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คํานํา
โครงการศึกษาตัวชี้วดั ความมัน่ คงทางอาหารในระดับชุมชนภาคอีสานนี้ เป็ นผลสื บเนื่ อง
จากโครงพัฒนาตัวชี้ วดั ความมัน่ คงทางอาหารที่เหมาะสมกับบริ บทสังคมไทย ที่ดาํ เนิ นการโดย
มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็ นการศึกษาตัวชี้ วดั ความมัน่ คงทางอาหารในประเทศ
ไทย เพื่ อ นํา ผลการศึ ก ษาไปพัฒ นาดัช นี ต ัว ชี้ ว ัด ความมั่น คงทางอาหารที่ เ หมาะสมกับ บริ บ ท
สังคมไทย โดยจะมีการศึกษาโครงการต่อยอดนําดัชนีตวั ชี้วดั ความมัน่ คงทางอาหารที่พฒั นาได้จาก
การศึกษาไปทําการวัดความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ประเทศไทยต่อไป และอาจจะนําไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายความมัน่ คงทางอาหารของประเทศไทยอีกด้วย โดยผ่านกระบวนการของ
การศึกษาข้อมูลจากพื้นที่ทวั่ ทุกภาคของประเทศ เป็ นงานศึกษาที่ร่วมกันระหว่างสถาบันการจัดการ
องค์ความรู ้เกษตรกรรมยัง่ ยืน ภาคอี สาน โดยได้รับทุนสนับสนุ นจากมู ล นิ ธิเ กษตรกรรมยัง่ ยืน
(ประเทศไทย) และและเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งคณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ในรายงานการศึกษานี้แบ่งเนื้อหารายงานเป็ น 5 บท คือ บทที่ 1 เป็ นบทนําที่กล่าวถึงความ
เป็ นมาและความสําคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์การวิจยั ระยะเวลาในการดําเนิ นงาน บทที่ 2
กล่าวถึงบริ บทและระบบนิเวศน์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บทที่ 3 กล่าวถึงวิธีการศึกษา บทที่ 4
กล่าวถึงบริ บทพืน้ ที่ และบทที่ 5 ผลการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้สาํ เร็จได้ดว้ ยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย คือ ทีมวิจยั ร่ วม ซึ่ งประกอบไปด้วย
คณะทํางานจากเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน คณะทํางานจากมูลนิธิกริ ด (ทุ่งกุลาร้องไห้
จังหวัดร้อยเอ็ด) คณะทํางานจากทีมวิจยั ในพื้นที่ศึกษา จากทั้ง 11 พื้นที่ และผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่
มิได้กล่าวถึง ซึ่งทางคณะผูศ้ ึกษาขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
คณะผูศ้ ึ ก ษาหวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่ า รายงานฉบับ นี้ ถึ ง แม้จ ะเป็ นเพี ย งผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้
ทําการศึกษาประมาณเพียง 6 เดือน ก็ตาม แต่หวังว่าจะมีคุณค่าต่อการพัฒนาตัวชี้วดั ความมัน่ คงทาง
อาหารที่เหมาะสมกับบริ บทสังคมไทย และยกระดับสู่การพัฒนานโยบายได้ และยังหวังด้วยว่าจะมี
ผลต่อการกระตุน้ ให้การสนับสนุนการศึกษาในภาคอื่น ๆ ได้เรี ยนรู ้ไปพร้อม ๆ กันด้วย

ด้วยความเคารพ
สุเมธ ปานจําลอง และคณะ
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ชุมชนกําลังเปลี่ยนแปลง หลายส่วนเริ่ มมาสนใจเรื่ องอาหารมากขึ้น เรื่ อง
ความมัน่ คงทางอาหารเป็ นประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาเมื่อกล่าวถึงความมัน่ คงด้าน
อาหาร ก็มกั จะอ้างอิงถึงคําจํากัดความซึ่งได้กาํ 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 จจัยการผลิ ต
การทําการผลิต และการแลกเปลี่ยน (ทางวัฒนธรรมหรื อทางเศรษฐกิจ) และในแต่ละด้านก็จะเกี่ยวโยง
กับพื้นฐานด้านนิเวศวัฒนธรรมที่หลากหลาย การพิจารณาความมัน่ คงทางอาหารจึงจําเป็ นต้องสะท้อน
มุมมองท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่มีความแตกต่างหลากหลายด้วยเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น
- สิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร เช่น ที่ดิน นํ้า พันธุกรรม เป็ นต้น
- ระบบการผลิตที่พ่งึ 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
อาทิเช่น วิกฤติอาหาร วิกฤติราคานํ้ามัน วิกฤติเศรษฐกิจ ภาวะโลกร้อ น เอฟทีเอ เป็ นต้น รวมทั้งความ
มัน่ คงทางอาหารสามารถเชื่อมโยงกับความไม่เป็ นธรรมทางสังคมได้ เช่น นโยบายเกี่ยวกับ “สิ ทธิการ
เข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียม” หรื อ “สิ ทธิที่จะมีอาหารอย่างเพียงพอและมีคุณภาพจากรัฐ” ไปจนถึงความ
มัน่ คงทางอาหารเชิงอํานาจ หรื อ ระบบการผูกขาดอาหาร ตัวอย่างเช่น การผูกขาดโดยบรรษัท หรื อ การ
ตั้งมาตรฐานอาหารที่เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมระบบอาหาร เป็ นต้น
ทั้งนี้ การพิจารณากรอบแนวคิดเรื่ องความมัน่ คงทางอาหารจําเป็ นต้องพิจารณาถึงมุมมองความ
มัน่ คงทางอาหารของผูค้ นที่อยูใ่ นภาคส่วนต่างๆ เช่น เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ นักรัฐศาสตร์ นัก
ธุรกิจ และผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น และที่สาํ คัญคือการนําตัวชี้ วดั เหล่านี้ ไปดําเนิ นการขยายผลเพื่อพัฒนาระบบ
ความมัน่ คงทางอาหารของชุมชนและประเทศต่อไป

2
ลักษณะโครงการ
โครงการการศึ ก ษา “ตัว ชี้ ว ดั ความมั่น คงทางอาหาร ในภาคอี ส าน” นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
โครงการศึกษา “ตัวชี้วดั ความมัน่ คงทางอาหาร” ที่จะดําเนิ นการในขอบเขตทั้งประเทศ โดยโครงการนี้
จะเน้น ดําเนินการในชุมชนในชนบท ทั้งชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนกึ่งเมือง และชุมชนเมืองในพื้นที่ภาค
อีสาน เพือ่ ให้ได้ภาพของชุมชนในภาคอีสานที่มีวถิ ีที่เปลี่ยนแปลงภายใต้การพัฒนา ตัวชี้ วดั ความมัน่ คง
ทางอาหาร จะได้ถูกพัฒนาบนฐานสภาพความเป็ นจริ งที่ดาํ รงอยูข่ องชุมชน และจะได้เผยแพร่ ความรู ้จาก
การศึกษานี้ ต่อสาธารณะ โดยความร่ วมมื อกับแผนงานฐานทรัพยากรอาหาร และกลุ่มองค์กรต่างๆใน
ภูมิภาคอื่นๆ
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. จะพัฒนาดัชนีช้ ีวดั ความมัน่ คงทางอาหารจากชุมชนอีสานได้อย่างไร
2. ตัวชี้วดั ความมัน่ คงทางอาหารในชุมชนอีสานควรจะเป็ นอย่างไร
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ านเนื้อหา การดําเนิ นงานจะเน้นศึกษาข้อมูลกรอบแนวคิด และรู ปธรรมของความ
มัน่ คงทางอาหารในมุ มมองของชุม ชน เพื่อนํามาพัฒนาเป็ นตัวชี้ วดั ความมั่นคงทางอาหาร ในระดับ
ชุมชน ซึ่งมีขอบเขตเนื้ อหาครอบคลุม ประเด็นดังต่อไปนี้
• นิยาม ความหมายความมัน่ คงทางอาหารในมุมมองของชุมชน
• ที่มาของอาหารของชุมชน
• การพึ่งตนเองด้านอาหารของชุมชน
• มิติดา้ นการค้าอาหาร หรื อการพึ่งพิงต่ออาหารจากภายนอกชุมชน และตัวชี้วดั ในด้านรายได้
หรื อเศรษฐกิจครัวเรื อน และชุมชน
• ปั จจัยเสี่ยง และศักยภาพในการแก้ไขปั ญหา
• คุณภาพอาหาร มาตรฐาน และโภชนาการ
• ฯลฯ
ขอบเขตด้ านพื้นที่ ภายใต้กรอบเวลา 6 เดือน จะดําเนินการศึกษา โดยความร่ วมมือกับโครงการ
ในพื้นที่ภาคอี สานโครงการอื่ นๆ เช่ น โครงการอี สานมั่นยืน ในจังหวัดอุ บลราชธานี แผนงานฐาน
ทรัพยากรอาหาร โครงการพัฒนาและเผยแพร่ ความรู ้ นวัตกรรมชุมชน นโยบายเกษตรกรรมยัง่ ยืน ซึ่ งจะ
รับผิดชอบการดําเนินงานและงบประมาณในพื้นที่จงั หวัดยโสธร เป็ นต้น

3

ดังนี้

ดังนั้น พื้นที่ศึกษาที่รับผิดชอบโดยโครงการนี้ รวม 4 จังหวัด 11 ชุมชน 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
- บ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
- บ้านกลางฮุง ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- บ้านป่ าตอง ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
4) พื้นที่ทาม ได้แก่
- บ้านกุดขาคีม ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุ รินทร์
- บ้านแมด ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- บ้านส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

กระบวนการและวิธีการศึกษา
กระบวนการศึกษาครั้งนี้ เน้นการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน ในการกําหนดนิ ยามของอาหาร และ
ความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน หลังจากนั้นทางทีมวิจยั จึงได้นาํ นิยามของแต่ละพื้นที่มาสังเคราะห์รวม
ให้เป็ นนิยามร่ วมของอีสาน ซึ่งกระบวนการดําเนินการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทําความเข้าใจกรอบความคิดเรื่ อง “ความมัน่ คงทางอาหารในกลุ่มคณะทํางาน และวางแผน
การทํางานร่ วมกัน
2. ประสานงานกับผูน้ าํ ชุมชนเพือ่ วางแผนการศึกษาร่ วมกันในระดับชุมชน
3. จัดเวทีระดมความคิดเห็ นจากกลุ่ มชุ มชนในเรื่ อ ง นิ ยาม กรอบความคิด ตัวชี้ วดั และการ
จําแนกกลุ่มความมัน่ คงทางอาหารในชุมชนของตนเอง
4. จัดทํา Focus Group ในกลุ่มย่อย ที่มีการจําแนกกลุ่มตามกระบวนการข้างต้น และจัดทํา
เครื่ อ งมื อ ในการเก็บ ข้อ มู ล กับชุ ม ชน โดยใช้ตวั ชี้ วดั เบื้ อ งต้นเป็ นกรอบการออกแบบ
เครื่ องมือ
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5. เก็บข้อมูลกับชุมชน โดยการสุ่มตามกลุ่มชุมชนที่กาํ หนดไว้ โดยการเก็บข้อมูลรายครัวเรื อน
สุ่มไม่ต่าํ กว่า 30%
6. ประมวลข้อมูลร่ วมกัน
7. วิเคราะห์ขอ้ มูลกับกลุ่มชุมชน และทบทวนตัวชี้วดั อีกครั้ง
8. สรุ ปตัวชี้วดั และจัดทําเป็ นเอกสารรายงาน
9. ข้อมูลจากการศึกษาจะนําเสนอในเวทีวิชาการที่จดั โดยมู ลนิ ธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศ
ไทย) และองค์กรภาคีความร่ วมมื อ รวมทั้งเป็ นข้อ มู ล ทางวิชาการสําหรับการประชุ ม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่จะมีข้ ึนในปลายปี พ.ศ. 2553
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา รวม 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 – มีนาคม 2553
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ตวั วัดความมัน่ คงทางอาหารจากชุมชนอีสาน ตามลักษณะนิ เวศน์อีสาน ใน 4 ลักษณะ
นิเวศน์ คือ ทาม ทุ่ง โคก ภู
2. ได้กระบวนการพัฒนาดัชนี ช้ ีวดั ความมัน่ คงทางอาหารที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ใน 11 ชุมชน
3. ชุมชนอี สานได้ร่วม คิด วิเคราะห์สถานการความมั่นคงทางอาหารของครอบครัว ชุ มชน
และระหว่างชุมชน
4. ได้แนวทางในการยกระดับการส่งเสริ มเกษตรกรรมยัง่ ยืน สู่การสร้างความมัน่ คงทางอาหาร
ของชุมชนในภาคอีสาน
5. ได้ชุดความรู ้ดา้ นความมัน่ คงทางอาหารเพือ่ สร้างการเปลี่ยนแปลงและผลักดันเชิงนโยบาย

บทที่ 2
บริบทและระบบนิเวศน์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.1 บริบททั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน
0

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อหรื อ ภาคอีสาน มี ลกั ษณะเหมื อนพื้นที่ในกรอบรู 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

สูงที่กว้างขวางของภาคอีสานคือ ที่ราบสูงโคราช ซึ่งมีทิวเขาเป็ นขอบ ลักษณะเป็ นแอ่งรู ปก้นกระทะ มีทุ่ง
กุลาร้องไห้เป็ นจุดศูนย์กลางและที่ลุ่มตํ่าของแอ่ง บริ เวณตอนกลางของภาคค่อนไปทางเหนื อมีทิวเขาภู
พานกั้น ทําให้เกิดแอ่งอีกแห่ง คือแอ่งสกลนคร มีหนองหารเป็ นจุดตํ่าสุ ดของแอ่ง แอ่งสกลนครมีแม่น้ าํ
เล็ก ๆ ไหลผ่าน คือแม่น้ าํ สงคราม แม่น้ าํ พุง ไหลลงสู่แม่น้ าํ โขง เช่นเดียวกับแอ่งโคราชที่มีแม่น้ าํ มูลเป็ น
แม่น้ าํ สายสําคัญ และมีแม่น้ าํ สาขาคือ แม่น้ าํ ชี ลําปาว และแม่น้ าํ พอง ไหลลงสู่แม่น้ 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 าและแหล่ งนํ้า เพื่อ หาอาหาร เก็บของป่ า ล่ าสัตว์ หาปลา และเลี้ ยงสัตว์ววั ควาย เพียง
บุกเบิกที่ทาํ กินไว้ปลูกข้าวเท่านั้น วิถีชีวติ ของชาวบ้านเป็ นในลักษณะกินอยูอ่ ย่างเรี ยบง่าย หุงข้าว กินเนื้ อ
ป่ นปลา เก็บผักต้ม ก็ดาํ รงชีวติ อยูไ่ ด้ หากขาดแคลนอาหารหรื อสิ่งของที่จาํ เป็ นบางชนิด ก็สะสมผลผลิตที่
มีมากในภูมินิเวศน์ของตนเองไปแลกกับภูมินิเวศน์อื่น
อย่างไรก็ตาม เมื่อความเจริ ญของเทคโนโลยีต่าง ๆ มาถึง คนมีความต้องการมากขึ้น วิถีการผลิต
จึงต้อ งถูกปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถดํารงอยูไ่ ด้ วิถีการผลิตเปลี่ยนไปเป็ นการผลิ ตเพื่อขายตามความ
ต้องการของตลาด พยายามใช้ประโยชน์จากแปลงเกษตรของตนให้เกิดเป็ นรายได้มากที่สุด การเข้าไปใช้
ประโยชน์จากป่ าและแหล่ งนํ้าในชุ ม ชนลดน้อยลง แต่ถึงกระนั้นก็ยงั พบว่าเกษตรกรรายย่อ ยตามภูมิ
นิ เวศน์ต่าง ๆ ก็ยงั เข้าไปใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในชุมชน ทั้งใช้กินเป็ นอาหาร และเก็บไปขาย
เป็ นรายได้เสริ ม เช่น เห็ด หน่อไม้ การเลี้ยงสัตว์ การหาปลา เป็ นต้น
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1. ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
รู ปแบบการตั้งถิ่ นฐานบ้านเรื อ นของคนอี สานในอดี ต มัก อยู่รวมกัน เป็ นกระจุก (Clustered
Settlement) การตั้งบ้านเรื อนตามทางยาวของลํานํ้ามีน้อยมาก หมู่บา้ นอีสานโดยส่ วนมากจะตั้งเป็ นกลุ่ม
บนที่ดอน ถ้าเป็ นหมู่บา้ นที่มีอายุยาวนาน จะมีบา้ นหนาแน่น หากดูตามผังของหมู่บา้ นแต่ละแห่ งจะเห็น
ว่ากลุ่มบ้านประมาณ 5-10 หลังคาเรื อนที่อยูต่ ิดกันหรื อละแวกเดียวกันมักเป็ นเครื อญาติกนั การวางผัง
ของหมู่บา้ นอี สานจะไม่ค่อยมี ระเบียบแบบแผน แต่ก็มีทางเดิ นติดต่อ กันได้ทุกครัวเรื อน กล่าวคือ การ
สร้างบ้านของชาวอีสานนั้นจะขึ้นอยูก่ บั การเป็ นกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน และทําเส้นทางติดต่อกับครัวเรื อนอื่นๆ
ส่วนลูกหลานที่เจริ ญเติบโตมีครอบครัวก็จะสร้างบ้านใหม่ในที่ดินที่ใกล้ชิดกับบ้านเดิมของพ่อแม่
ทําเลการตั้งหมู่บา้ น ก่อนที่รัฐจะเข้ามาควบคุมพื้นที่โดยการออกหนังสื อสิ ทธิ ส.ค.1 และ น.ส.3
ชาวอีสานสามารถโยกย้ายถิ่นชุมชนไปตั้งอยูพ่ ้ืนที่ซ่ ึ งเป็ นทําเลที่อุดมสมบูรณ์กว่า ที่เรี ยกว่า “สร้างบ้าน
แปงเมือง” ชาวบ้านมีสิทธิ์ที่จะหาทําเลสร้างหมู่บา้ นใหม่ได้ เพราะยังเป็ นที่ว่างเปล่า แหล่งนํ้า หรื อที่ลุ่ม
เพาะปลูกข้าวเป็ นต้น การโยกย้ายหมู่บา้ นไปทํากินในที่อุดมสมบูรณ์น้ ันทําได้ระยะหนึ่ ง ภายหลังต่อมา
พืน้ ที่จาํ กัด การขยายหรื อโยกย้ายที่ทาํ กิน จึงเปลี่ยนไปเป็ นออกไปรับจ้างในเมืองใหญ่ๆ ระยะสั้นๆ เพื่อ
หารายได้เพิม่ เติมจากการทํานาเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่จะเป็ นช่วงเวลาที่วา่ งจากการทํานา
ทําเลการตั้งหมู่บา้ นชนบทของอีสานมีรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่ งจะมีสภาพแวดล้อ ม
ของหมู่บา้ นเป็ นปั จจัยเอื้อที่สาํ คัญต่อระบบการผลิต การเพาะปลูกข้าว และดํารงชีพพื้นฐาน เช่น 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 ไม่มีพ้นื ที่จะปลูกบ้าน ครอบครัวใหม่ๆ จะแยกไปตั้งบ้าน
อยู่ที่ปลายนา หรื อ ย้ายไปตั้งชุ ม ชนใหม่ เป็ นการขยายหมู่ บา้ นออกไป แต่ ยงั อาศัยสถาบันสําคัญของ
หมู่บา้ นเป็ นหลักอยู่
ที่ราบลุ่ม คือ พื้นที่สาํ คัญในการทํานาข้าว ซึ่ งเป็ นพืชชนิ ดเดียวที่หมู่บา้ นอีสานต้องการในอดีต
(ก่อนการส่ งเสริ มการปลูกปอ ปลูกมัน และอ้อย ยางพารา และปาล์ม) ถ้าพื้นที่ลุ่มจํานวนมาก หมายถึง
ผลผลิตของหมู่บา้ นมีปริ มาณมาก หรื ออาจจะหมายถึงการเป็ นหมู่บา้ นใหญ่เกินกว่า 100 หลังคาเรื อน
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หนองนํ้าขนาดใหญ่ หรื อลําห้วย หมู่บา้ นโดยทัว่ ไปมักจะมีหนองนํ้าขนาดใหญ่หรื อลําห้วยเพื่อ
เป็ นที่เก็บนํ้าไว้ใช้อุปโภคบริ โภคยามหน้าแล้ง และอี กประการหนึ่ งเป็ นแหล่งอาหาร เช่น ปลา กบ เทา
และไข่ผาํ รวมทั้งเป็ นตัวเหนี่ยว ฮวก (ลูกอ๊อดกบ) ฯลฯ
ป่ าละเมาะ บริ เวณปลายนาจะมีป่าละเมาะขนาดใหญ่ เป็ นพื้นทีสาธารณะสําหรับปล่อยวัวควาย
ในฤดู ทาํ นา และยังเป็ นแหล่งหาฟื น ผักป่ า หาสัตว์เล็กๆ ปั จจุบนั ถู กบุกรุ กเมื่ อ มี การส่ งเสริ ม ปลู กพืช
เศรษฐกิ จ เช่น อ้อย สัมสําปะหลัง ยางพารา เป็ นต้น ปั จจุบนั คงเหลือบางส่ วนที่จาํ เป็ นจริ งๆ เช่ น ป่ าช้า
และป่ าชุมชนขนาดเล็กทีชุมชนอนุรักษ์ไว้ในการเก็บเห็ดหรื อตัดฟื น
อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ภายในชุมชนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นทุกระยะอย่างต่อเนื่ อ ง
กระแสสังคม เทคโนโลยี ความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร และกระแสการพัฒนาจากภาครัฐ ปั จจัยเหล่ านี้ ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภายในชุม ชนเอง เกษตรกรได้ออกจากชุมชน (Move out Community) มา
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่การเกษตรซึ่งแตกต่างจากอดีตที่เคยเป็ นมา
2. ลักษณะดิน
ดินส่ วนใหญ่จะเป็ นดินร่ วนที่เป็ นการสะสมของซากพืชซากสัตว์บางแห่ งจะมีหินโผล่ข้ ึนส่ วน
ใหญ่ใช้เป็ นพื้นที่ปลูกพืชไร่ และไม้ ซึ่ งพบในบริ เวณที่เป็ นภูเขา นอกจากนี้ ดินในภาคอี สายังมี ลกั ษณะ
เป็ นดิ นทราย หรื อ ดิ นทรายร่ วน ซึ่ งมี สีจางออกขาวใช้เป็ นทําเลเลี้ ยงสัตว์และปลู กพืชไร่ จะอยู่พบใน
จังหวัดมหาสารคาม และบางส่วนของจังหวัดขอนแก่น ส่ วนดินร่ วนปนทราย หรื อดินร่ วนปนดินเหนี ยว
ส่วนใหญ่ใช้เป็ นพื้นที่ทาํ นา พบในพื้นที่ราบทุ่ง ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และบางพื้นที่ของจังหวัด
มหาสารคาม นอกจากนี้ ดินพื้นที่ทาม หรื อดินในที่ลุ่ม จะมีสีเข้ม เช่น สี ดาํ หรื อสี เทา เป็ นผลมาจากการ
สะสมของพวกอินทรี ยวัตถุ ในดิ นที่มีน้ าํ แช่ขงั จึงมีส่วนทําให้สีเข้มและอนุ ภาคที่ละเอียด ทําให้ดูดซับ
ความชื้นไว้ภายในดินได้มากขึ้น ซึ่งเป็ นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์พบในเขตพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด ดินเค็ม
พบในบริ เวณโคกหรื อโนน ที่มีช้ นั หิ นเกลือ ซึ มซาบออกมาตามเชิงเนิ น เมื่อ นํ้าระเหยไปจึงทิ้งตะกอน
เกลื อ ออกเป็ นคราบสี ข าว บางพื้ น ที่ ค ราบเกลื อ เกิ ด จากการทํา นาเกลื อ ไม่ ถู ก วิธี พบในเขตพื้ น ที่
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3. แหล่ งนํ้า
แม่น้ าํ ชีเป็ นแม่น้ าํ สายหลักสําคัญของอีสาน มีตน้ กําเนิ ดมาจากทิวเขาพังเหย ซึ่ งเป็ นสันปั นนํ้า
ของลุ่มนํ้าป่ าสักและลุ่มนํ้าชี แม่น้ าํ ชีไหลต่อเนื่ องมาจากจังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่านทางตอนใต้ของ
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อําเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็ นเขตแดนกั้นระหว่างจังหวัดกาฬสิ นธุ์ กับจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว
ไหลเข้าไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด ลํานํ้าสาขาที่สาํ คัญ ได้แก่ ลําปาว ลํานํ้ายัง
ลําปาว มี แหล่งนํ้ากําเนิ ดอยูบ่ ริ เวณเทือ กเขาภูพาน เป็ นแหล่ งนํ้าที่มีความสําคัญของจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่นาํ นํ้ามาใช้เพือ่ การเกษตรและอุปโภคบริ โภค ลําปาวมีตน้ นํ้าจากหนองหาน อําเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านอําเภอกุมภวาปี อําเภอศรี ธาตุ และอําเภอท่าคันโท ลงเขื่อนลําปาว ท้ายเขื่อน
ปล่ อ ยนํ้าไหลผ่านอําเภอเมื อ งกาฬสิ นธุ์ อําเภอกมลาไสย บรรจบแม่ น้ าํ ชีที่บา้ นคุ ยค้อ อําเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนลํานํ้ายัง ต้นกําเนิ ดเกิดจากเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ไหลผ่านจังหวัด
ร้อยเอ็ดและเข้าเขตอําเภอเมืองยโสธร แล้วไหลลงสู่แม่น้ าํ ชีเป็ นลํานํ้าที่น้ าํ ไหลผ่านเกือบตลอดทั้งปี
4. ป่ าไม้
อีสานประกอบไปด้วย ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเตรี ยมการสงวน ซึ่งอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดกาฬสิ นธุ์และ
จังหวัดขอนแก่น เป็ นแนวเทือกเขาภูพาน เป็ นทิวเขาหิ นปูน เป็ นทิวเขาที่มีขนาดใหญ่ทิวหนึ่ งของภาคนี้
ทิวเขานี้ได้แบ่งพื้นที่ราบออกเป็ นสองส่วนใหญ่ 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 ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันตกของอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กับภูผานา
ซึ่ งอยู่ทางด้านตะวันตกของอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ส่ วนในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
มหาสารคามนั้นส่วนมากเป็ นป่ าโคก
5. สั งคมเศรษฐกิจ
รายได้ส่ วนใหญ่ข องเกษตรกรในภาคอี สานนั้นไม่ ไ ด้มาจากการเกษตร แต่ จะได้มาจากการ
ประกอบอาชีพอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรับจ้าง แหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของเกษตรกร มาจากการรับจ้าง
และรายได้ที่อยูน่ อกภาคการเกษตรทั้งสิ้น
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 นหลักเพื่อ ใช้ในการบริ โภคในครัวเรื อน และจําหน่ วย พันธุ์ขา้ วที่นิยมปลูก ได้แก่
ข้าว กข.6 และข้าวหอมมะลิ 105
6. ครอบครัวคนอีสาน
ครอบครัวอีสานเป็ นครอบครัวขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ของเครื อญาติสูง จึงมีความเหนี ยวแน่ น
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่เครื อญาติและคนภายในชุมชนอีกด้วย การแต่งงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80)
ของคนอีสานจะเป็ นการแต่งงานในหมู่บา้ นเดียวกันภายหลังการแต่งงานนั้นจะอยูภ่ ายในเรื อนฝ่ ายหญิง
ก่อนสักระยะ (ระหว่าง 2-10 ปี ) เพราะผูห้ ญิงนั้นมีภาระต้องดูแลครอบครัว อาจกล่าวได้ว่าสามีภรรยาจะ
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 ภเู ขา มีค่าความสูงมากกว่า 300 เมตรจากระดับนํ้าทะเล สภาพดินมีความชุ่มชื้น แต่ช้ นั
หน้าดิ นดี มีน้อ ย ซึ่ งหากถู กชะล้างหน้าดิ นบ่อยครั้งจะเจอหิ นโผล่ ข้ ึนมา เดิ ม เป็ นพื้นที่ป่าธรรมชาติ มี
พรรณไม้นานาชนิ ด พื้นที่ส่วนใหญ่ปลู กพืชไร่ ซึ่ งเป็ นพืชเชิ งเดี่ ยว เลี้ ยงสัตว์ และหาของป่ า มี หน่ วย
นิเวศน์ยอ่ ย เรี ยกว่า ฮอม (ภาษาท้องถิ่น) เป็ นพื้นที่ราบขนาดเล็ก เก็บกักนํ้าจากที่สูงตามร่ องเขา กระบะภู
เป็ นไหล่เขาตํ่าลงมาจากสันภู มีที่ราบเล็กน้อยใช้เป็ นที่ต้งั บ้านเรื อน
ลักษณะพันธุข์ า้ ว ส่วนใหญ่เป็ นข้าวไร่ เฉพาะถิ่น ซึ่งจะมีคุณลักษณะตามสายพันธุใ์ นแต่ละหน่ วย
นิเวศน์ยอ่ ย เช่น ข้าวพันธุพ์ ญาลืมแกง ข้าวเหนียวอีโง้ง ซึ่งไม่ตอ้ งการนํ้ามาก และปลูกผสมกับพืชไร่ อย่าง
อื่นได้
คนที่อยูอ่ าศัยในภูมินิเวศน์ภูเขา เดิมเป็ นคนพื้นราบที่อพยพขึ้นมาหาที่ทาํ กินใหม่พ่งึ 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 อ ได้ข้ ึ นมาอยู่ก็ปลู กข้าวไร่ งา ฝ้ าย ก่ อ น และไปล่ าสัตว์ เก็ บหาของป่ า เช่ น เห็ ด หน่ อ ไม้
ผักหวาน ผักกูด นํ้าผึ้ง ฯลฯ เป็ นอาหารในครอบครัว และแลกเปลี่ยนกับผลผลิตอื่น ๆ ที่ไม่สามารถผลิต
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 งไรก็ต าม เมื่ อ กระแสปลู ก พืชเศรษฐกิ จเข้ามา ทํา ให้เ กษตรกรหัน ไปทดลองปลู ก พืช
เชิงเดี่ยวมากขึ้น เช่น ขิง ข้าวโพด อ้อย ฝ้ าย ถัว่ แดง พริ ก ฯลฯ และต้องประสบกับสภาวะการขาดทุนเมื่อมี
คนพร้อมใจกันปลู กพืชชนิ ดเดียวกัน ซํ้ายังเป็ นพันธุ์ต่างถิ่นที่ไ ม่ แข็งแรง มี ความต้านทานโรคน้อ ย มี
ปั ญหาโรคแมลงและวัชพืชตามมา ทําให้ตอ้ งอาศัยปั จจัยการผลิตจากภายนอกมากขึ้ น ทั้งปุ๋ ย-สารเคมี
แรงงาน ฯ ขณะเดียวกันความมัน่ คงทางอาหารในครอบครัวลดลง ต้องซื้ อผัก เนื้อ ข้าวจากภายนอก
ปั ญหาของเกษตรกรในระบบภูมินิเวศน์ภู คือ ปั ญหาเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ที่ดินทํากิน โดยแปลงของ
ชาวบ้านบางพื้นที่ได้ไปทับที่เขตอุทยานแห่ งชาติ ทําให้ไม่สามารถทําการผลิตได้เต็มที่ เช่น ไม่สามารถ
ลงไม้ผลในพื้นที่ได้ เพราะหากปลูกไปแล้ว ไม่สามารถตัดทิ้งได้ จะเป็ นของอุทยานฯ โดยปริ ยาย หรื อ
พื้นที่บางแห่งเพียงได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ โดยการเสียภาษีบาํ รุ งท้องที่ (ภบท.) ทุกปี
ปั ญหาที่พบอีกประการหนึ่ง คือ เรื่ องการบุกรุ กทําลายป่ าของเกษตรกร เนื่องจากนโยบายรัฐที่ต้ งั
กฎเกณฑ์วา่ พื้นที่บริ เวณใดที่ไม่เคยถูกถากถางเลย จะไม่ออกเอกสารสิ ทธิที่ดินทํากินให้ ดังนั้นการแสดง
ความเป็ นเจ้าของ คือการที่ตอ้ งถากถางไร่ แสดงรู ปธรรม ว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็ นสาเหตุที่สาํ คัญ
ที่กดดันให้เกษตรกรต้องตัดป่ าเปิ ดพื้นที่ ทําให้พ้นื ที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว
การออกกฎห้ามชาวบ้านนําสัตว์ไปเลี้ ยงในป่ า และห้ามเก็บของป่ า ถือเป็ นนโยบายที่คุกคามวิถี
ชีวติ ชาวบ้านอย่างสูง 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 เวณเหนื อไร่ ข้ ึน
ไป ก็จะไปเลี้ยงและนอนเฝ้ าบนภูดว้ ยเลย และวิธีที่สาม คือการเลี้ยงสัตว์ในแปลงไม้ผล โดยปลูกหญ้า
เลี้ยงวัวทิ้งไว้ เช่น หญ้าลูซี่ หญ้าจินนี่ วัวก็ได้กินหญ้า และเล็มใบอ่อนของต้นไม้ได้ดว้ ย ซึ่ งช่วยให้มีความ
หลากหลายของอาหารวัว นอกจากนี้ หญ้าที่ปลูกก็ยงั ช่วยคลุมดิน ให้มีความชุ่มชื้นตลอดเวลา ไม่ถูกชะ
ล้างหน้าดินเมื่อเกิดฝนตกหนัก ทั้งวัวยังช่วยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ไปในตัวด้วย วิธีที่ สี่ คือ แบบเลี้ยงขังคอก
และเลี้ยงแบบอยูต่ ิดตามวัวควายทั้งวัน เพือ่ ป้ 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 หุน) เพือ่ ให้เกิดแรงดันนํ้า ในการนําไปใช้ 2) ประปาภูเขา กรณี ที่แปลงอยูใ่ กล้ตน้ นํ้าและลําธารที่
อยูส่ ูงกว่าระดับแปลง (นํ้าซําหรื อนํ้าซับ) โดยจะต่อท่อส่ งนํ้า(ท่อพีวีซี) มากักเก็บนํ้าไว้ในบ่อ/ถังนํ้า แล้ว
ทําระบบนํ้าหยดไปทัว่ แปลง 3) กรณี ที่ไม่มีแหล่ งนํ้าใกล้เคียง จะใช้การปลู กพืชพี่เลี้ ยง เช่น กล้วยสลับ
ระหว่างไม้ผล ซึ่งกล้วยจะช่วยรักษาความชุ่มชื้น และให้ร่มเงาคลุมดินกับไม้ยนื ต้น
การจัดการดิน ส่ วนมากเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยคอกจากวัวเป็ นหลัก หรื อนําไปหมักรวมกับเศษฟาง
ข้าว และพืชผลที่เหลือร่ วงหล่ น เป็ นปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยหมักชีวภาพ แล้วนําไปใช้ในแปลง หรื อตามโคน
ต้นไม้ กรณี เกษตรกรพื้นที่บา้ นซําผักหนาม ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการ
บํารุ งดินด้วยการไปสร้างคอกวัว (ทับวัว) ให้อยูเ่ หนือแปลง เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างขี้ววั ให้ตกลงมาที่
แปลง ช่วยให้ดินมีธาตุอาหารเพิม่ มากขึ้น
กรณี การชะล้างหน้าดิน เกษตรกรพื้นที่บา้ นพองหนี บ ตําบลศรี ฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ได้ปลูกหญ้าลูซี่ตามแนวขวางของพื้นที่ เพราะจะช่วยยึดหน้าดิน และกักดินที่ตกลงมาจากที่สูง ซึ่ งหญ้าลู
ซี่จะกักดินได้ดีกว่าหญ้าแฝกที่ช่วยเพียงยึดหน้าดินเท่านั้น
การพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ข้อเด่นของระบบภูมินิเวศน์ภู คือ ยังมีป่า
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตาม ฮอม ฮ่อง ห้วย จะเป็ นแหล่งอาหาร และแหล่งไม้ใช้สอยที่จาํ เป็ นสําหรับ
ชุมชน ในปี หนึ่ ง ๆ ชาวบ้านจะเข้าไปเก็บหาของป่ าในแต่ละฤดูกาล เช่น เห็ด หน่ อไม้ ผักหวาน ผักกูด
ผักหนาม สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งได้อาศัยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา จะรู ้วา่ สามารถเก็บหาของป่ าในช่วงเดือน
ไหน ควรจะเข้าไปเก็บเห็ดอะไร
ความเชื่อ วัฒนธรรม ที่เอื้อและสัมพันธ์กบั วิถีการผลิต คนบนภูจะมีการรักษาป่ าเพราะเชื่อว่า ป่ า
เป็ นที่สิงสถิตของเจ้า(ผีระดับสู ง) ที่ดูแลทั้งเทือกเขาเรี ยกว่า ปู่ ตาปู่ หลุ บ ในต้นไม้แต่ล ะต้นเองก็จะมี ผี
อาศัยอยู่ มีขอ้ ห้ามต่าง ๆ เช่น หากจะตัดต้นไม้ตอ้ งทําพิธีขอขมา ห้ามตัดต้นไม้ใหญ่ริมนํ้า เป็ นต้น แม้ใน
วันที่จะเริ่ ม ปลู กข้าว แม่ บา้ นก็จะต้อ งทําพิธีไ หว้ ตาแฮก เพื่อ ขอพรให้ขา้ วงอกงาม ได้ผลดี และช่ ว ย
ปกป้ องจากศัตรู ขา้ วทั้งหลายและมีความเชื่อว่านํ้าซํา นํ้าซับ เป็ นนํ้าออกมาจากภูเขา สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่ าเจ้า
เขาเป็ นผูด้ ลบันดาลให้น้ าํ ออกมาให้มนุษย์ใช้ ซึ่งชาวบ้านจะถือว่าเป็ นนํ้าศักดิ์สิทธิ์ และดูแลรักษาไว้
2. ระบบนิเวศน์ โคก
ภูมินิเวศน์ โคก เป็ นพื้นที่ลาดเอียงตํ่าถัดลงมาจากภู หรื อพื้นที่เนินสูงนํ้าไม่ท่วมถึง เป็ นที่หรื อเคย
เป็ นป่ ามาก่อน ลักษณะดินเป็ นดินผสมหินลูกรัง ดินทราย ผิวดินไม่สมํ่าเสมอ ดินโคกจะไม่อุม้ นํ้า แหล่ง
นํ้ามีนอ้ ย หากเป็ นหน้าฝนจะมีแหล่งนํ้าที่เป็ นนํ้าซับมากมายในบริ เวณที่ต่าํ สุ ดของโคก แต่หน้าแล้งก็จะ
แล้งจัด ดินแห้ง ลักษณะดั้งเดิมจะปกคลุมด้วยป่ าเต็งรัง พบไม้ขนาดเล็ก มีไม้พมุ่ ขึ้นปกคลุมดิน

