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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

4
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

7
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

13
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
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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
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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
ทาม มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ระบบนิเวศน์ ทาม
ภูมินิเวศน์ ทาม พบในเขตพื้นที่ เขตอําเภอสุ วรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีลกั ษณะเป็ นที่ราบ
ลุ่มใกล้แม่น้ าํ เช่น นํ้าชี นํ้ามูล พื้นที่ทามจะเป็ นพื้นที่รับนํ้าในฤดูน้ าํ หลากระยะเวลาประมาณ 3-4
เดือน เมื่อนํ้าลดจะใช้เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก เช่น ถัว่ ข้าวโพด เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์อนั เกิดจาก
การตกทับถมของตะกอนในแม่น้ าํ ในฤดูฝน ปกติจะมีป่าละเมาะ ที่เรี ยกว่าป่ าบุ่งป่ าทามอยูด่ ว้ ย ส่ วน
ใหญ่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการหาปลา เก็บผัก ฟื น และอุปโภคในครัวเรื อน ลักษณะพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ทอ้ งถิ่ น พันธุ์ขา้ ว จะเป็ นพันธุ์ขา้ วที่มีอายุยาว และสามารถยืดตัวได้ในช่ วงนํ้าท่วม เช่ น
ข้าวเจ้าลอย ข้าวเหนียวลอย
คนในภูมินิเวศน์ทาม ใช้ชีวิตพึ่งพาแม่น้ าํ เป็ นหลัก การเลือกตั้งบ้านเรื อนจะตั้งในบริ เวณที่
นํ้า ไม่ท่วมถึ ง โดยอาศัยดู จากลัก ษณะภูมิ ป ระเทศ และทางนํ้า ถ้า พื้ นที่น้ ันเป็ นที่ ราบนํ้า ท่ วมถึ ง
กว้างขวาง ก็จะไปตั้งบ้านไกลแม่น้ าํ ที่น้ าํ ท่วมไม่ถึง การที่ที่ดินถูกนํ้าท่วมถึงบ้าง คนทามเชื่อว่าจะ
ทําให้ดินดี ช่วยกําจัดเสี้ ยนดิน และมีผกั ธรรมชาติข้ ึน เช่น มันแซง กระโดน ผักแว่น ผักสันตะวา บัว
สามารถเก็บไปขายโดยไม่ตอ้ งลงทุน
เนื่ องจากวิถีชีวิตอยูก่ บั แม่น้ าํ ทําให้คนในพื้นที่ทาม มีความชํานาญในการหาปลา และเป็ น
ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา เช่น คนทามจะรู ้ลกั ษณะนิสัยของปลาว่า ปลาชนิ ดใดอาศัยอยูเ่ ป็ นฝูงหรื อ
อยู่เดี่ ย ว ช่ วงที่ ป ลาแต่ ล ะชนิ ดหากิ น รวมถึ ง แหล่ ง ที่ อยู่ข องปลาแต่ ล ะชนิ ดด้ว ย ซึ่ ง ทํา ให้มี ก าร
ประยุกต์ใช้เครื่ องมือจับปลาที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมของปลาชนิ ดนั้น ๆ เช่ น ลอบ สะดุง้ ไซ ตุม้
สุ่ ม ดาง (ตาข่ายดักปลา) ฯลฯ
การเพาะปลูก การทํานาในพื้นที่ทาม มี 2 แบบ ได้แก่ แบบแรกคือการทํานาปี เนื่ องจาก
พื้นที่ปลูกข้าวในทามมีนอ้ ย เกษตรกรส่ วนใหญ่จึงไปปลูกข้าวในพื้นที่ทามทุ่ง และพื้นที่ดอน ซึ่ งจะ
ปลูกข้าวดอและข้าวกลาง (ข้าวพันธ์พ้ืนบ้าน) เป็ นหลัก ปั จจุบนั นิยมปลูกข้าวหอมมะลิ105 สําหรับ
ขายและข้าว กข. 6 ไว้เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน ส่ วนอีกแบบหนึ่ ง คือ ข้าวนาแซงหรื อนาปั ง โดยจะ
ทําช่วงหลังนํ้าลด ในช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกันยายน จะเป็ นช่วงต้นฤดูฝน บางปี อาจจะไม่ได้
ผลผลิตเนื่องจากนํ้าท่วม แต่ถา้ ปี ใดได้เก็บเกี่ยวทัน ผลผลิตมีมากเพียงพอต่อการบริ โภคข้ามปี
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ปั จจุบนั มีการนําพันธุ์พืชผักพื้นบ้านของพื้นที่ทามมาปลูกในแปลงมากขึ้น เพราะเป็ นพืชที่
ทนต่อนํ้าท่วม เช่น มะดัน มะกอกนํ้า มันแซง ข่านํ้า หวาย กระเบา มะม่วงแก้ว ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มี
การปลูกพืชหลังนา เพื่อใช้ที่ดินให้คุม้ ค่า โดยจะใช้พืชอายุส้ ัน และรี บปลูกหลังนํ้าลด เช่น พริ ก แตง
มะเขือ ฯลฯ
การเลี้ยงสัตว์ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่ าบุ่งป่ าทามและแหล่งนํ้า ทําให้พ้ืนที่เป็ นระบบ
นิเวศน์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงวัวควาย ซึ่ งพบว่ามีการเลี้ยงสัตว์ ใน 2 ลักษณะ คือการเลี้ยงในป่ าทาม
ตามธรรมชาติ โดยนําไปปล่อยทิ้งไว้ช่วงหน้านํ้าลง อีกลักษณะคือการเลี้ ยงแบบขังคอกในแปลง
เกษตรของตนเอง
การจัดการนํ้าภูมินิเวศน์ทาม เนื่ องจากวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ทามขึ้นอยู่กบั นํ้าเป็ นหลัก
ดังนั้น ชาวบ้านจึงต้องเรี ยนรู ้เรื่ องการจัดการนํ้าให้เหมาะสมกับฤดูการผลิตและการทํามาหากิน ซึ่ ง
จะต้องเรี ยนรู ้ระบบการขึ้นลงของนํ้า การปรับปรุ งพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสม โดยการยกคันดินให้
สู งและกว้างขึ้น เพื่อป้ องกันนํ้าป่ าไหลท่วมพื้นที่การเกษตร
การจัดการดิน เกษตรกรในภูมินิเวศน์ทามต้องยกคันดินให้สูงและกว้าง เพื่อป้ องกันนํ้าท่วม
ผลผลิต ปัจจุบนั มีการนําปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยเคมีมาช่วยในการผลิตมากขึ้น
การจัดการโรคและศัตรู พืช ศัตรู พืชที่สาํ คัญของนิเวศน์ทามคือ หอยเชอรี ซึ่ งกัดกินข้าวของ
เกษตรกร ปั ญหาการกัดกิ นข้าวของหอยเชอรี่ น้ ี เกษตรกรยังไม่มีวิธีการจัดการให้เด็ดขาด นอกจาก
ใช้สารเคมีในการกําจัด
การพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น อาจกล่าวได้วา่ ระบบนิ เวศน์พ้ืนที่บุ่ง
ทามมีความอุ ดมสมบูรณ์ มากที่ สุด หากเปรี ยบเทียบกับระบบนิ เวศน์อื่น ๆ ไม่ตอ้ งปลูกพืชผักใน
แปลง เลี้ยงปลาในสระก็มีอาหารกินตลอดทั้งปี เช่น บริ เวณฮอง/แฮ่อง หนอง กุด พื้นที่มีน้ าํ ท่วมขัง
ทั้งปี แต่อาจลดลงในหน้าแล้ง โดยทัว่ ไปจะเข้าไปเก็บผักป่ าริ มฝั่ง เช่น ผักแว่น ผักกระโดน บัวแดง
บัวทอง ฯลฯ หาสัตว์น้ าํ กุง้ หอย ปลา หากแหล่งนํ้าแห้งก็จะเข้าไปใช้เลี้ยงสัตว์ และมีป่าโนนทาม ที่
พบกระจายอยู่ทว่ั ไป ป่ าโนนทามที่อยู่ติดทุ่งหรื อมีความสู งต่างระดับมากในพื้นที่ทาม จะพบพันธุ์
ไม้ เช่น ส้มหม้อ สะแบง ยางนา สมุนไพร ฯ แต่ป่าที่ต่าํ ลงมาระหว่างเลิงกับฮ่อง หนอง ส่ วนมากจะ
เป็ นป่ าไผ่ และป่ าโนนทามที่ ถูก นํ้า หลากเป็ นครั้ง คราว หรื อไม่ได้ถูก นํ้า ขัง แต่ อยู่ติดแม่ น้ าํ จะมี
พรรณไม้ เช่น แดง เบ็นนํ้า เสี ยว หูลิง ทม ไทร เป็ นต้น ใช้เป็ นที่เก็บหาของป่ า เห็ด หน่อไม้ ฟื นถ่าน
และได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศนํ้า เช่น หาสาหร่ าย และจับสัตว์น้ าํ ต่าง ๆ ตามแก่ง/แก้ง วัง
หาดด้วย
ความเชื่อ วัฒนธรรมที่เอื้อและสัมพันธ์กบั วิถีการผลิต คนทาม มีความเชื่อเรื่ องผี และมีงาน
บุญประเพณี เช่นเดียวกับไทบ้านภูมินิเวศน์อื่น ๆ เช่น ผีตาแฮก (วันแรกนาขวัญ) แม่โพสพ แม่ธรณี
ผีแถนหรื อผีฟ้า โดยเฉพาะผีประจําแหล่งนํ้า ประเพณี แข่งเรื อในช่วงออกพรรษา ซึ่ งทําให้คนทาม
เคารพในธรรมชาติ และร่ วมกันรักษาไว้สืบต่อกันมา
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ความสัมพันธ์ของคนในชุ มชนกับวิถีการผลิต ชีวิตของคนทามมีแต่น้ าํ อดีตมีการช่วยกัน
ในหมู่ไทบ้าน ร่ วมกันหาปลาแล้วมาแบ่งกัน นอกจากนี้ ยงั มีวฒั นธรรมประเพณี ที่เชื่อมร้อยคนทาม
ด้วย ที่เป็ นที่รู้จกั คือ การทําเรื อแข่ง และการแข่งเรื อพายในชุมชน และระหว่างชุมชน
พื้นที่เป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บ้านกุดขาคีม ตําบลกุดขาคีม อําเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุ รินทร์
เนื้อหาประกอบด้ วย พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของบ้านกุดขาคีม ลักษณะพื้นที่ริมฝั่งกุด
ขาคีม ทางนํ้าและการไหลของนํ้า พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศน์กุดขาคีม พื้นที่ทาม
กุดขาคีมกับการใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน การจัดการนํ้าเพื่ออุปโภค-บริ โภค การใช้ประโยชน์
เชิงวัฒนธรรม พื้นที่สาธารณะของชุมชน และแหล่งอาหารของชาวกุดขาคีม ดังต่อไปนี้
4.2 บริบทพืน้ ที่ บ้ านกุดขาคีม ตําบลกุดขาคีม อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์
พัฒนาการการเปลีย่ นแปลงของบ้ านกุดขาคีม
“กุดขาคี ม” เป็ นแหล่งนํ้าธรรมชาติ ซึ่ งเดิมที สันนิษฐาน ว่า เมื่อหลายร้อยปี มาแล้ว กุดขา
