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คํานํา
โครงการศึกษาตัวชี้ วดั ความมัน่ คงทางอาหารในระดับชุมชนภาคอีสานนี้ เป็ นผลสื บเนื่อง
จากโครงพัฒนาตัวชี้ วดั ความมัน่ คงทางอาหารที่เหมาะสมกับบริ บทสังคมไทย ที่ดาํ เนิ นการโดย
มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศไทย) ซึ่ งเป็ นการศึกษาตัวชี้ วดั ความมัน่ คงทางอาหารในประเทศ
ไทย เพื่ อ นํา ผลการศึ ก ษาไปพัฒ นาดัช นี ต ัว ชี้ วัด ความมัน่ คงทางอาหารที่ เ หมาะสมกับ บริ บ ท
สังคมไทย โดยจะมีการศึกษาโครงการต่อยอดนําดัชนีตวั ชี้ วดั ความมัน่ คงทางอาหารที่พฒั นาได้จาก
การศึกษาไปทําการวัดความมัน่ คงทางอาหารในพื้นที่ประเทศไทยต่อไป และอาจจะนําไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายความมัน่ คงทางอาหารของประเทศไทยอีกด้วย โดยผ่านกระบวนการของ
การศึกษาข้อมูลจากพื้นที่ทว่ั ทุกภาคของประเทศ เป็ นงานศึกษาที่ร่วมกันระหว่างสถาบันการจัดการ
องค์ความรู ้ เกษตรกรรมยัง่ ยืน ภาคอี ส าน โดยได้รับ ทุ นสนับสนุ นจากมูล นิ ธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน
(ประเทศไทย) และและเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกซึ่ งคณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ในรายงานการศึกษานี้ แบ่งเนื้อหารายงานเป็ น 5 บท คือ บทที่ 1 เป็ นบทนําที่กล่าวถึงความ
เป็ นมาและความสําคัญของการศึ กษา วัตถุ ประสงค์การวิจยั ระยะเวลาในการดําเนิ นงาน บทที่ 2
กล่าวถึงบริ บทและระบบนิเวศน์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บทที่ 3 กล่าวถึงวิธีการศึกษา บทที่ 4
กล่าวถึงบริ บทพื้นที่ และบทที่ 5 ผลการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้สําเร็ จได้ดว้ ยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย คือ ทีมวิจยั ร่ วม ซึ่ งประกอบไปด้วย
คณะทํางานจากเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน คณะทํางานจากมูลนิธิกริ ด (ทุ่งกุลาร้องไห้
จังหวัดร้อยเอ็ด) คณะทํางานจากทีมวิจยั ในพื้นที่ศึกษา จากทั้ง 11 พื้นที่ และผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่
มิได้กล่าวถึง ซึ่ งทางคณะผูศ้ ึกษาขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
คณะผู้ศึ ก ษาหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่า รายงานฉบับ นี้ ถึ ง แม้จ ะเป็ นเพี ย งผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้
ทําการศึกษาประมาณเพียง 6 เดือน ก็ตาม แต่หวังว่าจะมีคุณค่าต่อการพัฒนาตัวชี้ วดั ความมัน่ คงทาง
อาหารที่เหมาะสมกับบริ บทสังคมไทย และยกระดับสู่ การพัฒนานโยบายได้ และยังหวังด้วยว่าจะมี
ผลต่อการกระตุน้ ให้การสนับสนุนการศึกษาในภาคอื่น ๆ ได้เรี ยนรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วย
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ชุมชนกําลังเปลี่ยนแปลง หลายส่ วนเริ่ มมาสนใจเรื่ องอาหารมากขึ้น เรื่ อง
ความมัน่ คงทางอาหารเป็ นประเด็นหนึ่ งที่ถูกพูดถึงมานานแล้ว แต่ที่ผา่ นมาเมื่อกล่าวถึงความมัน่ คงด้าน
อาหาร ก็มกั จะอ้างอิงถึงคําจํากัดความซึ่ งได้กาํ หนดไว้โดย FAO ในมิติต่างๆ ได้แก่ การมีอาหารถึงพร้อม
(Food availability) การเข้าถึงอาหาร (Food Accessibility) เสถียรภาพด้านอาหาร (Food stability) และ
การใช้ประโยชน์ (Food utilization)
อย่างไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับความมัน่ คงทางอาหารในสังคมไทยจะมีมิติที่ลึกซึ้ งและกว้างขวาง
กว่ามิติท้ งั สี่ ดา้ นข้างต้น เนื่ องจากที่มาหลักๆ ของความมัน่ คงทางอาหารในสังคมมาจากปั จจัยการผลิต
การทําการผลิต และการแลกเปลี่ยน (ทางวัฒนธรรมหรื อทางเศรษฐกิ จ) และในแต่ละด้านก็จะเกี่ยวโยง
กับพื้นฐานด้านนิ เวศวัฒนธรรมที่หลากหลาย การพิจารณาความมัน่ คงทางอาหารจึงจําเป็ นต้องสะท้อน
มุมมองท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่มีความแตกต่างหลากหลายด้วยเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น
- สิ ทธิ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร เช่น ที่ดิน นํ้า พันธุ กรรม เป็ นต้น
- ระบบการผลิตที่พ่ งึ พาตนเอง (อิงฐานทรัพยากร ฐานความรู ้) ได้อย่างยัง่ ยืน
- การมีรายได้ที่เพียงพอ และสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเป็ นธรรม (การแลกเปลี่ยน และ
การซื้อขายอาหารในสังคม)
- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู ้ที่เหมาะสม
- การรวมกลุ่ม ความเป็ นสมาชิกองค์กร หรื อ ความเป็ นเครื อญาติของชุมชน
นอกจากนี้ จําเป็ นต้องพิจารณาถึงปั จจัยเสี่ ยงที่นาํ ไปสู่ ความไม่มนั่ คงทางอาหารในปั จจุบนั ด้วย
อาทิเช่ น วิกฤติอาหาร วิกฤติราคานํ้ามัน วิกฤติเศรษฐกิจ ภาวะโลกร้ อน เอฟทีเอ เป็ นต้น รวมทั้งความ
มัน่ คงทางอาหารสามารถเชื่ อมโยงกับความไม่เป็ นธรรมทางสังคมได้ เช่น นโยบายเกี่ ยวกับ “สิ ทธิ การ
เข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียม” หรื อ “สิ ทธิ ที่จะมีอาหารอย่างเพียงพอและมีคุณภาพจากรัฐ” ไปจนถึงความ
มัน่ คงทางอาหารเชิ งอํานาจ หรื อ ระบบการผูกขาดอาหาร ตัวอย่างเช่น การผูกขาดโดยบรรษัท หรื อ การ
ตั้งมาตรฐานอาหารที่เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมระบบอาหาร เป็ นต้น
ทั้งนี้ การพิจารณากรอบแนวคิดเรื่ องความมัน่ คงทางอาหารจําเป็ นต้องพิจารณาถึงมุมมองความ
มัน่ คงทางอาหารของผูค้ นที่อยูใ่ นภาคส่ วนต่างๆ เช่น เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ นักรัฐศาสตร์ นัก
ธุรกิจ และผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น และที่สําคัญคือการนําตัวชี้ วดั เหล่านี้ไปดําเนินการขยายผลเพื่อพัฒนาระบบ
ความมัน่ คงทางอาหารของชุมชนและประเทศต่อไป

2
ลักษณะโครงการ
โครงการการศึ ก ษา “ตัว ชี้ วัด ความมั่น คงทางอาหาร ในภาคอี ส าน” นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
โครงการศึกษา “ตัวชี้ วดั ความมัน่ คงทางอาหาร” ที่จะดําเนินการในขอบเขตทั้งประเทศ โดยโครงการนี้
จะเน้น ดําเนินการในชุมชนในชนบท ทั้งชุมชนเกษตรกรรม ชุ มชนกึ่งเมือง และชุมชนเมืองในพื้นที่ภาค
อีสาน เพื่อให้ได้ภาพของชุมชนในภาคอีสานที่มีวิถีที่เปลี่ยนแปลงภายใต้การพัฒนา ตัวชี้ วดั ความมัน่ คง
ทางอาหาร จะได้ถูกพัฒนาบนฐานสภาพความเป็ นจริ งที่ดาํ รงอยูข่ องชุมชน และจะได้เผยแพร่ ความรู ้จาก
การศึกษานี้ ต่อสาธารณะ โดยความร่ วมมือกับแผนงานฐานทรัพยากรอาหาร และกลุ่มองค์กรต่างๆใน
ภูมิภาคอื่นๆ
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. จะพัฒนาดัชนีช้ ีวดั ความมัน่ คงทางอาหารจากชุมชนอีสานได้อย่างไร
2. ตัวชี้วดั ความมัน่ คงทางอาหารในชุมชนอีสานควรจะเป็ นอย่างไร
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ านเนื้อหา การดําเนิ นงานจะเน้นศึกษาข้อมูลกรอบแนวคิด และรู ปธรรมของความ
มัน่ คงทางอาหารในมุมมองของชุ มชน เพื่อนํามาพัฒนาเป็ นตัวชี้ วดั ความมัน่ คงทางอาหาร ในระดับ
ชุมชน ซึ่ งมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม ประเด็นดังต่อไปนี้
• นิยาม ความหมายความมัน่ คงทางอาหารในมุมมองของชุมชน
• ที่มาของอาหารของชุมชน
• การพึ่งตนเองด้านอาหารของชุมชน
• มิติดา้ นการค้าอาหาร หรื อการพึ่งพิงต่ออาหารจากภายนอกชุมชน และตัวชี้ วดั ในด้านรายได้
หรื อเศรษฐกิจครัวเรื อน และชุมชน
• ปัจจัยเสี่ ยง และศักยภาพในการแก้ไขปั ญหา
• คุณภาพอาหาร มาตรฐาน และโภชนาการ
• ฯลฯ
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ภายใต้กรอบเวลา 6 เดือน จะดําเนินการศึกษา โดยความร่ วมมือกับโครงการ
ในพื้ นที่ ภาคอีส านโครงการอื่ นๆ เช่ น โครงการอี สานมัน่ ยืน ในจัง หวัดอุบ ลราชธานี แผนงานฐาน
ทรัพยากรอาหาร โครงการพัฒนาและเผยแพร่ ความรู ้ นวัตกรรมชุมชน นโยบายเกษตรกรรมยัง่ ยืน ซึ่ งจะ
รับผิดชอบการดําเนินงานและงบประมาณในพื้นที่จงั หวัดยโสธร เป็ นต้น

3

ดังนี้

ดังนั้น พื้นที่ศึกษาที่รับผิดชอบโดยโครงการนี้ รวม 4 จังหวัด 11 ชุ มชน โดยมีรายละเอียดพื้นที่
1) พื้นที่ภู ได้แก่
- บ้านหนองจาน ต. นาหนองทุ่ม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
- บ้านพองหนีบ ต.ศรี ฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
2) พื้นที่นาโคก ได้แก่
- บ้านหนองคู ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- บ้านดงดิบ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
- บ้านโนนยาง ต.กําแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
3) พื้นที่ทุ่ง ได้แก่
- บ้านกู่กาสิ งห์ ต.กู่กาสิ งห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
- บ้านกลางฮุง ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- บ้านป่ าตอง ต.บ้านกู่ อ.ยางสี สุราช จ.มหาสารคาม
4) พื้นที่ทาม ได้แก่
- บ้านกุดขาคีม ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุ รินทร์
- บ้านแมด ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- บ้านส่ องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

กระบวนการและวิธีการศึกษา
กระบวนการศึกษาครั้ งนี้ เน้นการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ในการกําหนดนิ ยามของอาหาร และ
ความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน หลังจากนั้นทางทีมวิจยั จึงได้นาํ นิ ยามของแต่ละพื้นที่มาสังเคราะห์รวม
ให้เป็ นนิยามร่ วมของอีสาน ซึ่ งกระบวนการดําเนินการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทําความเข้าใจกรอบความคิดเรื่ อง “ความมัน่ คงทางอาหารในกลุ่มคณะทํางาน และวางแผน
การทํางานร่ วมกัน
2. ประสานงานกับผูน้ าํ ชุมชนเพื่อวางแผนการศึกษาร่ วมกันในระดับชุมชน
3. จัดเวทีระดมความคิดเห็ นจากกลุ่ มชุ มชนในเรื่ อง นิ ยาม กรอบความคิด ตัวชี้ วดั และการ
จําแนกกลุ่มความมัน่ คงทางอาหารในชุมชนของตนเอง
4. จัดทํา Focus Group ในกลุ่มย่อย ที่มีการจําแนกกลุ่มตามกระบวนการข้างต้น และจัดทํา
เครื่ องมื อในการเก็บข้อมูลกับชุ มชน โดยใช้ตวั ชี้ วดั เบื้ องต้นเป็ นกรอบการออกแบบ
เครื่ องมือ
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5. เก็บข้อมูลกับชุมชน โดยการสุ่ มตามกลุ่มชุมชนที่กาํ หนดไว้ โดยการเก็บข้อมูลรายครัวเรื อน
สุ่ มไม่ต่าํ กว่า 30%
6. ประมวลข้อมูลร่ วมกัน
7. วิเคราะห์ขอ้ มูลกับกลุ่มชุมชน และทบทวนตัวชี้วดั อีกครั้ง
8. สรุ ปตัวชี้วดั และจัดทําเป็ นเอกสารรายงาน
9. ข้อมูลจากการศึกษาจะนําเสนอในเวทีวิชาการที่จดั โดยมูลนิ ธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศ
ไทย) และองค์กรภาคี ความร่ วมมื อ รวมทั้งเป็ นข้อมูล ทางวิช าการสํา หรั บการประชุ ม
สมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ ที่จะมีข้ ึนในปลายปี พ.ศ. 2553
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา รวม 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 – มีนาคม 2553
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ตวั วัดความมัน่ คงทางอาหารจากชุ มชนอีสาน ตามลักษณะนิ เวศน์อีสาน ใน 4 ลักษณะ
นิเวศน์ คือ ทาม ทุ่ง โคก ภู
2. ได้กระบวนการพัฒนาดัชนี ช้ ี วดั ความมัน่ คงทางอาหารที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ใน 11 ชุมชน
3. ชุ มชนอีสานได้ร่วม คิด วิเคราะห์สถานการความมัน่ คงทางอาหารของครอบครัว ชุ มชน
และระหว่างชุมชน
4. ได้แนวทางในการยกระดับการส่ งเสริ มเกษตรกรรมยัง่ ยืน สู่ การสร้างความมัน่ คงทางอาหาร
ของชุมชนในภาคอีสาน
5. ได้ชุดความรู ้ดา้ นความมัน่ คงทางอาหารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลักดันเชิงนโยบาย

บทที่ 2
บริบทและระบบนิเวศน์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.1 บริบททัว่ ไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน
0

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อหรื อภาคอีสาน มีลกั ษณะเหมือนพื้นที่ในกรอบรู ปสี่ เหลี่ยม มีขนาด

ใหญ่กว่าพื้นที่ภาคอื่นๆ ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ท้งั หมดหรื อประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร (106.4 ล้าน
ไร่ ) เป็ นที่ราบสู งขนาดใหญ่ ลาดเอียงจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไปทางทิศตะวันออก สู่ ลุ่มแม่น้ าํ โขง ที่ราบ
0