12
นอกจากนี้ ยังมีที่ดอน โนน ที่สูงนํ้าไม่ท่วมถึง มีพรรณไม้ขนาดใหญ่สลับขนาดเล็กกันไป ชาด
แดง ตะแบก เม่า เห็ด ผักป่ าธรรมชาติ ฯลฯ ลักษณะแหล่งนํ้า ได้แก่ โสกนํ้า นํ้าคําหรื อนํ้าซับ และลําห้วย
ดินส่วนใหญ่เป็ นดินทราย
เดิมพื้นที่โคกมีสภาพเป็ นป่ าเต็งรัง ดินขาดความอุคมสมบูรณ์ เนื่ องจากมีการชะล้างของหน้าดิน
สูง ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกแต่อย่างใด จึงมักจะใช้เป็ นแหล่งเลี้ยงสัตว์ วัวควายของคนทุ่ง ในอดีตมี
การเลี้ยงสัตว์ร่วมกันในหมู่เครื อญาติที่สนิ ทสนมกัน เพื่อช่ วยกันดูแลฝูงสัตว์ และป้ องกันการปล้นวัว
ความจากคนที่อื่น
ต่อมาเมื่อต้องการขยับขยายครอบครัวจึงเข้ามาอาศัยอยูใ่ นพื้นที่โคก 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 พืช ไร่ เช่ น มัน
สําปะหลัง ข้าวโพด ฯ แต่เมื่อ มีความต้องการที่จะผลิตข้าว เพื่อกินและให้พอขายเป็ นรายได้ จึงมีความ
พยายามปรับพื้นที่โคกหรื อพื้นที่ป่าเดิมเพาะปลูกข้าวไร่ และปรับปรุ งพันธุกรรมพื้นบ้านให้เหมาะสมกับ
ลักษณะโคกแต่ละแห่ง มีการเลือกใช้พนั ธุข์ า้ วเบา ออกรวงเร็ วให้ทนั ก่อนนํ้าในนาจะแห้งเหื อดเนื่ องจาก
สภาพพื้นที่ที่เป็ นดอน เช่น ข้าวเหนี ยวแม่ฮา้ ง ข้าวเหนี ยวเขี้ยวงู ข้าวเหนี ยวหมากม่วย ข้าวเหนี ยวลําตาล
เป็ นต้น
ภูมิปัญญาเดิมการเลือกพื้นที่ของภูมินิเวศน์โคก ภาคอีสาน กล่าวว่า ถ้าเห็น “โคกป่ าเชือก บ่ตอ้ ง
เลือก เอาโลด” หรื อ “ป่ าหว้า ป่ าสะแบง แพงเท่าใดก็ให้ซ้ือ” เพราะดินมีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์มาก แต่
ถ้าเจอ “ป่ าฮัง ป่ าจิก ให้หยิกเบิ่งก่อน ถ้าดินอ่อนจังเอา” หมายถึงดินบริ เวณนั้นไม่เหมาะกับการเพาะปลูก
หรื อการตั้งบ้านเรื อน ให้ลองจับดูว่าดินนุ่ ม ดินดีบา้ งหรื อไม่ก่อนจะเลือกซื้ อที่น้ ัน หรื อมองว่าพื้นที่โคก
ตรงใดจะสามารถปรับเป็ นนาได้ ก็ดูที่ความชุ่มชื้นของฝนในเดือนสิงหาคม หากเดินไปยํา่ แล้วดินมีสภาพ
ฉํ่านํ้า ติดหล่ม (ดินเบ๊อะบ๊ะ) ก็แปลว่าดินอุม้ นํ้าได้บา้ ง สามารถสร้างคันนาปลูกข้าวได้
การเพาะปลูก
การปลูกข้ าว คนในภูมินิเวศน์โคกปลูกข้าวเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั ข้าวนาดอนและข้าวไร่ พันธุ์
ข้าวที่เหมาะสมควรเป็ นพันธุข์ า้ วที่อายุส้ นั และต้องการนํ้าน้อย เช่น พันธุ์ขา้ วเหนี ยวอีโง้ง พันธุ์ขา้ เหนี ยว
หวิด หนี้ ฯลฯ ปั จจุ บนั นิ ยมปลู กเป็ นข้า วที่ไ ด้รั บการส่ ง เสริ มจากหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ มี มูล ค่า ทาง
การตลาด ได้แก่ ข้าว กข.6 และข้าวหอมมะลิ 105 มากขึ้น เนื่ อ งจากขายได้ราคาดีกว่า ซึ่ งเป็ นเพราะ
การตลาดชี้นาํ ให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั และคุน้ เคยเฉพาะข้าวเมล็ดยาว แต่ก็ยงั คงปลูกพันธุ์ขา้ วพื้นบ้านที่ตนและ
ครอบครัวชอบไว้กินด้วย
กรณี ที่พ้นื ที่โคก เป็ นพื้นที่ลาดเอียงติดเชิงเขา เกษตรกรจะปรับพื้นที่ให้เป็ นนาขนาดเล็ก โดยทํา
คันนากั้นตามแนวระดับความสู งเดียวกัน (เฉี ยงตามตาดิน) แล้วไล่ระดับนาลงมา ยกคันดินเล็กๆ ไม่สูง
มาก เพื่อให้มีน้ าํ ขังใช้ปลูกข้าวได้ ซึ่ งยังพบได้บา้ งในบางพื้นที่ เช่ น นาโคกระหว่างทางจาก อําเภอกุฉิ
นารายณ์ ไป อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
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การปลูกไม้ ผล เนื่องจากพื้นที่โคกมีความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย ไม่เหมาะสมต่อการทํานาจึง
ได้มีการปรับปรุ งบํารุ งดินเฉพาะบริ เวณที่เป็ นแปลงผัก หรื อไม้ผลให้ดีข้ ึน แล้วปลูก น้อยหน่ า ฝรั่ง ขนุ น
กล้วย มะพร้าว มะม่ วง นุ่ น ผักบุง้ ผักชี ล าว ผักชี ฝรั่ง ผักแป้ น (กุ้ยช่ าย) พริ ก โหระพา กะเพรา ฯลฯ
เพือ่ ให้เกิดเป็ 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 นรายได้หลักที่สาํ คัญของคนในภูมินิเวศน์โคก เพราะการผลิตจากพืชอาจได้ผลไม่ดี
เท่าภูมินิเวศน์ภู และทุ่ง จึงต้องทดแทนด้วยการเลี้ยงสัตว์
การจัดการนํ้า ปั จจุบนั มี การขุดบ่อนํ้าบาดาล ตั้งกระจายในแปลง ซึ่ งก็ข้ ึนอยู่กบั นํ้าใต้ดิน ว่ามี
หรื อมีมากน้อยตลอดทั้งปี หรื อไม่ และขุดสระขนาดใหญ่ ลึกราว 2-3 เมตร ไว้เก็บกักนํ้าในแปลง แต่ก็ไม่
สามารถเก็บไว้ได้นาน เพราะดินเป็ นดินทราย หรื อบางแห่ งเป็ นดินลูกรังไม่อุม้ นํ้า เช่น พื้นที่อาํ เภอปทุม
รัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด บางแห่งปลูกไม้ผล กล้วย หญ้า เพื่อให้ร่มเงา ป้ องกันการระเหยของนํ้า และช่วยยึด
หน้าดินไม่ให้ดินไหลลงไปในสระนํ้า และมีการเลี้ยงปลาในสระเพือ่ เป็ นอาหารด้วย
ลักษณะการวางตําแหน่งสระในแปลง ก็ได้คาํ นึงถึงและสังเกต ลักษณะสภาพพื้นที่ เช่น ที่แปลง
ของแม่โสภา อ้วนศรี ได้วางสระตรงบริ เวณที่มีน้ าํ ไหลลงมารวมกัน ยกคันดินขึ้นสูงและกว้างเพือ่ ใช้ปลูก
ผัก และขุดร่ องเป็ นทางนํ้าขั้นคันดินให้น้ ําไหลลง บางพื้นที่จะวางตําแหน่ งสระในบริ เวณที่ต่ าํ สุ ดของ
แปลงเกษตร เพือ่ ใช้เก็บกักนํ้าที่ไหลลงมาจากที่สูงให้น้ าํ ไหลลงสระ
การจัดการดิน มีการปรับปรุ งบํารุ งดิน โดยปลูกพืชหลังนา เช่น ถัว่ พุม่ ถัว่ พร้า ฯ ที่เป็ นชนิ ดที่ไม่
ต้องใช้น้ าํ มาก หรื อทําปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก จากสัตว์เลี้ ยง และปุ๋ ยจากใบไม้ที่หล่นลงแล้วไถกลบ กับการใช้
จุลินทรี ยท์ อ้ งถิ่น
การจัดการโรคและศัตรู พืช 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
ความเชื่อ วัฒนธรรม ที่เอือ้ และสั มพันธ์ กับวิถีการผลิต คนที่อยูอ่ าศัยบนโคก ไม่ว่าจะเป็ นโคกภู
ไท โคกลาว จะมีการนับถือผีเหมือนๆ กัน เช่น ผีตาแฮกในนา หากไม่กินข้าวที่กาํ ลังตั้งท้องโดยไม่ได้ขอ
อนุญาตก็ถือว่าผิดผี หรื อในบริ เวณที่ยงั เป็ นป่ าธรรมชาติ ก็จะมีผีปู่ตา/ ดอนปู่ ตาอาศัยอยู่ และจะต้องทํา
ทางเดินระหว่างที่นากับที่ดอน ให้เป็ นทางผีเที่ยว (ทางร่ อ งนํ้าไหล) เพื่อ ให้ผีสามารถเดินทางไปมาได้
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สะดวก เป็ นต้น ทั้งนี้ ชุมชนจะมีพิธีเลี้ยงผีดอนปู่ ตา ปี ละ 2 ครั้ง คือ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในเดือน 3
และก่อนที่จะเริ่ มทําการปั กดําในเดือน 6 เป็ นต้น
ความสั มพันธ์ ของคนในชุมชน กับวิถีการผลิต ในอดีตมีวฒั นธรรมชาวนาที่มีการลงแขกทํางาน
ช่วยเหลือกัน แต่ปัจจุบนั จะใช้เงินจ้างเป็ นรายวัน ทําให้เพิม่ ต้นทุนการผลิต ถึงกระนั้นความสัมพันธ์แบบ
เครื อญาติก็ยงั คงอยูใ่ นเรื่ องของประเพณี งานบุญต่างๆ
3. ระบบนิเวศน์ ท่ งุ
ทุ่งหรื อท่งมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม แอ่งกระทะ รอยต่อชายขอบของทุ่งจะเป็ นพื้นที่โคก โนน
มีระดับความสูง 100-150 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มีน้ าํ ท่วมหลากในช่วงฤดูฝน ส่ วนใหญ่ใช้ทาํ นา มักจะ
ตั้งบ้านเรื อนชุมชนในพื้นที่สูงนํ้าท่วมไม่ถึง เรี ยกว่า โคกหรื อดอนหรื อโนน พรรณไม้ที่พบส่ วนใหญ่เป็ น
ไม้พมุ่ เตี้ย คือ สะแก หว้า ตะโก สะแบง พยอม ทม(กระทุ่ม) หู ลิง เสี ยว กระโดน ฯลฯ ในช่วงฤดูฝนจะ
พบปู ปลา หอย กบ เขียด ฯลฯ ส่ วนในฤดูแล้งชาวบ้านจะเลี้ ยงสัตว์ในที่นา ลักษณะแหล่งนํ้าในระบบ
นิเวศทุ่ง ได้แก่ หนอง ห้วย กุดนํ้าขัง กุดนํ้าแห้ง กุดนํ้าลึก ฮ่อง ลักษณะดิน จะเป็ นดินร่ วนปนดินทรายเม็ด
เล็ก ลักษณะพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ทอ้ งถิ่น พันธุข์ า้ ว จะเป็ นพันธุข์ า้ วที่มีอายุยาว เมล็ดพันธุม์ ีน้ าํ หนัก เช่น ข้าว
หอมมะลิ พันธุ์ววั จะเป็ นวัวที่มีลกั ษณะวัวเล็กเตี้ย ทนต่อแดดในช่วงแล้งแดดจัด ในช่วงฤดูฝนจะอยูไ่ ด้
ด้วยการกินฟางข้าวเป็ นหลัก หรื อแทะเล็มหญ้าได้ดี
ทุ่ง เป็ นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีที่ดอน ป่ า แหล่งนํ้า เช่น หนอง บึง อยูส่ ลับห่ างๆ ด้วยสภาพพื้นที่ที่
เป็ นที่ราบลุ่มนํ้าขังในฤดูฝนจึงเหมาะสําหรับใช้ประโยชน์ทาํ นาปลูกข้าวมากที่สุด และเกิดการปรับปรุ ง
พันธุ์ขา้ วพื้นบ้านที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับระบบนิ เวศน์เฉพาะที่น้ ันๆ เช่ น ข้าวเจ้าแดง ข้าว
เหนี ยวนางนวล ข้าเหนี ยวดอขาว ข้าวเหนี ยวเล้าแตก ข้าวเหนี ยวขี้ตมใหญ่ ข้าวเหนี ยวมะลิ แดง ข้าวเจ้า
เนียงกวง เป็ นต้น
อดีตคนจะอาศัยแหล่งนํ้าเป็ นหลัก ซึ่ งมีคาํ กล่าวว่า ตรงไหนนาดี ต้องมีแหล่งนํ้า จึงหาพื้นที่ที่มี
หนอง ห้วย เพือ่ บุกเบิกที่ทาํ กินปลูกข้าว และเลือกบริ เวณที่ดอนนํ้าท่วมไม่ถึงเป็ นที่ต้งั รกรากชุมชน ทําให้
คนทุ่งมีหลากหลายเชื้อชาติพนั ธุ์ ฐานความเชื่อในการผลิต พิธีกรรม ภูมิปัญญา ก็หลากหลายตามไปด้วย
เช่น ภูมินิเวศน์ทุ่งกาฬสิ นธุ์ มี ภูไ ท ญ้อ ภูมินิเวศน์ทุ่งสุ รินทร์ มีเขมร ลาว ซึ่ งก็สามารถอยูร่ ่ วมกับชาติ
พันธุอ์ ื่นได้ และใช้ฐานทรัพยากรในชุมชนร่ วมกัน ตั้งกฎกติกาทางสังคมให้อยูด่ ว้ ยกันอย่างผาสุก
วัฒนธรรมพื้นฐานเดิมในภูมินิเวศน์ทุ่ง 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 าธรรมชาติน้อยลง ยังมีปัญหาการบุกรุ กพื้นที่
ป่ า เพือ่ ใช้ทาํ กินของชุมชนด้วยกันเอง 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 อ งจักรกล จ้างคนมา
ทํางานในแปลงนาแทนตนเองที่อ อกไปทํางานรับจ้างในเมือ ง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ ระบบวิถีชีวิตและ
ครอบครัว เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง ต้องซื้ ออาหาร เช่น ผัก ปลา จากภายนอกมากขึ้นกับรถ
ที่มาเร่ ขายในหมู่บา้ น (เรี ยกว่า รถพุม่ พวง) ทําให้เพิม่ รายจ่ายและไม่มีเงินเก็บออมอย่างที่ควรจะมี
นอกจากนี้ ยงั มี ปัญหาที่ก าํ ลังคุ ก คามเข้ามา คือ การปลู กพืช เศรษฐกิ จเชิ งเดี่ ยว เช่ น ข้าวโพด
ยางพารา และยูคาลิ ปตัส ที่ทาํ ให้ตอ้ งพึ่งพาปุ๋ ยและสารเคมี ทางการเกษตรมากขึ้น ส่ งผลต่อสุ ขภาพที่
อ่อนแอลงและเกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ ทําให้ กบ เขียด ปู ปลา ในนาข้าวที่เป็ นอาหารของ
เกษตรกรหายไป
การเพาะปลูก
การปลูก ข้ า ว ด้วยความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศน์ทุ่ ง ที่จ ะมี น้ ําหลากในฤดู ฝ น ทํา ให้
เหมาะสมกับการทํานาปลู กข้าวมากที่สุด และเกิดพันธุกรรมข้าวที่หลากหลาย ซึ่ งแต่ล ะพันธุ์ก็มีความ
เหมาะสมเฉพาะระบบนิ เวศหนึ่ ง ปั จจุบนั คนในภูมินิเวศน์ทุ่ง หันมาปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ไว้ขาย และ
ปลูกข้าวเหนียว กข. 6 ไว้กินมากกว่า แต่ก็ยงั มีเกษตรกรบางพื้นที่ที่ยงั คงพยายามปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนบ้านไว้
กิน และแบ่งขายไห้คนที่มาขอซื้อไปกินด้วย
การปลูกไม้ ผล-พื ชผัก ปั จจุบนั คนในภูมินิเวศน์ทุ่งส่ วนใหญ่ ทําการเกษตรเชิ งเดี่ ยว แต่ในฤดู
หนาวบางครอบครัวปลูกผักสวนครัวไว้บริ โภคในครัวเรื อน ส่ วนผลไม้ตามรั้วและสวนหลังบ้านเป็ น
ส่วนใหญ่ เช่น มะม่วง มะพร้าว น้อยหน่า เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งผักและผลไม้ของชาวนิ เวศน์ทุ่งตอ
ลดปี คือ จากตลาดและรถเร่
การเลีย้ งสั ตว์ คนทุ่งจะเลียงวัวควายควบคู่ไปกับการทํานาเสมอ ปั จจุบนั ส่ วนมากจะเลี้ยงปล่อย
ในแปลงของตนในช่วงฤดูฝนเพือ่ สะดวกในการดูแลให้หญ้าให้น้ าํ และจะเลี้ยงปล่อยในทุ่งในช่วงฤดูแล้ง
บางคนจะเลี้ ยงแบบเดิ นตามไปกับวัวควาย ซึ่ งเดิ มวัวควายใช้เป็ นแรงงานสําคัญในการผลิ ต ปั จจุบนั
ส่ วนมากจะเลี้ ยงวัวพันธุ์ไ ว้ขาย สร้างรายได้ในครอบครัว แต่ก็มีเกษตรกรบางแห่ ง เช่ น ตําบลกําแมด
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ที่ยงั เลียงควายไว้ทาํ นา ซึ่ งช่วยประหยัดค่าเครื่ องจักร นํ้ามัน ทําให้มีปุ๋ยคอก
และเบาแรงกว่าใช้รถไถ อีกทั้งควายก็มีภูมิปัญญาในตัวของมันเอง หากดินข้างหน้าเป็ นดินหล่ม ควายก็
หยุดเดิน ทําให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงหรื อหาทางแก้ไขได้ทนั
นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงหมู แบบหมูหลุมมากขึ้น เพื่อไว้ขายเป็ นรายได้ประจํา และขี้หมูที่ได้ก็
นําไปใช้เป็ นปุ๋ ยคอก หรื อผสมกับเศษใบไม้กลายเป็ นปุ๋ ยหมัก มีการเลี้ ยงเป็ ดไก่ และเลี้ยงปลาในสระไว้
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กินเป็ นส่ วนใหญ่ หากมี มากพอก็ขายเป็ นครั้งคราวหากต้องการใช้เงิน กรณี เลี้ ยงไก่ในแปลงเกษตร ก็
จะต้องมีตาข่ายขึงกั้นไม่ให้ไก่ไปจิกกินผักสวนครัวที่ปลูกไว้ ซึ่ งส่ วนมากมักจะเลี้ ยงไก่ ที่บา้ นมากกว่า
เลี้ยงในแปลงเกษตร
การพึ่งพาและใช้ 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 แมงอี นูน ไข่มดแดง ฯลฯ ทั้งเป็ น
แหล่งไม้ใช้สอย เก็บไม้ฟืน และแหล่งร่ มเงาของสัตว์เลี้ยงในทุ่งด้วย ส่ วนพื้นที่ป่าริ มนํ้าก็จะเป็ นแหล่ ง
อาศัย ของ กบ เขียด ปู
ความเชื่ อ วัฒนธรรมชุ มชน ที่เอื้อและสั มพันธ์ กับวิถีการผลิต แม้ว่าคนทุ่ง จะมี ฐานความเชื่ อ
วัฒนธรรมที่ต่างกัน แต่สิ่งที่มีเหมือนกัน คือ การเคารพธรรมชาติ และสิ่ งเหนื อธรรมชาติ เช่นเดียวกับคน
ในภูมินิ เวศน์ อื่ นๆ ยกตัว อย่าง เช่ น ดอนปู่ ตา (ลาว) หรื อ กระท่อ มยายตา (เขมร) ซึ่ งมี สภาพเป็ นป่ า
ธรรมชาติ มีผีบรรพบุรุษรักษาคุม้ ครองคนในหมู่บา้ น คนในหมู่บา้ นจะไปไหนมาไหน ก็ตอ้ งไหว้บอก
กล่าวขอให้คุม้ ครองตลอดการเดินทาง แล้วยังมีผนี า ผีบา้ นผีเฮือน ซึ่งจะต้องไปมาลาไหว้เช่นกัน สามารถ
แบ่งกิจพิธีกรรมได้ตามฤดูกาล เป็ นตัวอย่าง ดังนี้
- ก่ อนการทํานา ชาวลาวจะมีการเลี้ยงบ้าน เลี้ยงปู่ ตา เลี้ยงแม่ธรณี (ตาแฮก) ไหว้ดว้ ยของหวาน
เหล้า หมากพลู ไก่ และการเลี้ยงพระภูมิเจ้าที่ ลาว เรี ยกขึ้นปลง-ลงเลี้ยง ส่ วนชาวเขมร จะไถนาครั้งแรก
เป็ นยันต์สี่ทิศ เพือ่ ความเป็ นสิริมงคล
- ช่ วงทํานา ก่อนวันเข้าพรรษา ชาวเขมรจะไหว้พระภูมิเจ้าที่ ด้วย ไก่ ข้าวต้ม (ข้าวต้มมัด)
- ช่ วงเก็บเกี่ยว ชาวเขมรจะให้คนเกิดปี มะโรงลงไปเกี่ยวก่อน เพราะถือว่ามีชาติกาํ เนิ ดเป็ นงูใหญ่
จะไม่กินข้าว ส่วนชาวลาวยโส จะเลือกเก็บเกี่ยววันแรก เป็ นวันพฤหัสบดี แต่ตอ้ งไม่ตรงกับวันพระ โดย
ให้คนแก่ในครอบครัวหรื อที่เคารพไปเกี่ยวข้าวรวงที่จะเก็บไว้ทาํ พันธุใ์ นปี ต่อไปก่อน
- ช่ วงนวดข้ าว หรื อเรี ยกว่า ปลงข้าว จะทําพิธีไหว้ดว้ ยกระติ๊บ (กล่องข้าว) ข้าวต้ม (ข้าวต้มมัด)
หมาก พลู คูณ ยอ กล้วย อ้อย ฯ
นอกจากนี้ยงั มีพธิ ีกรรมความเชื่ออื่นๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ของปี เช่น
- การเลี้ยงสระแก เป็ นการเลี้ยงหนองนํ้ากลางทุ่งของชาวเขมรในหน้าแล้ง เพื่อขอให้มีน้ าํ ท่าดีๆ
ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพือ่ ที่จะใช้ปลูกข้าวในฤดูที่จะมาถึง
- 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 ขวัญถึง 3 ปี ด้วยใบคูณ ใบยอ ใบมะยม ใบคูณคํ้า ธูปเทียน ดอกไม้ โดยทําพิธีสู่ขวัญ
ข้าวก่อน จึงตักข้าวได้ แล้วจะแบ่งบางส่วนไปทําบุญ ทําทานที่วดั ด้วย
ความสั มพันธ์ ข องคนในชุ มชน กับวิถี การผลิ ต เดิ ม มี ระบบความสัมพันธ์ค นในชุ ม ชน จะมี
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเครื อญาติ มีการช่วยเหลือในการทําการผลิต การแบ่งปั นผลผลิตตามวิถีแบบชุมชน
ชาวนา
4. ระบบนิเวศน์ ทาม
ภูมินิเวศน์ ทาม พบในเขตพืน้ ที่ เขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุ่มใกล้
แม่น้ าํ เช่น นํ้าชี นํ้ามูล พื้นที่ทามจะเป็ นพื้นที่รับนํ้าในฤดูน้ าํ หลากระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน เมื่อนํ้าลด
จะใช้เลี้ ยงสัตว์ ปลู กผัก เช่น ถัว่ ข้าวโพด เพราะดิ นมีความอุดมสมบูรณ์อ ันเกิ ดจากการตกทับถมของ
ตะกอนในแม่ น้ าํ ในฤดู ฝน ปกติจะมี ป่าละเมาะ ที่ เรี ย กว่า ป่ าบุ่ งป่ าทามอยู่ด้วย ส่ ว นใหญ่ชาวบ้า นใช้
ประโยชน์ในการหาปลา เก็บผัก ฟื น และอุปโภคในครัวเรื อน ลักษณะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ทอ้ งถิ่น พันธุ์
ข้าว จะเป็ นพันธุข์ า้ วที่มีอายุยาว และสามารถยืดตัวได้ในช่วงนํ้าท่วม เช่น ข้าวเจ้าลอย ข้าวเหนียวลอย
คนในภูมินิเวศน์ทาม ใช้ชีวติ พึ่งพาแม่น้ าํ เป็ นหลัก การเลือกตั้งบ้านเรื อนจะตั้งในบริ เวณที่น้ าํ ไม่
ท่วมถึง โดยอาศัยดูจากลักษณะภูมิประเทศ และทางนํ้า ถ้าพื้นที่น้ ันเป็ นที่ราบนํ้าท่วมถึงกว้างขวาง ก็จะ
ไปตั้งบ้านไกลแม่น้ าํ ที่น้ าํ ท่วมไม่ถึง การที่ที่ดินถูกนํ้าท่วมถึงบ้าง คนทามเชื่อว่าจะทําให้ดินดี ช่วยกําจัด
เสี้ยนดิน และมีผกั ธรรมชาติข้ ึน เช่น มันแซง กระโดน ผักแว่น ผักสันตะวา บัว สามารถเก็บไปขายโดย
ไม่ตอ้ งลงทุน
เนื่ องจากวิถีชีวิตอยูก่ บั แม่น้ าํ ทําให้คนในพื้นที่ทาม มีความชํานาญในการหาปลา และเป็ นภูมิ
ปั ญญาที่สืบทอดกันมา เช่น คนทามจะรู ้ลกั ษณะนิสยั ของปลาว่า ปลาชนิ ดใดอาศัยอยูเ่ ป็ นฝูงหรื ออยูเ่ ดี่ยว
ช่วงที่ปลาแต่ละชนิดหากิน รวมถึงแหล่งที่อยูข่ องปลาแต่ละชนิดด้วย ซึ่งทําให้มีการประยุกต์ใช้เครื่ องมือ
จับปลาที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมของปลาชนิดนั้น ๆ เช่น ลอบ สะดุง้ ไซ ตุม้ สุ่ม ดาง (ตาข่ายดักปลา) ฯลฯ
การเพาะปลูก การทํานาในพื้นที่ทาม มี 2 แบบ ได้แก่ แบบแรกคือ การทํานาปี เนื่ องจากพื้นที่
ปลู กข้าวในทามมี น้อ ย เกษตรกรส่ ว นใหญ่จึงไปปลู กข้าวในพื้นที่ทามทุ่ง และพื้นที่ดอน ซึ่ งจะปลู ก
ข้าวดอและข้าวกลาง (ข้าวพันธ์พ้ืนบ้าน) เป็ นหลัก ปั จจุบนั นิ ยมปลูกข้าวหอมมะลิ 105 สําหรับขายและ
ข้าว กข. 6 ไว้เพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน ส่วนอีกแบบหนึ่ ง คือ ข้าวนาแซงหรื อนาปั ง โดยจะทําช่วงหลังนํ้า
ลด ในช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกันยายน จะเป็ นช่วงต้นฤดูฝน บางปี อาจจะไม่ได้ผลผลิตเนื่ องจากนํ้า
ท่วม แต่ถา้ ปี ใดได้เก็บเกี่ยวทัน ผลผลิตมีมากเพียงพอต่อการบริ โภคข้ามปี
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ปั จจุบนั มีการนําพันธุพ์ ชื ผักพื้นบ้านของพื้นที่ทามมาปลูกในแปลงมากขึ้น เพราะเป็ นพืชที่ทนต่อ
นํ้าท่วม เช่น มะดัน มะกอกนํ้า มันแซง ข่านํ้า หวาย กระเบา มะม่วงแก้ว ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มีการปลูกพืช
หลังนา เพือ่ ใช้ที่ดินให้คุม้ ค่า โดยจะใช้พชื อายุส้ นั และรี บปลูกหลังนํ้าลด เช่น พริ ก แตง มะเขือ ฯลฯ
การเลี้ยงสัตว์ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่ าบุ่งป่ าทามและแหล่งนํ้า ทําให้พ้นื ที่เป็ นระบบนิ เวศน์
ที่เ หมาะสมต่ อ การเลี้ ย งวัว ควาย ซึ่ ง พบว่า มี การเลี้ ยงสัต ว์ ใน 2 ลัก ษณะ คื อ การเลี้ ยงในป่ าทามตาม
ธรรมชาติ โดยนําไปปล่อยทิ้งไว้ช่วงหน้านํ้าลง อีกลักษณะคือการเลี้ยงแบบขังคอกในแปลงเกษตรของ
ตนเอง
การจัดการนํ้าภูมินิเวศน์ทาม เนื่ องจากวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ทามขึ้นอยูก่ บั นํ้าเป็ นหลัก ดังนั้น
ชาวบ้านจึงต้องเรี ยนรู ้เรื่ องการจัดการนํ้าให้เหมาะสมกับฤดูการผลิตและการทํามาหากิน ซึ่ งจะต้องเรี ยนรู ้
ระบบการขึ้นลงของนํ้า การปรับปรุ งพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสม โดยการยกคันดินให้สูงและกว้างขึ้น
เพือ่ ป้ องกันนํ้าป่ าไหลท่วมพื้นที่การเกษตร
การจัดการดิ น เกษตรกรในภูมินิเวศน์ทามต้อ งยกคันดิ นให้สูงและกว้าง เพื่อ ป้ องกันนํ้าท่วม
ผลผลิต ปั จจุบนั มีการนําปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยเคมีมาช่วยในการผลิตมากขึ้น
การจัดการโรคและศัตรู พืช ศัตรู พืชที่สําคัญของนิ เวศน์ทามคือ หอยเชอรี ซึ่ งกัดกิ นข้าวของ
เกษตรกร ปั ญหาการกัดกินข้าวของหอยเชอรี่ น้ ี เกษตรกรยังไม่มีวิธีการจัดการให้เด็ดขาด นอกจากใช้
สารเคมีในการกําจัด
การพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น อาจกล่าวได้ว่า ระบบนิ เวศน์พ้ืนที่บุ่งทาม
มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด 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 ว่ั ไป ป่ าโนน
ทามที่อยู่ติดทุ่งหรื อ มี ความสู งต่างระดับมากในพื้นที่ทาม จะพบพันธุ์ไ ม้ เช่ น ส้มหม้อ สะแบง ยางนา
สมุนไพร ฯ แต่ป่าที่ต่ าํ ลงมาระหว่างเลิงกับฮ่ อง หนอง ส่ วนมากจะเป็ นป่ าไผ่ และป่ าโนนทามที่ถูกนํ้า
หลากเป็ นครั้งคราว หรื อไม่ได้ถูกนํ้าขังแต่อยูต่ ิดแม่น้ าํ จะมีพรรณไม้ เช่น แดง เบ็นนํ้า เสียว 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
ความเชื่อ วัฒนธรรมที่เอื้ อและสัมพันธ์กบั วิถีการผลิต คนทาม มีความเชื่อเรื่ องผี และมีงานบุญ
ประเพณี เช่นเดียวกับไทบ้านภูมินิเวศน์อื่น ๆ เช่น ผีตาแฮก (วันแรกนาขวัญ) แม่โพสพ แม่ธรณี ผีแถน
หรื อผีฟ้า โดยเฉพาะผีประจํา แหล่งนํ้า ประเพณี แข่งเรื อในช่วงออกพรรษา ซึ่ งทําให้คนทามเคารพใน
ธรรมชาติ และร่ วมกันรักษาไว้สืบต่อกันมา
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ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับวิถีการผลิต ชีวติ ของคนทามมีแต่น้ าํ อดีตมีการช่วยกันในหมู่
ไทบ้าน ร่ วมกันหาปลาแล้วมาแบ่งกัน นอกจากนี้ยงั มีวฒั นธรรมประเพณี ที่เชื่อมร้อยคนทามด้วย ที่เป็ นที่
รู ้จกั คือ การทําเรื อแข่ง และการแข่งเรื อพายในชุมชน และระหว่างชุมชน