คีม เป็ นลํานํ้าสายเดียวกันกับลํานํ้ามูล แต่ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทิศทางการไหล
ของนํ้าได้เปลี่ยนไป ทําให้ถูกตัดขาดจากลํานํ้ามูล ชาวบ้านจึงเรี ยกว่า กุด หรื อ มูลหลง กุดขาคีม
มีชื่อเรี ยกหลายชื่ อ เช่ น กุดแบ่ ง กุดบ่ าง่ าม กุดใหญ่ กุดขาคีม เป็ นต้น แต่ชื่อที่เป็ นที่รู้จกั กัน
โดยทัว่ ไป คือ กุดขาคีม สาเหตุที่เรี ยกชื่อดังที่กล่าวข้างต้นก็เนื่องจากว่า เรี ยกตามลักษณะของกุดที่
มีลาํ นํ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน และไหลรวมเป็ นสายเดี ยวกลายเป็ นแหล่งนํ้าธรรมชาติ ขนาด
ใหญ่มีลกั ษณะคล้ายง่ามยางหนังสติ๊ก ที่เป็ นเครื่ องมือในการล่าสัตว์
ลํานํ้ากุดขาคีม มีพ้ืนที่กว่า 1,500 ไร่ โดยมีความยาวเริ่ มจากกุดปลาข้าวมัน ทางทิศเหนือติด
กับ ลํา นํ้า มู ล ยาวลงมาทางทิ ศ ใต้ถึ ง บ่ า ง่ า ม บริ เวณวัด ป่ ากุ ดขาคี ม เลยไปถึ ง วัดบ้า นลํา เพิญ ยาว
ประมาณ 7 กิโลเมตร และจากบริ เวณบ่าง่าม วัดป่ ากุดขาคีม ยาวไปทางทิศตะวันออก เขตพื้นที่
ตํา บลทับ ใหญ่ ไหลลงแม่ น้ ํา มู ล บริ เ วณกุ ดเจ๊ก วัง ใหญ่บ ริ เ วณดอนแก้ว กลาง ยาว ประมาณ 6
กิโลเมตร
ความกว้างและแคบของกุดขาคีมขึ้นอยู่กบั สภาพของตลิ่ง มีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตร ถึง
300 เมตร ลึกประมาณ 2.5 เมตร ถึง 10 เมตร ตามสภาพของพื้นที่และฤดูกาล มีน้ าํ ขังตลอดปี จาก
การคิดคํานวณปริ มาณความจุของนํ้ากุดขาคีมร่ วมกับชาวบ้าน ผูน้ าํ ชุ มชนตามช่วงฤดูกาล สามารถ
ระบุได้ดงั นี้ คือ ช่วงฤดูฝนมีปริ มาณนํ้าประมาณ 26,000,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วงฤดูแล้งมีปริ มาณ
นํ้าประมาณ 16,250,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ไม่ได้คิดรวมปริ มาณนํ้าในช่วงฤดูน้ าํ หลาก
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กุดขาคีม เป็ นแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีลกั ษณะพิเศษ คือ เป็ นระบบนิเวศน์ ย่อยของระบบ
นิเวศน์ แม่ นํ้ามูล มี ชุมชนตั้งอยู่ใกล้ และมี พื้นที่ทําการเกษตรที่เป็ นพื้นที่ทามอยู่ล้อมรอบ โดยมี
แม่น้ าํ มูลอยูท่ างทิศเหนือ ที่ต้ งั ชุมชนอยูท่ างทิศใต้
ลักษณะพืน้ ทีร่ ิมฝั่งกุดขาคีม
ด้าน ทิศตะวันตกจะเป็ นพื้นที่ต่าํ ลาด เนินสู งขึ้นไปตามพื้นที่ทามที่เป็ นพื้นที่การเกษตรของ
ชุมชนไปจรดถนนดินลุกรังเส้นจากบ้านลําเพิญไปบ้านจานเตย ถ้าวัดความสู งจากริ มฝั่ งกุดขาคีม
ไปจนถึงถนนจะมีความสู งต่างระดับกันประมาณ 1 เมตร
ริ มฝั่งด้านทิศใต้ จะเป็ นที่ต้ งั วัดป่ ากุดขาคีมและมีป่าชุ มชนดงเขืองที่ชุมชนได้จดั การดูแล
และ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ริ มฝั่งจะเป็ นพื้นที่ต่าํ (แต่สูงกว่าริ มฝั่งด้านทิศตะวันตก) แล้วลาดสู งขึ้น
ไปถึงที่ต้งั ชุมชนและพื้นที่นาทุ่ง มีความสู งต่างระดับกัน ประมาณ 2 เมตร ริ มฝั่งด้านทิศตะวันออก
จะเป็ นพื้นที่ป่าดอนชาด ซึ่ งเป็ นป่ าหัวไร่ ปลายนาขึ้นตามริ มฝั่งตลอดแนวจากทิศเหนื อจรดทิศใต้
พื้นที่ จะเป็ นที่สูงลาดตํ่าลงไปตามพื้นที่ทามที่เป็ นพื้นที่ราบเป็ นพื้นที่ทาํ การเกษตรของชุ มชน มี
ความสู งต่างระดับกันประมาณ 1 เมตร
ริ ม ฝั่ ง ด้า นทิ ศ เหนื อ เป็ นพื้ นที่ ราบสลับ เนิ น สลับ กัน มี ท้ งั ที่ เป็ นที่ สู ง และที่ ต่ าํ เป็ นพื้น ที่
การเกษตรและพื้นที่ป่าบุ่งป่ าทามที่เป็ นป่ าหัวไร่ ปลายนา สลับกันไปจนจรดแม่น้ าํ มูล
ทางนํา้ และการไหลของนํา้
พื้นที่ ทามกุดขาคี ม มี ระบบการไหลหรื อทางนํ้าที่ไหลเข้าและไหลออกจากกุดขาคีมตาม
ลักษณะภูมิสัณฐานของพื้นที่ท้ งั ในเขตพื้นที่ทุ่งและเขตพื้นที่ทาม ดังนี้
เขตพืน้ ทีท่ ่ งุ เป็ นเขตพื้นที่สําหรับทํานาทุ่ง/ นาปี อยูท่ างทิศใต้ของกุดขาคีม นํ้าที่ไหลเข้า
กุดขาคีมจะเป็ นนํ้าฝน ไหลจากพื้นที่นาทุ่งไปตามคลอง ฮอง ทั้งที่เป็ นฮองธรรมชาติ และคลองที่
ชาวบ้านช่วยกันขุด เพื่อระบายนํ้าจากนาทุ่งให้ไหลลงกุดขาคีม มีดว้ ยกัน 7 ทาง คือ
1. ฮองหางบ่ อ จะเป็ นร่ องนํ้าหรื อคลองนํ้าธรรมชาติที่น้ าํ ฝนจากพื้นที่นาทุ่งของบ้านศาลา
บ้านบาก บ้านดง บ้านเค็ง ไหลลงมารวมกันที่ฮองหางบ่อไหลลงกุดบ้าน– ฮองกระเดา–ฮองหวาย
ตามลําดับ และไหลลอดท่อถนนลูกรัง ด้านทิศตะวันตกเส้นจากบ้านลําเพิญไปบ้านจานเตย ไหลลง
บ่ออีตุม้ และลงกุดขาคีม มีความยาว 80 เมตร
2. ฮองหนองบุตรศรี เป็ นคลองดินธรรมชาติอยูร่ ะหว่างหมู่บา้ นลําเพิญและบ้านนาสว่าง มี
ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร นํ้าไหลแลงเป็ นนํ้าฝนจากทุ่งหนองบุตรศรี
หนองไม้ตาย หนองส่ องแมวไหลเข้าฮองหนองบุตรศรี ไปลงกุดบ้าน-ฮองกระเดา-ฮองหนองหวาย
ไหลลอดท่อที่ถนนลุกรังด้านทิศตะวันตกเส้นจากบ้านลําเพิญไปบ้านจานเตย ไหลเข้าบ่ออีตุม้ ลงกุด
ขาคีมตามลําดับ
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3. ฮองอีไท เป็ นคลองดินธรรมชาติ ยาว 1.5 กิโลเมตร กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ใน1.5
กิโลเมตรชาวบ้านได้ขดุ เพิ่ม 500 เมตร โดยใช้แรงงานชาวบ้านช่วยกันขุด นํ้าจะไหลแรงเท่ากับฮอง
หนองบุตรศรี เป็ นนํ้าฝนจากนาทุ่ง หนองเห็นอ้ม ทุ่งหนองจาน ไหลเข้าฮองอีไท ไหลลงกุดขาคีม
ตามลําดับ
4. คลองดงเขือง เป็ นคลองดินที่ชาวบ้านร่ วมกันขุด เพื่อเป็ นแนวเขตป่ าชุมชนป่ าดงเขือง
และเป็ นคลองระบายนํ้าฝน จากนาทุ่งโพนกระจาย ไหลเข้าคลองดงเขือง และไหลลงกุดขาคีมที่
บริ เวณท่าโสกพุก มีความยาว 1 กิโลเมตร กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร
5. คลองท่ าช้ าง เป็ นคลองดินโดยที่ส่วนราชการส่ งเสริ มให้ชาวบ้านขุดเพื่อทํานาปรังและ
เป็ นการระบายนํ้าในฤดูฝนจากทุ่งห้วยแก้ว อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ไหลมาตามคลองแยก
หนอง อะลัม ไหลลงกุดขาคีมที่บริ เวณท่าช้าง มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร กว้าง 2 เมตร ลึก 1
เมตร
6. คลองกุดอีปู่ (ข้างโรงเรี ยนบ้านจาน)เป็ นคลองดินยาว ประมาณ 1 กิโลเมตร กว้าง 2
เมตร ลึก 1 เมตร เป็ นนํ้าฝนจากทุ่งห้วยแก้ว อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ไหลมาตามคลองมา
แยกที่หนอง อะลัมไหลไปลงกุดขาคีมที่จุดที่ต้งั ประปาบ้านจานใกล้กบั พนังกั้นนํ้า
7. ฮองตาพวง (คลองอนามัย) เป็ นคลองดินนํ้าฝนจากหนองบก หนองส่ องแมวและทุ่ง
ห้วยแก้ว อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ไหลเข้า ฮองตาพวง(คลองอนามัย) ด้านทิศตะวันออกลอด
สะพานถนนลูกรังข้างสถานี อนามัยบ้านจาน ไหลลงกุดขาคีมที่บริ เวณท่ากุดขี้นาค ความยาวจาก
หนองส่ องแมวไปถึงสถานีอนามัยบ้านจาน ประมาณ 1 กิโลเมตร จากสถานีอนามัยบ้านจานไหลลง
กุดขี้นาคยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร และความยาวจาก หนอง อะลัม ไปถึงสถานีอนามัยบ้านจาน
ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ความกว้างของคลอง 2 เมตร ลึก 1 เมตร
เขตพืน้ ทีท่ าม จะอยูบ่ ริ เวณรอบพื้นที่กุดขาคีม ทั้งทางด้านทิศเหนื อติดกับลํานํ้ามูล ทางทิศ
ตะวันตกและทิศตะวันออก ซึ่ งมีลกั ษณะภูมินิเวศน์ที่หลากหลาย สลับซับซ้อน ทั้งที่มีลกั ษณะเป็ น
ป่ าบุ่งป่ าทาม ป่ าโคก เป็ นโนน ดอน กุด หนอง ฮอง ปาก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ใช้ปลูกข้าวนาทามเลี้ยง
สัตว์และหาปลา หาเก็บของป่ า เพื่อการดํารงชีพและเป็ นรายได้ในครัวเรื อน ในพื้นที่ดงั กล่าวมีทาง
นํ้าที่ไหลเข้าและไหลออกกุดขาคีมทั้งที่เป็ นนํ้าฝน นํ้าแก่ง และนํ้ามูล มีดว้ ยกัน 10 ทาง คือ
1. ปากกุดเตย จะเป็ นระบบนิเวศน์ที่มี กุด หนอง ฮอง ปาก ที่เชื่ อมต่อกันกักเก็บนํ้าเป็ น
ทอดๆ ไหลเข้าหากัน และไหลลงกุดขาคีม โดยปากกุดเตยจะอยู่เชื่อมต่อกับแม่น้ าํ มูล ทางทิศเหนื อ
โดยที่แม่น้ าํ มูลเมื่อฝนตกหนัก หรื อฤดูน้ าํ หลาก นํ้ามูลจะไหลเข้าบริ เวณปากกุดเตย แล้วไหลเข้า กุด
หม้อทอง-ร่ องพอก-กุดเปื อย-กุดตาสร้อย-กุดปลาเหมาะ-กุดหล่ม-กุดสวง-กุดหลังหลาด-หนองค้าหนองคัน-กุดตากิต-ตามลําดับ ไหลจนนํ้าเต็มแหล่งนํ้าเหล่านี้แล้ว นํ้าจะเอ่อไหลกลับไปเข้ากุดบัก
