล่าน้ี ฯลฯ จาํเป็นท่ีจะตอ้งให้แลว้เสร็จโดยเร็ว มิฉะนั้นการผลิตอาจเสียหาย การใช้

แรงงานแบบ “หากนั” หรือลงแขก จึงเกิดข้ึนเพื่ออาํนวยใหก้ารผลิตสามารถลุล่วงไปได ้

สอดคลอ้งกบังานของธิติญา เหล่าอนั (2553) ท่ีพบว่า ในดา้นการผลิตของชุมชน

จะมีการใช้แรงงานคนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทางเครือญาติเป็นหลกั โดยจะช่วยเหลือกนัตั้งแต่การ

ผลิตขั้นแรก คือการหวา่นขา้วไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยคือการเก็บเก่ียวขา้วและการนาํขา้วข้ึนเก็บใน
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ยุง้ฉาง การผลิตขา้วจึงเป็นการรวมสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่มเครือญาติผลิตรวมกนั เรียกการ

ผลิตแบบน้ีวา่ “การเฮด็นาํกนั” (ทาํร่วมกนั) ซ่ึงมิไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะภายในหมู่บา้นเท่านั้น ชาวนาใน

หมู่บา้นกู่กาสิงห์กบัชาวนาในหมู่บา้นละแวกใกลเ้คียงกนัยงัมีปฏิสัมพนัธ์กนั โดยมีการช่วยเหลือ

กนัผา่นความเป็น “เส่ียว” หรือการนบัถือเป็นญาติกนัผา่นความสัมพนัธ์ทางการแต่งงาน เช่น ผูเ้ป็น

พอ่และแม่ของฝ่ายหญิงอาจเรียกใชแ้รงงานจากพ่อและแม่ของฝ่ายชายได ้โดยพวกเขาตอ้งใช ้“แฮง

คืน” (ใช้แรงคืน) กล่าวไดว้่า “การเฮ็ดซอยกนั” เป็นความสัมพนัธ์ในการจดัการแรงงาน ผ่านการ

แลกเปล่ียนแรงงานระหว่างกลุ่มญาติพี่น้องและเพื่อนบา้น ชาวบา้นจะจดัการส่วนของการผลิตท่ี

ตอ้งใชก้าํลงัแรงงานสูงและเป็นงานหนกัเกินกวา่กาํลงัแรงงานภายในครอบครัว คือ การไถนา การ

ถอนกล้า ปักดาํและเก่ียวข้าว ด้วยการร่วมมือร่วมแรงกันภายในหมู่ญาติและเพื่อนบ้านละแวก

ใกล้เคียง ครอบครัวท่ีได้รับความช่วยเหลือก็จะไปช่วยครอบครัวอ่ืนๆ ภายในกลุ่มเพื่อแสดงถึง 

“การตอบแทน” เป็นการชดเชยและแลกเปล่ียนแรงงานหมุนเวยีนสลบักนัไป 

นอกจากน้ีแลว้ ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัการผลิต ท่ีอยูบ่นฐานความเช่ือตามคติ

พื้นบา้นยงัมีความสําคญัในกระบวนการผลิตของชาวนาในแต่ละรอบปี บทบาทประการหน่ึงคือ 

การเป็นหลกัประกนัในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของการผลิตท่ีพึ่งพิงอยูก่บัสภาพธรรมชาติ (นนัทา 

กนัตรี, 2548) ในเร่ืองการทาํนา ชาวนามีความเช่ือเทพเจา้ท่ีเก่ียวกบัขา้ว โพสพ แม่ธรณี แถน ผีตา

แฮก นาคและผปู่ีตา และมีพิธีกรรมเก่ียวกบัขา้ว เช่น การแฮกนา การเอาฝุ่ นใส่นา การแอกนาดาํ การ

สู่ขวญัขา้ว ความเช่ือเก่ียวกบัผีตาแฮก ชาวนาเช่ือกนัวา่ ผีเฝ้าไร่นา เม่ือชาวนาจะหกัร้างถางพงแปร

สภาพท่ีดินเป็นนา จะตอ้งมีพิธีเชิญผตีาแฮก มาเฝ้ารักษาท่ีนาและขา้วกลา้ แต่ละปีจะตอ้งมีการเล้ียงผี

ตาแฮก หลงัจากเก็บเก่ียวเสร็จก็ตอ้งนาํขา้วมาใหผ้ตีาแฮกดว้ย (เอ่ียม ทองดี, 2538: 29) 

ในกรณีศึกษาหมู่บา้นกู่กาสิงห์ จงัหวดัร้อยเอ็ด ธิติญา เหล่าอนั (2553) พบวา่ ชุมชน

อีสานจะร่วมกนัสร้างความเช่ือต่างๆ เช่น การสร้าง “ผ”ี ข้ึนมาควบคุมพฤติกรรมของคนในหมู่บา้น

ให้อยู่ภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน เช่น ในปลายเดือนมีนาคมของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมกันจัด

ประเพณีบุญสรงกู่บริเวณกู่กาสิงห์ กู่โพนวิจ และกู่โพนระฆงั เพราะชาวบา้นเช่ือว่ามีผีสิงสถิตอยู ่

โดยมีวตัถุประสงค์คือขอให้ผีกู่ดลบนัดาลให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาลและปกปักรักษาบา้นเมืองให้

รอดพน้จากอนัตราย 

นอกจากกู่จะทาํหน้าท่ีในฐานะเป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจชาวบา้นแล้ว 

ยงัเป็นพื้นท่ีรวมชาวบ้านในหมู่บ้านกู่กาสิงห์กับชาวบ้านจากหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียง เช่น 

บา้นม่วย บา้นเลา้ขา้ว บา้นสงแคน บา้นต่องตอ้น บา้นยางเลิง บา้นหินกอง บา้นสองชั้น บา้นดอกไม ้

บา้นเมืองบวั ฯลฯ ให้เดินทางเขา้มาร่วมประกอบพิธีกรรมดว้ย เพราะพวกเขามีความเช่ือวา่หมู่บา้น

ท่ีอยูใ่นละแวกเดียวกบัท่ีตั้งกู่ทั้ง 3 กู่ คือหมู่บา้นท่ีเคยเป็นบริวารของเมืองท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองมาแลว้
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นบัตั้งแต่ยุคอดีต โดยขจํ้า (ขจํ้า (เพศชาย) คือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประกอบพิธีกรรมในหมู่บา้น ในยคุก่อรูป

ของชาวนา ชาวนาจะให้ความเคารพและเช่ือฟัง เพราะเช่ือว่าเป็นผูท่ี้สามารถติดต่อกบัส่ิงเหนือ

ธรรมชาติและเป็นผูส้ร้างความสงบสุข) จะเป็นหัวหนา้ในการประกอบพิธี โดยนาํสํารับของหวาน 

สาํรับกบัขา้ว หมากพูล และดอกไมธู้ปเทียนไปวางไวท่ี้ตูบไหวเ้คารพสักการะ หลงัจากนั้นชาวบา้น

ทั้งหมดจะแห่ขบวนและร้องรําทาํเพลงไปยงักู่โพนระฆงัและกู่โพนวิจตามลาํดบั แลว้ร่วมกนั “ตบ

ประทาย” (ตบประทาย คือ การก่อกองทรายหรือขนทรายเปียกจากลาํนํ้าหว้ยข้ึนมา แลว้ก่อเป็นกอง) 

บริเวณกู่ทั้ง 3 กู่  

นอกจากน้ีชาวบา้นจะสร้าง “ผี” ข้ึนมาเพื่อเป็นสถาบนัในการกาํกบัควบคุมการใช้

ประโยชน์พื้นท่ีสาธารณะ อาทิ พื้นท่ีบริเวณดอนปู่ตาซ่ึงชาวบา้นเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสิงสถิตของ “ญา

พ่อป้องคาํสิงห์” พื้นท่ีป่าดงักล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีชาวบา้นสามารถเขา้ไปหาอาหารและของป่าได ้แต่จะ

ห้ามมิให้ทาํลายตน้ไมใ้นบริเวณป่าผืนนั้น เพราะเช่ือว่าตน้ไมแ้ละของป่าทั้งหมดเป็นบริวารของ 

“ญาพอ่ป้องคาํสิงห์” หากชาวบา้นประสงคเ์ขา้ไปหาของป่าในพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดงักล่าวตอ้งทาํพิธีบน

บานศาลกล่าวก่อน เพื่อเป็นการขออนุญาตส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีทาํหนา้ท่ีปกปักรักษาผนืป่า จึงสามารถเขา้

ไปหากินได้ หากชาวบ้านรายใดละเมิดไม่เคารพต่อ “ผี” ชาวบ้านหรือสมาชิกในครอบครัวจะมี

อาการเจบ็ไขไ้ดป่้วย สัตวเ์ล้ียงลม้ตาย ประสบอุบติัเหตุ ฯลฯ  

ผีจึงเป็นผูค้วบคุมและจดัการทรัพยากรควบคู่ไปกบัการหากินของชาวบา้น ท่ีมีนัย

สะทอ้นให้เห็นการจดัระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัธรรมชาติในการใช้และการเขา้ถึงแหล่ง

ทรัพยากรทางธรรมชาติ ด้วยการขออนุญาตและการแสดงความเคารพนอบน้อมต่ออาํนาจเหนือ

ธรรมชาติท่ีแสดงออกผ่านการประกอบพิธีกรรมท่ีถูกทําควบคู่ไปกับการผลิตแบบพอยงัชีพ          

จึงกล่าวไดว้า่ “สังคมชาวนา” ไดก่้อตวัข้ึนมาแลว้อยา่งมัน่คงภายใตร้ะบบการผลิตแบบพอยงัชีพ 

 

2.3.10 ภูมิปัญญาข้าวภาคใต้ 

ภาคใตเ้ป็นภาคหน่ึงของประเทศไทยท่ีผูค้นมีอาชีพทาํนาเป็นอาชีพหลกัมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั จึงทาํให้มีประเพณีท่ีเก่ียวกบัการทาํนามากเช่นเดียวกบัภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย เพียงแต่

ประเพณีบางอยา่งอาจจะแตกต่างกนัไปบา้งตามแต่ละทอ้งถ่ิน การประกอบอาชีพทาํนาในภาคใต ้ มี

อยูม่ากทางภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกเน่ืองจากพื้นท่ีทางฝ่ังน้ีมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะสม 

การทาํนา หากแบ่งการทาํตามฤดูกาลแลว้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1) การทาํนาปี หรือนานํ้ าฝน คือการทาํนาท่ีตอ้งอาศยันํ้ าฝนจากธรรมชาติตาม

ฤดูกาลเป็นหลกั โดยทัว่ไปจะเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน หากปีใดฝนมาเร็วก็จะเร่ิมทาํนา

เร็ว หากปีใดฝนแล้ง ก็จะทาํให้ไม่สามารถทาํนาได้ หรือทาํได้แต่ นาแห้ง หรือ นาม้าน เสียหาย
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ไม่ไดข้า้ว หรือหากปีใด นํ้ ามากเกินไป นาล่ม ขา้ว ก็จะเสียหาย หรือไม่ไดเ้ก็บเก่ียว ชะตาชีวิตของ

ชาวนา จึงข้ึนอยู่กบัปริมาณของนํ้ าฝน พนัธ์ุขา้วท่ีใช้ปลูกกบันาปี จะเป็นพนัธ์ุขา้วท่ีมีความไวต่อ 

ช่วงแสง 

2) การทาํนาปรัง หรือการทาํนาคร้ังท่ีสอง หรือนานอกฤดู คือการทาํนาท่ีไม่ได้

อาศยันํ้ าฝนท่ีตกตามฤดูกาลเป็นหลกั แต่อาศยันํ้ าจากลาํห้วย หนอง คลองบึง นํ้ าใตดิ้น หรือนํ้ าจาก

คลองชลประทาน พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกเป็นพนัธ์ุขา้วอายุสั้ นหรือท่ีเรียกวา่“พนัธ์ุขา้วเต้ีย” ไม่มีความไว 

ต่อแสง กล่าวคือขา้วจะออกดอกติดรวงขา้วและเก็บเก่ียวไดต้ามอายุ ระยะเวลาการเพาะปลูก และ

อายุการเก็บเก่ียวจะน้อยกว่าขา้วนาปี การทาํนาปรังจะใช้วิธีหว่านนํ้ าตม เป็นส่วนมาก ชาวนาจึง

มกัจะเรียกการทาํนาปรัง หรือ การทาํนานอกฤดูกาล วา่ “นานํ้าตม”  

นอกจากแบ่งตามฤดูกาลแลว้ การทาํนา ยงัแบ่งออกตามวธีิการเพาะปลูกหลกัๆ ได ้2 วธีิ คือ 

1) การทาํนาดาํ   

จะทาํในพื้นท่ีราบลุ่มท่ีนํ้ าไม่ท่วมขงัในฤดูนํ้ าหลาก จะเป็นนานํ้ าฝน หรือนาในเขต

ชลประทานก็ได้ พนัธ์ุข้าวท่ีใช้ปลูกจะเป็นพนัธ์ุข้าวไวแสง หรือไม่ไวแสงก็ได้ แล้วแต่ฤดูกาล      

การเพาะปลูกในการทาํนาดาํจะใชแ้รงงานมาก เพราะตอ้งทาํแปลงตกกลา้ หรือแปลงเพาะกลา้ขา้ว

ก่อนแลว้จึงยา้ยตน้กลา้ไปปักดาํอีกคร้ังหน่ึง ใช้ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุขา้วปลูกน้อย (ไร่ละ 10-12 กก.) 

และมีปัญหาเร่ืองวชัพืชในนาขา้วนอ้ยกวา่การทาํนาหวา่น ปัจจุบนัเกษตรกรท่ีมีปัญหาในการทาํนา

ดาํเน่ืองจากพื้นท่ีมาก หรือช่วงฤดูกาลแปรเปล่ียน นิยมหนัมาใชเ้คร่ืองทุ่นแรง หรือดาํปักดาํตน้กลา้ 

หากเป็นการวา่จา้งรถปักดาํ ตกราคาไร่ละ 1,000-1,250 บาท 

2) การทาํนาหวา่น  

โดยมากการทาํนาหวา่นในฤดูนาปี จะทาํในนั้นท่ีๆเป็นท่ีดอน หรือพื้นท่ีๆมีนํ้ าท่วม

ขงัในฤดูนํ้ าหลากจะพบมากแถบภาคกลาง เช่น บริเวณนั้นท่ีราบลุ่มภาคกลางเขตอาํเภอวงัน้อย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงการหวา่นเมล็ดพนัธ์ุขา้ว จะหวา่นแบบท่ีเรียกวา่“หวา่นแหง้หรือหวา่น

สาํรวย“หรือหากทาํเทือกจะเรียกวา่ “หวา่นเปียก” หรือ “หวา่นนํ้าตม” 

ในอดีตวถีิการทาํการเกษตรของชาวภาคใต ้จะประกอบอาชีพแบบใชภู้มิปัญญาดั้งเดิมท่ีสืบ

ทอดกนัมาเช่น การทาํสวนแบบพ่อเฒ่า หรือสวนสมรม หรือการปลูกพชืแบบผสมผสาน โดยเฉพาะ 

“ชาวนา” จะทาํนาโดยอาศยัทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน ไถนาดว้ยแรงงานของ

สัตว ์และคน ใช้ปุ๋ยคอก (ไมย้า) ปุ๋ยหมกั ใช้ขา้วพนัธ์ุพื้นบา้น (ไข่มด เล็บนก นางพญา หอมจนัทร์ 

นางหมรุย สังหยด) อยูอ่ยา่งเพียงพอ มีความขยนั ใชภู้มิปัญญา และเทคโนโลยีพื้นบา้น  ทาํทุกอยา่ง

ท่ีใช้  ปลูกทุกอย่างท่ีกิน  โดยยึดหลัก “เงินทองคือมายา ข้าวปลาอาหารสิสําคญั”  จึงอยู่อย่างมี

ความสุข ปลอดหน้ี 
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1) การเก็บขา้ว  

การทาํนาในภาคใตก้ารเก็บขา้ว “ด้วยแกละ” ทีละ “รวง” ผูกเป็น “เรียง” เป็นแล้ว

นาํมาเก็บไวเ้ป็น “ลอม” บน “เรินขา้ว” หรือ “เรือนขา้ว” และเม่ือเวลาจะนาํไปสี ตอ้งนาํเรียงขา้วมา

นวดเพื่อใหเ้มล็ดขา้วเปลือกหลุดร่วงออกจากรวง นาํไปตากแดดอีก 2 แดด เพื่อไล่ความช้ืนในเมล็ด

ขา้ว ทาํใหสี้ง่าย และไดเ้มล็ดขา้วเต็มไม่หกั นบัภูมิปัญญาในการทาํนาพื้นบา้นของภาคใต ้ท่ีในอดีต

มีรูปแบบการทาํนาท่ีคลา้ยคลึงกนัทุกถ่ินท่ีมีการทาํนาแต่ในปัจจุบนัมีเหลือให้เห็นน้อย หรือบาง

ทอ้งถ่ินไม่มีแล้ว เป็นการทาํนาใช้เคร่ืองทุ่นแรง,เคร่ืองจกัรมาใช้แทนแรงงานคนและสัตวก์ลับ

กลายเป็นการทาํนาแบบจา้งคนอ่ืนเกือบร้อยละ 100 ซ่ึงบางทีเจา้ของนาเองแทบจะไม่ไดล้งไปดูแล

นา ขา้วท่ีหว่านไว ้จะลงบา้งก็ช่วงท่ีมีรถมาเก็บเก่ียวขา้วเพื่อไปชัง่ขา้วเปลือกขาย เป็นการทาํนา ท่ีตอ้ง

ลงทุนสูงใชเ้งินจากการออมหรือการกู ้เป็นการเพิ่มหน้ี และทาํใหข้าดทุนได ้

การเก็บขา้วดว้ยเคียว และฟัดขา้ว เหมือนการทาํนาแบบภาคกลางเร่ิมเขา้มาในชุมชน

ชาวนาภาคใตเ้ป็นเพราะแรงงานภาคเกษตรหายากเน่ืองจากหนีเขา้เมืองทาํงานโรงงาน 

ราวก่อน ปี 2520 มีการนาํวฒันธรรม การเก่ียวขา้ว แลว้ฟัดของภาคกลางเขา้มาใช ้ใน

การทาํนาของภาคใตเ้น่ืองจากมีปัญหาเร่ืองแรงงานภาคเกษตรไหลเขา้สู่โรงงานอุตสาหกรรมใน

เมือง ทาํให้หาแรงงานยาก และค่าจา้งแพง วิถีการทาํนาของชาวภาคใตเ้ร่ิมเปล่ียนไป และหลงัปี 

2520 เร่ิมมีการนาํเคร่ืองจกัรกล รถเก็บเก่ียวขา้วมาเก็บเก่ียว แทนแรงงานคนในแถบรอบลุ่มทะเลสาบ

สงขลา เน่ืองจากไดข้อ้มูลวา่ในแถนถ่ินน้ีมีปัญหาเร่ืองแรงงานเก็บเก่ียวขา้ว จากกลุ่มคนท่ีมาฝึกการใช้

เคียวในการเก่ียวขา้ว การเก่ียวขา้วโดยเคร่ืองจกัรนอกจากทาํให้เงินค่าจา้งไหลออกจากพื้นท่ีนบัร้อย

ลา้นบาทต่อปี แลว้ยงัมีปัญหาต่อชุมชนตามมาอีกหลายดา้น อาทิ ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาวะ วฒันธรรม

ซ่ึงในอดีตการทาํนาของชาวใตห้ากใครมีท่ีนามาก หรือเป็นคน “ใชไ้ด”้ มีโหมฺมาก มีเพื่อนมาก ถึง

หน้านาจะมีการออกปาก ขอช่วย(วาน) ให้มาดาํนา เก็บขา้ว เรียกการทาํนาแบบน้ีว่า “การทาํนา

วาน” หรือไป “กินวาน” เพราะเจา้ของนาจะเตรียมขา้ว ปลา อาหารไวเ้ตม็ท่ีบริบูรณ์ 

2) พนัธ์ุขา้ว  

พนัธ์ุข้าวท่ีใช้ปลูกในภาคใต้ข้ึนอยู่กับสภาพของพื้นท่ี และดินฟ้าอากาศ เพราะ

สมยัก่อนไม่มีชลประทาน มีแต่นาํฝนท่ีหล่นจากฟ้ามาขงัอยูใ่นนา ซ่ึงมีทั้งท่ีลุ่มท่ีดอน สภาพผนืนามี

ทั้งดินเหนียว และดินเหนียวปนทราย ด้วยภูมิปัญญาการคดัพนัธ์ุข้าวท่ีใช้ปลูกจึงมีหลากหลาย

มากกวา่ 100 สายพนัธ์ุ การปลูกขา้วหลากหลายสายพนัธ์ุในชุมชน ทางใตเ้รียกว่า “ปลูกขา้วหลาย

ตา” ทั้ งข้าวไร่ ข้าวนา ข้าว “สั่งหยุด” (นครศรีฯ) หรือ “สังหยด” (พัทลุง) หรือ “เหนียวแดง” 

(สงขลา) ท่ีมีหลายช่ือเรียกตามแต่ละถ่ิน เป็นหน่ึงในหลายสายพนัธ์ุของขา้วพื้นเมืองภาคใต ้ซ่ึงกาํลงั

ไดรั้บความนิยม เน่ืองจากเป็นขา้วท่ีอร่อย รสชาติดี หอม น่ิม มนั และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
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นอกจากน้ียงัมีขา้วพนัธ์ุเมืองของภาคใตท่ี้ชาวนานิยมปลูกไวเ้พื่อกิน อาทิเช่น ขา้วเล็บนก ขา้วไข่มด 

ขา้วนางพญา ขา้วหอมจนัทร์ ขา้วนางหมรุย ขา้วดอก(พะ)ยอม  ฯลฯ 

3) การสีขา้ว 

การสีขา้ว ด้วย “ครกสีหมุน” เป็นภูมิปัญญาเทคโนโลยีการสีขา้วของชาวนาไทยท่ี

สามารถสีขา้วกินเองไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าจา้ง แถมยงัได ้ขา้วท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง คือ “ขา้ว

กลอ้ง-ขา้วซอ้มมือ” ท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพไวรั้บประทานอีกดว้ย แกลบ รํา ปลายขา้ว ใชเ้ล้ียงสัตว ์

ขวญัหทยั จิตพิทกัษ์ (2553) ระบุว่า การทาํมาหากินนอกจากตอ้งพึ่งพาอาศยัปัจจยัจาก

ธรรมชาติแลว้ “คน” เป็นปัจจยัท่ีสําคญัในวิถีแห่งการผลิต ชุมชนมีการจดัระบบการแลกเปล่ียน

แรงงานและการช่วยเหลือกนัทางดา้นแรงงานเรียกวา่ “ออกปากกินวาน” เม่ือถึงฤดูเก่ียวขา้วชาวนา

จะช่วยกนัเก็บเก่ียวและร้องรําทาํเพลงไปบา้ง   

ประเพณีออกปากกินวาน ซ่ึง เป็นการพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งเพื่อนบา้นในในลกัษณะของ

การแลกเปล่ียนแรงงาน  เป็นปรากฏการณ์ท่ีพบไดท้ัว่ไปในชุมชนหมู่บา้นไทยในอดีตจนกลายเป็น

วฒันธรรมอยา่งหน่ึงของทอ้งถ่ิน ดงัเช่น ชุมชนในภาคกลาง มีการลงแขก ภาคเหนือและอีสานมีการ

เอาม้ือเอาแฮง และในภาคใต้มีการออกปากกินวาน เป็นตน้  วฒันธรรมการแลกเปล่ียนแรงงาน

เหล่าน้ีนบัวา่เหมาะสมแก่ยุคสมยัในอดีต  เพราะชุมชนในอดีตมีประชากรไม่มากนกั และผูค้นมีวิถี

ชีวิตผูกพนัอยู่กบัการเกษตรท่ีตอ้งอาศยัแรงงานคนและสัตวใ์นการผลิต แรงงานจึงเป็นส่ิงจาํเป็น

และหายาก การพึ่ งพาอาศยักันดังกล่าวน้ีเป็นปัจจยัสําคัญอย่างหน่ึงให้ชุมชนในอดีตสามารถ

พึ่งตนเอง และเป็นสายร้อยรัดใหชุ้มชนหมู่บา้นไทยดาํรงอยูจ่นถึงปัจจุบนั 

ประเพณีออกปากกินวาน เป็นการรวมพลังชุมชนท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของระบบ

ความคิดความเช่ือท่ีให้ความหมายต่อ “คน” เป็นศูนยก์ลางของการอยูร่่วมกนั โดยมีระบบความเช่ือ

เดียวกันเป็นหลักยึดและนําไปสู่ความสัมพนัธ์ระหว่างคนในครอบครัว เครือญาติ และชุมชน

หมู่บา้น ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์แบบพึ่งพาอาศยักนั อยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ทาํให้เห็นคุณค่าของการ

ดาํรงอยูข่องชุมชน  

พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัขา้ว พิธีกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองเป็นการแสดงความขอบคุณต่อสรรพ

ส่ิง ทั้ งต่อธรรมชาติและมนุษย์ เป็นการตอกย ํ้าความเช่ือถือศรัทธาว่า ป่าไม้มีเทพเจ้า ข้าวมีจิต

วญิญาณ ดิน นํ้ า ลม ฟ้า อากาศ ลว้นมีเทพเจา้ประจาํอยู ่ใครปฏิบติัดีต่อยอ่มไดผ้ลดีตอบ ใครปฏิบติั

ไม่ดียอ่มไดผ้ลไม่ดี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพิธีกรรมนั้นๆ เช่น มีเง่ือนไขวา่ ถา้ไม่ประกอบพิธีแรกไถนา

ก่อน การไถนาปีนั้นจะประสบอุปสรรค เช่น ควายป่วย ฝนแลง้ แต่ถา้ใครประกอบพิธีกรรมแลว้แม้

เจบ็ไขไ้ดป่้วยก็เป็นเร่ืองธรรมดา เป็นตน้ 
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ตารางที ่2.2  บทเรียนแห่งคุณธรรมท่ีไดจ้ากพิธีกรรมเก่ียวกบัขา้วและการทาํนา 

 

พธีิกรรม บทเรียน คุณธรรม 

พิ ธี ก ร ร ม เพื่ อ

บวงสรวงเทพเจา้

และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ต่างๆ 

แสดงความกตัญ�ูกตเวทีต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ หรือ

บรรพบุรุษเพื่อออ้นวอน บูชา บวงสรวง  บนบาน ขอให้

การเพาะปลูกดําเนินไปด้วยดีไม่มีอันตรายของชีวิต 

ทรัพย์สิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการขอพร ขอ

โอกาส และความมัน่คงในการดาํรงชีวติในรอบปี 

กตัญ�ูกตเวทีต่อ

เท พ เจ้ า แ ล ะ ส่ิ ง

ศัก ด์ิ สิ ท ธ์ิ ต่ าง ๆ

และบรรพบุรุษ 

พิธีกรรมเพื่อการ

เพาะปลูก 

แสดงความอ่อนน้อมต่อข้าว เป็นการขอโอกาส ขอ

อนุญาต บวงสรวง บนบาน บอกกล่าว ฝากฝังเทพเจา้ส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ  ขอให้การเพาะปลูกในปีนั้นดาํเนินไปด้วยดี 

ทั้งคน ขา้ว สัตว ์ประสบโชคดีมีชยั ไม่มีอนัตราย 

อ่อนน้อมถ่อมตน

ต่อข้าวและส่ิงท่ี

เก่ียวขอ้ง 

พิธีกรรมเพื่อการ

บาํรุงรักษา 

เป็นการแสดงความอ่อนน้อมต่อขา้ว เพื่อรักษาขา้วกล้า

ให้ เจริญงอกงาม ไม่ มีสัตว์ต่างๆรบกวน ถ้ามีขอให้

หายไป   

อ่อนน้อมถ่อมตน

ต่อข้าวและส่ิงท่ี

เก่ียวขอ้ง 

พิธีกรรมเพื่อการ

เก็บเก่ียว 

มีเป้าหมายเพื่อการเก็บและนวดขา้ว  เพื่อให้ไดผ้ลผลิต

มากและแสดงความอ่อนนอ้มต่อขา้ว 

อ่อนน้อมถ่อมตน

ต่อข้าวและส่ิงท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

พิธีกรรมเพื่อการ

เฉลิมฉลอง 

เพื่อการเฉลิมฉลองผลผลิตท่ีได้เล้ียงเพื่อนบ้าน แก้บน 

หรือเซ่นสังเวยเทพอารักษ์ ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆท่ี

ได้คุม้ครองปกปักรักษา เป็นการตอบแทนความเมตตา

กรุณา  ถ้าล่วงเกินทั้ งกายวาจาโดยเจตนาหรือไม่  ขอ

อโหสิกรรม  ทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้เทพเจา้ และส่ิงศกัด์ิ

สิทธ์ต่างๆ  รวมแม่โพสพ พระฤาษี ตายาย ผีปู่ตา ผีตา

แฮก เจา้ท่ี สรรพสัตว ์ 

กตัญ�ูกตเวทีต่อ

สรรพส่ิงทั้ งเทพ

เจ้า ส่ิ งศัก ด์ิสิทธ์

ต ล อ ด จ น เพื่ อ น

มนุษย ์

 

แหล่งทีม่า: ศิริวรรณ เกษมศานตกิ์ดาการ และอภิญญา หิรัญวงษ ์(ม.ป.ป.). 
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ในดา้นผลกระทบต่อวฒันธรรมขา้ว สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล (2554: 34) กล่าววา่ จากการ

ขยายการเพาะปลูกยางพาราอยา่งไม่ค่อยมีขอบเขตในระยะหลายปีท่ีผา่นมา โดยเฉพาะการขยายการ

เพาะปลูกเข้าไปในเขตป่าและในท่ีนานั้ น มีผลกระทบต่อวฒันธรรมข้าวในพื้นท่ีศึกษาอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้โดยยกตวัอยา่ง วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนาของชาวนาในจงัหวดัปัตตานีท่ียงั

มีใหเ้ห็นจนถึงปัจจุบนัมีมากมาย ตั้งแต่พิธีแรกขา้ว พิธีเก่ียวขา้ว พิธีลาซงั พิธีนาํขา้วข้ึนฉาง กล่าวได้

วา่ มีตั้งแต่ปลูก จนกระทัง่เก็บเก่ียวไดเ้ป็นเมล็ดขา้วเปลือก ชาวนาจะประกอบพิธีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่

ละกิจกรรมเป็นระยะๆ 

 

ตารางที ่2.3  วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนา 

 

วฒันธรรมที่

เกีย่วข้องกบั

การทาํนา 

รายละเอยีดของพธีิ 

1. พิธีแรก

ขา้ว 

เม่ือจะเร่ิมดาํนาหรือเร่ิมปักดาํตน้กลา้ ชาวนาจะกาํหนดฤกษ์ โดยเลือกวนัท่ีดีเพื่อ

ปักดาํกล้าแรก สัก 5 7 หรือ 9 กอ ในบริเวณมุมใดมุมหน่ึงของแปลงนา หลงัจาก

นั้นจึงปักดาํกนัจริง พิธีกรรมดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสบายใจว่า 