0

สู งที่กว้างขวางของภาคอีสานคือ ที่ราบสู งโคราช ซึ่ งมีทิวเขาเป็ นขอบ ลักษณะเป็ นแอ่งรู ปก้นกระทะ มีทุ่ง
กุลาร้องไห้เป็ นจุดศูนย์กลางและที่ลุ่มตํ่าของแอ่ง บริ เวณตอนกลางของภาคค่อนไปทางเหนือมีทิวเขาภู
พานกั้น ทําให้เกิดแอ่งอีกแห่ง คือแอ่งสกลนคร มีหนองหารเป็ นจุดตํ่าสุ ดของแอ่ง แอ่งสกลนครมีแม่น้ าํ
เล็ก ๆ ไหลผ่าน คือแม่น้ าํ สงคราม แม่น้ าํ พุง ไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขง เช่นเดียวกับแอ่งโคราชที่มีแม่น้ าํ มูลเป็ น
แม่น้ าํ สายสําคัญ และมีแม่น้ าํ สาขาคือ แม่น้ าํ ชี ลําปาว และแม่น้ าํ พอง ไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขงเช่นเดียวกัน ด้วย
สภาพพื้นที่ที่เป็ นแอ่งและพื้นแผ่นดินเป็ นลูกฟูกคลื่นลอนน้อย ๆ ทําให้เกิดที่ต่าํ บ่อหนอง บึง หรื อมีน้ าํ
ท่วมขังในฤดูฝน
ในอดี ต ป่ าและแหล่ ง นํ้า ในภาคอี ส าน มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ม าก คนอี ส านจึ ง ได้เ ข้า ไปใช้
ประโยชน์จากป่ าและแหล่งนํ้า เพื่อหาอาหาร เก็บของป่ า ล่าสัตว์ หาปลา และเลี้ ยงสัตว์ววั ควาย เพียง
บุกเบิกที่ทาํ กินไว้ปลูกข้าวเท่านั้น วิถีชีวติ ของชาวบ้านเป็ นในลักษณะกินอยูอ่ ย่างเรี ยบง่าย หุ งข้าว กินเนื้อ
ป่ นปลา เก็บผักต้ม ก็ดาํ รงชีวติ อยูไ่ ด้ หากขาดแคลนอาหารหรื อสิ่ งของที่จาํ เป็ นบางชนิด ก็สะสมผลผลิตที่
มีมากในภูมินิเวศน์ของตนเองไปแลกกับภูมินิเวศน์อื่น
อย่างไรก็ตาม เมื่อความเจริ ญของเทคโนโลยีต่าง ๆ มาถึง คนมีความต้องการมากขึ้น วิถีการผลิต
จึงต้องถูกปรับเปลี่ ยน เพื่อให้สามารถดํารงอยู่ได้ วิถีการผลิตเปลี่ยนไปเป็ นการผลิตเพื่อขายตามความ
ต้องการของตลาด พยายามใช้ประโยชน์จากแปลงเกษตรของตนให้เกิดเป็ นรายได้มากที่สุด การเข้าไปใช้
ประโยชน์จากป่ าและแหล่งนํ้าในชุ มชนลดน้อยลง แต่ถึงกระนั้นก็ย งั พบว่า เกษตรกรรายย่อยตามภูมิ
นิเวศน์ต่าง ๆ ก็ยงั เข้าไปใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในชุมชน ทั้งใช้กินเป็ นอาหาร และเก็บไปขาย
เป็ นรายได้เสริ ม เช่น เห็ด หน่อไม้ การเลี้ยงสัตว์ การหาปลา เป็ นต้น
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1. ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
รู ป แบบการตั้ง ถิ่ นฐานบ้า นเรื อ นของคนอี ส านในอดี ต มัก อยู่รวมกัน เป็ นกระจุ ก (Clustered
Settlement) การตั้งบ้านเรื อนตามทางยาวของลํานํ้ามีนอ้ ยมาก หมู่บา้ นอีสานโดยส่ วนมากจะตั้งเป็ นกลุ่ม
บนที่ดอน ถ้าเป็ นหมู่บา้ นที่มีอายุยาวนาน จะมีบา้ นหนาแน่น หากดูตามผังของหมู่บา้ นแต่ละแห่งจะเห็น
ว่ากลุ่มบ้านประมาณ 5-10 หลังคาเรื อนที่อยู่ติดกันหรื อละแวกเดียวกันมักเป็ นเครื อญาติกนั การวางผัง
ของหมู่บา้ นอีสานจะไม่ค่อยมีระเบียบแบบแผน แต่ก็มีทางเดินติดต่อกันได้ทุกครัวเรื อน กล่าวคือการ
สร้างบ้านของชาวอีสานนั้นจะขึ้นอยูก่ บั การเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน และทําเส้นทางติดต่อกับครัวเรื อนอื่นๆ
ส่ วนลูกหลานที่เจริ ญเติบโตมีครอบครัวก็จะสร้างบ้านใหม่ในที่ดินที่ใกล้ชิดกับบ้านเดิมของพ่อแม่
ทําเลการตั้งหมู่บา้ น ก่อนที่รัฐจะเข้ามาควบคุมพื้นที่โดยการออกหนังสื อสิ ทธิ ส.ค.1 และ น.ส.3
ชาวอีสานสามารถโยกย้ายถิ่นชุ มชนไปตั้งอยูพ่ ้ืนที่ซ่ ึ งเป็ นทําเลที่อุดมสมบูรณ์กว่า ที่เรี ยกว่า “สร้างบ้าน
แปงเมือง” ชาวบ้านมีสิทธิ์ ที่จะหาทําเลสร้างหมู่บา้ นใหม่ได้ เพราะยังเป็ นที่วา่ งเปล่า แหล่งนํ้า หรื อที่ลุ่ม
เพาะปลูกข้าวเป็ นต้น การโยกย้ายหมู่บา้ นไปทํากินในที่อุดมสมบูรณ์น้ นั ทําได้ระยะหนึ่ ง ภายหลังต่อมา
พื้นที่จาํ กัด การขยายหรื อโยกย้ายที่ทาํ กิน จึงเปลี่ยนไปเป็ นออกไปรับจ้างในเมืองใหญ่ๆ ระยะสั้นๆ เพื่อ
หารายได้เพิ่มเติมจากการทํานาเพียงอย่างเดียว ส่ วนใหญ่จะเป็ นช่วงเวลาที่วา่ งจากการทํานา
ทําเลการตั้งหมู่บา้ นชนบทของอีสานมีรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่ งจะมีสภาพแวดล้อม
ของหมู่บา้ นเป็ นปั จจัยเอื้อที่สําคัญต่อระบบการผลิต การเพาะปลูกข้าว และดํารงชีพพื้นฐาน เช่ น หนอง
นํ้า ป่ าละเมาะ สําหรับหาพืชผัก และสัตว์ป่า และที่ลุ่มทํานา
โดยส่ วนใหญ่สถานที่ที่ต้ งั หมู่บา้ นจะเป็ นที่ดอนสู ง การตั้งหมู่บา้ นจะรวมกันเป็ นกลุ่มบนที่ดิน
ตามขนาดของพื้นที่ดอน หมายถึง ถ้ามีพ้ืนที่ดอนมากหมู่บา้ นมักจะใหญ่กว่า 100-200 หลังคาเรื อน ถ้า
พื้นที่ดอนขนาดเล็กหมู่บา้ นจะเล็ก เพราะเหตุวา่ ไม่มีพ้ืนที่จะปลูกบ้าน ครอบครัวใหม่ๆ จะแยกไปตั้งบ้าน
อยู่ที่ป ลายนา หรื อย้ายไปตั้งชุ มชนใหม่ เป็ นการขยายหมู่ บา้ นออกไป แต่ ยงั อาศัย สถาบันสําคัญของ
หมู่บา้ นเป็ นหลักอยู่
ที่ราบลุ่ม คือ พื้นที่สําคัญในการทํานาข้าว ซึ่ งเป็ นพืชชนิดเดียวที่หมู่บา้ นอีสานต้องการในอดีต
(ก่อนการส่ งเสริ มการปลูกปอ ปลูกมัน และอ้อย ยางพารา และปาล์ม) ถ้าพื้นที่ลุ่มจํานวนมาก หมายถึง
ผลผลิตของหมู่บา้ นมีปริ มาณมาก หรื ออาจจะหมายถึงการเป็ นหมู่บา้ นใหญ่เกินกว่า 100 หลังคาเรื อน
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หนองนํ้าขนาดใหญ่ หรื อลําห้วย หมู่บา้ นโดยทัว่ ไปมักจะมีหนองนํ้าขนาดใหญ่หรื อลําห้วยเพื่อ
เป็ นที่เก็บนํ้าไว้ใช้อุปโภคบริ โภคยามหน้าแล้ง และอีกประการหนึ่ งเป็ นแหล่งอาหาร เช่ น ปลา กบ เทา
และไข่ผาํ รวมทั้งเป็ นตัวเหนี่ยว ฮวก (ลูกอ๊อดกบ) ฯลฯ
ป่ าละเมาะ บริ เวณปลายนาจะมีป่าละเมาะขนาดใหญ่ เป็ นพื้นทีสาธารณะสําหรับปล่อยวัวควาย
ในฤดู ท าํ นา และยังเป็ นแหล่ งหาฟื น ผักป่ า หาสัตว์เล็กๆ ปั จจุบ นั ถูกบุก รุ กเมื่อมีการส่ งเสริ ม ปลูกพืช
เศรษฐกิ จ เช่ น อ้อย สัมสําปะหลัง ยางพารา เป็ นต้น ปั จจุบนั คงเหลือบางส่ วนที่จาํ เป็ นจริ งๆ เช่ น ป่ าช้า
และป่ าชุมชนขนาดเล็กทีชุมชนอนุรักษ์ไว้ในการเก็บเห็ดหรื อตัดฟื น
อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ ภายในชุ มชนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นทุกระยะอย่างต่อเนื่ อง
กระแสสังคม เทคโนโลยี ความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร และกระแสการพัฒนาจากภาครัฐ ปั จจัยเหล่านี้ ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภายในชุ มชนเอง เกษตรกรได้ออกจากชุ มชน (Move out Community) มา
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่การเกษตรซึ่งแตกต่างจากอดีตที่เคยเป็ นมา
2. ลักษณะดิน
ดินส่ วนใหญ่จะเป็ นดิ นร่ วนที่เป็ นการสะสมของซากพืชซากสัตว์บางแห่ งจะมีหินโผล่ข้ ึนส่ วน
ใหญ่ใช้เป็ นพื้นที่ปลูกพืชไร่ และไม้ ซึ่ งพบในบริ เวณที่เป็ นภูเขา นอกจากนี้ ดินในภาคอีสายังมีลกั ษณะ
เป็ นดิ นทราย หรื อดิ นทรายร่ วน ซึ่ งมีสีจางออกขาวใช้เป็ นทําเลเลี้ ยงสัตว์และปลูกพืชไร่ จะอยู่พบใน
จังหวัดมหาสารคาม และบางส่ วนของจังหวัดขอนแก่น ส่ วนดินร่ วนปนทราย หรื อดินร่ วนปนดินเหนียว
ส่ วนใหญ่ใช้เป็ นพื้นที่ทาํ นา พบในพื้นที่ราบทุ่ง ในเขตจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ร้อยเอ็ด และบางพื้นที่ของจังหวัด
มหาสารคาม นอกจากนี้ ดินพื้นที่ทาม หรื อดินในที่ลุ่ม จะมีสีเข้ม เช่น สี ดาํ หรื อสี เทา เป็ นผลมาจากการ
สะสมของพวกอินทรี ยวัตถุในดินที่มีน้ าํ แช่ขงั จึงมีส่วนทําให้สีเข้มและอนุ ภาคที่ละเอียด ทําให้ดูดซับ
ความชื้ นไว้ภายในดินได้มากขึ้น ซึ่ งเป็ นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์พบในเขตพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด ดินเค็ม
พบในบริ เวณโคกหรื อโนน ที่ มีช้ ันหิ นเกลื อซึ มซาบออกมาตามเชิ งเนิ น เมื่ อนํ้าระเหยไปจึงทิ้งตะกอน
เกลื อ ออกเป็ นคราบสี ข าว บางพื้ น ที่ ค ราบเกลื อ เกิ ด จากการทํา นาเกลื อ ไม่ ถู ก วิ ธี พบในเขตพื้ น ที่
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3. แหล่ งนํา้
แม่น้ าํ ชี เป็ นแม่น้ าํ สายหลักสําคัญของอีสาน มีตน้ กําเนิดมาจากทิวเขาพังเหย ซึ่ งเป็ นสันปั นนํ้า
ของลุ่มนํ้าป่ าสักและลุ่มนํ้าชี แม่น้ าํ ชี ไหลต่อเนื่ องมาจากจังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่านทางตอนใต้ของ
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อําเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสิ นธุ์ และเป็ นเขตแดนกั้นระหว่างจังหวัดกาฬสิ นธุ์ กับจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว
ไหลเข้าไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด ลํานํ้าสาขาที่สาํ คัญ ได้แก่ ลําปาว ลํานํ้ายัง
ลําปาว มี แหล่ งนํ้ากําเนิ ดอยู่บ ริ เวณเทือกเขาภูพาน เป็ นแหล่ งนํ้าที่มีค วามสําคัญของจังหวัด
กาฬสิ นธุ์ ที่นาํ นํ้ามาใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริ โภค ลําปาวมีตน้ นํ้าจากหนองหาน อําเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านอําเภอกุมภวาปี อําเภอศรี ธาตุ และอําเภอท่าคันโท ลงเขื่อนลําปาว ท้ายเขื่อน
ปล่อยนํ้าไหลผ่านอําเภอเมืองกาฬสิ นธุ์ อําเภอกมลาไสย บรรจบแม่น้ าํ ชี ที่บา้ นคุ ยค้อ อําเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด ส่ วนลํานํ้ายัง ต้นกําเนิ ดเกิดจากเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ไหลผ่านจังหวัด
ร้อยเอ็ดและเข้าเขตอําเภอเมืองยโสธร แล้วไหลลงสู่ แม่น้ าํ ชีเป็ นลํานํ้าที่น้ าํ ไหลผ่านเกือบตลอดทั้งปี
4. ป่ าไม้
อีสานประกอบไปด้วย ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเตรี ยมการสงวน ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดกาฬสิ นธุ์และ
จังหวัดขอนแก่น เป็ นแนวเทือกเขาภูพาน เป็ นทิวเขาหิ นปูน เป็ นทิวเขาที่มีขนาดใหญ่ทิวหนึ่ งของภาคนี้
ทิวเขานี้ ได้แบ่งพื้นที่ราบออกเป็ นสองส่ วนใหญ่ ๆ คือ ที่ราบนครราชสี มา-อุบล อยูท่ างด้านใต้ กับที่ราบ
อุดร - นครพนมอยูท่ างด้านเหนื อ ทิวเขาภูพานเริ่ มต้นจากบริ เวณทิศตะวันออกของหนองหาน ในเขต
อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ไปจดลํานํ้าโขงทางด้านเหนื อ
ของปากนํ้ามูล ในเขตอําเภอโขงเจียม มีความยาว ประมาณ 250 กิโลเมตร ส่ วนที่กว้างที่สุด ประมาณ 90
กิโลเมตร ในแนวระหว่างภูหินปูน ซึ่ งอยูท่ างด้านตะวันตกของอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กับภูผานา
ซึ่ งอยู่ทางด้านตะวันตกของอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ส่ วนในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
มหาสารคามนั้นส่ วนมากเป็ นป่ าโคก
5. สั งคมเศรษฐกิจ
รายได้ส่วนใหญ่ข องเกษตรกรในภาคอีส านนั้นไม่ ไ ด้มาจากการเกษตร แต่จะได้ม าจากการ
ประกอบอาชี พอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับจ้าง แหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของเกษตรกร มาจากการรับจ้าง
และรายได้ที่อยูน่ อกภาคการเกษตรทั้งสิ้ น
แม้วา่ คนอีสานมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีช่องทางการหารายได้หลายทาง แต่อย่างไรก็
ดีฐานการดําเนิ นชี วิตของคนอี สานก็ยงั อยู่ในภาคการเกษตร ทั้งนี้ การผลิ ตของเกษตรกรส่ วนใหญ่น้ ัน
มุ่งเน้นสําหรับการบริ โภคเป็ นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม การทําเกษตรของคนอีสานในปั จจุบนั นั้น จะเน้นที่
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การเพาะปลูกข้าวเป็ นหลักเพื่อใช้ในการบริ โภคในครัวเรื อน และจําหน่ วย พันธุ์ขา้ วที่นิยมปลูก ได้แก่
ข้าว กข.6 และข้าวหอมมะลิ 105
6. ครอบครัวคนอีสาน
ครอบครัวอีสานเป็ นครอบครัวขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ของเครื อญาติสูง จึงมีความเหนียวแน่น
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่เครื อญาติและคนภายในชุมชนอีกด้วย การแต่งงานส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 80)
ของคนอีสานจะเป็ นการแต่งงานในหมู่บา้ นเดียวกันภายหลังการแต่งงานนั้นจะอยูภ่ ายในเรื อนฝ่ ายหญิง
ก่อนสักระยะ (ระหว่าง 2-10 ปี ) เพราะผูห้ ญิงนั้นมีภาระต้องดูแลครอบครัว อาจกล่าวได้วา่ สามีภรรยาจะ
อยูร่ ับใช้พอ่ แม่ จนทัง่ ลูกคนถัดไปของครอบครัวจะนําสามีมาอยูช่ ่วยพ่อแม่ หรื อมิฉะนั้นก็ช่วยพ่อแม่จนมี
ลูกคนแรก จึงแยกเรื อนออกไป การปลูกเรื อนจะปลูกอยูใ่ กล้กนั บนที่ดินพ่อแม่มอบให้
2.2 ระบบนิเวศน์ ภาคอีสาน
ด้วยความหลากหลายของลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสาน สามารถแบ่งระบบภูมินิเวศน์
ออกเป็ น 4 ระบบ ได้แก่ ภูเขา โคก ทุ่ง และทาม มีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบนิเวศน์ ภู
ภูมินิเวศน์ ภูเขา มีค่าความสู งมากกว่า 300 เมตรจากระดับนํ้าทะเล สภาพดินมีความชุ่มชื้ น แต่ช้ นั
หน้าดิ นดี มี น้อย ซึ่ ง หากถู กชะล้างหน้า ดิ นบ่อยครั้ งจะเจอหิ นโผล่ ข้ ึนมา เดิ ม เป็ นพื้ นที่ป่ าธรรมชาติ มี
พรรณไม้นานาชนิ ด พื้นที่ส่วนใหญ่ปลู กพืชไร่ ซึ่ งเป็ นพืช เชิ งเดี่ ยว เลี้ ยงสัตว์ และหาของป่ า มีหน่ วย
นิเวศน์ยอ่ ย เรี ยกว่า ฮอม (ภาษาท้องถิ่น) เป็ นพื้นที่ราบขนาดเล็ก เก็บกักนํ้าจากที่สูงตามร่ องเขา กระบะภู
เป็ นไหล่เขาตํ่าลงมาจากสันภู มีที่ราบเล็กน้อยใช้เป็ นที่ต้งั บ้านเรื อน
ลักษณะพันธุ์ขา้ ว ส่ วนใหญ่เป็ นข้าวไร่ เฉพาะถิ่น ซึ่งจะมีคุณลักษณะตามสายพันธุ์ในแต่ละหน่วย
นิเวศน์ยอ่ ย เช่น ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง ข้าวเหนียวอีโง้ง ซึ่งไม่ตอ้ งการนํ้ามาก และปลูกผสมกับพืชไร่ อย่าง
อื่นได้
คนที่อยูอ่ าศัยในภูมินิเวศน์ภูเขา เดิมเป็ นคนพื้นราบที่อพยพขึ้นมาหาที่ทาํ กินใหม่พ่ งึ พิงความอุดม
สมบูรณ์ของดินนํ้าป่ า ทําให้มีความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ เช่น ไทหล่ม ไทด่าน ไทเลย ไทใต้ เป็ นต้น
ซึ่งมักจะตั้งบ้านเรื อนและชุมชน ตามไหล่เขา (กะบะภู) เพราะเชื่อว่าเส้นทางสันภู จะเป็ นเส้นทางเสื อผ่าน
หากตั้งบ้านบนสันภู ผูท้ ี่อยูอ่ าศัยจะไม่มีความสุ ข และไม่ปลอดภัย หรื อบางชุมชนจะลงไปตั้งบ้านเรื อน
ในหุบเขาใกล้แหล่งนํ้า ห้วย เป็ นต้น
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เมื่ อได้ข้ ึ นมาอยู่ก็ ป ลู ก ข้า วไร่ งา ฝ้ าย ก่ อ น และไปล่ า สัตว์ เก็บ หาของป่ า เช่ น เห็ ด หน่ อไม้
ผักหวาน ผักกูด นํ้าผึ้ง ฯลฯ เป็ นอาหารในครอบครัว และแลกเปลี่ยนกับผลผลิตอื่น ๆ ที่ไม่สามารถผลิ ต
ได้บนพื้นที่ภูกบั คนพื้นราบ เช่น ปลา หม้อดิน ไห ฯลฯ ในบริ เวณบ้านก็จะปลูกไม้ผลยืนต้น เช่น ขนุ น
ฝรั่ง มะม่วง น้อยหน่า และพืชที่ใช้ประกอบอาหาร เช่น ข่า ตะไคร้ พริ ก มะละกอ เป็ นต้น
อย่า งไรก็ ตาม เมื่ อ กระแสปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ เข้า มา ทํา ให้เกษตรกรหัน ไปทดลองปลู ก พื ช
เชิงเดี่ยวมากขึ้น เช่น ขิง ข้าวโพด อ้อย ฝ้ าย ถัว่ แดง พริ ก ฯลฯ และต้องประสบกับสภาวะการขาดทุนเมื่อมี
คนพร้ อมใจกันปลู กพืชชนิ ดเดี ยวกัน ซํ้ายังเป็ นพันธุ์ต่างถิ่ นที่ไม่แข็งแรง มีความต้านทานโรคน้อย มี
ปั ญหาโรคแมลงและวัชพืชตามมา ทําให้ตอ้ งอาศัยปั จจัยการผลิ ตจากภายนอกมากขึ้น ทั้งปุ๋ ย-สารเคมี
แรงงาน ฯ ขณะเดียวกันความมัน่ คงทางอาหารในครอบครัวลดลง ต้องซื้ อผัก เนื้อ ข้าวจากภายนอก
ปั ญหาของเกษตรกรในระบบภูมินิเวศน์ภู คือ ปั ญหาเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินทํากิน โดยแปลงของ
ชาวบ้านบางพื้นที่ได้ไปทับที่เขตอุทยานแห่งชาติ ทําให้ไม่สามารถทําการผลิตได้เต็มที่ เช่ น ไม่สามารถ
ลงไม้ผลในพื้นที่ได้ เพราะหากปลูกไปแล้ว ไม่สามารถตัดทิ้งได้ จะเป็ นของอุทยานฯ โดยปริ ยาย หรื อ
พื้นที่บางแห่งเพียงได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ โดยการเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ (ภบท.) ทุกปี
ปั ญหาที่พบอีกประการหนึ่ง คือ เรื่ องการบุกรุ กทําลายป่ าของเกษตรกร เนื่องจากนโยบายรัฐที่ต้ งั
กฎเกณฑ์วา่ พื้นที่บริ เวณใดที่ไม่เคยถูกถากถางเลย จะไม่ออกเอกสารสิ ทธิ ที่ดินทํากินให้ ดังนั้นการแสดง
ความเป็ นเจ้าของ คือการที่ตอ้ งถากถางไร่ แสดงรู ปธรรม ว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่ งเป็ นสาเหตุที่สําคัญ
ที่กดดันให้เกษตรกรต้องตัดป่ าเปิ ดพื้นที่ ทําให้พ้นื ที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ ว
การออกกฎห้ามชาวบ้านนําสัตว์ไปเลี้ยงในป่ า และห้ามเก็บของป่ า ถือเป็ นนโยบายที่คุกคามวิถี
ชีวติ ชาวบ้านอย่างสู ง ทําให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง และในเมื่อไม่มีรายได้ก็จะขยายบุกรุ กที่ทาํ กิน
กิจกรรมหลักทางการเกษตรของเกษตรกรบนภู คือ การปลูกข้าวไร่ ปลูกไม้ผลที่หลากหลายตาม
ไหล่ เช่น น้อยหน่า ลําไย มะขาม ชมพู่ ละมุด ฯ และการปลูกพืชไร่ ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง ฯ ส่ วน
การเลี้ยงสัตว์ มี 4 ลักษณะ คือ วิธีที่หนึ่ งเลี้ยงวัวควายแบบปล่อยธรรมชาติบนภู ไม่ตอ้ งดูแลปล่อยให้หา
กินเอง เมื่อมีเวลาจึงขึ้นไปดู ยามหน้าแล้งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไร่ ข้าวโพดแล้วจึงไปเอาสัตว์ลงมาก็พอดี
กับที่หญ้าบนภูเริ่ มแห้งและน้อยลง วิธีที่สองคือการขึ้นไปสร้างทับวัว (คอกวัว) บนภู บริ เวณเหนือไร่ ข้ ึน
ไป ก็จะไปเลี้ ยงและนอนเฝ้ าบนภูดว้ ยเลย และวิธีที่สาม คือการเลี้ ยงสัตว์ในแปลงไม้ผล โดยปลูกหญ้า
เลี้ยงวัวทิ้งไว้ เช่น หญ้าลูซี่ หญ้าจินนี่ วัวก็ได้กินหญ้า และเล็มใบอ่อนของต้นไม้ได้ดว้ ย ซึ่ งช่วยให้มีความ
หลากหลายของอาหารวัว นอกจากนี้ หญ้าที่ปลูกก็ยงั ช่วยคลุมดิน ให้มีความชุ่มชื้ นตลอดเวลา ไม่ถูกชะ
ล้างหน้าดินเมื่อเกิดฝนตกหนัก ทั้งวัวยังช่วยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ไปในตัวด้วย วิธีที่ สี่ คือ แบบเลี้ยงขังคอก
และเลี้ยงแบบอยูต่ ิดตามวัวควายทั้งวัน เพื่อป้ องกันไม่ให้ววั ควายไปทําลายพืชผลการเกษตรของผูอ้ ื่น
การจัดการนํ้า วิถีการจัดการนํ้าของเกษตรกรในภูมินิเวศน์ภู สามารถจําแนกได้ 3 แบบ คือ 1)