แผนภาพ 1 แผนผังแสดงลักษณะที่ต้งั ของงระบบนิเวศน์ในภาคอีสาน

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
3. 1 การกําหนดพืน้ ที่เป้ าหมายและกลุ่มตัวอย่าง
พื้นที่เป้ 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
- บ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
- บ้านกลางฮุง ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- บ้านป่ าตอง ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
4) พื้นที่ทาม ได้แก่
- บ้านกุดขาคีม ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุ รินทร์
- บ้านแมด ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- บ้านส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
การกําหนดพื้นที่เป้ าหมาย
กําหนดจากลักษณะนิเวศน์อีสาน โดยแบ่งเป็ น ภู โคก ทุ่ง ทาม โดยเลือกพื้นที่ที่เป็ นตัวแทน
ของระบบนิเวศนั้น ๆ ดังต่อไปนี้
- นิเวศน์ 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 าชุมชนและ
ป่ าอนุรักษ์ ทั้งสองชุมชนมีการรวมกลุ่ม ทํากิจกรรมด้านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งมีขอ้ สงสัยว่า จะมี
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ข้อ จํา กัดหรื อ การจํา กัด สิ ท ธิ ใ นการเข้า ไปใช้ท รั พยากรอาหารเหล่ า นั้น หรื อ ไม่ โดยแต่ล ะพื้น ที่ มี
ลักษณะเฉพาะคือ
บ้านหนองจาน ตั้งอยูใ่ นเขตอุทยาน เป็ นชุมชนตั้งใหม่ มีกติกา ข้อตกลงร่ วมกับอุทยานโดยทํา
เป็ น “โครงการหมู่บา้ นป่ าไม้แผนใหม่” ส่วนบ้านพองหนีบนั้น เป็ นหมู่บา้ นตั้งอยูต่ ิดเขตอุทยาน และเป็ น
ชุมชนเก่าแก่ ตั้งมานาน จากการสอบถาม ชาวบ้านบอกว่า ตั้งหมู่บา้ นมาก่อนที่จะมีการประกาศพื้นที่ป่า
รอบ ๆหมู่ บา้ นเป็ นเขตอุทยาน พองหนี บกับหนองจาน มีความเหมือนคือ ทั้งสองหมู่บา้ นตั้งอยูต่ ิดเขต
อุทยาน ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่ าไม้ ดิน และแหล่งนํ้าธรรมชาติ แต่มีความแตกต่าง
คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อ ยูร่ อบ ๆ หมู่บา้ น ซึ่ งบ้านหนองจานนั้น ชาวบ้านมี สิทธิใช้ป่า 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 ปลายนาซึ่งเป็ นป่ าโคก โดยแต่ละหมู่บา้ นมีลกั ษณะเฉพาะคือ บ้านหนองคู มีพ้นื ที่ป่าอุดมสมบูรณ์
ฐานอาหารหลักคือป่ าธรรมชาติ ที่อุดมบูรณ์ และมีพ้นื ที่ทาํ นา ส่วนบ้านดงดิบ เคยเป็ นพื้นที่ป่า- นา-โคก
แต่ปัจจุบนั ถูกแทนที่ดว้ ยอ้อยและมันสําปะหลัง และโนนยาง เป็ นพื้นที่ป่าโคกที่ถูกทําลายด้วยข้าวหอม
มะลิ 105 และ กข. 6 คงเหลือป่ าหัวไร่ ปลายนา
- นิเวศน์ ท่ ุง ได้แก่ บ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด บ้านกลางฮุง ต.โนน
ท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น และบ้านป่ าตอง ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ทั้ง 3 หมู่บา้ น ตั้งอยูใ่ น
พื้นที่ทุ่งราบ ผลิ ตข้าวเป็ นหลัก แหล่ งอาหารหลักได้จากพื้นนา ส่ วนรายได้หลักจากการขายข้าวและ
รับจ้าง ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ คือ บ้านกู่กาสิงห์ 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 อ งจากมีระบบชลประทาน ทําให้ชาวบ้านสามารถทํานาได้ปีละหลายครั้ง และยังมี
อาชี พเสริ มที่ส ร้า งรายได้ต ลอดปี คื อ การปลู ก ผัก ขาย ทั้งปลี กและส่ ง โดยมี ตลาดหลักคือ ตลาดสด
เทศบาลขอนแก่น และตลาดในหมู่บา้ น ที่พอ่ ค้าคนกลางมารับถึงที่
- นิเวศน์ ทาม ได้แก่ กุดขาคีม ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ และ บ้านแมด-ส่องเหนือ ต.
ตลาด อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด ทั้ง 2 พื้นที่มีความเฉพาะคือ บ้านกุดขาคีม เป็ นพื้นที่ทามปากแม่น้ าํ มีการสร้าง
เขื่อนราศีไศล มีน้ าํ ทาม ป่ าทาม ที่อุดมสมบูรณ์และเป็ นแหล่งอาหารหลักของชาวบ้าน ชาวบ้านกุดขาคีม
มีอาชีพหลักคือ ทํานาและหาปลาขาย ในขณะที่ บ้านแมดและบ้านส่ อง นั้น ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ทามแก้มลิ ง
หรื อภาษาอีสานเรี ยกว่า “เวิง” ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นทามห้วย เชื่อมต่อกับแม่น้ าํ ชี พื้นที่น้ ี ไม่มีการสร้างเขื่อน
แต่มีการขุดลอกลําห้วย จากโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กของรัฐ อาชีพหลักของชาวบ้านแมดและ
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บ้านส่ อ ง คือ ทํานา และปลู กผัก ตลาดผักคือ ตลาดเขียวและตลาดมัน่ ยืน ซึ่ งเป็ นตลาดทางเลือ กสิ นค้า
ปลอดสารของชาวชุมชนเมือง ทั้งบ้านกุดขาคีม บ้านแมด และบ้านส่องเหนือ เป็ นพื้นที่ทาํ งานขององค์กร
พัฒนาเอกชน มายาวนาน
กลุ่มตัวอย่าง
– 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 มูลนิ ธิกริ ด ศูนย์
ประสานงานโครงการวิจยั เพือ่ ท้องถิ่น ชุดเกษตรกรรมยัง่ ยืนภาคอีสานตอนกลาง
ออกแบบเครื่ อ งมื อ และวิธี การ ซึ่ งทางทํางานได้ม อบหมายให้มู ล นิ ธิก ริ ด เป็ นผูอ้ อกแบบ
เครื่ องมือ และวิธีการเก็บข้อมูล
อบรมใช้เครื่ องมือ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ทําความเข้าใจและทดสอบการใช้เครื่ องมือ พื้นที่ที่ใช้
ทดลอง คือบ้านป่ าตอง
สรุ ปผลการทดลองใช้เครื่ องมือ จุดอ่อน จุดแข็ง ทําความเข้าใจเครื่ องมือและวิธีการเก็บข้อมูล
ขั้นตอน กระบวนการและเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ นําข้อมูลมาพัฒนาเป็ นดัชนี ช้ ีวดั ความมัน่ คง
ทางอาหารร่ วมกับพื้นที่เป้ าหมาย ดังนั้น เครื่ องมื อ หลักที่ใช้ในการเก็บข้อ มล คือ ปฏิทินการผลิ ต ผัง
ทรัพยากรอาหารของชุมชน 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 ยนและรวบรวมข้อ มู ล การตรวจสอบข้อมู ล เติมเต็ม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์ขอ้ มู ลในพื้นที่ร่วมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย และการวิเคราะห์ขอ้ มูลในคณะทํางาน เสร็จแล้วพื้นที่เป้ าหมายตรวจสอบข้อมูล
ขั้น ตอนที่ 4 การพัฒ นาดัช นี แ ละกํ าหนดตัว ชี้ วั ดความมั่ นคงทางอาหาร ประกอบด้ วย การ
กําหนดกรอบของดัชนี เอกสารและ ชุมชน การสังเคราะห์รวม หรื อการสร้างตุ๊กตาของดัชนี ช้ ี วดั ความ
มัน่ คงทางอาหาร การนําดัชนีกลับไปตรวจสอบร่ วมกับพื้นที่เป้ าหมาย การนําเสนอระดับภาคพร้อมรับฟัง
ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ สรุ ปผล
ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอผล แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชุมชน เป็ นการเสนอผลและตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยชุมชน ระดับภาค เป็ นการนําเสนอและรับฟังข้อคิดเห็ น นําเสนอระดับสี่ ภาค เพื่อรับฟั ง
ข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3. 5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลเน้นการมีส่วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมาย ตั้งแต่การระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์
ชุมชน และการสรุ ปผลของข้อมูล ซึ่ งใช้เวลาพื้นที่ล ะ ประมาณ 1- 2 วัน ขึ้นอยูก่ บั จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมและ
ประเด็ นต่ าง ๆ ที่ค ้นพบระหว่างการเก็ บข้อ มู ล โดยการแบ่ งที ม งานเป็ น 2 ทีม ที ม แรกมี บทบาทใน
การศึกษาเอกสาร และกรณี ศึกษาที่มีนยั ยะเกี่ยวกับความมัน่ คงทางอาหาร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิง และอี
ทีมหนึ่งเป็ นทีมพื้นที่ มีบทบาทคือ เก็บข้อมูลในพื้นที่เป้ าหมาย ตามกรอบเนื้ อหา โดยเก็บข้อมูล พื้นที่ละ
2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้ าหมายที่เข้าร่ วม เป็ นชาวบ้านทัว่ ไป ในหมู่บา้ น ไม่ได้เฉพาะเจาะจง โดยคิดเป็ น
ร้อ ยละ 50 ของจํา นวนครอบครัว ในหมู่ บ ้า นที่ ศึ ก ษา กระบวนการคื อ ทํา ความเข้า ใจที่ไ ปที่ ม าของ
การศึกษา การกําหนดกรอบนิ ยามของอาหารร่ วมกัน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งอาหารและการ
พึ่งพาแหล่งอาหารของชุ มชน เสร็ จแล้วจึงแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อ ร่ วมกันศึกษาข้อ มูลของแต่ละฐานอาหาร
โดยแบ่งชาวบ้านเป็ นกลุ่มละ 5 – 7 คน จํานวนกลุ่มขึ้นอยูก่ บั ฐานอาหารหลักของชุมชนนั้น ๆ โดยแต่ละ
กลุ่มมีคณะทํางาน เป็ นพีเ่ ลี้ยงกลุ่มย่อย ทําหน้าที่จดบันทึก ตั้งคําถาม และกระตุน้ การสนทนาแลกเปลี่ยน
โดยกรอบเนื้อหาของขั้นตอนนี้ ได้แก่ สภาพทัว่ ๆ ไปของพื้นที่ ที่แง่มุมที่เกี่ยวกับการพึ่งพาด้านอาหาร
แหล่งอาหาร รายได้ รายจ่าย การทําการเกษตร หนี้ สิน การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี
ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การลงทุนทางการผลิต แล้ว กําหนดนิยามอาหารของชุมชน และ นิ ยามความมัน่ คง
ทางอาหาร เสร็ จแล้วจึงนําข้อมูลของแต่ล ะฐานอาหารมารวมกัน และประเมินความมั่นคงทางอาหาร
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ของชุมชน โดยก่อนการประเมิน ผูเ้ ข้าร่ วมจะกําหนดตัวชี้วดั ความมัน่ คงทางอาหารของแต่ละฐานอาหาร
เสร็จแล้วจึงทอลองประเมินความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน ผ่านตัวชี้วดั เหล่านั้น
เมื่อเก็บข้อ มูลตามกระบวนการข้างต้นเสร็ จแล้ว ทางคณะทํางานจึงได้นาํ ข้อมูล ของทุกพื้นที่
วิเคราะห์ผล สรุ ปนิยามอาหาร นิยามความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน รวมถึง ดัชนี ช้ ี วดั ความมัน่ คงทาง
อาหารของแต่ละพื้นที่ เสร็จแล้วจึง ประมวลผล และกําหนดกรอบของความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน
อีสานขึ้น นํากรอบมาออกแบบกระบวนการ และขั้นตอนการลงพื้นที่ครั้งที่ สอง เพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึก
และละเอียดกว่าเดิม ภายใต้กรอบร่ วมที่ประมวลมาจากนิ ยามความมัน่ คงทางอาหาร และแหล่งอาหาร
ของแต่ล ะพื้นที่ โดยครั้งนี้ เพิ่มประเด็นการเก็บข้อ มูลด้วย คือ ด้านความเสี่ ยง หรื อ ภัยคุ กคามต่อ ความ
มัน่ คงทางอาหาร และศักยภาพของชุมชนในการจัดการหรื อแก้ปัญหาความไม่มนั่ คงทางอาหาร
ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้ าหมายครั้งนี้ แตกต่างจากครั้งแรก เนื่ องจากต้องการข้อมู ลในเชิงลึกละเอี ยด
ดังนั้น กลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนดขึ้น จึงเน้นไปที่ แกนนํา ปราชญ์ และผูร้ ู ้ในชุมน รวมถึงนักพัฒนาในพื้นที่
ด้วย กระบวนการเก็บข้อ มูลก็ยงั เป็ นการระดมความคิดเห็นเหมือนเดิม เริ่ มจากการทบทวนผลการเก็บ
ข้อมูล ครั้งที่ 1 แล้วจึงเสนอนิ ยามอาหาร นิ ยามความมัน่ คงทางอาหาร เสร็ จแล้วจึงแบ่งกลุ่มย่อย ศึกษา
ศักยภาพ และภัยคุกคามของความมัน่ คงทางอาหาร นําเสนอต่อกลุ่มใหญ่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล เสร็ จแล้ว
จึง ทบทวนดัช นี ช้ ี ว ดั ความมั่น คงทางอาหารของชุ ม ชน ปรั บ ให้เ หมาะสมกับชุ ม ชน แล้ว จึ งร่ ว มกัน
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมัน่ คงทางอาหารของครอบครัวและชุมชนในปั จจุบนั เพื่อการประเมิ น
เบื้อ งต้น สร้างการเรี ยนรู ้ และความตระหนักให้ชาวบ้าน ถึ งระดับของความมั่นคงทางอาหาร และ
ประมาณการระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากความมัน่ คงทางอาหารไปสู่ความไม่มนั่ คงทางอาหารของ
ชุมชน โดยชาวบ้านเป็ นผูใ้ ห้คะแนนเอง แล้วจึงนํามาสู่ การกําหนดแนวทางในการสร้างความมัน่ คงทาง
อาหาร ทั้งในมุมของการเสริ มศักยภาพ และมิติของการป้ องกันภัยคุกคามหรื อขจัดความเสี่ยง
3.6 การตรวจสอบและการวิเคราะห์ ข้อมูล
กระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับชุมชน ซึ่ งวิเคราะห์
ระหว่างที่เก็บข้อ มูล ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และระดับคณะทํางาน ซึ่ งเน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
คุณภาพ ผ่านระบบนิเวศน์ นิยามความมัน่ คงทางอาหารที่คน้ พบชุมชน โดยใช้แนวคิดเกษตรกรมยัง่ ยืน
แนวคิดความเปราะบาง การพึ่งตนเอง ความมัน่ คงทางอาหาร อธิปไตยอาหาร สิทธิเกษตรกร และแนวคิด
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และกรณี ศึกษาต่าง ๆ เป็ นข้อมูลหนุนเสริ มดัชนีน้ นั ๆ
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3.7 วิธีการพัฒนาดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร
วิธีการพัฒนาดัชนีช้ ีวดั ความมัน่ คงทางอาหารแบ่งเป็ นหลายขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. แต่ละพืน้ ที่เป้ หมายสร้างตัวชี้ วดั ความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน ตามบริ บทและระบบนิเวศน์
แตกต่าง
2. คณะทํางานประมวลผล และสรุ ปดัชนีและตัวชี้วดั ของแต่ละพื้นที่เป้ าหมาย
3. นําเสนอต่อแกนนํา ผูร้ ู ้ และปราชญ์ของชุมชน ตรวจสอบ เพิม่ เติม และคัดเลือกและ ปรับให้
เหมาะสมพร้อมทดลองประเมินในพื้นที่ตนเอง
4. คณะทํางานนําดัชนีของแต่ละพืน้ ที่มา ประมวลรวม และพัฒนาเป็ นดัชนีของแต่ละระบบนิเวศน์
5. นําเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ปรึ กษา นักวิชาการ และสาธารณะ
6. คณะทํางานปรับปรุ ง ดัชนีตามข้อเสนอแนะ