หลงัจากปักดาํไปแลว้ จะไม่มีศตัรูขา้วมารบกวน 

2. พิธีเก่ียว

ขา้ว 

ในช่วงเก็บเก่ียวขา้ว เม่ือขา้วเร่ิมสุกแลว้ ก่อนเก็บเก่ียวทั้งแปลง ชาวนาจะหาฤกษ์

งามยามดีวนัดี โดยจะเร่ิมไปนาประมาณตี 5 ก่อนรุ่งสาง เพื่อไปเก็บเก่ียวขา้วมา

ก่อน ป ระม าณ คร่ึงกํามือ  เก็บ แล้วจะนําไว้ใน ยุ ้งฉ าง พิ ธีกรรม ดังกล่าวมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความสบายใจวา่ จะไม่มีนกหนูมาทาํลายขา้ว 

3. พิธีลาซงั พิธีลาซัง (ขา้ว) จะทาํกนัท่ีแปลงนาหลงัการเก็บเก่ียว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อขอ

ขมาต่อแม่โพธ์ิสพ ในกรณีท่ีมีการล่วงเกินต่อแปลงนา ต่อตน้ขา้ว หรือต่อเมล็ด

ข้าว และเพื่อขอบคุณแม่โพธ์ิสพท่ีประทานข้าวมาให้ด้วยการทํานาประสบ

ผลสาํเร็จ จะทาํกนัเฉพาะในหมู่ชาวไทยพุทธเป็นหลกั 

4. พิธีนาํขา้ว

ข้ึนฉาง 

พิธีนาํขา้วข้ึนฉาง หรือพิธีทาํขวญัขา้ว จะทาํกนัท่ีฉางรวมของหมู่บา้น จะทาํกนั

ก่อนจะนาํขา้วท่ีเก็บเก่ียวแลว้เขา้เก็บไวใ้นฉาง โดยจะทาํกนัทั้งพิธีพราหมณ์ พุทธ

และอิสลาม พร้อมๆ กนัในจุดเดียว ในพิธีจะมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เช่น มี

การตกแต่งบายศรีขา้ว ทาํพิธีการเล่นแต่งงานของคู่บ่าวสาว มีการตาํครกสามสาก 

(มุ่งเนน้ความสามคัคีของคนในหมู่บา้น) มีการนาํขา้วมาประกวด เป็นตน้ 
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พรพนัธ์ เขมคุณาศยั (2540) ศึกษาภูมิปัญญาชาวบา้น ในอาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

พบวา่ ชุมชนในพื้นท่ีมีการสืบทอดประเพณีท่ีสืบเน่ืองมาจากวฒันธรรมแบบพึ่งพาตนเอง ตั้งแต่คร้ัง

บรรพบุรุษ โดยเฉพาะวิถีสัมพนัธ์ระหวา่งการทาํเกษตรกรรมเพื่อบริโภคกบัประเพณีท่ีมุ่งสร้างขวญั

กาํลงัใจ เพื่อย ํ้าเนน้ใหเ้ห็นวา่ ประเพณีดงักล่าวจะช่วยใหผ้ลผลิตเจริญงอกงามดียิง่ข้ึน 

 

2.3.11 ภูมิปัญญาภาคกลาง 

สังคมชาวนาภาคกลาง 

ในอดีต การทาํนาของเกษตรกรภาคกลางเป็นทั้งอาชีพหลักและวิถีชีวิตท่ีมีความผูกพนั

ใกล้ชิดกบัธรรมชาติ กิจกรรมการทาํนาเป็นตวักาํหนดสําคญัของกิจกรรมทางด้านอ่ืนของชีวิต 

ตั้งแต่การเป็นกิจกรรมการผลิตและการดาํรงชีวติหลกัของครอบครัวท่ีมีการถ่ายทอดประสบการณ์

และวิธีปฏิบติัจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก ซ่ึงก่อให้เกิดความผูกพนัระหว่างสมาชิกในครอบครับกบั

ธรรมชาติและชุมชนในระหวา่งกระบวนการสืบทอดความรู้และความชาํนาญในการปลูกขา้ว ซ่ึง

เป็นท่ีมาของประเพณี วฒันธรรม ท่ีเก่ียวข้องกับการทํานาท่ีช่วยเช่ือมโยงชุมชนไวด้้วยกัน 

นอกจากนั้นก็เป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงความเป็นอยูข่องคนในชุมชนกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี

อยูร่อบตวั และเม่ือมีการผลิตเพื่อขายก็เป็นท่ีมาของรายไดแ้ละการเช่ือมโยงวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ

ชุมชนเขา้กบัภาคเศรษฐกิจการคา้ท่ีมีความกา้วหนา้ ทนัสมยัและมีความเป็นเมืองมากกวา่ 

การผลิตขา้ว การทาํนาของประเทศไทยสามารถแบ่งตามฤดูกาลทาํนาไดเ้ป็น 2 ฤดูกาล คือ 

1) ฤดูนาปี ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม ยกเวน้พื้นท่ี

ภาคใต ้ได้แก่จงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส อยู่ในช่วงระหว่าง

วนัท่ี 16 มิถุนายน ถึง 28 กุมภาพนัธ์ ของปีถดัไป 

2) ฤดูข้าวนาปรัง เป็นการปลูกข้าวท่ีเพาะปลูกในฤดูแล้งหรือนอกฤดูฝนอยู่ใน

ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายนของปีถดัไป สําหรับจงัหวดันครศรีธรรมราช สงขลา 

พทัลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อยูใ่นช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม ถึง 15 มิถุนายน การทาํนา คือ 

การปลูกขา้วและการดูแลรักษาตน้ขา้วในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเก่ียว การปลูกขา้วในแต่ละ

ทอ้งถ่ินจะแตกต่างกนัไปตามสภาพของภูมิอากาศ สภาพของระบบชลประทาน และสังคมของ

ทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงการทาํนานั้นสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ไดด้งัน้ี 

(1) เคร่ืองมือการเตรียมดินท่ีแตกต่างกนั การเตรียมดินแยกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ก) การไถดะ เป็นการไถคร้ังแรกตามแนวยาวของพื้นท่ีกระทงนา (กรณีท่ี

แปลงนาเป็นกระทงย่อยๆหลายกระทงในหน่ึงแปลงนา) การไถดะจะช่วยพลิกดิน ให้ดินชั้นล่าง
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ข้ึนมาสัมผสัอากาศ ออกซิเจน และเป็นการตากดินเพื่อทาํลายวชัพืช โรคพืชบางชนิด หลงัจากไถดะ

จะตากดินเอาไวป้ระมาณ 1-2 สัปดาห์ 

ข) การไถแปร หลังจากท่ีตากดินเอาไวพ้อสมควรแล้ว การไถแปรจะช่วย

พลิกดินท่ีกลบเอาข้ึนการอีกคร้ัง เพื่อทาํลายวชัพืชท่ีข้ึนใหม่ และเป็นการยอ่ยดินให้มีขนาดเล็กลง 

จาํนวนคร้ังของการไถแปรจึงข้ึนอยู่กับชนิดและปริมาณของวชัพืช ลักษณะดินและระดับนํ้ า 

โดยทัว่ไปแลว้จะไถแปรเพียงคร้ังเดียว 

ค) การคราดหรือใชลู้กทุบ เพื่อเอาเศษวชัพืชออกจากกระทงนา และย่อยดิน

ให้มีขนาดเล็กลงอีก จนเหมาะแก่การเจริญของข้าว ทั้ งยงัเป็นการปรับระดับพื้นท่ีให้มีความ

สมํ่าเสมอ เพื่อสะดวกในการควบคุมดูแลการใหน้ํ้า 

(2) วธีิการปลูก แบ่งไดเ้ป็น 2 วธีิ คือ 

 ก) การทาํนาหวา่น ซ่ึงเป็นการปลูกดว้ยเมล็ดโดยตรง และ 

 ข) การทาํนาดาํ ซ่ึงเป็นการเพาะเมล็ดในท่ีหน่ึงก่อน แลว้นาํตน้อ่อนไปปลูก

ในแปลงนา กรณีการทาํนาหวา่น สามารถทาํได ้2 วธีิ คือ การหวา่นขา้วแห้ง และ การหวา่นขา้วงอก

หรือการหวา่นนํ้าตม ซ่ึงเป็นการหวา่นเมล็ดขา้วท่ีถูกเพาะใหร้ากงอก โดยการเอาเมล็ดขา้วใส่กระบุง 

ไปแช่นํ้ าเพื่อให้เมล็ดท่ีมีนํ้ าหนกัเบาหรือลีบลอยข้ึนมาแลว้คดัทิ้ง แลว้นาํเมล็ดถ่ายลงในกระบุงท่ีมี

หญ้าแห้งกรุไวห้มัน่รดนํ้ าเร่ือยไป อย่าให้ข้าวแตกหน่อ แล้วนําไปหว่านในพื้นท่ีนาท่ีเตรียมไว ้

เพราะหากไม่เพาะเมล็ดเสียก่อน เม่ือหวา่นแลว้เมล็ดขา้วอาจเน่าเสียได ้กรณีการทาํนาดาํ เป็นการ

ปลูกข้าวท่ีเพาะเมล็ดขา้วให้งอกและเติบโตได้ระยะหน่ึง แล้วยา้ยไปปลูกในท่ีหน่ึง ซ่ึงสามารถ

ควบคุมระดบันํ้ า วชัพืชได ้โดยการทาํนาดาํสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน คือ การตกกลา้ เป็นเพาะ

เมล็ดขา้วเปลือกให้มีรากงอกยาว 3-5 มิลลิเมตร นาํไปหวา่นในแปลงกลา้ ช่วงระยะ 7 วนัแรก ตอ้ง

ควบคุมนํ้ าไม่ให้ท่วมแปลงกลา้ และจะสามารถถอนกลา้ไปปักดาํได้เม่ือมีอายุประมาณ 20-30วนั 

และการปักดาํ เป็นการนาํกลา้ท่ีถอนแลว้ไปปักดาํในแปลงนาระยะห่างระหวา่งกลา้ แต่ละหลุมจะมี

ความแตกต่างกนัข้ึนกบัลกัษณะของดิน คือ ถา้เป็นนาลุ่ม (นาชลประทาน) ปักดาํระยะห่าง เพราะ

ขา้วจะแตกกอใหญ่ แต่ถา้เป็นนาดอน(นานํ้าฝน) ปัก ดาํค่อนขา้งถ่ี เพราะขา้วจะไม่ค่อยแตกกอ 

 ค) การดูแลรักษา เป็นขั้นตอนในการบาํรุงตน้ขา้ว สามารถแบ่งไดเ้ป็น การ

ใส่ปุ๋ยเพื่อบาํรุงสภาพดินใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ และ การป้องกนัและกาํจดัวชัพืชหรือศตัรูขา้ว 

 ง) การเก็บเก่ียว ซ่ึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม คือ ระยะพลบัพลึง ซ่ึงมีลกัษณะ

ของปลายรวงข้าวมีสีเหลือง กลางรวงเป็นสีตองอ่อน การเก็บเก่ียวในระยะน้ีจะได้เมล็ดขา้วท่ีมี

ความแข็งแกร่ง มีนํ้ าหนัก และมีคุณภาพในการสี ซ่ึงการเก็บเก่ียวเกษตรกรจะใช้เคียว หรือ

เคร่ืองจกัร ไดแ้ก่ เคร่ืองเก่ียวนวด เป็นตน้ 
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ส่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัขา้วและการทาํนา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2523) ไดใ้หค้วามหมายวา่ พิธีกรรม คือ วิธีการชนิดหน่ึง

ท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมาย การท่ีเราจะได้มาซ่ึงส่ิงตอ้งการ หรือพิธีกรรมเป็นสัญลกัษณ์ท่ีคนในสังคม

สมมุติข้ึน ใหเ้ป็นส่ือหรือวธีิการท่ีจะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จในส่ิงท่ีตั้งความหวงัไว ้

พิธีกรรม คือ การกระทาํท่ีเป็นประเพณี ซ่ึงมีรูปแบบเฉพาะสําหรับใชแ้สดงความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูท่ี้นบัถือกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

พิธีกรรม เป็นแบบอยา่งของพฤติกรรมท่ีกาํหนดไวด้ว้ยกฎเกณฑ์ หรือธรรมเนียมประเพณี

ให้กระทาํ และเพื่อให้มีความขลงั สังคมแบบดั้งเดิมจึงมกัถือวา่พิธีกรรมถา้ทาํอยา่งถูกตอ้งเคร่งครัด

ก็จะเป็นท่ีพอใจของเทพเจา้ ถ้าทาํผิดพลาด หรือไม่ทาํ เบ้ืองบนก็จะลงโทษ พิธีกรรมในสังคม

ปัจจุบนัมกัถือเป็นเร่ืองสําคญั เม่ือเก่ียวกบักิจกรรมทางศาสนาหรือของสังคมและโอกาสงานสังคม

อยา่งเป็นรูปแบบพิธีทั้งหลาย พิธีกรรมกระทาํในเวลารับสมาชิกใหม่ หรือแนะนาํสมาชิกหรือเวลา

รับตาํแหน่ง และพิธีกรรมอาจปรากฏในรูปลกัษณะของการเตน้รําทาํเพลง การเล้ียง การสังเวย ฯลฯ 

ส่วนประกอบของพิธีกรรมอาจมีทั้งการสวด การขบัร้อง กิริยา ท่าทาง ลุก นัง่ เดินเหิน การแห่แหน 

พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองยศและสัญลกัษณ์ต่างๆ 

พิธีกรรม เป็นการกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึง ตามค่านิยม ทศันคติ ความคิด และความเช่ือ 

โดยเขา้ใจวา่การกระทาํอยา่งนั้น ยอ่มมีผลตอบสนอง ทาํใหไ้ดรั้บประโยชน์ตามท่ีคาดหวงัเอาไว ้

ส่ือพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัขา้ว 

ส่ือพิธีกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบัธรรมเนียมประเพณี เพื่อนาํไปสู่คนในสังคมให้เกิด

การรับรู้ถึงความเป็นมา ความหมาย ความเช่ือและคุณธรรมจริยธรรมของพิ ธีกรรมนั้ นๆ               

ส่ือพิธีกรรมมีหลายชนิดได้แก่ เพลง การแสดง นิทาน ส่ิงของท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั เช่น งอบ     

การแต่งกาย เป็นตน้ 

ส่ือพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัขา้วและการทาํนา มีหลายส่ิงท่ีบรรพบุรุษไดก้ระทาํข้ึน เพื่อแสดง

ถึงอตัลักษณ์ของชุมชน และยงัคงเป็นความเช่ือท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ได้แก่ พิธีกรรมเพื่อ

บวงสรวง ออ้นวอน เส่ียงทาย จดัข้ึนเพื่อออ้นวอนบูชา บวงสรวงเจา้ต่างๆ หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ 

หรือบรรพบุรุษให้คุม้ครองป้องกนัภยนัตรายแก่ชีวติและทรัพยสิ์นให้มีความสวสัดิมงคล ความอุดม

สมบูรณ์ในทุกๆ ดา้น พิธีกรรมประเภทน้ีส่วนใหญ่จดัข้ึนก่อนการเพาะปลูกหรือช่วงการเพาะปลูก 

มีพิธีกรรมชนิดต่างๆ เช่น พิธีสืบชะตา พิธีเซ่นไหวว้ิญญาณบรรพบุรุษ พิธีขอฝน พิธีแห่นางแมว 

เป็นตน้ 

พิธีกรรมเพื่อการเพาะปลูก ซ่ึงกระทาํในช่วงการเพาะปลูก เป็นการขอโอกาส ขออนุญาต 

บวงสรวงบนบาน บอกกล่าว ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้วและการเพาะปลูกแก่เทพเจา้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
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ขอให้การเพาะปลูกขา้วในปีนั้นๆ ดาํเนินไปดว้ยดี เช่น พิธีแรกไถนา พิธีเชิญแม่โพสพใส่ขา้วปลูก 

พิธีเชิญแม่โพสพลงนา พิธีบูชาแม่ธรณี เป็นตน้ 

พิธีกรรมเพื่อการบาํรุงรักษา ขา้วกลา้ให้เจริญงอกงามปลอดภยัจากสัตวต่์างๆ หนอน เพล้ีย 

หรือถา้เกิดศตัรูเหล่าน้ีข้ึนแลว้ก็ใหห้ายไปเสีย และเพื่อแสดงความอ่อนนอ้มต่อขา้ว และส่ิงเก่ียวขอ้ง 

เช่น พิธีรับขวญัแม่โพสพ พิธีปักตาเหลว พิธีส่งขา้วบิณฑ ์พิธีคดขา้ว พิธีไล่นก หนู โดยนํ้ ามนต ์โดย

ผา้ยนัต ์โดยภาวนา โดยหวา่นทราย โดยเคร่ืองราง เป็นตน้ 

พิธีกรรมเพื่อการเก็บเก่ียวและนวดขา้ว ทั้งน้ีเพื่อให้ไดผ้ลผลิต ให้คนปลอดภยัในการเก็บเก่ียว 

และเพื่อแสดงความอ่อนน้อมต่อขา้ว และสรรพส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง พิธีเหล่าน้ีจดัข้ึนในช่วงฤดูเก็บเก่ียว 

ไดแ้ก่ พิธีรวบขา้ว พิธีแรกเก่ียวขา้ว พิธีทาํลาน พิธีเชิญขวญัขา้ว พิธีปลงขา้ว เป็นตน้ 

เอ่ียม ทองดี (2537) ระบุถึงพิธีกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวา่ เป็นการเฉลิมฉลองผลผลิตท่ีได ้

และแกบ้นหรือเซ่นสังเวยเทพอารักษ์ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ท่ีไดใ้ห้การคุม้ครองปกปักรักษาคน สัตว ์

พืชพรรณธญัญาหารให้ไดผ้ลดีอยูเ่ยน็เป็นสุขตลอดฤดูกาลท่ีผา่นมา จะจดัข้ึนหลงัการเก็บเก่ียว เช่น 

พิธีบุญขา้วจ่ี พิธีขอพร พิธีสู่ขวญัขา้ว พิธีบุญพระเวส พิธีสู่ขวญัควาย เป็นตน้ 

ส่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัขา้ว เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบัธรรมเนียมประเพณี เพื่อนาํไปสู่คนใน

สังคมให้เกิดการรับรู้ถึงความเป็นมา ความหมาย ความเช่ือและคุณธรรมจริยธรรม ของพิธีกรรม 

ดงันั้น ส่ือพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัขา้วและการทาํนา มีหลายส่ิงท่ีบรรพบุรุษได้กระทาํข้ึน เพื่อแสดง

ถึงอตัลกัษณ์ของชุมชน และยงัคงเป็นความเช่ือท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบนั เป็นการเฉลิมฉลองผลผลิตท่ี

ได้ และแก้บนหรือเซ่นสังเวยเทพอารักษ์ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ท่ีได้ให้การคุม้ครองปกปักรักษาคน 

สัตว ์พืชพรรณธญัญาหารให้ไดผ้ลดีอยูเ่ยน็เป็นสุขตลอดฤดูกาลท่ีผา่นมา จะจดัข้ึนหลงัการเก็บเก่ียว 

เช่น พิธีบุญขา้วจ่ี พิธีขอพร พิธีสู่ขวญัขา้ว พิธีบุญพระเวส พิธีสู่ขวญัควาย 

พิธีกรรมทาํขวญัขา้ว ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัขา้วในดา้นพิธีกรรรม 

ลักษณะของสังคมไทย เป็นสังคมท่ีอยู่อย่างง่ายกินง่าย ดาํรงชีวิตแบบง่ายๆ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้มีความเช่ือธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ และผีสางเทวดา ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม 

คือสังคมท่ียึดอาชีพเล้ียงสัตว ์และเพาะปลูก มีระเบียบประเพณีนิยมต่างๆ มากข้ึน มีเกณฑ์ควบคุม

สังคมมากข้ึน และมีความสามารถในการประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ไดม้ากข้ึน การดาํรงชีพส่วนใหญ่ตอ้ง

พึ่งพาอาศยั ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อนัเกิดจากดิน ฟ้า อากาศเป็นสําคญั (สุทธิวงศ ์

พงศไ์พบูลย,์ 2524) ส่ิงเหล่าน้ีค่อยสะสมทศันะของชาวไทยให้ตระหนกัวา่ ธรรมชาติมีเหนือมนุษย์

และใหค้วามสาํคญักบัธรรมชาติสูงสุด ทาํให้เกิดค่านิยม ยกยอ่ง บูชา และถือปฏิบติัในโอกาสต่างๆ 

เช่น การทาํนา ชาวนาจะเช่ือวา่เป็นเทพีกลางทอ้งนา ช่ือวา่ “แม่โพสพนพเกลา้” หรือพระแม่โพสพ 

(สุภาพ แตโอชา, 2551 อา้งถึงใน สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุพรรณบุรี, 2551: 13) 
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คนไทยเช่ือวา่ในตน้ขา้วมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเรียกวา่ “ขวญัขา้ว” หรือ “แม่โพสพ” หรือ “นางโคสบ” 

สถิตยอ์ยู ่ความเช่ือเช่นน้ี ปรากฏในคนไทกลุ่มอ่ืนๆ เช่นเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นไทพวน ไทล้ือ ไทลาว 

ไทยวน ไทใหญ่ ไทดาํ ไทขาว ไทอาหม และไทกลุ่มอ่ืนๆ อีกท่ีมีการทาํนาเป็นอาชีพหลกั เทพหรือ

ผีประจาํตน้ขา้วน้ี คนไทส่วนใหญ่เช่ือว่าเป็นผูห้ญิง มีบางกลุ่ม เช่น ไทใต ้คนซ่ึงเป็นไทใหญ่กลุ่ม

หน่ึง ท่ีอยู่ในมณฑลยูนาน ประเทศจีนเช่ือว่าขวญัขา้วเป็นผูช้าย เรียกว่า “ปู่ขวญัขา้ว” คุณสมบติั

ของขวญัท่ีเหมือนกนัก็คือ ทาํนุบาํรุงรักษาตน้ขา้วให้ออกรวง แข็งแรง ไดเ้มล็ดขา้วมากๆ เพื่อเป็น

อาหารเล้ียงคนทั้งโลก ขวญัขา้วหรือแม่โพสพ จึงมีบุญคุณต่อมนุษย ์แต่ดว้ยคุณสมบติั อีกประการหน่ึง  

ท่ีเหมือนกนัในความเช่ือของไททุกกลุ่ม คือ แม่ขา้วน้ีข้ีน้อยใจ ถ้าปฏิบติัต่อแม่ไม่ดี ไม่เคารพแม่ 

กระทาํรุนแรงต่อไป แม่ก็จะหนีจากไปอนัจะทาํใหเ้กิดความอดอยากบนผนืพิภพ 

ในตาํราปลูกขา้วของไทยกล่าวไวว้า่ “อนัแม่พระโพสพน้ีขวญัอ่อนนกัมกัตกใจอยา่ดูหม่ิน” 

คนไทยทุกกลุ่มมีประสบการณ์การดูหม่ินแม่โพสพแลว้นางหนีจากไป ปรากฏอยูใ่นตาํนานขา้วของ

ตน หากแบ่งตามโครงเร่ืองของตาํนานเราสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ตาํนานท่ีมีโครงเร่ือง ประเภท ขา้วถูกตี ตาํนานน้ีพบในกลุ่มไทดาํ ไทขาว ลาวและ

คนไทยภาคอีสาน มกัเล่ากนัวา่ แต่ก่อนเมล็ดขา้วมีขนาดใหญ่มากและจะบินเขา้มาในยุง้เอง แม่ม่าย

ทาํยุง้ขา้วรับไม่ทนัจึงโกรธขา้วและไมค้านตีขา้วจนแตก ขวญัขา้วตกใจ โกรธจึงหนีไป ทาํให้เกิด

ภาวะแหง้แลง้อดอยากบนโลกมนุษย ์มนุษยจึ์งตอ้งไปออ้นวอนขอใหข้วญัขา้วกลบัคืนมา บางกลุ่มก็

เล่าต่อไปวา่ ในสมยัพระพุทธกสัสปมีพระยาสร้างยุง้ฉางขนาดใหญ่เก็บขา้วไวใ้นยุง้ ต่อมานาํขา้ว

ออกขาย นางขวญัขา้วโกรธจึงหนีไปอยู่หนองนํ้ าทาํให้คนอดอยาก สองตายายตอ้งขอพระฤาษีให้

ไปขอร้องนางใหก้ลบัมา 

กลุ่มท่ี 2 ตาํนานท่ีมีโครงเร่ืองประเภทขวญัขา้วน้อยใจพระพุทธเจา้ ตาํนานน้ีพบในกลุ่ม

ของคนไทยท่ีนบัถือพุทธศาสนา เช่น ไทล้ือ ไทขืน ไทใตค้ง คนไทยภาคกลางและภาคใต ้เล่ากนัวา่

ในสมยัพุทธกาลในท่ีประชุมสงฆ ์แม่โพสพไม่ยอมไหวพ้ระพุทธเจา้เพราะถือวา่เกิดก่อนและเคยมี

บุญคุณเล้ียงพระพุทธเจา้มาทุกพระองค์ แม่โพสพอิจฉาพระพุทธเจา้จึงหนีไปขอซ่อนเสียในถํ้าทาํ

ให้โลกมนุษยอ์ดอยาก พระพุทธเจา้จึงให้คนไปตามและสอนมนุษยใ์ห้ไหวแ้ม่โพสพด้วยทุกคร้ัง

เพื่อระลึกถึงบุญคุณ ดงันั้น จึงเกิดประเพณีการทาํขวญัขา้วข้ึน และเป็นท่ีมาของธรรมเนียมการไหว้

ขอบคุณแม่โพสพ ทุกคร้ังหลงักินขา้วเสร็จแลว้ของคนไทย 

การบูชาคุณของพระแม่โพสพ มีมาคร้ังพุทธกาล ตามพุทธประวติั แมแ้ต่พระมหากษตัริยก์็

ยงับูชาคุณพระแม่โพสพทุกปี นบัแต่รัชกาลท่ี 1 จนถึงปัจจุบนั สมยัก่อนชาวนาทาํนาปี ช่วงเดือน 4-

6 เป็นช่วงเก็บเก่ียวเสร็จ จะสังเกตวา่ตะวนัจะข้ึนตรง พอมาช่วงเดือน 10-11 ท่ีชาวนาทาํนาเสร็จขา้ว
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เร่ิมตั้งทอ้ง จะมีประเพณีทาํบุญให้พระแม่โพสพ จะสังเกตว่าตะวนัจะข้ึนไม่ตรง แต่จะออ้มขา้ว

เรียกวา่ “ตะวนัออ้มขา้ว” 

พระแม่โพสพเป็นเทวดาสามญัประจาํทอ้งนาและยุง้ฉางของชนชาติไทย ซ่ึงเป็นกลุ่มชนท่ี

ปลูกขา้วกินมานานนบัพนัปี กล่าวในเฉพาะประเทศไทย ชาวนาทุกภาคทั้งท่ีเป็นชนกลุ่มเล็กและ

กลุ่มใหญ่มีความรู้เร่ือง แม่โพสพและบูชาแม่โพสพดว้ยกนัทั้งนั้น (วรรณา นาวิกมูล, 2551) การทาํ

ขวญัข้าวเป็นการบอกกล่าว แม่โพสพ จะเร่ิมทาํขวญัขา้วตั้งแต่ขั้นตอนจะปลูกข้าว จะเก่ียวข้าว      

จะนวดขา้ว จะขายขา้ว โดยอาจบอกกล่าวดว้ยปากเปล่าง่ายๆ หรือต่างคนต่างทาํพิธีเองง่ายๆ ในท่ีนา

ของตน หรือเชิญหมอขวญัมาร่ายบททาํขวญัคาถาเป็นพธีิกรรมใหญ่ในชุมชน 

การบูชาคุณพระแม่โพสพ จะใชผ้ลไม ้เช่น สัปปะรด กลว้ย ส้ม มะพร้าวอ่อน จะสังเกตวา่

ไม่มี ขนม หรือหมู เห็ด เป็ด ไก่ นั่นเป็นเพราะช่วง 15 คํ่า เดือน 11 เป็นช่วงข้าวตั้งท้อง พอออก

พรรษาจะมีประเพณีใส่บาตร จะใชผ้ลไมใ้ส่บาตร เช่น ส้ม กลว้ย ไม่ใส่ขา้ว แลว้จะเอาชะลอมเล็ก ๆ 

ใส่ผลไม ้เอาไมเ้ล็กๆ ดา้ยแดง ขาวไปท่ีนา เอาเชือกขาวผกูท่ีตน้ขา้ว เอาธงปัก และเอาชะลอมผลไม้

ไปผูกท่ีปลายไม ้ทาํการบูชาบอกกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคล การท่ีไม่ใชอ้าหารคาว-หวาน เป็นขา้วหรือ

ขนมมาบูชา เพราะพระแม่โพสพยอ่มไม่กินตวัเองแต่จะอุทิศตวัเองเพื่อใหค้นอ่ืนกิน 

การทาํพิธีบายศรีสู่ขวญั ความหมายของ “บายศรี” คาํว่า บาย แปลวา่ ขา้ว ส่วนศรี แปลว่า

ม่ิงขวญั รวมความแลว้แปลวา่ “ขา้วท่ีดีเป็นมงคล” เช่ือกนัวา่ ม่ิง-ขวญั เป็นส่ิงท่ีมีอยูก่บัตวัมนุษย ์แต่ 

“ม่ิง” จะอยูป่ระจาํติดตวั ส่วน “ขวญั” ชอบเท่ียวไปโน่นไปน่ี ตามเร่ืองเล่ากนัมาวา่ตอ้งมีเทวดา คือ 

พญาแถน ช่วยเรียกขวญักลบัมา และบายศรี คือ เคร่ืองท่ีใชเ้ซ่นไหวพ้ญาแถน ให้ช่วยเรียก “ขวญั” 

กลบัมา ซ่ึงเป็นการสะทอ้นความเช่ือเร่ืองจิตวิญญาณและการกตญั�ูรู้คุณ คือ การทาํดีตอบแทนผูมี้

พระคุณดูแลดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร “แม่โพสพ” จึงใหผ้ลผลิตดี  

ในภาคกลางแถบจงัหวดัสิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อยุธยา พอตกเดือนสิบ หลงัออก

พรรษามีเทศน์มหาชาติแลว้ ตามทุ่งนานํ้ าท่วมทุ่งเจ่ิงนอง ขา้วกาํลงัออกรวงอ่อนๆ ลาํตน้ป่องกลาง 

เรียกกนัวา่ “ขา้วกลดัหางปลาทู” อุปมาเหมือนผูห้ญิงท่ีกาํลงัตั้งทอ้งอ่อนๆ ซ่ึงเป็นช่วงกาํลงัแพท้อ้ง 