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เอิก–หนองสี พะดี -หนองกะดัน-หนองพ่อใหญ่ต้ วั ตามลําดับ ขณะเดียวกันอีกทางหนึ่ ง นํ้าจะเอ่อ
เข้าหนองหัวควายไหลเข้าหนองโสดาหนองแข่ไข่-หนองอน ตามลําดับไหลไปบรรจบกันที่หนอง
พ่อใหญ่ต้ วั แล้วไหลเข้าหนองยาง-หนองกะเบา-หนองปลาเข็ง แล้วไหลเข้ากุดขาคีมในที่สุด
2. ปากขาคีม จะอยูท่ างทิศเหนือของกุดขาคีม บริ เวณปากขาคีมจะเชื่ อมต่อกับแม่น้ าํ มูล
ในช่วงฤดูฝนเมื่อนํ้ามูลขึ้นมาก นํ้ามูลจะไหลเข้าและไหลออกกุดขาคีม ดังนี้
- นํ้ามูลไหลเข้าปากขาคีมแล้วไหลเข้าหนองกระเดา- กุดปลาข้าวมัน และไหล เข้า
กุดขาคีมตามลําดับ
- นํ้ามูลไหลเข้าปากขาคีม –หนองกระเดา-หนองจอก-หนองสับหมู-หนองเกวียน
หัก-หนองพอก-หนองขาม-หนองเหงานอน-หนองฮู-กุดจับเทิง-กุดจับใหญ่และ
ไหลออกแม่น้ าํ มูลในที่สุด
- นํ้ามูลไหลเข้าปากขาคีม –หนองกระเดา-หนองจอก-หนองสับหมู-หนองเกวียน
หัก-หนองพอก-หนองขาม-หนองเหงานอน-หนองฮู-ไหลเข้าหนองหวายน้อยหนองไค้-หนองไผ่ลอ้ ม-หนองเต่า-หนองจอกขวาง-ไหลเข้ากุดอีหมื่น เข้ากุดขา
คีมถัดจากพนังกั้นนํ้าบ้านจานทางด้านทิศตะวันออก
- นํ้า มู ล ไหลเข้าปากขาคี ม -หนองกระเดา-กุดปลาข้า วมัน-กุ ดแคน-แซงขุนแพ่ง หนองตอแคน-หนองสวนมอน-หนองสงกา-หนองจาน-เริ งจะมะ-ตามลําดับและ
ไหลเข้ากุดขาคีมที่สุด
3. ปากฮองเหม่ า/ปากฮองก่ น เดิมเป็ นฮองนํ้าธรรมชาติแต่ต่อมาชาวบ้านช่วยกันขุด(ก่น)อยู่
ทิศตะวันตกของปากขาคี ม จากปากฮองเหม่า/ฮองก่นก็เป็ นสายนํ้ายาวนํ้ามูลไหลเข้า แล้วไหลลง
ปากอ่าว และไหลเข้ากุดขาคีมในที่สุด
4. วังใหญ่ อยูต่ ิดกับ แม่น้ าํ มูล ทางทิศตะวันออกของกุดขาคีม ซึ่ งแม่น้ าํ มูลจะไหลเข้าวัง
ใหญ่แล้วไหลเข้ากุดเจ็ก นํ้าจะไหลแยกออกเป็ นสองสาย คือ
- นํ้ามูลไหลเข้าวังใหญ่ เข้ากุดเจ็ก –หนองนํ้าเต้า-หนองจะมะ-หนองส้ม-หนองลิ งโตนหนองขาหย่าง-ตามลําดับ แล้วไหลลงกุดบ้านโพธิ์ –ร่ องนวน-กุดอีหมื่น-กุดบอ้งขวัญ-กุดขี้ธิ-กุดขี้
นาค-กุดบ่อ และอีกสายหนึ่ งนํ้ามูลจะไหลเข้าวังใหญ่ เข้ากุดเจ็ก แล้วแยกออกไปทางกุดตาเฮือน กุดขี้นอ้ ย -กุดขี้ใหญ่-กุดแคน-กุดบ้านโพธิ์ -ร่ องนวน-กุดอีหมื่น - กุดบ้องขวัญ-กุดขี้ธิ-กุดขี้นาค-กุด
บ่อ ล้นพนังกั้นนํ้าบ้านจานไหลเข้ากุดขาคีม
5. หนองน้ อย เป็ นหนองนํ้าธรรมชาติที่อยูใ่ นพื้นที่ทามกุดขาคีม เป็ นที่รองรับนํ้าฝนจาก
ทุ่งนาทามที่ไหลลงหนองน้อย และนํ้ามูลจากกุด หนองต่างๆในพื้นที่ไหลเอ่อเข้าหนองน้อย –หนอง
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จันโท-กุดค้า-หนองสั้น-หนองแหวน-หนองอีหอม ไหลเข้าหนองกะเหลียง –กุดอีหมื่นและไหลเข้า
กุดขาคีมตามลําดับ
6. หนองตาจาน เป็ นหนองนํ้า ธรรมชาติ ที่ อยู่ใ นพื้ นที่ท ามเช่ นเดี ย วกับ หนองน้อย เป็ น
นํ้าฝนจากทุ่งนาทาม และจากแม่น้ าํ มูลไหลเข้ากุด หนองต่างๆในพื้นที่ทาม แล้วไหลเอ่อเข้าหนอง
ตาจาน-เข้าหนองก้านหญ้า-เข้าปากฮองไผ่ ตามลําดับแล้วไหลเข้ากุดขาคีมในที่สุด
7. ทุ่งหนองบัว เป็ นที่ราบลุ่มอยูท่ างทิศเหนือของกุดขาคีม ในฤดูฝน นํ้าฝนจะไหลลงหนอ
บัวกลาง –เข้าหนองบัวใหญ่ ไหลลงกุดขาคีมตามลําดับ และอีกทางหนึ่งนํ้าฝนจากทุ่งหนองบัวจะ
ไหลลงหนองฮูใหญ่ –เริ งจะมะ และไหลเข้ากุดขาคีมตามลําดับเช่นกัน
8. วังบ่ อ ในช่วงฤดูฝนนํ้ามูลมีมากจะไหลเข้าตามหนอง ฮอง วังต่างๆในพื้นที่ทาม เช่ น
นํ้ามูลไหลเข้าวังบ่อ –หนองแคนหล่ม-หนองนํ้าใส-หนองปลาเข็ง-หนองหวายใหญ่ ไหลออกแม่น้ าํ
มูล ที่วงั ตาเทียน และอีกทางหนึ่ งนํ้ามูลจะไหลเข้าวังบ่อ –หนองแคนหล่ม-หนองนํ้าใส-หนองปลา
เข็ง-หนองหวายใหญ่ ไหลเข้าหนองครก –หนองอีมา้ - กุดเจ็ก แยกออกไหลลงแม่น้ าํ มูลในที่สุด
9. หนองจันนัน เป็ นนํ้ามูลที่ไหลเข้าหนองจันนัน –เข้ากุดทัด และไหลออกแม่น้ าํ มูลใน
ที่สุด
10. ฤดูนํ้าหลาก/นํ้าแก่ ง คือในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิ งหาคม นํ้าจะไหลหลากมาเป็ น
จํานวนมาก ตามลํานํ้ามูลเอ่อล้นลํานํ้ามูลไหลหลากมาทางด้านทิศตะวันตกของกุดขาคีม ไหลเข้า
ตามกุด หนอง ฮอง วัง ในพื้นที่ทาม ท่วมแล้วไหลเข้ากุดขาคีม ในขณะเดียวกันนํ้าจากลํานํ้ามูล
ทางด้านทิศเหนื อและทิศตะวันออกก็จะไหลเข้ากุดขาคีมเช่นเดียวกัน ล้นพนังกั้นนํ้าบ้านโพธิ์ และ
พนังกั้นนํ้าบ้านจาน เข้ามาบรรจบกันทั้งจากทิศตะวันตก ทิศเหนื อ และทิศตะวันออก ที่บริ เวณบ่า
ง่ามกุดขาคีม แล้วไหลย้อนกลับออกไปทางด้านทิศตะวันออก ล้นพนังกั้นนํ้าบ้านจานและพนังกั้น
นํ้าบ้านโพธิ์ ไหลหลากไปตามพื้นที่ทาม ตามกุด หนอง ฮอง วังและไหลออกแม่น้ าํ มูลทางด้านทิศ
ตะวันออกในที่สุด
พัฒนาการการเปลีย่ นแปลงสภาพนิเวศน์ กุดขาคีม
สภาพกุดขาคีมในอดีต พ่อพิมพ์ พรบุญ อดีตผูใ้ หญ่บา้ นบ้านกุดขาคีม หมู่ 5 และพ่อยา
ลาดยางงาม อดีตผูใ้ หญ่บา้ นบ้านลําเพิญ หมู่ 1 เล่าว่า ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นกุดขาคีมเป็ นอย่างนี้ เลย
คือ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ นํ้าในแต่ละกุดไหลถึงกันได้ เช่ น กุดพายสงค์ กุดแคน กุดปลาข้าวมัน
และกุดบ้าน ซึ่งถือได้วา่ เป็ นกุดเดียวกันกับกุดขาคีม มีตน้ ไม้ใหญ่ และไม้พมุ่ ขึ้นอยูต่ ลอดแนวความ
ยาวของสองฝั่ง ช่วยยึดตลิ่งไม่ให้พงั ทลาย และรักษาระดับนํ้าใต้ดินให้มีความชุ่มชื้ นอยู่เสมอ ใน
อดีตจะมีการพายเรื อสัญจรช่วงกลางนํ้า เนื่องจากพื้นที่ริมฝั่งมีสภาพป่ าหนารกทึบ นํ้าในกุดขาคีมจะ
ใสมาก ชนิดที่วา่ เวลาลงอาบนํ้าจะมองเห็นตัวเองได้หมด
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จากสภาพดังกล่าว กุดขาคีมจึงมีความหลากหลายของระบบนิ เวศน์ มีท้ งั สัตว์บก สัตว์น้ าํ
อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก รวมทั้งมีจระเข้อาศัยเป็ นที่ขยายพันธุ์ แต่ปัจจุบนั กุดขาคีมมีสภาพเปลี่ยนแปลง
ไป เนื่องจากป่ าไม้ริมฝั่งกุดขาคีมมีปริ มาณลดลง เหลือเพียงไม้ขนาดเล็กที่ชาวบ้านอนุ รักษ์ไว้เป็ น
ป่ าชุ ม ชนและป่ าหัวไร่ ป ลายนา สั ตว์หลายชนิ ด เช่ น ปลาบึก ปลาข้า วมัน และจระเข้ ได้สู ญ
หายไปจากกุดขาคีม นํ้าที่กุดก็ไม่สามารถไหลถึงกันได้
พืน้ ทีท่ ามกุดขาคีมกับการใช้ ประโยชน์ ของชาวบ้ าน
พื้นที่ทามกุดขาคีมเป็ นแหล่งทรัพยากร ที่มีความสําคัญต่อวิถีการดํารงชีวิต เป็ นพื้นที่ทาํ มา
หากินของคนในชุมชนที่อยูร่ ายรอบมาช้านาน โดยชุมชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทาม ดังนี้
1) การทํานา
ชาวบ้านในพื้นที่ตาํ บลกุดขาคีมและตําบลทับใหญ่ นอกจากการทํานาปี (นาทุ่ง) ซึ่ งพื้นที่อยู่
ทางทิศใต้ของชุมชนและกุดขาคีมแล้ว ในพื้นที่ทามกุดขาคีมยังมีการทํานาที่ชาวบ้านเรี ยกว่า นาทาม
ซึ่งมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ
1. การทํานาแซง จะเป็ นการทํานาตามริ มฝั่งกุดขาคีมตลอดทั้งสองฝั่ง และตามบริ เวณหนอง
นํ้า ฮอง ที่มีน้ าํ ขังตลอดปี ช่วงเวลาที่ทาํ คือ จะตกกล้าในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ปั กดําในเดือน
เมษายน และเก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาคม พันธุ์ขา้ วที่ปลูกเป็ นข้าวเจ้าเมล็ดเล็ก พันธุ์ขา้ วดอกไม้ ให้
ผลผลิต 80 ถังต่อไร่
2. การทํานาปี่ / นาหนอง จะเป็ นการทําตามพื้นที่ราบ ที่ลุ่ม ในบริ เวณหนองนํ้า ฮอง เลิง ที่
มี น้ ํา แช่ ข ัง หลัง จากฝนตกในช่ ว งแรก ระยะเวลาในการทํา คื อ จะตกกล้า ในเดื อ นเมษายน พฤษภาคม ปั กดําในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม เก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน - ตุลาคม พันธุ์ขา้ วที่ปลูก
จะมีท้ งั ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า คือ ข้าวดอกไม้และข้าวนางบุญมา ให้ผลผลิต 70-80 ถังต่อไร่
3. การทํานาข้ าวไร่ จะเป็ นการทํานาตามพื้นที่โนน / ดอน จะเริ่ มทําในช่วงฤดูแล้ง โดย
การตัด ถาง เผา เตรี ย มพื้ น ที่ และทํา การหยอดในเดื อนเมษายน เก็ บ เกี่ ย วในเดื อนกรกฎาคม สิ งหาคม วิธีการทําบางทีชาวบ้านจะปลูกร่ วมหมุนเวียนกับพืชอื่นๆ เช่ น ข้าวโพด แตงโม แตงกวา
พริ ก และถัว่ พันธุ์ขา้ วจะเป็ นพันธุ์ขา้ วไร่ ทนแล้งได้ดี เช่น ข้าวอีก่อเป็ นพันธุ์ขา้ วเจ้า ให้ผลผลิต 50 60 ถังต่อไร่
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ตาราง แสดงช่วงเวลาการทํานาของชาวบ้านตําบลกุดขาคีม และตําบลทับใหญ่