บทที่ 4
บริบทพืน้ ที่
พืน้ ที่เป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นพื้นที่ที่เป็ นตัวแทนของระบบนิ เวศอีสาน คื อ นิ เวศน์
ทุ่ง มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ระบบนิเวศน์ ท่ ุง
ทุ่งหรื อท่งมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม แอ่งกระทะ รอยต่อชายขอบของทุ่งจะเป็ นพื้นที่โคก
โนน มีระดับความสูง 100-150 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มีน้ าํ ท่วมหลากในช่วงฤดูฝน ส่วนใหญ่ใช้ทาํ
นา มักจะตั้งบ้านเรื อนชุมชนในพื้นที่สูงนํ้าท่วมไม่ถึง เรี ยกว่า โคกหรื อดอนหรื อโนน พรรณไม้ที่
พบส่วนใหญ่เป็ นไม้พมุ่ เตี้ย คือ สะแก หว้า ตะโก สะแบง พยอม ทม(กระทุ่ม) หู ลิง เสี ยว กระโดน
ฯลฯ ในช่วงฤดู ฝนจะพบปู ปลา หอย กบ เขียด ฯลฯ ส่ วนในฤดู แล้งชาวบ้านจะเลี้ยงสัตว์ในที่นา
ลักษณะแหล่งนํ้าในระบบนิเวศทุ่ง ได้แก่ หนอง ห้วย กุดนํ้าขัง กุดนํ้าแห้ง กุดนํ้าลึก ฮ่อง ลักษณะดิน
จะเป็ นดินร่ วนปนดินทรายเม็ดเล็ก ลักษณะพันธุพ์ ชื พันธุ์สัตว์ทอ้ งถิ่น พันธุ์ขา้ ว จะเป็ นพันธุ์ขา้ วที่มี
อายุยาว เมล็ดพันธุม์ ีน้ าํ หนัก เช่น ข้าวหอมมะลิ พันธุว์ วั จะเป็ นวัวที่มีลกั ษณะวัวเล็กเตี้ย ทนต่อแดด
ในช่วงแล้งแดดจัด ในช่วงฤดูฝนจะอยูไ่ ด้ดว้ ยการกินฟางข้าวเป็ นหลัก หรื อแทะเล็มหญ้าได้ดี
ทุ่ง เป็ นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีที่ดอน ป่ า แหล่งนํ้า เช่น หนอง บึง อยูส่ ลับห่ างๆ ด้วยสภาพ
พื้นที่ที่เป็ นที่ราบลุ่มนํ้าขังในฤดูฝนจึงเหมาะสําหรับใช้ประโยชน์ทาํ นาปลูกข้าวมากที่สุด และเกิด
การปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วพื้นบ้านที่หลากหลาย เพื่อ ให้เหมาะสมกับระบบนิ เวศน์เฉพาะที่น้ ันๆ เช่ น
ข้าวเจ้าแดง ข้าวเหนี ยวนางนวล ข้าเหนี ยวดอขาว ข้าวเหนี ยวเล้าแตก ข้าวเหนี ยวขี้ตมใหญ่ ข้าว
เหนียวมะลิแดง ข้าวเจ้าเนียงกวง เป็ นต้น
อดีตคนจะอาศัยแหล่งนํ้าเป็ นหลัก ซึ่งมีคาํ กล่าวว่า ตรงไหนนาดี ต้องมีแหล่งนํ้า จึงหาพื้นที่
ที่มีหนอง ห้วย เพื่อบุกเบิกที่ทาํ กินปลู กข้าว และเลือกบริ เวณที่ดอนนํ้าท่วมไม่ ถึงเป็ นที่ต้ งั รกราก
ชุ ม ชน ทําให้คนทุ่งมี หลากหลายเชื้ อ ชาติพนั ธุ์ ฐานความเชื่ อ ในการผลิ ต พิธีกรรม ภูมิปัญญา ก็
หลากหลายตามไปด้วย เช่น ภูมินิเวศน์ทุ่งกาฬสินธุ์ มี ภูไท ญ้อ ภูมินิเวศน์ทุ่งสุรินทร์ มีเขมร ลาว ซึ่ ง
ก็สามารถอยูร่ ่ วมกับชาติพนั ธุ์อื่นได้ และใช้ฐานทรัพยากรในชุมชนร่ วมกัน ตั้งกฎกติกาทางสังคม
ให้อยูด่ ว้ ยกันอย่างผาสุก
วัฒนธรรมพื้นฐานเดิมในภูมินิเวศน์ทุ่ง คือ การปลูกข้าวเป็ นอาหารและรายได้หลัก มีการ
เลี้ยงสัตว์ วัวควายในทุ่ง แล้วไปเก็บผักธรรมชาติ เห็ด กระเจียว ตูบหมูบ ไข่ มดแดง แมงอีนูน ปลา
ฯลฯ ตามต้นไม้ โพน ป่ าใกล้เ คีย ง และหนองนํ้า ของชุ ม ชน แต่ ชาวอี ส านเชื้ อ สายเขมรกลับ มี
วัฒนธรรมป่ าหลังบ้าน ที่เป็ นไม้ผล ผักสวนครัวให้แก่ ครอบครัว เช่ น มะพร้าว หมาก สับปะรด
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กล้วย อ้อย ตะไคร้ ข่า พริ ก ฯลฯ เนื่องจากจะต้องใช้ในพิธีกรรมบ่อยๆ และใช้เป็ นอาหารที่จาํ เป็ นใน
การเลี้ยงเด็กเล็กได้ตลอดเวลา
ปั ญหาที่พบมากที่สุดในภูมินิเวศน์ทุ่ง คือ ปั ญหาป่ าธรรมชาติน้อยลง ยังมีปัญหาการบุกรุ ก
พืน้ ที่ป่า เพือ่ ใช้ทาํ กินของชุมชนด้วยกันเอง หรื อรัฐเข้าไปจับจองทําสถานที่ต่างๆ และปั ญหาการขุด
ลอกห้วยหนอง ซึ่ งทําให้พรรณพืชนํ้า และสัตว์น้ ําถูกทําลายไป ซึ่ งบางหมู่ บา้ นเริ่ มมีสัดส่ วนของ
พื้นที่ป่าน้อ ยลง หรื อ ไม่ มี แหล่ ง นํ้าที่อุ ด มสมบู รณ์ ทําให้ต ้อ งไปอาศัยเก็บหาของป่ า สัต ว์น้ ําใน
หมู่บา้ นอื่น
ปั ญหาการพึ่งพาปั จจัยการผลิตจากภายนอกมากขึ้น เช่น เมล็ดพันธุ์ เครื่ องจักรกล จ้างคนมา
ทํางานในแปลงนาแทนตนเองที่ออกไปทํางานรับจ้างในเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบวิถีชีวิตและ
ครอบครัว เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง ต้อ งซื้ อ อาหาร เช่ น ผัก ปลา จากภายนอกมาก
ขึ้นกับรถที่มาเร่ ขายในหมู่บา้ น (เรี ยกว่า รถพุ่มพวง) ทําให้เพิ่มรายจ่ายและไม่มีเงินเก็บออมอย่างที่
ควรจะมี
นอกจากนี้ยงั มีปัญหาที่กาํ ลังคุกคามเข้ามา คือ การปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด
ยางพารา และยูคาลิปตัส ที่ทาํ ให้ตอ้ งพึ่งพาปุ๋ ยและสารเคมีทางการเกษตรมากขึ้ น ส่ งผลต่อสุ ขภาพที่
อ่อนแอลงและเกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ ทําให้ กบ เขียด ปู ปลา ในนาข้าวที่เป็ นอาหาร
ของเกษตรกรหายไป
การเพาะปลูก
การปลูกข้ าว ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิ เวศน์ทุ่ง ที่จะมีน้ าํ หลากในฤดูฝน ทําให้
เหมาะสมกับการทํานาปลูกข้าวมากที่สุด และเกิ ดพันธุ กรรมข้าวที่หลากหลาย ซึ่ งแต่ละพันธุ์ก็มี
ความเหมาะสมเฉพาะระบบนิเวศหนึ่ง ปั จจุบนั คนในภูมินิเวศน์ทุ่ง หันมาปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ไว้
ขาย และปลูกข้าวเหนียว กข. 6 ไว้กินมากกว่า แต่ก็ยงั มีเกษตรกรบางพื้นที่ที่ยงั คงพยายามปลูกข้าว
พันธุพ์ ้นื บ้านไว้กิน และแบ่งขายไห้คนที่มาขอซื้อไปกินด้วย
การปลูกไม้ ผล-พืชผัก ปั จจุบนั คนในภูมินิเวศน์ทุ่งส่ วนใหญ่ ทําการเกษตรเชิงเดี่ยว แต่ใน
ฤดูหนาวบางครอบครัวปลูกผักสวนครัวไว้บริ โภคในครัวเรื อน ส่ วนผลไม้ตามรั้วและสวนหลัง
บ้านเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น มะม่วง มะพร้าว น้อยหน่ า เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งผักและผลไม้ของ
ชาวนิเวศน์ทุ่งตอลดปี คือ จากตลาดและรถเร่
การเลี้ยงสั ตว์ คนทุ่งจะเลียงวัวควายควบคู่ไปกับการทํานาเสมอ ปั จจุบนั ส่ วนมากจะเลี้ยง
ปล่อยในแปลงของตนในช่วงฤดูฝนเพื่อสะดวกในการดูแลให้หญ้าให้น้ าํ และจะเลี้ยงปล่อยในทุ่ง
ในช่วงฤดูแล้ง บางคนจะเลี้ยงแบบเดินตามไปกับวัวควาย ซึ่ งเดิมวัวควายใช้เป็ นแรงงานสําคัญใน
การผลิต ปั จจุบนั ส่วนมากจะเลี้ยงวัวพันธุไ์ ว้ขาย สร้างรายได้ในครอบครัว แต่ก็มีเกษตรกรบางแห่ ง
เช่น ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ที่ยงั เลียงควายไว้ทาํ นา ซึ่ งช่วยประหยัดค่าเครื่ องจักร
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นํ้ามัน ทําให้มีปุ๋ยคอก และเบาแรงกว่าใช้รถไถ อีกทั้งควายก็มีภูมิปัญญาในตัวของมันเอง หากดิน
ข้างหน้าเป็ นดินหล่ม ควายก็หยุดเดิน ทําให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงหรื อหาทางแก้ไขได้ทนั
นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงหมู แบบหมูหลุมมากขึ้น เพื่อไว้ขายเป็ นรายได้ประจํา และขี้หมูที่
ได้ก็นาํ ไปใช้เป็ นปุ๋ ยคอก หรื อผสมกับเศษใบไม้กลายเป็ นปุ๋ ยหมัก มีการเลี้ ยงเป็ ดไก่ และเลี้ยงปลา
ในสระไว้กิ นเป็ นส่ วนใหญ่ หากมี มากพอก็ขายเป็ นครั้งคราวหากต้องการใช้เงิน กรณี เลี้ ยงไก่ใน
แปลงเกษตร ก็จะต้องมีตาข่ายขึงกั้นไม่ให้ไก่ไปจิกกินผักสวนครัวที่ปลูกไว้ ซึ่ งส่ วนมากมักจะเลี้ยง
ไก่ที่บา้ นมากกว่าเลี้ยงในแปลงเกษตร
การพึ่งพาและใช้ ประโยชน์ จากฐานทรัพยากรท้ องถิ่น ป่ าที่อยูใ่ นพื้นที่ราบระดับทุ่งหรื อนา
(มีนาล้อมรอบ) จะเรี ยกว่าป่ าสาธารณะ (ป่ าดอน/ ป่ าโคก) ป่ าหัวไร่ ปลายนา จะมีป่าจิก ป่ าแดง ป่ า
ติ้ว ป่ ากุง สะแบง ยางนา ไผ่ เป็ นพรรณไม้หลัก โดยจะมีการดูแลรักษาไว้ เป็ นแหล่งอาหารจากป่ า
เช่น เห็ด ผักลืมผัว ผักย่านาง ผักหมาน้อย ผักติว้ กระเจียว ตูบหมูบ สมุนไพรต่างๆ แมงอีนูน ไข่มด
แดง ฯลฯ ทั้งเป็ นแหล่งไม้ใช้สอย เก็บไม้ฟืน และแหล่งร่ มเงาของสัตว์เลี้ยงในทุ่งด้วย ส่ วนพื้นที่ป่า
ริ มนํ้าก็จะเป็ นแหล่งอาศัย ของ กบ เขียด ปู
ความเชื่อ วัฒนธรรมชุ มชน ที่เอื้อและสั มพันธ์ กับวิถีการผลิต แม้ว่าคนทุ่ง จะมีฐานความ
เชื่ อ วัฒ นธรรมที่ ต่างกัน แต่สิ่ งที่มี เหมื อ นกัน คื อ การเคารพธรรมชาติ และสิ่ งเหนื อ ธรรมชาติ
เช่นเดียวกับคนในภูมินิเวศน์อื่นๆ ยกตัวอย่าง เช่น ดอนปู่ ตา (ลาว) หรื อ กระท่อมยายตา (เขมร) ซึ่ งมี
สภาพเป็ นป่ าธรรมชาติ มีผบี รรพบุรุษรักษาคุม้ ครองคนในหมู่บา้ น คนในหมู่บา้ นจะไปไหนมาไหน
ก็ตอ้ งไหว้บอกกล่าวขอให้คุม้ ครองตลอดการเดินทาง แล้วยังมีผนี า ผีบา้ นผีเฮือน ซึ่งจะต้องไปมาลา
ไหว้เช่นกัน สามารถแบ่งกิจพิธีกรรมได้ตามฤดูกาล เป็ นตัวอย่าง ดังนี้
- ก่ อนการทํานา ชาวลาวจะมีการเลี้ยงบ้าน เลี้ยงปู่ ตา เลี้ยงแม่ธรณี (ตาแฮก) ไหว้ดว้ ยของ
หวาน เหล้า หมากพลู ไก่ และการเลี้ยงพระภูมิเจ้าที่ ลาว เรี ยกขึ้นปลง-ลงเลี้ยง ส่ วนชาวเขมร จะไถ
นาครั้งแรก เป็ นยันต์สี่ทิศ เพือ่ ความเป็ นสิริมงคล
- ช่ วงทํานา ก่อนวันเข้าพรรษา ชาวเขมรจะไหว้พระภูมิเจ้าที่ ด้วย ไก่ ข้าวต้ม (ข้าวต้มมัด)
- ช่ วงเก็บเกี่ยว ชาวเขมรจะให้คนเกิดปี มะโรงลงไปเกี่ยวก่อน เพราะถือว่ามีชาติกาํ เนิดเป็ นงู
ใหญ่ จะไม่กินข้าว ส่ วนชาวลาวยโส จะเลือกเก็บเกี่ยววันแรก เป็ นวันพฤหัสบดี แต่ตอ้ งไม่ตรงกับ
วันพระ โดยให้คนแก่ในครอบครัวหรื อที่เคารพไปเกี่ยวข้าวรวงที่จะเก็บไว้ทาํ พันธุใ์ นปี ต่อไปก่อน
- ช่ วงนวดข้ าว หรื อเรี ยกว่า ปลงข้าว จะทําพิธีไหว้ดว้ ยกระติ๊บ (กล่องข้าว) ข้าวต้ม (ข้าวต้ม
มัด) หมาก พลู คูณ ยอ กล้วย อ้อย ฯ
นอกจากนี้ยงั มีพธิ ีกรรมความเชื่ออื่นๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ของปี เช่น
- การเลี้ย งสระแก เป็ นการเลี้ ยงหนองนํ้ากลางทุ่งของชาวเขมรในหน้าแล้ง เพื่อ ขอให้มี
นํ้าท่าดีๆ ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพือ่ ที่จะใช้ปลูกข้าวในฤดูที่จะมาถึง
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- การเก็ บ พั น ธุ ก รรมข้ า ว ผูท้ ี มี บ ทบาทในการเก็ บ คื อ ผูท้ ี่ ไ ม่ ส ามารถมี ลู ก ได้ ผูส้ ู ง วัย
(เรี ยกว่าสุดลูก)
- พิธีไหว้ ย้ งุ ข้ าว (เล้ า) หากจะนําข้าวใหม่ไปเก็บไว้ในเล้าก็ตอ้ งทําพิธีบอกกล่าวก่อน หาก
เป็ นยุง้ ใหม่ ชาวลาวจะสู่ขวัญถึง 3 ปี ด้วยใบคูณ ใบยอ ใบมะยม ใบคูณคํ้า ธูปเทียน ดอกไม้ โดยทํา
พิธีสู่ขวัญข้าวก่อน จึงตักข้าวได้ แล้วจะแบ่งบางส่วนไปทําบุญ ทําทานที่วดั ด้วย
ความสั มพันธ์ ของคนในชุมชน กับวิถีการผลิต เดิมมีระบบความสัมพันธ์คนในชุมชน จะมี
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเครื อญาติ มีการช่วยเหลือในการทําการผลิต การแบ่งปั นผลผลิตตามวิถีแบบ
ชุมชนชาวนา
พืน้ ที่เป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บ้านกลางฮุง ตําบลโนนท่อน อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
เนื้อหาประกอบด้ วย ที่ต้ งั ชุมชนและที่ดินทํากิน ประวัติศาสตร์และการก่อตั้งถิ่นฐาน
เหตุการณ์สาํ คัญของชุมชน พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สภาพสังคม เส้นทาง
คมนาคมและการติดต่อกับภายนอก วัฒนธรรมและประเพณี การทําการเกษตรก่อนมีระบบ
ชลประทาน การทําการเกษตรหลังมีระบบชลประทาน การทําเกษตรหลังมีระบบชลประทาน
สภาพปั ญหาการทําการเกษตรในพื้นที่บา้ นกลางฮุง แหล่งอาหารของชาวบ้านกลางฮุง และ
รายได้และหนี้สิน ดังต่อไปนี้
4.2 บริบทพืน้ ที่ บ้ านกลางฮุง ตําบลโนนท่ อน อําเภอเมือง จงหวัดขอนแก่ น
ที่ต้งั ชุมชนและที่ดินทํากิน
ที่มาของชื่อหมู่บา้ นกลางฮุง เรี ยกตามชื่อไม้ยนื ต้นชนิ ดหนึ่ ง คือต้นกางฮุง หรื อกะฮุง ใน
อดีตมีตน้ ไม้ชนิ ดนี้ เกิดขึ้นบริ เวณริ มหนองนํ้าแล้วชาวบ้านเรี ยกหนองนํ้าแห่ งนี้ ว่า หนองกะฮุง แต่
ชาวบ้านเข้าใจว่าต้นกางฮุง เกิดอยูก่ ลางหนองนํ้า จึงตั้งชื่อหมู่บา้ นว่า บ้านกลางฮุง หนองกะฮุง
ในอดี ตนั้นเป็ นแหล่ งนํ้าสําคัญที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ท้ งั อุ ปโภคและบริ โภค แต่ปัจจุบนั การใช้
ประโยชน์จากหนองนํ้าแห่ งนี้ เฉพาะด้านเกษตรกรรมและเป็ นแหล่งหาอาหารของชาวบ้านเท่านั้น
ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทัว่ ไปของบ้านกลางฮุงเป็ นที่ราบลักษณะพื้นที่มีท้ งั ที่ลุ่ม ที่โนนหรื อ เนิ น
เช่นโนนบ้าน และพื้นที่โคกที่มีพ้ืนที่อยูร่ ะดับที่สูงกว่าโนนบ้านขึ้นไปอีกอยูท่ างด้านทิศตะวันตก
ของหมู่ บา้ นและอยู่อีกฟากหนึ่ งของคลองชลประทาน สําหรับพื้นที่ลุ่ ม จะเป็ นที่ดินทํากิ นของ
ชาวบ้านกลางฮุง บ้านหนองค้าและบ้านท่อนปะปนกันไปและ นอกจากนี้ บริ เวณที่ดินทํากินของ
ชาวบ้านยังมีพ้นื ที่ดอน พื้นที่โนนและพื้นที่ลุ่มสลับกันไป พื้นที่บา้ นกลางฮุงอยูท่ างทิศเหนื อของ
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อยูต่ ิดกับคลองชลประทานฝั่งขวาของลํานํ้าพองบริ เวณหลักกิโลเมตร
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ที่ 22 จากเขื่อ นชลประทานหนองหวายและอยู่ห่างจาก เมื อ งขอนแก่น 14 กิโลเมตร มี อาณาเขต
ติดต่อกับพื้นที่อื่นข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับลํานํ้าพองและพื้นที่ทาํ กินของบ้านท่อน หมู่ที่ ตําบลโนนท่อน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตะวันออก
ติดต่อกับลํานํ้าพอง
ทิศใต้
ติดต่อกับ บ้านหนองค้า หมู่ที่ 5 ตําบลโนนท่อน อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองชลประทาน
ประวัติศาสตร์ และการก่ อตั้งถิ่นฐาน
ประมาณ ปี พ.ศ. 2440 มีชาวบ้าน จํานวน 2 คน คือ พ่อสุ ทธิ หมื่นชนะและพ่อ แอว สิ งห์
ชมพู เป็ นชาวบ้านหนองคล้า ( ปั จจุบนั เพี้ยนเป็ นบ้านหนองค้า) ได้อพยพเข้ามาบริ เวณบ้านกลางฮุง
ระยะห่ างระหว่างบ้านหนองค้า กับ บ้านกลางฮุ ง ประมาณ 1 กิ โ ลเมตร สาเหตุ ของการอพยพ
เนื่ องจากมีที่ดินทํากินอยูบ่ ริ เวณนี้ มีพ้ืนที่ท้ งั ที่นาและที่สวน แบ่งเป็ นพื้นที่สร้างบ้านและทําสวน
คนละ 10 ไร่ และพื้นที่นาประมาณ คนละ 200 ไร่ แล้วทั้ง 2 คนได้สร้างบ้านไว้ในที่ดินทํากินของ
ตนเองโดยพ่อสุทธิ นั้นได้สร้างบ้านทางด้านทิศเหนือ และพ่อแอว ได้สร้างบ้านทางด้านทิศใต้ ของ
พื้นที่ต้งั บ้านในปั จจุบนั สภาพพื้นที่มีพ้นื ที่โคกและพื้นที่ทามซึ่ งในขณะนั้นบริ เวณพื้นที่ถูกนํ้าท่วม
ทุกปี เพราะติด กับลํานํ้าใหญ่คือ ลํานํ้าพอง สภาพป่ าจึงมี ท้ งั ป่ าโคกและป่ าทาม มี ตน้ ไม้ข้ ึ นอยู่
หนาแน่ นรกทึบ มีสภาพเป็ นป่ าดงดิบ มีลาํ ห้วยคือห้วยแข้และหนองนํ้า เช่นหนองบักยวน หนอง
กะฮุง หนองหวาย หนองบอน หนองเข สําหรับที่ดินทํากินทั้งที่สวนและที่นาขณะนั้นยังมีนอ้ ยเมื่อ
เทียบกับพื้นที่ท้งั หมด สภาพเป็ นดอน มีน้ าํ ล้อมรอบ บางแห่ งไม่มีน้ าํ รอบสลับกันไปจากที่ต้ งั บ้าน
จนถึงลํานํ้าพอง ส่วนพื้นที่โคกอยูท่ างด้านทิศตะวันตกของหมู่บา้ นเป็ นป่ ารกทึบป่ าไม้ได้แก่ไม้เต็ง
ไม้รัง ประดู่ แดง ต้นแต้และยังไม่มีใครเข้ามาจับจองเป็ นที่ทาํ กิน หลังจากที่พ่อสุ ทธิ กับพ่อแอวมา
สร้างบ้านในบริ เวณนี้ ไม่นานจึงมีชาวบ้านคนอื่นๆตามมาอยูด่ ว้ ย เพราะเห็นว่ามีความสะดวกสบาย
ไม่ตอ้ งเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้านกับนา ประกอบกับยังมีพ้นื ที่ที่ยงั ไม่มีเจ้าของเหลืออยูอ่ ีกมาก
จึงมีชาวบ้านอีกส่ วนหนึ่ งเข้ามาจับจองที่ดินทํากิ น มีการบุกเบิกพื้นที่โดยการตัดต้นไม้การถางป่ า
แล้วจุดไฟเผาแล้วทําการเพาะปลูก สําหรับพื้นที่ที่เป็ นที่ลุ่มตํ่าหรื อริ มหนองจะขุดดิน ขุดตอไม้หรื อ
กอหญ้าออกให้พน้ื ราบแล้วทําคูนาหรื อคูก้ นั นํ้า
จากสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง ดินดี นํ้าดี และมีป่าไม้ดี จึงมีชาวบ้านอพยพ เข้า
มาจับจองที่ดินทําเพิ่มขึ้น แต่มีบางคนที่เข้ามาซื้ อที่ดิน ซึ่ งการซื้ อขายที่ดินในสมัยนั้น จะขายเป็ น
แปลง ราคาขึ้นอยูก่ บั สภาพพื้นที่และความพอใจของทั้ง 2 ฝ่ าย เช่นบางแปลง มีพ้ืนที่โนนมากกว่า
พื้นที่นา หรื อบางแปลงมี พ้ืนที่ลุ่มนํ้าท่วมมากกว่าพื้นที่โนน หรื อบางแปลงมีพ้ืนที่ทาํ นามากกว่า
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พืน้ ที่โนนหรื อพื้นที่หนองเป็ นต้นสําหรับราคาซื้ อขาย แปลงละ 30 - 50 บาท ซึ่ งขณะนั้น วัวควาย
ซื้อขายกันตัวละ 3 บาท จากครั้งแรกที่มีคนเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่เพียง 2 ครอบครัว จนเพิ่มขึ้นเป็ น 30
ครอบครัว ประมาณ ปี พ.ศ. 2460 จึงมีการตั้งหมู่บา้ นขึ้น โดยทําหลักบ้านหรื อบือบ้าน อยูบ่ ริ เวณ
ที่ต้งั ศาลากลางบ้านในปั จจุบนั และในปี เดียวกันได้มีการตั้งผูใ้ หญ่บา้ นคนแรกของบ้านกลางฮุง คือ
พ่อหมา เพียอา ในปี พ.ศ. 2460 และในปั จจุบนั พ.ศ. 2552 มีผนู ้ าํ ที่เป็ นทางการของบ้านกลางฮุง รวม
ทั้งสิ้น 9 คน
เหตุการณ์สําคัญของชุมชน
ตารางที่ 1 แสดงลําดับเหตุการณ์สาํ คัญของชุมชน
ปี
2440