ชาวบ้านซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหญิง จะพายเรือเขา้ไปตามทุ่งนา เพื่อไปรับขวญัข้าว หรือไปเยี่ยมแม่

โพสพ เม่ือไปถึงบริเวณท่ีนาของตน ท่ีมีกอขา้วข้ึนงามท่ีสุดก็จะปักหลกั 1 หลกั นาํชะลอมภายใน

บรรจุหมาก พลูจีบ สีผึ้งป้ายใส่ใบตอง กระจก หวี แป้ง นํ้ าอบ พร้อมดว้ยกลว้ย ส้ม ออ้ยควัน่นาํไป

ให้แม่โพสพ ชาวบา้นจะนาํหวมีาหวใีบขา้ว พรมนํ้าอบ พูดกบัขา้วดว้ยถอ้ยคาํไพเราะ เช่น “แม่โพสี 

แม่โพสพ แม่นพดาราไปอยูท่ี่ตน้ไร่ปลายนา ขอเชิญแม่มารับออ้ยกบัส้ม” แลว้นาํชะลอมผูกไวก้บั

หลกั ใชด้า้ยสามสี ไดแ้ก่ สีแดง ขาว เหลืองผกูคอชะลอม ท่ียอดหลกัปักเฉลว ซ่ึงสานจากไมไ้ผ ่มีธง

ชาย สามสี ซ่ึงไดม้าจากงานมหาชาติผกูติดเป็นเคร่ืองหมายป้องกนัอนัตรายท่ีจะเขา้มาทาํลายตน้ขา้ว 
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การเอาอกเอาใจ ขา้วเปรียบเหมือนการเอาใจผูห้ญิงทอ้ง หาของแต่งตวั ของเปร้ียวๆ ท่ีคนทอ้งชอบ

กินมาให้กิน ประเพณีการรับขวญัขา้วตอนทอ้งส่วนใหญ่ทาํกนัในภาคกลาง คนไทบางกลุ่มเช่น   

ไทดาํ ไทล้ือ ก็มีทาํอยูบ่า้ง 

การทาํขวญัขา้วท่ีพบมากท่ีสุด และทาํให้คนไทยหลายกลุ่ม คือ การทาํขวญัขา้วเม่ือเก็บ

เก่ียว หลงัจากเก่ียวขา้วและนาํขา้วไปกองท่ีลานเพื่อนวดขา้ว ชาวนาในภาคกลางมีพิธีเชิญขวญัขา้ว  

สู่ลาน โดยนาํซงัตน้ขา้ว ผูกเป็นหุ่นแม่โพสพ มาไวท่ี้ลานนวดขา้ว การเซ่นสังเวยแม่โพสพ เพื่อขอ

ความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต ชาวนาในภาคอีสานและลาว จะทาํบุญลานหรือบุญกองขา้ว มีการ

นิมนต์ พระสงฆ์มาสวดท่ีลาน พระจะพรมนํ้ ามนต์ประพรมขา้วแม่โพสพ ขา้วท่ีจะเก็บเขา้ยุง้และ

บริเวณลาน 

หลงัจากนั้นชาวนาจะหาบขา้วขนขา้วเขา้ยุง้ ก่อนขนขา้วเขา้ยุง้เป็นขั้นตอนท่ีคนไทยทุก

กลุ่มให้ความสําคญัท่ีสุด จะตอ้งเชิญแม่โพสพเขา้ยุง้ โดยนาํหุ่นแม่โพสพวางบนกองขา้วท่ีจะทาํ

พนัธ์ุ และกล่าวเชิญอ้อนวอนให้แม่โพสพพิทักษ์รักษาข้าว อย่าได้ตกใจเม่ือคนมาตักตวงข้าว

สัญลกัษณ์ ท่ีเป็นส่ือในการทาํนา ซ่ึงมีความเช่ือวา่พิธีกรรมเก่ียวกบัขา้วและการทาํนาจะตอ้งระลึก

ถึงคุณพระรัตนตรัย เพื่ออา้งเอาพระคุณมาเป็นท่ีพึงเป็นพลงัอาํนาจบนัดาลให้เกิดความสําเร็จตาม

ความปรารถนา สัญลกัษณ์จะเป็นภาพบา้ง เป็นหุ่นบา้ง เป็นรูปป้ันบา้ง เช่น แม่โพสพ บางถ่ินเป็น

ภาพผูห้ญิงนัง่บา้ง ยืนบา้ง แต่บางถ่ินเอาฟางมาผูกเป็นหุ่นเล็กๆ เก็บไวใ้นยุง้ฉาง เทพบางองค์ เช่น 

แม่ธรณี ชาวนานิยมหยบิกอ้นดินข้ึนเป็นสัญลกัษณ์แทนในการประกอบพิธี 

นอกจากน้ี เป็นสัญลกัษณ์ท่ีเป็นวตัถุ เช่น ตาเหลว ธง ผา้ยนัต ์นํ้ ามนต ์ซ่ึงมกัใชใ้นพิธีกรรม

ท่ีมุ่งบาํรุงรักษา สําหรับบางพิธีกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีเก่ียวกบัการบวงสรวงออ้นวอน มกัจะมี

การเข้าทรงซ่ึงถือว่าเป็นอีกลักษณะหน่ึงของสัญลักษณ์ของพิธีกรรมด้วย ( เอ่ียม ทองดี, 2537) 

ดงันั้นพิธีกรรมการทาํขวญัขา้ว เป็นเร่ืองของการเช่ือมโยงความเช่ือและแนวคิด เร่ืองนิเวศน์เชิงลึก

กบัเร่ืองขา้ว หรือแม่โพสพ เช่ือมโยง วิถีชีวิต พิธีกรรม ทาํให้พบเจอพ่อแม่พี่ป้านา้อา และไดเ้รียนรู้

วิถีการผลิตมาสู่ระบบเกษตรย ัง่ยืน เป็นการอธิบายถึงวิถีชีวิตของชาวนา ซ่ึงประกอบไปด้วย

พิธีกรรมความเช่ือ ระบบนิเวศ ระบบการผลิต อนัสะทอ้นความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคนดว้ยกนั 

คนกบัธรรมชาติและคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ เพื่อการดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข 
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2.4 แนวคดิเกีย่วกบัความมัน่คงทางอาหาร 

 

2.4.1 ความหมายของความมั่นคงทางอาหาร 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations: FAO)  

แนวคิดความมัน่คงทางอาหารไดมี้การพฒันาตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1970 โดยมีการให้คาํ

นิยาม คาํจาํกัดความไวม้ากมาย ความหมายของ “ความมั่นคงทางอาหาร” ถูกพฒันาให้มีมิติท่ี

ซับซ้อนข้ึนตามความเขา้ใจของคนในเร่ืองบทบาทของอาหาร หรือแมแ้ต่ความแตกต่างในแต่ละ

ประเทศและภูมิภาค ทั้งน้ี ความมัน่คงทางอาหาร (Food Security) เป็นเร่ืองหรือหัวขอ้อภิปรายใน

เวทีประชุมนานาชาติบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในช่วงท่ีเกิดวกิฤตการณ์อาหารคร้ังล่าสุดเม่ือปลายปี พ.ศ.

2550 ต่อเน่ืองจนถึงตน้ปี พ.ศ. 2551 แนวคิดท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงทางอาหารท่ีไดเ้ป็นท่ียอมรับของ

นานาชาติ และประเทศผูบ้ริจาคทั้งหลาย คือ “จดัอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมสําหรับทุกคน” 

(Secure Adequate and Suitable Supply of Food for Everyone) ซ่ึงประเทศผู ้บริจาคจะส่งอาหาร

ส่วนเกินของตนเองไปให้ประเทศท่ีขาดแคลน (Food for Surplus Disposal) ต่อมาแนวคิดน้ีได้

เปล่ียนไปเป็น “อาหารเพื่อการพฒันา” (Food for Development) เพราะการบริจาคอาหารส่วนเกิน

ตามแนวคิดเดิมนั้นอาจเป็นอุปสรรคขดัขวางไม่ให้ประเทศท่ีขาดแคลนเกิดการพฒันาเพื่อทาํการ

ผลิตให้เพียงพอในประเทศของตนเอง (Self-sufficiency) และต่อมาไดมี้การจดัตั้งโครงการอาหาร

โลก (World Food Program: WFP) ข้ึนในปีพ.ศ. 2506 เพื่อทาํหน้าท่ีดูแลและช่วยเหลือประเทศท่ี

ขาดแคลนอาหารอยา่งเป็นระบบ  

ในปี พ.ศ.2539 WFP ได้กําหนดนิยามซ่ึงครอบคลุมทุกระดับ คือ ตั้ งแต่ระดับบุคคล

ครัวเรือน ประเทศ ภูมิภาค และระดบัโลก และทุกมิติ คือ การเขา้ถึงทั้งปริมาณคุณภาพของอาหาร 

และรสนิยมของผูบ้ริโภค และได้มีการปรับปรุงใหม่อีกคร้ัง โดย FAO เพิ่มการเขา้ถึงอาหารทาง

สังคมเขา้ไปดว้ย และปรับคาํนิยามใหก้ระชบัสาํหรับภาคปฏิบติั 

ความมัน่คงทางอาหารตามความหมายของ FAO จึงหมายถึง สถานการณ์ท่ีทุกคนในทุก

เวลาสามารถเขา้ถึงอาหารไดท้ั้งดา้นกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ อย่างเพียงพอ ปลอดภยั มีคุณค่าทาง

โภชนาการ และตรงกบัรสนิยมของตนเอง เพื่อการมีสุขภาพท่ีดี 

คาํนิยามของความมัน่คงทางอาหารนั้นพฒันามาจากความเพียงพอก่อน ต่อมาก็ไดเ้พิ่มการ

เขา้ถึงทั้งดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และไดเ้พิ่มเร่ืองคุณค่าทางโภชนาการและรสนิยมเขา้ไป

ดว้ย โดยจะตอ้งเกิดข้ึนตั้งแต่ระดบัปัจเจกบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงระดบัประเทศ 
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ดงันั้น ความหมายของความมัน่คงทางอาหารของ FAO จึงหมายถึง “สภาวะท่ีคนทุกคน

และทุกขณะเวลามีความสามารถทั้งกายภาพและทางเศรษฐกิจท่ีสามารถเขา้ถึงอาหารท่ีเพียงพอ

ปลอดภยั และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจดา้นอาหาร

เพื่อให้เกิดชีวิตท่ีมีพลงัและมีสุขภาพ” ซ่ึงตามแนวคิดของ FAO ความมัน่คงทางอาหารจะตอ้งมี

องคป์ระกอบสาํคญั 4 ประการ คือ 

1) การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) หมายถึง การมีอาหารในปริมาณท่ี

เพียงพอและมีคุณภาพท่ีเหมาะสม ทั้งจากการผลิตในประเทศ และ/หรือการนาํเขา้ (รวมถึงความ

ช่วยเหลือดา้นอาหาร) 

2) การเขา้ถึงอาหาร (Food Access) หมายถึง การเขา้ถึงทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อ

การหาอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีเหมาะสม 

3) การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) หมายถึง การใช้ประโยชน์จาก

อาหารในการบริโภคโดยมีปริมาณอาหารท่ีเพียงพอ มีนํ้าสะอาดในการบริโภค-อุปโภค มีสุขอนามยั

และการดูแลสุขภาพท่ีดี ทาํใหค้วามเป็นอยูท่างกายภาพไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ เพื่อใหอ้ยู่

ในสถานภาพท่ีไดรั้บคุณค่าทางโภชนาการท่ีดี และบรรลุความตอ้งการทางกายภาพ 

4) การมีเสถียรภาพดา้นอาหาร (Food Stability) หมายถึง ประชาชนหรือครัวเรือน 

หรือบุคคลตอ้งเขา้ถึงอาหารอย่างเพียงพอตลอดเวลา ไม่มีความเส่ียงในการเขา้ถึงอาหารเม่ือเกิด

ความขาดแคลนข้ึนมาอย่างกะทนัหันเช่น วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและภูมิภาค หรือเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนตามวฏัจกัร เช่น ความไม่มัน่คงทางอาหารตามฤดูกาล เสถียรภาพดา้นอาหารเก่ียวขอ้งกบัมิติ

ความมัน่คงทางอาหารทั้งในเร่ืองของการมีและการเขา้ถึงอาหาร 

สํ าห รับ ป ระเท ศ ไท ยได้ มี ก ารให้ ค วาม ห ม ายข องค วาม มั่น ค งท างอาห ารไว้ใน

พระราชบญัญติัคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 

“ความมัน่คงทางอาหาร หมายถึง การเขา้ถึงอาหารท่ีมีอยา่งเพียงพอสาํหรับการบริโภคของ

ประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภยั และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความ

ตอ้งการตามวยัเพื่อการมีสุขภาวะท่ีดี รวมทั้งการมีระบบการผลิตท่ีเก้ือหนุน รักษาความสมดุลของ

ระบบนิเวศวิทยาและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะ

ปกติหรือเกิดภยัพิบติั สาธารณภยัหรือการก่อการร้ายอนัเก่ียวเน่ืองจากอาหาร” 

ความหมายของความมัน่คงทางอาหารพระราชบญัญติัคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.

2551 มีความสอดคลอ้งกบัความหมายของ FAO และไดเ้พิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงระบบการผลิตท่ี

สมดุลและความคงอยูข่องทรัพยากรอาหารดว้ย 
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จากนิยามขา้งตน้อาจกล่าวไดว้า่ความมัน่คงทางอาหาร หมายถึง การท่ีประชาชนทุกกลุ่ม

สามารถเขา้ถึงอาหารท่ีปลอดภยั และมีคุณค่าทางโภชนาการอยา่งเพียงพอ 

 

2.4.2 สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการส่งออกอาหารและสินคา้เกษตรสูงเป็นลาํดบัท่ี 8 ของ

โลกและส่งออกข้าว กุ้ง และไก่ เป็นลําดับท่ี 1 ของโลก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 

ในดา้นประชากร ประเทศไทยมีจาํนวนประชากร 64,456,695 คน 3 มีอตัราการเติบโตของ

ประชากร (Population Growth) อยู่ท่ีร้อยละ 0.77 (ปี พ.ศ. 2553) และมีการคาดการณ์ว่าอตัราการ

เติบโตของประชากรไทยมีแนวโน้มว่าจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.3 ในปี พ.ศ. 2564 ส่วนในดา้น

เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2554 แมว้า่ภาพรวมทางเศรษฐกิจไม่วา่จะเป็น

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือรายไดป้ระชาชาติต่อหัว คาํนวณโดยอาํนาจซ้ือของ

ประชากร (GNI per Capita PPP) จะเพิ่มข้ึน แต่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้ น

(Economic Growth) ชะลอตวัลง จากร้อยละ 3.8 ในปี พ.ศ. 2553 เหลือเพียงร้อยละ 2.6 ใน พ.ศ. 

2554 (สิรินทิพย ์นรินทร์ศิลป์, 2555: 8) 

ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ระบุว่า 

ประเทศไทยมีพื้นท่ีทางการเกษตร (Agricultural Land) ทั้งหมดประมาณ 208,448 ตารางกิโลเมตร 

คิดเป็นร้อยละ 40.62 ของพื้นท่ีทั้งประเทศ และเป็นพื้นท่ีเพาะปลูก (Arable Land) จาํนวน 152,000  

ตารางกิโลเมตร ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 29 ของพื้นท่ีทั้งประเทศ โดยสินคา้เกษตรท่ีเป็นสินคา้อาหารหลกั

ของประเทศไทย ไดแ้ก่ ขา้ว ผกั และผลไมต่้างๆ เน้ือหมู เน้ือไก่ สินคา้อาหารส่งออกของไทย ไดแ้ก่ 

ขา้ว มนัสําปะหลงั เน้ือไก่ปรุงสุก สับปะรด และกุง้แช่แข็ง สินคา้อาหารนาํเขา้ ไดแ้ก่ ปลาแช่แข็ง 

ถัว่เหลือง โคเน้ือ นมและผลิตภณัฑต่์างๆ 

ขา้วถือวา่เป็นอาหารหลกัท่ีสาํคญัของไทย และเป็นสินคา้อาหารท่ีไทยส่งออกมากท่ีสุดดว้ย

โดยประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกขา้วทั้งหมด 110,955 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นท่ี

การเกษตรทั้งหมด โดยผลิตขา้วได ้20.64 ลา้นตนั ขณะท่ีความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ 11.76 

ล้านตนั และมีการส่งออก 9 ล้านตนั ในปี พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการส่งออก

ประมาณ 6.5 ลา้นตนั ซ่ึงมีปริมาณลดลง 

จากขอ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้ ประเทศไทยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางดา้นอาหาร 

(Food Self-sufficiency) และความน่าจะมี ความเพี ยงพ อท างด้านอาหาร (Food Availability) 

โดยเฉพาะข้าวซ่ึงเป็นอาหารหลักของไทย เน่ืองจาก มีภูมิประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
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เพาะปลูกท่ีสําคญั และสามารถผลิตอาหารและส่งออกอาหารไดใ้นหลายๆ ประเภท โดยเฉพาะขา้ว

ท่ีไทยสามารถผลิตไดอ้ย่างเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศถึงร้อยละ 75 และเป็นผูส่้งออก

ขา้วรายใหญ่ของโลก  

อย่างไรก็ตาม การท่ีจะสรุปว่าประเทศไทยมีความมัน่คงทางด้านอาหาร (Food Security) 

อาจจะเป็นการสรุปท่ีเร็วเกินไป เน่ืองจากขอ้มูลของ FAO ยงัพบวา่ ประชาชนคนไทยส่วนหน่ึงยงั

จัดอยู่ในกลุ่มผู ้อดอยาก (Hunger) หรืออยู่ในภาวะทุพโภชนาการ (Undernourished People) 

นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหาร เช่น ฐานทรัพยากรธรรมชาติมี

แนวโนม้เส่ือมโทรมรุนแรงส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและความมัน่คงอาหาร ระบบการ

ผลิตภาคเกษตรยงัตอ้งพึ่งปัจจยัการผลิตจากต่างประเทศ ทาํให้มีตน้ทุนการผลิตสูง ขณะท่ีพื้นท่ี

การเกษตรมีจาํกดัและถูกใช้ไปเพื่อกิจการอ่ืน รวมทั้งกรณีการรุกคืบเขา้ครอบครองท่ีดินในการทาํ

เกษตรกรรมของชาวต่างชาติท่ีขอ้กฎหมายของไทยไม่ไดใ้ห้สิทธิในการครอบครองไวแ้ต่ไดอ้าศยั

ช่องว่างของกฎหมายโดยการสมรสกบัคนไทย ส่งผลให้คนไทยสูญเสียสิทธิการครอบครองและ

การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และแรงงานภาคเกษตรมีแนวโนม้ลดลง ส่วนการเช่ือมโยงผลผลิตการเกษตร 

กบัภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ายงัอยู่ในวงจาํกดัและล่าช้า เน่ืองจากการพฒันาเป็น

แบบแยกส่วน ขาดการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยงัมีปัจจยัภายนอกท่ีกระทบต่อความมัน่คง

อาหารเช่นกนั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํใหป้ระเทศไทยมีแนวโนม้วา่อาจมีความเส่ียงในการเขา้ถึงอาหารใน

อนาคตได ้

 

2.4.3 ยุทธศาสตร์การวจัิยรายประเด็นด้านอาหารและความมั่นคง (พ.ศ. 2555-2559) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ได้กาํหนดยุทธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นด้าน

อาหารและความมัน่คง โดยกาํหนดวิสัยทศัน์ คือ “ประเทศไทยมีการวิจยัและนาํผลการวิจยัมาใช้

พฒันาวตัถุดิบอาหารและอาหารแปรรูปใหผ้ลผลิตมีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพไดม้าตรฐาน มีคุณค่า

ทางโภชนาการ และปลอดภยั รวมทั้งผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดใ้นราคาท่ีเป็นธรรม และเกิดความมัน่คงดา้น

อาหารอย่างย ัง่ยืน” และมีพันธกิจ 3 ประการ ประกอบด้วย 1) วิจยัด้านอาหารเพื่อเสริมสร้าง

ศกัยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทย 2) พัฒนาและบูรณาการด้านการวิจัยอาหารทั้ งใน

ประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน และ 3) บริหารจดัการงานวิจยัอาหารอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ป ระสิท ธิผล โดยมี  6 ยุท ธศาส ตร์  จําแนกเป็ นแผนการวิจัยระยะเร่งด่วน  ป ระกอบ ด้วย                      

1) ยุทธศาสตร์การคน้หาโอกาสและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัดา้นอาหารของไทยในอาเซียน และ    

2) ยุทธศาสตร์การพฒันาและเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิตกบัประเทศสมาชิกอาเซียน สําหรับแผนการ

วิจยัระยะยาว ประกอบดว้ย 1) ยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คงดา้นอาหาร 2) ยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพ
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และความปลอดภยัอาหาร 3) ยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษา และ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

จดัการ 

ทั้งน้ี ยทุธศาสตร์การวจิยัขา้งตน้มีการกาํหนดเป้าประสงคข์องยทุธศาสตร์ดงัน้ี 

1) ประเทศไทยกา้วสู่ประเทศศูนยก์ลางการผลิตและกระจายอาหารของประซาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Food Production and Processing Hub) 

2) ประเทศไทยมีปริมาณอาหารท่ีมีคุณภาพเหมาะสมอย่างเพียงพอ มีความมัน่คง

ดา้นอาหารอยา่งย ัง่ยนื และบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารท่ีเข้มแข็ง มีระบบเศรษฐกิจและการจดัการ

อาหารท่ีเป็นธรรมและสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศและทอ้งถ่ิน 

4) อาหาร วตัถุดิบ และปัจจยัการผลิตมีการกระจายอยา่งมีประสิทธิภาพในตน้ทุนท่ี

แข่งขนัได ้

5) สามารถแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสร้างความเขม้แข็งและภูมิคุม้กนัให้กบัภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้

สามารถอยูร่อดและแข่งขนัไดใ้นเวทีการคา้โลก 

6) มีการดูแลคุณภาพและความปลอดภยัอาหารในห่วงโซ่อาหาร คุม้ครองผูบ้ริโภค

ในประเทศ สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัอาหารส่งออก เพิ่มศกัยภาพและขยายโอกาสด้านการตลาด

ใหก้บัอาหารไทย 

7) ผูบ้ริโภคมีสุขภาพท่ีดีรายบุคคล เหมาะสมกบัช่วงอายุ มีสุขอนามยัและการดูแล

สุขภาพท่ีดีมีการส่ือสารความรู้เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้ง ไม่ก่อให้เกิดโรค

จากการบริโภคอาหาร 

8) มีกลไกและระบบการจดัการดา้นอาหารท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถ

ตอบสนองได้ทนัต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติปัจจยัแห่งความสําเร็จของ

ยุทธศาสตร์การวิจยั ประกอบด้วย การเข้าถึงขอ้มูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงความตอ้งการท่ีแท้จริงของ

เกษตรกรไทย ภาวะโลกร้อนทาํให้เกิดการแปรปรวนดา้นผลผลิตและสภาพแวดลอ้ม ภยัพิบติัต่างๆ 

ท่ีเกิดข้ึนภายใน 

 

2.4.4 ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน 

ความมัน่คงทางอาหารของครัวเรือนเป็นส่วนหน่ึงของความมัน่คงในชีวิต และต่อเน่ืองไป

จนถึงความมัน่คงของชาติ เพราะหากเกิดการขาดแคลนอาหารยอ่มทาํให้คุณภาพชีวติของประชาชน 

และครัวเรือนตํ่าลง ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศชาติต่อไป ดงันั้นความมัน่คงดา้นอาหารจึง
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เป็นส่ิงท่ีสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ในทางทฤษฎี การพิจารณาเก่ียวกับความมัน่คงด้าน

อาหารจะตอ้งพิจารณา อยา่งนอ้ยใน 3 ดา้น คือการมีอาหาร การเขา้ถึงอาหาร และการใชป้ระโยชน์

จากอาหาร (USAID, 1992) การมีอาหารมีความหมายคือการท่ีครัวเรือนสามารถผลิตอาหารเพื่อ

นาํมาบริโภคในครัวเรือนได้เพียงพอ ส่วนทางด้าน การเขา้ถึงอาหารของครัวเรือนนั้นเป็นการท่ี

ครัวเรือนมีรายไดท่ี้เพียงพอในการนาํไปซ้ือหรือจดัหาอาหารมาบริโภคในครัวเรือน และทางดา้น 

การใชป้ระโยชน์จากอาหาร หมายถึง การท่ีครัวเรือนใช้ประโยชน์จากอาหาร อยา่งเพียงพอ ไดรั้บ

สารอาหารครบถว้นและเหมาะสมตามหลกัโภชนาการ  

1) การมีอาหารของครัวเรือน (Household Food Availability หรือ HHFAV) ซ่ึ ง

ประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆ คือ (1.1) ตวัแปรท่ีดินทั้งหมด (ไร่) คาํนวณจากท่ีดินทาํกินทั้งหมดของ

เกษตรกร ทั้งท่ีดินท่ีใช้ทาํการเกษตร ท่ีดินวา่งเปล่า และท่ีดินท่ีเช่าเพื่อทาํการเกษตร และ (1.2) ตวั

แปรปริมาณขา้วท่ีสาํรองของครัวเรือนในรูปของแคลอรี  

2) การเขา้ถึงอาหารของครัวเรือน (Household Food Access หรือ HHFA) มีตวัแปร

ในองคป์ระกอบ ดงัน้ี (2.1) รายไดท้ั้งหมดของครัวเรือนในรอบปี ท่ีผา่นมา (บาท/คน/เดือน) (2.2) 

รายจ่ายดา้นอาหารทั้งหมดของครัวเรือน (บาท/ ครัวเรือน/เดือน) และ (2.3) ความหลากหลายของ

ประเภทและชนิดของอาหารท่ีบริโภคในครัวเรือน คาํนวณโดยการจดัประเภทของอาหารและ

แบ่งกลุ่มอาหารเป็นชนิดต่างๆ 18 ชนิด  

3) การใช้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือน (Household Food Utilization หรือ 

HHFU) ประกอบด้วยตวัแปรต่างๆ ดงัน้ี 1) พลงังานท่ีได้รับ คาํนวณได้โดยการนําค่าพลังงานท่ี

ไดรั้บจากการบริโภคอาหาร 18 ชนิดของสมาชิกในครัวเรือนในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงท่ีผา่นมา 2) ตวั

แปรโปรตีนท่ีไดรั้บคาํนวณไดโ้ดยการนาํค่าของโปรตีนท่ีไดรั้บจากการบริโภคอาหาร 18 ชนิดของ

สมาชิกในครัวเรือนในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 3) ตวัแปรระดบัพลังงานท่ีเพียงพอสําหรับ

ผูใ้หญ่ และ 4) ตวัแปรระดบัโปรตีนท่ีเพียงพอสาํหรับผูใ้หญ่  

 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

 

ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหน่ึงในยุคโลกาภิวตัน์คือ การเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ อย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ เช่น ด้านเทคโนโลยี ประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง และด้านอ่ืนๆ 

เพราะการเปล่ียนแปลงถือเป็นคุณลกัษณะอยา่งหน่ึงของสังคมมนุษยแ์ละสังคมท่ีกาํลงัพฒันา 
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2.5.1 ความหมายของการเปลีย่นแปลง 

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของ “การเปล่ียนแปลง” ดงัต่อไปน้ี 

นักสังคมวิทยานิยามการเปล่ียนแปลงว่า คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีตเก่ียวกบับทบาทสถาบนั 

การจดัระเบียบของโครงสร้างทางสังคม รวมทั้งการเกิดข้ึน การขยายตวั และการลดลงของส่ิง

ดงักล่าวดว้ย  

Mills (Schaefer, Richard, Lamm, and Robert, 1998: 6) นักสังคมวิทยาให้ความหมายว่า 

การเปล่ียนแปลง คือ การเปล่ียนโครงสร้างสังคมซ่ึงคือแบบแผนการกระทาํระหว่างกัน รวม

ผลกระทบของโครงสร้างทางสังคมท่ีมีต่อบรรทดัฐานและค่านิยมดว้ย 

งามพิศ สัตยส์งวน (2547) ไดใ้ห้นิยามการเปล่ียนแปลงวา่ หมายถึงความแตกต่างของของ

อยา่งเดียวกนัท่ีเอามาเปรียบเทียบกนัในเวลาท่ีแตกต่างกนัไป 

สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2546) ให้นิยามวา่ การเปล่ียนแปลงรวมถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง

ในปรากฏการณ์ทางสังคมทั้ งท่ีวางแผนและไม่ได้วางแผน ปรากฏการณ์ดังกล่าวแยกเป็น

องคป์ระกอบยอ่ยได ้6 อยา่งท่ีสัมพนัธ์กนั คือ 

1) กาํหนดปรากฏการณ์ท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไป (Identity of Change) หมายถึง การ

กาํหนดหรือบ่งช้ีปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเฉพาะท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไป 

2) ระดับของการเปล่ียนแปลง (Level of Change) หมายถึงการเปล่ียนแปลงใน

ระดบัต่างๆ 6 ระดบัคือ 

(1) ระดับปัจเจกชน หมายถึง การเปล่ียนแปลงในทัศนคติ ความเช่ือ ความ

คาดหวงั แรงจูงใจ และเป็นการเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ระดบัปัจเจกชน 

(2) กลุ่มคน หมายถึง การเปล่ียนแปลงในแบบแผนพฤติกรรมของความสัมพนัธ์

ระหวา่งกนัในกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ 

(3) ระดบัองคก์ร หมายถึง การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างและการทาํหน้าท่ีของ

องคก์ร หรือการเปล่ียนแปลงในระบบต่างๆ ขององค์กร เช่น การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์เชิง

อาํนาจ การส่ือสาร บทบาท ผลิตผล การขดัเกลาหรือการรับคนเขา้ทาํงานในองคก์ร เป็นตน้ 

(4) ระดบัสถาบนั หมายถึง การเปล่ียนแปลงในแบบแผนต่างๆ ของสถาบนัทาง

สังคมประเภทต่างๆ เช่น เปล่ียนแปลงในแบบแผนการแต่งงาน การนบัถือศาสนา การเรียนการสอน 

การเพิ่มโอกาสการศึกษาสาํหรับนกัเรียนดอ้ยโอกาส เป็นตน้ 

(5) ระดบัชุมชน หมายถึง การเปล่ียนแปลงในชุมชนชนบทหรือชุมชนเมือง 

(6) ระดบัสังคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงในระบบชนชั้นหรือโครงสร้างทาง

สังคม 
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3) ระยะเวลาของการเปล่ียนแปลง หมายถึง ระยะเวลาของการเปล่ียนแปลง อาจเป็น

การเปล่ียนแปลงระยะสั้นหรือระยะยาว 

4) ทิศทางของการเปล่ียนแปลง หมายถึง ตวับ่งช้ีของการเปล่ียนแปลงว่าพฒันา

กา้วหนา้หรือเส่ือมลง แบบแผนการเปล่ียนแปลงอาจเป็นวงจรหรืออาจเป็นการปฏิรูปหรือปฏิวติั 