ประปาภูเขา กรณี ที่แปลงอยูใ่ กล้ตน้ นํ้าและลําธารที่อยูส่ ู งกว่าระดับแปลง (นํ้าซําหรื อนํ้าซับ) จะทําฝายกั้น
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เป็ นช่วง ๆ โดยวางท่อส่ งนํ้าเข้าพื้นที่เพาะปลูก ด้วยท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ ว แล้วต่อท่อแยกด้วยท่อนํ้าขนาด
เล็ก (4 หุ น) เพื่อให้เกิดแรงดันนํ้า ในการนําไปใช้ 2) ประปาภูเขา กรณี ที่แปลงอยูใ่ กล้ตน้ นํ้าและลําธารที่
อยูส่ ู งกว่าระดับแปลง (นํ้าซําหรื อนํ้าซับ) โดยจะต่อท่อส่ งนํ้า(ท่อพีวีซี) มากักเก็บนํ้าไว้ในบ่อ/ถังนํ้า แล้ว
ทําระบบนํ้าหยดไปทัว่ แปลง 3) กรณี ที่ไม่มีแหล่งนํ้าใกล้เคียง จะใช้การปลูกพืชพี่เลี้ ยง เช่น กล้วยสลับ
ระหว่างไม้ผล ซึ่ งกล้วยจะช่วยรักษาความชุ่มชื้น และให้ร่มเงาคลุมดินกับไม้ยนื ต้น
การจัดการดิ น ส่ วนมากเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยคอกจากวัวเป็ นหลัก หรื อนําไปหมักรวมกับเศษฟาง
ข้าว และพืชผลที่เหลื อร่ วงหล่น เป็ นปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยหมักชี วภาพ แล้วนําไปใช้ในแปลง หรื อตามโคน
ต้นไม้ กรณี เกษตรกรพื้นที่บา้ นซําผักหนาม ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการ
บํารุ งดินด้วยการไปสร้างคอกวัว (ทับวัว) ให้อยูเ่ หนือแปลง เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างขี้ววั ให้ตกลงมาที่
แปลง ช่วยให้ดินมีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น
กรณี การชะล้างหน้าดิน เกษตรกรพื้นที่บา้ นพองหนีบ ตําบลศรี ฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ได้ปลูกหญ้าลูซี่ตามแนวขวางของพื้นที่ เพราะจะช่วยยึดหน้าดิน และกักดินที่ตกลงมาจากที่สูง ซึ่ งหญ้าลู
ซี่ จะกักดินได้ดีกว่าหญ้าแฝกที่ช่วยเพียงยึดหน้าดินเท่านั้น
การพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ข้อเด่นของระบบภูมินิเวศน์ภู คือ ยังมีป่า
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตาม ฮอม ฮ่อง ห้วย จะเป็ นแหล่งอาหาร และแหล่งไม้ใช้สอยที่จาํ เป็ นสําหรับ
ชุมชน ในปี หนึ่ ง ๆ ชาวบ้านจะเข้าไปเก็บหาของป่ าในแต่ละฤดูกาล เช่ น เห็ด หน่ อไม้ ผักหวาน ผักกูด
ผักหนาม สมุนไพร ฯลฯ ซึ่ งได้อาศัยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา จะรู้วา่ สามารถเก็บหาของป่ าในช่วงเดือน
ไหน ควรจะเข้าไปเก็บเห็ดอะไร
ความเชื่อ วัฒนธรรม ที่เอื้อและสัมพันธ์กบั วิถีการผลิต คนบนภูจะมีการรักษาป่ าเพราะเชื่อว่า ป่ า
เป็ นที่สิงสถิ ตของเจ้า(ผีระดับสู ง) ที่ดูแลทั้งเทือกเขาเรี ยกว่า ปู่ ตาปู่ หลุบ ในต้นไม้แต่ละต้นเองก็จะมีผี
อาศัยอยู่ มีขอ้ ห้ามต่าง ๆ เช่น หากจะตัดต้นไม้ตอ้ งทําพิธีขอขมา ห้ามตัดต้นไม้ใหญ่ริมนํ้า เป็ นต้น แม้ใน
วันที่จะเริ่ ม ปลู ก ข้า ว แม่บา้ นก็จะต้องทํา พิธีไ หว้ ตาแฮก เพื่อขอพรให้ขา้ วงอกงาม ได้ผลดี และช่ วย
ปกป้ องจากศัตรู ขา้ วทั้งหลายและมีความเชื่อว่านํ้าซํา นํ้าซับ เป็ นนํ้าออกมาจากภูเขา สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าป่ าเจ้า
เขาเป็ นผูด้ ลบันดาลให้น้ าํ ออกมาให้มนุษย์ใช้ ซึ่ งชาวบ้านจะถือว่าเป็ นนํ้าศักดิ์สิทธิ์ และดูแลรักษาไว้
2. ระบบนิเวศน์ โคก
ภูมินิเวศน์ โคก เป็ นพื้นที่ลาดเอียงตํ่าถัดลงมาจากภู หรื อพื้นที่เนินสู งนํ้าไม่ท่วมถึง เป็ นที่หรื อเคย
เป็ นป่ ามาก่อน ลักษณะดินเป็ นดินผสมหิ นลูกรัง ดินทราย ผิวดินไม่สมํ่าเสมอ ดินโคกจะไม่อุม้ นํ้า แหล่ง
นํ้ามีนอ้ ย หากเป็ นหน้าฝนจะมีแหล่งนํ้าที่เป็ นนํ้าซับมากมายในบริ เวณที่ต่าํ สุ ดของโคก แต่หน้าแล้งก็จะ
แล้งจัด ดินแห้ง ลักษณะดั้งเดิมจะปกคลุมด้วยป่ าเต็งรัง พบไม้ขนาดเล็ก มีไม้พุม่ ขึ้นปกคลุมดิน
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นอกจากนี้ ยังมีที่ดอน โนน ที่สูงนํ้าไม่ท่วมถึง มีพรรณไม้ขนาดใหญ่สลับขนาดเล็กกันไป ชาด
แดง ตะแบก เม่า เห็ด ผักป่ าธรรมชาติ ฯลฯ ลักษณะแหล่งนํ้า ได้แก่ โสกนํ้า นํ้าคําหรื อนํ้าซับ และลําห้วย
ดินส่ วนใหญ่เป็ นดินทราย
เดิมพื้นที่โคกมีสภาพเป็ นป่ าเต็งรัง ดินขาดความอุคมสมบูรณ์ เนื่องจากมีการชะล้างของหน้าดิน
สู ง ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกแต่อย่างใด จึงมักจะใช้เป็ นแหล่งเลี้ยงสัตว์ วัวควายของคนทุ่ง ในอดีตมี
การเลี้ ยงสัตว์ร่วมกันในหมู่เครื อญาติที่สนิ ทสนมกัน เพื่อช่ วยกันดูแลฝูงสัตว์ และป้ องกันการปล้นวัว
ความจากคนที่อื่น
ต่อมาเมื่อต้องการขยับขยายครอบครัวจึงเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่โคก โดยมักจะตั้งบ้านเรื อนใน
บริ เ วณที่ ค่ อ นข้า งมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น และแหล่ ง นํ้า แล้ว ใช้เ ป็ นแหล่ ง ปลู ก พื ช ไร่ เช่ น มัน
สําปะหลัง ข้าวโพด ฯ แต่เมื่อมีความต้องการที่จะผลิตข้าว เพื่อกินและให้พอขายเป็ นรายได้ จึงมีความ
พยายามปรับพื้นที่โคกหรื อพื้นที่ป่าเดิมเพาะปลูกข้าวไร่ และปรับปรุ งพันธุ กรรมพื้นบ้านให้เหมาะสมกับ
ลักษณะโคกแต่ละแห่ ง มีการเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ วเบา ออกรวงเร็ วให้ทนั ก่อนนํ้าในนาจะแห้งเหื อดเนื่องจาก
สภาพพื้นที่ที่เป็ นดอน เช่น ข้าวเหนียวแม่ฮา้ ง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวหมากม่วย ข้าวเหนี ยวลําตาล
เป็ นต้น
ภูมิปัญญาเดิมการเลือกพื้นที่ของภูมินิเวศน์โคก ภาคอีสาน กล่าวว่า ถ้าเห็น “โคกป่ าเชือก บ่ตอ้ ง
เลือก เอาโลด” หรื อ “ป่ าหว้า ป่ าสะแบง แพงเท่าใดก็ให้ซ้ื อ” เพราะดินมีความชุ่มชื้ นอุดมสมบูรณ์มาก แต่
ถ้าเจอ “ป่ าฮัง ป่ าจิก ให้หยิกเบิ่งก่อน ถ้าดินอ่อนจังเอา” หมายถึงดินบริ เวณนั้นไม่เหมาะกับการเพาะปลูก
หรื อการตั้งบ้านเรื อน ให้ลองจับดูว่าดินนุ่ม ดินดี บา้ งหรื อไม่ก่อนจะเลือกซื้ อที่น้ นั หรื อมองว่าพื้นที่โคก
ตรงใดจะสามารถปรับเป็ นนาได้ ก็ดูที่ความชุ่มชื้นของฝนในเดือนสิ งหาคม หากเดินไปยํ่าแล้วดินมีสภาพ
ฉํ่านํ้า ติดหล่ม (ดินเบ๊อะบ๊ะ) ก็แปลว่าดินอุม้ นํ้าได้บา้ ง สามารถสร้างคันนาปลูกข้าวได้
การเพาะปลูก
การปลูกข้ าว คนในภูมินิเวศน์โคกปลูกข้าวเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั ข้าวนาดอนและข้าวไร่ พันธุ์
ข้าวที่เหมาะสมควรเป็ นพันธุ์ขา้ วที่อายุส้ ัน และต้องการนํ้าน้อย เช่น พันธุ์ขา้ วเหนียวอีโง้ง พันธุ์ขา้ เหนียว
หวิดหนี้ ฯลฯ ปั จจุ บ นั นิ ย มปลู ก เป็ นข้า วที่ ไ ด้รับ การส่ ง เสริ ม จากหน่ วยงานของรั ฐ หรื อมี มูล ค่ า ทาง
การตลาด ได้แก่ ข้าว กข.6 และข้าวหอมมะลิ 105 มากขึ้น เนื่ องจากขายได้ราคาดีกว่า ซึ่ งเป็ นเพราะ
การตลาดชี้ นาํ ให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั และคุน้ เคยเฉพาะข้าวเมล็ดยาว แต่ก็ยงั คงปลูกพันธุ์ขา้ วพื้นบ้านที่ตนและ
ครอบครัวชอบไว้กินด้วย
กรณี ที่พ้ืนที่โคก เป็ นพื้นที่ลาดเอียงติดเชิงเขา เกษตรกรจะปรับพื้นที่ให้เป็ นนาขนาดเล็ก โดยทํา
คันนากั้นตามแนวระดับความสู งเดี ยวกัน (เฉี ยงตามตาดิน) แล้วไล่ระดับนาลงมา ยกคันดินเล็กๆ ไม่สูง
มาก เพื่อให้มีน้ าํ ขังใช้ปลูกข้าวได้ ซึ่ งยังพบได้บา้ งในบางพื้นที่ เช่ น นาโคกระหว่างทางจาก อําเภอกุฉิ
นารายณ์ ไป อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสิ นธุ์
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การปลูกไม้ ผล เนื่ องจากพื้นที่โคกมีความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย ไม่เหมาะสมต่อการทํานาจึง
ได้มีการปรับปรุ งบํารุ งดินเฉพาะบริ เวณที่เป็ นแปลงผัก หรื อไม้ผลให้ดีข้ ึน แล้วปลูก น้อยหน่า ฝรั่ง ขนุ น
กล้วย มะพร้ า ว มะม่ วง นุ่ น ผักบุง้ ผักชี ล าว ผัก ชี ฝรั่ง ผักแป้ น (กุ้ยช่ าย) พริ ก โหระพา กะเพรา ฯลฯ
เพื่อให้เกิดเป็ นรายได้ทดแทน
การปลูกพืชไร่ บางพื้นที่อาจจะไม่ได้ปลูกไม้ผล ก็ใช้เป็ นพื้นที่ปลูกพืชไร่ แทน เช่น ถัว่ ข้าวโพด
มันสําปะหลัง อ้อย ปอ เป็ นต้น
การเลีย้ งสั ตว์ มี 2 แบบ คือ นําวัวควายไปปล่อยทิ้งไว้ในป่ าธรรมชาติ และเลี้ยงสัตว์ในแปลงของ
ตน สัตว์เลี้ยงถือเป็ นรายได้หลักที่สําคัญของคนในภูมินิเวศน์โคก เพราะการผลิตจากพืชอาจได้ผลไม่ดี
เท่าภูมินิเวศน์ภู และทุ่ง จึงต้องทดแทนด้วยการเลี้ยงสัตว์
การจัดการนํ้า ปั จจุบนั มีการขุดบ่อนํ้าบาดาล ตั้งกระจายในแปลง ซึ่ งก็ข้ ึนอยู่กบั นํ้าใต้ดิน ว่ามี
หรื อมีมากน้อยตลอดทั้งปี หรื อไม่ และขุดสระขนาดใหญ่ ลึกราว 2-3 เมตร ไว้เก็บกักนํ้าในแปลง แต่ก็ไม่
สามารถเก็บไว้ได้นาน เพราะดิ นเป็ นดินทราย หรื อบางแห่งเป็ นดินลูกรังไม่อุม้ นํ้า เช่น พื้นที่อาํ เภอปทุม
รัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด บางแห่งปลูกไม้ผล กล้วย หญ้า เพื่อให้ร่มเงา ป้ องกันการระเหยของนํ้า และช่วยยึด
หน้าดินไม่ให้ดินไหลลงไปในสระนํ้า และมีการเลี้ยงปลาในสระเพื่อเป็ นอาหารด้วย
ลักษณะการวางตําแหน่งสระในแปลง ก็ได้คาํ นึงถึงและสังเกต ลักษณะสภาพพื้นที่ เช่น ที่แปลง
ของแม่โสภา อ้วนศรี ได้วางสระตรงบริ เวณที่มีน้ าํ ไหลลงมารวมกัน ยกคันดินขึ้นสู งและกว้างเพื่อใช้ปลูก
ผัก และขุดร่ องเป็ นทางนํ้าขั้นคันดิ นให้น้ าํ ไหลลง บางพื้นที่จะวางตําแหน่งสระในบริ เวณที่ต่ าํ สุ ดของ
แปลงเกษตร เพื่อใช้เก็บกักนํ้าที่ไหลลงมาจากที่สูงให้น้ าํ ไหลลงสระ
การจัดการดิน มีการปรับปรุ งบํารุ งดิน โดยปลูกพืชหลังนา เช่น ถัว่ พุ่ม ถัว่ พร้า ฯ ที่เป็ นชนิดที่ไม่
ต้องใช้น้ าํ มาก หรื อทําปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก จากสัตว์เลี้ ยง และปุ๋ ยจากใบไม้ที่หล่นลงแล้วไถกลบ กับการใช้
จุลินทรี ยท์ อ้ งถิ่น
การจัดการโรคและศัตรู พชื ใช้น้ าํ หมักชีวภาพจากสมุนไพร และพืชผลที่มีอยูใ่ นแปลง มาหมักไว้
และใช้รดสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หากมีไม่มากนักก็ใช้มือบี้ออก
การพึ่งพาและใช้ ประโยชน์ จากฐานทรั พยากรท้ องถิ่น แม้ในระบบภูมินิเวศน์ภู จะมีความอุดม
สมบูรณ์นอ้ ยกว่าระบบภูมินิเวศน์อื่นๆ และไม่มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ ที่จะใช้เพาะปลูก แต่ดว้ ยความอุดม
สมบูรณ์ของป่ าธรรมชาติ ทําให้สามารถไปเก็บหาของป่ า ล่าสัตว์ตามฤดูกาลได้ เช่น เห็ด กระเจียว ไข่มด
แดง นก หาฟื นและไม้ใช้สอยไว้ใช้ในครอบครัว เป็ นต้น
ความเชื่ อ วัฒนธรรม ที่เอือ้ และสั มพันธ์ กับวิถีการผลิต คนที่อยูอ่ าศัยบนโคก ไม่วา่ จะเป็ นโคกภู
ไท โคกลาว จะมีการนับถือผีเหมือนๆ กัน เช่น ผีตาแฮกในนา หากไม่กินข้าวที่กาํ ลังตั้งท้องโดยไม่ได้ขอ
อนุ ญาตก็ถือว่าผิดผี หรื อในบริ เวณที่ยงั เป็ นป่ าธรรมชาติ ก็จะมีผีปู่ตา/ ดอนปู่ ตาอาศัยอยู่ และจะต้องทํา
ทางเดินระหว่างที่นากับที่ดอน ให้เป็ นทางผีเที่ยว (ทางร่ องนํ้าไหล) เพื่อให้ผีสามารถเดินทางไปมาได้
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สะดวก เป็ นต้น ทั้งนี้ชุมชนจะมีพิธีเลี้ยงผีดอนปู่ ตา ปี ละ 2 ครั้ง คือ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในเดือน 3
และก่อนที่จะเริ่ มทําการปั กดําในเดือน 6 เป็ นต้น
ความสั มพันธ์ ของคนในชุ มชน กับวิถีการผลิต ในอดีตมีวฒั นธรรมชาวนาที่มีการลงแขกทํางาน
ช่วยเหลือกัน แต่ปัจจุบนั จะใช้เงินจ้างเป็ นรายวัน ทําให้เพิ่มต้นทุนการผลิต ถึงกระนั้นความสัมพันธ์แบบ
เครื อญาติก็ยงั คงอยูใ่ นเรื่ องของประเพณี งานบุญต่างๆ
3. ระบบนิเวศน์ ทุ่ง
ทุ่งหรื อท่งมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม แอ่งกระทะ รอยต่อชายขอบของทุ่งจะเป็ นพื้นที่โคก โนน
มีระดับความสู ง 100-150 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มีน้ าํ ท่วมหลากในช่วงฤดูฝน ส่ วนใหญ่ใช้ทาํ นา มักจะ
ตั้งบ้านเรื อนชุมชนในพื้นที่สูงนํ้าท่วมไม่ถึง เรี ยกว่า โคกหรื อดอนหรื อโนน พรรณไม้ที่พบส่ วนใหญ่เป็ น
ไม้พุ่มเตี้ย คือ สะแก หว้า ตะโก สะแบง พยอม ทม(กระทุ่ม) หูลิง เสี ยว กระโดน ฯลฯ ในช่วงฤดูฝนจะ
พบปู ปลา หอย กบ เขียด ฯลฯ ส่ วนในฤดูแล้งชาวบ้านจะเลี้ยงสัตว์ในที่นา ลักษณะแหล่งนํ้าในระบบ
นิเวศทุ่ง ได้แก่ หนอง ห้วย กุดนํ้าขัง กุดนํ้าแห้ง กุดนํ้าลึก ฮ่อง ลักษณะดิน จะเป็ นดินร่ วนปนดินทรายเม็ด
เล็ก ลักษณะพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ทอ้ งถิ่น พันธุ์ขา้ ว จะเป็ นพันธุ์ขา้ วที่มีอายุยาว เมล็ดพันธุ์มีน้ าํ หนัก เช่น ข้าว
หอมมะลิ พันธุ์ววั จะเป็ นวัวที่มีลกั ษณะวัวเล็กเตี้ย ทนต่อแดดในช่ วงแล้งแดดจัด ในช่วงฤดูฝนจะอยูไ่ ด้
ด้วยการกินฟางข้าวเป็ นหลัก หรื อแทะเล็มหญ้าได้ดี
ทุ่ง เป็ นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีที่ดอน ป่ า แหล่งนํ้า เช่น หนอง บึง อยูส่ ลับห่างๆ ด้วยสภาพพื้นที่ที่
เป็ นที่ราบลุ่มนํ้าขังในฤดูฝนจึงเหมาะสําหรับใช้ประโยชน์ทาํ นาปลูกข้าวมากที่สุด และเกิดการปรับปรุ ง
พันธุ์ ขา้ วพื้นบ้า นที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับระบบนิ เวศน์เฉพาะที่น้ ันๆ เช่ น ข้าวเจ้าแดง ข้า ว
เหนี ยวนางนวล ข้าเหนี ยวดอขาว ข้าวเหนี ยวเล้าแตก ข้าวเหนี ยวขี้ตมใหญ่ ข้าวเหนี ยวมะลิแดง ข้าวเจ้า
เนียงกวง เป็ นต้น
อดี ตคนจะอาศัยแหล่งนํ้าเป็ นหลัก ซึ่ งมีคาํ กล่าวว่า ตรงไหนนาดี ต้องมีแหล่งนํ้า จึงหาพื้นที่ที่มี
หนอง ห้วย เพื่อบุกเบิกที่ทาํ กินปลูกข้าว และเลือกบริ เวณที่ดอนนํ้าท่วมไม่ถึงเป็ นที่ต้งั รกรากชุมชน ทําให้
คนทุ่งมีหลากหลายเชื้อชาติพนั ธุ์ ฐานความเชื่อในการผลิต พิธีกรรม ภูมิปัญญา ก็หลากหลายตามไปด้วย
เช่ น ภูมินิเวศน์ทุ่งกาฬสิ นธุ์ มี ภูไท ญ้อ ภูมินิเวศน์ทุ่งสุ รินทร์ มีเขมร ลาว ซึ่ งก็สามารถอยู่ร่วมกับชาติ
พันธุ์อื่นได้ และใช้ฐานทรัพยากรในชุมชนร่ วมกัน ตั้งกฎกติกาทางสังคมให้อยูด่ ว้ ยกันอย่างผาสุ ก
วัฒนธรรมพื้นฐานเดิ มในภูมินิเวศน์ทุ่ง คือ การปลูกข้าวเป็ นอาหารและรายได้หลัก มีการเลี้ ยง
สัตว์ วัวควายในทุ่ง แล้วไปเก็บผักธรรมชาติ เห็ด กระเจียว ตูบหมูบ ไข่ มดแดง แมงอีนูน ปลา ฯลฯ ตาม
ต้นไม้ โพน ป่ าใกล้เคียง และหนองนํ้าของชุมชน แต่ชาวอีสานเชื้อสายเขมรกลับมีวฒั นธรรมป่ าหลังบ้าน
ที่เป็ นไม้ผล ผักสวนครัวให้แก่ครอบครัว เช่น มะพร้าว หมาก สับปะรด กล้วย อ้อย ตะไคร้ ข่า พริ ก ฯลฯ
เนื่องจากจะต้องใช้ในพิธีกรรมบ่อยๆ และใช้เป็ นอาหารที่จาํ เป็ นในการเลี้ยงเด็กเล็กได้ตลอดเวลา
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ปั ญหาที่พบมากที่สุดในภูมินิเวศน์ทุ่ง คือ ปั ญหาป่ าธรรมชาตินอ้ ยลง ยังมีปัญหาการบุกรุ กพื้นที่
ป่ า เพื่อใช้ทาํ กินของชุ มชนด้วยกันเอง หรื อรัฐเข้าไปจับจองทําสถานที่ต่างๆ และปั ญหาการขุดลอกห้วย
หนอง ซึ่ งทําให้พรรณพืชนํ้า และสัตว์น้ าํ ถูกทําลายไป ซึ่ งบางหมู่บา้ นเริ่ มมีสัดส่ วนของพื้นที่ป่าน้อยลง
หรื อไม่มีแหล่งนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ ทําให้ตอ้ งไปอาศัยเก็บหาของป่ า สัตว์น้ าํ ในหมู่บา้ นอื่น
ปั ญหาการพึ่งพาปั จจัยการผลิ ตจากภายนอกมากขึ้ น เช่ น เมล็ดพันธุ์ เครื่ องจักรกล จ้างคนมา
ทํางานในแปลงนาแทนตนเองที่ ออกไปทํางานรับ จ้างในเมือง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อระบบวิถีชี วิตและ
ครอบครัว เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง ต้องซื้ ออาหาร เช่น ผัก ปลา จากภายนอกมากขึ้นกับรถ
ที่มาเร่ ขายในหมู่บา้ น (เรี ยกว่า รถพุม่ พวง) ทําให้เพิ่มรายจ่ายและไม่มีเงินเก็บออมอย่างที่ควรจะมี
นอกจากนี้ ย งั มี ปัญหาที่ ก าํ ลัง คุ ก คามเข้า มา คื อ การปลูก พืช เศรษฐกิ จเชิ ง เดี่ ย ว เช่ น ข้า วโพด
ยางพารา และยูคาลิ ปตัส ที่ทาํ ให้ตอ้ งพึ่งพาปุ๋ ยและสารเคมี ทางการเกษตรมากขึ้น ส่ งผลต่อสุ ขภาพที่
อ่อนแอลงและเกิดความเสื่ อมโทรมของระบบนิเวศน์ ทําให้ กบ เขียด ปู ปลา ในนาข้าวที่เป็ นอาหารของ
เกษตรกรหายไป
การเพาะปลูก
การปลู ก ข้ า ว ด้วยความอุ ดมสมบูรณ์ ข องระบบนิ เวศน์ทุ่ ง ที่ จะมี น้ าํ หลากในฤดูฝน ทํา ให้
เหมาะสมกับการทํานาปลู กข้าวมากที่สุด และเกิ ดพันธุ กรรมข้าวที่หลากหลาย ซึ่ งแต่ละพันธุ์ก็มีความ
เหมาะสมเฉพาะระบบนิ เวศหนึ่ ง ปั จจุบนั คนในภูมินิเวศน์ทุ่ง หันมาปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ไว้ขาย และ
ปลูกข้าวเหนียว กข. 6 ไว้กินมากกว่า แต่ก็ยงั มีเกษตรกรบางพื้นที่ที่ยงั คงพยายามปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนบ้านไว้
กิน และแบ่งขายไห้คนที่มาขอซื้ อไปกินด้วย
การปลูกไม้ ผล-พื ชผัก ปั จจุบนั คนในภูมินิเวศน์ทุ่งส่ วนใหญ่ ทําการเกษตรเชิ งเดี่ ยว แต่ในฤดู
หนาวบางครอบครัวปลูกผักสวนครัวไว้บริ โภคในครัวเรื อน ส่ วนผลไม้ตามรั้วและสวนหลังบ้านเป็ น
ส่ วนใหญ่ เช่น มะม่วง มะพร้าว น้อยหน่า เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งผักและผลไม้ของชาวนิเวศน์ทุ่งตอ
ลดปี คือ จากตลาดและรถเร่
การเลีย้ งสั ตว์ คนทุ่งจะเลียงวัวควายควบคู่ไปกับการทํานาเสมอ ปั จจุบนั ส่ วนมากจะเลี้ยงปล่อย
ในแปลงของตนในช่วงฤดูฝนเพื่อสะดวกในการดูแลให้หญ้าให้น้ าํ และจะเลี้ยงปล่อยในทุ่งในช่วงฤดูแล้ง
บางคนจะเลี้ ยงแบบเดิ นตามไปกับวัวควาย ซึ่ งเดิ มวัวควายใช้เป็ นแรงงานสําคัญในการผลิ ต ปั จจุบ นั
ส่ วนมากจะเลี้ ยงวัวพันธุ์ไว้ขาย สร้างรายได้ในครอบครัว แต่ก็มีเกษตรกรบางแห่ ง เช่ น ตําบลกําแมด
อําเภอกุดชุ ม จังหวัดยโสธร ที่ยงั เลียงควายไว้ทาํ นา ซึ่ งช่วยประหยัดค่าเครื่ องจักร นํ้ามัน ทําให้มีปุ๋ยคอก
และเบาแรงกว่าใช้รถไถ อีกทั้งควายก็มีภูมิปัญญาในตัวของมันเอง หากดินข้างหน้าเป็ นดินหล่ม ควายก็
หยุดเดิน ทําให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงหรื อหาทางแก้ไขได้ทนั
นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ ยงหมู แบบหมูหลุมมากขึ้น เพื่อไว้ขายเป็ นรายได้ประจํา และขี้หมูที่ได้ก็
นําไปใช้เป็ นปุ๋ ยคอก หรื อผสมกับเศษใบไม้กลายเป็ นปุ๋ ยหมัก มีการเลี้ยงเป็ ดไก่ และเลี้ยงปลาในสระไว้