เหตุการณ์
มี ช าวบ้ า นจากบ้ า น
หนองค้า จํานวน 2 คน
มาสร้ า งบ้า นในเขต
ที่ดินทํากินของตนเอง
มี ผู้ใ หญ่ บ ้า น คนแรก
และมี ก ารสร้ า งหลั ก
บ้า นซึ่ งทํา จากไม้คู น
ขึ้น
สร้างวัดบ้านกลางฮุง

เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
พ่อแอว สิ งห์ชมพูกบั พ่อสุ ทธิ หมื่นชนะอพยพจากบ้านหนองค้ามาสร้างที่อยู่อาศัย
บริ เ วณที่ต้ งั บ้านกลางฮุงในปั จจุ บนั โดยมีที่ดินทั้งที่ดินทํากิ นและที่อยู่อ าศัยประมาณ
คนละ 210 ไร่

2581 – จากอดีตตั้งแต่มีการตั้ง
2551 บ้ า น ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น
ตุลาคมมัก จะมีน้ าํ ท่ว ม
แทบทุ ก ปี แต่ บ างปี นํ้า
ท่ ว มหนั ก มากทํา ให้
พื้ น ที่ ก า ร เ ก ษ ต ร
โด ยเ ฉพา ะพื้ นที่ ลุ่ ม
หรื อพื้ น ที่ ท ามได้ รั บ
ความเสี ยหายชายบ้าน
ได้รับ ความเดื อ ดร้ อ น
ทั้งหมู่บา้ น

2481 เกิดเหตุการณ์น้ าํ ท่วมใหญ่ สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเป็ นอย่างมาก นํ้าจะ
ท่วมสูงถึงโนนบ้านและท่วมนานตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - เดือนตุลาคม ชาวบ้านเรี ยกว่า
นํ้าแก่ง ทําให้ผลผลิตถูกนํ้าท่วมเสี ยหายทั้งหมดในช่วงนี้มีชาวบ้านบางครอบครัวอพยพ
ไปอยูท่ ี่อื่นเพราะทนนํ้าท่วมไม่ได้ ตลอดทั้งพื้นที่ป่าทามยังถูกนํ้าท่วมพืชบางชนิ ดที่ทน
นํ้าท่วมไม่ได้จะตายลงเพราะนํ้าท่วมสู งจนสุ ดปลายยอด เมื่อนํ้าลดลงบริ เวณที่ถูกนํ้า
ท่วมจะโล่งเตียนเป็ นบริ เวณกว้าง มีชาวบ้านจากบ้านอื่นเข้ามาจับจองที่ดินทํากินเป็ น
จํานวนมาก
2521 นําท่วมในครั้งนี้สร้างความเสี ยหายให้ชาวบ้านไม่นอ้ ยไปกว่า เมื่อปี 2481 แต่การ
ท่ว มครั้งนี้ เกิ ดจากการที่มีฝนตกหนัก ประกอบกับเขื่ อนอุ บลรัตน์ระบายนํ้าออกจาก
เขื่อนในปริ มาณมากเพราะปริ มาณนํ้าเหนื อเขื่อนมีมากจนเกินไป แล้วระบายนํ้าลงมา
ตามลํานํ้าพองท่วมพื้นที่ทาํ กินของชาวบ้านทัว่ ทั้งบริ เวณที่ติดต่อกับลํานํ้าพองและลํานํ้า
สาขาต่างๆ ในปี นี้น้ าํ ท่วม 2 ครั้ง คือขณะที่ขา้ วกําลังตั้งท้องประมาณเดือน เดือนตุลาคม
ครั้งหนึ่งและเดือนธันวาคม ขณะที่ขา้ วกําลังจะเก็บเกี่ยว ระดับนํ้าสู งถึงโนนบ้าน พื้นที่

2460

2479

มีการตั้งผูใ้ หญ่บา้ นคนแรก ชื่อพ่อ หมา เพียอา และมีการตั้งหมู่บา้ นอย่างเป็ นทางการ
ชื่อว่า บ้านกลางฮุง โดยนําชื่อต้นกะฮุงหรื อกางฮุง เป็ นชื่อหมู่บา้ นพร้อมกับสร้างหลัก
บ้านจากแก่นไม้คูน โดยโดยมีพ่อหมา เพียอา เป็ นแกนหลักในการปักหลักบ้าน พร้อม
กับชาวบ้านจํานวนหนึ่ง ซึ่งขณะนั้น มีจาํ นวนประชากรประมาณ 30 หลังคาเรื อน
พระอาจารย์ลุย พร้อมกับชาวบ้านร่ วมกันสร้างวัดขึ้น เนื่ องจากเห็ นว่าชุมชนบ้านกลาง
ฮุ ง ยัง ไม่ มี ว ัด ประกอบกับ ชาวบ้า นมี จ ํา นวนมากขึ้ นซึ่ งในขณะนั้ นมี จ ํา นวน 40
ครอบครัว ในขณะนั้นผูใ้ หญ่บา้ นชื่อ พ่อโชค

32
ทํากินของชาวบ้านได้รับความเสี ยหายทั้งหมด
2538 นํ้าท่วมในครั้งนี้เกิดจากนํ้าฝนที่ตกมากทัว่ เมืองขอนแก่น ทําให้ลาํ ห้วยต่างๆ ทั้ง
ห้วยไห ห้วยใหญ่รวมถึงลํานํ้าพอง มีปริ มาณมากจึงก่อให้เกิดปรากฏการณ์น้ าํ หนุ นกัน
ระหว่างลําห้วยกับลํานํ้าพอง ซึ่งนํ้าจะไหลลงไปบริ เวณพื้นที่ที่ตาํ กว่าซึ่ งโดยส่ วนมาก
เป็ นที่ทาํ กินของชาวบ้านแต่การเหตุการณ์น้ าํ ท่วมในครั้งนี้ ท่วมในระยะสั้นๆในเดือน
กันยายน และไม่ได้ก่อความเสี ยหายให้แก่พ้ืนที่ทาํ กินมากนักแต่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
กับบ่อปลาและฟาร์มไก่มากพอสมควร
2541 – 2542 เหตุการณ์น้ าํ ท่วมในครั้งนี้ท่วมในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่ งท่วมติดต่อกัน 2 ปี
ทําให้ผลผลิ ตเสี ยหาย นาข้าวถูก นํ้าท่ว ม ทําให้ในปี ต่อ มาชาวบ้านมีข ้าวไม่พอกิ น
ชาวบ้านต้องยืมข้าวเพื่อนบ้านหรื อบางครอบครัวต้องไปหาเงินมาซื้ อข้าวกินและหลัง
จากนั้นเกิ ดโรคระบาดและศัตรู ข ้าวเกิดขึ้ นครั้งแรกในพื้นที่ เช่นเพลี้ ยจักจั่น เพลี้ ยสี
นํ้าตาล และหอยเชอรี่ ระบาดอย่างหนักการปลูกข้าวทั้งข้าวนาปี และนาปรังได้รับผล
ผลกระทบ ชาวบ้านจึงแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชเหล่านี้ ในจํานวน
มากและยังคงใช้มากมาจนถึงทุกวันนี้
2551 นํ้าท่วมในครั้งนี้เกิดจากการระบายนํ้าจากเขื่อนอุบลรัตน์ ในเตือนตุลาคม 1 ครั้ ง
และในช่ วงเดื อนพฤศจิ กายน – ต้นเดื อนธันวาคม อีก 1 ครั้ง ซึ่ งในขณะนี้ เ ป็ นช่ว งที่
ผลผลิตชาวบ้านโดยเฉพาะข้าวที่กาํ ลังจะเก็บเกี่ยวบางแปลงข้าวมีอายุมากพอที่จะเก็บ
เกี่ยวได้ก็ถูกนํ้าท่วม แต่ดว้ ยความที่ชาวบ้านเสี ยดายข้าวจึงต้องลงแช่น้ าํ เกี่ยว โดยเกี่ยว
แล้วใส่ ภาชนะที่ลอยนํ้าได้ ทั้งกะละมัง หรื อบางคนจะนําถังนํ้าหรื อแกลลอนนํ้ามาผูก
ติดกันเป็ นแพแล้วเกี่ยวข้าวใส่ ลงไป หรื อบางคนจะเกี่ยวใส่ เรื อแล้วลากไปไว้บริ เวณที่
นํ้าท่วมไม่ถึง หน่วยงานราชการโดยรัฐบาลได้จ่ายเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความ
เสี ย หายจากนํ้าท่ว ม ไร่ ละ 600 บาท และถื อ เป็ นครั้ งแรกที่ช าวบ้านได้รั บเงิ น จาก
เหตุการณ์น้ าํ ท่วมพื้นที่ทาํ นา
2516- มีการจัดรู ปที่ดิน
สภาพพื้นที่ที่เป็ นโนน หนองนํ้า และป่ าไม้ พื้นที่ทาํ นาเป็ นที่ลุ่มๆดอนๆ และมีโพน
หรื อจอมปลวกเป็ นจํานวนมาก นํ้าคลองไม่สามารถที่จะส่ งได้ทวั่ ถึงเพราะบางแห่ งอยู่
2521
สู ง กว่ า ระดับ นํ้าที่ จ ะส่ ง จึ ง มี ก ารจัด รู ป ที่ ดิ น โดยบริ ษัท หลานหลวงรั บ เหมาจาก
สํานักงานจัดรู ปที่ดิน ดําเนิ นการจัดรู ปที่ดินตั้งแต่อ่าวหนองโดน จนถึงบ้านหนองค้า
การจัดรู ปที่ดินเริ่ มจากการสํารวจพื้นที่แล้ววางแนวคลอง แล้วใช้เครื่ องจักขนาดใหญ่
เช่นรถเกรด แทกเตอร์ รถแบ็กโฮ เป็ นต้นปรับพื้นที่นาให้ราบเรี ยบแล้วนําดินที่โนนถม
เป็ นคูเรี ยกว่าคูน้ าํ จากนั้นจึงขุดเป็ นคลอง ในครั้ งมีการสร้างถนนและคลองน้อยหรื อคู
ส่ งนํ้าสามารถส่ งนํ้ากระจายได้อย่างทัว่ ถึง หลังจากจัดรู ปที่ดินแล้วเสร็ จชาวบ้านจึงทํา
นาปี ตามปกติแต่ พอถึงช่ วงข้าวกําลังตั้งท้อ ง เกิดเหตุ การณ์น้ าํ ท่ว มใหญ่นาข้าวได้รับ
ความเสี ยหายทั้งหมด
2522 ชาวบ้า นได้ท าํ นาปรั ง ชาวบ้า นได้ป ลู ก ข้า วนาปรั ง เพื่ อ กิ น เพราะนํ้าท่ ว มนา เมื่ อ ปี 2521 ทํา ให้ ผ ลผลิ ต
โดยเฉพาะข้าวได้รับความเสี ยหาย ทางการได้ช่วยเหลือเกษตรกรหลังนํ้าท่วมด้วยการ
เป็ นครั้งแรก
แจกพันธุ์ขา้ วนาปรังให้เ กษตรกรปลูก พันธุ์ขา้ วที่นํามาแจก เช่ น กข.10 กข. 23 แต่
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หลังจากปี พ.ศ. 2522 ชาวบ้านยังไม่มีการปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องแต่จะปลูกพืชผักชนิ ด
ต่างๆ เช่น ถัว่ ฝักยาว แตงกวา ฟักทอง จนถึง ปี .พ.ศ. 2539 จึงมีการปลูกข้าวนาปรังอีก
ครั้งหนึ่ง
ศูนย์ข ยายพันธุ์พืช ที่ 17 ขอนแก่ น สนับสนุ น ให้ชาวบ้านปลูก ถั่ว เหลื อ งแล้ว รั บซื้ อ
ผลผลิ ต จนถึ ง ปี พ.ศ. 2538จึ งเลิ ก ปลู ก ถั่ว เหลื อ งเพราะมีปัญ หาศัตรู พืชและวัชพื ช
ผลผลิ ต ตกตํ่า และบางปี ฝนตกขณะกํา ลัง เก็ บ เกี่ ย วทํา ให้ ถ ่ัว เหลื อ งขายไม่ ไ ด้ศูน ย์
ขยายพันธุ์ฯไม่รับซื้อ ชาวบ้านต้องขายให้กบั ตลาดทัว่ ไปซึ่งรับซื้อในราคาที่ต่าํ
ชาวบ้านได้กเู้ งินในครั้งแรกคนละ 7,000 บาท เพื่อลงทุนภาคการเกษตร เช่นขุดสระ ซื้ อ
โคนม ซื้ อพันธุ์ไม้ผล ลงทุนเลี้ ยงสัตว์ในระบบฟาร์ ม เช่นฟาร์ มหมู ฟาร์ มไก่และเลี้ยง
ปลารวมถึงปัจจัยการผลิตอื่นๆอีกเช่นสารเคมีและปุ๋ ยเคมีชนิดต่างๆ
หลังจากชาวบ้านหยุดทํานาปรังอยู่ระยะหนึ่ ง จนถึง พ.ศ. 2539 ชาวบ้านจึงได้หันมา
ปลูกข้าวนาปรังอีกครั้ งเพราะเริ่ มมีรถเกี่ยวข้าวจากภาคกลางมารับจ้างเกี่ยวชาวบ้านมี
ความสะดวกสบายมากขึ้นทําให้ชาวบ้านนิยมปลูกข้าวนาปรังมาจนถึงปัจจุบนั นี้
มีการประกาศแจ้งเตือนมาถึงชาวบ้านว่าชลประทานจะหยุดส่ งนํ้าให้ชาวบ้านทํานาปรัง
เพราะนํ้าในเขื่ อ นมีน้อ ยชาวบ้านจึ งปลูก พืชผัก ในฤดูแล้งบางคนไปทํางานในเมือ ง
ขอนแก่นหรื อต่างจังหวัด

2530

ชาวบ้านได้เริ่ มปลูกถัว่
เหลือง

2530

สมัครสมาชิก ธกส.

2539

ชาวบ้า นปลู ก ข้า วนา
ปรังอีครั้งหนึ่ง

2547

นํ้าในเขื่ อนอุบลรั ตน์มี
น้อยชลประทานไม่ได้
ส่ งนํ้าให้ชาวบ้านได้ทาํ
นา
ตํ า บ ล โ น น ท่ อ น ไ ด้ ตําบลโนนท่อน ได้ยกระดับจากตําบลเป็ นเทศบาลตําบล บ้านกลางฮุงอยูใ่ นเขตเลือกตั้ง
เปลี่ ย นเป็ น เทศบาล ที่ 1
ตําบล