5) ขนาดนํ้ าหนักของการเปล่ียนแปลง หมายถึง การเปล่ียนแปลงมีขนาดนํ้ าหนัก

ต่างกนัไปได ้3 ระดบั คือ เปล่ียนแปลงน้อย ไม่ไดเ้ปล่ียนโครงสร้าง เปล่ียนแปลงมากข้ึน และเป็น

การปฏิวติั เปล่ียนแปลงมากเพราเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม 

6) อตัราการเปล่ียนแปลง หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงอาจเป็นไปช้าๆ หรือ

เป็นไปอยา่งรวดเร็ว หรืออาจเปล่ียนแปลงต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงมี 2 ประเภท คือ 

1) การเปล่ียนแปลงทางสังคม คือ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม ซ่ึงหมายถึง

การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ของคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป โดยยึดบรรทดัฐานทางสังคมเป็น

แนวทางในการปฏิบัติต่อกับ การเปล่ียนแปลงทางสังคมจึงเป็นความแตกต่างในรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างคนท่ีเขา้สัมพนัธ์กนั ความแตกต่างในบทบาทของผูเ้ขา้สัมพนัธ์ และความ

แตกต่างในเป้าหมายหรือการทาํหนา้ท่ีของสถาบนัสังคม 

2) การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม หมายถึง ความแตกต่างในระบบวฒันธรรมหรือ

เปล่ียนแปลงองค์ประกอบย่อยของวฒันธรรม เช่น การเปล่ียนแปลงในระบบครอบครัวและเครือ

ญาติ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง การขัดเกลาทางสังคมและการศึกษา ระบบ

ศาสนาและความเช่ือ ระบบการแพทยแ์ละสาธารณสุข ระบบการส่ือสารศิลปะและนนัทนาการ การ

เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมยงัหมายถึงความแตกต่างในองค์ประกอบย่อยของสถานภาพและ

บทบาท โลกทศัน์ รวมทั้งวฒันธรรมทางวตัถุดว้ย เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกนัเวลาท่ีแตกต่างกนัไป 

เช่น 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี 

 

2.5.2 กระบวนการทางวฒันธรรม 

กระบวนการทางวฒันธรรมมีหลากหลายกระบวนการ ดงัน้ี 

2.5.2.1 การประดิษฐ์คิดคน้ หมายถึง กระบวนการท่ีส่ิงต่างๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อนถูก

ทาํข้ึนมา เป็นการประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ข้ึนมา ซ่ึงส่ิงใหม่ๆ ดงักล่าวอาจเป็นวฒันธรรมทางวตัถุ 

เช่น เกวียน รถยนต์ เคร่ืองบิน บ้าน หรืออาจเป็นวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ เช่น กฎหมาย ค่านิยม 

อุดมการณ์ใหม่ๆ เม่ือประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงต่างๆ เหล่านั้นข้ึนมาแลว้ มกัทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

วฒันธรรมในดา้นต่างๆ ตามมาดว้ย  
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2.5.2.2 การคน้พบ หมายถึง กระบวนการท่ีบางส่ิงบางอย่างถูกคน้พบ โดยส่ิงของ

ต่างๆ เหล่านั้นมีอยู่แล้ว แต่ไม่รู้จกักนัจนกระทัง่มีคนไปคน้พบส่ิงนั้นเขา้ เช่น กระแสไฟฟ้า แต่

หลอดไฟคือการประดิษฐคิ์ดคน้ การคน้พบเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 

2.5.2.3 การแพร่กระจาย หมายถึง ส่วนต่างๆ ท่ี เฉพ าะของวัฒ นธรรมหน่ึง

แพร่กระจายไปยงัอีกวฒันธรรมหน่ึง ในบางกรณีส่วนต่างๆ ของวฒันธรรมดงักล่าวจะแพร่กระจาย

ไปยงัสังคมต่างๆ ทัว่โลก การแพร่กระจายเป็นวิธีการหน่ึงท่ีสังคมต่างๆ ได้รับนวตักรรม ซ่ึงคือ

ส่ิงของใหม่ๆ จากภายนออกสังคม การแพร่กระจายเป็นผลมาจากการท่ีวฒันธรรมต่างกันมา

ติดต่อกนัไปเร่ือยๆ จนในท่ีสุดทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในส่วนต่างๆ ของวฒันธรรมหน่ึงหรือทั้ง

สองวฒันธรรมท่ีมาติดต่อกนั 

2.5.2.4 การติดต่อทางวฒันธรรม เป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึง เม่ือชน 

2 กลุ่มท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนัมาติดต่อกนั แต่ละกลุ่มอาจให้อิทธิพลซ่ึงกนัและกนัได ้แต่ถา้การ

ติดต่อเป็นไปในระยะเวลาสั้นๆ ก็อาจไม่มีอิทธิพลท่ียาวนาน แต่ถา้ติดต่อกนัยาวนานข้ึนอาจทาํให้

เกิดผลกระทบต่อกนัได ้ซ่ึงอาจเป็นการให้อิทธิพลแต่ฝ่ายเดียวหรือส่งผลกระทบต่อกนัทั้งสองฝ่าย

ได้ เม่ือวฒันธรรมท่ีต่างกนั 2 วฒันธรรมมาติดต่อกนัไปเร่ือยๆ ในท่ีสุดจะมีผลกระทบทาํให้แบบ

แผนวฒันธรรมดั้งเดิมของวฒันธรรมหน่ึง หรือทั้งสองวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป 

2.5.2.5 การผสมผสานทางวฒันธรรม เป็นรูปแบบหน่ึงของการติดต่อระหว่าง

วฒันธรรม มนัเป็นผลมาจากการท่ีปัจเจกชนหรือกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ แทนท่ีวฒันธรรมของตนเอง

โดยวฒันธรรมอ่ืนๆ โดยทั่วไปกระบวนการผสมผสานทางวฒันธรรมจะแตกต่างกันไปตาม

สถานการณ์ต่างๆ กระบวนการดงักล่าวจะเกิดข้ึนในระดบัวฒันธรรมยอ่ยดว้ย 

 

2.5.3 แนวคิดเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

2.5.3.1 ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

ราชบัณฑิตยสถาน (2542) อธิบายว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การท่ี

ระบบสังคม กระบวนการ แบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบ

ครอบครัว ระบบการปกครอง ได้เปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมน้ีอาจจะเป็นไปในทางกา้วหนา้หรือถดถอย เป็นไปไดอ้ยา่งถาวรหรือชัว่คราว โดยวางแผนให้

เป็นไปหรือเป็นไปเอง และท่ีเป็นประโยชน์หรือใหโ้ทษก็ไดท้ั้งส้ิน 

พทัยา สายหู (2529: 206-207) ได้อธิบายว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็นการ

เปล่ียนแปลงของระบบความสัมพนัธ์ของคนท่ีอยู่ดว้ยกนั อนัเป็นผลมาจากระเบียบท่ีกาํหนดการ



65 

กระทา และความสัมพนัธ์ของคน เช่น สิทธิและหน้าท่ี ขนบธรรมเนียมประเพณี บทบาทและ

สถานภาพ มีการเปล่ียนแปลง 

สนิท สมัครการ (2538: 4) อธิบายว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การ

เปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีมีผลทาใหค้วามสัมพนัธ์ทางสังคมเกิดมีความแตกต่างกนัข้ึนในช่วงเวลาใดเวลา

หน่ึงแล้ว การเปล่ียนแปลงนั้ นไม่ว่าจะเล็กน้อย หรือใหญ่โตเพียงไรก็ตามย่อมถือได้ว่าเป็น

เปล่ียนแปลงทางสังคมไดท้ั้งส้ิน 

Jary and Jary (1995: 602) ให้ความหมายว่า หมายถึง ความแตกต่างในส่วนใดส่วน

หน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบัโครงสร้างของสังคมหรือการจดัระเบียบของสังคมระหวา่งปัจจุบนักบัอดีต 

กล่าวโดยสรุป การเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change) หมายถึง ความแตกต่าง

ท่ีเกิดข้ึนในสังคมระหวา่งช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งระดบัจุลภาคและระดบัมหภาค ซ่ึงอาจเป็นผลดี

หรือผลเสียก็ได ้

2.5.3.2 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา ต่างมีความเห็นพ้องกันถึงสาเหตุของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมวา่มี 5 สาเหตุดงัน้ี (Popenoe, 1993: 542-544) 

1) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและประชากร (The Physical Environment and 

Population) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว นํ้ าท่วม ความแห้งแลง้ เป็นสาเหตุหน่ึงท่ี

ทาํให้สังคมเกิดการเสียระเบียบของสังคม (Disorganization) และความสัมพนัธ์ของคนในสังคมท่ีมี

ต่อกนัถูกเปล่ียนไป เช่น สมาชิกในครอบครัวตอ้งแยกจากกนั เพราะการเสียชีวติ และการพลดัพราก

จากกนั เป็นตน้ 

2) เทคโนโลยี (Technology) เม่ือมีส่ิงใหม่ท่ีทนัสมยัเกิดข้ึนในสังคมไม่ว่า

จะเป็นการคิดคน้ไดเ้องหรือการรับเอามาใช ้สังคมยอ่มไดรั้บผลกระทบและมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง

อาจเป็นระดับกลุ่มหรือระดับโครงสร้างสังคมข้ึนอยู่กับว่าคนในสังคมได้รับผลประโยชน์จาก

เทคโนโลยนีั้นมากหรือน้อย เพราะเทคโนโลยีทาํให้มนุษยต์อ้งเปล่ียนพฤติกรรมในการกระทาํต่อ

กิจกรรมท่ีนาํเอาเทคโนโลยีมาใช ้บางส่ิงตอ้งสร้างระเบียบในการทาํงานใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

การทาํงานของเทคโนโลย ีแต่เทคโนโลยบีางอยา่งอาจทาํใหม้นุษยต์อ้งทาํงานมากข้ึนและเร็วข้ึนจน

ตอ้งทาํให้ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อครอบครัวและคนอ่ืนๆ ในชีวิตประจาํวนัมีการเปล่ียนแปลงไป แต่

ขณะเดียวกนัเม่ือมีการนาํเอาเทคโนโลยีมาใช้อาจทาํให้เกิดความลา้หลงัทางวฒันธรรม (Cultural 

Lag) ซ่ึงเป็นช่องวา่งระหวา่งส่ิงเก่ากบัส่ิงใหม่ ท่ีปรับตวัในอตัราท่ีไม่เท่ากนัจนเกิดเป็นความเหล่ือม

ลํ้าระหวา่งกนัและเป็นปัญหาสังคมตามมาคือ 



66 

3) วัฒ น ธ ร ร ม อ วัต ถุ  (Nonmaterial Culture) นั ก สั ง ค ม วิ ท ย าม อ ง ว่ า 

วฒันธรรมท่ีเป็นอวตัถุเป็นสาเหตุท่ีสําคญัท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ

ตามมา ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาทั้งหลายเกิดมาจากคตินิยม (Ideology) ท่ีถ่ายทอด

ออกมาสู่วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ หากความคิดเห็น ความเช่ือ และวิธีการคิดของคนในสังคมต้อง

เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความอยู่รอด การเปล่ียนแปลงภายในสังคมก็จะ

เกิดข้ึนตามมา 

4) กระบวนการทางวฒันธรรม (Cultural Processes) เม่ือเกิดการค้นพบ 

(Discovery) และมีการประดิษฐ์ (Invention) จนเกิดเป็นนวัตกรรม (Innovation) ข้ึนในสังคม       

การเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movement) ทาํให้เกิดการแพร่กระจายของวฒันธรรม (Cultural 

Diffusion) จากคนกลุ่มหน่ึงหรือสังคมหน่ึง ไปสู่คนกลุ่มอ่ืนหรือสังคมอ่ืน สังคมท่ีรับเอานวตักรรม

ไวใ้ชก้็จะเกิดการเปล่ียนแปลงในสงัคมเกิดข้ึน 

5) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic Development) ทําให้ เกิดความ

ทนัสมยั(Modernization) เพราะมีการเปล่ียนแปลงการผลิตตามแบบดั้งเดิมในยุคสังคมเกษตรกรรม

(Preindustrial Society) ไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมและแบบเมือง ทําให้สั งคมเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปสู่ ความเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) ท่ีเปล่ียนระบบการผลิตจากการใช้

แรงงานมนุษยไ์ปสู่การใชแ้รงงานจากเคร่ืองจกัรกล ใชร้ะบบการทาํงานแบบอุตสาหกรรม บริเวณท่ี

มีการเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม เกิดความเป็นเมือง (Urbanization) เพราะมีการอพยพ

แรงงานจากชนบทเขา้มาทาํงานในภาคอุตสาหกรรม การทาํงานในกิจกรรมต่างๆ เปล่ียนรูปแบบ

ไปสู่ความเป็นระบบราชการ (Bureaucratization) เกิดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีการจดัการท่ีเป็น

ทางการ 

2.5.3.3 รูปแบบการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนนั้นมีสาเหตุท่ีสําคญัมาจากการเปล่ียนแปลงท่ี

เป็นไปตามธรรมชาติประการหน่ึง กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยเ์ป็นผูก้ระทาํอีกประการ

หน่ึง แต่ในกระบวนการของการเปล่ียนแปลงสามารถทาํใหเ้กิดรูปแบบของการเปล่ียนแปลง 2 แบบ 

ดงัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงแบบเส้นตรง เป็นการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีกล่าววา่

ทุกสังคมจะมีวิวฒันาการแบบเดียวกนัตลอด โดยเปล่ียนแปลงจากสังคมท่ีมีความเจริญของอารย

ธรรมขั้นตํ่าไปสู่สังคมท่ีมีความเจริญของอารยธรรมระดบัสูงขั้นต่อไป 

2) การเปล่ียนแปลงแบบวฏัจกัร เป็นการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีไม่มีความ

สมํ่าเสมอ สังคมจะมีจุดเร่ิมตน้ จากนั้นจะค่อยๆ เจริญกา้วหนา้ข้ึนเร่ือยๆ จนถึงท่ีสุดก็จะเส่ือมสลาย
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ไป คล้ายกบัความเจริญของมนุษยท่ี์เร่ิมจากเด็กทารก เติบโตเป็นวยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ วยัชรา และใน

ท่ีสุดก็ตายจากไป หรือหากเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงเป็นเวลาในวนัหน่ึงๆ คือ เร่ิมจากเช้ามืด 

สว่าง และมืด แล้วค่อยๆ กลับมาเช้าใหม่ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงแบบน้ีเม่ือสังคมมีความเจริญถึง

จุดสูงสุดแล้ว ก็จะค่อยๆ เส่ือมสลายลง โดยไม่ไดสู้ญหายไปแต่จะมีการปรับปรุงและเจริญข้ึนมา

ใหม่ เช่น สังคมของกรีก อียปิต ์จีน อินเดีย เป็นตน้ 

2.5.3.4 ปัจจยัของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

สนิท สมัครการ (2545: 8) ได้กล่าวถึงปัจจัยการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรม โดยสรุปไวว้า่ วฒันธรรมอาจเปล่ียนแปลงไปดว้ยเหตุผล 2 ประการ ไดแ้ก่ 

1) การประดิษฐ์คิดคน้ (Innovation) ซ่ึงรวมถึงการสร้างเทคนิควิทยาใหม่ 

และการคิดสร้างธรรมเนียมประเพณีหรือระบบความเช่ือใหม่ๆ เม่ือไดมี้การยอมรับและนาํไปใชก้นั

แพร่หลายในสังคมแลว้ยอ่มถือไดว้า่ มีแบบแผนการดาํเนินชีวิตอยา่งใหม่เกิดข้ึน และถา้แบบแผน

นั้นมีความคงทนอยูน่านมากกวา่หน่ึงชัว่อายคุนข้ึนไป ก็นบัไดว้า่ มีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม

เกิดข้ึนแลว้อยา่งแทจ้ริง เพราะวา่วฒันธรรมนั้นตามปกติยอ่มตอ้งมีอายุยืนยาวมากกว่าหน่ึงชัว่อายุ

คนข้ึนไป ทั้งน้ีเพื่อให้กระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรม (Enculturation or Socialization)ได้มี

โอกาสดาํเนินไปได ้

2) วฒันธรรมอาจเปล่ียนแปลงไปได ้ดว้ยวิธีการขอยืมหรือลอกเลียนแบบ

กนั (Cultural Borrowing) การหยิบยืมทางวฒันธรรม หรือการลอกเลียนแบบแผนวิธีดาํเนินชีวิตมา

จากวฒันธรรมอ่ืนนั้น ปรากฏว่ามีอยู่อย่างเสมอมาในสังคมมนุษยต่์างๆ ท่ีมีการติดต่อสัมพนัธ์กบั

สังคมอ่ืน การติดต่อทางวฒันธรรมอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม การติดต่อโดยตรงก็คือ 

การท่ีคนต่างวฒันธรรมกันได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปล่ียนความคิด ค่านิยมและ

พฤติกรรมต่อกัน ซ่ึงอาจเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ อาทิ ทูตการเมือง การค้า การศึกษาใน

ต่างประเทศ 

นอกเหนือจากปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรมแลว้ สนธยา พลศรี (2545) ไดเ้พิ่มเติม

ปัจจยัของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมวา่ ยงัครอบคลุมถึง 

1) ปัจจยัส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะส่ิงแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เช่น ท่ีตั้ งภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

2) ปัจจยัทางประชากร การเปล่ียนแปลงทางคุณภาพขนาดของประชากร 

การเพิ่มหรือลดลงของจาํนวนประชาการ การยา้ยถ่ิน การเปล่ียนอตัราส่วนของเพศชายและหญิง 

อัตราส่วนของคนหนุ่มสาวและคนสูงอายุ ซ่ึงภาวะทางประชากร จะมีผลอย่างสําคัญต่อการ

เปล่ียนแปลงในเร่ืองการจดัระเบียบทางสงัคม การเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 
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3) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจคือ การผลิต การบริโภค การ

จาํหน่ายและการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ มีผล

อย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม กล่าวคือ สังคมและวฒันธรรมจะ

เปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4) ปัจจยัทางการเมือง การเกิดสงคราม หรืออิทธิพลของผูน้าํในสังคมทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมได ้

5) ปัจจยัทางศาสนาและอุดมการณ์ ความคิด ความเช่ือ 

6) วิกฤตการณ์ในสังคม การเกิดความวุ่นวายและความยุ่งยากในสังคมทาํ

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมได ้

7) ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้เกิด

การศึกษาคน้ควา้วิจยัและประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ข้ึนในสังคมเสมอ เป็นสาเหตุทาํให้สังคมและ

วฒันธรรมเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและในทุกๆ ดา้น 

8) ปัจจยัทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาเช่ือว่า สาเหตุของการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมและวฒันธรรม เป็นผลมาจากความรู้สึกของมนุษยใ์นสังคมท่ีชอบการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

ชอบคน้ควา้ส่ิงแปลกใหม่ ชอบหาประสบการณ์ใหม่ จึงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรมข้ึน 

9) ความสนใจและความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสังคม จนกลายเป็น

ประชามติหรือเสียงส่วนใหญ่ ก็ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้

2.5.3.5 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

Vago (2004: 43-61) ไดจ้าํแนกและแบ่งกลุ่มทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมไว ้3 

กลุ่ม ดงัน้ี 

1) กลุ่มทฤษฎีวิวฒันาการ เป็นแนวความคิดท่ีได้รับอิทธิพลจากทฤษฎี

วิวฒันาการทางชีวภาพของ Charles Darwin โดยนกัสังคมวิทยาในกลุ่มทฤษฎีวิวฒันาการเสนอว่า                

การเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเป็นขั้นตอน

ตามลาํดบั มีการเปล่ียนแปลงจากขั้นหน่ึงไปสู่อีกขั้นหน่ึงในลกัษณะท่ีมีการพฒันาและกา้วหนา้กวา่

ขั้นท่ีผ่านมา เป็นการเปล่ียนแปลงจากสังคมท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายไปสู่รูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน และมี

ความเจริญกา้วหนา้ไปเร่ือยๆ จนเกิดเป็นสังคมท่ีมีความสมบูรณ์ 

ในบรรดานักคิดของกลุ่มน้ี ท่ีได้รับการอ้างอิงถึงมีอยู่หลายท่านได้แก่ 

Comte (1988) ซ่ึงได้เปรียบเทียบสังคมมนุษยก์บัส่ิงมีชีวิตท่ีประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ท่ีเรียกว่า 

เซลล์ (Cell) รวมตวักนัเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้โครงสร้างของสังคมก็เช่นเดียวกนั
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ประกอบดว้ยส่วนท่ีเล็กท่ีสุดในสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว และครอบครัวต่างๆ รวมกนัจนกลายเป็น

ชุมชนและสังคมในท่ีสุด ส่วนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมนั้ นเป็นไปตามกฎ

ธรรมชาติ เกิดจากสัญชาติญาณของมนุษยท่ี์ตอ้งการทาํให้ตนมีความสมบูรณ์ในตวัเอง ส่วน Herbert 

Spencer และ Emile Durkheim มองวา่ สังคมจะมีรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนทุก

ขณะ ในฐานะท่ีเป็นววิฒันาการสําคญัของการเปล่ียนแปลงของสังคมมนุษย ์โดย Spencer เนน้เร่ือง

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองคนในสังคม ท่ีเร่ิมจากการรวมศูนยอ์าํนาจเปล่ียนมาเป็นการ

กระจายอาํนาจ ซ่ึงเป็นการใหสิ้ทธิเสรีภาพแก่ปัจเจกบุคคลในสังคมมากข้ึน 

ต่อมาแนวความคิดในการสร้างทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมแบบสาย

เดียว (Unlinear) ท่ีเสนอวา่ การเปล่ียนแปลงทางสังคมตอ้งเปล่ียนผา่นแต่ละขั้นท่ีกาํหนดไว ้ไดรั้บ

การโตแ้ยง้วา่ การเปล่ียนแปลงทางสังคมน่าจะมีววิฒันาการแบบหลากหลาย (Multilinear) เพราะแต่

ละสังคมมีจุดกาํเนิดท่ีแตกต่างกนั มีรูปแบบของสังคมท่ีแตกต่างกนั หรือแมว้า่ สังคมท่ีมีรูปแบบ

เหมือนกนั แต่อาจจะมีสาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกนั ก็เป็นได ้

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาน้ี  ผู ้วิจ ัยเห็นว่า แนวความคิดของ Comte 

สามารถนาํมาอธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมกบัภูมิปัญญาขา้ว โดยเฉพาะแนวคิดทฤษฎีการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 3 ขั้นตอน (Three Stages of Social Change) ซ่ึงแนวคิด

ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการทางความคิดและพฒันาการทางวตัถุ (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) สังคมและวฒันธรรมของมนุษย ์Comte เช่ือว่า การศึกษาเก่ียวกับความคิดและภูมิ

ปัญญามีส่วนทาํให้เกิดความเข้าใจการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมของแต่ละสังคม 

แนวคิดของ Comte โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงในวิวฒันาการจากสังคมเกษตรไปสู่สังคม

อุตสาหกรรม จะเป็นกรอบเชิงทฤษฎีช่วยให้ผูว้ิจยัสร้างกรอบแนวคิดเก่ียวกับสังคมชาวนา ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน และความมัน่คงของอาหาร เม่ือพิจารณาในภาพรวม  
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ตารางที ่2.4  แนวคิดทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 3 ขั้นตอนของ August Comte 

 

ทิศทางแห่ง

ววิฒันาการ : 

แนวตั้ง 

ขั้นตอน

ววิฒันาการ 

ลกัษณะความเช่ือ ภูมิปัญญา และวฒันธรรม 

ความเช่ือ/องค์

ความรู้ 
สังคม ผูน้าํ 

 วทิยาศาสตร์ 

(Positivistic 

Stage) 

เนน้

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ทนัสมยั 

อุตสาหกรรม นกัวทิยาศาสตร์ 

 อภิปรัชญา 

(Metaphysical 

Stage) 

เนน้เหตุผลตาม

หลกัปรัชญา/

ปฏิเสธอาํนาจ

ลึกลบัเหนือ

ธรรมชาติท่ีขาด

เหตุผล 

สังคมท่ีอยูใ่น

ระหวา่งการ

เปล่ียนผา่นจาก

สังคมเกษตร

เป็นสังคม

อุตสาหกรรม 

ปรัชญาเมธี 

 เทววทิยา 

(Theological 

Stage) 

เนน้ศาสนาและ

อาํนาจลึกลบั

เหนือธรรมชาติ 

เกษตรกรรม พระหรือศาสน

เมธี 

 

แหล่งทีม่า: Turner and Beeghley, 1981: 48. 

 

2) กลุ่มทฤษฎีความขัดแยง้ (Conflict Theory) เป็นแนวความคิดท่ีมีข้อ

สมมุติฐานท่ีวา่ พฤติกรรมของสังคมสามารถเขา้ใจไดจ้ากความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มต่างๆ และบุคคล

ต่างๆ เพราะการแข่งขนักนัในการเป็นเจา้ของทรัพยากรท่ีมีค่าและหายาก มีนกัสังคมวิทยาหลาย

ท่านท่ีใชท้ฤษฎีความขดัแยง้อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

3) ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าท่ี (Structural-Functional Theory) แนวความคิด

ในการพฒันาทฤษฎีโครงสร้าง-หนา้ท่ีเป็นผลมาจากการนาเอาแนวความคิดทางดา้นชีววิทยามาใช ้

โดยอุปมาว่า โครงสร้างของสังคมเป็นเสมือนร่างกายท่ีประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆ และมองว่า 
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หน้าท่ีของสังคมก็คือ การทาํหน้าท่ีของอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยแต่ละส่วนจะช่วยเหลือ

และเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหร้ะบบทั้งระบบมีชีวติดารงอยูไ่ด ้

Moore (1963 อา้งถึงใน สัญญา สัญญาวิวฒัน์, 2546) ไดจ้าํแนกหนา้ท่ีทางสังคมเป็น 

2 ประเภทคือ หน้าท่ีหลกั (Manifest) หน้าท่ีรอง (Latent) หน้าท่ีท่ีไม่พึงปรารถนา (Dysfunctional) 

หน้าท่ีของบางโครงสร้างของสังคมอาจมีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ แต่ขณะเดียวกนัคนบางส่วน

อาจไดรั้บประโยชน์เพียงน้อยนิดหรืออาจไม่ได้รับประโยชน์เลย ซ่ึงรวมถึงอาจจะมีคนบางกลุ่ม

หรือบางส่วนไดรั้บผลเสียจากทาํงานของโครงสร้างของสังคมนั้นก็ได ้

Emile (1987) มีแนวความคิดว่า หน้าท่ีของสังคมคือ ส่วนท่ีสนับสนุนให้สังคม

ส า ม าร ถ ดํา ร ง อ ยู่ ไ ด้  ซ่ึ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กับ  A.R. Radcliffe-Brown (1881-1955) กับ  Bronislaw 

Malinowski (1884–1942) ท่ีมองวา่ หน้าท่ีทางสังคม เป็นส่วนสนบัสนุนให้โครงสร้างสังคมคงอยู่

อยา่งต่อเน่ือง เพราะสังคมมีกระบวนการทางสังคมท่ีทาํให้สังคมเกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

เช่น บรรทดัฐาน ค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรม และประเพณี เป็นตน้ 

Parsons (1951) มีแนวความคิดว่า สังคมเป็นระบบหน่ึงท่ีมีส่วนต่างๆ (Part) มี

ความสัมพนัธ์และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ความสัมพนัธ์ท่ีคงท่ีของแต่ละส่วนจะเป็นปัจจยัทาํให้

ระบบสังคมเกิดความสมดุลย ์(Equilibrium) ส่วนในดา้นการเปล่ียนแปลงทางสังคม Parsons เสนอ

ว่า เกิดจากความสมดุลถูกทาํลายลง เพราะองค์ประกอบของสังคมคือ บุคลิกภาพ (Personality) 

อินทรีย์ (Organism) และวฒันธรรม (Culture) เกิดความแตกร้าว โดยมีสาเหตุมาจากทั้ งสาเหตุ

ภายนอกระบบสังคม เช่น การเกิดสงคราม การแพร่กระจายของวฒันธรรม เป็นตน้ และสาเหตุจาก

ภายในระบบสังคม ท่ีเกิดจากความตึงเครียด (Strain) เพราะความสัมพนัธ์ของโครงสร้างบางหน่วย 

(Unit) หรือหลายๆ หน่วย ทํางานไม่ประสานกัน เช่น การเปล่ียนแปลงทางประชากร การ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เม่ือส่วนใดส่วนหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงจะเป็นสาเหตุทาํให้ส่วนอ่ืน ๆ 

มีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดข้ึนเฉพาะส่วนใดหน่ึงหน่ึงหรืออาจ

เกิดข้ึนทั้งระบบก็ได ้Parsons เนน้ความสาํคญัของวฒันธรรม ซ่ึงรวมถึง ความเช่ือ บรรทดัฐาน และ

ค่านิยมของสังคม คือ ตวัยึดเหน่ียวให้สังคมมีการรวมตวัเขา้ด้วยกนัและเป็นตวัตา้นทานต่อการ

เปล่ียนแปลงในสังคม 
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2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

นันทา กันตรี (2548) ศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมข้าว: กรณีศึกษาการ

พึ่งตนเองดา้นทรัพยากรพนัธุกรรมขา้วของชาวอีสาน พบว่า ชาวนาในวฒันธรรมขา้วพื้นบา้นให้

เป้าหมายอยูท่ี่การบริโภคภายในครัวเรือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมชุมชนแบบ “เฮ็ดอยู ่เฮ็ดกิน” 

การท่ีชาวนาตั้งเป้าให้ครัวเรือนมีขา้วพอเพียงต่อการบริโภคไดส้ร้างความมัน่คงให้กบัครอบครัว

ชาวนา สร้างหลกัประกนัจากการปลูกขา้วท่ีหลากหลายพนัธ์ุเพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลน

ขา้ว รวมทั้งมีการสั่งสมภูมิปัญญาดา้นพนัธ์ุขา้ว เพราะการท่ีชาวนามีการเก็บรวบรวมและคดัเลือก

พนัธ์ุขา้วในนาของตน ทาํให้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองขา้วแต่ละพนัธ์ุไดถู้กพฒันาข้ึนจากากรเรียนรู้

ของชาวนาเอง เช่น ความรู้เร่ืองระบบนิเวศของขา้ว ความรู้เร่ืองลกัษณะขา้ว ความรู้เร่ืองการใช้

ประโยชน์จากขา้ว เป็นตน้ 

ยิ่งกว่านั้ น ยงัพบว่า การสูญเสียการพึ่ งตนเองของชาวนาในวฒันธรรมข้าวสมัยใหม่           

มีลักษณะคือ 1) การขาดความมัน่คงทางอาหาร 2) การซ้ือพนัธ์ุข้าวมาปลูก 3) การสูญเสียความ