16
กิ นเป็ นส่ วนใหญ่ หากมีมากพอก็ขายเป็ นครั้ งคราวหากต้องการใช้เงิ น กรณี เลี้ ยงไก่ในแปลงเกษตร ก็
จะต้องมีตาข่ายขึ งกั้นไม่ให้ไก่ไปจิกกินผักสวนครัวที่ปลูกไว้ ซึ่ งส่ วนมากมักจะเลี้ ยงไก่ที่บา้ นมากกว่า
เลี้ยงในแปลงเกษตร
การพึง่ พาและใช้ ประโยชน์ จากฐานทรัพยากรท้ องถิ่น ป่ าที่อยูใ่ นพื้นที่ราบระดับทุ่งหรื อนา (มีนา
ล้อมรอบ) จะเรี ยกว่าป่ าสาธารณะ (ป่ าดอน/ ป่ าโคก) ป่ าหัวไร่ ปลายนา จะมีป่าจิก ป่ าแดง ป่ าติ้ว ป่ ากุง
สะแบง ยางนา ไผ่ เป็ นพรรณไม้หลัก โดยจะมีการดูแลรักษาไว้ เป็ นแหล่งอาหารจากป่ า เช่น เห็ด ผักลืม
ผัว ผักย่านาง ผักหมาน้อย ผักติ้ว กระเจียว ตูบหมูบ สมุนไพรต่างๆ แมงอีนูน ไข่มดแดง ฯลฯ ทั้งเป็ น
แหล่งไม้ใช้สอย เก็บไม้ฟืน และแหล่งร่ มเงาของสัตว์เลี้ ยงในทุ่งด้วย ส่ วนพื้นที่ป่าริ มนํ้าก็จะเป็ นแหล่ง
อาศัย ของ กบ เขียด ปู
ความเชื่ อ วัฒนธรรมชุ มชน ที่เอื้อและสั มพันธ์ กับวิถีการผลิต แม้ว่าคนทุ่ง จะมีฐานความเชื่ อ
วัฒนธรรมที่ต่างกัน แต่ส่ิ งที่มีเหมือนกัน คือ การเคารพธรรมชาติ และสิ่ งเหนือธรรมชาติ เช่นเดียวกับคน
ในภูมิ นิเวศน์อื่นๆ ยกตัวอย่า ง เช่ น ดอนปู่ ตา (ลาว) หรื อ กระท่ อมยายตา (เขมร) ซึ่ ง มีส ภาพเป็ นป่ า
ธรรมชาติ มีผีบรรพบุรุษรักษาคุม้ ครองคนในหมู่บา้ น คนในหมู่บา้ นจะไปไหนมาไหน ก็ตอ้ งไหว้บอก
กล่าวขอให้คุม้ ครองตลอดการเดินทาง แล้วยังมีผนี า ผีบา้ นผีเฮือน ซึ่ งจะต้องไปมาลาไหว้เช่นกัน สามารถ
แบ่งกิจพิธีกรรมได้ตามฤดูกาล เป็ นตัวอย่าง ดังนี้
- ก่ อนการทํานา ชาวลาวจะมีการเลี้ยงบ้าน เลี้ยงปู่ ตา เลี้ยงแม่ธรณี (ตาแฮก) ไหว้ดว้ ยของหวาน
เหล้า หมากพลู ไก่ และการเลี้ ยงพระภูมิเจ้าที่ ลาว เรี ยกขึ้นปลง-ลงเลี้ยง ส่ วนชาวเขมร จะไถนาครั้งแรก
เป็ นยันต์สี่ทิศ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
- ช่ วงทํานา ก่อนวันเข้าพรรษา ชาวเขมรจะไหว้พระภูมิเจ้าที่ ด้วย ไก่ ข้าวต้ม (ข้าวต้มมัด)
- ช่ วงเก็บเกีย่ ว ชาวเขมรจะให้คนเกิดปี มะโรงลงไปเกี่ยวก่อน เพราะถือว่ามีชาติกาํ เนิ ดเป็ นงูใหญ่
จะไม่กินข้าว ส่ วนชาวลาวยโส จะเลือกเก็บเกี่ยววันแรก เป็ นวันพฤหัสบดี แต่ตอ้ งไม่ตรงกับวันพระ โดย
ให้คนแก่ในครอบครัวหรื อที่เคารพไปเกี่ยวข้าวรวงที่จะเก็บไว้ทาํ พันธุ์ในปี ต่อไปก่อน
- ช่ วงนวดข้ าว หรื อเรี ยกว่า ปลงข้าว จะทําพิธีไหว้ดว้ ยกระติ๊บ (กล่องข้าว) ข้าวต้ม (ข้าวต้มมัด)
หมาก พลู คูณ ยอ กล้วย อ้อย ฯ
นอกจากนี้ยงั มีพิธีกรรมความเชื่ออื่นๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ของปี เช่น
- การเลี้ยงสระแก เป็ นการเลี้ยงหนองนํ้ากลางทุ่งของชาวเขมรในหน้าแล้ง เพื่อขอให้มีน้ าํ ท่าดี ๆ
ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อที่จะใช้ปลูกข้าวในฤดูที่จะมาถึง
- การเก็บพันธุกรรมข้ าว ผูท้ ีมีบทบาทในการเก็บ คือ ผูท้ ี่ไม่สามารถมีลูกได้ ผูส้ ู งวัย (เรี ยกว่าสุ ด
ลูก)
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- พิธีไหว้ ย้ งุ ข้ าว (เล้ า) หากจะนําข้าวใหม่ไปเก็บไว้ในเล้าก็ตอ้ งทําพิธีบอกกล่าวก่อน หากเป็ นยุง้
ใหม่ ชาวลาวจะสู่ ขวัญถึ ง 3 ปี ด้วยใบคูณ ใบยอ ใบมะยม ใบคูณคํ้า ธู ปเทียน ดอกไม้ โดยทําพิธีสู่ขวัญ
ข้าวก่อน จึงตักข้าวได้ แล้วจะแบ่งบางส่ วนไปทําบุญ ทําทานที่วดั ด้วย
ความสั ม พันธ์ ของคนในชุ ม ชน กับ วิถีก ารผลิต เดิ ม มี ระบบความสัม พันธ์ค นในชุ มชน จะมี
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเครื อญาติ มีการช่วยเหลือในการทําการผลิต การแบ่งปั นผลผลิตตามวิถีแบบชุมชน
ชาวนา
4. ระบบนิเวศน์ ทาม
ภูมินิเวศน์ ทาม พบในเขตพื้นที่ เขตอําเภอสุ วรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุ่มใกล้
แม่น้ าํ เช่น นํ้าชี นํ้ามูล พื้นที่ทามจะเป็ นพื้นที่รับนํ้าในฤดูน้ าํ หลากระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน เมื่อนํ้าลด
จะใช้เลี้ ยงสัตว์ ปลูกผัก เช่ น ถัว่ ข้าวโพด เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์ อนั เกิ ดจากการตกทับถมของ
ตะกอนในแม่น้ าํ ในฤดู ฝน ปกติ จะมี ป่ าละเมาะ ที่ เรี ย กว่า ป่ าบุ่ง ป่ าทามอยู่ด้วย ส่ วนใหญ่ ช าวบ้า นใช้
ประโยชน์ในการหาปลา เก็บผัก ฟื น และอุปโภคในครัวเรื อน ลักษณะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ทอ้ งถิ่ น พันธุ์
ข้าว จะเป็ นพันธุ์ขา้ วที่มีอายุยาว และสามารถยืดตัวได้ในช่วงนํ้าท่วม เช่น ข้าวเจ้าลอย ข้าวเหนียวลอย
คนในภูมินิเวศน์ทาม ใช้ชีวิตพึ่งพาแม่น้ าํ เป็ นหลัก การเลือกตั้งบ้านเรื อนจะตั้งในบริ เวณที่น้ าํ ไม่
ท่วมถึง โดยอาศัยดูจากลักษณะภูมิประเทศ และทางนํ้า ถ้าพื้นที่น้ นั เป็ นที่ราบนํ้าท่วมถึงกว้างขวาง ก็จะ
ไปตั้งบ้านไกลแม่น้ าํ ที่น้ าํ ท่วมไม่ถึง การที่ที่ดินถูกนํ้าท่วมถึงบ้าง คนทามเชื่อว่าจะทําให้ดินดี ช่วยกําจัด
เสี้ ยนดิน และมีผกั ธรรมชาติข้ ึน เช่น มันแซง กระโดน ผักแว่น ผักสันตะวา บัว สามารถเก็บไปขายโดย
ไม่ตอ้ งลงทุน
เนื่ องจากวิถีชีวิตอยู่กบั แม่น้ าํ ทําให้คนในพื้นที่ทาม มีความชํานาญในการหาปลา และเป็ นภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดกันมา เช่น คนทามจะรู ้ลกั ษณะนิสัยของปลาว่า ปลาชนิดใดอาศัยอยูเ่ ป็ นฝูงหรื ออยูเ่ ดี่ยว
ช่วงที่ปลาแต่ละชนิดหากิน รวมถึงแหล่งที่อยูข่ องปลาแต่ละชนิดด้วย ซึ่ งทําให้มีการประยุกต์ใช้เครื่ องมือ
จับปลาที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมของปลาชนิดนั้น ๆ เช่น ลอบ สะดุง้ ไซ ตุม้ สุ่ ม ดาง (ตาข่ายดักปลา) ฯลฯ
การเพาะปลูก การทํานาในพื้นที่ทาม มี 2 แบบ ได้แก่ แบบแรกคือการทํานาปี เนื่ องจากพื้นที่
ปลู กข้า วในทามมี น้อย เกษตรกรส่ วนใหญ่จึงไปปลู กข้า วในพื้นที่ ทามทุ่ง และพื้ นที่ดอน ซึ่ ง จะปลู ก
ข้าวดอและข้าวกลาง (ข้าวพันธ์พ้ืนบ้าน) เป็ นหลัก ปั จจุบนั นิ ยมปลูกข้าวหอมมะลิ105 สําหรับขายและ
ข้าว กข. 6 ไว้เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน ส่ วนอีกแบบหนึ่ ง คือ ข้าวนาแซงหรื อนาปั ง โดยจะทําช่วงหลังนํ้า
ลด ในช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกันยายน จะเป็ นช่วงต้นฤดูฝน บางปี อาจจะไม่ได้ผลผลิตเนื่องจากนํ้า
ท่วม แต่ถา้ ปี ใดได้เก็บเกี่ยวทัน ผลผลิตมีมากเพียงพอต่อการบริ โภคข้ามปี