การทํานา

สภาพพืน้ ที่

1.นาทุ่ง /นาปี

เป็ นพื้นที่นาทุ่งที่อยู่
ทางทิศใต้ ของ
หมู่บา้ น

2.นาแซง

ทําตามพื้นที่ที่อยูร่ ิ มฝั่งกุด
หนองนํ้ าต่ า งๆในพื้ น ที่
ทาม

3.นาปี่ / นา
หนอง

ช่ วงเวลา
ม.ค. ก .พ มี.ค. เม.ย พ .ค มิ.ย. ก.ค. ส .ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
.
.
.
.
ตก ปั ก
กล้า ดํา
เก็บเกี่ยว

ตกกล้า

ทํ า ตามที่ ราบ ที่ ลุ่ ม ใน
บริ เ วณหนองนํ้า เลิ ง ที่ มี
นํ้ าแช่ ข ั ง จากฝนตกใน
ช่วงแรก

4.นาข้าวไร่ นา ทํ า ตามพื้ น ที่ ด อนหรื อ
ทาม
โนนในพื้นที่ทาม

ปั ก
ดํา

ตกกล้า

เตรี ยมพื้นที่

หยอด

เก็บ
เ กี่ ย
ว

เก็บเกี่ยว

ปั กดํา

เก็บเกี่ยว

ปั จจุบนั การทํานาแซงและข้าวไร่ นาทามของชาวบ้านตําบลกุดขาคีม และตําบลทับใหญ่ ได้
เริ่ มหมดไป เมื่อปี พ.ศ.2533 เนื่ องจากมีการสร้างพนังกั้นนํ้าที่กุดขาคีมบริ เวณกุดบ่อเขตพื้นที่บา้ น
จาน นํ้าท่วมขังพื้นที่นานไม่สามารถทํานาแซงได้ ส่ วนข้าวไร่ นาทามได้เลิกทําไปเพราะมีการปรับ
พื้นที่โดยการใช้เทคโนโลยี เครื่ องจักร รถไถขนาดใหญ่ ไถปรับพื้นที่ ที่เป็ นที่โนน ที่ดอน ให้เป็ น
พื้นที่ราบเปลี่ยนมาทํานาปี่ นาหนอง หรื อนาปี หมด
ปัญหาและการแก้ ไขทีผ่ ่ านมาของชุ มชน
ในอดี ตการทํานาของชาวบ้านไม่ค่อยมีปัญหา เพราะเป็ นการทํานาแต่พออยู่พอกิ นแต่ก็
ค่อนข้างเสี่ ยง เช่น นาแซง นาปี นาหนอง เสี่ ยงต่อการถูกนํ้าท่วมตามธรรมชาติ และนกมากิ น
ผลผลิต ต้องมีการไปนอนเฝ้ าดูแลไล่นก พันธุ์ขา้ วก็มีหลากหลายคัดเลือก เก็บพันธุ์ขา้ วเอง ปุ๋ ยเคมี
ไม่ได้ใช้ ผล ผลิตข้าวก็สูง ลงทุนตํ่า ปั จจุบนั การทํานาได้เปลี่ยนไปมาก เพราะนอกจากจะผลิตเพื่อ
กินในครอบครัวแล้วต้องเร่ งการผลิตเพื่อขาย ลงทุนสู ง พึ่งพิงภายนอกมากขึ้นทั้ง ปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าแมลง
เมล็ดพันธุ์ตอ้ งเป็ นพันธุ์ที่ทางราชการส่ งเสริ มและตรงตามที่ตลาดต้องการ เช่น ข้าวหอมมะลิ 105
ข้าว กข 6 เป็ นต้น มีการใช้เครื่ องจักรกลหรื อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาแทนที่แรงงานคนและ
แรงงานสัตว์ ปั ญหาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ งของพื้นที่ คือ นํ้าท่วมในช่วงฤดูเก็บเกี่ ยว ขังนานนํ้า
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ไหลถ่ายเทได้ชา้ เนื่องจากการสร้างพนังกั้นนํ้ากั้นลํานํ้ากุดขาคีมและการสร้างเขื่อนราศีไศลนํ้ามูล
ถึงอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็มีการปรับตัวและพยายามแก้ไขปั ญหาด้วยตัวเองมาโดยตลอด เช่น บาง
ครอบครัวพยายามลดต้นทุนการผลิ ต มีการปรับเปลี่ยนจากการผลิตแบบเคมีมาเป็ นการผลิตแบบ
อินทรี ย ์ โดยการทําเกษตรแบบผสมผสาน เปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมี มาเป็ นใช้ปุ๋ยชีวภาพ และการ
คัดเลือกเก็บเมล็ดพันธุ์ ข้าวใช้เอง การพึ่งพาร่ วมแรงกันภายในชุมชนเพื่อลดความเสี่ ยงจากการทํานา
ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง โดยการร่ วมกันขุดคลองนํ้าเล็กๆ เพื่อนํานํ้ากุดขาคีมใช้ในการตกกล้าทํานาของ
คนที่มีที่นาอยู่ใกล้เคียงกัน ทําด้วยกัน ออกแรง ออกเงินซื้ อนํ้ามันใส่ เครื่ องสู บนํ้า สู บใส่ นาร่ วมกัน
ส่ วนปั ญหานํ้าท่วมพื้นที่ยงั ไม่มีทางออกในการแก้ไขปั ญหาที่ชดั เจน เนื่องจากว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
หลายส่ วนที่เกินกําลังของชุมชนที่จะควบคุมจัดการได้
การจัดการนํา้ ในการทํานา
พื้นที่ทามกุดขาคีมมีแหล่งนํ้าธรรมชาติหลากหลายกระจัดกระจายอยูเ่ ต็มพื้นที่ ทั้งที่เป็ น กุด
หนอง ฮอง วัง เลิง ปาก ที่ชาวบ้านได้พ่ ึงพาในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ และใช้น้ าํ ในการทํานา มา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งมีหลายลักษณะ เช่น การทํานาข้าวไร่ ทาม การทํานาแซง การทํานาปี /
นาหนอง การทํานาปรัง เป็ นต้น จากการศึกษากุดขาคีมซึ่ งเป็ นแหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ใน
พื้นที่ ที่มีลกั ษณะพิเศษ อยูใ่ กล้กบั ชุ มชนมีพ้ืนที่ทาํ นาอยูโ่ ดยรอบพบว่า การจัดการนํ้าเพื่อนํานํ้ากุด
ขาคี ม มาใช้ป ระโยชน์ ใ นการทํา นานั้น มี ค วามหลากหลายทั้ง รู ป แบบและเครื่ องมื อ ตามการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต ที่สอดคล้องและเหมาะสมตามความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการ
เกษตรที่หลัง่ ไหลในชุมชน
2) การเลีย้ งสั ตว์ (วัว-ควาย)
ในอดีตการจับจองบุกเบิกพื้นที่ทามในการทํานายังมีไม่มากนัก พืชอาหารสัตว์อุดมสมบูรณ์
แหล่งนํ้าธรรมชาติที่เป็ นกุด หนอง ฮองมีกระจายอยู่ทวั่ ไป มีน้ าํ ขังตลอดปี สําหรับวัว-ควายได้กิน
และนอนแช่ การเลี้ ยงวัว-ควายง่ายและสะดวกไม่มีปัญหาสําหรับการเลี้ยง ซึ่ งชาวบ้านจะเลี้ ยง
ควายมากกว่าการเลี้ยงวัว ทุกหลังคาเรื อนจะมีควายเลี้ยงประมาณ 5-10 ตัว หรื อประมาณเกือบ 1,000
ตัวในหมู่บา้ นเพราะการเลี้ ยงควายสมัยก่อนจะเลี้ ยงไว้ใช้แรงงาน ในการไถนา ขายเป็ นรายได้ใน
ครอบครัว หรื อเป็ นมรดกตกทอดให้กบั ลูกหลาน ส่ วนการเลี้ยงวัวประมาณ 50 % ของครัวเรื อนใน
หมู่บา้ น ครัวเรื อนที่มีการเลี้ยงวัวจะเป็ นการเลี้ยงวัวฝูง ซึ่ งฝูงหนึ่ งจะมีประมาณ 40-50 ตัว เลี้ยงไว้
สําหรับขาย และเป็ นมรดกให้กบั ลูกหลาน นอกจากนี้ ยงั มีการเลี้ ยงวัวงามคู่สําหรับใช้แรงงานใน
การเทียมเกวียนด้วย
ปั จจุบนั เมื่อมีเครื่ องอํานวยความสะดวก ที่เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ รถไถนาเดินตาม
เข้ามาในหมู่บา้ น การใช้แรงงานควายถูกลดความสําคัญลงในที่สุด ควายถูกขายเพื่อนําเงินไปซื้ อรถ
ไถนาเดินตาม จึงทําให้ววั - ควายลดจํานวนลง
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3) การหาปลา
การหาปลาของชาวบ้านในชุมชนที่อยูร่ ายรอบพื้นที่ทามกุดขาคีม กว่า 10 หมู่บา้ นในตําบล
กุดขาคี ม และตําบลทับใหญ่ จะหาได้ตลอดปี ตามแหล่ งนํ้าต่างๆ ซึ่ งในพื้นที่ทามกุดขาคีมจะมี
แหล่งนํ้าธรรมชาติ อยู่จาํ นวนมาก ทั้งที่เป็ นระบบนิ เวศน์แหล่งนํ้าแบบ กุด หนอง ฮอง วัง เลิ ง
ปาก และมีป่าบุ่ง-ป่ าทาม ซึ่ งมีพรรณพืชทั้งที่เป็ นพรรณพืชบก พืชนํ้า พืชครึ่ งบกครึ่ งนํ้าขึ้นอยู่
อย่างหนาแน่น ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย หลบภัย หาอยูห่ ากิน และเป็ นแหล่งเพาะ
ขยายพันธุ์ของปลาหลายชนิ ด จากการสํารวจ และจัดเวทีระดมข้อมูลร่ วมกับชาวบ้านและพราน
ปลาที่หาปลาเป็ นประจํา พบว่า ในพื้นที่ทามกุดขาคีม มีชนิดพันธุ์ปลากว่า 71 ชนิด
บริ เวณสถานที่ที่ชาวบ้านหาปลาเป็ นประจําในพื้นที่ทามกุดขาคีม คือ กุดขาคีม กุดปลา
ข้าวมัน กุดแคน ปากอ่าว วังมน วังแคน วังอีตุม้ เลิงจะมะ ซึ่ งเครื่ องมือและวิธีการหาปลาก็จะมี
ความแตกต่างกันตามช่วงฤดูกาล สภาพพื้นที่ของแหล่งนํ้า ชนิ ดพันธุ์ปลา และตามความชํานาญ
ของแต่ละบุคคล ซึ่ งมีความหลากหลายในเครื่ องมือที่ใช้ เช่น แห เบ็ด จัน่ มอง (ตาข่าย) ตุม้ สวิง
ดางช้อน กระแจง สุ่ ม แก่โค่น แก่กวด ซูด เยาะ ไล่จาํ ไซ บั้งลัน แหลม ง่อง ปื นแก๊ป หน้า
ไม้ เป็ นต้น และเครื่ องมืออีกอย่างหนึ่งที่สาํ คัญ คือ เรื อพาย ซึ่ งครอบครัวที่หาปลาเป็ นประจําจะมี
เรื อพายทุกครอบครัว
ความสําคัญในการหาปลาของชาวบ้านในชุมชนที่อยูร่ ายรอบพื้นที่ทามกุดขาคีม คือ เป็ น
แหล่งอาหารและ เป็ นแหล่งรายได้ของชุมชน จากการใช้แบบสํารวจในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุก
หลังคาเรื อนใน 10 หมู่บา้ นของตําบลกุดขาคีมและตําบลทับใหญ่ 942 หลังคาเรื อน พบว่า ทุก
หลังคาเรื อนได้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทามกุดขาคีมหาปลา แต่จะไม่ได้หาประจําตลอดปี เป็ นการหาตาม
ช่วงฤดูกาล เพื่อเป็ นอาหารในครัวเรื อนเท่านั้น แต่ในส่ วนของครอบครัวที่ไม่มีที่นา หรื อมีที่นาน้อย
กลุ่มหลังนี้จะเป็ นกลุ่มคนที่หาปลาประจําตลอดทั้งปี และเป็ นผูท้ ี่มีความชํานาญ เชี่ ยวชาญในการหา
ปลา (พรานปลา) ซึ่ งนอกจากจะหาเพื่อเป็ นอาหารในครัวเรื อนแล้ว ยังเป็ นการหาเพื่อแลกข้าวกิน
และขายเป็ นรายได้ในครอบครัวอีกด้วย
จากการสํารวจรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ พบว่าใน10 หมู่บา้ น มีอยู่ 7 หมู่บา้ นที่มีกลุ่ม
พรานปลา หรื อผูท้ ี่หาปลาประจําตลอดปี จํานวน 87 ครอบครัว และได้จดั เวทีแลกเปลี่ ยนระดม
ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ประเมินร่ วมกันว่าในปี หนึ่ งๆ กลุ่มนี้จะหาปลาได้มากถึง 150,000 กิโลกรัม (150
ตัน /ปี )และเมื่อรวมกับอีก 855 ครอบครัวที่หาปลาตามช่วงฤดูกาล แต่ไม่ได้หาตลอดปี รวมแล้วจะ
หาปลาได้ประมาณ 200,000 กิโลกรัม ( 200 ตัน/ปี )หรื อมากกว่านี้ คิดเป็ นมูลค่ากว่า 6,000,000 บาท
ต่อปี (คิดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30 บาท)
ในอดีตพื้นที่ทามกุดขาคีม มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ และป่ าบุ่งป่ าทามอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ปลา
มีหลากหลาย มากกว่า 80 ชนิ ด แต่ละชนิดก็มีปริ มาณมาก หาได้โดยทัว่ ไปตามแหล่งนํ้าธรรมชาติ
ต่างๆ ที่เป็ นกุด หนอง ฮอง เลิง วัง ปาก หรื อแม้กระทัง่ ตามลํานํ้ามูล หาได้ง่ายจับเอาเฉพาะปลาที่
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ตัวใหญ่ๆเท่านั้น เครื่ องมือหาปลา ก็ผลิตขึ้นเองในชุมชน ซึ่ งเป็ นองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ที่มีความเหมาะสม เป็ นการหาเพื่อเป็ นอาหารในครัวเรื อน และแลกเปลี่ยนสิ่ งของกันเองในชุมชน
ชุ มชนที่อยู่รายรอบพื้นที่ ทามกุดขาคีม ได้มีการจัดการและแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยผูน้ าํ
ชุ มชน อบต. ครู พระสงฆ์ และชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ร่ วมกันกําหนดเอาแหล่งนํ้ากุดขา
คีม ซึ่ ง เป็ นแหล่ งนํ้า ขนาดใหญ่ ใ นพื้ นที่ ที่ เป็ นระบบนิ เวศน์ย่อยของลํา นํ้า มูล เป็ นแหล่ ง ในการ
อนุรักษ์ฟ้ื นฟู กําหนดระเบียบในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน
4) การหาของป่ า
พื้นที่ ท ามกุ ดขาคี ม เป็ นพื้นที่ ที่ มี พ นั ธุ์ พืช หลากหลายชนิ ด เป็ นแหล่ ง อาหาร ที่อยู่อาศัย
แหล่งหลบภัย และแหล่งขยายพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิตทั้งสัตว์บก สัตว์น้ าํ สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งนํ้า สัตว์ปีก ซึ่ ง
เป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ชุมชนได้พ่ ึงพา เพื่อใช้ในการยังชี พ และเป็ น
แหล่งรายได้ท้ งั ที่เป็ นแหล่งอาหารธรรมชาติ ไม้ใช้สอยและสมุนไพรที่มีความสําคัญต่อวอถี การ
ดํารงชีวิตของชุ มชนที่อยู่รายรอบพื้นที่ จากการศึกษาพบว่าชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์เก็บหาของ
ป่ าในพื้นที่ทามในกุดขาคีม 10 หมู่บา้ น ใน 2 ตําบล เกือบทุกหลังคาเรื อนได้เข้าไปใช้ประโยชน์แต่
ไม่ตลอดทั้งปี แต่ยงั มีชาวบ้านใน 5 หมู่บา้ นที่เข้าไปใช้ประโยชน์ประจําหรื อตลอดทั้งปี มีจาํ นวน
59 หลังคาเรื อน เป็ นการหาเพื่อบริ โภคและขายเป็ นรายได้ในครอบครัว
ประเภทและชนิดของป่ าทีห่ าได้ จากพืน้ ทีท่ ามกุดขาคีม
1. ฟื น/ถ่ าน พันธุ์ไม้ในทามเป็ นพันธุ์ไม้โตเร็ วมีคุณสมบัติเหมาะเป็ นเชื้ อเพลิง เช่น ไม้หูลิง
ไม้เสี ยว เพราะไม้พวกนี้ยง่ิ ตัดยิง่ แตกกอ ชาวบ้านจะเลือกตัดไม้ขนาดเท่าแขน หาได้ตลอดปี และจะ
หามากในช่วงหน้าแล้งช่วงเดือน มกราคม-เมษายน
2. ผัก/ ผลไม้ ตามธรรมชาติ ผักที่อยูใ่ นนํ้า และหนอง ตามกุด ได้แก่ ผักบ่อ ผักแว่น ผัก
แพงพวย ผักไส้เอี่ยน ผักบุง้ ผักตบ ผักกูด ผักกระโนนํ้า ผักกระดัน หาได้ตลอดปี ส่ วนผักที่อยู่
บนบกหรื อพื้นที่ โคก จะมี ผกั สะเดา ผักกระโดนโคก ผักกระโดนเตี้ย ยอดเบ็น ยอดหู ลิง ฯลฯ
นอกจากนี้ ยงั มีลูกไม้/ผลไม้ป่าให้ได้เก็บกินหรื อขาย เช่น ลูกหว้า มะแซว(มะกอกนํ้า) มะดัน ลูก
หวายเป็ นต้น
3. หน่ อไม้ หรื อยอดไม้ หาได้ในช่วงหน้าฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-เดื อนพฤศจิกายน
หน่อไม้ที่หามาได้ ชาวบ้านจะทําเป็ นอาหาร แกงหรื อซุ บ เหลือก็จะทําหน่อไม้ดองไว้ขายหรื อแลก
ข้าว
4. เห็ด ในพื้นที่ทามกุดขาคีมมีเห็ดกว่า 42 ชนิดที่เป็ นอาหารธรรมชาติของชุมชน จะหาได้
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม ซึ่ งมีเกิ ดอยูท่ วั่ ไปตามพื้นที่ทาม ป่ าบุ่ง-ป่ าทาม ที่โนน ดอน
ส่ วนใหญ่จะหาเพื่อเป็ นอาหารในครัวเรื อนและขาย
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5. มันแซง มันแซงเป็ นอาหารยอดฮิตของชุมชน มีอยูท่ วั่ ไปในป่ าบุ่ง - ป่ าทาม ลักษณะเป็ น
ไม้เลื้อย ใบคล้ายใบตําลึง แต่มีสีเขียวแก่ จะพันเลื้อยอยูต่ ามต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ที่อยูบ่ ริ เวณนั้น หัว
มีลกั ษณะกลมบ้าง เรี ยวบ้าง แต่ไม่เป็ นตะปุ่ มตะปํ่ าขนาดเท่าหัวแม่มือจนถึงเท่ากําปั้ น มีสีน้ าํ ตาล
อ่อนเมื่อปอกเปื อกจะมีเมือกเหนียว ลื่นใส เนื้อในมีสีขาวนวล เอามานึ่ งหรื อทําเป็ นของหวานกินใน
ครอบครัว อร่ อยดี หรื อขายเป็ นรายได้กิโลกรัมละ 20 บาท
6. หวาย ที่ข้ ึนในป่ าทาม เป็ นหวายนํ้าชาวบ้านจะใช้ประโยชน์นาํ มาสานกระด้ง ลอบ ขอบ
ไซ ปากลอบ หาได้ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม
7. ไข่ มดแดง หาได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ตามต้นไม้ในพื้นที่ทามกุดขา
คีม กิ นเป็ นอาหารในครอบครัวและขายบ้าง ถ้าได้จาํ นวนมาก วิธีขายจะเดินขายตามหมู่บา้ น ถ้วย
เล็กๆ ถ้วยละ10 บาท หรื อมีแม่คา้ มารับซื้อกิโลกรัมละ 50 บาท นําไปขายตลาด
8 .กบและหอย เนื่องจากในพื้นที่ทามกุดขาคีมมีแหล่งนํ้าธรรมชาติท้ งั ขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ ที่ เป็ นกุด หนอง ฮอง วัง เลิ ง ที่ มีป่ าบุ่ง-ป่ าทามขึ้ นปกคลุ มอย่า งหนาแน่ น เป็ นแหล่ งอาศัย
อนุบาล เพาะพันธุ์กบ และหอยได้เป็ นอย่างดี ชาวบ้านจะหาเพือ่ เป็ นอาหารในครัวเรื อน
ช่ วงเวลาและวิธีการหากบ
- เดื อนพฤษภาคม-กรกฎาคม ชาวบ้านจะนิ ยมออกไปหาในช่ วงกลางคืนหรื อที่ชาวบ้าน
เรี ยกว่า ไปส่ องกบหรื อไต้กบ โดยใช้ไฟแบตเตอร์ รี่ (ไฟโคม) รัดที่ศีรษะและใช้ไม้ต่อเหล็กแหลม
แทงหรื อใช้ปืนแก๊ปยิงที่ส่องได้
- เดือนกรกฎาคม-กันยายน จะใช้วธิ ี การใส่ เบ็ด
- เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็ นช่วงฤดูหนาว กบจะเข้างัย(กบจําศีล)ตามรู ไม้ รู ตามโนน
หรื อคันนา ที่มีความชื้นแต่ไม่ถึงกับแฉะ ซึ่ งช่วงนี้ชาวบ้านจะเรี ยกว่าการไปหา “กบงัย”
ช่ วงเวลาและวิธีการหาหอย
- เดื อนพฤษภาคม-ตุ ล าคม ซึ่ งอยู่ใ นช่ วงหน้า ฝนและยัง มี น้ ํา ขัง อยู่ตาม กุด หนอง ฮอง
ชาวบ้านจะนิ ยมไปหาหอยโดยวิธีการ “งมหอย”ตามแหล่งนํ้าและตามขอนไม้หรื อกิ่งไม้ที่อยูใ่ นนํ้า
หรื อตามที่นา
- เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่ งเป็ นช่วงหน้าหนาว หอยจะเข้างัยฝังอยูต่ ามดินที่มีความชุ่ม
แต่ไม่แฉะหลังจากที่แหล่งนํ้านั้นแห้ง ชาวบ้านจะเรี ยกช่วงนี้ ว่า “การไปหาขัวหอย” ส่ วนมากจะ
เป็ นแม่บา้ นไปหารวมกันเป็ นกลุ่ม หามาบริ โภคในครัวเรื อนและขายกิโลกรัมละ 20 บาท
9. การล่ าสั ตว์
การล่าสัตว์ก็เป็ นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่กบั ทามมาแต่อดี ต แต่ปัจจุบนั สัตว์ใหญ่ได้สูญ
หายไป เหลือเฉพาะสัตว์เล็ก เช่น นก หนู งู ไก่ป่า การล่าสัตว์ของชาวบ้านจะล่ามาเพื่อเป็ นอาหาร
ในครอบครัว ซึ่ งวิธีล่าสัตว์จะมีอุปกรณ์และวิธีการแตกต่างกันไป เช่น ไก่ป่า จะนิ ยมดักยิงในฤดูน้ าํ
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หลาก ช่วงเดื อนตุลาคม-พฤศจิกายน เพราะไก่ป่าจะอพยพขึ้นที่ดอนแล้วไปดักซุ่ มยิงเอา ปั จจุบนั
การล่าสัตว์ลดน้อยลงจนแทบไม่เหลื อ นอกจากจะบังเอิญพบเข้าในขณะทํากิ จกรรมอื่นๆในทาม
เช่น การทํานา เลี้ยงวัว-ควาย เป็ นต้น
10. ยาสมุนไพร
พื้นที่ทามกุดขาคีม มีพนั ธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่มีสรรพคุณเป็ นยารักษาโรค ได้มากกว่า 55
ชนิด ซึ่ งในแต่ละหมู่บา้ นจะมีผมู ้ ีความรู้หรื อเป็ นหมอยาสมุนไพรประจําหมู่บา้ นในการรักษาโรค
ให้กบั ผูเ้ จ็บไข้ได้ป่วยในหมู่บา้ น ซึ่ งมีท้ งั ยากิ น ยาทาภายนอก ทั้งที่ใช้เปลื อก ใบ ลําต้นและราก
นํามาฝน ต้ม ตํา ดองเหล้า ซึ่ งยาสมุนไพรนี้ ตอ้ งอาศัย ผูช้ าํ นาญ ผูร้ ู้ ที่รู้จกั ชนิดต้นยา การจัดขนาน
ยาที่ผสมกับหลายๆชนิด จึงจะได้ผลดี เช่น เครื อลิ้นแฮด ใช้รากรักษาโรคตาแดง ใช้เครื อแช่น้ าํ ผสม
กับต้นยาอื่นๆ แก้ซางเด็กน้อย ต้นหําอีปู่ ลําต้นใช้แก้ปวด เจ็บคอ ปวดท้อง และเครื อไธสง ใช้ราก
ฝนกับนํ้ากินแก้ไข้ แก้อกั เสบ เป็ นต้น ซึ่ งยังมีสมุนไพรอื่นๆ อีกหลายชนิดในพื้นที่ทามกุดขาคีมที่
ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริ งจัง