หลากหลายของพนัธ์ุขา้ว และ 4) การปรับเปล่ียนความรู้เร่ืองการทาํนา ซ่ึงในประการหลงั ความรู้

การทาํนาของชาวนาไดป้รับเปล่ียนไปตามเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีเขา้มาในชุมชน ความรู้เดิมท่ีสั่งสม

กนัมา และเคยเป็นตวัสนบัสนุนการผลิตแบบพึ่งตนเอง ก็ลดถอยลงไป ความรู้เร่ืองการทาํนาแบบ

พื้นบา้น พิธีกรรมต่างๆ และความรู้เก่ียวกบัพนัธ์ุขา้วท่ีมีในพิธีกรรมสูตรขวญัขา้วหายไปจากชุมชน 

ขณะท่ีสุพดัชา โอทาศรี (2554) ศึกษาเร่ือง การดาํรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย : กรณีศึกษา

ชาวนาจงัหวดัลพบุรี พบวา่ สถานการณ์การดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนาไทยในจงัหวดัลพบุรี มีจาํนวน

ชาวนาท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตชลประทานเพิ่มข้ึนจากเดิม เน่ืองจากการมีแหล่งนํ้ าท่ีอุดมสมบรูณ์ พื้นท่ี

เหมาะสมแก่การทาํนา มีเคร่ืองมือทางการเกษตรท่ีทนัสมยั ช่วยทุ่นแรงให้กบัชาวนาได้ทาํนาได้

สะดวกและรวดเร็วข้ึน อีกทั้งยงัมีแรงงานภาคเกษตรท่ีช่วยในการทาํนาแทนชาวนาได้อีกด้วย

ตลอดจนการสนับสนุนทางนโยบายการเกษตรของรัฐบาล แต่สําหรับชาวนาท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ี

ชลประทานกลบัมีจาํนวนชาวนาลดลงจากเดิม ทั้งน้ีเพราะไม่มีแหล่งนํ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ ตอ้งรอเพียง

นํ้าฝนในการทาํนาเท่านั้น จึงสามารถทาํนาไดเ้พียงปีละหน่ึงคร้ัง นอกจากน้ีตน้ทุนการทาํนาก็สูงข้ึน 

ราคาผลผลิตตกตํ่ า อีกทั้ งย ังประสบภัยธรรมชาติต่างๆ จึงทําให้ชาวนาท่ีอยู่นอกเขตพื้ น ท่ี

ชลประทานบางส่วนเปล่ียนไปทาํไร่ออ้ยแทนการทาํนา เพราะวา่ไดร้าคาดีและมีวธีิปฏิบติัท่ีง่ายกวา่

การทาํนา อย่างไรก็ตามจาํนวนของชาวนาในจงัหวดัลพบุรีในอนาคต โดยรวมอาจจะมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึน เป็นเพราะความแตกต่างทางการสนบัสนุนเชิงนโยบายของรัฐบาลแต่ละรัฐบาล 
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ในดา้นเง่ือนไขของการดาํรงอยูข่องชาวนาไทยในจงัหวดัลพบุรี สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ปัจจยัหลกั คือ 1) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงอยูข่องชาวนาไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นท่ีดินและแหล่ง

นํ้ า ปัจจยัดา้นวิธีการทาํนา ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นนโยบาย และปัจจยัดา้นวิถีการดาํเนินชีวิต

และ 2) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลิกทาํนาของชาวนาไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านการยา้ยถ่ิน ปัจจยัด้าน

ความหลากหลายของอาชีพในจงัหวดัลพบุรี และปัจจยัดา้นการสืบทอดของลูกหลาน 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงอยู่ของชาวนาในจงัหวดัลพบุรี 1) ปัญหาเร่ือง

แหล่งนํ้า และภยัทางธรรมชาติ เน่ืองจากไม่มีการจดัการบริหารเร่ืองแหล่งนํ้ าท่ีดี ถึงแมเ้ป็นจงัหวดัท่ี

อยู่ในเขตชลประทานแต่ก็ยงัพบปัญหาการขาดแคลนนํ้ าสําหรับชาวนาท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ี

ชลประทาน และปัญหาการจดัการกบันํ้ าท่ีมีในปริมาณท่ีมากเกินไป ไม่มีสถานท่ีสําหรับระบายนํ้ า

เม่ือถึงฤดูนํ้ าหลาก 2) ปัญหาการแทรกแซงจากนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ทาํให้เจา้หน้าท่ีจากสํานกังาน

เกษตรอาํเภอและเกษตรจงัหวดัไม่สามารถควบคุมการกาํหนดระยะเวลาการทาํนาให้กบัชาวนาใน

จงัหวดัลพบุรี 3) ปัญหาเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่มีคุณภาพ ไม่มีแหล่งผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 4) ความไม่

แน่นอนของราคาผลผลิตและการขนส่งท่ีเป็นไปดว้ยความลาํบาก ระยะทางไกลจึงไม่สามารถขาย

ผลผลิตตามโรงสีได ้จึงจาํเป็นตอ้งขายให้กบัพ่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือถึงท่ีแทน ถึงแมร้าคาจะตํ่า

กว่าก็ตาม 5) ปัญหาจากการสนับสนุนเชิงนโยบายในลกัษณะประชานิยมของรัฐบาล ท่ีให้การ

ช่วยเหลือชาวนามากเกินไป ทําให้ต่อไปชาวนาจะไม่สามารถพึ่ งพาตนเองได้ จะรอคอยการ

ช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะทาํใหรั้ฐบาลตอ้งแบกภาระมากข้ึน 

ในการวิจยัเร่ือง การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ตุลย ์

ตาลเจริญ (2555) พบว่า ชาวนาในอาํเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรีเป็นชุมชนเกษตรกรรมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไปสู่การผลิตเพื่อการคา้ ชาวนามีการลงทุนเพื่อการผลิตขา้วในทุกขั้นตอน นิยมทาํนา

หว่านมากกว่านาดาํเพื่อประหยดัแรงงาน และลดตน้ทุน ทาํให้ชาวนาทุกครัวเรือนมีการลงทุน

ทางการผลิตและตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีรายจ่ายดา้นการบริโภคในครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 

ส่งผลใหเ้กิดหน้ีสินจากการกูย้มืเพื่อการผลิตและการบริโภคในครัวเรือน 

สุรพล ดาํรงกิตติกุล และคณะ (2552) ดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการสร้างนวตักรรมการเรียนรู้เพื่อแกไ้ขปัญหาผลผลิตขา้วกลอ้งของชุมชนแบบครบวงจรของ

กลุ่มผลิตขา้วบา้นสบจาง ซ่ึงตั้งอยูพ่ื้นท่ีตาํบลนาสัก อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง เพื่อพฒันาผลผลิต

ขา้วกลอ้งให้เป็นผลิตภณัฑ์คุณภาพทางโภชนาการ เป็นท่ีตอ้งการของตลาด กลุ่มเกษตรกรไดใ้ช้

ประเด็นขอ้ปัญหาต่างๆ ท่ีพบ มาเป็นโจทยว์เิคราะห์และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั มีแผนงาน

จดัการความรู้อย่างครบวงจร ทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การปลูก การผลิต และการจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตจากขา้วกลอ้งอยา่งหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ ซ่ึง
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เกิดจากร่วมกนัคิด ร่วมทาํ และร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมอย่าง

เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินผลการวจิยัพบวา่ ชุมชนเขา้ใจถึงเหตุปัจจยัและสามารถหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาอุปสรรคต่างๆไดโ้ดยร่วมกนัศึกษาสาเหตุและใช้กระบวนการผลิตแบบรวมกลุ่ม ร่วมผลิต

และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ขา้วกล้อง 2 ชนิด ท่ีเสริมตลาดสุขภาพท่ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เป็น

นวตักรรมการเรียนรู้ท่ีร่วมกนัผลิตขา้วกลอ้งแบบลดรายจ่าย เพิ่มรายไดต้ามแนวทางหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ทาํให้ชุมชนยอมรับท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปลูก ลดการใช้สารเคมี 

เรียนรู้การพฒันาการปลูก การจดัหาเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพการเก็บเก่ียว การสีขา้ว บรรจุภณัฑ์ ขยาย

ตลาด และการรับผลประโยชน์ร่วมกนั  

นอกจากน้ี ยงัพบวา่สังคมชนบทมีความตอ้งการการสนบัสนุนจากหน่วยงาน กิจการองคก์ร

สาธารณะ ใหไ้ดเ้ขา้ถึงแหล่งความรู้การใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเหมาะสม

กบัชุมชน ผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อเสริมสร้างองคก์รภายในชุมชนให้เขม้แข็ง มีความเป็น

ผูน้ําการแก้ปัญหาและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยร่วมมือกับสถานศึกษา ครูและ

นกัเรียนเป็นผูมี้ส่วนร่วมอนัสําคญัในการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ในการผลิตขา้วของชุมชนท่ี

ย ัง่ยนื อยา่งไรก็ตาม การมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ืองในการสร้างสรรคสิ์นคา้ท่ีมีมูลเพิ่ม สร้างตลาดใหม่ 

มีการสนบัสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะและองค์กรทอ้งถ่ินเป็น

แนวทางแห่งการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ในการศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน: กรณีศึกษา การจัดการความรู้

โรงเรียนชาวนา กระบวนการพฒันานกัเรียนชาวนาให้วฒันา มูลนิธิขา้วขวญั (อา้งถึงใน ประภากร 

แกว้วรรณา, 2552)ไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ ผ่านโรงเรียนชาวนา จาํนวน 4 แห่ง ในพื้นท่ี 4 อาํเภอของ

จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยท่ีโรงเรียนชาวนาในแต่ละตาํบลเป็นเสมือนแหล่งการเรียนรู้ใหก้บัชาวนาคน

อ่ืนๆ ในชุมชน ก่อเกิดเป็นชุมชนชาวนา (Community of Practice) ท่ีสมาชิกทั้งนักเรียนชาวนาท่ี

ร่วมโครงการและชาวนาท่ีสนใจ ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง โดยท่ีนักเรียนชาวนา

กบัเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิจะตอ้งทาํงานร่วมกนัตามบทบาทหนา้ท่ี คือนกัเรียนชาวนาเป็น “คุณกิจ” ท่ีตอ้ง

เขา้ไปมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจ ร่วมแกปั้ญหา ตลอดจนร่วมรับผลตอบแทนต่างๆ ดว้ย 

ส่วนเจา้หน้าท่ีมูลนิธิมีบทบาทเป็น “คุณอาํนวย” ท่ีคอยอาํนวยการให้เกิดการทาํกิจกรรมตามความ

ตอ้งการท่ีสอดคล้องกบัเน้ือหาและบริบทของชุมชน ซ่ึงคุณอาํนวยจะไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ จากการ

ทาํงานร่วมกบันกัเรียนชาวนา 

ยิ่งกว่านั้ น การใช้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นและพิจารณา

ร่วมกนั สามารถสรุปเป้าหมายร่วมกนัดงัน้ี 

1) ปรับวธีิการผลิตขา้ว เพื่อลดตน้ทุน โดยใชส้มุนไพร 
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2) นกัเรียนชาวนาตอ้งการลดหน้ี 

3) สนใจท่ีจะพฒันาเทคนิคดา้นการเกษตร เช่นเร่ืองดิน เร่ืองพนัธ์ุขา้ว 

4) สนใจท่ีจะร้ือฟ้ืนประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะประเพณีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการทาํนาขา้ว 

5) นักเรียนชาวนาต้องการมีสุขภาพดีทั่วหน้า ต้องการให้ครอบครัวอยู่กันอย่าง

อบอุ่น 

สํานักพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (2553) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง “วิถีชีวิตชาวนา

ภาคกลาง: โจทยใ์หม่ภายใตก้ระแสความเปล่ียนแปลง” โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งโดยวิธีการสํารวจ

ภาคสนาม การเก็บขอ้มูลในเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยในส่วนของวิถีชีวิตชาวนาภาค

กลาง พบวา่ ปัจจุบนัชาวนาภาคกลางส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าทาํนามากกวา่เป็นเจา้ของเอง ในแต่ละปีมี

การทาํนาต่อเน่ืองถึงประมาณ 5 คร้ังใน 2 ปีโดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตชลประทาน ทาํให้มีเวลาในการ

เตรียมดินนอ้ย สภาพดินเส่ือมโทรมและขาดความอุดมสมบูรณ์ และเน่ืองจากพนัธ์ุขา้วท่ีใชเ้นน้การ

ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะ ทาํให้จาํเป็นตอ้งมีการเพิ่มปริมาณแร่ธาตุแก่ดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมี

กนัมาก ชาวบา้นใชปุ๋้ยคอกผสมบา้งเพื่อช่วยปรับโครงสร้างดินและลดตน้ทุนการผลิต 

กระบวนการทาํนาชาวนาภาคกลางปัจจุบนั เปล่ียนไปจากการใชแ้รงงานคนและสัตวเ์ป็น

หลกัเป็นเน้นการใช้เคร่ืองจกัรกลท่ีทนัสมยัในการผลิตเช่น เคร่ืองสูบนํ้ า เคร่ืองพ่นยา รถไถนา 

เคร่ืองปักดาํเคร่ืองเก่ียวนวด เป็นตน้ และแทบไม่มีการใชแ้รงงานสัตวแ์ลว้ การดูแลรักษาเคร่ืองมือ

จึงตอ้งใชค้วามรู้ท่ีซบัซ้อนข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บการถ่ายทอดจากบริษทัผูข้ายเคร่ืองมือหรือปัจจยั

การผลิตนั้นๆ 

ขณะท่ีในวิถีการผลิตอาหารของโลกการทาํนาของเกษตรกรไทยภาคกลางเป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการผลิตอาหารโลก การพิจารณาทิศทางในอนาคตของชาวนาภาคกลางจึงจาํเป็นตอ้ง

คาํนึงถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงระดบัโลก ซ่ึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงการผลิตอาหารของโลก

ขณะน้ี มีทิศทางมุ่งไปสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Specialization) การทําให้เป็นมาตรฐาน 

(Standardization) และการควบรวมกิจการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Consolidation) โดย

แนวโนม้น้ีถูกขบัเคล่ือนดว้ยปัจจยัสําคญั คือ 1) การเปิดเสรีทางการคา้ 2) กระบวนการจดัหาอาหาร

และวตัถุดิบในเครือข่ายทั่วโลก (Global Sourcing of Food and Raw Ingredients) และ 3) อาํนาจ

ทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนของบริษัทผลิตอาหารข้ามชาติ ซ่ึงเป็น แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีต่อ

เน่ืองมาจากความต้องการลดต้นทุนโดยการใช้เคร่ืองจักรกลในการเกษตร (Mechanization of 

Agriculture) ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเกิดข้ึนในยุโรปและอเมริกา และขยายตวัครอบคลุมไป

ทัว่โลกอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาต่อมา 
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2.7 แนวคดินําในการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ือง ภูมิปัญญาขา้วกบัความมัน่คงทางอาหารในประเทศไทย ศึกษากรณีชุมชน

บา้นขา้วสาร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจเอกสาร และงานวิจยัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการกาํหนดกรอบแนวคิดนาํ รูปแบบและวธีิการศึกษา ตลอดจนสร้างเคร่ืองมือวจิยั ดงัน้ี  

แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมขา้ว แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และกระบวนการกาํเนิด

ภูมิปัญญา (สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย,์ 2547) กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญา (เอกวิทย ์ณ 

ถลาง, 2540) และภูมิปัญญาขา้ว (ศูนยว์ิจยัขา้วปทุมธานี, 2553; กรมการขา้ว, 2551; สาํนกังานพฒันา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน), ม.ป.ป.) 

แนวคิดวิถีชีวิต เป็นการศึกษากระบวนการท่ีต่อเน่ืองเพื่อรักษาดุลยภาพกบัส่ิงแวดลอ้มทั้ง

การปรับตัวในเชิงพฤติกรรมและในระดับจิตสํานึก ซ่ึงก่อให้เกิดแบบแผนความสัมพันธ์กับ

ส่ิงแวดลอ้มข้ึนมา (อมรา พงศาพิชญ์, 2534) หรือศึกษาการแสดงออกถึงการประกอบกิจกรรมเพื่อ

การอยูร่อดและหลกัเกณฑใ์นการดาํรงชีวติ ของคนในสังคม (เกศยา โอสถานุเคราะห์, 2544)   

แนวคิดทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม (Vago, 2004) และแนวคิดการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมของสาํนกัต่างๆ โดยเฉพาะแนวคิดของ Comte, August สามารถนาํมาอธิบาย

การเปล่ียนแปลงทางสังคมกบัภูมิปัญญาขา้ว โดยเฉพาะแนวคิดทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคม

และวฒันธรรม 3 ขั้นตอน (Three Stages of Social Change) ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นถึง

วิวฒันาการทางความคิดและพัฒนาการทางวตัถุ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สังคมและ

วฒันธรรมของมนุษย ์Comte เช่ือวา่ การศึกษาเก่ียวกบัความคิดและภูมิปัญญามีส่วนทาํให้เกิดความ

เขา้ใจการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมของแต่ละสังคม และแนวคิดเก่ียวกบัความมัน่คง

ทางอาหาร (องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, 2006) 
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จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดนาํใน

การศึกษาเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดนาํในการศึกษา 

บริบทชุมชน 

1. ฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน-

พ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้ว,     

พนัธ์ขา้ว เป็นตน้ 

2. ปราชญช์าวบา้น/ผูรู้้/ครู

ภูมิปัญญา 

3. ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และวฒันธรรม

ชุมชน 

บริบทภายในประเทศ 

- นโยบายรัฐบาล 

- ขา้วสายพนัธ์ุใหม่ 

- เทคโนโลยกีารเกษตร 

- การเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสงัคม 

ภูมปัิญญาข้าว 

วถิีชีวติ 

- ระบบความคิดความเช่ือ 

- เทคนิควธีิการ 

บริบทนอกประเทศ 

- วกิฤตอาหาร 

- การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 

- การแยง่พ้ืนท่ีเพาะปลูกของพืชพลงังาน 

- นโยบายเปิดเสรีทางการคา้ 

ความมัน่คงทางอาหาร 

1. การมีอาหารเพียงพอ 

2. การเขา้ถึงอาหาร 

3. การใชป้ระโยชน์จาก

อาหาร 

4. การมีเสถียรภาพดา้น

อาหาร 

ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 

 



บทที ่3 

 

วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินการศึกษาโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เป็นหลกั เน้นวิธีการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กบัผูรู้้หรือผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั 

(Key-informant) ร่วมกับการใช้การสังเกตการณ์และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร 

นอกจากน้ี ยงันาํเอาเทคนิคบางประการของวิธีการวิจยัอ่ืนๆ เขา้มาประกอบ เพื่อช่วยเสริมสร้างให้

การศึกษาเกิดความครอบคลุม ไดแ้ก่ เทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) เพื่อการตรวจสอบ

ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

3.1 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ผูศึ้กษาไดก้าํหนดวธีิการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 

3.1.1 การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร (Document Study and 

Literature Review) ไดแ้ก่ หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์วารสาร รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 

บทความ และรายงานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยวิธีการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ดงัจะ

ไดก้ล่าวในรายละเอียดของวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 

3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั (Key-Informant) 

 

3.2.1 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ชาวนาในชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมุติ) 

อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3.2.2 ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั ในการศึกษาเจาะจงจากกลุ่มเป้าหมายโดยผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั 

(Key-Informant) ต้องสามารถให้ข้อมูลในประเด็นท่ีทาํการศึกษา จาํนวน 15 คน ประกอบด้วย 
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ตวัแทนชาวนา ผูน้ําชุมชน สมาชิกในชุมชนท่ีประกอบอาชีพและ/หรือ มีความรู้ความเช่ียวชาญ     

ในการทาํนา โดยกลุ่มชาวนามีคุณสมบติัวา่ ตอ้งทาํนามาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และทั้งหมด (15 คน) ตอ้ง

เตม็ใจใหข้อ้มูล  

 

3.3 แนวประเด็นการสัมภาษณ์ 

 

3.3.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีจาํนวน 15 คน ไดแ้ก่ ตวัแทนชาวนา ผูน้าํ

ชุมชน สมาชิกในชุมชนท่ีประกอบอาชีพและ/หรือ มีความรู้ความเช่ียวชาญในการทาํนา 

 

3.3.2 แนวประเด็นสัมภาษณ์ 

จากแนวความคิดนาํท่ีใชใ้นการศึกษาในทา้ยบทท่ีผา่นมา ผูศึ้กษาใชก้รอบความคิดดงักล่าว

มาสร้างเป็นแนวทางในการสนทนาและสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพสมรส 

 การศึกษา 

 อาชีพ 

 รายไดต่้อเดือน 

 ระยะเวลาการอยูใ่นชุมชน 

ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัการประกอบอาชีพทาํนา 

 จาํนวนพื้นท่ีท่ีใชใ้นการทาํนา  

 กรรมสิทธ์ิในพื้นท่ีทาํกิน พื้นท่ีทาํนา เป็นของครอบครัว หรือเช่าท่ีนาคนอ่ืน 

 ประสบการณ์ในการทาํนา  

 ท่ีนาตั้งอยูใ่นเขตชลประทาน หรือ นอกเขตชลประทาน 

 รายไดจ้ากการทาํนา (ขายขา้ว) ต่อปี มีรายอ่ืนๆ  

 พนัธ์ุขา้วท่ีใชป้ลูก 

 ตน้ทุนการทาํนาต่อไร่/ต่อคร้ัง 

 ผลผลิตขา้วเปลือกต่อไร่ต่อคร้ัง 
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 วตัถุประสงคใ์นการปลูกขา้ว เพื่อยงัชีพ หรือเพื่อการคา้ หรือทั้งสองประการ 

 การมียุง้ฉางเป็นของตนเองและขนาด  

 การจดัการเก็บรักษาขา้วในกรณีท่ีไม่มียุง้ฉาง 

ส่วนท่ี 3 วถีิชีวติชาวนา วธีิการผลิตขา้ว และภูมิปัญญาขา้ว 

1) กระบวนการ/ขั้นตอน และวิธีการผลิตขา้ว (ลกัษณะการดาํเนินการ อุปกรณ์ 

พิธีกรรม ความเช่ือ พร้อมเหตุผล)  

การเตรียมดินเพื่อการทาํนา 

รูปแบบการปลูกขา้ว (นาหวา่น นาดาํ หรือนาโยน) 

การเก็บเก่ียว 

การใช้ปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีอ่ืนๆ ในกระบวนการผลิต (รายละเอียด 

วธีิการใช ้ผล และเหตุผล) 

การใชเ้ทคโนโลย ี

2) ประเพณี/วฒันธรรมเฉพาะถ่ิน (เช่น ประเพณีขวญัข้าว ประเพณีลงแขก 

ประเพณีบูชาแม่โพสพ หรือประเพณีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการทาํนา) 

3) วงจรการใชเ้วลาในรอบวนั (ทั้งช่วงฤดูการผลิตและไม่ใช่) และรอบปี 

4) การคงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัทาํนา จุดเด่นจุดแขง็ของภูมิปัญญาท่ีมี

กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญา 

5) แนวโน้มการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้และพฒันาในภาวะการเปล่ียนแปลง

ในอนาคต 

ส่วนท่ี 4 ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในวถีิการทาํนาบนพื้นฐานภูมิปัญญา

ในปัจจุบนั 

1) ลกัษณะทางสังคมของชุมชน 

2) เศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน 

3) แหล่งทุน/หน้ีสิน 

ส่วนท่ี 5 ความเก่ียวเน่ืองกบัความมัน่คงอาหารในมิติ 

1) การมีอาหารเพียงพอ 

2) การเขา้ถึงอาหาร’ 

3) การใชป้ระโยชน์จากอาหาร 

4) การมีเสถียรภาพดา้นอาหาร 
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3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ผูศึ้กษาใช้การวิจยัเชิงคุณภาพโดยรวมรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นควา้ข้อมูล ทบทวน

วรรณกรรมจากเอกสาร และการศึกษาในภาคสนาม โดยการเขา้ไปสังเกตการณ์ในชุมชนเป็นช่วงๆ 

พร้อมทั้งทาํการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย  โดยมีการแนะนาํตวัและช้ีแจงวตัถุประสงคก์บัผูใ้หข้อ้มูล

สําคญัก่อนการสัมภาษณ์ทุกคร้ัง โดยสวมบทบาทนกัศึกษา หลงัจากคน้หาผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัราย

แรกโดยใชเ้ทคนิคลูกบอลหิมะ (Snowball) จากผูน้าํชุมชน รายถดัๆ ไปก็ใช้เทคนิคน้ีเช่นกนั ทั้งน้ี       

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะทําไปพร้อมๆ กับการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น และมีวิธีในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยอาศยัเทคนิคสามเส้า โดยมีรายละเอียดของวธีิวิจยัในการเก็บ

ขอ้มูล ดงัน้ี 

3.4.1 ขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร (Document 

Study and Literature Review) ไดแ้ก่ หนังสือ หนงัสือพิมพ์ วารสาร รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ 

ภาคนิพนธ์ บทความ ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิคส์ และรายงานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา 

3.4.2 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ (Interview)  

3.4.3 ขอ้มูลจากการสังเกต ระหวา่งทาํการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ผูศึ้กษาใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้

จากการสนทนาหรือสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมภาษณ์แบบท่ีไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วม ซ่ึงจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคสามเส้า และทําการ

วิเคราะห์เช่ือมโยงความสอดคล้องของเน้ือหาเทียบเคียงกบัแนวคิดทฤษฎี ควบคู่กบับริบท และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบอนัจะ

สามารถนาํมาวเิคราะห์ต่อเพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้ 
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3.6 การนําเสนอข้อมูลและจัดทาํรายงาน 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้นําข้อมูลมาสร้างภาพรวมจากเหตุการณ์ย่อยๆ ท่ีเกิดจาก

เหตุการณ์ท่ีพบ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการอุปนยั (Inductive Approach) จากนั้น เขียนรายงานการวิจยั

แบบพรรณนา (Description) และพรรณนาวเิคราะห์ (Analytical Description) 

 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษา เร่ือง ภูมิปัญญาขา้วกบัความมัน่คงทางอาหารในประเทศไทย ได้ด าเนินการ
ศึกษาโดยได้ศึกษาขอ้มูลสถานการณ์ขา้วในประเทศไทยเพิ่มเติม และไดร้วบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูล โดยท าการเก็บจากกลุ่มเป้าหมายในชุมชนบา้นขา้วงาม (นาม
สมมุติ) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 15 คน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1 บริบทชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
4.2 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
4.3 ตวัอยา่งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
4.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบอาชีพท านา 
4.5 วถีิชีวติชาวนา วธีิการผลิต และภูมิปัญญาขา้ว 
4.6 ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในวถีิการท านาบนพื้นฐานภูมิปัญญาใน

ปัจจุบนั 
4.7 ความเก่ียวเน่ืองกบัความมัน่คงทางอาหารในมิติต่างๆ 
4.8 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
4.9 สรุปผลการศึกษา 

 
4.1 บริบทชุมชนทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 
 

4.1.1 ประวตัิความเป็นมา 
ชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีประวติัมา

ยาวนาน เร่ิมตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา มีนายทหารคนหน่ึง ช่ือขนุจ่าย แต่ชาวบา้นเรียกวา่ “ขุนจ่า” คง
เป็น  ขุนทหารกลา้ในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ยุคท่ีเสียกรุง และไดช่้วยกอบกูเ้อกราชกลบัคืน
มาได ้โดยร่วมมือกบัพระเจา้ตาก เจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาจ จน
มาถึงในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ต าแหน่ง “ขุนวงั” เม่ือได้ช่วยชาติ
พระมหากษตัริย ์และบา้นเมืองสงบเรียบร้อยดีแลว้ ดว้ยจิตใจท่ีฝักใฝ่ในทางพระพุทธศาสนา จึงได้
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กลบับา้นเกิดสร้างวดัไวเ้ป็นอนุสรณ์ในบวรพระพุทธศาสนา ซ่ึงวดัดงักล่าวกลายเป็นช่ือหมู่บา้น
ตั้งแต่นั้นมาจนกระทัง่ปัจจุบนั 
 

4.1.2 สภาพทัว่ไป 
4.1.2.1 ท่ีตั้ง/อาณาเขต/การปกครอง 
ชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีต าบลห่อหมก ห่างจาก

ตวัอ าเภอประมาณ 10 เมตร 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั หมู่ท่ี 1 บา้นน ้ามนต ์ต าบลแคตก 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั หมู่ท่ี 3 บา้นยา่นตาเขียว ต าบลห่อหมก 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั แม่น ้าแควนอ้ย 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ถนนปทุม - เสนา 
ส่วนการปกครองนั้น ชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) อยูใ่นพื้นท่ีเขตการปกครอง

ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางยีโ่ท 
4.1.2.2 เน้ือท่ีของหมู่บา้น 
ชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) มีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,384 ไร่ มีพื้นท่ีการเกษตร 1,274 

ไร่ พื้นท่ีอยูอ่าศยั 110 ไร่ 
4.1.2.3 ภูมิประเทศ 
เป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น ้าแควนอ้ยไหลผา่นทางดา้นทิศตะวนัออกของหมู่บา้น ทุกปีจะมี

น ้าท่วมขงัเป็นประจ า ตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายน 
4.1.2.4 ลกัษณะดิน 
เป็นดินเหนียว 
4.1.2.5 ประชากร/ครัวเรือน/รายได ้
จากการส ารวจขอ้มูล จปฐ. ของต าบลห่อหมก หมู่ท่ี 4 ชุมชนบา้นขา้วงาม (นาม

สมมติ) มีประชากรอยูใ่นพื้นท่ีจริง จ  านวน 82 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 141 คน หญิง 148 คน รวม 
289 คน 
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ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) 
 

 
ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนส่วนใหญ่ประชาชนจะสร้างบา้นเรือนอยูใ่กลก้นัและส่วนใหญ่อยู่

ติดริมแม่น ้ า 1) โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี คือ 58,208 บาทต่อคนต่อปี และ 2) ซ่ึงแต่ละครัวเรือน
มีการออมร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด 

 
4.1.3 สภาพทางเศรษฐกจิ 

4.1.3.1 การประกอบอาชีพ 
ประชาชนในชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) มีการประกอบอาชีพ ดงัน้ี 

1) ท านา 
2) ท างานโรงงาน 
3) คา้ขาย 
4) รับจา้งทัว่ไป 
5) รับราชการ 
6) กลุ่มอาชีพถกัเปลญวน 
7) กลุ่มอาชีพท าน ้าพริกแกง 
8) กลุ่มปักษผ์า้ 

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญงิ (คน) จ านวนรวม(คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปีเตม็ - - - 