18
ปั จจุบนั มีการนําพันธุ์พืชผักพื้นบ้านของพื้นที่ทามมาปลูกในแปลงมากขึ้น เพราะเป็ นพืชที่ทนต่อ
นํ้าท่วม เช่น มะดัน มะกอกนํ้า มันแซง ข่านํ้า หวาย กระเบา มะม่วงแก้ว ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มีการปลูกพืช
หลังนา เพื่อใช้ที่ดินให้คุม้ ค่า โดยจะใช้พืชอายุส้ ัน และรี บปลูกหลังนํ้าลด เช่น พริ ก แตง มะเขือ ฯลฯ
การเลี้ยงสัตว์ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่ าบุ่งป่ าทามและแหล่งนํ้า ทําให้พ้ืนที่เป็ นระบบนิ เวศน์
ที่ เหมาะสมต่ อ การเลี้ ย งวัวควาย ซึ่ ง พบว่า มี ก ารเลี้ ย งสั ตว์ ใน 2 ลัก ษณะ คื อการเลี้ ย งในป่ าทามตาม
ธรรมชาติ โดยนําไปปล่อยทิ้งไว้ช่วงหน้านํ้าลง อีกลักษณะคือการเลี้ ยงแบบขังคอกในแปลงเกษตรของ
ตนเอง
การจัดการนํ้าภูมินิเวศน์ทาม เนื่ องจากวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ทามขึ้นอยู่กบั นํ้าเป็ นหลัก ดังนั้น
ชาวบ้านจึงต้องเรี ยนรู ้เรื่ องการจัดการนํ้าให้เหมาะสมกับฤดูการผลิตและการทํามาหากิน ซึ่ งจะต้องเรี ยนรู้
ระบบการขึ้นลงของนํ้า การปรับปรุ งพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสม โดยการยกคันดิ นให้สูงและกว้างขึ้น
เพื่อป้ องกันนํ้าป่ าไหลท่วมพื้นที่การเกษตร
การจัดการดิ น เกษตรกรในภูมินิเวศน์ท ามต้องยกคันดิ นให้สู งและกว้า ง เพื่อป้ องกันนํ้าท่วม
ผลผลิต ปั จจุบนั มีการนําปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยเคมีมาช่วยในการผลิตมากขึ้น
การจัดการโรคและศัตรู พืช ศัตรู พืชที่สํา คัญของนิ เวศน์ทามคือ หอยเชอรี ซึ่ ง กัดกิ นข้าวของ
เกษตรกร ปั ญหาการกัดกิ นข้าวของหอยเชอรี่ น้ ี เกษตรกรยังไม่มีวิธีการจัดการให้เด็ดขาด นอกจากใช้
สารเคมีในการกําจัด
การพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น อาจกล่าวได้วา่ ระบบนิเวศน์พ้ืนที่บุ่งทาม
มีความอุดมสมบูรณ์ มากที่สุด หากเปรี ยบเทียบกับระบบนิ เวศน์อื่น ๆ ไม่ตอ้ งปลูกพืชผักในแปลง เลี้ ยง
ปลาในสระก็มีอาหารกินตลอดทั้งปี เช่น บริ เวณฮอง/แฮ่อง หนอง กุด พื้นที่มีน้ าํ ท่วมขังทั้งปี แต่อาจลดลง
ในหน้าแล้ง โดยทัว่ ไปจะเข้าไปเก็บผักป่ าริ มฝั่ง เช่น ผักแว่น ผักกระโดน บัวแดง บัวทอง ฯลฯ หาสัตว์น้ าํ
กุง้ หอย ปลา หากแหล่งนํ้าแห้งก็จะเข้าไปใช้เลี้ยงสัตว์ และมีป่าโนนทาม ที่พบกระจายอยูท่ วั่ ไป ป่ าโนน
ทามที่อยู่ติดทุ่งหรื อมีความสู งต่างระดับมากในพื้นที่ทาม จะพบพันธุ์ไม้ เช่ น ส้มหม้อ สะแบง ยางนา
สมุนไพร ฯ แต่ป่าที่ต่ าํ ลงมาระหว่างเลิ งกับฮ่อง หนอง ส่ วนมากจะเป็ นป่ าไผ่ และป่ าโนนทามที่ถูกนํ้า
หลากเป็ นครั้งคราว หรื อไม่ได้ถูกนํ้าขังแต่อยูต่ ิดแม่น้ าํ จะมีพรรณไม้ เช่น แดง เบ็นนํ้า เสี ยว หูลิง ทม ไทร
เป็ นต้น ใช้เป็ นที่เก็บหาของป่ า เห็ด หน่อไม้ ฟื นถ่าน และได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศนํ้า เช่น หา
สาหร่ าย และจับสัตว์น้ าํ ต่าง ๆ ตามแก่ง/แก้ง วัง หาดด้วย
ความเชื่ อ วัฒนธรรมที่เอื้อและสัมพันธ์กบั วิถีการผลิต คนทาม มีความเชื่อเรื่ องผี และมีงานบุญ
ประเพณี เช่ นเดี ยวกับไทบ้านภูมินิเวศน์อื่น ๆ เช่น ผีตาแฮก (วันแรกนาขวัญ) แม่โพสพ แม่ธรณี ผีแถน
หรื อผีฟ้า โดยเฉพาะผีประจําแหล่งนํ้า ประเพณี แข่งเรื อในช่วงออกพรรษา ซึ่ งทําให้คนทามเคารพใน
ธรรมชาติ และร่ วมกันรักษาไว้สืบต่อกันมา
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ความสัมพันธ์ของคนในชุ มชนกับวิถีการผลิต ชีวิตของคนทามมีแต่น้ าํ อดีตมีการช่วยกันในหมู่
ไทบ้าน ร่ วมกันหาปลาแล้วมาแบ่งกัน นอกจากนี้ยงั มีวฒั นธรรมประเพณี ที่เชื่อมร้อยคนทามด้วย ที่เป็ นที่
รู ้จกั คือ การทําเรื อแข่ง และการแข่งเรื อพายในชุมชน และระหว่างชุมชน

แผนภาพ 1 แผนผังแสดงลักษณะที่ต้งั ของงระบบนิ เวศน์ในภาคอีสาน

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
3. 1 การกําหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง
พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย พื้นที่เป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยหมู่บา้ นต่าง ๆ จํานวน 11 หมู่บา้ น
ใน 6 จังหวัด ของภาคอีสาน
1) พื้นที่ภู ได้แก่
- บ้านหนองจาน บ้านหนองจาน ต. นาหนองทุ่ม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
- บ้านพองหนีบ ต.ศรี ฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
2) พื้นที่นาโคก ได้แก่
- บ้านหนองคู ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- บ้านดงดิบ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
- บ้านโนนยาง ต.กําแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
3) พื้นที่ทุ่ง ได้แก่
- บ้านกู่กาสิ งห์ ต.กู่กาสิ งห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
- บ้านกลางฮุง ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- บ้านป่ าตอง ต.บ้านกู่ อ.ยางสี สุราช จ.มหาสารคาม
4) พื้นที่ทาม ได้แก่
- บ้านกุดขาคีม ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุ รินทร์
- บ้านแมด ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- บ้านส่ องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
การกําหนดพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
กําหนดจากลักษณะนิเวศน์อีสาน โดยแบ่งเป็ น ภู โคก ทุ่ง ทาม โดยเลือกพื้นที่ที่เป็ นตัวแทน
ของระบบนิ เวศนั้น ๆ ดังต่อไปนี้
- นิ เวศน์ ภู ได้แก่ พองหนี บ ต.ศรี ฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย และหนองจาน ต. นาหนอง
ทุ่ม อ.ภู
ผาม่าน จ.ขอนแก่น ทั้ง 2 หมู่บา้ น ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ภู ชุมชนตั้งในที่สูง เขตภูเขา ติดกับพื้นทีป่าอนุรักษ์ มี
ทรัพยากรอาหารอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ป่ า นํ้า มีการใช้ประโยชน์ โดยการหาอาหารจากป่ า ทั้งป่ าชุ มชนและ
ป่ าอนุรักษ์ ทั้งสองชุมชนมีการรวมกลุ่ม ทํากิจกรรมด้านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมีขอ้ สงสัยว่า จะมี
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ข้อจํา กัดหรื อการจํา กัดสิ ท ธิ ใ นการเข้า ไปใช้ท รั พ ยากรอาหารเหล่ า นั้น หรื อ ไม่ โดยแต่ล ะพื้ นที่ มี
ลักษณะเฉพาะคือ
บ้านหนองจาน ตั้งอยูใ่ นเขตอุทยาน เป็ นชุมชนตั้งใหม่ มีกติกา ข้อตกลงร่ วมกับอุทยานโดยทํา
เป็ น “โครงการหมู่บา้ นป่ าไม้แผนใหม่” ส่ วนบ้านพองหนีบนั้น เป็ นหมู่บา้ นตั้งอยูต่ ิดเขตอุทยาน และเป็ น
ชุมชนเก่าแก่ ตั้งมานาน จากการสอบถาม ชาวบ้านบอกว่า ตั้งหมู่บา้ นมาก่อนที่จะมีการประกาศพื้นที่ป่า
รอบ ๆหมู่บา้ นเป็ นเขตอุ ทยาน พองหนี บกับหนองจาน มีความเหมือนคือ ทั้งสองหมู่บา้ นตั้งอยู่ติดเขต
อุทยาน ซึ่ งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่ าไม้ ดิน และแหล่งนํ้าธรรมชาติ แต่มีความแตกต่าง
คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ หมู่บา้ น ซึ่ งบ้านหนองจานนั้น ชาวบ้านมีสิทธิ ใช้ป่า ขณะที่
บ้านพองหนีบนั้น ดูเหมือนว่า อุทยานและชาวบ้านจะไม่เป็ นมิตรกันนัก
- นิเวศน์ นา –โคก ได้แก่ หนองคู ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม บ้านโนนยาง
ต.กําแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร และดงดิบ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เหตุปัจจัยที่เลือกทั้ง 3
หมู่บา้ น เป็ นหมู่บา้ นที่ แหล่งอาหารสัมพันธ์กบั ฐานการผลิตในพื้นที่นาและการเก็บหาอาหารจากป่ าหัว
ไร่ ปลายนาซึ่ งเป็ นป่ าโคก โดยแต่ละหมู่บา้ นมีลกั ษณะเฉพาะคือ บ้านหนองคู มีพ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์
ฐานอาหารหลักคือป่ าธรรมชาติ ที่อุดมบูรณ์ และมีพ้ืนที่ทาํ นา ส่ วนบ้านดงดิบ เคยเป็ นพื้นที่ป่า- นา-โคก
แต่ปัจจุบนั ถูกแทนที่ดว้ ยอ้อยและมันสําปะหลัง และโนนยาง เป็ นพื้นที่ป่าโคกที่ถูกทําลายด้วยข้าวหอม
มะลิ 105 และ กข. 6 คงเหลือป่ าหัวไร่ ปลายนา
- นิเวศน์ ท่ ุง ได้แก่ บ้านกู่กาสิ งห์ ต.กู่กาสิ งห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด บ้านกลางฮุง ต.โนน
ท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น และบ้านป่ าตอง ต.บ้านกู่ อ.ยางสี สุราช จ.มหาสารคาม ทั้ง 3 หมู่บา้ น ตั้งอยูใ่ น
พื้นที่ ทุ่งราบ ผลิ ตข้าวเป็ นหลัก แหล่ งอาหารหลักได้จากพื้นนา ส่ วนรายได้หลักจากการขายข้าวและ
รับจ้าง ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ คือ บ้านกู่กาสิ งห์ ตั้งอยูก่ ลางที่ราบลุ่มของทุ่งกุลาร้องไห้ เป็ นพื้นที่
ที่น้ าํ ท่วมถึง อาศัยนํ้าฝนเป็ นหลักในการทําการเกษตร รองลงมาคือลํานํ้าเสี ยว ส่ วนบ้านป่ าตอง ตั้งอยูใ่ น
พื้นที่ทุ่งราบ แห้งแล้ง อาศัยนํ้าฝนในการทําการเกษตร ไม่มีแหล่งนํ้าอื่น บ้านกลางฮุงนั้น เป็ นพื้นที่ทุ่งที่มี
นํ้าอุดมสมบูรณ์ เนื่ องจากมีระบบชลประทาน ทําให้ชาวบ้านสามารถทํานาได้ปีละหลายครั้ง และยังมี
อาชี พ เสริ ม ที่ ส ร้ า งรายได้ตลอดปี คื อการปลู ก ผัก ขาย ทั้ง ปลี ก และส่ ง โดยมี ตลาดหลัก คื อ ตลาดสด
เทศบาลขอนแก่น และตลาดในหมู่บา้ น ที่พอ่ ค้าคนกลางมารับถึงที่
- นิเวศน์ ทาม ได้แก่ กุดขาคีม ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุ รินทร์ และ บ้านแมด-ส่ องเหนือ ต.
ตลาด อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด ทั้ง 2 พื้นที่มีความเฉพาะคือ บ้านกุดขาคีม เป็ นพื้นที่ทามปากแม่น้ าํ มีการสร้าง
เขื่อนราศีไศล มีน้ าํ ทาม ป่ าทาม ที่อุดมสมบูรณ์และเป็ นแหล่งอาหารหลักของชาวบ้าน ชาวบ้านกุดขาคีม
มีอาชี พหลักคือ ทํานาและหาปลาขาย ในขณะที่ บ้านแมดและบ้านส่ อง นั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ทามแก้มลิ ง
หรื อภาษาอีสานเรี ยกว่า “เวิง” ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นทามห้วย เชื่อมต่อกับแม่น้ าํ ชี พื้นที่น้ ี ไม่มีการสร้างเขื่อน
แต่มีการขุดลอกลําห้วย จากโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กของรัฐ อาชีพหลักของชาวบ้านแมดและ
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บ้านส่ อง คือทํานา และปลูกผัก ตลาดผักคือ ตลาดเขียวและตลาดมัน่ ยืน ซึ่ งเป็ นตลาดทางเลื อกสิ นค้า
ปลอดสารของชาวชุมชนเมือง ทั้งบ้านกุดขาคีม บ้านแมด และบ้านส่ องเหนือ เป็ นพื้นที่ทาํ งานขององค์กร
พัฒนาเอกชน มายาวนาน
กลุ่มตัวอย่ าง
– ชาวบ้านทัว่ ในพื้นที่เป้ าหมาย หมู่บา้ นละ 30 ครอบครัว
– แกนนํา ผูร้ ู ้ ปราชญ์ และนักพัฒนาในพื้นที่ พื้นที่ละ 10 คน
3. 2 การออกแบบการวิจัย
เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมดังนั้น การออกแบบกระบวนการวิจยั จึง มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ประชุมทําความเข้าใจโครงการ กํากรอบการศึกษา คัดเลือกพื้นที่ศึกษาและ คณะทํางาน ซึ่ งทํา
ให้ได้คณะทํางานมาจากหลายองค์กร ได้แก่ เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน มูลนิธิกริ ด ศูนย์
ประสานงานโครงการวิจยั เพื่อท้องถิ่น ชุดเกษตรกรรมยัง่ ยืนภาคอีสานตอนกลาง
ออกแบบเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก าร ซึ่ ง ทางทํา งานได้ม อบหมายให้มู ล นิ ธิ ก ริ ด เป็ นผูอ้ อกแบบ
เครื่ องมือ และวิธีการเก็บข้อมูล
อบรมใช้เครื่ องมือ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ทําความเข้าใจและทดสอบการใช้เครื่ องมือ พื้นที่ที่ใช้
ทดลอง คือบ้านป่ าตอง
สรุ ปผลการทดลองใช้เครื่ องมือ จุดอ่อน จุดแข็ง ทําความเข้าใจเครื่ องมือและวิธีการเก็บข้อมูล
ขั้นตอน กระบวนการและเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาเป็ นดัชนี ช้ ี วดั ความมัน่ คง
ทางอาหารร่ วมกับ พื้นที่เป้ าหมาย ดัง นั้น เครื่ องมือหลัก ที่ใช้ในการเก็บข้อมล คือ ปฏิ ทินการผลิ ต ผัง
ทรัพยากรอาหารของชุ มชน ปฏิทินทรัพยากรอาหารจาก แหล่งนํ้า ป่ าธรรมชาติ ป่ าชุมชน และป่ าหัวไร่
ปลายนา และ Time Line
วิธีการเก็บข้อมูล เน้นทําการสนทนากลุ่ม (Focus groups interview)
3.4 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียม ประกอบด้วย การค้นหาทีมงาน การคัดเลือกพื้นที่เป้ าหมาย การกําหนด
กลุ่มเป้ าหมาย การสร้างเครื่ องมือและกําหนดวิธีการ การอบรมและทดลองใช้เครื่ องมือ
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ขั้ น ตอนที่ 2 การเก็ บ รวบรวม ข้ อ มู ล ประกอบด้ว ย การประสานงานผูน้ ํา ในพื้ น ที่ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้ าหมาย การทําความเข้าใจที่มาที่ไปของโครงการ การเก็บข้อมูลตามเครื่ องมือ การ
กระบวนการและวิธีการที่กาํ หนด การสรุ ปบทเรี ยนและรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล เติมเต็ม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์ขอ้ มูลในพื้นที่ร่วมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย และการวิเคราะห์ขอ้ มูลในคณะทํางาน เสร็ จแล้วพื้นที่เป้ าหมายตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒ นาดั ช นี และกํา หนดตั ว ชี้ วัด ความมั่ นคงทางอาหาร ประกอบด้ ว ย การ
กําหนดกรอบของดัชนี เอกสารและ ชุ มชน การสังเคราะห์รวม หรื อการสร้างตุ๊กตาของดัชนีช้ ี วดั ความ
มัน่ คงทางอาหาร การนําดัชนีกลับไปตรวจสอบร่ วมกับพื้นที่เป้ าหมาย การนําเสนอระดับภาคพร้อมรับฟัง
ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ สรุ ปผล
ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอผล แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชุ มชน เป็ นการเสนอผลและตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยชุมชน ระดับภาค เป็ นการนําเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น นําเสนอระดับสี่ ภาค เพื่อรับฟั ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3. 5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลเน้นการมีส่วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมาย ตั้งแต่การระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์
ชุมชน และการสรุ ปผลของข้อมูล ซึ่ งใช้เวลาพื้นที่ละ ประมาณ 1- 2 วัน ขึ้นอยู่กบั จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมและ
ประเด็นต่ า ง ๆ ที่ ค ้นพบระหว่า งการเก็ บ ข้อมูล โดยการแบ่ ง ที ม งานเป็ น 2 ที ม ที ม แรกมี บ ทบาทใน
การศึกษาเอกสาร และกรณี ศึกษาที่มีนยั ยะเกี่ยวกับความมัน่ คงทางอาหาร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิง และอี
ทีมหนึ่งเป็ นทีมพื้นที่ มีบทบาทคือ เก็บข้อมูลในพื้นที่เป้ าหมาย ตามกรอบเนื้อหา โดยเก็บข้อมูล พื้นที่ละ
2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้ าหมายที่เข้าร่ วม เป็ นชาวบ้านทัว่ ไป ในหมู่บา้ น ไม่ได้เฉพาะเจาะจง โดยคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 50 ของจํา นวนครอบครั วในหมู่บ ้า นที่ ศึ ก ษา กระบวนการคื อ ทํา ความเข้า ใจที่ ไ ปที่ ม าของ
การศึกษา การกําหนดกรอบนิ ยามของอาหารร่ วมกัน ระดมความคิดเห็ นเกี่ ยวกับแหล่งอาหารและการ
พึ่งพาแหล่งอาหารของชุ มชน เสร็ จแล้วจึงแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อร่ วมกันศึกษาข้อมูลของแต่ละฐานอาหาร
โดยแบ่งชาวบ้านเป็ นกลุ่มละ 5 – 7 คน จํานวนกลุ่มขึ้นอยูก่ บั ฐานอาหารหลักของชุมชนนั้น ๆ โดยแต่ละ
กลุ่มมีคณะทํางาน เป็ นพี่เลี้ยงกลุ่มย่อย ทําหน้าที่จดบันทึก ตั้งคําถาม และกระตุน้ การสนทนาแลกเปลี่ยน
โดยกรอบเนื้ อหาของขั้นตอนนี้ ได้แก่ สภาพทัว่ ๆ ไปของพื้นที่ ที่แง่มุมที่เกี่ ยวกับการพึ่งพาด้านอาหาร
แหล่งอาหาร รายได้ รายจ่าย การทําการเกษตร หนี้สิน การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี
ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การลงทุนทางการผลิต แล้ว กําหนดนิยามอาหารของชุมชน และ นิยามความมัน่ คง
ทางอาหาร เสร็ จแล้วจึงนําข้อมูลของแต่ละฐานอาหารมารวมกัน และประเมินความมัน่ คงทางอาหาร
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ของชุมชน โดยก่อนการประเมิน ผูเ้ ข้าร่ วมจะกําหนดตัวชี้วดั ความมัน่ คงทางอาหารของแต่ละฐานอาหาร
เสร็ จแล้วจึงทอลองประเมินความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน ผ่านตัวชี้วดั เหล่านั้น
เมื่อเก็บข้อมูลตามกระบวนการข้างต้นเสร็ จแล้ว ทางคณะทํางานจึงได้นาํ ข้อมูลของทุกพื้นที่
วิเคราะห์ผล สรุ ปนิยามอาหาร นิ ยามความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน รวมถึง ดัชนีช้ ี วดั ความมัน่ คงทาง
อาหารของแต่ละพื้นที่ เสร็ จแล้วจึง ประมวลผล และกําหนดกรอบของความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน
อีสานขึ้น นํากรอบมาออกแบบกระบวนการ และขั้นตอนการลงพื้นที่ครั้งที่ สอง เพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึก
และละเอียดกว่าเดิ ม ภายใต้กรอบร่ วมที่ประมวลมาจากนิ ยามความมัน่ คงทางอาหาร และแหล่งอาหาร
ของแต่ละพื้นที่ โดยครั้ งนี้ เพิ่มประเด็นการเก็บข้อมูลด้วย คือ ด้านความเสี่ ยง หรื อภัยคุกคามต่อความ
มัน่ คงทางอาหาร และศักยภาพของชุมชนในการจัดการหรื อแก้ปัญหาความไม่มนั่ คงทางอาหาร
ครั้ งที่ 2 กลุ่มเป้ าหมายครั้ งนี้ แตกต่างจากครั้งแรก เนื่ องจากต้องการข้อมูลในเชิ งลึ กละเอียด
ดังนั้น กลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนดขึ้น จึงเน้นไปที่ แกนนํา ปราชญ์ และผูร้ ู้ในชุมน รวมถึงนักพัฒนาในพื้นที่
ด้วย กระบวนการเก็บข้อมูลก็ยงั เป็ นการระดมความคิดเห็นเหมือนเดิม เริ่ มจากการทบทวนผลการเก็บ
ข้อมูล ครั้งที่ 1 แล้วจึงเสนอนิ ยามอาหาร นิ ยามความมัน่ คงทางอาหาร เสร็ จแล้วจึงแบ่งกลุ่มย่อย ศึกษา
ศักยภาพ และภัยคุกคามของความมัน่ คงทางอาหาร นําเสนอต่อกลุ่มใหญ่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล เสร็ จแล้ว
จึ ง ทบทวนดัช นี ช้ ี วัด ความมั่น คงทางอาหารของชุ ม ชน ปรั บ ให้เหมาะสมกับ ชุ ม ชน แล้ว จึ ง ร่ ว มกัน
วิเคราะห์สถานการณ์ ดา้ นความมัน่ คงทางอาหารของครอบครัวและชุ มชนในปั จจุบนั เพื่อการประเมิน
เบื้ องต้น สร้ า งการเรี ย นรู ้ และความตระหนัก ให้ช าวบ้า น ถึ ง ระดับ ของความมัน่ คงทางอาหาร และ
ประมาณการระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากความมัน่ คงทางอาหารไปสู่ ความไม่มนั่ คงทางอาหารของ
ชุมชน โดยชาวบ้านเป็ นผูใ้ ห้คะแนนเอง แล้วจึงนํามาสู่ การกําหนดแนวทางในการสร้างความมัน่ คงทาง
อาหาร ทั้งในมุมของการเสริ มศักยภาพ และมิติของการป้ องกันภัยคุกคามหรื อขจัดความเสี่ ยง
3.6 การตรวจสอบและการวิเคราะห์ ข้อมูล
กระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับชุมชน ซึ่ งวิเคราะห์
ระหว่างที่เก็บข้อมูล ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และระดับคณะทํางาน ซึ่ งเน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
คุณภาพ ผ่านระบบนิ เวศน์ นิ ยามความมัน่ คงทางอาหารที่คน้ พบชุมชน โดยใช้แนวคิดเกษตรกรมยัง่ ยืน
แนวคิดความเปราะบาง การพึ่งตนเอง ความมัน่ คงทางอาหาร อธิ ปไตยอาหาร สิ ทธิ เกษตรกร และแนวคิด
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และกรณี ศึกษาต่าง ๆ เป็ นข้อมูลหนุนเสริ มดัชนีน้ นั ๆ
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3.7 วิธีการพัฒนาดัชนีชี้วดั ความมั่นคงทางอาหาร
วิธีการพัฒนาดัชนีช้ ีวดั ความมัน่ คงทางอาหารแบ่งเป็ นหลายขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. แต่ละพื้นที่เป้ หมายสร้างตัวชี้วดั ความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน ตามบริ บทและระบบนิเวศน์
แตกต่าง
2. คณะทํางานประมวลผล และสรุ ปดัชนีและตัวชี้วดั ของแต่ละพื้นที่เป้ าหมาย
3. นําเสนอต่อแกนนํา ผูร้ ู ้ และปราชญ์ของชุมชน ตรวจสอบ เพิ่มเติม และคัดเลือกและ ปรับให้
เหมาะสมพร้อมทดลองประเมินในพื้นที่ตนเอง
4. คณะทํางานนําดัชนีของแต่ละพื้นที่มา ประมวลรวม และพัฒนาเป็ นดัชนีของแต่ละระบบนิเวศน์
5. นําเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ปรึ กษา นักวิชาการ และสาธารณะ
6. คณะทํางานปรับปรุ ง ดัชนี ตามข้อเสนอแนะ