ในการหาของป่ าดัง กล่ า วข้า งต้น ชาวบ้า นจะหาได้ต ลอด ตามช่ ว งฤดู ข องชนิ ด ของป่ า
หมุ นเวียนกันตลอดปี ทุกคนจะเข้าไปหาเก็บได้เลยไม่มีการห้าม แล้วแต่ความจําเป็ นของแต่ละ
ครัวเรื อน ซึ่ งทุ กชุ มชนที่ อยู่โดยรอบบริ เวณทามกุดขาคีม จะเข้าไปใช้ประโยชน์ทุกครอบครัว
ตามช่ วงฤดู กาล ปั จจุ บนั แหล่งทรั พยากรธรรมชาติได้ลดลง การหาอยู่หากินมีความลําบาก มีการ
พึ่งพิงภายนอกมากขึ้น
5) การปลูกพืชไร่ และการปลูกพืชผัก
ในอดีตพื้นที่ทามกุดขาคีม ชาวบ้านมีการปลูกพืชหลากหลายชนิ ด มีท้ งั ปลูกแบบหมุนเวียน
และปลูกแบบผสมผสานตามพื้นที่โนนทามหรื อดอนทามที่เป็ นที่สูงและตามริ มฝั่ง กุด หนอง ฮอง
เลิง เช่น
ไร่ ปอ ในอดีตพื้นที่ทามกุดขาคีม ชาวบ้านมีการปลูกปอกันมาก โดยปลูกในที่โนน
ทามที่เป็ นที่สูง ในช่วงเดือน มีนา คม - พฤษภาคม ตัดปอแช่ในเดือนสิ งหาคม ถึงกันยายน ต่อมา
การปลูกปอได้เลิกไป เนื่องจากราคาไม่ดี ขึ้นๆ ลงๆ และได้มีการปรับพื้นที่ ที่เคยปลูกปอมาเพื่อใช้
ปลูกข้าวและปลูกยูคาลิปตัส
ไร่ ข้าวโพด แตงโม แตงไทย เริ่ มในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ จะมีการเตรี ยมดินในการ
ปลูก ชาวบ้านเรี ยกว่า “ฟันไร่ ” จะปลูกพืชต่างๆ เดือนเมษายน เก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนพฤษภาคม เก็บ
ไว้กินและขาย ปั จจุบนั ลดน้อยลงเนื่องจากนํ้าท่วม
พืชผัก ชาวบ้านจะปลูกทัว่ ไปในพื้นที่ทามกุดขาคีม การปลูกจะปลูกพร้อมหรื อร่ วมกับ
การทํา ไร่ ข ้าวโพด แตงโม แตงไทย และเก็บ เกี่ ย วในช่ วงเดี ยวกัน เก็บไว้กิน ขายและแลกข้า ว
โดยเฉพาะในอดีตตามริ มฝั่งกุดขาคีม จากท่าทุ่งม่อง ถึงท่าอารักษ์จะเป็ น ป่ าเบ็น ป่ าอ้อ ป่ าไผ่ ป่ า
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ขี้บ่อ และต้นไม้อื่นๆขึ้นเต็มริ มฝั่งกุด ชาวบ้านจะเผาทําให้โล่งเพื่อให้มีพ้ืนที่ในการปลูกผัก โดยแต่
ก่อนได้มีการจับจองพื้นที่ คนละ 1 - 2 งาน เมื่อมีคนหนึ่ งทําแล้วก็มีการชักชวนกันมาจับจอง
ติดต่อกันไปเรื่ อยๆ ตามริ มฝั่งกุด เพราะต้องการมีเพื่อนในการทําร่ วมกัน ซึ่ งในอดีตจะมีคนปลูกผัก
เป็ นจํานวนมากจากท่าทุ่งม่องถึงท่าอารักษ์มีประมาณ 75 คน พื้นที่รวม 7 ไร่ และริ มฝั่งกุดขาคีม
เขตบ้านจาน มีประมาณ 35 คน พื้นที่รวม 4 ไร่ ช่วงเวลาในการปลูก คือหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเบา
เดือนธันวาคม ถึ งเดือนมีนาคม ชนิ ดพันธุ์ผกั ที่ปลูก เช่น หอม กระเทียม พริ ก ถัว่ แตง ผักกาด
ผักชีลาว มะเขือเทศ เป็ นต้น ซึ่ งการปลูกผักดังกล่าวข้างต้น ชาวบ้านจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองปี
ต่อปี แต่ปัจจุบนั ต้องซื้อจากตลาดมากขึ้น
ปั จจุบนั การปลูกผักลดจํานวนลง เช่น ริ มฝั่งกุดขาคีม พื้นที่ที่เคยปลูกผักเดิมจากท่าทุ่งม่อง
ถึงท่าอารักษ์ ลดลงถึงแค่ท่าใหญ่เท่านั้น จํานวนคนปลูกเหลือแค่ 46 คนพื้นที่ 4 ไร่ เท่านั้นในจํานวน
คนปลูกที่เหลือนี้ 26 คนเป็ นเจ้าของพื้นที่ที่จบั จองมาแต่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ยังไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
แต่ก็เป็ นที่รับรู ้กนั ภายในชุ มชน อีก 20 คน เป็ นญาติพี่นอ้ งกัน หรื อต่างเครื อญาติกนั แต่เป็ นคนใน
ชุมชนเดียวกัน มาขอใช้พ้ืนที่ในการปลูกผักด้วย ซึ่ งก็มีการแบ่งพื้นที่ให้ปลูก เพราะอยากมีเพื่อน แต่
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าเช่าที่ดินแต่ประการใด ในส่ วนริ มฝั่งกุดขาคีมเขตพื้นที่บา้ นจานจํานวนคนปลูกเหลือ
แค่ 15 คน พื้นที่ 2 ไร่ จะเป็ นกลุ่มแม่บา้ นปลูกผักกางมุง้ ร่ วมกัน
การจัดการนํา้ เพือ่ อุปโภค-บริโภค
- นํา้ เพือ่ การเกษตร
การนํานํ้าจากกุดขาคีมขึ้นมาใช้ประโยชน์ ชาวบ้านได้มีการกําหนดเป็ นท่านํ้าดูแลรักษาใน
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็ นท่านํ้าที่สะอาด ไม่รก ริ มฝั่งไม่สูงชัน เป็ นท่านํ้าอาบก็ได้ และเป็ นท่า
นํ้าสําหรับใช้ตกั นํ้ารดผักก็ได้ ในอดี ตจะมีหลายท่า แต่ปัจจุบนั มีการสร้างพนังกั้นนํ้า สร้างเขื่อน
ราษีไศล ทําให้น้ าํ ริ มตลิ่งยกระดับสู งขึ้น นํ้าไหลถ่ายเทไม่สะดวก เกิ ดวัชพืชหนาแน่นเป็ นจํานวน
มาก ทําให้ท่านํ้ารก บางท่าก็หายไป ปั จจุบนั มีท่านํ้าที่ชาวบ้านยังใช้ประโยชน์ในการอาบและใช้
ตักนํ้ารดผักร่ วมกันมีอยู่ 8 ท่า คือ ท่าทุ่งม่อง ท่าทันด้วน (ท่าเฒ่าหา) ท่าใหญ่ ท่าบักแซว ท่าล่องก้อง
ท่าโท่โร่ ท่าอารักษ์ ท่าโนนน้อย เป็ นต้น ซึ่ งท่าแต่ละท่าจะเล็กและใหญ่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณ
คนที่ใช้ เครื่ องมื อที่ ใช้ตกั นํ้ารดผัก ในอดี ตจะเป็ นคุที่ใช้ไม้ไผ่สานแล้วใช้ข้ ียางที่เหนี ยวๆทาเพื่อ
ป้ องกันนํ้ารั่วตักหาบขึ้นมารดผัก ต่อมาประมาณปี 2514 เริ่ มมีคุสังกะสี เข้ามาแทนคุไม้ไผ่ ปี 2526
เริ่ มมีคุยางหรื อคุพลาสติก(คุแลกหมา) มาใช้จนถึงทุกวันนี้ โดยการตักหาบขึ้นมาใช้มือวิดรดผักหรื อ
บางทีก็ใช้บวั รดนํ้าใช้รดผัก ส่ วนเครื่ องสู บนํ้า ชาวบ้านบอกว่า เมื่อสู บขึ้นมาใส่ ผกั จะทําให้ผกั ไม่
งาม เพราะนํ้าไหลแรงทําให้ผกั บอบชํ้าและตาย ไม่เหมือนกับใช้คุตกั รดหรื อใช้บวั รด
- นํ้าดื่มนํ้าใช้ การใช้ประโยชน์น้ าํ อุปโภคบริ โภคในอดี ตชาวบ้านตําบลกุดขาคีมและ
ตําบลทับใหญ่ที่อยูร่ ายรอบพื้นที่ทามกุดขาคีมได้ใช้น้ าํ กุดขาคีมในการอาบและชําละล้างซึ่ งชุมชน
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ได้กาํ หนดเป็ นท่านํ้าสําหรับอาบร่ วมกัน ทั้งที่เป็ นท่านํ้าเฉพาะสําหรับให้คนอาบ และใช้อาบและชํา
ละล้างได้ในท่านํ้าอื่นๆ ที่ชุมชนได้กาํ หนด เช่น ท่านํ้าสําหรับ วัว ควาย ข้ามหรื อลงกินนํ้า และท่า
นํ้าสําหรับปลูกผัก ส่ วนนํ้าดื่ม จะมี “บ่ อนํ้าจั้น” ซึ่ งเป็ นบ่อนํ้าเล็กๆที่ชาวบ้านขุดไว้ริมฝั่งกุด หรื อ
หนอง ฮอง ที่มีน้ าํ แช่ ขงั ตลอดปี โดยเฉพาะบริ เวณท่านํ้าที่สําคัญๆ ที่เป็ นจุดนัดพบหรื อสถานที่ที่
เป็ นที่พกั ของชาวบ้านเวลาเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทามได้ ดื่มกิน เวลาไปเลี้ ยงวัว ควาย เก็บหา
ของป่ า หรื อไปทํานานํ้าใสสะอาดดี โดยไม่ตอ้ งนํานํ้ากินไปจากบ้าน ซึ่ ง บ่ อนํ้าจั้น จะมีอยูท่ วั่ ไปใน
พื้นที่ทามกุดขาคีม ส่ วนนํ้าดื่มที่เป็ น บ่ อนํ้าตืน้ หรือนํ้าส่ าง จะอยูใ่ นเขตหมู่บา้ นหรื อตีนบ้านซึ่ ง
หมู่บา้ นหนึ่ งๆจะมี 4 - 5 บ่อ โดยชาวบ้านจะช่ วยกันขุดหรื อรื้ อทุกปี เป็ นบ่อดิ น ชาวบ้านใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ท้ งั หมู่บา้ น ใช้ได้ท้ งั ตักมาดื่มกิน อาบและชําระล้าง มีการดูแลรักษาร่ วมกัน
เช่น ห้ามมิให้บุคคลใดลงอาบ โดยให้ตกั ขึ้นมาอาบข้างบน ถ้าตื้นเขินหรื อสกปรกมากก็ช่วยกันรื้ อ
หรื อถ้ากลัวดินพังทับตานํ้าก็จะมีการนําไม้มาตัดเป็ นท่อนๆ วางกั้นตามขอบบ่อ จากก้นบ่อขึ้นมาถึง
ปากบ่อเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม ซึ่ งลักษณะแบบนี้ ชาวบ้านเรี ยกว่า “นํา้ ส่ างแซง” แต่ต่อมาได้ใช้ท่อซี เมนต์
ขนาด 80 - 50 เซนติเมตร แทน หลังจากนั้นบ่อนํ้าตื้นที่เป็ นบ่อนํ้าที่ใช้ประโยชน์และจัดการดูแล
รักษาร่ วมกันของชุมชนได้ลดลง เนื่องจากบ่อนํ้าส่ วนใหญ่อยูใ่ นที่ส่วนบุคคล เจ้าของได้นาํ พื้นที่ไป
ใช้ประโยชน์อย่างอื่น ต่อมาชาวบ้านได้มีการขุดบ่อนํ้าตื้นตามบ้านตัวเองเกือบทุกหลังคาเรื อน และ
ใช้ไ ดไฟฟ้ าปั่ น นํ้า ขึ้ น มาใช้ม ากขึ้ น ซึ่ งความลึ ก ของบ่ อนํ้า ถ้า อยู่ใ กล้แ หล่ ง นํ้า กุ ด ขาคี ม จะลึ ก
ประมาณ 7 - 9 เมตร และถ้าอยูไ่ กลออกไปจะลึกประมาณ 5 - 7 เมตร ปั จจุบนั แหล่งนํ้าดื่มนํ้าใช้
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้ลดความสําคัญลง เพราะมีการพัฒนาระบบนํ้าประปาหมู่บา้ นเข้ามาใช้แทน
ทั้งที่เป็ นระบบประปาบาดาล และระบบประปาจากแหล่งนํ้ากุดขาคีม มีการดูแล และบริ หารจัดการ
ร่ วมกัน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในชุมชนเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการ
การใช้ ประโยชน์ เชิ งวัฒนธรรม
พื้ น ที่ ท ามกุ ด ขาคี ม นอกจากการใช้ป ระโยชน์ ดัง ที่ ก ล่ า วมาแล้ว ชุ ม ชนยัง มี ก ารใช้
ประโยชน์ในเชิ งวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ เช่น เป็ นสถานที่ในการแข่งขันเรื อยาว ซึ่ งเป็ นบุญ
ประเพณี ที่ยึดถื อกันมา เป็ นสถานที่ในการบวงสรวง เจ้าพ่อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ประจําพื้นที่ ที่ชุมชนให้