2552

พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
พ.ศ. 2440 - 2460 ยุ ค บุ ก เบิ ก เป็ นยุค การสร้ า งหมู่ บ ้า น มี จ ํา นวนครั ว เรื อ น เพีย ง 30
ครอบครัวเท่านั้น โดยส่วนมากจะเป็ นกลุ่มเครื อญาติกนั มีการแบ่งที่ดินให้สร้างบ้านส่วนที่ทาํ กินนั้น
ให้มาจับจองและบุกเบิกเอาเองแต่จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยูร่ ่ วมกันแบบพี่น้อง เมื่อ
บุกเบิกพื้นที่ได้ก็จะปลูกพืชผักต่างๆและข้าวไร่ ส่ วนข้าวนาจะปลูกบริ เวณริ มหนองและพื้นที่ราบ
ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการจับจองที่ดินเพือ่ ปลูกข้าวนาแต่อย่างใดถ้าใครทําก่อนก็ได้ก่อนแต่จะไม่ถือ
สิทธิ์ผกู ขาด หมายถึง จะไม่มีใครเป็ นเจ้าของหรื อถือสิ ทธิ์ครอบครอง เช่นในปี นี้ มีครอบครัวหนึ่ ง
ปลูกข้าวในบริ เวณนี้ แต่ในปี ต่อไปใครจะมาปลูกข้าวในพื้นที่เดี ยวกันก็ได้ ซึ่ งในพื้นที่หนึ่ งๆที่มี
ความเหมาะสมในการปลูกข้าวจะมีชาวบ้านหมุนเวียนเปลี่ยนกันทําทุกปี และในชุมชนเองก็มีการ
แบ่งข้าวให้กนั กินครอบครัวใดที่ได้ขา้ วมากก็จะแบ่งให้ครอบครัวที่ได้น้อยกว่าเพื่อให้มีขา้ วพอกิน
ด้วยกันทุกครอบครัว ในส่ วนของการเลี้ยงสัตว์น้ ันมีการเลี้ยงเป็ ดและไก่ไว้เป็ นอาหารและอาหาร
อีกสาวนหนึ่ งจะหามาจากธรรมชาติที่มีท้ งั สัตว์บกสัตว์ปีกและสัตว์น้ าํ ซึ่ งจะหาได้โดยง่ายและไม่
ห่ างจากชุ มชนมากนักยกเว้นอยากจะกิ นสัตว์ใหญ่ข้ ึนไป เช่นเก้ง กวาง เครื่ องมือ ที่ใช้ในการจับ
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สัตว์ได้แก่ หน้าเก้ง หรื อหน้าไม้ซิง สําหรับจับกระต่าย อีเหน พุสาํ หรับยิงนกขนาดเล็กหรื อกระรอก
กระแต สัตว์เหล่านี้มีมากในบริ เวณที่เป็ นป่ าโคกและป่ าทาม ส่วนปลานั้นจะหาตามหนองนํ้าและลํา
นํ้าพอง ซึ่งมีจาํ นวนมากและหลากหลายชนิ ด เช่นปลาชะโด ปลาช่อนใหญ่ ปลาขาว ปลาหนู ปลา
ปึ่ ง ตะพาบนํ้าจืด ปลาคร้าว ปลาเคิง เป็ นต้น เครื่ องมือที่ใช้จะมีท้งั มีด ฉมวก แหและการจับด้วยมือ
เปล่า
การดํา รงชี พ เป็ นไปอย่า งเรี ย บง่ า ยยกเว้น บางปี ที่ ถู ก นํ้าท่ ว มสู ง และท่ ว มนานผลผลิ ต
โดยเฉพาะข้าวได้รับความเสียหายไม่ได้เก็บเกี่ยวชาวบ้านจะอดข้าวจนต้องไปเก็บเผือก มัน กลอย
โดยนํามาต้มรวมกับพืชอย่างอื่น เช่นข้าวโพด หรื อฟักทองแล้วนํามากินแทนข้าวและในยามเจ็บไข้
ได้ป่วยก็จะหาสมุนไพรจากป่ ามารักษาซึ่งจะมีท้ งั หมอยา หมอเป่ าและหมอตําแย ส่ วนนํ้าดื่มนํ้าใช้
จะนํามาจากหนองกลางฮุงและยังมีบ่อนํ้าใช้ดื่มกินอีก 2 บ่อ
พ.ศ. 2460 - 2480 ยุคตั้งบ้ าน เป็ นหมู่ บา้ นกลางฮุงขึ้น มี ผใู ้ หญ่บา้ นคนแรก คือ พ่อ หมา
เพียอา มีการตั้งหลักบ้านในครั้งแรก ปี 2479 ก็ได้มีการสร้างวัดขึ้น ชื่อว่าวัดบ้านกลางฮุงโดยมีพระ
อาจารย์ลุย เป็ นเจ้าอาวาสคนแรก การปกครองกันในสมัยนี้จะมีผใู ้ หญ่บา้ นเป็ นศูนย์กลางดูแลความ
สงบเรี ยบร้อยในหมู่บา้ นและรับข้อ มูลข่าวสารภายนอกมาสื่ อ สารหรื อ บอกต่อให้ลูกบ้านฟั ง ใน
ระยะแรกของยุคนี้ สภาพความเป็ นอยูแ่ ละสภาพพื้นที่ยงั ไม่มีความแตกต่างจากยุคก่อนมากนักแต่
หลังจากที่มีการสร้างทางรถไฟการคมนาคมสะดวกสบายมากกว่าเดิม จึงทําให้ชาวบ้านเริ่ มที่จะนํา
สินค้าออกไปขายในเมืองแต่สินค้ายังมีไม่มากนักของที่นาํ ออกไปขายเช่น ข้าวและพืชผัก
พ.ศ. 2480 - 2500 การพั ฒนาการ ในช่ ว งนี้ เหตุ การณ์ ที่ สําคัญ ที่ ทาํ ให้ชุ ม ชนเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากภัยธรรมชาติและการพัฒนาของเมืองขอนแก่น กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. 2480 เกิด
โรคระบาด สัตว์เลี้ยงทั้งวัวและควายล้มตายโดยไม่ทราบเป็ นจํานวนมาก ลักษณะของโรคระบาด
นี้คือ วัวจะมีอาการเหนื่อยหอบ ไม่กินหญ้า แล้วผอมตายในที่สุด ปี พ.ศ. 2481 นํ้าท่วมใหญ่ชาวบ้าน
ต้องกินเผือกมันกลอยแทนข้าว ทั้งยังขาดแคลนนํ้าดื่มอี กด้วย บางครอบครัวต้องอพยพไปบ้าน
ใหม่เพราะนํ้าท่วมพื้นที่ไม่สามารถทําการผลิตได้หรื อแม้แต่ไม้ยนื ต้นที่ปลูกไว้ก็ถูกนําท่วมได้รับ
ความเสี ยหายแทบทั้งหมด แต่หลังจากนํ้าลดแล้วในปี ต่อ มา พื้นที่ที่ถูกนํ้าท่วมก็โล่ งเตียนเพราะ
ต้นไม้ตายเกือบหมดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริ มลําห้วยหรื อหนองนํ้า จึงทําให้ชาวบ้านมีที่ดินทํากินเพิ่ม
มากขึ้น นอกจากชาวบ้านกลางฮุงแล้วยังมีชาวบ้านจากหมู่บา้ นใกล้เคียงเข้ามาจับจองที่ดินทํากิ น
และมีการครอบครองพื้นที่แบบถือกรรมสิ ทธิ์เกิดขึ้นทําให้การทํานาในระบบหมุนเวียนเปลี่ยนกัน
ทํา กิ น นั้น หายไปในช่ ว งนี้ ส่ วนพื้น ที่ที่ ไ ม่ ถู กนํ้า ท่ วมมี ส ภาพเป็ นดอนป่ าไม้ย งั มี ค วามสมบู ร ณ์
เหมือนเดิม แต่พ้นื ที่โคกถูกบุกเบิกมากยิง่ ขึ้นเพราะขณะที่น้ าํ นํ้าท่วมพื้นที่นานั้นชาวบ้านจะช่วยกัน
ถางป่ าเพือ่ จะได้มีพ้นื ที่ปลูกข้าวไร่ กิน จึงทําให้พ้นื ที่ป่าไม้ลดลง เมื่อชาวบ้านมีที่ดินทํากินเพิม่ ขึ้น
ผลผลิตจึงมีมากขึ้นตามมาด้วย เมื่อผลผลิตข้าวมีมากขึ้นชาวบ้านจึงมีการจัดการผลผลิตด้วยวิธีการ
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ขายประกอบกับการคมนาคมเริ่ มสะดวกสบายมากขึ้นจึงมีกลุ่มพ่อค้าแม่คา้ เดินทางด้วยเท้านําของ
ไปขายตลาดเมืองขอนแก่น
พ.ศ. 2500 - 2512 ยุคเครื่องจักร เครื่ องจักทางการเกษตร และเครื่ องสู บนํ้าเริ่ มมีบทบาทใน
ภาคการผลิตแต่ยงั มีการใช้แรงงานสัตว์เข้ามาช่วยงานอยู่ ยุคนี้มีเหตุการณ์สาํ คัญหลายอย่างเกิดขึ้น
เช่น
รู ปแบบการผลิตมุ่งเน้นไปที่การผลิตเพื่อขายมากขึ้นแต่ในช่วงนี้ ยงั ไม่มีการใช้สารเคมีแต่
สภาพความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านยังไม่มีความแตกต่างไปจากเดิมมากนัก ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่ องของเครื่ องมือเครื่ องใช้มีความหลากหลายและแปลกใหม่มากยิง่ ขึ้น เช่น มีไฟฉาย มีวทิ ยุฟังเป็ น
ต้นเพราะสภาพพื้นที่ยงั คงมี ทรัพยากรที่อุ ด มสมบูร ณ์ อ ยู่และที่สําคัญคื อ ยังมี น้ ําท่วมอยู่เช่ นเดิ ม
ถึงแม้จะมีการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ เมื่อปี พ.ศ. 2507 แล้วก็ตาม ส่ วนการพึ่งพิงอาหารจากธรรมชาติ
ยังคงมีอยูเ่ ช่นเดิม แต่ปลาในลํานํ้าพองเริ่ มหายากขึ้น
พ.ศ. 2512 – 2521 ยุคชลประทาน ในช่ วงนี้ เริ่ มมี ระบบชลประทานเข้ามาในพื้นที่ซ่ ึ ง
หลังจากสร้ างเขื่ อ นอุ บ ล รัต น์แ ล้ว เสร็ จ ก็ ไ ด้มีก ารสร้ าง เขื่อ นหนองหวายดําเนิ น งานโดยกรม
ชลประทาน แล้วสร้างคลองส่งนํ้าสายใหญ่ สายซอยและคูส่งนํ้ามีคลองส่ งนํ้าสายใหญ่ 2 สายคือฝั่ง
ซ้ายก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2522 และฝั่งขวาก่อสร้างแล้วเสร็ จเมื่อ พ.ศ. 2515 ซึ่ งในระบบส่ งนํ้า
ฝั่งขวานี้ ได้ส่งนํ้าเข้ามาใช้ในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งบ้านกลางฮุงรับนํ้าจากคลองส่ งนํ้าฝั่งขวา
นี้ เอง จากการที่ มี ค ลองชลประทานเข้า มาในพื้น ที่ ใ นช่ ว งแรกยัง ไม่ ไ ด้ท าํ ให้ช าวบ้า นมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอะไรมานัก เพราะระบบส่ งนํ้ายังไม่สมบูรณ์ คือไม่สามารถกระจายนํ้าได้อย่างทัว่ ถึง
เพราะสภาพพื้นที่ยงั คงเป็ นเหมื อนเดิ ม คือ มีที่โนน ที่ลุ่ม และที่โคก ที่ดอนและหนองนํ้าอยู่มาก
ประกอบกับพื้นที่ป่ายังคงมีสภาพที่สมบูรณ์อยูม่ ากถึงแม้จะลดลงอย่างมากจากอดีตที่เคยมี จนมาถึง
ปี พ.ศ. 2516 มีรถไถเดินตามเข้ามาในหมู่บา้ นทําให้ชาวบ้านสามารถบุกเบิกพื้นที่ทาํ กินได้มากขึ้น
2520 - 2521 มีการจัดรู ปที่ดินโดยใช้เครื่ องจักรขนาดใหญ่เข้ามาบุกเบิกพื้นที่มีการปรับพื้นที่นาให้
เรี ยบ ซึ่ งมีเงื่อ นไขว่าชาวบ้านจะต้อ งจ่ายค่าจัดรู ปที่ดินไร่ ล ะ 600 บาท มี ระยะเวลาในการผ่อ น
ชําระ 15 ปี ซึ่งจากเงื่อนไขนี้ เองที่ทาํ ให้ชาวบ้านมีหนี้ สินผูกพัน กับหน่ วยงานราชการมาจนถึงทุก
วันนี้ และจากเงื่อนไขนี้เองที่ทาํ ให้ชาวบ้านทั้งชุมชนมีหนี้สินเกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก ซึ่งดําเนินการโดย
บริ ษทั หลานหลวงด้วยการรับเหมางานจากสํานักงานจัดรู ปที่ดินจังหวัดขอนแก่น วิธีการจัดรู ปที่ดิน
โดยการใช้เ ครื่ อ งจัก รขนาดใหญ่ ท้ ัง รถแทรกเตอร์ รถแม็ ค โค ทํา การปรั บ พื้น ที่ ใ ห้ร าบเรี ย บ
สมํ่าเสมอ แล้วสร้างคูดินคล้ายกับการสร้างถนนหลังจากนั้นจึงขุดคลองบนคูน้ ัน แล้วเรี ยกคูน้ ี ว่า คู
นํ้า แล้วถ้าพื้นที่ใดเป็ นหนองนํ้าก็จะนําดินไปถมหรื อพื้นที่ใดเป็ นที่โนนก็จะขุดดินออก ซึ่ งการทําคู
นํ้านี้จึงทําให้มีถนนเข้ามาในพื้นที่และครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีคูน้ าํ ไปถึง การจัดรู ปที่ดินนอกจากจะ
ขุดโนนและถมดินแล้วบางแห่งจะมีการเปลี่ยนทางนํ้าแล้วขุดคลองระบายนํ้าแทน ทําให้สภาพพื้นที่
เปลี่ยนไปทั้งหมด จากพื้นที่ป่าทามกลายเป็ นพื้นราบซึ่งการจัดรู ปที่ดินนี้ ทาํ ขึ้นเพือ่ ปรับพื้นที่สาํ หรับ
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การปลูกข้าวโดยเฉพาะซึ่ งหลังจัดรู ปแล้วเสร็ จเกิดเหตุการณ์น้ าํ ท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2521 ในเดือน
ตุลาคม -ธันวาคม หลังจากมีการจัดรู ปแล้วระบบการผลิต ส่วนมากเป็ นปลูกข้าวนาปี เมื่อเกี่ยวข้าว
แล้วเสร็จจะมีพชื ชนิดใหม่เข้ามาเช่น ถัว่ เหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น ส่ วนพืชผักอื่นๆยังคงมี
การปลู กเช่ นเดิ ม แต่จ ะมี ก ารปรั บเปลี่ ย นเมล็ ดพันธุ์ ส่ ว นไม้ยืน ต้นชาวบ้า นต้อ งเริ่ มปลู กใหม่
หลังจากถูกไถทั้งเมื่อตอนจัดรู ปที่ดิน จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ทาํ ให้แหล่งอาหารจาก
ธรรมชาติ สู ญ เสี ย แทบทั้ง หมดแต่ ใ นช่ ว งแรกสั ต ว์น้ ําและพื ช ผัก ตามธรรมชาติ ย งั ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมากนัก วิถี ชีวิตของชาวบ้านยังถือ ได้ว่าอยูใ่ นช่วงของการปรับตัวให้เข้ากับระบบ
นิเวศน์ใหม่ที่พ่งึ เกิดขึ้นในพื้นที่ เพราะการใช้เครื่ องจักรเข้ามาทํางานทําให้สภาพพื้นที่แปลงแปลง
อย่างรวดเร็ ว เพียงไม่ ถึงวันก็สามารถทําให้พ้ืนที่ป่ าหมดไปได้ ประกอบกับรู ปแบบการผลิ ต ที่
เปลี่ยนไปทําให้ชาวบ้านยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพอยูแ่ ละที่สาํ คัญคือ การเปลี่ยนพันธุ์ขา้ ว
ที่เคยปลู กมาเป็ นข้าว กข.6 ซึ่ งยังไม่ เคยปลู กเลยในพื้นที่ทาํ ให้ผลผลิตที่ได้ไม่ ดีนักและในปี พ.ศ.
2521 เกิ ดนํ้าท่วมใหญ่พ้ืน ที่เกษตรได้รับความเสี ย หายทั้งหมดชาวบ้านอยู่ใ นสภาวะขาดแคลน
อาหารทั้งข้าว และกับข้าว ไม่มีที่หาอาหารหรื อแหล่งอาหารจากธรรมชาติ และไม่มีพ้ืนที่ปลูกข้าว
ไร่ หรื อพันธุข์ า้ วไร่ เหมือนเช่นอดีตที่ผา่ นมา
พ.ศ. 2522 - ปัจจุบัน ยุคข้ าวพันธุ์ดี หลังจากเกิดนํ้าท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในปี ต่อมามี
หน่ วยงานราชการ เข้ามาเพื่อทําการช่วยเหลือเกษตรกรหรื อ ฟื้ นฟูเกษตรกรหลังนํ้าท่วม มีการให้
ชาวบ้านกูเ้ งินเพือ่ ลงทุนประกอบอาชีพ มีการส่งเสริ มให้ปลูกข้าวพันธุด์ ี เช่นข้าวมะลิ 105 และปลูก
ข้าวนาปรังเป็ นต้น นอกจากนี้ มีการสนับสนุนให้ชาวบ้านได้ทาํ การผลิตอย่างเต็มรู ปแบบตามระบบ
การผลิ ต ในเขตชลประทาน คื อ มี ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง งบประมาณและปั จจัย การผลิ ต ที่ มี ท้ ั ง
เครื่ องจักรกล สารเคมีทุกรู ปแบบทั้งปุ๋ ยเคมี สารกําจัดวัชพืชและศัตรู พืชรวมทั้งสารเคมีที่ช่วยใน
การเร่ งการเจริ ญเติบโตอีกนานาชนิ ด สภาพพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงจนแทบไม่ มี
หรื อบางอย่างอาจจะสู ญพันธุ์ไปแล้วก็ได้ รู ปแบบการผลิตในช่วงแรกของยุคนี้ เป็ นเริ่ มมีการปลูก
ข้าวนาปรังครั้งแรกในปี 2522 แต่ในขณะนั้นเป็ นการปลู กข้าวเพื่อ กิ นเนื่ อ งจากชาวบ้านอดข้าว
ในช่วงที่มีน้ าํ ท่วม
ปี 2523 นํ้าก็ท่วมพื้นที่อีกข้าวนาปี ไม่ได้เก็บเกี่ยว ชาวบ้านต้องปลูกข้าวนาปรังอีกครั้ง
ปี 2524 พันธุข์ า้ วนาปรังที่ปลูก คือ ข้าวกข. 10 และ กข. 23 ซึ่ งในขณะนั้นมีการใช้แรงงาน
สัตว์อยูม่ ากโดยเฉพาะการใช้ควายไถและคราดนา การทํานาปี ก็ยงั มีการปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนบ้านอยู่
ถึงแม้หน่วยงานราชการ จะสนับสนุนให้ปลูกข้าวพันธุ์ กข. 6 อยูก่ ็ตาม
ปี . 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2539 ยุคปรั บเปลี่ยน ชาวบ้านยังไม่ มีการปลูกข้าวนาปรังแต่อย่างใด
การทําเกษตรกรรมในพื้นที่บา้ นกลางฮุงนั้นเป็ นการปลูกข้าวนาปี สลับกับปลู กพืชผักในช่ วงฤดู
หนาวแต่เป็ นการปลูกเพื่อกิน การปลูกพืชเพื่อขายยังไม่นิยมแพร่ หลายมากนัก พืชผักที่ปลูกเช่น
แตงกวา ผักกาด พืชผักสวนครัว ได้แก่ หอมกระเทียมปลูกแล้วเก็บไว้กินให้ตลอดทั้งปี สารเคมีที่
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ใช่เป็ นเพียงสารกําจัดแมลงบางชนิ ด จนถึง ปี พ.ศ. 2531 ธนาคาร ธกส. ได้เข้ามารับสมัครสมาชิก
แล้วให้กู้เงินเพื่อการลงทุน และสนับสนุ นให้ชาวบ้านทําเกษตรผสมผสาน ชาวบ้านมี การมีการ
พัฒนาพื้นที่ เช่น การขุดสระ และปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้นบนคูนา เช่น มะม่วง ลําไย พันธุข์ า้ วอีดอ เป็ น
ต้น การส่งเสริ มด้านการเลี้ยงสัตว์เช่น การเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่และโคนมในลักษณะเลี้ยงแบบฟาร์มใน
รู ปแบบ การส่ งเสริ มให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเช่นนี้ ทาํ ให้ชาวบ้านเป็ นหนี้ อย่างน้อย
รายละ หนึ่งแสนบาท ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านบางรายมีภาระหนี้ สินติดพันธ์ มาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วง
ปี พ.ศ. 2535 - 2539 ศูนย์ขยายพันธุพ์ ชื ที่ 17 จังหวัดขอนแก่น เข้ามา สนับสนุ นให้ชาวบ้านปลูกถัว่
เหลืองเพื่อนําไปทําเป็ นเมล็ดพันธุ์ โดยให้ชาวบ้านปลูกแล้วศูนย์จะเป็ นผูร้ ับซื้ อ พ.ศ. 2540 จนถึ ง
ปั จจุ บนั ชาวบ้านหัน มาปลู ก ข้าวนาปรัง ชาวบ้า นจึ งมี ก ารปลู ก ข้า วนาปรั งโดยใช้พนั ธุ์ ไชยนาท
ปทุมธานีขา้ วสุพรรณบุรี ข้าวพิษณุ โลก ในระยะแรกของการทํานาปรังยังไม่มีปัญหาเรื่ องโรคและ
แมลงมากนัก จนถึง ปี พ.ศ. 2541 - 2542 มีเหตุการณ์น้ าํ ท่วมพื้นที่ติดต่อกัน 2 ปี หลังจากนั้นการทํา
นาปี มีหอยเชอรี่ ที่เป็ นศัตรู พืชชนิ ดใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่ ซึ่ งหอยเชอรี่ น้ ี จะกัดกินต้นอ่อนของข้าว
หรื อ ข้าวที่ปักดําแล้วเสร็ จใหม่ๆ ได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งในครั้งแรกชาวบ้านยังไม่ ไ ด้จริ งจังหรื อ
กังวลใจกับการระบาดของหอยเชอรี่ ม ากนัก แต่หลังจากที่ชาวบ้านได้เห็นการทําลายต้นข้าวและ
ขยายพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้างแล้วทําให้ชาวบ้านได้รับปั ญหาและถือว่าปั ญหาหอยเชอรี่ กดั กินต้นข้าว
นั้นเป็ นปั ญหาหลักในการทํานามาจนถึงปั จจุบนั
สภาพสั งคม
ประชากรครัวเรือนและประชากร
บ้านกลางฮุงมี จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด 96 ครัวเรื อน จํานวนประชากร 454 คนแบ่งเป็ น
ชาย 220 คน หญิง 224 คน
การตั้งบ้ านเรือน
การตั้งบ้านเรื อนของชาวบ้านกลางฮุงจะตั้งบ้านเรื อนรวมกันเป็ นกลุ่มชุมชนโดยไม่มีการ
แบ่งกลุ่มหรื อแบ่งคุม้ เนื่องจากจํานวนครัวเรื อนยังมีนอ้ ยแต่การตั้งบ้านจะขยายตัวตามถนนจากด้าน
ทิศใต้ มาทางทิศเหนือและในปี 2552 นี้ มีบา้ นเรื อนที่ต้งั ใหม่ที่ขยายออกไปทางด้านทิศตะวันออกอีก
3 หลังคาเรื อน สภาพบ้านเรื อนส่วนใหญ่เป็ นบ้าน 2 ชั้น ข้างล่างเป็ นปูน ข้างบนเป็ นไม้ ถ้าบ้านชั้น
เดียวจะเป็ นบ้านปูน
เส้ นทางคมนาคมและการติดต่ อกับภายนอก
บ้านกลางฮุ งมี ถนนสามารถสัญจรออกได้ 2 ทาง คือ เส้นทางที่ 1 ทางด้านทิศเหนื อ เป็ น
ถนนลู กรัง ซึ่ งเป็ นคู คลองชลประทาน และสามารถใช้ติดต่อ กับหมู่ บา้ นอื่ นๆอี กหลายหมู่ บา้ น
เส้นทางที่ 2 ทางด้านทิศใต้ บ้านกลางฮุง ไปบ้านหนองค้า สภาพถนนเป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
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สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็ นถนนเส้นเดิมที่ชาวบ้านใช้ต้ งั แต่อดีต จนถึงปั จจุบนั ถนนสายนี้ ไป
บ้านหนองค้าระยะทางจากบ้านกลางฮุงไป บ้านหนองค้า ประมาณ 300 เมตร และยังเป็ นเส้นทางที่
รถโดยสารใช้สญ
ั จรอีกด้วย
วัฒนธรรมและประเพณี
ชาวบ้านกลางฮุง นับถือศาสนาพุธมีวฒั นธรรมความเชื่อตามหลักพุทธศาสนา ชาวบ้านมี
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันสามารถว่ายวานให้ช่วยงานต่างๆได้โดยไม่คิดค่าแรง
คนในหมู่บา้ นจะเป็ นญาติพี่น้องกัน แม้จะมาจากชาวบ้านจากหมู่บา้ นอื่นแต่เมื่อเข้ามาอยูอ่ าศัยใน
หมู่บา้ น ชาวบ้านจะถือเป็ นญาติพนี่ อ้ งกัน เมื่อมีประเพณี หรื อกิจกรรมส่วนรวมชาวบ้านจะร่ วมแรง
ร่ วมใจกัน หรื อเมื่อมีงานทั้งงานบุญหรื อ งานศพและงานมงคลสมรสต่างๆชาวบ้านจะหยุดทํางาน
แล้วจะมาช่วยงานจนงานแล้วเสร็ จ เพราะบ้านกลางฮุ งเป็ นบ้านขนาดเล็กมีประชากรน้อยซึ่ งส่ วน
หนึ่งก็ออกไปทํางานต่างถิ่นหรื องานในตัวเมืองขอนแก่น
การทําการเกษตรก่ อนมีระบบชลประทาน
ยุคก่ อนมีคลองชลประทาน 2440 – 2509 การทําการเกษตรของชาวบ้านกลางฮุงในยุคนี้
เป็ ยุคที่ชาวบ้านยังคงเน้นการผลิตที่พ่งึ ตนเอง มีความหลากหลายในระบบการผลิต และเป็ นการผลิต
ที่มุ่งสร้างความมัน่ คงด้านอาหารให้กบั ครอบครัว เป็ นหลัก มีวถิ ีการผลิตที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
ที่มีความแตกต่างกัน รายละเอียดด้านระบบการผลิต ปั จจัยการผลิต กระบวนการผลิต เป้ าหมายการ
ผลิต ระบบนิเวศในพื้นที่ และความเชื่อด้านการเกษตร มีดงั นี้
1.ระบบการผลิต
ในช่วงแรกของยุคนี้ระบบการผลิตมีปัจจัยสําคัญที่สัมพันธ์กบั สภาพพื้นที่เนื่ องจากพื้นที่มี
ความหลากหลายทางระบบนิเวศ คือมีพ้นื ที่โนนหรื อพื้นที่โคก และพื้นที่ทามนํ้าท่วมแทบทุกปี ซึ่ ง
ในยุคนี้ ทรัพยากรทั้งดิน นํ้า และป่ าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะป่ าไม้ ในช่วงแรกเป็ นยุค
บุกเบิกพื้นที่โดยการตัดถางต้นไม้ ซึ่ งมีท้ งั ต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่นไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ยาง ประดู่ แดง
มะค่า เป็ นต้น ซึ่งจะมีมากในบริ เวณที่เป็ นพื้นที่โคกหรื อพื้นที่โนน แต่สาํ หรับพื้นที่ทามจะมีไม้ที่ข้ ึน
หนาแน่น เช่น ต้นทมหรื อทุ่ม ต้นแก ต้นกระโดนนํ้าและป่ าหูลิงเป็ นต้น การบุกเบิกพื้นที่โคกจะทํา
ได้ง่ายกว่าพื้นที่ทาม โดยจะใช้แรงงานคนตัดถางต้นไม้แล้วจุดไฟเผา แล้วจึงทําการเพาะปลูก เช่น
กล้วย มะม่วง ขนุน ส้มโอ มะนาว ส้มเวิ่อ ต้นหมาก ประเภทพืชผัก พริ ก ขิง ตะไคร้ ข่า กระชาย
แมงลัก กระเพรา มะละกอ ฟักทอง แตงช้าง แตงไทย ข้าวโพด ถัว่ ปี ถัว่ หลังแตก ถัว่ พู ถัว่ แระ แล้ว
มีการปลูกพืชเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น คราม หม่อน ต้นป่ าน นอกจากนี้ จะมีการปลูกข้าวไร่ ซ่ ึ งพันธุ์
ข้าวไร่ ที่ปลูกคือ ข้าวเจ้านาสวน ข้าวอีโป๊ ะ สําหรับพื้นที่ทามการบุกเบิกพื้นที่ตดั ต้นไม้ใหญ่ และมี
การขุดรากไม้หรื อรากหญ้าหรื อกําจัดวัชพืชต่างๆออกแล้วจุดไฟเผา บางแห่ งมีสภาพพื้นที่เป็ นดอน
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กลางนํ้าและดอนริ มลํานํ้าโดยเฉพาะลํานํ้าพองและลําห้วยอื่นๆอีก การเพาะปลูกในพื้นที่ทามส่ วน
ใหญ่มีการเตรี ยมพื้นที่สาํ หรับทํานาโดยเฉพาะ พันธุ์ขา้ วที่นาํ มาปลูกมีท้ งั ข้าวเจ้า ข้าวเหนี ยว และ
ข้าวกํ่า นอกจากนี้ บริ เ วณพื้นที่ริม นํ้ายังมี การปลู กพืชอื่ นๆอี ก ด้วย เช่ นพริ ก ฟั กทอง ข้าวโพด
หอม กระเทียมและยาสู บ ซึ่ งมีฤดูการปลูกแตกต่างกันไป แต่แยกประเภทปลูกกออกเป็ นปลูกฤดู
ฝนกับฤดูหนาว แต่พชื ผักสวนครัวนี้ จะปลูกกินตลอดทั้งปี ส่วนการเลี้ยงสัตว์น้ ันก็มีท้ งั เป็ ด ไก่ วัว
ควาย ไว้เป็ นอาหารและใช้งานแต่มีบา้ งที่มีคนมาซื้ อก็ขาย ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นคนในหมู่บา้ นเดียวกัน
หรื อหมู่บา้ นละแวกใกล้เคียง ส่วนการนําออกไปขายข้างนอกในช่วงแรกนั้นยังไม่มี เนื่ องพื้นที่ปลูก
ยังไม่มากผลผลิตจึงมีไว้เพียงสําหรับกินในครอบครัวเท่านั้น แต่ก็มีการแบ่งปั นให้ครอบครัวอื่นบ้าง
หากครอบครัวนั้นมีขา้ วไม่พอกิน จนถึง ช่วงปี พ.ศ. 2482 เป็ นต้นมาจึงมีระบบการขายเข้ามาเป็ น
ส่วนหนึ่งของระบบการผลิตจากการที่มีพ้ืนที่ทาํ กินเพิ่มขึ้นจนทําให้มีผลผลิตมากจนเหลือจากการ
กินในครัวเรื อนผลผลิตส่วนที่เหลือจึงถูกนําไปขายในเมืองขอนแก่นประกอบกับมีจาํ นวนประชากร
เพิ่ม ขึ้ น และที่ สําคัญคือ มี เส้นทางคมนาคมที่ส ามารถเข้าเมื อ งขอนแก่ น ได้ท้ ังเส้นทางเดิ นและ
เส้นทางรถไฟแต่ สําหรั บทางเกวีย นนั้นมี ม านานแล้วเพีย งแต่ผ ลผลิ ต ยังไม่ ม ากพอ นอกจาก
ชาวบ้านจะผลิตอาหารกินเองแล้วยังมีอ าหารจากธรรมชาติ ทั้งพืชผักธรรมชาติ สัตว์ บก สัตว์น้ ํา
และสัตว์ปีกซึ่งมีอยูอ่ ย่างชุกชุมในพื้นที่และสามารถจับมาเป็ นอาหารได้โดยง่ายอีกด้วย
2. ปัจจัยการผลิต
ปั จจัยการผลิตที่สาํ คัญของการทําเกษตรกรรมคือที่ดิน ในช่วงแรกมีการจับจองที่ดินด้วย
การบุกเบิกพื้นที่ส่วนใครจะได้มากหรื อได้นอ้ ยนั้นเป็ นไปตามความสามารถหรื อตามศักยภาพของ
แต่ละครอบครัวเพราะสภาพพื้นที่เหมือนกันทั้งหมด สําหรับพื้นที่ทามนั้นในช่วงแรกการเข้าไปจับ
จองทํากินนั้นมีนอ้ ยเพราะพื้นที่ถูกนํ้าท่วมแทบทุกปี โดยเฉพาะบริ เวณริ มหนองนํ้าหรื อริ มห้วย เช่น
หนองเข หนองกลางฮุง เป็ นต้น แต่ก็ยงั มีการเข้าไปทํากินอยูแ่ ต่จะไม่ถือสิ ทธิ์ครอบครองกล่าวคือ
ครอบครัวใดลงมือทําก่อนก็จะได้ทาํ เฉพาะในปี นั้นแต่ในปี ต่อไปใครจะมาทําก็ได้ และพื้นที่แห่ งนี้
จะถื อ ว่า ไม่ มี ใครเป็ นเจ้า ของแต่โ ดยส่ ว นมากแล้วครอบครัว ที่ ไ ด้ท าํ กิ น ในบริ เวณนี้ มัก จะเป็ น
ครอบครัวที่ไม่มีขา้ วหรื อมีขา้ วไม่พอกิน ซึ่งพื้นที่หนึ่งจะมีชาวบ้านหมุนเวียนเปลี่ยนกันทําทุกปี แต่
หลังจาก ปี พ.ศ. 2481 เป็ นต้นมาการถือสิทธิ์ในระบบนี้ ได้เปลี่ยนไปเป็ นการครอบครองแบบถาวร
สําหรับเครื่ องมือเครื่ องใช้ในช่วงแรกนั้นยังมีไม่มากนัก ของใช้ที่จาํ เป็ นสําหรับการทําเกษตรที่ทุก
ครัวเรื อนต้องมี คือ มีด ขวาน จอบ เสียม เลื่อย จิกหรื อบักขิก มีคนั โซ่สาํ หรับวิดนํ้า มีคุไม้ ที่ทาํ จาก
ไม้ไผ่จกั สาน มีลกั ษณะเหมือนตะกร้า มีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไป แล้วทาด้วยขี้ซี หรื อชันเพือ่ อัดรู รั่ว
ใช้สํา หรับ ตักนํ้า แล้วใช้แรงงานคนเป็ นหลักส่ ว นการใช้แ รงงานสัต ว์น้ ัน ในช่ วงนี้ ยังมี น้อ ยอยู่
เนื่องจากพื้นที่ยงั มีไม่มากและสภาพพื้นที่ยงั มีไม้มากจนไม่สามารถใช้แรงงานสัตว์ได้จนถึงปี พ.ศ.
2482 จึงมีการนําแรงงานสัตว์เข้ามาใช้มากขึ้น สําหรับเมล็ดพันธุ์น้ ันก็มีการเก็บพันธุ์ต่อๆกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ถา้ ปี ใดนํ้าท่วมไม่มีพนั ธุใ์ ห้ปลูกก็จะไปขอจากเพื่อนบ้านคนอื่นที่มีแล้วทุกบ้าน
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ทุกครอบครัวจะไม่มีการหวงเมล็ดพันธุ์ถา้ ใครมีพนั ธุ์ไหนก็จะแบ่งให้กนั ปลูกเป็ นต้นสําหรับพันธุ์
ข้าวที่ชาวบ้านปลูกถ้าเป็ นข้าวไร่ ได้แก่ ข้าวอีโป๊ ะ ข้าวห้าว ข้าวเจ้านาสวนและ ข้าวป้ องแอ้ว พันธุ์
ข้าวนาได้แก่ขา้ วขี้ตมใหญ่หรื อเรี ยกว่าข้าวขี้ตมดํา ข้าวขี้ตมแดงคือมีเปลือกสีแดงแต่ขา้ วกล้องเป็ นสี
ขาว ข้าวขี้ตมกลางหรื อข้าวขาวกลาง ข้าวมันเป็ ด ข้าวเล้าแตก ข้าวรากไผ่ ข้าวพม่า ข้าวกําผาย ข้าว
สันปาตอง ข้าวจําปา ข้าวเหลืองบุญมา ข้าวมะกอก ข้าวสันปาตอง ข้าวดอนางน้อย ข้าวขาวพู ข้าว
กํ่ามีท้งั ต้นสีดาํ และต้นสีขาว ข้าวเจ้าลอย ข้าวเจ้าน้อย ข้าวเจ้าแดงหรื อข้าวปลาลูกคอก ข้าวปลาซิ ว
มีท้ งั ข้าวเหนี ยวและข้าวเจ้า ปั จจุบนั พันธุ์พ้ืนที่บา้ นเหล่ านี้ เหลื อเพียงพันธุ์ขา้ วสันปาตองเท่านั้น
เพราะสภาพพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจนหมดสิ้ นแล้ว สําหรับการปรับปรุ งบํารุ งดินชาวบ้านใช้ปุ๋ย
คอกอย่างเดียวเท่านั้นเนื่องจากพื้นที่มีการบุกเบิกใหม่ประกอบกับบางแห่งเป็ นดินริ มหนองนํ้าซึ่ งจะ
มีตะกอนซากพืชต่างๆมาทับถมกันทุกปี ทําให้ดิน มีความอุ ดมสมบูรณ์ การปรับปรุ งบํารุ งดินและ
การดูแลรักษาพืชที่ปลูกไม่ยงุ่ ยากมากนักหรื อแทบจะเรี ยกได้ว่าไม่ตอ้ งดูแลอะไรเลย นอกจากการ
ให้น้ าํ ส่วนการใส่ ปุ๋ยคอกนั้นก็มีบา้ งมีการใช้บา้ งกับพืชบางชนิ ด เช่นยาสู บ ข้าวโพด ฟั กทองหอม
กระเทียม แต่ใช้ในปริ มาณที่นอ้ ยมากเพราะจะใช้หรื อไม่น้ นั ก็ได้ปริ มาณผลผลิตไม่ต่างกันมากและ
ที่สาํ คัญคือไม่ค่อยมีศตั รู พชื หรื อวัชพืชเหมือนเช่นในปั จจุบนั นี้
3. กระบวนการผลิต
จากสภาพพืน้ ที่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศจึงทําให้กระบวนการผลิต
และวิธีการผลิตในภาคการเกษตรมีความแตกต่างกัน สามารถแบ่งลักษณะพื้นที่ได้เป็ นดังนี้
1. พื้น ที่ โนนหรื อพื้น ที่โ คก ตั้ง บ้ าน ทํ า สวน ทํ าไร่ การใช้ป ระโยชน์ใ นพื้น ที่น้ ี คื อ การ
ก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยและปลูกพืชผักสวนครัวหรื อพืชผักอื่นๆ และปลูกข้าวไร่ ซึ่ งมีฤดูกาลเพาะปลูก
แตกต่างกันไป เช่น ในช่วงเข้าฤดูหนาวจะปลูกหอม กระเทียม ยาสู บ ขั้นตอนการเตรี ยมพื้นที่ปลูก
จะทํากันในช่วงเดือน 5 ก่อนฝนตก แล้วเมื่อฝนตกจึงทําการปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว
การเตรี ยมพื้นที่น้ นั จะทําในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ เริ่ มจากการตัดหญ้า การดายหญ้า และตัดกิ่ง
ไม้หรื อ ต้นไม้ แล้วใช้ไ ฟเผา หลังจากนั้นจึงเป็ นการขุดหลุ ม แต่มีพืชบางประเภทที่ตอ้ งทําเป็ น
แปลง เช่น หอม กระเทียม ผักกาดฮิ่น ผักกาดจ้อน เป็ นต้น สําหรับขั้นตอนการปลู กนั้นพืชชนิ ด
อื่นๆที่ปลูกมีอยูอ่ ีกหลายชนิด เช่น ข้าวไร่ คราม หม่อนเลี้ยงไหม สัปปะรดหรื อไม้ผลต่างๆจะทําใน
ลักษณะขุดหลุมปลูก แต่สาํ หรับการปลูกข้าวไร่ น้ นั จะเริ่ มต้นเตรี ยมพื้นที่ด้วยการทําให้พ้ืนที่โล่ ง
เตียนก่ อ นจึงปลู ก โดยขุดหลุ ม หยอดเมล็ดหรื อ ใช้ไ ม้เสี ย บให้เป็ นรู แล้วจึงหยอดเมล็ดลงไป ซึ่ ง
ชาวบ้านเรี ยกวิธีการปลูกเช่ นนี้ ว่า “ การสักหลุ่ ง ” การดูแลรักษาข้าวไร่ น้ ันชาวบ้านจะคอยกําจัด
วัชพืช ด้วยการใช้จอบหรื อเสียมขุดออก แล้วรอเก็บเกี่ยว ซึ่งการปลูกข้าวไร่ น้ นั จะเริ่ มปลูกตั้งเดือน
6 แล้วจึงเกี่ยวในเดือน 10 ส่วนพืชอื่นๆที่ปลูกในบริ เวณนี้ จะมีวธิ ีการปลูกเหมือนกันคือ การขุดหลุม
แล้วปลูกโดยเฉพาะประเภทไม้ยนื ต้น และนิ ยมปลูกกันมากในช่วงเดือน 6 หรื อในต้นฤดูฝน เช่ น
มะม่วง ขนุน หมาก มะนาว หม่อน คราม หมาก เป็ นต้น การปลูกหม่อนปลูกเดือน 6 โดยใช้กิ่งปั ก