บทที่ 4
บริบทพืน้ ที่
พื้นที่เป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นพื้นที่ที่เป็ นตัวแทนของระบบนิเวศอีสาน คื อ นิ เวศน์
โคก มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ระบบนิเวศน์ โคก
ภูมินิเวศน์ โคก เป็ นพื้นที่ลาดเอียงตํ่าถัดลงมาจากภู หรื อพื้นที่เนิ นสู งนํ้าไม่ท่วมถึง เป็ นที่
หรื อเคยเป็ นป่ ามาก่อน ลักษณะดินเป็ นดินผสมหินลูกรัง ดินทราย ผิวดินไม่สมํ่าเสมอ ดินโคกจะไม่
อุม้ นํ้า แหล่งนํ้ามีนอ้ ย หากเป็ นหน้าฝนจะมีแหล่งนํ้าที่เป็ นนํ้าซับมากมายในบริ เวณที่ต่าํ สุ ดของโคก
แต่หน้าแล้งก็จะแล้งจัด ดินแห้ง ลักษณะดั้งเดิมจะปกคลุมด้วยป่ าเต็งรัง พบไม้ขนาดเล็ก มีไม้พุ่มขึ้น
ปกคลุมดิน
นอกจากนี้ ยังมีที่ดอน โนน ที่สูงนํ้าไม่ท่วมถึง มีพรรณไม้ขนาดใหญ่สลับขนาดเล็กกันไป
ชาด แดง ตะแบก เม่า เห็ด ผักป่ าธรรมชาติ ฯลฯ ลักษณะแหล่งนํ้า ได้แก่ โสกนํ้า นํ้าคําหรื อนํ้าซับ
และลําห้วย ดินส่ วนใหญ่เป็ นดินทราย
เดิ มพื้นที่ โคกมีสภาพเป็ นป่ าเต็งรัง ดิ นขาดความอุคมสมบูรณ์ เนื่ องจากมีการชะล้างของ
หน้าดินสู ง ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกแต่อย่างใด จึงมักจะใช้เป็ นแหล่งเลี้ยงสัตว์ วัวควายของคน
ทุ่ง ในอดี ตมีก ารเลี้ ยงสัตว์ร่วมกันในหมู่เครื อญาติ ที่ส นิ ท สนมกัน เพื่อช่ วยกันดูแลฝูง สัตว์ และ
ป้ องกันการปล้นวัวความจากคนที่อื่น
ต่อมาเมื่อต้องการขยับขยายครอบครัวจึงเข้ามาอาศัยอยูใ่ นพื้นที่โคก โดยมักจะตั้งบ้านเรื อน
ในบริ เวณที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่งนํ้า แล้วใช้เป็ นแหล่งปลูกพืชไร่ เช่น มัน
สําปะหลัง ข้าวโพด ฯ แต่เมื่อมีความต้องการที่จะผลิตข้าว เพื่อกินและให้พอขายเป็ นรายได้ จึงมี
ความพยายามปรับพื้นที่โคกหรื อพื้นที่ป่าเดิมเพาะปลูกข้าวไร่ และปรับปรุ งพันธุ กรรมพื้นบ้านให้
เหมาะสมกับลักษณะโคกแต่ละแห่ ง มีการเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ วเบา ออกรวงเร็ วให้ทนั ก่อนนํ้าในนาจะ
แห้งเหื อดเนื่ องจากสภาพพื้ นที่ ที่เป็ นดอน เช่ น ข้า วเหนี ยวแม่ ฮา้ ง ข้าวเหนี ย วเขี้ ยวงู ข้า วเหนี ย ว
หมากม่วย ข้าวเหนียวลําตาล เป็ นต้น
ภูมิปัญญาเดิมการเลือกพื้นที่ของภูมินิเวศน์โคก ภาคอีสาน กล่าวว่า ถ้าเห็น “โคกป่ าเชือก บ่
ต้องเลื อก เอาโลด” หรื อ “ป่ าหว้า ป่ าสะแบง แพงเท่า ใดก็ ใ ห้ซ้ื อ” เพราะดิ นมี ความชุ่ ม ชื้ นอุ ด ม
สมบูรณ์มาก แต่ถา้ เจอ “ป่ าฮัง ป่ าจิก ให้หยิกเบิ่งก่อน ถ้าดินอ่อนจังเอา” หมายถึงดินบริ เวณนั้นไม่
เหมาะกับการเพาะปลูกหรื อการตั้งบ้านเรื อน ให้ลองจับดูวา่ ดินนุ่ม ดินกีบา้ งหรื อไม่ก่อนจะเลือกซื้ อ
ที่น้ ัน หรื อมองว่า พื้นที่ โคกตรงใดจะสามารถปรั บ เป็ นนาได้ ก็ ดูที่ ความชุ่ ม ชื้ นของฝนในเดื อน
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สิ ง หาคม หากเดิ นไปยํ่า แล้วดิ นมี ส ภาพฉํ่า นํ้า ติดหล่ ม (ดิ นเบ๊อะบ๊ะ ) ก็แปลว่า ดิ นอุ ้ม นํ้า ได้บ ้า ง
สามารถสร้างคันนาปลูกข้าวได้
การเพาะปลูก
การปลูกข้ าว คนในภูมินิเวศน์โคกปลูกข้าวเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั ข้าวนาดอนและข้าวไร่
พันธุ์ขา้ วที่เหมาะสมควรเป็ นพันธุ์ขา้ วที่อายุส้ ัน และต้องการนํ้าน้อย เช่น พันธุ์ขา้ วเหนียวอีโง้ง พันธุ์
ข้าเหนียวหวิดหนี้ ฯลฯ ปั จจุบนั นิ ยมปลูกเป็ นข้าวที่ได้รับการส่ งเสริ มจากหน่ วยงานของรัฐ หรื อมี
มูลค่าทางการตลาด ได้แก่ ข้าว กข.6 และข้าวหอมมะลิ 105 มากขึ้น เนื่องจากขายได้ราคาดีกว่า ซึ่ ง
เป็ นเพราะการตลาดชี้ นาํ ให้ผบู ้ ริ โภครู ้ จกั และคุ น้ เคยเฉพาะข้าวเมล็ดยาว แต่ก็ยงั คงปลูกพันธุ์ขา้ ว
พื้นบ้านที่ตนและครอบครัวชอบไว้กินด้วย
กรณี ที่พ้ืนที่โคก เป็ นพื้นที่ลาดเอียงติดเชิ งเขา เกษตรกรจะปรับพื้นที่ให้เป็ นนาขนาดเล็ก
โดยทําคันนากั้นตามแนวระดับความสู งเดียวกัน (เฉี ยงตามตาดิน) แล้วไล่ระดับนาลงมา ยกคันดิ น
เล็กๆ ไม่สูงมาก เพื่อให้มีน้ าํ ขังใช้ปลูกข้าวได้ ซึ่ งยังพบได้บา้ งในบางพื้นที่ เช่น นาโคกระหว่างทาง
จาก อําเภอกุฉินารายณ์ ไป อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสิ นธุ์
การปลูกไม้ ผล เนื่ องจากพื้นที่โคกมีความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย ไม่เหมาะสมต่อการทํา
นาจึงได้มีการปรับปรุ งบํารุ งดินเฉพาะบริ เวณที่เป็ นแปลงผัก หรื อไม้ผลให้ดีข้ ึน แล้วปลูก น้อยหน่า
ฝรั่ ง ขนุ น กล้วย มะพร้ าว มะม่วง นุ่น ผักบุง้ ผักชี ลาว ผักชี ฝรั่ง ผักแป้ น (กุย้ ช่ าย) พริ ก โหระพา
กะเพรา ฯลฯ เพื่อให้เกิดเป็ นรายได้ทดแทน
การปลูกพื ชไร่ บางพื้นที่ อาจจะไม่ได้ปลูกไม้ผล ก็ใ ช้เป็ นพื้นที่ปลูกพืช ไร่ แทน เช่ น ถั่ว
ข้าวโพด มันสําปะหลัง อ้อย ปอ เป็ นต้น
การเลีย้ งสั ตว์ มี 2 แบบ คื อ นําวัวควายไปปล่อยทิ้งไว้ในป่ าธรรมชาติ และเลี้ ยงสัตว์ใน
แปลงของตน สัตว์เลี้ยงถือเป็ นรายได้หลักที่สําคัญของคนในภูมินิเวศน์โคก เพราะการผลิตจากพืช
อาจได้ผลไม่ดีเท่าภูมินิเวศน์ภู และทุ่ง จึงต้องทดแทนด้วยการเลี้ยงสัตว์
การจัดการนํา้ ปั จจุบนั มีการขุดบ่อนํ้าบาดาล ตั้งกระจายในแปลง ซึ่ งก็ข้ ึนอยูก่ บั นํ้าใต้ดิน ว่า
มี หรื อมีมากน้อยตลอดทั้งปี หรื อไม่ และขุดสระขนาดใหญ่ ลึกราว 2-3 เมตร ไว้เก็บกักนํ้าในแปลง
แต่ก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เพราะดินเป็ นดินทราย หรื อบางแห่งเป็ นดินลูกรังไม่อุม้ นํ้า เช่น พื้นที่
อําเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้ อยเอ็ด บางแห่ งปลูกไม้ผล กล้วย หญ้า เพื่อให้ร่มเงา ป้ องกันการระเหย
ของนํ้า และช่วยยึดหน้าดินไม่ให้ดินไหลลงไปในสระนํ้า และมีการเลี้ยงปลาในสระเพื่อเป็ นอาหาร
ด้วย
ลักษณะการวางตําแหน่งสระในแปลง ก็ได้คาํ นึงถึงและสังเกต ลักษณะสภาพพื้นที่ เช่น ที่
แปลงของแม่โสภา อ้วนศรี ได้วางสระตรงบริ เวณที่มีน้ าํ ไหลลงมารวมกัน ยกคันดินขึ้นสู งและกว้าง
เพื่อใช้ปลู ก ผัก และขุดร่ องเป็ นทางนํ้าขั้นคันดิ นให้น้ ํา ไหลลง บางพื้นที่ จะวางตําแหน่ ง สระใน
บริ เวณที่ต่าํ สุ ดของแปลงเกษตร เพื่อใช้เก็บกักนํ้าที่ไหลลงมาจากที่สูงให้น้ าํ ไหลลงสระ
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การจัดการดิน มีการปรับปรุ งบํารุ งดิน โดยปลูกพืชหลังนา เช่น ถัว่ พุม่ ถัว่ พร้า ฯ ที่เป็ นชนิ ด
ที่ไม่ตอ้ งใช้น้ าํ มาก หรื อทําปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก จากสัตว์เลี้ ยง และปุ๋ ยจากใบไม้ที่หล่นลงแล้วไถกลบ
กับการใช้จุลินทรี ยท์ อ้ งถิ่น
การจัดการโรคและศั ตรู พืช ใช้น้ าํ หมักชีวภาพจากสมุนไพร และพืชผลที่มีอยู่ในแปลง มา
หมักไว้ และใช้รดสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หากมีไม่มากนักก็ใช้มือบี้ออก
การพึ่งพาและใช้ ประโยชน์ จากฐานทรั พยากรท้ องถิ่น แม้ในระบบภูมินิเวศน์ภู จะมีความ
อุดมสมบูรณ์ นอ้ ยกว่าระบบภูมินิเวศน์อื่นๆ และไม่มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ ที่จะใช้เพาะปลูก แต่ดว้ ย
ความอุดมสมบูรณ์ของป่ าธรรมชาติ ทําให้สามารถไปเก็บหาของป่ า ล่าสัตว์ตามฤดูกาลได้ เช่น เห็ด
กระเจียว ไข่มดแดง นก หาฟื นและไม้ใช้สอยไว้ใช้ในครอบครัว เป็ นต้น
ความเชื่ อ วัฒนธรรม ที่เอือ้ และสั มพันธ์ กับวิถีการผลิต คนที่อยูอ่ าศัยบนโคก ไม่วา่ จะเป็ น
โคกภูไท โคกลาว จะมีการนับถื อผีเหมือนๆ กัน เช่น ผีตาแฮกในนา หากไม่กินข้าวที่กาํ ลังตั้งท้อง
โดยไม่ได้ขออนุ ญาตก็ถือว่าผิดผี หรื อในบริ เวณที่ยงั เป็ นป่ าธรรมชาติ ก็จะมีผีปู่ตา/ ดอนปู่ ตาอาศัย
อยู่ และจะต้องทําทางเดิ นระหว่างที่นากับ ที่ดอน ให้เป็ นทางผีเที่ย ว (ทางร่ องนํ้า ไหล) เพื่อให้ผี
สามารถเดิ นทางไปมาได้ส ะดวก เป็ นต้น ทั้งนี้ ชุ ม ชนจะมี พิธี เลี้ ย งผีดอนปู่ ตา ปี ละ 2 ครั้ง คื อ
หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในเดือน 3 และก่อนที่จะเริ่ มทําการปักดําในเดือน 6 เป็ นต้น
ความสั มพันธ์ ของคนในชุ มชน กับวิถีการผลิต ในอดีตมีวฒั นธรรมชาวนาที่มีการลงแขก
ทํา งานช่ วยเหลื อกัน แต่ ปัจจุ บ นั จะใช้เงิ นจ้า งเป็ นรายวัน ทํา ให้เพิ่มต้นทุ นการผลิ ต ถึ ง กระนั้น
ความสัมพันธ์แบบเครื อญาติก็ยงั คงอยูใ่ นเรื่ องของประเพณี งานบุญต่างๆ
พื้ น ที่ เ ป้ าหมายในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ บ้า นหนองคู - บ้า นศรี วิไ ล ตํา บลหนองปลิ ง
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เนื้ อหาประกอบด้ วย พัฒนาการเปลี่ ยนแปลงของชุ มชน ที่ ต้ งั และอาณาเขต สภาพภูมิ
ประเทศ สภาพภู มิ อากาศ จํา นวนประชากร
การตั้งถิ่ นฐานบ้า นเรื อน
การคมนาคม
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกพืชไร่ และการปลูกพืชผัก และแหล่งอาหารหลักของชาวบ้านหนองคู
ดังต่อไปนี้
4.2 บริบทพืน้ ที่ บ้ านหนองคู -บ้ านศรีวไิ ล ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุ มชน
หมู่ บ ้า นหนองคู เดิ ม ชื่ อ ว่า บ้า นศรี ไ ว ซึ่ งหมู่ บ ้า นศรี ไ วในสมัย ก่ อ นนั้น ตั้ง อยู่ท างทิ ศ
ตะวันออกห่างจากหมู่บา้ นหนองคูในปั จจุบนั ประมาณ 2 กิโลเมตร คนที่มาตั้งบ้านอยูน่ ้ นั อพยพมา
อยู่รวมกัน 2 สายด้วยกัน คือ สายที่ 1 อพยพมาจากบ้านแมดกาหลง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด สายที่ 2
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อพยพมาจากบ้า นขามเฒ่ า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมี พ่อใหญ่ อุ้ย ตุ ้ย เป็ นหัวหน้า ใน
ขณะนั้น เมื่อผูค้ นมาตั้งบ้านรวมกันก็มีสมเด็จสาคูแหล่ ยาคูหลอย เป็ นผูน้ าํ บ้านศรี ไว
ต่อมาเกิดโรคระบาดขึ้น ซึ่ งในขณะโรคที่ระบาดในขณะนั้นเรี ยกว่า โรคบักห่าง หรื อ กาฬ
โรค ทําให้ผูค้ นล้มตายเป็ นจํานวนมาก ผูค้ นจึงแตกตื่นหนี โรค ไปตั้งบ้านใหม่เป็ น 3 พวก คื อ
พวกที่ 1 แตกไปโคกกลางทางทิ ศ เหนื อ เรี ยกว่า บ้า นโคกกลาง พวกที่ 2 แตกไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ไปอาศัยที่บา้ นพ่อใหญ่ดาํ บ้านหัวนา เรี ยกว่าบ้านหัวนาคํา พวกที่ 3 แตกไป
ทางทิ ศ ตะวัน ตกประมาณ 2 กิ โลเมตร พบหนองนํ้า ที่ ค้ นั คู ใ หญ่ ที่ อุ ดมสมบู รณ์ ไ ปด้วยพืช พัน
ธัญญาหาร เรี ยกว่าบ้านหนองคู ซึ่ งตั้งอยูใ่ นปั จจุบนั
เมื่ อหมู่ บา้ นหนองคู มีค วามหนาแน่ นขึ้ น คนในหมู่ บา้ นจึ ง ได้ต้ งั ให้พ่อใหญ่ จาํ ปา เป็ น
หัวหน้าและพ่อใหญ่ฝ้ายตาแสงเป็ นผูช้ ่วย ในเวลาต่อมาทางราชการ ให้มีชื่อและนามสกุล กันทุก
คน จึงมีการกําหนดตระกูลของตนขึ้น เช่น อาจจุลลามีพ่อใหญ่ขุนอาจ เป็ นต้นตระกูล ตระกูลโม้
ตามีพ่อใหญ่โคโม้เป็ นต้นตระกูล จันทะแพนมีพ่อใหญ่หลาง แพนแลน เป็ นต้นตระกูล ยศมืดมี
พ่อใหญ่มืดเป็ นต้นตระกูล เมิกข่วง มีพ่อใหญ่หลงเมิกเป็ นต้นตระกูล ส่ วนนามกุลตะวันและอุทยั
มา อุทยั สา อุทยั ดา อุทยั จอม อุทยั บาล เป็ นต้น
พื้นที่ในหมู่บา้ นหนองคูในสมันนั้นยังเป็ นบริ เวณป่ าที่สมบูรณ์ เช่ น ป่ าไผ่บา้ น ป่ ากล้วย
ป่ าม่อน ป่ าป่ าน เป็ นต้น การมาตั้งบ้านและที่ทาํ กิ นของคนในหมู่บา้ นก็จะอยู่ในบริ เวณป่ าและ
บ้านเรื อนยังไม่มากต่อมากเมื่อคนที่เข้ามาอาศัยอยูม่ ีลูกหลานมากขึ้นก็ มีการถางป่ าออกไปเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อขยายบ้านเรื อนและที่ทาํ กินออกไป
ความเป็ นอยู่ของคนในสมัยนั้นยังทํานาข้าว ทําไร่ นอกเวลาทํานาก็จะปลูกผัก ปลูกมัน
ปลูกอ้อย บริ เวณคันนาก็จะปลูกคราม ปลูกฝ้ าย เพื่อนํามาทอผ้าและย้อมผ้าไว้ใช้เอง และพึ่งพึง
ป่ า ทั้งการหาพืชผักต่างๆที่อยู่ในป่ า โดยเพาะเห็ด ที่มีอยูม่ ากมายหลายชนิด คนในหมู่บา้ นได้มา
แล้วก็จ ะเอามาแลกกันบ้า ง และต่อมาก็ เอาไปขายที่ ต ลาดในเมื องมหาสารคาม ซึ่ ง ยัง ไม่ มี ร ถ
โดยสารเข้ามาในหมู่บา้ น หากจะเดินทางเข้าตัวเมือง ก็จะต้องเดินทางออกไปขึ้นรถประจําทาง ที่
ถนนสายสารคาม-วาปี ประทุม และ สารคาม- แกดํา
สําหรับบริ เวณหนองนํ้าประจําหมู่บา้ น เดิมเคยเป็ นดอนมาก่อน ซึ่ งคนในหมู่บา้ นมีความ
เชื่อ ว่าบริ เวณหนองนํ้านั้น เป็ นดอนปู่ ตา และจะมีการเลี้ยงปู่ ตาทุกปี การเข้าไปในบริ เวณดอนปู่ ตา
ในสมัยนั้นซึ่ งมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็ นที่อยูข่ องเต่าเป็ นจํานวนมาก จะมีการขออนุ ญาตก่อนเข้า
ไป และจะไม่มีใครกล้าจับเต่าเหล่านั้นไปกิน และผูเ้ ฒ่าผูแ้ กในหมู่บา้ นเล่าให้ฟังว่า ในตอนกลาง
คืนนั้น จะเห็นหมาดําใหญ่ ซึ่ งเป็ นปู่ ตา และเต่าใหญ่ ที่เป็ นทหารของปู่ ตา เข้ามาในหมู่บา้ น ต่อมา
หมู่บา้ นหนองคู เกิ ดความเดื อดร้ อน เกิดการล้มตายขึ้น โดยไม่ทราบสาเหตุ และ เกิดไฟไหม้บา้ น
โดยมีสาเหตุมาว่ามีคนจับเต่าของปู่ ตาไปกิน โดยผูใ้ หญ่จ่าํ ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ ชาวบ้านนับถือให้เป็ นผูน้ าํ
ได้ห้ามไม่ให้ใครเอามากิ นอีก แต่เหตุการณ์ ยงั เป็ นอยู่ และก็ได้มีการประชุ ม ปรึ กษากันเพื่อหาผู้
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ที่มาปราบปู่ ตา ชาวบ้านจึงได้ไปนิ มนต์หลวงปู่ ชม ซึ่ งในตอนนั้น อยูท่ ี่วดั กงกํานา บ้านกงกํานา
อ.สุ วรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มาปราบให้ เมื่อหลวงปู่ ชมเข้ามาในหมู่บา้ นหนองคู ท่านก็ได้ไปอยูด่ อนปู่
ตา 7 วัน เมื่อท่านออกมาก็ได้บอกให้ชาวบ้านตัดไม้ในบริ เวณดอนปู่ ตาออกไปขาย เพื่อนําเงินมา
ทํานุ บาํ รุ งวัดประจําหมู่บา้ น เมื่อท่านออกมาจากดอนปู่ ตาแล้ว ชาวบ้านก็ได้สร้างกุฏิในท่านอยู่
ท่ า นจึ ง ทํา พิ ธี ฝั ก หลัก บ้า น เพื่ อ คุ ้ม ครองดู แ ลหมู่ บ ้า น ซึ่ งมี ด้ว ยกัน 5 จุ ด คื อ ทิ ศ เหนื อ ทิ ศ
ตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก และบริ เวณกลางบ้าน และซึ่ งหลวงปู่ ชมได้สั่งสอนให้ชาวบ้านนับ
ถือพระ ชาวบ้านจึงได้สร้างศาลาสําหรับนําพระพุทธรู ปไม้แก่นจันทร์ มาวางไว้ดว้ ย และห้ามไม่ให้
ฆ่า หรื อนําสิ่ งที่ตาย ผ่านบริ เวณบ้านและศาลาหลวงปู่ ซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นศาลาหลวงปู่ ให้ชาวบ้าน
มาเคารพ สักการะ
ในปี 2533 หมู่บา้ นหนองคู ได้มีคนหนาแน่ นมากขึ้น มีบา้ นเรื อนถึ งประมาณ 200 กว่า
หลังคาเรื อน ทําให้ผูใ้ หญ่บา้ นดูแลไม่ทวั่ ถึง จึงได้แยกหมู่บา้ น เป็ นอีกหมู่บา้ น เรี ยกว่า หมู่บา้ น
หนองคู และบ้าน ศรี วไิ ล เพื่อให้สามารถดูแลกันทัว่ ถึง
ทีต่ ้งั และอาณาเขต
บ้านหนองคู ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ตําบลหนองปลิง ซึ่ งอยูห่ ่ างจากตัวจังหวัด
มหาสารคาม 15 กิโลเมตร ไปทางอําเภอวาปี ปทุม
อาณาเขตติดต่ อ
ทิศเหนือ
ติดกับ บ้านป่ ากรุ ง ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านหนองขอน ตําบลวังแสง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสรคาม
ทิศใต้
ติดกับ บ้านดอนหว่าน บ้านหนองหล่ม ตําบลดอนหว่าน และ บ้าน
หนองบัว ตําบลวังแสง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านหนองคูน ตําบลบัวค้อ บ้านโคกก่อ ตําบลโคกก่อ อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ดอน สลับที่ราบ ลักษณะดินเป็ นดินร่ วนปนทราย เหมาะกับการปลูก
ข้าว และพืชผัก
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของบ้านหนองคู บ้านศรี วิไล มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว
แยกได้ดงั นี้
ฤดูฝน
เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
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ฤดูหนาว
ฤดูร้อน

เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธุ์
เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

จํานวนประชากร
บ้านหนองคู บ้านศรี วิไล มีจาํ นวนประชากร สามารถแยกได้ ดังนี้ บ้านหนองคู จํานวน
ประชากรทั้งหมด 903 คน เพศชาย 438 คน เพศหญิง 465 คน และ บ้านศรี วิไล มีจาํ นวน
ประชากรทั้งหมด 587 คน เพศชาย 311 คน เพศหญิง 276 คน
การตั้งถิ่นฐานบ้ านเรือน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบ้านเรื อนเป็ นแบบกระจุกตัวตามกลุ่มเครื อญาติ ลักษณะบ้านเรื อนมี
3 ลักษณะคือ
1. ขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นบ้านสองชั้น ชั้นล่างทําด้วยคอนกรี ต ชั้นบนเป็ นไม้ หลังคา
มุงด้วยกระเบื้องมีหอ้ งนํ้าและห้องครัวในตัวบ้าน
2. ขนาดกลาง เป็ นบ้านชั้นเดียวทําด้วยอิฐบล็อกฉาบปูน หลังคามุงกระเบื้องหรื อสังกะสี มี
ห้องนํ้าและห้องครัวในตัวบ้าน ในบริ เวณบ้านมีที่นงั่ เล่นและรับแขก
3. ขนาดเล็ก เป็ นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนยกสู ง หลังคามุงด้วยสังกะสี ชั้นบนทําด้วยไม้ ชั้น
ล่างเปิ ดโล่ง มีหอ้ งนํ้าแยกจากตัวบ้าน ใต้ถุนใช้เป็ นที่รับประทานอาหารและผักผ่อน
การคมนาคม
การเดิ นทางติ ดต่อ กับ ชุ ม ชนอื่ น ส่ ว นใหญ่ จะใช้พ าหนะส่ วนตัว มี รถโดยสารประจํา
หมู่บา้ น ค่าโดยสาร 50 บาท/เที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่ าโคกหินลาด
มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ครอบคลุม 5 ตําบล 20 หมู่บา้ น ได้แก่ ตําบลหนองปลิง 8
หมู่บา้ น คือ บ้านหนองคู บ้านศรี วไิ ล บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านหัวนาคํา บ้านจํานัก บ้านหนองปลิง
บ้านโคกศรี ตําบลวังแสง 2 หมู่บา้ น คือ บ้านหนองขอน บ้านหนองบัว ตําบล ดอนหว่าน 3
หมู่บา้ น คือ บ้านดอนหว่าน บ้านหนองหล่ม บ้านโนนทอง ตําบลบัวค้อ 4 หมู่บา้ น คือ บ้านบัว
ค้อ บ้านโคกไร่ บ้านหนองคูณ บ้านนํ้าจัน่ ตําบลโกก่อ 3 หมู่บา้ น คือ บ้านโคกก่อ บ้านโรงบ่ม
บ้านหนองโจด

32
การหาของป่ า
ป่ าโคกหิ นลาด เป็ นพื้นที่ที่มีพนั ธุ์พืชหลากหลายชนิ ด เป็ นแหล่งอาหาร ที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งเป็ น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ชุมชนได้พ่ ึงพา เพื่อใช้ในการยังชีพ และเป็ นแหล่ง
รายได้ท้งั ที่เป็ นแหล่งอาหารธรรมชาติ ไม้ใช้สอยและสมุนไพรที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของ
ชุ มชนที่อยูร่ ายรอบพื้นที่ ชุ มชนเข้าไปใช้ประโยชน์เก็บหาของป่ า 20 หมู่บา้ น ใน 5 ตําบล เกือบ
ทุกหลังคาเรื อนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปี
ประเภทและชนิดของป่ าทีห่ าได้ จากป่ าโคกหินลาด
ผัก/ผลไม้ ตามธรรมชาติ การหาผักและผลไม้ธรรมชาติซ่ ึ งจะหาได้ตลอดทั้งปี สามารถ
สร้ างรายได้ใ ห้กบั คนในชุ มชน ผักธรรมชาติได้แก่ ผักติ้ ว ผัก หวานบ้าน ดอกกะเจียว ยอดไม้
หว่านตูบหมูบ ผักสาบ ดอกขจร ฝักค่าว อีรอก กลอย ฯลฯ ผลไม้ธรรมชาติ ได้แก่ หมากต่อ
งแล่ง หมากก้นครก
เห็ด ในพื้นที่ป่าโคกหิ นลาดมีเห็ดมากหลายชนิด ที่เป็ นอาหารธรรมชาติของชุมชน จะหา
ได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน (ฝนตกเห็ดจะออก) ซึ่ งมีเกิ ดอยูท่ วั่ ไป ส่ วนใหญ่จะหา
เพื่อเป็ นอาหารในครัวเรื อนและขาย
ไข่ มดแดง หาได้ในช่วงเดื อน กุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ตามต้นไม้ กินเป็ นอาหารใน
ครอบครัวและขายบ้าง ถ้าได้จาํ นวนมาก
ฟื น/ถ่ าน ในการหาฝื นในชุมชนจะมีกฎกติการ่ วมกันของคนในชุ มชน ชาวบ้านจะเลือกตัด
ไม้ขนาดเท่าแขน หาได้ตลอดปี
รายได้ จากป่ า
1. สามารถหาอาหารได้ตลอดเวลาในรัศมีจากหมู่บา้ น 6 กิโลเมตร ไปหาเมื่อไหร่ ก็ได้เมื่อ
นั้น

2. ช่วงเดือน มีนาคม - พฤศจิกายน (ประมาณ 9 เดือนต่อปี ) ต้องมีอาหารป่ า ได้แก่ เห็ด

ผัก สัตว์ และแมลงตามฤดูกาล (รายละเอียดในตารางปฏิทินอาหาร จากป่ า) ดังนี้
- แต่เดือน มีนาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี ครอบครัวที่หาของป่ าขายเป็ นอาชีพหลัก หรื อ
ร้อยละ 90 ของหมู่บา้ น ต้องมีรายได้จากการขายของป่ า ไม่นอ้ ยกว่า 50,000 บาท
- ตั้งแต่เดื อน มีนาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี ครอบครัวที่หาบ้างไม่หาบ้าง (สําหรับการ
ขาย) มีรายได้ 15,000 บาท
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ปฏิทินอาหารจากป่ าของชุมชน
อาหาร/เวลา

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค กย ตค พย

เห็ดระโงก
สารพัดเห็ด
ผักอ่อน (ผักติ้ว ผักหวาน ดอกกระเจียว)
ผักต่าง ๆเริ่ มแก่
สัตว์และแมลง
ไข่มดแดง
แม่เป้ ง
กี่โป่ ม
แมงป่ อง/จักจัน่
แมงแคง
กะปอม แย้ จี่นูน

หนองนํา้ สาธารณะ “หนองคู”
หนองคูเดิ มเคยเป็ นที่ ดอนมาก่อน และมีหนองนํ้าเล็กๆ ซึ่ งคนในหมู่บา้ นมีความเชื่ อ ว่า
บริ เวณหนองนํ้าเป็ นดอนปู่ ตา และจะมีการเลี้ยงปู่ ตาทุกปี เนื่ องจากบริ เวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์
และเป็ นที่อยูข่ องเต่าเป็ นจํานวนมาก การเข้าไปในบริ เวณดอนปู่ ตาในสมัยนั้น จะมีการขออนุ ญาต
ก่ อนเข้าไป และจะไม่มี ใครกล้าจับเต่าเหล่านั้นไปกิ น ในปี พ.ศ. 2524 มีการขุดลอกหนองให้ มี
ขนาดใหญ่ ขึน้ และมีการปล่อยปลาทุกปี ในฤดูแล้ง (เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ของทุกปี ) เมื่อนํ้า
ลด ชาวบ้านจะลงแขกหาปลา หนองคูนอกจากจะเป็ นแหล่งอาหารแล้ว ยังเป็ นแหล่งผลิตนํ้าประปา
ของหมู่บา้ น ปั จจุบนั ดูแลโดยคณะกรรมการหมู่บา้ น
การปลูกพืชไร่ และการปลูกพืชผัก
ชาวบ้านมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด มีท้ งั ปลูกแบบหมุนเวียนและปลูกแบบผสมผสาน
ตามพื้นที่ นา หัวไร่ ปลายนา ที่ไร่ ได้แก่
ไร่ ปอ ในอดี ตชาวบ้านมีการปลูกปอกันมาก มีการถางป่ าเพื่อเพิ่มพื้นที่การปลูก ในช่ วง
เดื อน มี นา คม - พฤษภาคม ตัดปอแช่ ในเดื อนสิ งหาคม - กันยายน ต่อมาการปลูกปอได้เลิ กไป
เนื่ องจากราคาไม่ ดี ขึ้ นๆ ลงๆ และได้มี ก ารปรั บ พื้นที่ ที่ เคยปลู ก ปอมาเพื่อใช้ป ลู ก ข้า วและมัน
สําปะหลัง
ไร่ มันสํ าปะหลัง หลังจากเลิ กปลูกปอ ชาวบ้านหันมาปลูกมันสําปะหลังเพราะว่าราคา
ดี กว่า มี การเปิ ดป่ าเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ แต่ไม่นาน ชาวบ้านเลิ กปลูก เพราะราคาผลผลิ ตไม่แน่ นนอน

ธค
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ต้นทุนการผลิตสู ง เช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าหญ้า ต้องลงทุนเพิ่มขึ้น ขณะผลผลิตยังคงเท่าเดิม ปี พ.ศ. 2552 มี
การประกันราคามันสําปะหลังจากทางรัฐ จึงทําให้ชาวบ้านหันมาปลูกเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ
พืชผักต่ าง ๆ ร้อยละ 70 ของหมู่บา้ น ชาวบ้านปลูกพืชผักทัว่ ไป ไว้บริ โภคในครอบครัว
ตามสวนหลังบ้านหรื อตามหัวไร่ ปลายนา จนทางรัฐประกาศเป็ นหมู่บา้ นต้นแบบ
แหล่งอาหารหลักของชาวบ้ านหนองคู
ชาวบ้านในชุมชนบริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลัก ซึ่ ง ร้อยละ 98 มาจากการผลิตเอง ร้อยละ 96
ของหมู่บา้ นได้ผกั และกับข้าว จากป่ าโคกหิ นลาด ซึ่ งหาได้หลากหลายชนิดตามฤดูกาล บ้านหนอง
คู เป็ นหมู่บา้ นที่จดั ว่า “หาอยู่ หากิน” คือ มีการพึ่งพาทรัพยากรในป่ าโคกหิ นลาดเป็ นหลัก ไข่มด
แดง เห็ดต่างๆ และผักต่าง ๆ ซึ่ งอาหารเหล่านี้ หาได้ตลอดปี ชนิ ดและปริ มาณของอาหารเหล่านั้น
ขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาล อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้ าหมายได้แสดงให้เห็นว่า อาหารในป่ านอกจากเพียงพอต่อ
การบริ โภคของทุกครั วเรื อนในบ้านหนอคูแล้ว ยังเป็ นแหล่งรายได้หลักของบ้านหนองคูอีกด้วย
หากปราศจากป่ านี้แล้วรายได้หลักของชาวบ้านหนองคูก็จะหมดไปด้วย
เนื่ องจากสภาพนิ เวศน์ของบ้านหนองคูเป็ นนิ เวศน์โคก ไม่มีลาํ ห้วยหรื อแม่น้ าํ ไหลผ่าน
ดังนั้น ข้าวซึ่ งเป็ นอาหารหลัก จึงผลิตเพียงพอต่อการบริ โภคในครัวเรื อนเท่านั้น หากปี ใดเกิดปั ญหา
ฝนแล้งหรื อโรคระบาดในข้าว ชาวบ้านหนองคูจะต้องซื้ อข้าวกิน โดยรายได้หลักที่นาํ มาซื้ อข้าวของ
ครอบครัวส่ วนใหญ่น้ นั มาจากการขายอาหารจากป่ านัน่ เอง
นอกจากนี้ ชาวบ้านร้อยละ 4 ซื้ ออาหารจากตลาด รถเร่ หรื อรถพุ่มพวง และจากเพื่อน
บ้านด้วยกันเอง เพราะครอบรัวเหล่านี้ ไม่ได้ทาํ การผลิต เช่น ครอบครัวของข้าราชการ และร้านค้า
ในหมู่บา้ น เป็ นต้น อาหารที่นิยมที่ซ้ือส่ วนมากเป็ นอาหารโปรตีน เช่น ปลา ไก่ เนื้อวัว เนื้อหมู