1 ปีเตม็ - 2 ปี 8 3 11 

3 ปีเตม็ - 5 ปี 6 6 12 
6 ปีเตม็ - 11 ปี 12 12 24 

12 ปีเตม็ - 14 ปี 6 4 10 
15 ปีเตม็ - 17 ปี 9 7 16 
18 ปีเตม็ - 49 ปี 67 63 130 
50 ปีเตม็ - 60 ปี 19 23 42 

มากกวา่ 60 ปีเตม็ข้ึนไป 14 30 44 
รวมทั้งหมด 141 148 289 



86 

4.2 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคญั 
 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 15 คน ท าให้ทราบขอ้มูลพื้นฐานของ
ประชากร โดยสามารถสรุปประเด็นไดด้งัน้ี 

จากการศึกษา พบว่า ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 
66.67) ท่ีเหลือเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 33.33) 

ส าหรับอายุของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั พบว่า ช่วงอายุ 51 - 60 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด (ร้อยละ 
33.33) รองลงมา คือ อาย ุ61ปีข้ึนไป (ร้อยละ 26.67) และเท่ากนั (ร้อยละ 20.00) ไดแ้ก่ ช่วงอายุ 31 - 
40 ปี และช่วงอาย ุ41 - 50 ปี 

ระยะเวลาท่ีอยู่ในชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในชุมชน 61 ข้ึนไป (ร้อยละ 26.67) 
เท่ากบัอาศยัอยูใ่นชุมชนระหวา่ง 51 - 60 ปี (ร้อยละ 26.67) รองลงมา คือ อาศยัอยูใ่นชุมชนระหวา่ง 
10 - 20 ปี (ร้อยละ 20.00) อาศยัอยูใ่นชุมชนระหวา่ง 41 - 50 ปี (ร้อยละ 13.32) และสองล าดบั
สุดทา้ยเท่ากนั (ร้อยละ 6.67) คือ อาศยัอยูใ่นชุมชนระหวา่ง 21 - 30 ปี และอาศยัอยูใ่นชุมชนระหวา่ง 
31 - 40 ปี ตามล าดบั 

ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 
86.67) และมีสถานภาพโสด (ร้อยละ 13.33) 
 ส่วนระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 60.00) 
รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 20.00) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 13.33) และระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 6.67) ตามล าดบั 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) ท านา เป็นอาชีพหลกั โดยไม่มีการประกอบ
อาชีพเสริม (ร้อยละ 53.33) แต่บางส่วนประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ รับจา้ง (ร้อยละ 40.00) และ
คา้ขาย (ร้อยละ 6.67) ตามล าดบั 
 และผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) ไม่สามารถระบุรายไดต่้อเดือนท่ีแน่นอนได ้ทั้งน้ี 
รายไดท่ี้ไดรั้บจะมาจากการขายขา้วในแต่ละรอบการผลิต ซ่ึงข้ึนอยู่กบัผลผลิตท่ีได ้ราคาผลผลิต   
ต่อการท านาในหน่ึงรอบ และรายไดจ้ากอาชีพเสริมในบางส่วน 
 เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลขา้งตน้ จะพบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่มีอาชีพหลกัคือท านา และ
อาศยัอยูใ่นชุมชนเป็นระยะเวลานาน จึงน่าจะสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาการท านาในทอ้งถ่ิน และ
กระบวนการต่างๆ ตลอดจนเง่ือนไขความส าเร็จและลม้เหลวของการใชภู้มิปัญญาขา้วในทอ้งถ่ินได ้
ซ่ึงไดแ้สดงขอ้มูลพื้นฐานทั้งหมดของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั ดงัตารางท่ี 4.2  
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ตารางที ่4.2  แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
 

ข้อมูลพืน้ฐานทั้งหมดของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ จ านวน (n=15) ร้อยละ (100.00) 
1) เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
10 
5 

 
66.67 
33.33 

2) อาย ุ(ปี) 
31-40  
41-50  
51-60  
61 ปีข้ึนไป 

 
3 
3 
5 
4 

 
20.00 
20.00 
33.33 
26.67 

3) ระยะเวลาท่ีอยูใ่นชุมชน (ปี) 
10-20  
21-30  
31-40  
41-50 
51-60  
61 ปีข้ึนไป 

 
3 
1 
1 
2 
4 
4 

 
20.00 
6.67 
6.67 

13.32 
26.67 
26.67 

4) สถานภาพการสมรส 
สมรส 
โสด 

 
13 
2 

 
86.67 
13.33 

5) ระดบัการศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 

 
9 
3 
2 
1 

 
60.00 
20.00 
13.33 
6.67 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ข้อมูลพืน้ฐานทั้งหมดของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ จ านวน (n=15) ร้อยละ (100.00) 
6) อาชีพหลกั 

ท านา 
 

15 
 

100.00 
7) อาชีพเสริม 

รับจา้ง 
คา้ขาย 
ไม่มีอาชีพเสริม 

 
6 
1 
8 

 
40.00 
6.67 

53.33 
8) รายไดต่้อเดือน 

ไม่สามารถระบุรายไดต่้อเดือนได ้
 

15 
 

100.00 
 

4.3 ตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
 

เน่ืองจากการสัมภาษณ์เจาะลึกของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key-Informant) ทั้งส้ิน จ านวน 15 
คน มีโครงสร้างการสัมภาษณ์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัแต่มีรายละเอียดมาก ผูศึ้กษาจึงขอยกตวัอย่าง
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึกของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 3 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

4.3.1 กรณตีัวอย่างรายที ่1: ข้าวทพิย์ (นามสมมติ) 
ขา้วทิพย ์(นามสมมติ) เป็นคนในชุมชนบา้นขา้วงาม โดยก าเนิด เพศหญิง ปัจจุบนัอายุ 55 ปี 

สมรสแลว้ จบการศึกษาสูงสุดในระดบั มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีอาชีพหลกัคือการท านา และยงัประกอบ
อาชีพเสริมดว้ยการคา้ขาย อยา่งไรก็ตาม ไม่สามารถระบุรายไดต่้อเดือนอยา่งแน่นอนได ้เน่ืองจาก
จะมีรายไดห้ลกัแค่ช่วงขายขา้วไดเ้ท่านั้น  

4.3.1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบอาชีพท านา 
ขา้วทิพย ์ (นามสมมติ) ท านามาประมาณ 40 ปี ปัจจุบนัท านาในพื้นท่ีทั้งส้ิน 80 ไร่ 

ในจ านวนน้ีเป็นท่ีดินของตนเองจ านวน 5 ไร่ นอกนั้นเป็นการเช่า โดยตอ้งจ่ายค่าเช่าระหว่าง 1,500 - 
2,000 บาท ต่อไร่ต่อปี และมีการจ้างคนมาท านาเกือบทั้ งหมด พื้นท่ีในการท านาตั้ งอยู่ในเขต
ชลประทาน ขา้วทิพย  ์ (นามสมมติ) ท านาเพื่อขายผลผลิตเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เก็บไวบ้ริโภค 
เน่ืองจากพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในปัจจุบนัคือ ขา้วเจา้ พนัธ์ุ กข 41 เป็นหลกั แต่ก่อนหนา้น้ีเคยปลูกขา้วพนัธ์
พิษณุโลก สาเหตุท่ีปลูก  ขา้วเจา้เน่ืองจากในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวส่งผลให้พนัธ์ุขา้วประเภทอ่ืนไม่ได้
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ผลผลิตท่ีดี ในหน่ึงปี ขา้วทิพย ์จะท านา 2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 ประมาณเดือนธนัวาคม (เก็บเก่ียวเดือน
เมษายน) และคร้ังท่ี 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม (เก็บเก่ียวเดือนกนัยายน) ส าหรับเดือนท่ีไม่ไดท้  า
นาจะเป็นการเวน้ช่วงเพื่อหลีกน ้ าท่วมท่ีจะเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปีของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ตน้ทุนในการท านา อยูท่ี่ประมาณ 4,500 บาทต่อไร่ต่อคร้ัง ไม่รวมค่ายาฆ่าแมลง และอ่ืนๆ สามารถ
ท ารายได้ได้ประมาณ 5,500 บาทต่อไร เป็นก าไรประมาณ 1,000 บาทต่อไร่ จากผลผลิตท่ีเป็น
ขา้วเปลือก 80 ถงัต่อไร่ เม่ือถึงฤดูการเก็บเก่ียวขา้วทิพย ์(นามสมมติ) จะขายขา้วให้กบัโรงสีโดยตรง 
เน่ืองจากไม่มียุง้ฉางเป็นของตนเอง  

4.3.1.2 วถีิชีวติชาวนา วธีิการผลิต และภูมิปัญญาขา้ว  
ขา้วทิพย ์(นามสมมติ) เล่าให้ฟังวา่ การปลูกขา้วจะเร่ิมจากการเตรียมท่ีนา โดยการ

ข้ึนน ้ าเขา้ ท่ีนาให้ไดร้ะดบั จากนั้นตีดินให้ฟู ลกัษณะเดียวกบัการไถ แล้วท าการคราด ต่อดว้ยท า
เทือก เพื่อให้  ท่ีนามีระดบัเท่ากนัทั้งผืน ในระหวา่งท่ีเตรียมท่ีนาให้ท าการแช่ขา้วท่ีจะใชห้วา่นเป็น
เวลา 1 คืน เม่ือท าเทือกเรียบร้อยแลว้ถึงเร่ิมด าเนินการหวา่นขา้ว วิดน ้ าเขา้ท่ีนาให้ไดร้ะดบัอีกคร้ัง ทิ้ง
ไวป้ระมาณ 2 วนั จะท าการคลุมหญา้หรือเรียกวา่คลุมเทือก เพื่อไม่ให้เกิดวชัพืช ทิ้งไวอ้ยา่งนั้น 8 วนั 
แลว้เร่ิมฉีดยาก าจดัวชัพืชรอบท่ี 1 หรือเรียกวา่ฉีดหญา้ใหญ่ ทิ้งไว ้2 วนัจนกระทัง่หญา้เห่ียว ถึงข้ึน
น ้ าอีกคร้ังให้มิดหญา้ นับถึงวนัท่ี 20 ตั้งแต่การหว่าน จะใส่ปุ๋ยคร้ังแรกประมาณ 35 กิโลกรัม 
ระหวา่งน้ีตอ้งตรวจดูอยูเ่สมอวา่ขา้วจะติดโรคอะไรหรือไม่ พอถึงวนัท่ี 40 ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 ประมาณ 
15 กิโลกรัม จนถึงวนัท่ี 60 ขา้วเร่ิมตั้งทอ้ง จึงใส่ปุ๋ยรับทอ้งอีกประมาณ 5 กิโลกรัม คอยดูให้น ้ าท่วม
ท่ีนาอยูเ่สมอ เพื่อป้องกนัสัตวร์บกวน ขา้วจะท าการเก็บเก่ียวไดเ้ม่ือครบ 100 - 110 วนั อยา่งไรก็
ตาม หากมีสัตวร์บกวน ในบางคร้ังจ าเป็นตอ้งใชย้าฆ่าแมลง ขา้วทิพย ์ยงัเล่าถึงการใชเ้ทคโนโลยีใน
ปัจจุบนัเขา้มาช่วยทุนแรง เช่น เคร่ืองมือในการวดิน ้า รถไถ รถเก่ียว จากท่ีเม่ือก่อนใชแ้รงงานคนกบั
สัตวเ์ท่านั้น 

ส าหรับการท านาในพื้นท่ีน้ี ขา้วทิพย ์ (นามสมมติ) ยงัยึดถือปฏิบติัพิธีกรรมตาม
ความเช่ือท่ีมีมาแต่โบราณ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ช่วงก่อนการหวา่น จะท าพิธีแรกนา เพื่อให้เป็นสิริมงคล 
เป็นความเช่ือวา่จะท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี ตลอดจนส่งผลผูเ้ก่ียวขอ้งอยูเ่ยน็เป็นสุข ช่วงท่ีขา้วตั้งทอ้ง จะ
ท าพิธีรับขวญัแม่โพสพ ซ่ึงจะเลือกวนัศุกร์เป็นวนัท าพิธี ใช้เคร่ืองสักการะต่างๆ เช่น ดอกไม ้
พวงมาลยั แป้งหอม น ้ าหอม และช่วงใกลเ้ก่ียวขา้ว จะท าพิธีแรกเก่ียว โดยเลือกวนัดีท่ีเป็นวนัศุกร์
เพื่อไปท าพิธีแรกเก่ียวก่อนลงมือเก่ียวขา้วจริง  

ในแต่ละวนัของขา้วทิพย ์(นามสมมติ) ต่ืนตั้งแต่ 5.00 น. เพื่อเขา้ท่ีนาไปดูแลขา้ว
ตั้งแต่เวลา 6.00 น. และในช่วงเยน็ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 น. ใชเ้วลาในท่ีนาแต่ละคร้ังประมาณ 4 
- 5 ชัว่โมง วนเวยีนไปอยา่งน้ีเป็นประจ าทุกวนัของฤดูท านา เหตุผลส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้ไปดูท่ีนา



90 

ทุกวนั เพราะปัจจุบนัมีโรคระบาดต่างๆ เกิดข้ึนเป็นอยา่งมาก รวมถึงตอ้งคอยรักษาระดบัน ้ าไม่ให้
แหง้เพื่อป้องกนัสัตวร์บกวน นอกจากน้ียงัตอ้งคอยระวงัเร่ืองน ้ าท่วมหลงฤดูกาลอีกดว้ย ส่วนช่วงท่ี
ไม่ไดท้  านาขา้วทิพยมี์ร้านขายของช าในชุมชน แต่ก็ยงัตอ้งคิดวางแผนส าหรับการท านารอบต่อไป 

ซ่ึงวิถีชีวิตในการท านาของขา้วทิพย ์(นามสมมติ) ไม่วา่จะเป็นกระบวนการท านา 
ความเช่ือประเพณี ขา้วทิพย  ์(นามสมมติ) อธิบายวา่เป็นเพราะไดรั้บการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อน 
บางคร้ังเป็นค าสอน บางคร้ังแสดงให้เห็นดว้ยการลงมือท าจริงในสถานการณ์จริงตั้งแต่เด็กๆ เป็น
ตน้มา อย่างไรก็ตาม ในภาวะท่ีฤดูกาลผนัผวน สภาพอากาศเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้
บางคร้ังท านาก็ไม่มีน ้ าใช้ หรือบางคร้ังน ้ าก็มากเกินพอดี อากาศท่ีร้อนข้ึนจากแต่ก่อนมาก ปัจจยั
เหล่าน้ีลว้นมีผลต่อผลผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพ ขา้วทิพย ์(นามสมมติ) เล่าวา่คนในชุมชนจึงตอ้ง
มีการปรับตวั ก่อนจะท านาในแต่ละคร้ังตอ้งศึกษาสภาพภูมิอากาศให้ดีว่าน ้ าจะพอหรือไม่ หรือ
แมก้ระทัง่ช่วงท่ีลงมือท านาไปแลว้แต่เกิดอุทกภยัข้ึน จากเดิมท่ีตอ้งเก็บเก่ียวขา้วเม่ือมีอายุประมาณ 
100-110 วนั ก็ตอ้งตอ้งรีบเก็บเก่ียวตอนขา้วมีอายแุค่ 85-90 วนั แมว้า่จะไดร้าคาต ่าลงก็ตาม 

4.3.1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในวิถีการท านาบนพื้นฐาน            
ภูมิปัญญาในปัจจุบนั 

ในชุมชนยงัอยูอ่าศยักนัอยา่งเก้ือกูล ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แหล่งทุนส่วน
ใหญ่ยงัตอ้งพึ่งธนาคารเป็นส าคญั ในการท านาแต่ละคร้ังมีการกูเ้งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อน ามาลงทุนกบัแรงงานท่ีจา้งมาช่วยท านา ปุ๋ย และยาต่างๆ  

4.3.1.4 ความเก่ียวเน่ืองกบัความมัน่คงทางอาหารในมิติต่างๆ 
จากทศันะของขา้วทิพย์ (นามสมมติ) อาชีพท านาไม่มีวนัหมดส้ินไปจากประเทศ

ไทย นอกจากกรณีไม่มีท่ีดินเหลืออยูแ่ลว้เท่านั้น ซ่ึงประเด็นน้ียงัมีความน่าเป็นห่วง เช่น ปัจจุบนัใน
พื้นท่ีชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ)  เอง ก็เร่ิมมีการซ้ือท่ีส าหรับท าเป็นโรงงานเพิ่มมากข้ึน       
แต่ปัจจยัด้านการส่งต่อความรู้หรือประสบการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก เพราะหากครอบครัวใด
ยงัคงท านาอยู ่ส่วนใหญ่ลูกหลานในครอบครัวนั้นๆ ก็มกัเขา้ไปช่วยท าเป็นประจ าอยูแ่ลว้ จึงถือเป็น
การเรียนรู้จากการสังเกตไปโดยปริยาย ดงันั้น องค์ความรู้เก่ียวกับการท านาจึงจะยงัคงอยู่และ
สามารถสืบทอดต่อไปได ้ 

นอกจากน้ี ขา้วทิพย ์ (นามสมมติ) ยงัให้ทศันะอีกว่า ผลผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ผลผลิตมากพอต่อความตอ้งการของตลาด ควบคู่กบัราคารับซ้ือขา้วท่ีสูง จะช่วยให้เกิด
ความรู้สึกมั่นคงในการด ารงชีวิต  เพราะข้าวท่ี เธอปลูกไม่ใช่ข้าวส าหรับการบริโภคใน
ชีวิตประจ าวนั ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัรายไดจ้ากการขายขา้วน าไปหาซ้ืออาหารส าหรับบริโภค ซ่ึงแม้
จะใชชี้วติอยา่งพอเพียง พออยู ่พอกิน เพียงไร แต่ปฏิเสธไม่ไดว้า่การมีรายไดท่ี้มัน่คงสม ่าเสมอยอ่ม
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ดีท่ีสุด และเม่ือมีรายไดแ้ลว้นั้นหมายความวา่ตนเองและครอบครัวจะสามารถเขา้ถึงอาหารการกินท่ี
มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลกัษณะได้ ซ่ึงปัจจุบนัคนในชุมชนและครอบครัวตนเองยงั ไม่
ประสบปัญหาเก่ียวกบัการขาดแคลนอาหารแต่อยา่งใด 

4.3.1.5 ปัญหา อุปสรรค เก่ียวกบัการท านา 
ขา้วทิพย ์(นามสมมติ) เล่าวา่ปัญหาท่ีส าคญัท่ีชาวนามกัจะพบเจออยูเ่สมอนั้นมีดงัน้ี 

1) ขา้วเป็นโรค เช่น เช้ือรา ท าใหข้า้วเน่าตาย ใบขาว ท าใหข้า้วไม่โต ใบกุด 
2) สัตวร์บกวน เช่น หนอน หนู เพล้ีย ท าใหผ้ลผลิตเสียหาย 
3) ภยัแลง้ ท าใหผ้ลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
4) น ้าท่วม ท าใหต้อ้งเก็บเก่ียวผลผลิตก่อนเวลาท่ีเหมาะสม ส่งผลให้ขายได้

ราคาต ่าลง 
5) นโยบายของภาครัฐ อนัเก่ียวเน่ืองกบัราคาขา้ว 
6) ขาดความรู้เก่ียวกับข้าวพนัธ์ุใหม่ วิธีดูแลต้นข้าวเม่ือเกิดโรคภยัใหม่ 

รวมถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ  
4.3.1.6 ขอ้เสนอแนะ 
ขา้วทิพย ์(นามสมมติ) เสนอวา่รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรก าหนดนโยบาย

เก่ียวกบัราคาขา้วใหช้ดัเจน และใชเ้ป็นแนวทางถาวร ซ่ึงราคาขา้วท่ีก าหนดไวน้ั้นตอ้งเอ้ือต่อชาวนา
ใหม้ากท่ีสุด ตอ้งแกปั้ญหาการกดราคาขา้วใหไ้ด ้นอกจากน้ี ควรมีหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นเขา้มาให้ความรู้เก่ียวกบัการท านาให้เหมาะสมกบับริบทของสภาพแวดลอ้ม
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 
4.3.2 กรณตีัวอย่างรายที่ 2 : ข้าวเปลอืก (นามสมมติ) 
ขา้วเปลือก (นามสมมุติ) เป็นคนในชุมชนบา้นขา้วงาม โดยก าเนิด เพศชาย ปัจจุบนัอาย ุ   

59 ปี สมรสแลว้ มีลูก 2 คน จบการศึกษาสูงสุดในระดบั ประถมศึกษา มีอาชีพหลกัคือการท านา 
และประกอบอาชีพเสริมดว้ยการรับจา้ง เม่ือถามถึงรายไดต่้อเดือน ขา้วเปลือก (นามสมมติ) ไม่
สามารถระบุรายได้ต่อเดือนอย่างแน่นอนได ้เน่ืองจากจะมีรายได้หลกัแค่ช่วงขายขา้วได้เท่านั้น 
ส่วนการรับจา้งรายไดไ้ม่แน่นอน บางคร้ังมีงาน บางคร้ังไม่มีงาน 

4.3.2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบอาชีพท านา 
ขา้วเปลือก (นามสมมติ) เล่าให้ฟังวา่ท านามาราว 50 ปีแลว้ โดยปัจจุบนัเช่าท่ีดิน

ส าหรับท านารวมทั้งส้ิน 30 ไร่ เน่ืองจากไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง เสียค่าเช่า 1,500 บาทต่อไร่ต่อปี 
เป็นการท านาดว้ยตนเองและมีการจา้งเป็นบางส่วน ซ่ึงพื้นท่ีท านาอยูใ่นเขตชลประทาน ขา้วเปลือก 
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(นามสมมติ) ท านาเพื่อขายผลผลิตเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เก็บไวส้ าหรับการบริโภค ด้วยพื้นท่ี
ดงักล่าวเป็นดินเหนียวจึงจ าเป็นตอ้งปลูกขา้วเจา้พนัธ์ุ กข 31 และ กข 41 เป็นหลกั เพราะขา้วพนัธ์ุ
อ่ืนไม่ใหผ้ลผลิตท่ีดีนกั แต่ก่อนหนา้น้ีเคยปลูกขา้วเจา้พนัธ์ุพิษณุโลก ในรอบ 1 ปี ขา้วเปลือก (นาม
สมมติ) จะท านาจ านวน 2  รอบ ซ่ึงรอบแรกจะเร่ิมช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน (เก็บเก่ียวเดือน
กุมภาพนัธ์) และอีกรอบช่วงเดือนเมษายน (เก็บเก่ียวเดือนกรกฎาคม) โดยดูจากปริมาณน ้ าในแต่ละ
ปีเป็นหลกั การท านาอาจมีการคลาดเคล่ือนต่างกนักนัไปในแต่ละปี ส าหรับช่วงเดือนท่ีไม่ไดท้  านา
เน่ืองจากตอ้งเวน้ไวเ้พื่อเล่ียงน ้ าท่วมท่ีจะเกิดข้ึนเป็นประจ าในพื้นท่ี ดา้นตน้ทุนในการท านาแต่ละ
คร้ังอยูท่ี่ประมาณ 4,000 - 5,000 บาทต่อไร่  ซ่ึงผลผลิตโดยเฉล่ียต่อคร้ังจะไดป้ระมาณไม่เกิน 80 ถงั 
เม่ือหกัค่าใชจ่้ายแลว้จะไดก้ าไรประมาณ 1,000 บาทต่อไร่ ขา้วเปลือก (นามสมมติ) ไม่มียุง้ฉางเป็น
ของตนเอง ดงันั้น เม่ือถึงเก็บเก่ียวขา้วเรียบร้อยแลว้จะน าไปขายท่ีโรงสีเลย 

4.3.2.2 วถีิชีวติชาวนา วธีิการผลิต และภูมิปัญญาขา้ว  
ขา้วเปลือก (นามสมมติ) ได้เล่าให้ฟังว่า การท านาในอดีตและปัจจุบนัมีการ

เปล่ียนแปลงไปหลายอยา่ง เดิมในอดีตชาวนาไม่จ  าเป็นตอ้งใชส้ารเคมี เป็นการปลูกตามธรรมชาติ 
ซ่ึงผลผลิตก็ไม่ไดม้ากเท่าในปัจจุบนั จะอยูท่ี่ประมาณ 50 - 60 ถงั และสภาพอากาศยงัไม่ร้อนมาก
เช่นทุกวนัน้ี ฝนตกตามฤดูกาล ขณะท่ีการท านาในปัจจุบนัอากาศร้อนจดัเกิดผลกระทบต่อขา้ว
มากมาย บางคร้ังเกิดปรากฏการณ์ ขา้วเหลือง ท าให้ขา้วแกร็นไม่เจริญเติบโตเต็มท่ี ตอ้งใช้ยาเร่ง 
เกิดแมลง เพล้ีย นอกจากน้ีดว้ยสภาพเศรษฐกิจท าให้ตอ้งใชทุ้กวิถีทางเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีคุม้ทุน ไม่
วา่จะเป็นการเพิ่มปุ๋ยหรือการฉีดยา 

แต่การด าเนินชีวิตตามวิถีชาวนาของขา้วเปลือก (นามสมมติ) ก็ยงัคงไม่แตกต่างไป
จากเดิม นัน่คือทุกวนัในฤดูการท านาตอ้งต่ืนแต่เชา้เตรียมตวัเขา้ท่ีนาไปดูแลขา้ว แลว้แต่วา่วนัไหน
จะเร่ิมไปก่ีโมง ช่วงเท่ียงกลบัมาพกัผอ่นท่ีบา้น และช่วงเยน็ออกไปอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงแต่ละคร้ังท่ีเขา้ท่ี
นาจะใชเ้วลาอยูต่รงนั้นไม่ต ่ากวา่ 3 - 4 ชัว่โมง ส่วนช่วงท่ีไม่ไดท้  านา ขา้วเปลือก (นามสมมติ) จะ
ออกไปรับจา้งท างานก่อสร้าง 

ขา้วเปลือก (นามสมมติ) ยงัเล่าใหฟั้งอีกวา่ แมย้คุสมยัจะเปล่ียนไปแต่เขายงัคงปฏิบติั
ตามความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่โบราณ ทุกคร้ังท่ีท านาจึงมีการท าขวญัขา้ว เป็นการรับขวญัเม่ือ
ขา้วตั้งทอ้ง หรือท่ีบางคร้ังเรียกกนัวา่รับขวญัแม่โพสพ มีความเช่ือว่าจะท าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ 
ขา้วเปลือก (นามสมมติ) บอกอีกดว้ยว่าทั้งเร่ืองความเช่ือและวิธีการท านาต่างๆ นั้น เขาไดรั้บการ
ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ เป็นภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงเขาเองก็ไดเ้ร่ิมถ่ายทอดวิธีการท านาให้กบัลูก
ของเขาแลว้เช่นกนั แมว้า่ลูกจะท างานประจ าท่ีโรงงานในพื้นท่ี แต่เม่ือถึงช่วงการท านาก็เขา้มาช่วย
ดว้ย 
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ส าหรับการท านาของขา้วเปลือก เร่ิมจากการข้ึนน ้ า ทิ้งไว ้1 - 2 วนั จึงไถและหมกั
เอาไว ้7 - 8 วนั แลว้ท าคราด รอเวลา 1-2 วนัหลงัจากคราดก็ลงมือหวา่น ถดัจากการหวา่นมา 2 วนั 
จะฉีดหนา้เทือก คือการฉีดยาคลุมหญา้ไวไ้ม่ให้เกิดวชัพืช จากนั้นอีก 9 - 10 วนั ฉีดคลุมหญา้ใหญ่ 
รอ 3 วนั ข้ึนน ้ าเขา้นา ครบ 20 วนั หวา่นปุ๋ยรอบท่ี 1 ระหวา่งน้ีหากมีแมลงตอ้งฉีดยาก าจดัดว้ย เพื่อ
ไม่ให้ขา้วตาย ถดัไปอีก 15 - 20 วนัใส่ปุ๋ยรอบท่ี 2 ช่วงน้ีตอ้งระวงัไม่ให้น ้ าแห้ง ดูศตัรูพืชทั้งหลาย 
แลว้ก็มารบทอ้งขา้วโดยการใส่ปุ๋ยยเูรีย แลว้จึงรอเก็บเก่ียว ซ่ึงหากเป็นขา้วพนัธ์ุ กข 31 จะเก็บเก่ียว
เม่ือครบเวลาประมาณ 120 วนั ส่วนขา้วพนัธ์ุ กข 41 จะเก็บเก่ียวเม่ือครบเวลาประมาณ 110 วนั 
ระหวา่งรอเก็บเก็บเก่ียวอาจเกิดโรคกบัขา้ว ตอ้งคอยระวงัและดูแลอยูเ่สมอ 

4.3.2.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในวิถีการท านาบนพื้นฐาน            
ภูมิปัญญาในปัจจุบนั 

ในการท านาแต่ละคร้ังขา้วเปลือก (นามสมมติ) จะใช้ทุนของตวัเองท่ีเก็บเอาไว้
ส าหรับลงทุนส่วนหน่ึง และกูเ้งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่วน
หน่ึง นอกจากน้ียงัเขา้ร่วมในกองทุนหมู่บา้น ซ่ึงปัจจุบนัมีสมาชิกจ านวนมาก ท าให้มีเงินหมุนเวียน
ในกองทุนจ านวนมากดว้ยเช่นกนั 

4.3.2.4 ความเก่ียวเน่ืองกบัความมัน่คงทางอาหารในมิติต่างๆ 
จากทศันะของขา้วทิพย  ์ (นามสมมติ) เช่ือว่าการท านาไม่มีวนัหายไปอยา่งแน่นอน 

ตราบใดท่ีตลอดยงัมีความตอ้งการ ชาวนาก็จะยงัคงท านาต่อไปเร่ือยๆ เพราะเป็นอาชีพท่ีท ามาตั้งแต่
บรรพบุรุษ และหลงัจากรุ่นของเขาแลว้ก็ยงัมีรุ่นลูกท่ีจะท าต่อ ดงันั้น ประสบการณ์ ความรู้ วิธีการ
ท านาจะยงัคงอยูแ่ละยงัจะสืบทอดจากรุ่นรุ่น 

นอกจากน้ี ขา้วเปลือก (นามสมมติ) ยงัมีมุมมองว่าความมัน่คงทางอาหารมีความ
เก่ียวขอ้งกบัอาชีพของเขาเองดว้ย กล่าวคือ เขาตอ้งผลิตขา้วท่ีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ตลาด แมว้า่ขา้วเจา้จะไม่ใช่พนัธ์ุหลกัส าหรับการบริโภคในชีวิตประจ าวนัก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดภาวะ
ขา้วเจา้ขาดตลาด นอกจากน้ีเขายงัมองว่าความมัน่คงทางอาหารก็เร่ิมจากในครอบครัวตนเองดว้ย
ดว้ย นัน่คือผลผลิตขา้วของเขาท่ีมีคุณภาพสูงสุดของมาตรฐานขา้วท่ีขายในทอ้งตลาด จะท าให้เขา
ไดเ้งินสูงสุดจากเพดานราคาขา้ว ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัราคารับซ้ือขา้วในขณะนั้น และนโยบายของภาครัฐ
ดว้ย ซ่ึงแมร้ายได้จากการท านาจะเป็นรายได้หลกัท าให้พออยู่ได้ แต่ก็ตอ้งท าอาชีพเสริม เพื่อให้
ครอบครัวด าเนินชีวติไดอ้ยา่งไม่ติดขดั สามารถเลือกบริโภคในส่ิงท่ีดี มีประโยชน์ รสชาติดีได ้โดย
ตอนน้ีครอบครัวยงัใชชี้วติแบบพอเพียงอีกดว้ย 