ความเคารพนับถื อเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ ยวจิตใจเพื่อให้ชุมชนมีความอยู่เย็นเป็ นสุ ขซึ่ งเป็ นความเชื่ อของ
ชุ มชนอีกอย่างหนึ่ ง และนอกจากนี้ ชุมชนยังใช้ประโยชน์เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวผักผ่อนหย่อนใจ
เช่น บริ เวณท่าโสกพุก และใช้เป็ นเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาของคนในชุมชนทั้งทางบก (พื้นที่
ทาม) และทางเรื อ (กุดขาคีม ) ในการไปทํานาทาม เก็บหาของป่ า เลี้ยงสัตว์ และขนผลผลิตจากการ
ทํากิจกรรมในพื้นที่ทามมาเก็บไว้ที่บา้ น
- สิ ทธิ / การครอบครองพื้นที่ทาม ในอดีตพื้นที่ทามเป็ นพื้นที่ไม่มีเจ้าของ การจับจองหรื อ
การถือครองที่ดินเริ่ มต้นจากการที่คนในชุ มชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทาม การใช้ประโยชน์
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ในพื้ นที่ ทามก็คื อการเข้า ไปหาอยู่หากิ น เลี้ ย งสัตว์ ล่า สัตว์ หาของป่ า หาปลา จากการเข้าไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ทาํ ให้คนเห็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทามจากนั้นก็เริ่ มมีการจับจองพื้นที่และ
มีเจ้าของเรื่ อยมา อดีตการไปหาอยู่หากินในพื้นที่ทามจะไปกันเป็ นกลุ่ม กลุ่มที่เป็ นเครื อญาติ และ
กลุ่มที่ เป็ นเพื่อนบ้านกัน เพราะมีสัตว์ป่าที่ดุร้าย เช่น เสื อ เป็ นต้น การจับจองแต่ละลักษณะของ
พื้นที่ก็เกิดจากการไปทํากิจกรรมที่ต่างกัน การไปหาปลาก็จะเป็ นการไปลงต้อน(เครื่ องมือดักปลา)
ตามฮองต่างๆ ใครไปเห็นฮอง หนอง ปาก ท่า วังไหนก็ใส่ ตอ้ นไว้พ้ืนที่น้ นั และพื้นที่ขา้ งเคียงก็จะ
ถูกจะจับจองไปด้วย พอจับจองแล้วก็จะมีการเรี ยกชื่อ ฮอง หนองปาก วัง ท่านั้นตามชื่อเจ้าของเช่น
ฮองตามุย้ ฮองตามิ้ม ร่ องเฒ่าหล่า บางพื้นที่ก็ต้ งั ชื่ อตามต้นไม้ที่ข้ ึนอยู่บริ เวณนั้น เช่น หนองจาน
เพราะมีตน้ จานขึ้นเยอะ บางที่ก็เรี ยกตามทรัพยากรที่มีอยู่เช่นมีปลาเข็ง (ปลาหมอ) เยอ ก็เรี ยกว่า
ฮองปลาเข็ง การจับจองพื้นที่โนนก็เกิดจากการไปล่าสัตว์ เลี้ยงสัตว์และหาของป่ า การจับจองพื้นที่
ทามในอดี ตจะไม่ใช่การตั้งใจไปหา แต่เป็ นการบังเอิญผ่านไปเมื่อพบเห็นว่าพื้นที่น้ นั มีความอุดม
สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็ นพื้นที่ที่มีหนอง ฮอง ที่มีปลาชุ กชุมหรื อสภาพพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก
ทั้งการทํานา ทําไร่ ก็จะจับจองพื้นที่น้ นั เมื่อไปกันเป็ นกลุ่มก็จะจับจองร่ วมกันแล้วค่อยแบ่งกัน แต่
บางพื้นที่ก็ถือครองร่ วมกันเช่นพื้นที่ฮอง หนองใช้ประโยชน์ในการจับปลาร่ วมกัน
วิธีการจับจองที่ดิน วิธีการจับจองหรื อวิธีการแสดงความเป็ นเจ้าของคือพื้นที่ที่ตกลงเลือก
แล้ว ว่า จะเอาเท่ า ไหร่ ก็ จะมี ก ารขอดหรื อ ขมวดกอหญ้า อยู่ใ นที่ ดิน นั้น เป็ นแนวระยะตามความ
ต้องการ จึงมีคาํ เรี ยกวิธีการนี้เป็ นคําคล้องจองว่า “หมายไฮ่ขอด(ผูก)หญ้าคา หมายนาขอดหญ้าแฝก”
ความหมายของคําคล้องจองนี้ก็หมายถึง บริ เวณที่เป็ นโนนที่เหมาะกับการทําไร่ บริ เวณนั้นจะมีหญ้า
คาขึ้นก็จะใช้วธิ ี ผกู หญ้าคา ส่ วนพื้นที่ที่เป็ นที่ลุ่มหรื อฮอง/ หนองเป็ นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการทํานา
บริ เวณนั้นก็จะมีหญ้าแฝกขึ้นก็จะผูกหญ้าแฝกเป็ นการแสดงสิ ทธิในการจับจองให้คนอื่นรับรู้ คนใน
อดีตใช้หญ้า2ชนิดนี้เป็ นสัญลักษณ์แสดงความเป็ นเจ้าของหรื อสิ ทธิ ในการครอบครองที่ดินในพื้นที่
ทามและเป็ นสิ่ งที่เข้าใจกันดีของคนในชุมชน พื้นที่ไหนที่มีคนขอดหญ้าไว้แล้วก็จะไม่มีใครเข้าไป
จับจองซํ้าอีก
การแบ่ งที่ดิน หลังจากมีการจับจองพื้นที่ร่วมกัน คือ คนที่ไปหาปลา ล่าสัตว์ หรื อไปทํา
กิจกรรมเลี้ ยงชี พในพื้นที่ทามด้วยกันได้มีการจับจองพื้นที่ไว้ร่วมกัน หลังจากนั้นก็จะมีการแบ่ง
พื้นที่กนั ไปกันกี่ คนก็แบ่งกันตามนั้น ในการแบ่งที่ดินนั้นเป็ นการตกลงร่ วมกันว่าจะมีขอ้ ตกลงกัน
อย่างไร แต่วิธีการหนึ่ งที่ถูกนํามาใช้และมีการยอมรับก็คือ การแบ่งตามสภาพพื้นที่ที่มีลกั ษณะที่
เป็ นโนน หนอง ฮอง หรื อที่ลุ่มโดยใช้ลกั ษณะทางธรรมชาติ คือ ใช้ทางนํ้าไหลเป็ นตัวแบ่ง คือ จะ
อาศัยทิศทางการไหลของนํ้าฝนเป็ นหลัก เมื่อนํ้าไหลลงจากที่โนนไปยังที่ลุ่มเป็ นระยะทางเท่าใดก็
ให้เจ้าของถือครองไปเท่านั้น เกณฑ์การแบ่งอย่างนี้ จะเริ่ มนับจากที่โนนเป็ นหลักทําให้มีความไม่มี
การได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบกัน เพราะเจ้าของพื้นที่แต่ละคนจะได้พ้ืนที่ที่เป็ นโนน ที่ลุ่ม หนอง และฮอง
ในปริ มาณที่ใกล้เคียงกัน
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การแสดงขอบเขตพื้นที่ การแสดงขอบเขตพื้นที่หลังจากมีการแบ่งกันแล้วคือ จะมีการปั้ น
หรื อคูณดินเป็ นคันคูเป็ นระยะๆ ตามแนวเขต คือ จะไม่ทาํ เป็ นคันคูยาวตัวเดียว เพียงแค่แสดงให้รู้วา่
เขตของใครถึงตรงไหนและเพื่อทําให้สะดวกในการแบ่งให้ลูกหลานต่อไป
พืน้ ทีส่ าธารณะของชุ มชน
พื้นที่ ทามที่เป็ นพื้นที่สาธารณะที่ ชุมชนเป็ นเจ้าของร่ วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
ร่ วมกันมีท้ งั พื้นที่เป็ นป่ าและพื้นที่ แหล่งนํ้า ที่เรี ยกตามชื่ อลักษณะของพื้นที่หรื อคนที่เป็ นเจ้าของ
เช่น ปากขาคีม ท่ามะแซว ท่าอีตุม้ เป็ นต้น จะรับรู้กนั โดยการยอมรับร่ วมกันเป็ นจารี ตประเพณี ที่
ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา พื้นที่ป่าที่เป็ นของชุมชนก็จะมีกฎห้ามและระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ทุกคนถือ
ปฏิบตั ิ เป็ นจารี ตประเพณี ร่วมกัน แม้ไม่มีลายลักษณ์อกั ษรแต่ทุกคนจะรับรู ้กนั ในการใช้ประโยชน์
และข้อห้าม เป็ นการเคารพกฎบ้าน เช่ น พื้นที่ป่าดงเขือง ป่ าดอนแก้ว ท่าวัดป่ ากุดขาคีมที่เป็ นเขต
อนุ รักษ์พนั ธุ์ปลา พื้นที่สาธารณะหรื อพื้นที่ชุมชนเป็ นเจ้าของร่ วมกันคนในชุ มชนจะเชื่ อว่าพื้นที่
นั้นๆ มีผีหรื อเจ้า เช่น เจ้าอารักษ์ดูแลรักษาเป็ นการป้ องกันการบุกลุกหรื อลักลอบตัดไม้ของคนใน
ชุมชนและนอกชุมชน
แหล่งอาหารของชาวกุดขาคีม
อาหารจากแหล่ งนํ้าและป่ าบุ่งป่ าทาม
ชาวบ้านในชุ มชนที่อยูร่ ายรอบพื้นที่ทามกุดขาคีม กว่า 10 หมู่บา้ นในตําบลกุดขาคีม และ
ตําบลทับใหญ่ จะหาปลาได้ตลอดปี ตามแหล่งนํ้าต่างๆ ซึ่ งในพื้นที่ทามกุดขาคีมจะมีแหล่งนํ้า
ธรรมชาติอยูจ่ าํ นวนมาก ทั้งที่เป็ นระบบนิเวศน์แหล่งนํ้าแบบ กุด หนอง ฮอง วัง เลิง ปาก และมี
ป่ าบุ่ง-ป่ าทาม ซึ่ งมีพรรณพืชทั้งที่เป็ นพรรณพืชบก พืชนํ้า พืชครึ่ งบกครึ่ งนํ้าขึ้นอยูอ่ ย่างหนาแน่น
บริ เวณที่ชาวบ้านหาปลาเป็ นประจํา คือ กุดขาคีม กุดปลาข้าวมัน กุดแคน ปากอ่าว วังมน วัง
แคน วังอีตุม้ เลิงจะมะ ซึ่ งเครื่ องมือและวิธีการหาปลาก็จะมีความแตกต่างกันตามฤดูกาล สภาพ
พื้นที่ของแหล่งนํ้า ชนิดปลา และตามความชํานาญ เครื่ องมือที่ใช้ เช่น แห เบ็ด จัน่ มอง (ตาข่าย)
ตุม้ สวิง ดางช้อน กระแจง สุ่ ม แก่โค่น แก่กวด ซูด เยาะ ไล่จาํ ไซ บั้งลัน แหลม ง่อง ปื น
แก๊ป หน้าไม้ เป็ นต้น และเครื่ องมืออีกอย่างหนึ่ งที่สําคัญ คือ เรื อพาย ซึ่ งครอบครัวที่หาปลาเป็ น
ประจําจะมีเรื อพายทุกครอบครัว
นอกจากนี้ ชาวกุดขาคีมกว่า 10 หมู่บา้ นเข้าไปใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทาม ซึ่ งมีผัก/ ผลไม้ ตาม
ธรรมชาติ ผักที่อยู่ในนํ้า และหนอง ตามกุด ได้แก่ ผักบ่อ ผักแว่น ผักแพงพวย ผักไส้เอี่ยน
ผักบุง้ ผักตบ ผักกูด ผักกระโนนํ้า ผักกระดัน หาได้ตลอดปี ส่ วนผักที่อยู่บนบกหรื อพื้นที่โคก
จะมีผกั สะเดา ผักกระโดนโคก ผักกระโดนเตี้ย ยอดเบ็น ยอดหูลิง ฯลฯ หน่ อไม้ หรือยอดไม้ หา
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ได้ในช่วงหน้าฝน เห็ด ในพื้นที่ทามกุดขาคีมมีเห็ดกว่า 42 ชนิดที่เป็ นอาหารธรรมชาติของชุมชน จะ
หาได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม ซึ่ งมีเกิดอยูท่ วั่ ไปตามพื้นที่ทาม ป่ าบุ่ง-ป่ าทาม ที่โนน
ดอนส่ วนใหญ่จะหาเพื่อเป็ นอาหารในครัวเรื อนและขาย มันแซง ไข่ มดแดง หาได้ในช่ วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ตามต้นไม้ในพื้นที่ทาม ทั้งเพื่อ กินเป็ นอาหารในครอบครัวและขาย
บ้าง ถ้าได้จาํ นวนมาก วิธีขายจะเดินขายตามหมู่บา้ น ถ้วยเล็กๆ ถ้วยละ10 บาท หรื อมีแม่คา้ มารับซื้ อ
กิโลกรัมละ 50 บาท นําไปขายตลาด