41
ชํา ข้างๆสวนหม่อนจะปลูกครามไว้สาํ หรับ ย้อมผ้าและปอป่ านสําหรับฟั่ นเชือก แล้วมัดรวมหาบ
เอามาแช่น้ าํ ในไห 2 คืนเอาออก เอากาบหอยมาเผาไฟเป็ นปูนขาวผสมนํ้าปั้ นเป็ นก้อนเอาใส่ เพื่อให้
ครามมีสีดาํ มากขึ้นพักไว้ 1 คืน ใช้ผ่าขาวกรอง ทิ้งไว้ 2 คืน ครามจะจับกันเป็ นก้อนหรื อเป็ นแผ่น
เก็บใส่ไห เมื่อเวลาจะย้อมผ้าจะทํานํ้าดั้งหรื อนํ้าด่างก่อน การทํานํ้าดั้งนั้นจะนําหัวกล้วยและผักโหม
หรื อผักขมแห้งมาเผาไฟให้เป็ นขี้เถ้า เมื่อได้ข้ ีเถ้าแล้วจะนํามาใส่ หม้อ เรี ยกว่าหม้อทํานํ้าดั้ง หม้อนํ้า
ดั้งนี้จะเจาะรู เล็กๆหลายรู ให้น้ าํ ไหลผ่านได้ เมื่อเอาขี้เถ้าใส่ หม้ออัดให้แน่ นแล้วจึงคอยๆเทนํ้าลงใส่
ให้น้ าํ ไหลผ่านขี้เถ้าออกทางรู ที่เจาะไว้ตรงก้นหม้อ แล้วจะได้น้ าํ ดั้งหรื อนํ้าด่าง เมื่อได้น้ าํ ดั้งแล้วจะ
นํามาผสมกับครามโดยใช้หม้อ เรี ยกว่าหม้อนิ ล แล้วใช้มือคนหรื อกวนให้ครามกับนํ้าดั้งเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน แล้วจึงนําผ้าฝ้ ายลงมาแช่ในนํ้าคราม เรี ยกว่าการย้อมคราม แล้วจึงนําผ้าไปตากให้แห้ง จึง
จะได้ผา้ ฝ้ ายสีคราม นอกจากนี้ ยงั มีการปลูกมันแกวหรื อมันเทศและมันสาคูไว้กินอีกด้วย
2. พืน้ ที่ล่ ุม ทํานา กับหากิน ซึ่งในช่วงเดือน เมษายน – เดือนพฤษภาคม ชาวบ้านจะเตรี ยม
พื้นที่เพาะปลูกด้วยการทําพื้นที่ให้เตียน มีการตัดหญ้าหรื อต้นไม้ กิ่งไม้ต่างๆแล้วจึงจุดไฟเผาเพื่อรอ
นํ้าฝน แต่สาํ หรับบางครอบครัวที่มีที่นาอยูร่ ิ มหนองนํ้าหรื อแหล่งนํ้ายกเว้นลํ้านําพอง จะทําคูนาเพื่อ
แล้วจะใช้จอบขุดหรื อใช้ควายไถนาแล้วคราดถือเป็ นการเตรี ยมพื้นที่สาํ หรับตกกล้า เมื่อกล้ามีอายุ
ครบเดือนจึงจะทําการดํานาต่อไป โดยส่วนใหญ่จะดํานาเสร็ จก่อนเดือนสิ งหาคม เพราะพื้นที่นายัง
มีไม่มากนักหรื อรอให้มีน้ าํ ก่อนจึงจะทําการเพาะปลูก เมื่อดํานาเสร็จแล้วก็คอยดูแลในเรื่ องนํ้าไม่ให้
ข้าวขาดนํ้าหรื อไม่ให้น้ ําท่วมด้วยการใช้คนั โซ่ วิดนํ้าเข้าหรื อออกจากแปลงนา หรื อในบางครั้งที่
ชาวบ้านจะชักชวนกันหลายๆคนไปทําคันดินให้สูงขึ้นเพือ่ ป้ องกันไม่ให้น้ าํ ท่วมนา การเลือกพันธุ์
ข้าวให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่น้ ันเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญที่ชาวบ้านให้ความเอาใจใส่ มาก เพราะหาก
เลือกพันธุข์ า้ วที่ไม่ถูกกับลักษณะของพื้นที่จะไม่ได้เก็บเกี่ยว เช่นพื้นที่ลุ่มมีน้ าํ ท่วมสู ง เจ้าของนาจะ
ใช้ขา้ วพันธุ์ข้ ีตมใหญ่ ข้าวเจ้าลอย เป็ นต้น หรื อพื้นที่มีลกั ษณะเป็ นนาโนนหรื อนาเขิน คือมีระดับ
พื้นที่ที่อยูส่ ูงกว่าพื้นที่ลุ่มหรื อพื้นที่หนองนํ้าก็จะใช้ขา้ วพันธุ์ขา้ วปลาซิ ว ข้าวเหลืองบุญมา ข้าวราก
ไผ่ ข้าวดอนางน้อย สําหรับยาสูบโดยส่วนมากจะปลูกริ มหนองนํ้า เช่นเดียวกันกับ หอม กระเทียม
และผักกาด ประมาณเดือน 12 ซึ่งเป็ นช่วงเดียวกันกับการเกี่ยวข้าว ชาวบ้านบางคนตื่นเช้ามาต้องไป
รดยาสู บก่อ นจึงจะไปเกี่ ยวข้าว เมื่อ ต้นยาสู บสู งประมาณเลยหัวเข่าขึ้นมา จะเก็บยาตั้งแต่ใบแรก
จนถึงใบที่ 3 โคนต้นขึ้นมา เรี ยกว่ายาตีน ใช้ประโยชน์ในการสี ฟันเวลาเคี้ยวหมาก พอต้นยาสู บมี
อายุประมาณ 3 – 4 เดื อ น จึ งจะเก็บ ยากลาง ยากลางนี้ ใ ช้ประโยชน์คือ เก็บไว้แ ลกของกิ น หรื อ
สิ่งของอื่นๆ เรี ยกว่าแลกยา โดยมีชาวบ้านละแวกใกล้เคียง เช่นบ้านสําราญ บ้านไก่นา บ้านเพี้ยฟาน
บ้านตอกแป้ น เป็ นต้นจะนําอาหารเช่น ขี้เหล็ก มะกอก สะเดาเป็ นต้นมาแลกกับยาสู บ ต่อจากยา
กลางเป็ นใบยอดชาวบ้านจะเก็บไว้สูบ
ส่วนการปลูกพืชอื่นๆนั้นไม่แตกต่างกันมากคือการขุดหลุมแล้วจึงปลูก แต่มีพืชบางชนิ ดที่ตอ้ งทํา
แปลง คือผักกาด หอม กระเทียม และยาสูบ เป็ นต้น ซึ่งชาวบ้านนิ ยมปลูกบริ เวณริ มนํ้าในฤดูหนาว

42
ซึ่งอยูใ่ นช่วงกําลังจะเกี่ยวข้าว หลังจากปี พ.ศ. 2500 ลงมาจนถึง ปี พ.ศ. 2509 มีเครื่ องจักรเข้ามาใช้
ในกระบวนการผลิต วิธีการผลิตยังคงทําเช่นเดิมแต่มีเพียงการใช้เครื่ องจักรกล มาแทนแรงงานสัตว์
เช่นนําเครื่ องสูบนํ้ามาแทนคันโซ่ รถไถเดินตามแทนควายไถนาแต่ในช่วงนั้นเครื่ องจักรกลเหล่านี้
ยังมีราคาสูงประกอบกับชาวบ้านเองรายได้ไม่พอที่จะซื้อมาใช้ได้ มีเพียงบางครอบครัวเท่านั้นที่ซ้ื อ
มาใช้แต่โดยส่วนใหญ่ยงั คงใช้แรงงานคนและแรงงานสัตว์เหมือนเดิม
การดําเนินชีวติ ของชาวบ้านนอกจากมีการผลิตในภาคการเกษตรแล้วยังมีการผลิตของใช้
ในครัวเรื อ นที่สําคัญคือการทอผ้าทั้งผ้าผ้ายและผ้าไหมไว้ใช้เองซึ่ งการทอผ้านั้นจะทําตลอดทั้งปี
และการทอเสื่อจะทําหลังจากดํานาเสร็จหรื อหลังเดือนสิงหาคมจนถึงฤดูกาลเกี่ยวข้าวโดยจะนําต้น
ผือมีผือโม่กบั ผือนาที่มีตน้ ใหญ่กว่าผือโม่ที่มีในพื้นที่ มีการนําใบกล้าจากข้าวแล้วตากแห้งมาทํา
หมอนในช่ วงแรกของยุคนี้ การตีเหล็กทําเครื่ อ งใช้ท้ งั มี ด จอบ เคียวเกี่ ยวข้าว ขวานมักจะทํากัน
ในช่วงหลังเกี่ยวข้าวเสร็จ คือช่วงเดือน 3 – เดือน 4 การล่าสัตว์และหาปลาจะทํากันตลอดทั้งปี และมี
วิธีการหาแตกต่างกันไปตามฤดูกาล เช่นการหาปลาในฤดูน้ าํ หลากช่วงเดือน 10 จะทําต้อนโดยจะ
นําไม้ไผ่มาเหลาแล้วใช้เถาวัลย์นิยมใช้เถาซูดหรื อเครื อซูดถักต่อกันเป็ นแพ เรี ยกว่าฝาเผียก ฝาเผียก
นี้ มีความยาวและความสู งแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ความลึกและความกว้างของนํ้า เมื่อทําฝาเผียก
เสร็จ จะนําไม้ไปปั กขวางทางนํ้าบริ เวณที่จะทําต้อน เรี ยกว่าหลักต้อนแล้วนําไม้มามัดกับหลักต้อน
เรี ย กว่า ฮาวต้อ น หรื อ ราวต้อ น แล้ว จึ ง นํา ฝาเผีย กมามัด ใส่ อี ก ที ห นึ่ ง เพื่อ กั้น ปลาไม่ ใ ห้ผ่า นได้
ต่อ จากนั้นจึงนําไซหรื อ ลอบมาวางข้างฝาเผียกเมื่ อ ปลาผ่านเข้ามาก็จะเข้าไปอยู่ในไซหรื อ ลอบ
นอกจากนี้นอกจากนี้เครื่ องมือที่ใช้หาปลาจะมีเบ็ดกับแหส่ วนการหาปลาแบบอื่นก็มีคือการใต้ปลา
หรื อการใช้ไฟส่ องปลาในเวลากลางคืนไฟที่ใช้ส่องเป็ นไฟจากกระบองหรื อใต้ โดยนําขี้ใต้หรื อขี้
กระบองซึ่งทําจากนํ้ามันยางผสมกับขี้เลื่อยหรื อไม้ผเุ รี ยกไม้ผุว่าขี้ขอนดอก นําขี้ขอนดอกมา ขยี้ให้
เป็ นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วผสมกับนํ้ามันยางใช้ไฟจุดให้เกิดแสงสว่างซึ่ งใต้หรื อกระบองนี้ จะมีกนั ทุก
บ้านในยุคต่อมาจึงมีตะเกียงนํ้ามันก๊าดหรื อไฟฉายบริ เวณที่ชาวบ้านไปไต้ปลานี้ ส่วนใหญ่จะอยูใ่ น
ลํานํ้าพองในช่วงฤดูแล้งลํานํ้าพองในช่วงนี้ บางแห่ งมีระดับนํ้าไม่สูงนักคือประมาณไม่เกินหัวเข่า
การไปไต้ปลามักจะไปเป็ นหมู่คณะเมื่ อ พบปลาจะใช้มีดหรื อฉมวกจับปลาปลาที่จบั มักเป็ นปลา
ขนาดใหญ่ เช่นปลาคร้าว ปลาซวย ปลาจอกหรื อปลาโจก เป็ นต้นการหาปลาอีกวิธีหนึ่ งคือการเตะ
ขุ่นซึ่งมักจะทํากันในฤดูหนาว โดยการลงไปกวนนํ้าให้ขุ่นบริ เวณที่มีน้ าํ ไม่มากเมื่อนํ้าขุ่นปลาก็จะ
หาที่ซ่อนซึ่งจะมุดลงในโคลนหรอรอยเท้าแล้วชาวบ้านก็ใช้มือจับหรื อให้เครื่ องมืออย่างอื่นเช่นสุ่ ม
ปลาที่หามาได้นอกจากนํามาเป็ นอาหารแล้วจะมีการนํามาแปรรู ปส่ วนมากจะทําปลาร้าไว้สาํ หรับ
เป็ นเครื่ องปรุ งอาหารและเป็ นสิ่ งของแลกเปลี่ ยนเช่นการการแลกหรื อเกลือ เป็ นต้นเพราะพื้นที่น้ ี
สมัยก่อนเกลือนั้นหายากซึ่งจะมีชาวบ้านทุ่ม บ้านเป็ ดและบ้านฝางนําเกลือมาแลกกับข้าวหรื อปลา
แต่ถา้ ไม่มีใครเอาเกลือมาแลกชาวบ้านจะออกไปซื้ อที่บา้ นส้มโฮง นอกจากนี้ ชาวบ้านมักจะไปหา
กินบริ เวณที่เป็ นดอนเพือ่ จับสัตว์ประเภทแมลงอีกด้วย