4.3.2.5 ปัญหา อุปสรรค เก่ียวกบัการท านา 
ขา้วเปลือก (นามสมมติ) เล่าถึงวา่ปัญหาหลกัๆ ท่ีเขาพบเจออยูเ่สมอ ประกอบดว้ย 
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1) ขา้วเป็นโรค เช่น เช้ือรา ใบขาว ใบแดงคอร่วง ไม่มีเน้ือ 
2) สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน ส่งผลใหข้า้วลีบ มีเมด็นอ้ย 
3) ราคาขา้วไม่คงท่ี บา้งคร้ังต ่าเกินไป 
4) ขาดความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบัขา้ว ทั้งการจ ากดัโรคท่ีเกิดข้ึนใหม่ พนัธ์ุขา้ว

ใหม่ รวมถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ 
4.3.2.6 ขอ้เสนอแนะ 
ขา้วเปลือก (นามสมมติ) เสนอให้รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดราคาขา้ว

โดยค านึงถึงชาวนาเป็นหลกั และมีมาตรการป้องกนัการถูกเอารัดเอาเปรียบจากโรงสีหรือพ่อคา้คน
กลาง และยงัอยากให้มีผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาให้ความรู้หรือขอ้มูลใหม่ๆ เก่ียวกบัการท านาอยูเ่สมอ เพื่อ
น าไปพฒันาการท านาของตนใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี 

 
4.3.3 กรณตีัวอย่างรายที่ 3: ข้าวสาร (นามสมมติ) 
ขา้วสาร (นามสมมุติ) เป็นคนในชุมชนบา้นขา้วงาม โดยก าเนิด เพศชาย ปัจจุบนัอายุ 66 ปี 

สมรสแลว้ มีลูก 2 คน จบการศึกษาสูงสุดในระดบั ประถมศึกษา มีอาชีพหลกัคือการท านา ไม่มี
อาชีพเสริม แต่ลูกคนโตท างานประจ า ส่วนลูกคนเล็กช่วยท านา ขา้วสาร (นามสมมติ) ไม่สามารถ
ระบุรายไดต่้อเดือนได ้เพราะจะมีรายไดแ้ค่จากตอนขายขา้วไดใ้นแต่ละคร้ังเท่านั้น 

4.3.3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบอาชีพท านา 
ขา้วสาร (นามสมมติ) ท านามาประมาณ 30 - 40 ปี บนท่ีดินจ านวน 60 ไร่ เป็นท่ีดิน

ของตนเอง 10 ไร่ อีก 50 ไร่ เช่าในราคา 1,000 บาทต่อไร่ต่อปี ด าเนินการโดยตนเองและลูกคนเล็ก 
ท่ีบา้นมีรถตีดินเป็นของตนเอง แต่มีการจา้งในขั้นตอนการหวา่น พื้นท่ีท านาอยูใ่นเขตชลประทาน 
เน่ืองจากพื้นท่ีเป็นดินเหนียว ขา้วสาร (นามสมมติ) จึงปลูกขา้วเจา้พนัธ์ุ กข 41 ไวส้ าหรับขายเพียง
อยา่งเดียว โดยลงทุนประมาณ 50,000 - 60,000 บาท จะไดผ้ลผลิตโดยเฉล่ียประมาณ 50 ถงัถึง 1 
เกวียน เป็นรายไดป้ระมาณ 300,000 บาท โดยยงัไม่หักตน้ทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละปีขา้วสาร 
(นามสมมติ) จะท านา 2 รอบ รอบแรกเร่ิมช่วงเดือนพฤศจิกายน (เก็บเก่ียวปลายเดือนมีนาคม) และ
อีกรอบจะเร่ิมปลายเดือนเมษายน (เก็บเก่ียวประมาณเดือนสิงหาคมหรือกนัยายน) เม่ือเก็บเก่ียว
ผลผลิตแลว้จะขายใหก้บัโรงสีเลยเพราะไม่ไดท้  ายุง้ฉางเอาไว ้

4.3.3.2 วถีิชีวติชาวนา วธีิการผลิต และภูมิปัญญาขา้ว  
ขา้วสาร (นามสมมติ) บอกวา่ในอดีตการท านาจะเป็นการท านาปี ใชว้ิธีแบบนาด า 

ซ่ึงผลผลิตท่ีได้ไม่ค่อยดีนัก พอปัจจุบนัเปล่ียนมาท านาปรังท าให้ผลผลิตมีจ านวนมากข้ึน ส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดัจากอดีตคือสภาพภูมิอากาศ หากฝนตกมากเกินไป น ้ าเยอะก็ท าให้ขา้วเป็น
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โรค ส่วนช่วงปีหลงัๆ มาน้ีตอ้งเผชิญกบัภยัแลง้ก็ท  าให้ขา้วไม่เจริญเติบโต ซ่ึงชาวนาเองก็ตอ้งเรียนรู้
จากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาแลว้ปรับตวัใหท้นักบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

การด าเนินชีวติตามวถีิชาวนาของขา้วสาร (นามสมมติ) ก็ยงัคงไม่แตกต่างไปจากเดิม 
โดยทุกวนัในฤดูการท านาจะเขา้ท่ีนาไปดูแลขา้วตั้งแต่ 6.00 น. กลบับา้นตอนเท่ียง แลว้กลบัเขา้ท่ีนา
อีกคร้ังช่วงเยน็ หรือบางวนัหากเตรียมอาหารเท่ียงไปเลยก็จะอยู่ท่ีนาทั้งวนั วิถีชีวิตของขา้วสาร 
(นามสมมติ) ช่วงท่ีไม่ไดท้  านาถือวา่เป็นช่วงพกัผอ่น เพราะไม่ไดท้  าอาชีพเสริม 

ขา้วสาร (นามสมมติ) เล่าให้ฟังว่า เขายงัคงปฏิบติัตามความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมา
ตั้งแต่โบราณ ทุกคร้ังท่ีท านาจะท าพิธีแรกนา หรือแรกหวา่น เช่ือวา่จะท าให้ไดผ้ลผลิตดี และท าพิธี
รับขวญัข้าวเม่ือข้าวตั้งท้อง หรือท่ีบางคร้ังเรียกกันว่ารับขวญัแม่โพสพ มีความเช่ือว่าจะท าให้
ผลผลิตอุดมสมบูรณ์อีกดว้ย ซ่ึงความเช่ือและวิธีการท านานั้น เขาไดรั้บการถ่ายทอดมาจากคนรุ่น
ก่อน และสั่งสมความรู้จากประสบการณ์อีกส่วนหน่ึง 

กระบวนการท านาของขา้วสาร (นามสมมติ) เร่ิมจากการตีเทือก ถือเป็นการแช่ฟาง
หมกัดินให้เป็นปุ๋ย พอน ้ าแห้งจึงลงมือท าคราด ตอ้งดว้ยการท าเทือกท่ีนาให้เรียบเสมอกนั แลว้ชกั
ร่องน ้ าเตรียมการหวา่น ครบ 2 วนัลงมือหวา่น ถดัจากหวา่นไป 2 วนั ฉีดยาคลุมหนา้เทือก จากนั้น 
10 - 12 วนั ฉีดยาอีกรอบ เรียกวา่คลุมหญา้ใหญ่ เป็นการฆ่าหญา้ท่ีโต ป้องกนัหญา้แยง่อาหารตน้ขา้ว 
แลว้ข้ึนน ้าใหมิ้ดขา้ว ผา่นไป 20 วนัจึงใส่ปุ๋ยรอบแรก ช่วยให้ขา้วโตดี ช่วงน้ีพกัไวก่้อน แต่คอยดูฉดั
ยาฆ่าแมลงหรือยาบ ารุง ครบ 20 วนัใส่ปุ๋ยรอบ 2 ประมาณวนัท่ี 40 - 60 ขา้วจะเร่ิมตน้กลมใกลต้ั้ง
ทอ้ง ตอนน้ีใส่ปุ๋ยรับทอ้งอีกคร้ัง จากนั้นอีก 10 วนั จึงท าพิธีรับขวญัขา้ว ระหว่างน้ีดูแลขา้วให้ดี 
ของเขาจะเก็บเก่ียวตอนครบ 97 วนั ซ่ึงจะเรียกวา่ขา้วเบา แต่ถา้ปล่อยไวถึ้ง 113 วนั จะเป็นขา้วหนกั
ท่ีมีราคาสูงกวา่ แต่เน่ืองจากช่วงหลงัการท านาไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ค่อนขา้งมากจึงตอ้งจ าใจ
เก็บเก่ียวในช่วงท่ีเป็นขา้วเบาอยู ่

4.3.3.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในวิถีการท านาบนพื้นฐาน            
ภูมิปัญญาในปัจจุบนั 

ในการท านาแต่ละคร้ังขา้วสาร (นามสมมติ) จะกูเ้งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งหมด แต่เม่ือมีรายไดจ้ากการขายขา้วก็จะน าไปช าระหน้ี ในอดีตจึง
ท าให้ครอบครัวเขาเป็นหน้ีพอสมควร แต่ปัจจุบนัน้ีเน่ืองจากรู้จกัประหยดั เก็บออม ไม่ใชจ่้ายอยา่ง
ฟุ่มเฟือย ท าใหไ้ม่มีหน้ีแลว้ 
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4.3.2.4 ความเก่ียวเน่ืองกบัความมัน่คงทางอาหารในมิติต่างๆ 
ขา้วสาร (นามสมมติ) ใหค้วามเห็นวา่การท านาเป็นอาชีพท่ีมีการถ่ายองคค์วามรู้ และ

ประสบการณ์จากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงอยู่เสมอ ซ่ึงถือเป็นการรักษาไวซ่ึ้งอาชีพน้ี เพราะขา้วถือ
เป็นส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีพของมนุษยแ์มว้า่ขา้วท่ีเขาปลูกจะไม่ใช่ขา้วส าหรับบริโภคทัว่ไปก็ตาม 

นอกจากน้ี ขา้วเปลือก (นามสมมติ) ยงับอกอีกดว้ยวา่รายไดจ้ากการขายขา้วแมจ้ะ
ไม่ไดสู้งสุด แต่การมีรายไดส้ม ่าเสมอช่วยให้เขาและครอบครัวสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดไ้ม่ล าบาก มี
กิน มีใช้ไม่อตัคดั สามารถเลือกบริโภคอาหารดีดีได้ทุกม้ือ ถือว่าเป็นการสร้างความมัน่คงทาง
อาหารภายในครอบครัวของเขาเอง และการท าอาชีพของเขายงัส่งผลต่อความมัน่คงทางอาหารของ
สังคม ตราบใดท่ีเขายงัมีผลผลิตออกสู่ทอ้งตลาดอยูเ่สมอ 

4.3.2.5 ปัญหา อุปสรรค เก่ียวกบัการท านา 
ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีขา้วสาร (นามสมมติ) พบเจอตลอดการท านานั้น มีทั้งปัญหาท่ี

แกไ้ขไดแ้ละปัญหาท่ียากจะแกไ้ข ประกอบดว้ย 
1) ปริมาณน ้าท่ีควบคุมไม่ได ้บางทีมากไป บางทีนอ้ยไป 
2) ราคาขา้วท่ีต ่าเกิน ซ่ึงข้ึนอยูก่บันโยบายภาครัฐ 
3) โรคและสัตวร์บกวน ซ่ึงสามารถใชย้าปราบได ้
4) ขาดความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบัการท านา 

4.3.2.6 ขอ้เสนอแนะ 
ขา้วสาร (นามสมมติ) อยากให้หน่วยงานภาครัฐเขา้มาดูแลเร่ืองราคาขา้วอย่าง

จริงจงั เพื่อประโยชน์ของชาวนา เพราะชาวนามีรายไดห้ลกัมาจากการขายขา้วเท่านั้น และเม่ือได้
เงินมาก็ตอ้งน าไปใชห้น้ี ถา้ราคารับซ้ือขา้วสูงข้ึนจะช่วยให้ชาวนาเหลือเงินมากข้ึนดว้ย นอกจากน้ี 
อยากให้มีผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาให้ความรู้ เก่ียวกบัการท านาอยูเ่สมอ เพื่อน าไปพฒันาการท านาของตน
ใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี รู้ทนัโรคภยั และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้

 

4.4 ข้อมูลเกีย่วกบัการประกอบอาชีพท านา 
 

ในส่วนน้ีจะเป็นการสรุปขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวกบัการท านาในบริบทของชุมชนบา้นขา้วงาม 
(นามสมมติ) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท านามาแลว้ระหวา่ง 21 - 40 ปี (ร้อยละ 
33.33)  รองลงมาคือ  ท านามาแลว้ระหวา่ง 1 -  20 ปี (ร้อยละ 26.67) ส่วนท านามาแลว้ระหวา่ง 41 - 50 ปี 
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(ร้อยละ 20.00) ท านามาแลว้ระหว่าง 11 - 20 ปี (ร้อยละ 13.33) และท านามาแลว้ 51 ปีข้ึนไป      
(ร้อยละ 6.67) ตามล าดบั โดยทั้งหมดปลูกขา้วเพื่อขาย (ร้อยละ 100.00) 

การท านาของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่จะท านาบนพื้นท่ีระหวา่ง 21 - 40 ไร่ (ร้อยละ 
33.33) รองลงมาเท่ากนัสองล าดบั คือ ท านาบนพื้นท่ีระหวา่ง 1 - 20 ไร่ และท านาบนพื้นท่ี 61 ไร่ข้ึนไป 
(ร้อยละ 26.67) และท านาบนพื้นท่ีระหวา่ง 41 - 60 ไร่ (ร้อยละ 13.33) ตามล าดบั 

นอกจากน้ียงัพบว่าเป็นการท านาบนท่ีดินของตนเองบางส่วนและเช่าบางส่วนมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 46.67) รองลงมา คือ ท านาบนท่ีดินของตนเองทั้งหมด (ร้อยละ 33.33)  และเช่าท่ีดิน
ส าหรับท านา (ร้อยละ 20.00) ตามล าดบั โดยทุกคนท านาบนท่ีดินซ่ึงอยูใ่นเขตชลประทาน (ร้อยละ 
100.00) 

เม่ือส ารวจเร่ืองพนัธ์ุขา้วท่ีใชป้ลูก พบวา่ ส่วนใหญ่ปลูกขา้วเจา้พนัธ์ุ กข 41 (ร้อยละ 48.15) 
รองลงมา คือ ขา้วเจา้พนัธ์ุ กข 31 (ร้อยละ 25.93) ขา้วเจา้พนัธ์ุพิษณุโลก (ร้อยละ 14.81) และขา้วเจา้
พนัธ์ุ กข 47 (ร้อยละ 11.11) ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัมีตน้ทุนการท านาต่อไร่ต่อคร้ังอยูร่ะหวา่ง 3,001 - 4,000 บาท
ต่อไร่ต่อคร้ัง (ร้อยละ 39.99)  รองลงมาเท่ากนัสองล าดบั คือ ระหวา่ง 2,001 - 3,000 บาทต่อไร่ต่อคร้ัง  
และระหว่าง 4,001 - 5,000 บาทต่อไรต่อคร้ัง (ร้อยละ 20) ถดัมาเท่ากนัสามล าดบั คือ ตน้ทุน
ระหวา่ง 1,000 - 2,000 บาทต่อไร่ต่อคร้ัง ตน้ทุนระหวา่ง 5,001 - 6,000 บาทต่อไร่ต่อคร้ัง และไม่มี
การค านวณตน้ทุนเน่ืองจากด าเนินการเองทั้งหมด (ร้อยละ 26.67) ตามล าดบั 

ซ่ึงจากการท านาในแต่ละคร้ังผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่มีผลผลิตระหวา่ง 70 - 80 ถงั (ร้อยละ 
73.33) รองลงมา คือ มีผลผลิตระหว่าง 91 - 100 ถงั (ร้อยละ 20.00) และมีผลผลิตระหวา่ง 81 - 90 ถงั 
(ร้อยละ 6.67) โดยผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัทั้งหมดไม่มียุง้ฉางเป็นของตนเอง (ร้อยละ 100.00) เม่ือเก็บ
เก่ียวผลผลิตไดจ้ะขายใหก้บัโรงสีทนัที 

รายไดจ้ากการท านาของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 5,001 - 6,000 บาทต่อไร่
ต่อคร้ัง (ร้อยละ 73.33) รองลงมา คือ รายไดร้ะหวา่ง 6,001 - 7,000 บาทต่อไร่ต่อคร้ัง ถดัมาเท่ากนั
สองล าดบั คือ รายไดร้ะหวา่ง 3,000 - 5,000 บาทต่อไร่ต่อคร้ัง และรายไดต้ั้งแต่ 7,001 บาทต่อไร่ต่อ
คร้ังข้ึนไป (ร้อยละ 6.67) ตามล าดบั ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดส้รุปขอ้มูลไวใ้นตารางท่ี 4.3  
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ตารางที ่4.3  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบอาชีพท านา 
 

ข้อมูลพืน้ฐานทั้งหมดของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ จ านวน (n=15)* ร้อยละ (100.00) 
1) ประสบการณ์ในการท านา (ปี) 

1- 10  
11-20  
21-40  
41-50  
51 ปีข้ึนไป 

 
4 
2 
5 
3 
1 

 
26.67 
13.33 
33.33 
20.00 
6.67 

2) วตัถุประสงคใ์นการปลูกขา้ว 
เพื่อขาย 

 
15 

 
100.00 

3) จ านวนพื้นท่ีท่ีใชใ้นการท านา (ไร่) 
1-20  
21-40  
41-60  
61 ไร่ข้ึนไป 

 
4 
5 
2 
4 
 

 
26.67 
33.33 
13.33 
26.67 

 
4) กรรมสิทธ์ิในพื้นท่ีท านา 

เช่าทั้งหมด 
ของตนเองทั้งหมด 
ของตนเองบางส่วนและเช่าบางส่วน 

 
3 
5 
7 

 
20.00 
33.33 
46.67 

5) ท่ีนาตั้งอยูใ่นหรือนอกเขตชลประทาน 
อยูใ่นเขตชลประทาน 

 
15 

 
100.00 

6) พนัธ์ุขา้วท่ีใชป้ลูก 
พนัธ์ุ กข 31 
พนัธ์ุ กข 41 
พนัธ์ุ กข 47 
พนัธ์ุพิษณุโลก 

 
7 

13 
3 
4 

 
25.93 
48.15 
11.11 
14.81 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ข้อมูลพืน้ฐานทั้งหมดของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ จ านวน (n=15)* ร้อยละ (100.00) 
7) ตน้ทุนการท านาต่อไร่ต่อคร้ัง (บาท) 

1,000-2,000  
2,001-3,000  
3,001-4,000 
4,001-5,000 
5,001-6,000 
ไม่ไดค้  านวณตน้ทุน 

 
1 
3 
6 
3 
1 
1 

 
6.67 

20.00 
39.99 
20.00 
6.67 
6.67 

8) ผลผลิตขา้วเปลือกต่อไร่ต่อคร้ัง (ถงั) 
70-80 
81-90 
91-100 

 
11 
1 
3 

 
73.33 
6.67 

20.00 
9) การมียุง้ฉางเป็นของตนเอง 

ไม่มียุง้ฉางเป็นของตนเอง 
 

15 
 

100.00 
10) รายไดจ้ากการท างานต่อไร่ต่อคร้ัง (บาท) 

3,000-5,000 
5,001-6,000 
6,001-7,000 
7,001 บาทข้ึนไป 

 
1 

11 
2 
1 

 
6.67 

73.33 
13.33 
6.67 

 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 

4.5 วถิีชีวติชาวนา วธีิการผลติ และภูมปัิญญาข้าว 
 

4.5.1 กระบวนการ/ขั้นตอน และวธีิการผลติข้าว 
การท านาของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) จะมีลกัษณะเดียวกบักระบวนการท านาในพื้นท่ี

ภาคกลาง โดยเร่ิมจากการคดัเมล็ดพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของดินในพื้นท่ี คือ ดินเหนียว ดงันั้น
ชาวชุมชนจึงเลือกปลูกขา้วเจา้เป็นหลกัเน่ืองจากเป็นพนัธ์ุท่ีสามารถเติบโตได้ดีในดินประเภทน้ี 
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และในอดีตเคยทดลองปลูกพนัธ์ุอ่ืนแต่ได้ผลผลิตไม่ดีนกั ทั้งน้ี การท านาของชุมชนบา้นขา้วงาม 
(นามสมมติ) เปล่ียนแปลงจากการท านาด าในอดีตมาเป็นการท านาปรังท่ีท าให้ผลผลิตของชาวบา้น
ดีข้ึน และใชว้ธีิการหวา่น เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีราบลุ่มเกิดน ้ าท่วมขงัอยูบ่่อยคร้ัง ชาวชุมชนจึงเกิดการ
เรียนรู้ท่ีจะศึกษาสภาพภูมิอากาศก่อนลงมือท านา  

ส าหรับกระบวนการท านาของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) ช่ือเรียกวิธีการของชุมชน
ออกจะมีความแตกต่างจากต าราอยูบ่า้ง แต่เม่ือศึกษาถึงวธีิการและวตัถุประสงคแ์ลว้พบวา่คลา้ยคลึง
กนั นอกจากน้ียงัมีรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาในหลายขั้นตอนอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามแต่ละ
บา้นอาจจะไม่ได้ด าเนินการเช่นเดียวกันทั้งหมด โดยตดับางขั้นตอนออกไปข้ึนอยู่กบับริบทใน
ขณะนั้น เช่น สถานการณ์น ้า สภาพภูมิอากาศ และโรคติดต่อ 

ขั้นตอนแรก คือ การเตรียมดิน/ท่ีนา จะเร่ิมตน้ดว้ยการข้ึนน ้าเพื่อแช่ฟางท่ีหลงเหลือจากการ
ท านารอบก่อนให้กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ จากนั้นท าการตีดินให้ฟูลกัษณะเดียวกบัการไถ เพื่อพลิก
ดินใหส้ัมผสักบัอากาศและออกซิเจน เป็นการท าลายวชัพืชและโรคพืชบางชนิด และยงัเป็นการยอ่ย
ดินให้มีขนาดเล็กลงอีกด้วย ต่อมาเป็นการคราดหรือใช้ลูกทุบ เพื่อเอาเศษวชัพืชออกอีกคร้ังและ
เพื่อใหดิ้นเล็กลงกวา่เดิมจนเหมาะแก่การเจริญเติบโตของขา้ว โดยส่วนใหญ่แลว้ขั้นตอนการเตรียม
ท่ีดินทัว่ๆ ไปจะท าเพียงขั้นตอนน้ี แต่ของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) จากขั้นตอนน้ีจะมีการท า
เทือก เพื่อปรับระดบัพื้นท่ีใหมี้ความสม ่าเสมอ สร้างความสะดวกในการควบคุมดูแลการให้น ้ า และ
ล าดบัสุดทา้ยส าหรับการเตรียมดินของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) คือ การเจาะร่องน ้ าเพื่อ
ความสะดวกในการน าน ้าเขา้ท่ีนา ชาวบา้นไดก้ล่าวถึงเทคนิคเล็กๆ จากประสบการณ์วา่ ในระหวา่ง
ท่ีเตรียมดินนั้นใหแ้ช่ขา้วท่ีจะใชห้วา่นไวล่้วงหนา้เป็นเวลา 1 คืน 

ขั้นตอนท่ี 2 คือ การเพาะปลูก ชาวชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) จะใชว้ธีิหวา่นดว้ยเมล็ด
พนัธ์ุท่ีคดัแยกเก็บไวจ้ากการท านาในคร้ังก่อน ทิ้งไวป้ระมาณ 2 วนั แลว้ท าการคลุมหญา้หรือท่ี
เรียกวา่คลุมหนา้เทือก เป็นการฉีดยาคลุมหญา้ไวไ้ม่ให้เกิดวชัพืช ทิ้งไวป้ระมาณ 8-12 วนั จากนั้น
ฉีดยาอีกรอบ เรียกวา่ คลุมหญา้ใหญ่ เป็นการฆ่าหญา้หรือวชัพืชท่ีโตข้ึนมา ป้องกนัหญา้หรือวชัพืช
แยง่อาหารตน้ขา้ว เม่ือครบ 20 วนั ตั้งแต่เร่ิมหวา่นขา้วจะท าการใส่ปุ๋ยรอบแรก ช่วยให้ขา้วโตดี ซ่ึง
ปริมาณของปุ๋ยจะข้ึนอยูก่บัขนาดของท่ีนา ระหวา่งน้ีจะคอยระวงัแมลงรบกวนหรือโรคพืช หากเกิด
อาการตอ้งฉีดยาก าจดั หรือฉีดยาบ ารุง ถดัไปอีก 15-20 วนั จะใส่ปุ๋ยรอบสอง ในช่วงน้ีเทคนิค คือ 
ตอ้งคอยระวงัไม่ใหน้ ้าแหง้และคอยระวงัศตัรูพืช และสุดทา้ยเม่ือถึงวนัท่ีประมาณ 40-60 นบัจากวนั
หวา่น ขา้วจะเร่ิมตั้งทอ้ง ชาวบา้นจะใส่ปุ๋ยยเูรียเพื่อรับทอ้งขา้ว ช่วงน้ีตอ้งรักษาระดบัน ้ าให้ท่วมท่ีนา
อยูเ่สมอเพื่อป้องกนัสัตวร์บกวน และรอเก็บเก่ียว 



101 

ขั้นตอนท่ี 3 ผลผลิตขา้วเจา้ของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) จะเก็บเก่ียวไดเ้ม่ือครบ 
100-120 วนั จะเป็นขา้วท่ีมีคุณภาพสูง ไดร้าคาสูง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น น ้ าท่วม จะเก็บ
เก่ียวตั้งแต่ครบประมาณ 85-90 วนั แมจ้ะไดร้าคาต ่า แต่ถา้ปล่อยไวข้า้วจะยืนตน้ตาย และเม่ือเก็บ
เก่ียวเรียบร้อยแลว้จะน าส่งโรงสีทนัที เพราะส่วนใหญ่ไม่มียุง้ฉางเป็นของตนเอง 

จากการศึกษากบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัทั้ง 15 ท่าน สามารถสรุปกระบวนการท านาของชุมชน
บา้นขา้วงาม (นามสมมติ) ไดด้งัภาพท่ี 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1  กระบวนการท านาของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ)  
 
 
 

หวา่น 

คลุมหนา้เทือก 

คลุมหญา้ใหญ่ 

ใส่ปุ๋ยรอบแรก 

ฉีดยาคุมแมลง 

ใส่ปุ๋ยรอบสอง 

รับทอ้งขา้ว 

เก็บเก่ียว ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมดิน/ท่ีนา ขั้นตอนท่ี 2 การเพาะปลูก 

ตีดิน 

ข้ึนน ้า 

คราด 

ท าเทือก 

เจาะร่องน ้า 

โรงสี 
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4.5.2 ประเพณ/ีวฒันธรรมทีเ่กีย่วกบัการท านา 
จากการศึกษาเร่ืองประเพณี/วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการท านาในชุมชนบา้นขา้วงาม (นาม

สมมติ) พบวา่ มี 3 พิธีกรรมท่ีถือปฏิบติัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ พิธีรับขวญัแม่โพสพ (ร้อยละ 70.00) 
โดยมีความเช่ือว่าเม่ือท าแล้วจะได้ผลผลิตดี ขา้วเม็ดใหญ่ เพราะเช่ือว่าในตน้ขา้วนั้นมีส่ิงศกัด์ิท่ี
เรียกว่า ขวญัขา้ว หรือ แม่โพสพ นัน่เอง รองลงมา คือ พิธีแรกนา (ร้อยละ 15.00) เพื่อให้เป็นสิริ
มงคลต่อครอบครัวและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยเช่ือวา่จะท าให้ขา้วอุดมสมบูรณ์ และพิธีแรกเก่ียว (ร้อยละ 
10.00)  จะเลือกท าในวนัศุกร์ท่ีถือเป็นวนัดี ก่อนลงมือเก่ียวขา้วจริง เช่ือวา่จะท าให้เก็บเก่ียวไดดี้ ใน
ท่ีน้ีมีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัไม่ไดท้  าพิธีกรรมอะไร (ร้อยละ 5.00) ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดส้รุปขอ้มูลไวใ้น
ตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที ่4.4  แสดงพิธีกรรมเก่ียวกบัการท านาของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) 
 

พธีิกรรมเกี่ยวกบัการท านา จ านวน (n=15)* ร้อยละ (100.00) 
1) พิธีรับขวญัแม่โพสพ 14 70.00 
2) พิธีแรกนา 3 15.00 
3) พิธีแรกเก็บ 2 10.00 

4) ไม่ไดป้ระกอบพิธีกรรม 1 5.00 

 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  

 
4.5.3 วงจรการใช้เวลาในรอบปี 
ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัทั้ง 15 ท่าน จะท านาปีละ 2 รอบโดยรอบแรกส่วนใหญ่จะท านาในช่วง

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์ มากท่ีสุด (ร้อยละ 66.66) รองลงมาจะท านาในช่วงเดือน
ธนัวาคม - เมษายน (ร้อยละ 20.00) และเท่ากนัสองล าดบั ไดแ้ก่ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน -
มีนาคม และช่วงระหวา่งเดือนธนัวาคม - กุมภาพนัธ์ (ร้อยละ 6.67) ตามล าดบั 

ส าหรับการท านาในรอบท่ีสองส่วนใหญ่จะเร่ิมในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 
(ร้อยละ 60.00) รองลงมา คือ ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-กนัยายน (ร้อยละ 20.00) ช่วงระหว่าง
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม (ร้อยละ 13.33) และช่วงระหวา่งเดือนเมษายน - กนัยายน (ร้อยละ 6.67) 
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ตามล าดบั โดยแต่ละวนัทั้ง 15 คนจะเขา้ท่ีนาทั้งส้ิน 2 ช่วง ช่วงเชา้ตั้งแต่เวลาประมาณ 6.00 น.เป็น
ตน้ไป และช่วงเยน็ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นตน้ไป ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้รุปขอ้มูลไวใ้นตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที ่4.5  แสดงวงจรการใชเ้วลาในการท านาของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) 
 

วงจรการใช้เวลาในการท านา จ านวน (n=15) ร้อยละ (100.00) 
1) การท านารอบท่ี 1 

เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์ 
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
เดือนธนัวาคม - กุมภาพนัธ์ 
เดือนธนัวาคม - เมษายน 