บทที่ 5
ผลการศึกษา
พื้นที่ เป้ าหมายในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ บ้านหนองคู - บ้า นศรี วิไ ล ตําบลหนองปลิ ง
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เนื้อหาในการศึกษาได้ แก่ นิ ยามอาหารและความมัน่ คงทางอาหาร สถานการณ์อื่น ๆของ
หมู่บา้ นที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงทางอาหาร ดัชนี ช้ ีวดั ความมัน่ คงทางอาหารและปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัย สิ ทธิ และโครงสร้ าง การวัดความมัน่ คงทางอาหารจากอาหารในภา ความ
เสี่ ยง/ ภัยคุกคาม และความเปราะบางด้านอาหารของหมู่บา้ น การประเมินสถานการณ์ความมัน่ คง
ทางอาหารของหมู่บา้ น และแนวทางการสร้างความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน ดังต่อไปนี้
5.1 ผลการศึกษาเกีย่ วกับความมั่นคงทางอาหารของบ้ านหนองคู
นิยามอาหารและความมั่นคงทางอาหาร
สํา หรั บ ชาวบ้า นหนองคู แล้วอาหาร หมายถึ ง ทุก อย่า งที่ กิ นเข้า ไปแล้วมีป ระโยชน์ต่อ
ร่ างกาย ดังนั้น สําหรับบ้านหนองคูแล้ว จึงสามารถกล่าวได้ว่า “มีข้าวเป็ นอาหารหลัก มีผักเป็ น
สมุนไพร และมี ป่า.... เป็ นชี วิต” ซึ่ งชาวบ้านได้นิยามความมัน่ คงทางอาหารของหมู่บา้ นว่า ความ
มัน่ คงทางอาหาร หมายถึง การมีขา้ วกิน มีผกั สมุนไพร อาหารและรายได้จากป่ าอย่างเพียงพอตลอด
ปี
สถานการณ์ อื่น ๆของหมู่บ้านทีเ่ กีย่ วข้ องกับความมั่นคงทางอาหาร
- ร้อยละ 5 ของหมู่บา้ น สภาพที่นาเป็ นนาลุ่ม ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 100 ถังต่อไร่
- ร้อยละ 15 ของหมู่บา้ น มีสภาพที่นาเป็ นนาโนน ได้ผลผลิตข้าว ประมาร 50 ถังต่อไร่
- ร้อยละ 75 ของหมู่บา้ น มีสภาพที่นาเป็ นโคก ผสมป่ า ซึ่ งได้ผลผลิตเพียง 10-20 ถังต่อไร่
- ร้อยละ 80 ของหมู่บา้ นไม่มีสระนํ้าในนา แต่สาํ หรับรายที่มีก็เก็บนํ้าได้มีเพียง 8 เดือนต่อปี
- ร้อยละ 80 ของหมู่บา้ น มีพืชเครื่ องเทศในสวนหลังบ้าน
- ร้อยละ 5 ของหมู่บา้ นไม่มีไม้ใช้สอย เนื่องจาก ไม่มีป่าหัวไร่ ปลายนา
- ร้อยละ 30 ของหมู่บา้ น มีไม้ผลไม่ถึง 5 ชนิด
- ตามปกติ นาโนนและนาโคกจะได้ขา้ วไม่พอกินในครอบครัว ตลอดปี
- ชาวบ้าน ร้อยละ 30 มีสัตว์เลี้ยง และร้อยละ 70 ไม่มี
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- อาหารที่ไ ด้จากป่ าหัวไร่ ป ลายนา เช่ นผักต่าง ๆ เห็ ด ไข่ มดแดง ขอกันกิ นได้ ตามสาย
สัมพันธ์เครื อญาติ ยกเว้นไม้ใช้สอยและสัตว์ขนาดเล็ก และห้ามหาไปขาย พืชผักที่เจ้าของปลูกไว้
ตามหัวไร่ ปลายนา ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงเก็บได้ ส่ วนพืชผักที่เกิดตามธรรมชาติน้ นั เก็บไปกินได้
เลย
- ค่าใช้จ่ายสําหรับซื้ อเฉพาะอาหาร สําหรับครอบครัวขนาดกลางอยูท่ ี่ 100 บาทต่อวัน หรื อ
3,000 บาท/ เดื อน ขณะที่ชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ ย 4,000 - 5,000 บาท/ เดื อน ร้ านค้าในหมู่บา้ น
(อาหารแห้ง 3 ร้าน อาหารสด 3 ร้าน) และรถเร่ (ขายผลไม้ หอม พริ ก กระเทียม) รถอาหาร ( 3 คัน
ๆ ละ 1เ เที่ยวต่อวัน) อาหารที่รถเร่ นาํ เข้ามาขายทุกวัน หลัก ๆ คือ ไข่ ขนมจีน หอม กระเทียม เนื้ อ
แตงโมและผลไม้อื่น หาบเร่ ( 10 คน ขาย ผักดอง ผัก ผลไม้ อาหาร) ของคนในหมู่บา้ น และตลาด
นัดทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์
- ผงชูรสเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ในการทําอาหาร และนํ้าปลาตราสามตรา ซึ่ งไม่รู้แหล่งที่มา
และกระบวนการผลิต
- รายได้หลักจากการขายข้าว และรายได้เสริ มที่เกื อบเป็ นรายได้หลักคือ ขายของป่ าตาม
ฤดูกาล รายได้เสริ มอื่น ๆ ได้แก่ รับจ้าง ขายผัก ขายพืชไร่ เงินเดือน ลกส่ งมาให้ สวัสดิการจากรัฐ
และรายได้จากกลุ่มต่าง ๆ
- การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเฉพาะในเครื อญาติที่ใกล้ชิดกันเท่านั้น สิ่ งที่แบ่งปั นส่ วนใหญ่เป็ น
อาหารสด ผัก ข้าว ขนม เป็ นต้น สถานการณ์ เกิดขึ้นเฉพาะกรณี ที่บา้ นใกล้กนั ตามสายเครื อญาติ
และงานบุญต่าง ๆ เช่น บุญผะเหวด บุญบวช งานศพ บุญเดือนสาม เป็ นต้น คาดว่า อีก ไม่เกิน 10 ปี
จะหมดไปจากชุมชน เพราะรุ่ นลูกหลานไม่รู้จกั กัน
- หนี้ สิน ร้ อยละ70หนี้ สูง มี มากกว่า 100,000 บาท ร้ อยละ 8 หนี้ ปานกลาง หรื อตั้งแต่
50,000-10,0000 และร้อยละ 20 มีหนี้ตาํ คือ ตํ่ากว่า 50,000 บาท เพียงร้อยละ 2 ของหมู่บา้ นเท่านั้นที่
ไม่มีหนี้
- ค่าบริ โภคใหม่ คนรุ่ นใหม่นิยมกิน ก๋ วยเตี๋ยว มาม่า ไข่เจียว ไก่ย่าง ส้มตําประเภทต่าง ๆ
และอาหารตามสั่ง
- การเปลี่ยนแปลงของแหล่งนํ้าไม่มีหว้ ยหนองนํ้าในพื้นที่
ดัชนีชี้วดั ความมั่นคงทางอาหารและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากนิยามของความมัน่ คงทางอาหารข้างต้น จึงนํามาสร้างตัวชี้วดั ความมัน่ คงทางอาหาร
ของบ้าน
หนองคูได้ดงั นี้
1. ด้ านความพอเพียงจากการผลิต
1) ทุกครอบครัวมีขา้ วกินทุกมื้อ ตลอดปี
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2) ทุกครอบครัวมีที่ดินทํานา
3) มีพนั ธุ์ขา้ ว ต้นทุนและปั จจัยการผลิตต่าง ๆ เป็ นของตนเอง
- มีพนั ธุ์ขา้ ว ผักพื้นบ้าน อย่างน้อย 3 ชนิด
- มีเงินลงทุนทํานา อย่างน้อย 40,000 บาท ( เฉลี่ย 20.000 บาทสําหรับช่วงปั กดํา และ
อีก 20,000 บาทช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่ งเป็ นค่าจ้างในการทํานา ตั้งแต่เตรี ยมดิน จนถึงการขาย)
- มีเครื่ องมือทางการเกษตร ได้แก่ รถไถ เครื่ องสู บนํ้า
- มีแรงงานในครอบครัวอย่างน้อย 2 คน
- มีปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตในครอบครัว ได้แก่ ต้องมีววั อย่างน้อย 2ตัว ต่อครอบครัว
หรื อต้องมีควายอย่างน้อย 2 ตัวต่อครอบครัว
4) ต้องมีแหล่งนํ้าในนา
5) นาโนนและนาโคก ต้องมี แหล่งนํ้า ถึ งจะมีขา้ วเพียงพอตลอดปี โดยขนาดของสระ
สัมพันธ์กบั ขนาดแปลง ดังนี้
- มีสระนํ้าขนาด กลาง 35 x 15 x 3 เมตร
- สระนํ้าขนาดใหญ่ กลาง 40 x 40 x 5 เมตร
6) ต้องปลูกพืชชนิ ดอื่นในนา ได้แก่ ข้าวโพด ไม้ผล ผักพื้นบ้านต่าง ๆ และมีที่วา่ งสําหรับ
เลี้ยงสัตว์
7) เนื่องจากสภาพพื้นที่มีผลต่อผลผลิตข้าว ดังนั้น
 นาลุ่ม หรื อนาทาม ที่นา 1 ไร่ ได้ขา้ ว 320-350 กก. ดังนั้น
- ครอบครัวขนาดเล็กต้องมีที่นา อย่างน้อย 4ไร่
- ครอบครัวขนาดกลางต้องมีที่นาอย่างน้อย 10 ไร่
- ครอบครัวขนาดใหญ่ตอ้ งมีที่นาอย่างน้อย 15 ไร่
 นาโนน
- ครอบครัวขนาดเล็กต้องมีที่นา อย่างน้อย 10 ไร่
- ครอบครัวขนาดกลางต้องมีที่นาอย่างน้อย 15 ไร่
- ครอบครัวขนาดใหญ่ตอ้ งมีที่นาอย่างน้อย 20 ไร่

นาโคก
- ครอบครัวขนาดเล็กต้องมีที่นา อย่างน้อย 10ไร่
- ครอบครัวขนาดกลางต้องมีที่นาอย่างน้อย 10-20 ไร่
- ครอบครัวขนาดใหญ่ตอ้ งมีที่นาอย่างน้อย 25 ไร่
8) ทุกครอบครัวมีผกั กินทุกมื้อ /และมีพืชเครื่ องเทศในสวนหลังบ้าน โดยต้องปลูกผัก/พืช
เครื่ องเทศ อย่างน้อย 7 ชนิ ดในพื้นที่สวนหลังบ้าน (ตะไคร้ หอม ข่า มะนาว มะละกอ มะเขือเทศ
กระเทียม พริ ก มะเขือ มะกรู ด เป็ นต้น)
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9) ทุกครอบครัวต้องมีอาหารโปรตีนบริ โภคทุกมื้อ โดย ต้องเลี้ยงสัตว์ไว้บริ โภค อย่างน้อย
2 ชนิด ได้แก่ ไก่ หรื อเป็ ด 10 ตัว หรื อลี้ยงปลาในสระนํ้า
10) ทุกครอบครัวมีไม้ผล อย่างน้อย 4 ชนิ ด (มะขาม พุทรา มะยมไผ่เลี้ ยง มะเฟื อง ลําไย
กล้วย มะม่วง มะขาม ขนุน มะพร้าว เป็ นต้น)
11) ทุกครอบครัวมีไม้ใช้สอย อย่างน้อย 4 ชนิ ด สําหรับทําฟื น เครื่ องมือการเกษตร โดย
ไม่ได้แบ่งว่า เป็ นไม้ระยะสั้นหรื อระยะยาว
2. ความพอเพียงจากการหาจากป่ าโคกหินลาด
1) ป่ ามีความหลากหลายของพืช ทั้งพืชอาหาร ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร มีหลาย
ขนาด
ทั้ง เล็ ก และต้น ใหญ่ มี ค วามแน่ น หนา ไม่ มี ก ารตัด หรื อ ถาง ช่ ว งเดื อ น มี น าคม -พฤศจิ ก ายน
(ประมาณ 9 เดือนต่อปี ) ต้องมีอาหารป่ า ได้แก่ เห็ด ผัก สัตว์ และแมลงตามฤดูกาล
2) พื้นที่ป่าไม่ลดลง
3) สามารถหาอาหารได้ตลอดเวลาในรัศมีจากหมู่บา้ น 6 กิโลเมตร ไปหาเมื่อไหร่ ก็ได้เมื่อ
นั้น
4) ทุกคนมีสิทธิ์ ใช้ประโยชน์จากป่ าอย่างเท่าเทียม ตลอดเวลา
5) มีกลุ่มหรื อองค์กรชุมนอนุรักษ์ในหมู่บา้ น
6) ป่ าได้รับความคุม้ ครองด้านการอนุรักษ์ จาก อบต.
3. ความพอเพียงจากการหาจากนาและป่ าหัวไร่ ปลายนา
1) ฤดูฝนต้องมีผกั ธรรมชาติในนาอย่างน้อย 5 ชนิ ด (คันจอง กะแยง สายบัว ผักบุง้ ผักขม
ฯลฯ)

ฯลฯ)

2) ฤดูแล้งต้องมีผกั ในนาอย่างน้อย 4 ชนิด (คันจอง กะแยง สายบัว ผักบุง้ ผักขม ฯลฯ)
3) มีปลา ปู กุง้ หอย ในนาที่กินได้ โดยไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องสารเคมี
4) มีแมลงและสัตว์ขนาดเล็กหาได้ตามฤดูกาล (หนูนา กบ เขียด แย้ กิ้งก่า กุดจี่ จิ้งหรี ด จี่นูน
5) สําหรับครอบครัวที่สภาพนาเป็ นนาโคกต้องมีป่าตามหัวไร่ ปลายนาอย่างน้อย 1 ไร่
4. ความพอเพียงปลอดภัยจากการซื้อได้
1) ทุกครอบครัวต้องมีรายได้หลักอย่างน้อย 1 อย่าง และมีรายได้เสริ ม อย่างน้อย 2 อย่าง
2) ต้องเลี้ยงสัตว์ไว้สาํ หรับขาย อย่างน้อย 1 ชนิด ๆ ละอย่างน้อย 2 ตัว
3) ป่ าโคกหิ นลาดมีความอุดมสมบูรณ์
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ด้ านความปลอดภัย
1. ด้านความสะอาด
- ล้างมือทุกครั้งก่อนบริ โภคอาหาร
- อาหารต้อง สด สะอาด สุ ก ไม่มีกลิ่นเหม็น
- ไม่มีแมลงวันรบกวน
- มีฝาปิ ดมิดชิด
- ไม่มีสารเคมีเจือปน หรื อตกค้างในอาหาร
2. ด้านสุ ขภาพ
- อาหารครบห้าหมู่ทุกมื้อ
- ได้รับความรู ้ดา้ นการบริ โภคอาหารจาก อสม. อย่างสมํ่าเสมอ
- เด็กไม่เป็ นโรคขาดสารอาหาร หรื อโรคอ้วน
3. ตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่านข้อมูลหรื อความรู ้ที่มีไม่ใช่ผา่ นการโฆษณา
สิ ทธิและโครงสร้ าง
1. ทุกครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายด้านอาหาร
2. ทุกครอบครัวมีปัจจัยหลักในการผลิต คือที่ดิน
3. ทุกคน ทุกครอบครัว สามารถเข้าไปใช้ป่าหรื อหาอาหารจากป่ าได้ทุกเวลา
การวัดความมั่นคงทางอาหารจากอาหารในภา
ในหนึ่งมื้อบริ โภคอาหารในภา สัดส่ วนของอาหารที่ หาได้ : ทําได้ : ซื้ อ เป็ น 50: 30: 20
จะต้องประกอบด้วย ผักพื้นบ้าน แจ่วหรื อนํ้าพริ ก แกง/ ต้ม/ อ่อม (หน่อไม้ เห็ด ไข่มดแดง ที่หาได้
ตามฤดูกาล) ข้าว ส้มตํา (กลางวันขาดไม่ได้) และนํ้าสะอาด
ความเสี่ ยง/ ภัยคุกคาม และความเปราะบางด้ านอาหารของหมู่บ้าน
- ชาวบ้านเริ่ มไม่เห็ นคุ ณค่าของภูมิปัญญาด้านการจัดการข้าว คือ รอให้เห็ นรวงข้าวใหม่
ก่อนจึงขายข้าวเก่า ซึ่ งร้ อยละ 50 ของหมู่บา้ นนิ ยมขายข้าวหมด โดยไม่เหลือข้าวไว้กินในปี ต่อไป
ซึ่ งหาต้องเผชิญกับความแห้งแล้งจะส่ งผลต่อข้าวที่จะกินในปี ถัดไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
- ภัยคุกคามที่จะทําให้ ข้าวไม่พอกิน ที่สาํ คัญคือ “โจรเสื้อขาว” หรื อ นักเรี ยน
- ชาวบ้านใช้สารเคมีจากการเกษตรโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้า ทําให้เกิดการทําลายผักพื้นบ้าน
ในฤดูทาํ นา เนื่องจากในช่วงนี้ผกั ต่าง ๆเหล่านั้นกลายเป็ นวัชพืชของข้าว
- การปรับตัวเข้าสู่ ตลาดของชาวบ้านหนองคู โดยเน้นการหาของป่ าเพื่อขาย โดยเฉพาะ
ในช่ วงต้นฤดู ฝน ชาวบ้านจากทัว่ สารทิศเข้าไปหาของป่ าในโคกหิ นลาด ทําให้ป่าเกิ ดความเสื่ อม
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โทรม จากการประเมินของแกนนํา พบว่า หากสถานการณ์เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง คาดว่า อีก ไม่เกิน 7
ปี ป่ าโคกหิ นลาดจะกลายเป็ นป่ าเสื่ อมโทรมอย่างแน่นอน
- กําแพงรั้วบ้านที่สูงขึ้น ทําให้เกิดระยะห่ างระหว่างชาวบ้าน และส่ งผลให้ความสัมพันธ์
ลดลง นอกจากนี้การไม่รู้จกั ญาติพี่นอ้ งของคนรุ่ นใหม่ หรื อความใส่ ใจกันของเครื อญาติลดลง
- การซื้ ออาหารที่ปรุ งสําเร็ จจากรถเร่ ทําให้ไม่รู้ว่าอาหารสด สะอาดหรื อผ่านขั้นตอนการ
ปรุ งที่ถูกสุ ขลักษณะหรื อไม่ หรื อมีความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ หรื อไม่
- ขยะจากเมือง บางส่ วนของป่ าโคกหิ นลาด โดยเฉพาะส่ วนที่เริ่ มเสื่ อมโทรม กลายเป็ นที่ทิ้ง
ขยะของคนเมือง
การประเมินสถานการณ์ ความมั่นคงทางอาหารของหมู่บ้าน
บ้านหนองคู มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ “ ไปยามใด๋ ได้ยามนัน่ ” ชาวบ้านมากกว่าครึ่ งของหมู่บา้ น
มีขา้ วเหลื อในเล้าหรื อยุง้ ข้าว เพราะมีวิธีการจัดการโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านคือ “บ่เห็นน้องข้าว บ่
ขายข้าวในเล้าหมด” หากแห้งแล้งติดต่อกัน 2-3 ปี ชาวบ้านไม่มีขา้ วกิ นแน่ ๆ จะมีแต่ป่าไม่มีขา้ ว
ความมัน่ คงทางอาหารจะหมดไปทันที
แนวทางการสร้ างความมั่นคงทางอาหารของชุ มชน คือ
“สร้ างแหล่ งนํา้ รั กษาป่ า ไม่ ให้ ดินถูกยึด” เพียงแค่น้ ีความมัน่ คงทางอาหารในระดับ
กระบวนการของชุมชนก็มีความยัง่ ยืนได้

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายชื่อคณะศึกษาข้ อมูล
1. ศูนย์ ประสานงานสถาบันการจัดการองค์ ความรู้
1. นายสุ เมธ
ปานจําลอง
2. น.ส.พรพิตรา คลังภูเขียว
3. น.ส.วรัญญา ทูลธรรม
4. น.ส.แววตา
สุ วรรณริ นทร์

เบอร์โทร
080-420-6004
เบอร์โทร 087-719-7866 / 088-026-2474
เบอร์โทร 086-024-0059 / 083-578-8986
เบอร์โทร 087-254-0894 / 084-402-5279

2. ทีมเครือข่ ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
1. นายเรื องเดช โพธิ์ ศรี
2. นายถนัด
แสงทอง
3. น.ส.ฐิติพร
สกุลจร
4. น.ส.นุจนาด โฮมแพน
5. นายสันติ
แก้วพิมพ์
6. นายอุบล
อยูห่ ว้า
7. น.ส.มาลี
สุ ปันตี
8. นายสยาม
หยองเอ็น

เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร

081-739-2840
081-872-6082
081-717-4675
081-544-3259
086-642-2126
081-546-0243
089-861-9627
087-856-0658

เบอร์โทร

081-739-1310

3. ทีมเครือข่ ายภาคี
1. นายบุญเสริ ฐ เสี ยงสนัน่
2. นายกาจบัณฑิต โพธิ์ศรี

เบอร์ โทร 080-440-5638

4. ตัวแทนจากชุ มชนในแต่ ละพืน้ ทีท่ ี่ทาํ การศึกษาข้ อมูล รวมทั้งสิ้ น จํานวน 22 คน
1. ตัวแทนบ้านแมด - ส่ อง
จํานวน 2 คน
2. ตัวแทนบ้านกลางฮุง
จํานวน 2 คน
3. ตัวแทนบ้านป่ าตอง
จํานวน 2 คน
- นายบุญส่ ง คําจันวงษ์
เบอร์โทร 083-145-4368
4. ตัวแทนบ้านหนองคู
จํานวน 2 คน
5. ตัวแทนคนเมืองมหาสารคาม จํานวน 2 คน
6. ตัวแทนบ้านหนองจาน
จํานวน 2 คน
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7. ตัวแทนบ้านพองหนีบ
8. ตัวแทนคนเมืองมหาสารคาม
9. ตัวแทนบ้านดงดิบ
10. ตัวแทนบ้านกุดขาคีม
11. ตัวแทนบ้านโนนยาง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
2
2
2
2

คน
คน
คน
คน
คน