บทที่ 5
ผลการศึกษา
พื้นที่ เป้ าหมายในการศึ ก ษาครั้งนี้ ได้แก่ บ้า นกุดขาคีม ตําบลกุดขาคี ม อําเภอรัตนบุ รี
จังหวัดสุ รินทร์
เนื้อหาในการศึกษาได้ แก่ ความสําคัญของทามต่อความมัน่ คงทางอาหาร และการพึ่งพา
ทามเพื่อเป็ นแหล่งอาหาร ความเสี่ ยง/ ภัยคุกคามและความเปราะบางด้านอาหาร และนวัตกรรม
ชุมชนต่อการสร้างความมัน่ คงทางอาหาร ดังต่อไปนี้
5.1 ผลการศึกษาเกีย่ วกับความมั่นคงทางอาหารของบ้ านกุดขาคีม
ความสํ าคัญของทามต่ อความมั่นคงทางอาหาร และการพึง่ พาทามเพือ่ เป็ นแหล่งอาหาร
พื้นที่ทามกุดขาคีม มีแหล่งนํ้าธรรมชาติหลากหลายกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ ทั้งที่เป็ น
กุด หนอง ฮอง วัง เลิง ปาก และ เป็ นแหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ในพื้นที่ ที่มีลกั ษณะพิเศษ อยู่
ใกล้กบั ชุ มชนมีพ้ืนที่ทาํ นาอยูโ่ ดยรอบ และ มีป่าบุ่ง-ป่ าทาม ที่เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย หลบภัย หาอยู่
หากิน และเป็ นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ซึ่ งมีพรรณพืชทั้งที่เป็ นพรรณพืชบก พืชนํ้า พืช
ครึ่ งบกครึ่ งนํ้าขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ทําให้บริ เวณนี้ มีความหลากหลายทางชีวภาพ กุดขาคีมจึงเป็ น
แหล่งอาหารตามธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์โดยมีท้งั สัตว์บก สัตว์น้ าํ สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งนํ้า สัตว์ปีก
เห็ดกว่า 42 ชนิ ดที่เป็ นอาหารธรรมชาติของชุ มชน ซึ่ งหาได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม
และมีพนั ธุ์ไม้มากกว่า 55 ชนิ ด ที่มีสรรพคุณเป็ นยารักษาโรคได้ และยังมีปลากว่า 71 ชนิด อีกด้วย
และยัง เป็ นแหล่งรายได้ของชุมชน
การเลี้ ยงสัตว์ โดยเฉพาะวัว ซึ่ งเพิ่มจํานวนมากขึ้น ถือว่าเป็ นรายได้เสริ ม อีกทั้งเป็ นการ
ออมทรัพย์ในครัวเรื อน และได้ประโยชน์จากการนํามูล (ขี้) วัว ไปใส่ นาเป็ นปุ๋ ยชีวภาพ อีกด้วย
ชาวบ้านที่ไม่มีที่นา หรื อมีที่นาน้อย กว่า 10 หมู่บา้ นรอบกุดขาคีม สามารถหาปลาได้ตลอด
ปี ทั้งเพื่อเป็ นอาหารในครัวเรื อนเพื่อแลกข้าวกิน และขายเป็ นรายได้หลักของครอบครัว จํานวน 87
ครอบครัว ใน 7 หมู่บา้ น ที่หาปลาประจําตลอดปี จะหาปลาได้มากถึง 150,000 กิโลกรัม หรื อ 150
ตัน/ ปี และมากกว่ากว่า 855 ครอบครัว ที่หาปลาตามช่วงฤดูกาล หาปลารวมกันได้ประมาณ
200,000 กิโลกรัม หรื อ 200 ตัน/ ปี คิดเป็ นมูลค่ากว่า 6,000,000 บาทต่อปี (คิดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30
บาท)
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การหาผักในพื้นที่ทามกุดขาคีมจะหาได้ท้ งั ผักที่อยูใ่ นนํ้า และผักที่อยูบ่ นบกหรื อพื้นที่โคก
ผักที่อยูบ่ นบกหรื อพื้นที่โคก หาได้ในช่วงเดือน ธันวาคม-เมษายน ส่ วนหน่ อไม้ หาได้ในช่วงหน้า
ฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-เดื อนพฤศจิกายน ฟื น/ ถ่าน ในพื้นที่ทามกุดขาคีม สามารถหาได้ตลอดปี
และจะหามากในช่วงหน้าแล้งช่ วงเดือน มกราคม-เมษายน ในรอบปี หนึ่ ง สามารถเก็บหาเห็ดเป็ น
รายได้มากถึง 3 ตันคิดเป็ นมูลค่ากว่า 150,000 บาท (คิดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50บาท) มันแซงจากป่ าบุ่ง
- ป่ าทามได้มากถึง 2 ตัน คิดเป็ นมูลค่ากว่า 40,000 บาท ปี หนึ่งๆ จะมีไข่มดแดงที่เป็ นผลผลิตจาก
พื้นทามมากถึง 2 ตันต่อปี คิดเป็ นมูลค่ากว่า100,000 บาท ปัจจุบนั การล่าสัตว์ลดน้อยลงแต่ยงั พอมี
ให้หาได้แต่ไม่มากเหมือนในอดีต แต่ก็มีการซื้อหาจากตลาดและร้านค้ามากขึ้น
ความเสี่ ยง/ ภัยคุกคามและความเปราะบางด้ านอาหาร
1. การทํานาแซงและข้าวไร่ นาทามได้เริ่ มลดลงแล้ว การทํานาในปั จจุบนั เน้นการทําเพื่อ
ขายและกิ นในครอบครัว การทําเพื่อขายนั้น จําเป็ นต้องลงทุนสู ง และ ต้องพึ่งพิงภายนอกมากขึ้น
ในด้าน เงินลงทุน ปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าแมลง โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ต้องใช้พนั ธุ์ที่ทางราชการส่ งเสริ ม
และตรงตามที่ตลาดต้องการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 และข้าว กข 6 ไร่ ขา้ วโพด แตงโม แตงไทย
ปลูกลดน้อยลงเนื่องจากนํ้าท่วม
2. การบุ ก เบิ ก พื้นที่ ท ามเพื่ อการทํา นามากขึ้น ทํา ให้ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ นที่ ล ดลง
สภาพพื้นที่หรื อระบบนิ เวศน์ เดิ มที่เคยเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย เพาะขยายพันธุ์ปลาเปลี่ยนแปลงไป
แหล่งนํ้าธรรมชาติที่เป็ นกุด หนอง ฮอง วัง เลิง ปาก ตื้นเขิน
3. การปรับพื้นที่โดยการใช้เทคโนโลยี เครื่ องจักร รถไถขนาดใหญ่ ไถปรับพื้นที่ ที่เป็ นที่
โนน ที่ดอน ให้เป็ นพื้นที่ราบเปลี่ยนมาทํานาปี่ นาหนอง หรื อนาปี หมด มีการใช้เครื่ องจักรกลหรื อ
เทคโนโลยีส มัย ใหม่ เข้า มาแทนที่ แ รงงานคนและแรงงานสัตว์ การเกิ ดวัช พืช หรื อที่ ช าวบ้า น
เรี ยกว่า “สนม” ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นหญ้า ทับถมตามแหล่งนํ้าธรรมชาติที่เป็ น กุด หนอง ฮอง วัง เลิง
ปาก จนหนาแน่น บางแห่งหนาจนคนสามารถเดินผ่านได้ท้ งั ๆ ที่ขา้ งล่างยังเป็ นนํ้า
4. เครื่ อ งมื อหาปลาที่ มี ค วามทันสมัย มากขึ้ น จับ ปลาได้ที ล ะมากๆ ซึ่ ง เป็ นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่ น กวด มองใหม่ และแหขนาดใหญ่ เป็ นต้นการหาปลาเพื่อขายมากขึ้น จากเดิมเป็ น
การหาเพื่อบริ โภคเพื่อยังชี พในครัวเรื อน แต่ปัจจุบนั หาเพื่อขายเป็ นรายได้มากขึ้นทําให้ตอ้ งจับปลา
ทีละมากๆ และจับทุกชนิดที่จบั ได้
5. การหาของป่ าเปลี่ ย นมาเป็ นการหาเพื่ อ ขายเป็ นรายได้ใ นครั ว เรื อ นมากขึ้ น และมี
เครื่ องมือที่ทนั สมัยสามารถหาได้ทีละมากๆ
6. สภาพดินบางพื้นที่เป็ นดินส้ม บางพื้นที่เป็ นดินเค็ม รวมทั้งมีแมลงศัตรู พืชมากทําให้คน
ปลูกพืชผักลดลง
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7. การลงทุนสู ง เพราะต้องพึ่งพิงจากภายนอกมากขึ้น เช่น ต้องซื้ อเมล็ดพันธุ์ผกั จากตลาด
ปุ๋ ยเคมี และยาปราบศัตรู พืชทําให้คนปลูกพืชผักลดลง
8. การตัดถนนกั้นทางเดิ นของนํ้าและปลา การสร้างพนังกั้นนํ้า และการสร้างเขื่อนราษี
ไศล ที่มีการกักเก็บนํ้าทําให้น้ าํ ท่วม ระดับนํ้าริ มฝั่งกุดขาคีมสู งขึ้น พื้นที่ปลูกผักลดน้อยลง ทําให้
ต้องขยับพื้นที่ปลูกขึ้นมายังที่สูงทําให้มีความยากลําบาก
นวัตกรรมชุ มชนต่ อการสร้ างความมั่นคงทางอาหาร
1. สิ ทธิเชิ งซ้ อนในพื้นที่ทาม ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ งของการจัดการพื้นที่ทามของชุมชน
ถึงแม้วา่ จะมีการจับจองแสดงสิ ทธิ ครอบครองทําประโยชน์ของบุคคล แต่ในการใช้ประโยชน์ของ
คนในชุมชนนั้น มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1) การใช้ประโยชน์ในเรื่ องทรัพยากรร่ วมกัน ถึงแม้ว่าจะมีการหมายนา หมายไฮ่ (ไร่ )
หมายหนองก็ ต าม แต่ ใ นทางปฏิ บ ัติ น้ ัน คนในชุ ม ชนสามารถไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ยากร
(ธรรมชาติ) ได้เช่น ไปเอาฟื นได้ ไปเลี้ ยงสัตว์ได้ ไปหากินใส่ เบ็ด ใส่ มองได้ โดยมีการบอก
กล่าวให้รู้กนั เท่านั้น
2) การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ร่วมกัน ซึ่ งจะเป็ นโดยทัว่ ไป เช่น กรณี ที่ที่ดินริ มฝั่งหนอง ฝั่ง
กุด สามารถปลู กผักได้ และใช้ “ตกกล้ า” จะมี การตกกล้า ปลู กผัก ร่ วมกัน โดยการไปขอจาก
เจ้าของที่ดิน
ลักษณะดังกล่าวพื้นที่ทามตามสถานทวงสิ ทธิ การครอบครองนั้น ยอมรับกันในสิ ทธิ การ
ทํากิน แต่พ้นื ที่ทามก็ยงั มีสถานะที่เป็ นทรัพยากรร่ วมกันในมิติเชิงซ้อน มีนอ้ ยลงตามลําดับ ฉะนั้น
ระบบการจัดการพื้นที่ทามของชุ มชนที่ผา่ นมานั้น จึงเคารพ/และยึดถือ “ สิ ทธิ ทางธรรมชาติ” ที่
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสมบัติที่ทุกคนควรจะได้รับประโยชน์อย่างเสมอหน้า “ สิ ทธิ ทางสังคม
ของชุ มชน” ที่ใช้จารี ตประเพณี กลไกของชุ มชน/เครื อญาติในการแบ่งปั นจัดการพื้นที่ทาม เช่ น
เคารพการจับจองของแต่ละครอบครัว มีการแบ่งเป็ นมรดกตกทอด หรื อแม้แต่แบ่งปั นผูย้ ากไร้ไม่มี
ที่ดิน และ “สิ ทธิ ตามกฎหมาย” ซึ่ งเป็ นสิ ทธิที่แสดงในระยะหลังที่เกี่ยวโยงกับอํานาจทางกฎหมาย
เช่น การเสี ยภาษี การขอค่าชดเชย หรื อแม้แต่การออกเอกสารสิ ทธิ์ สปก-01 เป็ นต้น
2. มี การจัดการนํ้า เพื่ อนํา นํ้า มาใช้ป ระโยชน์ใ นการทํา นาหลากหลายทั้งรู ป แบบและ
เครื่ องมือ ตามการปรับเปลี่ ยนวิธีการผลิต ที่สอดคล้องและเหมาะสมตามความเจริ ญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทางการเกษตร
3. ลดต้นทุนการผลิต มีการปรับเปลี่ยนจากการผลิตแบบเคมีมาเป็ นการผลิตแบบอินทรี ย ์
โดยการทําเกษตรแบบผสมผสาน และเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมี มาเป็ นใช้ปุ๋ยชีวภาพ
4. การคัดเลือกเก็บเมล็ดพันธุ์ ข้าวใช้เอง
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5. การพึ่งพาร่ วมแรงกันภายในชุ มชนเพื่อลดความเสี่ ยงจากการทํานาในช่ วงที่ฝนทิ้งช่วง
โดยการร่ วมกันขุดคลองนํ้า เล็ ก ๆ เพื่ อนํา นํ้า กุดขาคี ม ใช้ใ นการตกกล้า ทํา นาของคนที่ มี ที่ นาอยู่
ใกล้เคียงกัน ทําด้วยกัน ออกแรง ออกเงินซื้ อนํ้ามันใส่ เครื่ องสู บนํ้า สู บใส่ นาร่ วมกัน
6. มีการปลูกต้นไม้ร่วมกันตามริ มฝั่งกุดขาคีมทุกปี ในวันที่ 12 สิ งหาคม เพื่อป้ องกันการ
พังทลายของดินริ มตลิ่ง
7. ในช่ วงที่มีน้ าํ ท่วมไหลหลาก เดือนกันยายน – ตุลาคม เริ่ มตั้งแต่ปี 2543 เป็ นต้นมา
ชุมชนได้มีการระดมกําลังชาวบ้านออกแรง ออกเงินกันเอง เพื่อกําจัดวัชพืชนํ้า หรื อ “สนม” ร่ วมกัน
โดยการช่ วยกันลงตัดสนมเป็ นแผ่นๆให้ไ หลไปตามนํ้า ออกจากกุ ดขาคี ม ไป ซึ่ งในปี หนึ่ งๆ ทํา
ร่ วมกันอยูห่ ลายวันเกือบเป็ นเดือน
8. ในพื้นที่แหล่งนํ้ากุดขาคีมชุมชนได้มีการกําหนดเป็ นเขตอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์ปลาโดย
การตัดไม้ลงในแหล่งนํ้าเพื่อให้เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย แหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลา และนําไม้ไปปั กติด
ผ้า เหลื อง เป็ นขอบเขตห้า มไม่ ใ ห้มี ก ารจับ ปลาในบริ เวณดังกล่ าว ซึ่ ง ในพื้นที่ กุดขาคี ม มี แหล่ ง
อนุรักษ์พนั ธุ์ปลาอยู่ 4 แห่ง คือ
1. เขตอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาบริ เวณกุดบ้าน
10
ไร่
2. เขตอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาและอนุรักษ์นกบริ เวณดอนไข่นุ่น
15
ไร่
3. เขตอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาบริ เวณหน้าวัดป่ าปฏิบตั ิธรรมกุดขาคีม
40
ไร่
4. เขตอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาบริ เวณวัดป่ าบ้านจาน
30
ไร่
9. ทําปลาร้าแลกข้าว
10. ชาวบ้านมีการปรับตัวและเปลี่ยนวิธีการในการจัดการและใช้ประโยชน์ในการเก็บหา
ของป่ า เพื่ อ ลดผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น เช่ น ของป่ าที่ เ ป็ นพืช ผัก ไม้ฟื น ไม้ใ ช้ส อย ชาวบ้า นแต่ล ะ
ครัวเรื อนก็จะมีการนํามาปลูกในพื้นที่ตนเอง เช่ น ไม้ไผ่ กระถิ นณรงค์ สะเดา กระโดน มะ
แซว มะดัน และมันแซง เป็ นต้น
11. ชาวบ้านบางครัวเรื อนจะมีการกันพื้นที่ป่าทามที่มีอยูใ่ นพื้นที่ตนเอง แทนที่จะใช้รถไถ
บุกเบิกทํานาหมดก็กนั เป็ นพื้นที่ป่าหัวไร่ ปลายนา เพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรื อนของตนเอง
12. การจัดการและการแก้ปั ญหาแมลงศัตรู พืช โดยการชักชวน เพื่อนบ้า นญาติ พี่น้อง
มาร่ วมกันปลูกให้มากๆ ศัตรู พืชจะได้กระจายไม่มาลงเฉพาะแปลงของคนใดคนหนึ่ งและมีการทํา
ปุ๋ ยหมักชีวภาพใช้เองมาก
13. การจัดการและการแก้ไขปั ญหาดินส้ม โดยการนําปุ๋ ยคอกมาเผาไฟให้เป็ นขี้เถ้า แล้ว
นําไปใส่ ดินตรงบริ เวณที่เป็ นดินส้ม ใช้จอบขุดพรวนดินให้เข้ากันก่อนทําการปลูก
14. การจัดการและการแก้ไขปั ญหาดินเค็ม โดยการนําปุ๋ ยคอกที่ไม่ตอ้ งเผานําไปใส่ บริ เวณ
ที่เป็ นดินเค็ม ใช้จอบขุดพรวนดินให้เข้ากันก่อนทําการปลูก
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15. ถ้าท่านํ้าไหนมีสนมหรื อวัชพืชเป็ นจํานวนมาก ชาวบ้านที่ปลูกผักรวมอยูท่ ่านํ้าเดียวกัน
ก็จะช่วยกันรื้ อสนมหรื อวัชพืชขึ้นและนําเอาไม้ไปกั้นกันสนมหรื อวัชพืชที่เหลือไม่ให้เข้ามา ทําให้
การตักนํ้ารดผักได้สะดวกรวดเร็ วขึ้น
16. กิจกรรมการกินข้าวป่ า ซึ่ งถือว่าเป็ นการรวมญาติพี่น้อง เป็ นการพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ถามข่าวซึ่งกันและกัน
17. พื้นที่ป่าที่เป็ นของชุ มชนก็มีกฎห้ามและระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ทุกคนถือปฏิบตั ิ
เป็ นจารี ตประเพณี ร่วมกัน แม้ไม่มีลายลักษณ์อกั ษรแต่ทุกคนจะรับรู ้กนั ในการใช้ประโยชน์และข้อ
ห้าม เป็ นการเคารพกฎบ้าน เช่ น พื้นที่ป่าดงเขือง ป่ าดอนแก้ว ท่าวัดป่ ากุดขาคีมที่เป็ นเขตอนุ รักษ์
พันธุ์ปลา พื้นที่สาธารณะหรื อพื้นที่ชุมชนเป็ นเจ้าของร่ วมกันคนในชุ มชนจะเชื่ อว่าพื้นที่น้ นั ๆ มีผี
หรื อเจ้า เช่น เจ้าอารักษ์ดูแลรักษาเป็ นการป้ องกันการบุกลุกหรื อลักลอบตัดไม้ของคนในชุมชนและ
นอกชุมชน

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