 
10 
1 
1 
3 

 
66.66 
6.67 
6.67 

20.00 
2) การท านารอบท่ี 2 

เดือนเมษายน - กรกฎาคม 
เดือนเมษายน - กนัยายน 
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 
เดือนพฤษภาคม - กนัยายน 

 
9 
1 
2 
3 

 
60.00 
6.67 

13.33 
20.00 

 
ทั้งน้ี เม่ือเทียบช่วงเวลาในการท านากบักระบวนการท านาของชาวชุมชน จะอธิบายไดด้งัน้ี 

ส าหรับการท านารอบแรก จะเร่ิมขั้นตอนการเตรียมดิน/ท่ีนาในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธนัวาคม 
โดยมีกระบวนการต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 4.5.1 จากนั้นประมาณ ส่วนในขั้นตอนของการ
เพาะปลูกกินระยะเวลานานท่ีสุด (ประมาณ 2 - 3 เดือน แลว้แต่บา้น) จะอยูใ่นช่วงเดือนธนัวาคม
หรือมกราคมหรือกุมภาพนัธ์ และในขั้นตอนการเก็บเก่ียวจะอยูใ่นช่วงเดือนกุมภาพนัธ์หรือมีนาคม
หรือเมษายน โดยจะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในแต่ละปี 

ส่วนการท านาในรอบท่ี 2 นั้น จะเร่ิมเตรียมดิน/ท่ีนาในช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม 
เขา้สู่ขั้นตอนการเพาะปลูก  ในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนหรือกรกฎาคม และเก็บเก่ียว
ในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมหรือกนัยายน 
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4.5.4 การคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการท านาจุดแด่นจุดแข็งของภูมิปัญญาที่มี
กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญา 

จากการศึกษาจะสังเกตไดว้า่รูปแบบของกระบวนการท านา หรือประเพณีอนัเก่ียวเน่ืองกบั
ภูมิปัญญา ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัทั้ง 15 คน ลว้นแต่มีความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัมาก เน่ืองจากมีการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อน และคนในรุ่นปัจจุบนัก็มีความยินดีท่ีจะถ่ายทอดองคค์วามรู้ทั้งหมดไปยงั
คนรุ่นต่อไป ซ่ึงการถ่ายทอดดงักล่าวบางคร้ังไม่ไดเ้ป็นทางการ แต่กลบัเป็นการสังเกตและร่วมลง
มือปฏิบติัจริงไปพร้อมๆ กนันัน่เอง 

ดงัเช่นท่ีขา้วสวย (นามสมมติ) เล่าให้ฟังวา่ ตนเองเร่ิมท านามาตั้งแต่มาตั้งแต่เด็กๆ จ าไดว้า่
เขา้ไปท่ีนากบัพ่อแม่ตั้งแต่เรียนอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จนถึงตอนน้ีก็มากกวา่ 50 ปี และคลุกคลี
อยู่กบัการ ท านามาเร่ือยๆ จนกระทัง่เป็นอาชีพหลกัในปัจจุบนั อาศยัการสังเกตจากส่ิงท่ีพ่อแม่ท า 
ซ่ึงบางคร้ังก็มีการสอบถามท าใหส้ามารถท านาไดอ้ยา่งทุกวนัน้ี และตอนน้ีเธอก็เร่ิมสอนลูกต่อไป 

ดา้นขา้วสุก (นามสมมติ) ก็บอกคลา้ยคลึงกนัว่า ตนเองสามารถท านามาไดก้ว่า 20 ปี ก็
เพราะอาศยัดูจากคนท่ีเคยท ามาก่อนแล้ว และยินดีเป็นอย่างยิ่งหากใครตอ้งการให้เขาถ่ายทอด
ประสบการณ์ต่อไป เน่ืองจากตนเองไม่มีลูกท่ีจะถ่ายทอดความรู้ตรงน้ีให ้

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่กระบวนการเรียนรู้ในการท านานั้นเกิดจากการ
สังเกตจากคนรุ่นก่อนหรือคนท่ีมีประสบการณ์มาก่อน (ร้อยละ 38.46) การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
(ร้อยละ 38.46) และการพบเจอปัญหา/อุปสรรค (ร้อยละ 23.08) ตามล าดบั 

และการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท านาของชุมชนบา้นขา้วงามประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คือ    
1) การให้ร่วมลงมือปฏิบติัไปดว้ยกนั (ร้อยละ 57.69) และ 2) การสอนดว้ยวาจา (ร้อยละ 42.31) ซ่ึง
ผูศึ้กษาไดส้รุปขอ้มูลไวใ้นตารางท่ี 4.6  
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ตารางที ่4.6  แสดงขอ้มูลกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการท านา 
 

ประเด็นเร่ืองภูมิปัญญาทีเ่กีย่วกบัการท านา จ านวน (n=15)* ร้อยละ (100.00) 
1) กระบวนการเรียนรู้ในการท านา 

สังเกตจากคนรุ่นก่อน/ผูมี้ประสบการณ์ 
การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
การพบเจอปัญหา/อุปสรรค 

 
15 
15 
9 

 
38.46 
38.46 
23.08 

2) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท านา 
การใหร่้วมลงมือปฏิบติัไปดว้ยกนั 
การสอนดว้ยวาจา 

 
11 
15 

 
42.31 
57.69 

 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
 

จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นขา้วงาม* เป็นไปตามกระบวนการก าเนิด    
ภูมิปัญญาท่ีประกอบดว้น 2 ส่วนส าคญั คือ ปัจจยัพื้นฐาน อนัหมายถึงขอ้มูลเก่า องคค์วามรู้เก่า และ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ีสั่งสมมาแต่ดั้งเดิม ในท่ีน้ี คือ ความรู้และประสบการณ์ของบรรพบุรุษท่ี
ไดถ่้ายทอดมาสู่คนรุ่นหลงั และอีกส่วน คือ คน ซ่ึงถือเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะจะเป็นผูน้ าเอา
ปัจจยัมาเช่ือมต่อกบัประสบการณ์ของตนเอง และมาผสมผสานกบัวิธีการจดัการ หรือสติปัญญา จึง
เกิดเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสมบูรณ์นัน่เอง 
 

4.6 ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคมของชุมชนในวิถีการท านาบนพืน้ฐานภูมิปัญญาใน
ปัจจุบัน 

 
จากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางสังคมของชุมชนบา้นขา้วงาม* เป็นชุมชนขนาดไม่ใหญ่ อยู่

แบบพอเพียง มีความใกลชิ้ดสนิทสนมแน่นแฟ้น สามารถใหค้วามช่วยเหลือกนัไดเ้ม่ือถึงฤดูกาล ท า
นา และหากเม่ือบา้นใดมีกิจกรรมต่างๆ ชาวชุมชนจะไปร่วมช่วยเหลือเสมอ อยา่งไรก็ตามแมว้า่แต่
ละครัวเรือนและในชุมชนเองจะสามารถอยู่ไดโ้ดยมีชีวิตแบบพอเพียง แต่การท านาในแต่ละคร้ัง
บางคนยงัตอ้งมีการกูเ้งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือกองทุน
หมู่บา้นมาเพื่อลงทุน ถือเป็นการก่อหน้ีเพื่อรอรายไดห้ลงัจากเก็บเก่ียวขา้วได ้ 
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ทั้งน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่ตอ้งกูเ้งินเพื่อมาท านา (ร้อยละ 40.00) รองลงมา คือ ใช้
เงินของตนเองบางส่วนและกูเ้งินบางส่วน (ร้อยละ 33.33) และใชเ้งินตนเองทั้งหมด (ร้อยละ 26.67) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้รุปไวใ้นตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7  แสดงแหล่งเงินทุนในการท านาของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) 
 

แหล่งเงินทุนในการท านา จ านวน (n=15) ร้อยละ (100.00) 
1) ทุนตนเองทั้งหมด 4 26.67 
2) กูเ้งินทั้งหมด 6 40.00 
3) ทุนตนเองบางส่วนและกูเ้งินบางส่วน 5 33.33 

 

4.7 ความเกีย่วเน่ืองกบัความมัน่คงทางอาหารในมติต่ิางๆ 
 

ประเด็นเร่ืองความมัน่คงทางอาหารในทศันะของชาวชุมชนบ้านข้าวงาม* มีความ
เก่ียวเน่ืองกบัอาชีพการท านาทั้งส้ิน โดยมีประเด็นหลกั ไดแ้ก่ การคงอยูข่องอาชีพ ในความหมายวา่
การท านาจะไม่สูญหายไปจากสังคมไทย เพราะถือเป็นอาชีพท่ีส าคญัต่อการผลิตอาหารให้กบัสังคม 
รวมถึงการมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ผลผลิตตอ้งมีปริมาณมาก สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
มีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากนโยบายราคาขา้วท่ีเอ้ือต่อชาวนา ประเด็นดงักล่าวเหล่าน้ีจึงช่วยให้ครอบครัว
ชาวนาเองนั้นเกิดความมัน่คง สามารถเขา้ถึงอาหารท่ีมีคุณค่า ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการอยูเ่สมอ 

โดยผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่บอกว่าประเด็นความมัน่คงทางอาหารท่ีส าคญั คือ ราคา
รับซ้ือขา้วท่ีสูง (ร้อยละ 40.62) รองลงมา คือ ผลผลิตขา้วท่ีไดมี้คุณภาพสูง (ร้อยละ 34.38) ถดัมา คือ 
การด ารงอยูข่องอาชีพท านา (ร้อยละ 18.75) และผลผลิตขา้วมีปริมาณสูง (ร้อยละ 6.25) ตามล าดบั 
ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดส้รุปขอ้มูลไวใ้นตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8  แสดงประเด็นความมัน่คงทางอาหารในทศันะของชุมชน 
 

ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร จ านวน (n=15)* ร้อยละ (100.00) 
1) การด ารงอยูข่องอาชีพท านา 6 18.75 
2) ผลผลิตขา้วมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 11 34.38 
3) ผลผลิตขา้วมีปริมาณสูง 2 6.25 
4) ราคารับซ้ือขา้วสูง 13 40.62 

 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
 

4.8 ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการท านา ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่บอกว่า เป็นเร่ืองของราคา
ขา้วท่ีตกต ่า (ร้อยละ 32.60) รองลงมา คือ โรคท่ีเก่ียวกบัขา้ว (ร้อยละ 28.26) ภยัแลง้ (ร้อยละ 21.74) 
สัตวร์บกวน (ร้อยละ 8.70) น ้าท่วม (ร้อยละ 4.35) และขาดความรู้ใหม่ๆ (ร้อยละ 4.35) ตามล าดบั  

ทั้งน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัไดเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ขไ้ว ้2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ภาครัฐตอ้งก าหนด
นโยบายราคาขา้วให้สูงข้ึนเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อชาวนาวอย่างแทจ้ริง (ร้อยละ 73.68) และ 2) ให้
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มาให้ความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบัการท านาอยู่เสมอ (ร้อยละ 26.32) ซ่ึงผู ้
ศึกษาไดส้รุปขอ้มูลไวใ้นตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9  แสดงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 

ประเด็นเร่ืองภูมิปัญญาทีเ่กีย่วกบัการท านา จ านวน (n=15)* ร้อยละ (100.00) 
1) ปัญหา/อุปสรรคในการท านา 

โรคท่ีเก่ียวกบัขา้ว 
สัตวร์บกวน 
ภยัแลง้ 
น ้าท่วม 
ราคาขา้วตกต ่า 
ขาดความรู้ใหม่ๆ 

 
13 
4 

10 
2 

15 
2 

 
28.26 
8.70 

21.74 
4.35 

32.60 
4.35 

2) ขอ้เสนอแนะ 
ใหผู้เ้ช่ียวชาญ/ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มาใหค้วามรู้ 
ภาครัฐก าหนดนโยบายราคาขา้วใหสู้งข้ึน 

 
5 

14 

 
26.32 
73.68 

 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

 
4.9 สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาสามารถสรุปบริบทท่ีเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาข้าวซ่ึงมีผลต่อความมัน่คง       
ทางอาหารในทศันะของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) ดงัน้ี  

 
4.9.1  บริบทชุมชน 
พบว่าการถือครองท่ีดินในพื้นท่ียงัคงเป็นชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงบาง

ครอบครัวท านาในท่ีดินของตนเอง แต่บางครอบครัวเช่าท่ีนาของคนอ่ืนในชุมชน และนิยมปลูก  
ขา้วเจา้เป็นหลกัเพราะลกัษณะพื้นท่ีท่ีเป็นดินเหนียว โดยมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้อนัไดแ้ก่ วิธีการ 
กระบวนการ ตลอดจนวฒันธรรม ความเช่ือต่างๆ ผ่านบรรพบุรุษและผูรู้้ในชุมชนหรือครอบครัว   
จึงหล่อหลอมเป็นภูมิปัญญาท่ีมีความเฉพาะของชุมชน 
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4.9.2  บริบทภายในประเทศ 
นโยบายของรัฐบาลนบัวา่มีผลต่อความมัน่คงทางอาหารของชุมชนอยา่งยิ่ง โดยชาวชุมชน

มีความตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดราคารับซ้ือขา้วให้สูงข้ึน เน่ืองจากการผลิต
ขา้วของชุมชนไม่ไดมี้ไวเ้พื่อรับประทานในครัวเรือน แต่เป็นการผลิตเพื่อขายทั้งหมด ดงันั้น การท่ี
ครัวเรือนจะมีความมัน่คงทางอาหารอยา่งแทจ้ริงจึงตอ้งอาศยัรายไดจ้ากการขายขา้วเป็นหลกั ท าให้
ตอ้งพึ่งพิงกลไกดา้นราคาจากภาครัฐเป็นส าคญั 

นอกจาก น้ี  ช าว ชุมชนยังให้ความส าคัญกับการ เ รี ยน รู้ ส่ิ ง ใหม่ ท่ี เ ก่ี ย วข้องกับ
เทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ซ่ึงชาวชุมชนเห็นวา่จะสามารถช่วยให้การผลิต
ขา้วไดผ้ลผลิตท่ีคุณภาพดีข้ึน และไดป้ริมาณมากข้ึนอีกดว้ย 

 
4.9.3  บริบทภายนอกประเทศ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการท านาของชาวชุมชน 

เน่ืองจากบางช่วงแลง้จดั บางช่วงน ้ าท่วมขงัเป็นเวลานาน และยงัน ามาซ่ึงโรคท่ีเก่ียวกบัขา้วอีกดว้ย 
ท าใหช้าวชุมชนตอ้งปรับการท านาโดยค านึงถึงฤดูกาลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม 
ไม่พบว่าปัจจยัเร่ืองวิกฤตอาหาร การแย่งพื้นท่ีเพาะปลูกของพืชพลงังาน และนโยบายดา้นการคา้
เสรี มีผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารของชาวชุมชน 

 
 



บทที ่5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง “ภูมิปัญญาขา้วกบัความมัน่คงทางอาหารในประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์
ในการศึกษา ดงัน้ี 

1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการท านาของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) อ าเภอบางไทร 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และรวบรวมเป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาขา้ว 

2) เพื่อศึกษาผลของภูมิปัญญาขา้วในทอ้งถ่ินต่อความมัน่คงทางอาหารของชุมชนบา้นขา้วงาม 
(นามสมมติ) อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ จากการใช้ภูมิปัญญาขา้วในทอ้งถ่ินต่อ
ความมัน่คงทางอาหาร 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบขอ้มูลแบบวิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key-Informant) ควบคู่กบัการสังเกต จากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัจ านวน 
15 คน รวมทั้ง ยงัไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5.1 สรุปการศึกษา 
 
5.1.1 ภูมิปัญญาในการท านาของชุมชนบ้านข้าวงาม* 
จากการศึกษาเร่ือง “ภูมิปัญญาขา้วกบัความมัน่คงทางอาหารไทย” ในบริบทของชุมชนบา้น

ขา้วงาม (นามสมมติ) พบวา่ 
5.1.1.1 ภูมิปัญญาดา้นกระบวนการท านาของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ)  
แต่เดิมชุมชนบา้นขา้วงาม* ทดลองปลูกขา้วมาหลากหลายสายพนัธ์ุ แต่ทา้ยท่ีสุด

เพราะพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นดินเหนียวท าให้ขา้วเจา้เป็นพนัธ์ุท่ีสามารถเติบโตไดดี้และให้ผลผลิตดี
ท่ีสุด นอกจากน้ี จากการพฒันาภูมิปัญญาของชาวชุมชนยงัท าให้การท านาไดเ้ปล่ียนแปลงจากการ
ท านาด าในอดีตมาเป็นการท านาปรังท่ีท าให้ผลผลิตดีข้ึน และใช้วิธีการหว่าน เน่ืองจากเป็นพื้นท่ี
ราบลุ่มเกิดน ้าท่วมขงัอยูบ่่อยคร้ัง 
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และกระบวนการท านาของชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) แม้ว่าจะมีความ
คลา้ยคลึงกบัขอ้มูลอา้งอิง แต่พบว่ามีรายละเอียดปรีกย่อยท่ีเพิ่มข้ึนมาในหลายขั้นตอน อย่างไรก็
ตามแต่ละบา้นอาจจะไม่ได้ด าเนินการเช่นเดียวกนัทั้งหมด โดยตดับางขั้นตอนออกไปข้ึนอยู่กบั
บริบทในขณะนั้น เช่น สถานการณ์น ้า สภาพภูมิอากาศ และโรคติดต่อ 

โดยขั้นตอนแรก คือ การเตรียมดิน/ท่ีนา จะเร่ิมต้นด้วยการข้ึนน ้ าเพื่อแช่ฟางท่ี
หลงเหลือจากการท านารอบก่อนใหก้ลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ จากนั้นท าการตีดินให้ฟูลกัษณะเดียวกบั
การไถ เพื่อพลิกดินให้สัมผสักบัอากาศและออกซิเจน เป็นการท าลายวชัพืชและโรคพืชบางชนิด 
และยงัเป็นการยอ่ยดินให้มีขนาดเล็กลงอีกดว้ย ต่อมาเป็นการคราดหรือใชลู้กทุบ เพื่อเอาเศษวชัพืช
ออกอีกคร้ังและเพื่อให้ดินเล็กลงกว่าเดิมจนเหมาะแก่การเจริญเติบโตของขา้ว โดยส่วนใหญ่แลว้
ขั้นตอนการเตรียมท่ีดินทัว่ๆ ไปจะท าเพียงขั้นตอนน้ี แต่ของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) จาก
ขั้นตอนน้ีจะมีการท าเทือก เพื่อปรับระดับพื้นท่ีให้มีความสม ่าเสมอ สร้างความสะดวกในการ
ควบคุมดูแลการให้น ้ า และล าดบัสุดทา้ยส าหรับการเตรียมดินของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ)  
คือ การเจาะร่องน ้ าเพื่อความสะดวกในการน าน ้ าเขา้ท่ีนา ชาวบา้นไดก้ล่าวถึงเทคนิคเล็กๆ จาก
ประสบการณ์วา่ ในระหวา่งท่ีเตรียมดินนั้นใหแ้ช่ขา้วท่ีจะใชห้วา่นไวล่้วงหนา้เป็นเวลา 1 คืน 

ขั้นตอนท่ี 2 คือ การเพาะปลูก ชาวชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) จะใชว้ธีิหวา่นดว้ยเมล็ด
พนัธ์ุท่ีคดัแยกเก็บไวจ้ากการท านาในคร้ังก่อน ทิ้งไวป้ระมาณ 2 วนั แลว้ท าการคลุมหญา้หรือท่ี
เรียกวา่คลุมหนา้เทือก เป็นการฉีดยาคลุมหญา้ไวไ้ม่ให้เกิดวชัพืช ทิ้งไวป้ระมาณ 8-12 วนั จากนั้น
ฉีดยาอีกรอบ เรียกวา่ คลุมหญา้ใหญ่ เป็นการฆ่าหญา้หรือวชัพืชท่ีโตข้ึนมา ป้องกนัหญา้หรือวชัพืช
แยง่อาหารตน้ขา้ว เม่ือครบ 20 วนั ตั้งแต่เร่ิมหวา่นขา้วจะท าการใส่ปุ๋ยรอบแรก ช่วยให้ขา้วโตดี ซ่ึง
ปริมาณของปุ๋ยจะข้ึนอยูก่บัขนาดของท่ีนา ระหวา่งน้ีจะคอยระวงัแมลงรบกวนหรือโรคพืช หากเกิด
อาการตอ้งฉีดยาก าจดั หรือฉีดยาบ ารุง ถดัไปอีก 15-20 วนั จะใส่ปุ๋ยรอบสอง ในช่วงน้ีเทคนิค คือ 
ตอ้งคอยระวงัไม่ใหน้ ้าแหง้และคอยระวงัศตัรูพืช และสุดทา้ยเม่ือถึงวนัท่ีประมาณ 40-60 นบัจากวนั
หวา่น ขา้วจะเร่ิมตั้งทอ้ง ชาวบา้นจะใส่ปุ๋ยยเูรียเพื่อรับทอ้งขา้ว ช่วงน้ีตอ้งรักษาระดบัน ้ าให้ท่วมท่ีนา
อยูเ่สมอเพื่อป้องกนัสัตวร์บกวน และรอเก็บเก่ียว 

ขั้นตอนท่ี 3 ผลผลิตขา้วเจา้ของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) จะเก็บเก่ียวไดเ้ม่ือครบ 
100-120 วนั จะเป็นขา้วท่ีมีคุณภาพสูง ไดร้าคาสูง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น น ้ าท่วม จะเก็บ
เก่ียวตั้งแต่ครบประมาณ 85-90 วนั แมจ้ะไดร้าคาต ่า แต่ถา้ปล่อยไวข้า้วจะยืนตน้ตาย และเม่ือเก็บ
เก่ียวเรียบร้อยแลว้จะน าส่งโรงสีทนัที เพราะส่วนใหญ่ไม่มียุง้ฉางเป็นของตนเอง 
5.1.1.2 กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการท านา 
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กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการท านาของชาวชุมชนบา้นขา้วงาม* 
สอดคลอ้งกบักระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีไดอ้ธิบายไวว้า่ 1) การท าให้ดูเป็นตวัอยา่ง 
2) การคิดร่วมกนั 3) การสร้างกิจกรรมหรือการท างานร่วมกนั และ 4) การบรรยายหรือเวทีชาวบา้น 

ซ่ึงจากการศึกษานั้นพบวา่ กระบวนการเรียนรู้ในการท านาของชาวชุมชนบา้นขา้วงาม* 
นั้น มีอยู ่3 ประเด็นท่ีส าคญัไดแ้ก่ 1) เกิดจากการสังเกตจากคนรุ่นก่อนหรือคนท่ีมีประสบการณ์มาก่อน   
2) การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง และ 3) การพบเจอปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการท านา 

ส่วนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท านาของชุมชนบ้านข้าวงามประกอบด้วย 2 
ลกัษณะ คือ 1) การใหร่้วมลงมือปฏิบติัไปดว้ยกนั และ 2) การสอนดว้ยวาจา  

5.1.1.3 วถีิชีวติชาวนาในชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) 
ชาวชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) จะเร่ิมนาฬิกาชีวิตตั้งแต่เวลาประมาณ 5.00 น. 

เป็นตน้ไป โดยจะเขา้ท่ีนาช่วงแรกตอนประมาณ 6.00 น. เพื่อด าเนินการท านาในขั้นตอนต่างๆ และ
ใชชี้วิตอยูจ่นถึงเวลาทานอาหารเท่ียง บางท่านกลบัไปทานอาหารท่ีบา้น บางท่านเตรียมอาหารไป
ดว้ยตั้งแต่เช้า จากนั้นเป็นเวลาพกัผ่อน หรือบางท่านจะใช้ช่วงเวลาตรงน้ีไปประกอบอาชีพเสริม
ต่างๆ เช่น รับจา้ง และเขา้ท่ีนาอีกคร้ังช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. เป็นตน้ไป 

ในแต่ละปีชาวชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) จะท านา 2 รอบ โดยรอบแรกจะมี
อยู ่4 ช่วง ไดแ้ก่ 1) เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์ 2) เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 3) เดือนธนัวาคม - 
กุมภาพนัธ์ และ 4) เดือนธนัวาคม - เมษายน ส าหรับรอบท่ี 2 มีอยู ่4 ช่วงดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) เดือน
เมษายน - กรกฎาคม 2) เดือนเมษายน - กนัยายน 3) เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และ 4) เดือน
พฤษภาคม - กนัยายน  

5.1.1.4 ประเพณี/วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการท านา 
ชาวชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) ยงัคงไวซ่ึ้งประเพณีท่ีสืบทอดกันมาตั้งแต่

โบราณ โดยไดด้ าเนินพิธีกรรมต่างๆ ประกอบดว้ย 1) พิธีรับขวญัแม่โพสพ โดยมีความเช่ือวา่เม่ือท า
แล้วจะไดผ้ลผลิตดี ขา้วเม็ดใหญ่ 2) พิธีแรกนา เพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อครอบครัวและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
โดยเช่ือว่าจะท าให้ขา้วอุดมสมบูรณ์ 3) พิธีแรกเก็บ จะเลือกท าในวนัศุกร์ท่ีถือเป็นวนัดี ก่อนลงมือ
เก่ียวขา้วจริง เช่ือวา่จะท าใหเ้ก็บเก่ียวไดดี้     

5.1.1.5 แหล่งเงินทุนในการท านาของชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) 
ลกัษณะการลงทุนในการท านาแต่ละคร้ังของชาวชุมชนบา้นขา้วงาม ประกอบดว้ย 

1) เงินทุนของตนเองทั้งหมด 2) กูเ้งินจากแหล่งเงินกูท้ ั้งหมด และ 3) เป็นเงินของตนเองบางส่วน
และกูเ้งินบางส่วน  
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5.1.2 ผลของภูมิปัญญาข้าวในท้องถิ่นต่อความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของชุมชน

บ้านข้าวงาม (นามสมมติ) 
จากการทบทวนวรรณกรรมความมัน่คงทางอาหารจะตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ 

ประกอบดว้ย 1) การมีอาหารเพียงพอ หมายถึง การมีอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพท่ี
เหมาะสม 2) การเขา้ถึงอาหาร หมายถึง การเขา้ถึงทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อการหาอาหารท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการ 3) การใชป้ระโยชน์จากอาหาร หมายถึง การใชป้ระโยชน์จากอาหารในการบริโภค 
โดยมีปริมาณอาหารท่ีเพียงพอ มีสุขอนามยั ท าให้ความเป็นอยู่ทางกายภาพไดรั้บการตอบสนอง
อยา่งเพียงพอ และ 4) การมีเสถียรภาพดา้นอาหาร หมายถึง ประชาชนหรือครัวเรือนหรือบุคคลตอ้ง
เขา้ถึงอาหารอยา่งเพียงตลอดเวลา ไม่มีความเส่ียงในการเขา้ถึงอาหารเม่ือเกิดความขาดแคลนข้ึนมา
อยา่งกะทนัหนั  

อยา่งไรก็ตามเม่ือศึกษาขอ้มูลท่ีไดรั้บจากชาวชุมชนบา้นขา้วงาม* พบวา่ ชาวชุมชนไม่ได้
ท านาเพื่อการบริโภคภายในครอบครัว เน่ืองจากข้าวท่ีปลูกไม่ใช่พนัธ์ุส าหรับน ามาบริโภคใน
ชีวิตประจ าวนั ดงันั้น ความมัน่คงทางอาหารในบริบทของชุมชนบ้านข้าวงาม (นามสมมติ) จึง
เก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการขายขา้วนัน่เอง ชาวชุมชนจึงให้ความส าคญักบัคุณภาพของผลผลิต และ
นโยบายดา้นราคาในการรับซ้ือขา้วจากทางรัฐบาลเป็นอย่างมาก เพราะทั้งสองปัจจยัน้ีลว้นมีส่วน
ส าคญัในการก าหนดรายไดค้รัวเรือน ซ่ึงชาวชุมชนบา้นขา้วงาม (นามสมมติ) ยงัไม่มีปัญหาในการ
เขา้ถึงอาหารมากนกั ทั้งยงัมีความมัน่คงทางอาหารระดบัครัวเรือน สามารถใช้รายไดจ้ากการขาย
ขา้วในการเขา้ถึงอาหารอย่างเพียงพอ เป็นอาหารท่ีคุณค่าทางโภชนาการ และไม่ขาดแคลน แต่
ปัญหา คือ การไม่มีเงินออมเพราะตอ้งแบ่งรายไดไ้ปช าระเงินท่ีกู้มาเพื่อท านา และใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว 

 
5.1.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้ภูมิปัญญาข้าวในท้องถิ่นต่อความ

มั่นคงทางอาหาร 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีชาวชุมชนบ้านขา้วงาม (นามสมมติ) ได้รับ

ผลกระทบบ่อยคร้ัง ประกอบดว้ย 1) โรคท่ีเก่ียวกบัขา้ว 2) สัตวร์บกวน 3) ภยัแลง้ 4) น ้ าท่วม 5) ราคา
ขา้วตกต ่า และ 6) การขาดความรู้ใหม่ๆ ซ่ึงมีเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแกไ้ข ้ประกอบดว้ย 1) 
ภาครัฐตอ้งก าหนดนโยบายราคาขา้วให้สูงข้ึนเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อชาวนาวอยา่งแทจ้ริง และ 2) ให้
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มาใหค้วามรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบัการท านาอยูเ่สมอ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ  
 

5.2.1 เชิงนโยบาย 
1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท านาควรตระหนกัถึงความส าคญัของการให้ความรู้

แก่ชาวนา โดยเขา้ใหค้วามรู้ใหก้บัชาวนาในพื้นท่ีอยา่งสม ่าเสมอ เช่น ความรู้เก่ียวกบัพนัธ์ุขา้วใหม่ๆ 
โรคภยัใหม่ๆ รวมถึงวิธีการป้องกนัแก้ไข ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และสถานการณ์ของ
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 

2) ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีนโยบายเก่ียวกบัราคาขา้วท่ีลงตวั กล่าวคือ 
เอ้ือประโยชน์ต่อชาวนา แต่ไม่ท าลายระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ชาวนา และการเขา้ถึงอาหารของประชาชน 

 
5.2.2 เชิงปฏิบัติการ 
 1) ชาวนาในยุคปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งหาอาชีพเสริม รองรับปัญหารายไดท่ี้ไม่แน่นอน

จากการท านาในแต่ละคร้ัง เพื่อความเป็นอยูท่ี่มัน่คงของครัวเรือน 
 2) จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เป็นการถ่ายทอดความรู้ท่ีง่ายและเห็นผลชดัเจนท่ีสุด 
 3) ควรมีการพฒันาขา้วเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าทางการตลาดสูงข้ึน 
 
5.2.3 เชิงวชิาการ 

1) ควรกระตุน้ให้คนรุ่นหลงัเห็นความส าคญัของอาชีพท านา เพื่อรักษาไวซ่ึ้งอาชีพ
น้ีต่อไป 

2) ควรบรรจุภูมิปัญญาในการท านาไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างพื้น
ฐานความรู้ในเร่ืองดงักล่าวในกบัเยาวชนไทย เป็นอีกทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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