43
4. เป้ าหมายการผลิต
ในช่วงแรกการผลิตในภาคการเกษตรเป็ นการทําเพื่อให้มีกินมีใช้ในครอบครัวของตนเอง
เท่านั้นแต่ถา้ ได้มากก็จะแบ่งปั นให้เพือ่ บ้านหรื อญาติพนี่ อ้ งมีบางอย่างที่ผลิตแล้วเก็บไว้สาํ หรับแลก
สิ่งของหรื ออาหารอย่างเช่นยาสูบซึ่งผลิตแล้วเสร็จจะเก็บใส่ไหไว้แล้วรอให้ชาวบ้านจากหมู่บา้ นอื่น
เอาของมาแลกแต่หลังจากปี พ.ศ. 2482 เป็ นต้นมามีพ้นื ที่ในการเพาะปลูกเพิม่ มากขึ้นและการผลิตมี
ความหลากหลายขึ้นและผลผลิตเพิม่ มากขึ้นทั้งชนิดและปริ มาณเพียงพอต่อการบริ โภคในครัวเรื อน
ประกอบกับการสัญจรเข้าออกจากหมู่บา้ นมายังตัวเมือ งขอนแก่นมีความสะดวกสบายขึ้ นและที่
สําคัญคือมีโรงสีขา้ วในหมู่บา้ นใกล้เคียงและมีรถโดยสารในปี พ.ศ. 2501 วิ่งเข้าออกหมู่บา้ นเพื่อพา
พ่อค้าแม่คา้ ไปขายของในตัวเมือง จึงทําให้ชาวบ้านเริ่ มมีการผลิตเพื่อขายมากขึ้นแต่ขณะเดียวกัน
การแลกเปลี่ ยนแบ่งปั นยังมี อ ยู่ในชุ ม ชนส่ วนสิ่ งของเครื่ อ งใช้ เช่ นผ้าไหมหรื อ เสื่ อ ก็ยงั คงทําไว้
เฉพาะใช้ในครอบครัวของตนเองเท่านั้นยังไม่มีการนําออกมาขาย
5. ระบบนิเวศ
สภาพพื้นที่ท้งั หมดมีสภาพเป็ นป่ าสมบูรณ์ระบบนิ เวศมีท้ งั พื้นที่โคกและพื้นที่ทามซึ่ งเต็ม
ไปด้วยป่ าไม้นานาพรรณ พื้นที่โคกหรื อพื้นที่โนน ชาวบ้านจะทําเป็ นที่สร้างบ้านเพราะนํ้าท่วมไม่
ถึงส่วนพื้นที่ที่เหลือจะเป็ นพื้นที่สวน โดยส่ วนมากจะอยูต่ ิดบ้านหรื อบางคนสร้างบ้านไว้ในพื้นที่
สวนของตนเองส่วนพื้นที่ที่เหลือจะเป็ นป่ า เรี ยกว่าป่ าโคก ซึ่ งมีหลายป่ า เช่น ป่ าดอนกลาง ป่ าโคก
ใหญ่ พันธุ์ไ ม้เด่ น ในป่ าโคก คือ ไม้จิ กหรื อ ไม้เต็ง และไม้รัง และมี ไ ม้ชนิ ดอื่ นๆอี ก หลายชนิ ด
ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการหาอาหารอาหารที่ได้จากป่ าโคกได้แก่ เห็ดนานาชนิด และสัตว์ป่านั้นก็
มีหลากหลายชนิดได้แก่อีเหน ลิง ค่าง เม่น เสือ กวาง ฟาน กระต่าย ลิ่น หรื อตัวนิ่ ม พังพอน งูชนิ ด
ต่างๆในส่วนของพื้นที่ทามนั้น มีลกั ษณะเป็ นป่ าทามนํ้าท่วมขังบ้างไม่ขงั บ้างไม้เด่นของพื้นที่ทาม
ได้แก่ ต้นทมหรื อทุ่ม ต้นแก กระโดนนํ้า บางแห่ งมีสภาพเป็ นดอนนํ้าล้อมรอบ บางแห่ งเป็ นดอน
ติดกับลํานํ้า ซึ่งมีหลายสายโดยมีลาํ นํ้าพองเป็ นลํานํ้าสายหลัก ซึ่งพื้นที่ที่อยูต่ ิดกับลํานํ้าพองของบ้าน
กลางฮุ ง ตั้ง แต่ บ ริ เ วณปากห้ ว ยไหซึ่ งมี ส ภาพคดเคี้ ยวตามลั ก ษณะสภาพพื้ น ที่ อ ยู่ ท างด้ า น
ตะวันออกเฉียงเหนือของหมูบา้ นไปจนถึงปากห้วยแข้อยูท่ างด้านทิศตะวันออกของบ้านกลางฮุง มี
ความยาวประมาณ 5 กิ โลเมตร และนอกจากนี้ ยงั มี ลาํ ห้วยอยู่ในบริ เวณที่ดินทํากิ นของชาวบ้าน
กลางฮุง อีกคือห้วยแข้ เป็ นลําห้วยที่ระบายนํ้าจากหนองเขและหนองหวายลงสู่ลาํ นํ้าพอง ความยาว
ของลําห้วยประมาณ 2 กิโลเมตร และนอกจากนี้ยงั มีหนองนํ้าหรื อแอ่งนํ้าอีกหลายแห่ ง ได้แก่หนอง
กะฮุง หนองบักยวน หนองเข และหนองหวาย อาหารที่มีในพื้นที่ทาม มีท้ งั สัตว์ป่า สัตว์ปีก สัตว์
นํ้าและสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งนํ้า สําหรับสัตว์ป่านั้นมีหลากหลายชนิ ดเหมือนกับพื้นที่โคกแต่ไม่มีกวาง
และฟานเท่านั้น นอกจากนี้ยงั มีแมลงอีกหลายชนิด ซึ่งสัตว์ทุกชนิดที่กล่าวมาข้างต้นชาวบ้านจับมา
ทําอาหารกิ นกันในครอบครัวแต่ส่วนใหญ่แล้วจะกิ นปลามากกว่าสัตว์ชนิ ดอื่น นอกจากอาหาร
ประเภทสัตว์แล้วยังมีพืชที่เป็ นอาหารอยูอ่ ีกมากซึ่ งมี ท้ งั พืชผักกิ นใบ และพืชกินหัวประเภทมัน
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ต่างๆเช่นมันแซง มันฮืด มันเพิง กลอย เผือก อีกรวมถึงผลไม้ป่าอีกหลายชนิ ด จากสภาพพื้นที่
ที่เต็มไปด้วยลํานํ้าและหนองนํ้าทําให้พ้ืนที่ทามซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลุ่มตํ่าอยูแ่ ล้วถูกนํ้าท่วมเป็ น
ประจําโดยเฉพาะในปี ที่มีฝนตกชุก ลักษณะของการเกิดนํ้าท่วมจะเริ่ มจากพื้นที่ที่อยูบ่ ริ เวณริ มหนอง
จากการที่น้ ําเข้ามายังพื้นที่จาก 2 แหล่ง คือนํ้าที่ไ หลลงมาตามลําลํานํ้าพองแล้วจะไหลเข้ามาใน
พื้นที่ตามลําห้วยเข้ไหลเข้าหนองเข หนองหวาย แล้วนํ้าที่ลงมาในพื้นที่อีกสายหนึ่งมาจากพื้นที่โคก
โดยจะไหลมาตามร่ องนํ้าชาวบ้านเรี ยกร่ องนํ้านี้ ว่า ฮ่อมคูขาด แล้วนํ้าจากฮ่อมคูขาดจะไหลลงมาที่
หนองบักยวน แล้วแยกออกเป็ น 2 สาย สายหนึ่งไหลลงหนองกะฮุง แล้วไหลลงหนองค้า สายที่สอง
จากหนองบักยวน จะไหลลงหนองหวาย มาหนองเขลงมาตามร่ องกระหนวน ลงมาห้วยแข้ แล้ว
ไหลลงแม่น้ าํ พอง แต่ในฤดูน้ าํ หลาก นํ้าพองจะหนุนเอ่อท่วมเข้ามาจนถึงหนองบักยวน แล้วจะไหล
ลงหนองกะฮุง ลงหนองค้า จากหนองค้าจะไหลลงมาห้วยใหญ่ ในพื้นที่บา้ นนางาม แล้วห้วยใหญ่
จะไหลลงสู่ ลาํ นํ้าพองอี กครั้งหนึ่ ง ซึ่ งการที่มีน้ าํ พองกับนํ้าพื้นที่โคกมาหนุ นกันอยูบ่ ริ เวณ หนอง
ต่างๆในพื้นที่จึงทําให้เกิดนํ้าท่วมบางปี ท่วมสูงและท่วมนาน ชาวบ้านเรี ยกนํ้าท่วมนี้ ว่า นํ้าแก่ง การ
เกิ ดนําแก่งจะเกิ ดในช่ วงเดือ นตุลาคม แล้วนํ้าจะแห้งลงในเดื อ น ธันวาคม ซึ่ งนํ้าท่วมแต่ละครั้ง
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อพื้นที่เป็ นจํานวนมากพื้นที่ไหนที่ถูกนํ้าท่วมผลผลิตจะตายหมด คนใน
หมู่บา้ นต้องอดข้าว ดํารงชีพด้วยการกินกลอย เผือกและมันแทนข้าวชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
อย่างมากจนบางครอบครัวทนอยูไ่ ม่ได้ตอ้ งอพยพครอบครัวหนีไปอยูท่ ี่อื่นก็มี
6.ความเชื่อในการทําเกษตรกรรม
ความเชื่ อในเรื่ อ งการทําการเกษตรชาวบ้านเชื่ อว่า ข้าว คือ พระแม่โพสพ ซึ่ ง เป็ นมเหสี ของพระ
อินทร์ ลงมา จุติบนโลกมนุษย์เป็ นพืชพรรณธัญญาหารให้สรรพสิ่ งบนโลกมนุ ษย์ได้กินเป็ นอาหาร
และมีความเชื่อในเรื่ องสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ เช่นผีไร่ ผีนา หรื อผีเจ้าที่ เจ้าไร่ เจ้านา เจ้าป่ า เจ้าดอน มีที่สถิต
อยูต่ ามที่นา ป่ าที่ดอน ต้นไม้ใหญ่ หนองนํ้า และท่านํ้า ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อ ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ คือผี
เจ้าที่ที่อยูป่ ระทําในแลคอยปกปั กษ์รักษาพื้นที่บริ เวณนั้นๆไม่ให้ผคู ้ นเข้ามาบุกรุ ก หากใครทําผิดต่อ
ที่นาหรื อสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าสิงห์สถิตอยูม่ กั จะมีอนั เป็ นไป เช่น เจ็บป่ วย หรื อบางคนต้อง
เสี ยชี วิตเพราะกระทําผิดต่อผีไร่ ผีนาหรื อผีเจ้าที่ แต่ชาวบ้านสามารถเข้าไปหาอยู่หากินในบริ เวณ
พื้นที่น้ ีได้ แต่จะต้องมีการขอหรื อหรื อมีการเลี้ยง เจ้าของสถานที่ก่อน ในยุคแรกที่มีการบุกเบิกพื้นที่
ชาวบ้านจะทําการเลี้ยงผีเจ้าที่ โดยมีจีบหมาก พลู เครื่ องคาวหวาน บางแห่ งจะเลี้ยงเหล้าไห ไก่ตวั
และฝิ่ น เป็ นต้น ซึ่งหากเจ้าที่จะให้หรื อไม่ให้น้ นั ส่วนใหญ่จะมาเข้าฝัน
การทําการเกษตรหลังมีระบบชลประทาน
1. ระบบชลประทาน
เส้ นคลอง หลังจากสร้างเขื่อ นอุ บลรัตน์แล้วเสร็ จกรมชลประทานได้เริ่ มก่อ สร้างเขื่อ น
หนองหวายบริ เวณหัวงานโครงการเมื่อปี 2508 แล้วเสร็ จในปี เดียวกัน และได้สร้างคลองส่ งนํ้าสาย
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ใหญ่ สายซอยและคูส่งนํ้า ตั้งแต่ปี 2509 ระบบส่ งนํ้าฝั่งขวาซึ่ งส่ งนํ้าให้แก่พ้ืนที่เพาะปลู กในเขต
จังหวัดขอนแก่ น ก่ อสร้างแล้วเสร็ จปี 2515 ระบบส่ งนํ้าฝั่งซ้ายก่อสร้างบางส่ วนแล้วเสร็ จปี 2522
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของโครงการฯโดยการปรับปรุ งโครงการเดิมเป็ นโครงการพัฒนา
เกษตรชลประทาน ในส่วนของบ้านกลางฮุงชาวบ้านได้ใช้น้ าํ ในปี พ.ศ. 2511 ซึ่ งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2508
เป็ นต้นมาชาวบ้านจะเห็นการสร้างคลองนํ้าสายหลัก จนมาถึงบ้านกลางฮุ งประมาณปี พ.ศ. 2509
การสร้ า งคลองใหญ่ น้ ี จะตัด ต้น ไม้อ อกก่ อ นโดยใช้ค นบ้างหรื อ เลื่ อ ยยนต์บา้ ง จากนั้ น จะมี ร ถ
แทรกเตอร์ไถ เบิกนํา หรื อทําแนวคลองและคูคลอง แต่ถา้ มีตน้ ไม้ใหญ่ขวางจะใช้รถแบคโฮ ขุดตอ
ไม้ออกก่อน เมื่อพื้นที่โล่งแล้วจะให้รถแบคโฮขุดคลองถ้าบริ เวณใดเป็ นพื้นที่ลุ่มจะมีการนําดินมา
ถมก่ อ นรถบรรทุ ก ดิ น จะเป็ นรถยนต์ 10 ล้อ หรื อ รถ 6 ล้อ ก็ มี เมื่ อ ขุ ด เป็ นรู ป คลองแล้ว จะใช้
แรงงานคนปรับแต่งให้ได้รูปทรงหรื อขนาดตามที่ตอ้ งการ ต่อจากนั้นจึงนําปูนซิ เมนต์มาเทซึ่ งจะใช้
โม่ปูนผสม ก่อนเทจะมีการวางแบบทํา เป็ นล็อกๆ แล้วเสริ มด้วยเหล็กแล้วจึงเทปูนมีการปรับแต่ง
ให้เรี ยบเสมอกันโดยช่างปูน ในขณะเดียวกันกับการสร้างคลองก็จะมีการสร้างหลังคลองหรื อคูส่ง
นํ้า โดยการนําดินมาถมแล้วแกรดให้เรี ยบโดยใช้รถแทคเตอร์กบั รถเกรดกลางหรื อรถเกรดบางแห่ ง
มีเนินสูงมากจะใช้รถแมคโครขุดดินออกก่อน หรื อบางแห่งเป็ นที่ลุ่มตํ่าก็จะถมดินแล้วเกรดให้เรี ยบ
แล้วใช้รถบดดินอัดดินให้แน่ นอีกครั้งหนึ่ ง หากรวมพื้นที่คลองนํ้าทั้งหมดจะมีความกว้างทั้งหมด
60 เมตร โดยวัดจากกลางพื้นคลองนํ้าออกไปข้างละ 30 เมตร
พืน้ ที่รับนํ้า นอกจากสร้างคลองสายหลักแล้วยังมีการสร้างคลองซอยและคลองน้อยหรื อ
คลองเล็กบางคนเรี ยกคลองน้อยว่า คลองไส้ไก่ แยกออกจากคลองใหญ่เข้ามาในบริ เวณที่ดินทํากิน
ของชาวบ้าน แต่ในขณะนั้น สภาพพื้นที่ยงั มีสภาพสูงๆตํ่าๆ อยูน่ ้ าํ ไม่สามารถกระจายได้อย่างทัว่ ถึง
จนถึ ง พ.ศ. 2516 สํา นัก งานจัด รู ป ที่ ดิน ทํา การจัด รู ป ที่ ดิน โดยการปรั บพื้ นที่ แ ละทํา คลองน้อ ย
ครอบคลุ ม พื้นที่ดินทํากินของชาวบ้านทําให้ชาวบ้านรับนํ้าได้อ ย่างทัว่ ถึ งทุกแปลงแต่มีบา้ งบาง
แปลงที่สภาพที่นาเป็ นนาโนนชาวบ้านเรี ยกว่านาเขินไม่สามารถเปิ ดนํ้าเข้านาได้เพราะที่นาอยูส่ ู ง
กว่าระดับนํ้าคลองชลประทาน การนํานํ้ามาทํานาด้วยวิธีการใช้เครื่ องสูบนํ้าเข้านาจึงจะสามารถทํา
นาได้
การจัดรู ปที่ดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่ทาํ กินของชาวบ้านเป็ นที่สูงบ้าง ตํ่าบ้าง หรื อบางแห่ ง
มีจอมปลวกเป็ นจํานวนมาก บางแห่ งมีป่ารกทึบ จึงมีการจัดรู ปที่ดินขึ้น ซึ่ งการจัดรู ปที่ดินนั้น เป็ น
การปรับพื้นที่นาให้เรี ยบตํากว่าคลองนํ้า ซึ่งเมื่อจัดรู ปที่ดินแล้วเสร็จ พร้อมกับการทําคูน้ าํ หรื อคลอง
นํ้าครอบคลุมพืน้ ที่ทาํ กินของชาวบ้านทําให้ชาวบ้านสามารถได้รับนํ้าคลองทุกแปลง แต่การจัดรู ป
ที่ดินนั้นจะต้องจ่ายค่าจัดรู ปที่ดิน จํานวน ไร่ ละ 700 บาท แต่ในช่วงนั้นชาวบ้านยังไม่มีเงินจ่ายจึงมี
การผ่อนผันให้ผอ่ นจ่ายได้ในระยะเวลา 15 ปี ซึ่งทําให้ชาวบ้านกลายเป็ นหนี้ ราชการตั้งปี นั้นเป็ นต้น
มาจนถึงปั จจุบนั นี้ การจัดรู ปที่ดินนี้ ทาํ ให้พ้ืนที่ป่าที่ยงั หลงเหลือลดลงเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งการทํา
ให้ที่นามีสภาพราบเรี ยนนั้นจําต้องใช้เครื่ องจักรขนาดใหญ่ท้ งั รถแทรกเตอร์และแบคโฮ บริ เวณใด
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เป็ นหนองนํ้าจะนําดินจากที่สูงมาถม บริ เวณใดเป็ นที่โนนหรื อที่ดอนก็จะไถให้ราบ ซึ่ งในขณะนั้น
ชาวบ้านมองว่าเป็ นการดีที่จะได้พ้ืนที่นาที่ราบเรี ยบเสมอกันสามารถได้รับนํ้าอย่างทัว่ ถึง แต่การ
สูญเสียพื้นที่ป่าไม้ทาํ ให้สตั ว์ป่าต่างๆนั้นหมดไปที่ยงั หลงเหลืออยูม่ ีเพียงไม่กี่ชนิ ด เช่น หนู นา กบ
เขียด ปลา และ นกบางชนิดเท่านั้น
การมีส่วนร่ วม ก่อนที่จะมีการสร้างคลองชลประทานมาถึงพื้นที่ จะมีเจ้าหน้าที่มาสํารวจ
พืน้ ที่ก่อนโดยจะมาสอบถามเจ้าของที่ดินที่จะสร้างคลองชลประทานผ่าน การเข้ามาสํารวจในครั้ง
นั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าจะมีนาํ สะดวกสบาย สามารถทํานาได้ปีละ 2 ครั้ง และที่
สําคัญคือ นํ้าจะไม่ ท่ว มอี ก ต่อ ไปชาวบ้านต่างรู ้สึก ดี ใจที่จ ะมี น้ ําทํา นาและนํ้าไม่ ท่ วมอี กแต่ ยงั มี
ชาวบ้านบางส่วนที่คิดว่าแค่ทาํ นาปี ละครั้งยังลําบากมากแล้วถ้าได้ทาํ นาปี ละ 2 ครั้งจะไม่ลาํ บากมาก
ขึ้นหรื อเพราะจะไม่มีเวลาได้พกั แต่ในที่สุดแล้วชาวบ้านก็ยนิ ยอมให้ที่ดินสร้างคลองชลประทาน
ผ่านโดยใช้ที่ดินของ พ่อลี แม่ม่วน พ่อนาค พ่อเฟื้ อย พ่อเงิน พ่อจ่า พ่อแอ พ่อสอน พ่อก้ง พ่อ
ขุน พ่อ สุ ด พ่อ ทองดํา ซึ่ งหากคํานวณพื้นที่ที่เ สี ยไปจาการสร้ างคลองชลประทานรวมกันแล้ว
ประมาณ 50ไร่ โดยทางการได้จ่ า ยค่ า ชดเชยไร่ ล ะ 500 บาท ยัง ถื อ ว่า เป็ นจํา นวนเงิ น ที่ ม าก
พอสมควรเพราะในขณะนั้นวัว 1 ตัวมีราคา 200 – 300 บาท และราคาซื้อขายที่ดินในช่วงนั้นอยูท่ ี่ไร่
ละ 100 – 200 บาทเท่านั้นเอง การมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในชุมชนนอกจากตัดสิ นใจให้สร้างคลอง
ชลประทานผ่านที่ดินของตนเองแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ยงั ไปรับจ้างสร้างคลองอีกด้วย หน้าที่หลัก
ที่ได้ทาํ ขณะรับจ้างสร้างคลองคือหาบดินขึ้นจากพื้นคลองแล้วหาบหิ น ปูนซิ เมนต์ทรายและนํ้าลง
ไปผสมปูนในพื้นคลองต่อจากนั้นจึงหิ้วปูนซิ เมนที่ผสมเสร็ จแล้วไปเทส่ วนใครที่เป็ นช่างปูนจะทํา
การปรับแต่งหน้าปู นให้ไ ด้รู ปทรงซึ่ งมี ชาวบ้านบ้านกลางฮุ ง ที่มีแรงทํา งานจะไปรับ จ้างกันทั้ง
หมู่บา้ น โดยได้ค่าจ้าง วันละ 10 บาท
ระบบการจ่ ายนํ้าและการบริ หารจัดการนํ้า ชลประทานจะเปิ ดปิ ดนํ้าตามฤดูกาลเริ่ มตั้งแต่
เดือนมกราคม เพื่อเปิ ดนํ้ามาให้ชาวบ้านได้ทาํ นาปรังแล้วจะปิ ดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อให้
ชาวบ้านได้เกี่ยวข้าวนาปรังและในช่วงนี้ชลประทานจะทําการซ่ อมแซมคลองนํ้าด้วยแล้วจะเปิ ดนํ้า
มาให้ชาวบ้านทํานาอีกครั้งในช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายนเพื่อให้เกษตรกรได้ทาํ นาปี และจะปิ ด
นํ้าอีกครั้งในเดือนตุลาคม แต่ในช่วงที่ทาํ การปิ ดนํ้านั้นชลประทานจะเปิ ดนํ้า เพื่อส่ งนํ้าเข้าไปใช้ใน
ตัวเมืองขอนแก่นเพือ่ ทํานํ้าประปาสัปดาห์ละครั้งแต่จะไม่เปิ ดนํ้าลงคลองซอยหรื อคลองเล็ก ซึ่ งตรง
ปากคลองซอยหรื อ คลองเล็ ก นั้ น จะมี ป ระตู เ ปิ ดปิ ดนํ้า แล้ว ใช้กุ ญ แจล็ อ กไว้ซ่ ึ งจะมี เ จ้า หน้า ที่
ชลประทานเป็ นคนถือลูกกุญแจมีการแบ่งพืน้ ที่รับผิดชอบหรื อแบ่งโซนรับผิดชอบของแต่ละคน ซึ่ ง
ในแต่ ล ะโซนจะตกลงกันเองโดยผูร้ ับ ผิดชอบโซนว่าจะส่ งนํ้าให้โ ซนไหนในช่ วงใด ซึ่ ง ขึ้นอยู่
ปริ ม าณนํ้าในเขื่อ นแต่มีบา้ งในบางครั้งที่มีชาวบ้านไปแจ้งให้ผูร้ ับผิดชอบโซนว่าต้อ งการให้เปิ ด
หรื อให้ปิดนํ้าไว้ เช่นพื้นที่ที่มีน้ าํ ท่วมจะไปแจ้งให้ผรู ้ ับผิดชอบปิ ดนํ้าหรื อในขณะเดียวกันถ้าพื้นที่
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ไหนขาดแคลนนํ้าก็จะแจ้งให้ผูร้ ับผิดชอบเปิ ดนํ้ามาให้ แต่การตัดสิ นใจว่าจะเปิ ดหรื อปิ ดนํ้านั้น
ขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับผิดชอบโซน
การบริ หารจัดการนํ้าในเขตชลประทานรับผิดชอบโดยกรมชลประทานซึ่ งจะประสานงาน
กับเขื่อนอุบลรัตน์ซ่ ึ งการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเป็ นผูด้ ูแล ซึ่ งการเปิ ดหรื อปิ ดนํ้าในระบบชลประทาน
นั้น ขึ้ น อยู่กับ ปริ ม าณนํ้า ในเขื่ อ น ซึ่ ง หากนํ้า ในเขื่ อ นมี ม ากหรื อ น้อ ยนั้น ก็ จ ะประสานงานกับ
ชลประทานให้ทาํ การเปิ ดหรื อปิ ดนํ้าซึ่ งในช่วงใดที่น้ าํ ในเขื่อนมีน้อยชลประทานก็จะเปิ ดนํ้ามาให้
ชาวบ้านได้ใช้นอ้ ยโดยการแจ้งเป็ นหนังสื อเวียนมาถึงผูใ้ หญ่บา้ นแต่ละบ้านว่าจะมีการลดนํ้าคลอง
ลงโดยให้เหตุผลว่า นํ้าในเขื่อ นมี น้อย และในปี ใดมี น้ าํ มากก็จะมี การระบายนํ้าลงในลํานํ้าพอง
ควบคู่กบั ระบายนํ้าเข้ามาในระบบชลประทาน
ในส่ วนของการบริ หารจัดการของชาวบ้านแล้วจะมี การจัดการเฉพาะคลองน้อยหรื อคลองไส้ไ ก่
ในช่วงต้นคลอง – ปลายคลอง จะมีขอ้ ตกลงกันว่าใครจะได้รับนํ้าวันซึ่ งภายในสัปดาห์หนึ่ งนั้นจะ
หมุนเวียนเปลี่ยนกันเอานํ้า ซึ่ งหากไม่ ใช่วนั ที่ตนเองจะได้รับนํ้า จะต้อ งปิ ดปากท่อนํ้าเข้านาของ
ตนเองไว้หากใครละเมิดข้อตกลงมักจะถูกต่อว่าจากคนที่มีสิทธิ์รับนํ้าในวันนั้นแต่โดยส่วนมากแล้ว
หากผูม้ ีสิทธิ์รับนํ้าในวันนั้นเห็นว่าแปลงใดเปิ ดนํ้าเข้านาตัวเองโดยที่ไม่ใช่วนั ที่คนนั้นมีสิทธิ์รับนํ้าก็
จะทําการปิ ดปากท่อได้เลยโดยไม่ตอ้ งบอกเจ้าของนา แต่ขอ้ ตกลงนี้ก็มีความยืดหยุน่ กันได้หากข้าว
ในแปลงใดขาดนํ้ามากเจ้าของนาจะขอเอานํ้ากับคนที่ได้รับนํ้าในวันนั้น แต่ในขณะเดียวกันคนที่
เอานํ้าเพียงพอแล้วจะต้องปิ ดปากท่อนํ้าเข้านาตัวเองไว้เพื่อให้คนอื่นได้รับนํ้าบ้างถึงแม้ว่าจะเป็ น
วันที่ตวั เองมีสิทธิ์รับนํ้าก็ตาม การจัดการนํ้าของชาวบ้านสําหรับคลองน้อยนี้ ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก
เพราะมี น้ ําเพียงพอสําหรั บนาทุกแปลงยกเว้นในบางปี ที่ชลประทานเปิ ดนํ้ามาน้อ ยชาวบ้านจะ
แก้ปัญหาด้วยการสู บนํ้าจากที่อื่ นเข้านาตัวเองเพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ วเสี ยหายจากการขาดแคลนนํ้า
นอกจากนี้ ชาวบ้านจะร่ วมกันพัฒนาคลองปี ละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนธันวาคม ก่ อนที่จะทํานาปรัง
และ ครั้งที่ 2 คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม ก่อนทํานาปี การพัฒนาคลองนั้นชาวบ้านจะร่ วมมือกันถาก
ถางกิ่งไม้หรื อเถาวัลย์ที่ข้ ึนตามขอบคลองบางแห่งคลองตื้นเขินก็จะช่วยกันขุดออกบางแห่ งคลองรั่ว
ก็จะช่วยกันซ่อมแซมให้สามารถอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้
การทําเกษตรหลังมีระบบชลประทาน
ภายหลังจากที่มีระบบชลประทานเข้ามาในพื้นที่บา้ นกลางฮุง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เป็ นต้นมา
การทําการเกษตรในพื้นที่บา้ นกลางฮุ งเริ่ มมี การเปลี่ ยนแปลงในทุก ๆด้าน โดยในระยะแรกหลังมี
ระบบชลประทานการทําการเกษตรยังไม่ มีความเปลี่ ยนแปลงมากนัก ชาวบ้านยังคงพึ่งแรงงาน
ปั จจัยการผลิตจากภายในเป็ นหลัก สภาพดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ ระบบการผลิตเริ่ มมีการทํานา
ปรัง ยังมุ่งไปที่การสร้างความมัน่ คงด้านอาหารเป็ นหลัก และบางส่วนเริ มผลิตเพื่อขาย แต่หลังจาก
ปี 2528 เป็ นต้นมาจนถึ งปั จจุบนั การทําการเกษตรของชาวบ้านกลางฮุงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
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สิ้ นเชิงจากอดีต ระบบการผลิตจากที่มีความหลากหลาย กลายเป็ นการผลิตเชิงเดี่ยว มีการพึ่งพิง
ปั จจัยการผลิ ตไม่ ว่าจะเป็ น เครื่ อ งจักร ปุ๋ ยเคมี ยาปราบวัชพืช และศัตรู พืช จากภายนอกมากขึ้ น
เป้ าหมายการผลิตเน้นไปที่การสร้างรายได้แทนการสร้างความมัน่ คงด้านอาหาร การทําการเกษตร
บ้านกลางฮุงในปั จจุบนั กลายเป็ นพืน้ ที่ในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อย่างเข้มข้น
ระบบการผลิต หลังจากจัดรู ปที่ดินแล้วเสร็จในช่วงแรกชาวบ้านยังไม่นิยมปลูกข้าวนาปรัง
มากนัก เนื่ องจากมีความยุง่ ยากอีกทั้งพันธุ์ขา้ วในช่วงแรกยังเป็ น ข้าวพันธุ์พ้ืนบ้านอยูซ่ ่ ึ งมีอายุยาว
ข้าวบางพันธุ์โดยเฉพาะข้าวเจ้าลอย ข้าวขี้ตมใหญ่จะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือ น กุมภาพันธ์ ซึ่ งหาก
ปลูกข้าวนาปรังแล้วการปลูกข้าวนาปี ก็จะล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็ นและที่สาํ คัญคือเครื่ องมือเครื่ องใช้
ยังเป็ นการใช้แรงงานสัตว์กบั แรงงานคนเป็ นหลักทั้งเกี่ยวและนวดข้าวโดยเฉพาะช่วงที่มีการเกี่ยว
ข้าวนาปรังเป็ นช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ซึ่งมักจะมีฝนตกทําให้ขา้ วนาปรังเสี ยหายและ
ราคาขายตํ่ามากไม่ คุม้ ต่ อ การลงทุน จนมาถึ ง ปี พ.ศ. 2522 ชาวบ้า นเริ่ ม ปลู กข้าวนาปรั งแต่ มี
เป้ าหมายปลูกไว้สาํ หรับกินในครอบครัว เพราะข้าวถูกนํ้าท่วมในปี 2521 พันธุ์ขา้ วที่นาํ มาปลูก ใน
ครั้งนั้นคือ กข.7 กข. 8 สําหรับข้าวนามีขา้ ว กข. 6 โดยหน่ วยงานราชการเป็ นผูน้ ําพันธุ์ขา้ วมาให้
และเป็ นการช่วยเหลือชาวนาหลังนํ้าท่วมแต่ชาวบ้านยังคงปลูก ข้าวพันธุ์พ้ืนบ้านควบคู่กนั ไปกับ
พันธุ์ขา้ วที่ทางการนํามาให้ เช่นข้าวเจ้าลอย ข้าวเหนี ยวลอย ข้าวพม่ า ข้าวปี้ ตมใหญ่ ข้าวขี้ตมแดง
ข้าวขาวกลางเป็ นต้น การปลู ก ข้าวนาปี และนาปรังโดยใช้ท้ ังข้า วพัน ธุ์พ้ืนบ้านและพันธุ์ขา้ วที่
ทางการนํามาให้ ควบคูกนั ไปเรื่ อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 แต่พนั ธุ์ขา้ วพื้นบ้านเริ่ มลดน้อยลงเรื่ อยๆ
และหมดไปในช่วงปี 2528 พันธุข์ า้ วมีพนั ธุใ์ หม่ๆเข้ามาแทนที่ เช่นข้าวเจ้า ตชด. แต่หลังจากปี พ.ศ.
2528 เป็ นต้นมาจนถึง พ.ศ. 2538 ชาวบ้านไม่ได้ทาํ นาปรังเพราะชลประทานไม่ปล่อยนํ้ามาให้ทาํ นา
ปรัง แต่ยงั คงส่งนํ้ามาให้ชาวบ้านได้ทาํ นาปี เหมือนเดิมโดยให้เหตุผลว่า นํ้าในเขื่อนอุบลรัตน์มีน้อย
ไม่สามารถส่งนํ้าสําหรับทํานาปรังได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริ มให้มีการปลูก ถัว่ เหลือง ข้าวโพด
และพืชผักอื่นๆที่ใช้น้ าํ น้อ ยกว่าการทํานาปรัง แล้วในช่วงปี พ.ศ. 2530 บ้านได้รวมกลุ่มกันเป็ น
สมาชิก ธนาคารสหกรณ์การเกษตร ( ธกส) ลงทุน ซึ่งในครั้งแรกสมาชิกกูเ้ งินได้ไม่เกิน 7,000 บาท
/ คน / ครั้ง ซึ่งในขณะนั้น มีชาวบ้านกลางฮุงเป็ นสมาชิก ธกส. ทั้งสิ้น 45 คน และมีการกูเ้ งินเพือ่ การ
ขณะเดียวกัน ธกส. ก็สนับสนุนให้มีการทําเกษตรกรรมที่หลากหลายขึ้น เช่นส่งเสริ มการทําปศุสัตว์
เช่นเลี้ยงโคเนื้อ โคนม การทําฟาร์มหมูและฟาร์มไก่ที่มีท้ งั ไก่เนื้ อและไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ ดเป็ นต้น มี
ชาวบ้านบางคนได้กูเ้ งินมาปรับพื้นที่และขุดสระ เลี้ยงปลาพร้อ มกับนํ้าไม้ผลมาปลู ก เช่น ลําไย
มะม่วงพันธุด์ ีท้งั เขียวเสวย นํ้าดอกไม้ ในลักษณะการทําเกษตรผสมผสานควบคู่ไปกับการปลูกข้าว
นาปี และพืชหลังนาปี จนมาถึงปี พ.ศ. 2539 มาจนถึงปั จจุบนั ชาวบ้านได้ทาํ นาปรังอีกครั้งหนึ่ ง
ชาวบ้านได้ปลูกข้าวนาปรังอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้พนั ธุข์ า้ วนาปรังมีความหลากหลายมากขึ้นได้แก่ ข้าว
สุพรรณบุรี ข้าวไชยนาท ข้าวปทุมธานี และข้าวพิษณุ โลก โดยมีเป้ าหมายผลิตเพื่อขายเท่านั้น ซึ่ ง
ในช่วงนี้มีรถเกี่ยวข้าวเข้ามารับจ้างในพื้นที่และเป็ นที่นิยมอย่างมากของผูท้ ี่ปลูกข้าวนาปรัง สําหรับ
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ข้าวนาปี ในช่วงนี้ มีการปลูกข้าวมะลิ 105 กับข้าว กข. 6 แต่ยงั มีไม่กี่คนที่ปลูกข้าวสันปาตองซึ่ งเป็ น
ข้าวพันธุพ์ ้นื บ้านร่ วมด้วย ผลผลิตข้าวที่ปลูกได้จะนําไปที่ตลาดกลาง หรื อตลาดรับซื้ อผลผลิตกลาง
ขอนแก่นและบางคนจะขายให้โรงสีโดยตรงก็มี
นอกจากการปลูกข้าวแล้วปั จจุบนั ชาวบ้านจะมีการปลูกพืชที่หลากหลายทั้งเก็บไว้กินและ
ปลูกขายโดยเฉพาะได้แก่พืชผักสวนครัวต่างๆ ผักบุง้ ผักกาด มะเขือ พริ ก มะละกอ ชะอม ฟั ก
มะเขือ เทศ ฯลฯ นอกจากนี้ แล้วยัง มี ก ารปลู ก ไม้ยืนต้น เช่ น มะม่ วงพัน ธุ์ดี ขนุ น ลํา ไย มะกรู ด
มะนาว มะพร้าว เป็ นต้น และบางแปลงจะมีเตย เมื่อเก็บผลผลิตแล้วจะนําไปขายยังเมืองขอนแก่น
และขายในชุมชนบ้างเล็กน้อย ไม้เศรษฐกิจ เช่นยางพารา ยูคาลิปตัส และตะกู ซึ่งจะปลูกพื้นที่สวน
ปัจจัย การผลิตการผลิตส่ วนมากจะปลู กในที่ดินของตนเองแต่ก็มีบา้ งบางรายที่เช่ าพื้นที่
ปลูกหรื อจะทําในลักษณะให้คนอื่นทําแต่แบ่งปั นผลผลิตกันโดยเฉพาะการทํานา เกณฑ์ในการแบ่ง
ขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงกันทั้งสองฝ่ าย เช่ นแบ่งกันคนละครึ่ งระหว่างเจ้าของนากับคนที่ทาํ หรื อคนทํา
เป็ นเฉพาะแรงงานเจ้าของนาเป็ นคนลงทุนพอหักต้นทุนแล้วแบ่งคนละครึ่ งเป็ นต้น หรื อต่างคนต่าง
ลงทุนแล้วค่อยหักค่าใช้จ่าย หรื อแบ่งปั นผลผลิตกัน เป็ นต้น ซึ่ งต้นทุนการผลิตต่างๆนั้นส่ วนใหญ่
จะจ้างแรงงานทั้งคนทั้งเครื่ อ งจักร ตั้งแต่การการคราด ไถ และ การเก็บเกี่ยว ในส่ วนที่จา้ งเฉพาะ
แรงงานคนได้แก่ จ้างถอนกล้า จ้างดํา จ้างพ่นสารเคมี และจ้างเกี่ยว เป็ นต้น ซึ่ งการทํานาในปั จจุบนั
ชาวบ้านจะใช้สารเคมีเป็ นจํานวนมากและมีการใช้กนั หลายชนิด ขึ้นอยูก่ บั ปั ญหาการผลิตของแต่ละ
คน แต่ส่วนมากคือการกําจัดวัชพืช โรค แมลงศัตรู ขา้ วและปุ๋ ยเคมีแต่มีน้อยมากที่บางคนจะใช้ปุ๋ย
อินทรี ย ์ เนื่องจากสภาพดินมีการเสื่ อมโทรมอย่างมากชาวบ้านทุกครัวเรื อนจึงมีการใช้สารเคมีสูง
มากประกอบกับมีศตั รู พชื ที่สร้างปั ญหาอย่างมากในการทํานาในเขตชลประทานบ้านกลางฮุง และ
ยังไม่มีวธิ ีแก้ไขโดยเฉพาะปั ญหาหอยเชอรี่ กดั กินต้นข้าวรวมถึงการที่มีโรคและแมลงศัตรู พืชต่างๆ
อีกหลายชนิ ด ในส่ วนของพืชอื่นๆที่ปลูก เช่นพืชผักต่างๆ ชาวบ้านจะใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต้ งั แต่
แต่ปลูกจนสิ้นสุดอายุของพืชแต่มีบางชนิดที่ใช้ปุ๋ยเคมีในปริ มาณน้อย เช่น เตย ผักบุง้ ชะออม เป็ น
ต้น
กระบวนการผลิต ในเดือนมกราคม ชลประทานจะส่ งนํ้าให้ชาวบ้านได้ปลูกข้าวนาปรัง
ชาวบ้านจะไถ คราดแล้วจึงหว่าน การเตรี ยมพื้นที่ปลูกนี้ บางคนจะใช้รถเดินตามทั้งไถ คราด แต่
ส่วนใหญ่จะจ้างรถไถใหญ่ท้งั ไถทั้งคราด หลังจากนั้นจะทําร่ องนํ้าแล้วปล่อยนํ้าออกเพื่อไม่ให้เมล็ด
ข้าวไม่จมนํ้าหรื อไม่ลงในโคลนลึกมากจนเกินไปเพราะจะทําให้ขา้ วไม่งอก การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
ส่วนใหญ่จะปลูกเองและมีบางคนที่ซ้ือมาหลังจากได้พนั ธุข์ า้ วมาแล้วจะนําไปแช่น้ าํ ไว้ 3 คืนให้ขา้ ว
งอกแล้วนํามาเทลงกับพื้นโดยใช้ตาข่ายที่มีตาเล็กๆ ชาวบ้านเรี ยกว่าผ้ามุง้ เขียว หรื อใช้ถุงปุ๋ ยรองพื้น
ให้มีความหนาไม่เกิน 1 ฝ่ ามือ แล้วใช้ถุงปุ๋ ยหรื อกระสอบคลุมข้างบนบางคนจะใช้ปุ๋ยคอกโรยให้ทวั่
กองพันธุข์ า้ วแล้วจึงใช้กระสอบคลุมไว้อีกครั้งหนึ่ง ทิ้งไว้อีก 1 คืนเพือ่ ให้ขา้ วออกหน่อยาวขึ้น แล้ว
จึงนําไปหว่านในแปลงที่เตรี ยมไว้บางคนจะหว่านปุ๋ ยเคมีไปพร้อมๆกับหว่านข้าวด้วย แล้วจะคอย
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ดูแลไม่ให้น้ าํ เข้าถ้ามีฝนตกจะต้องปล่อยนํ้าออก เพราะถ้ามีน้ าํ มากข้าวจะไม่เกิด หลังจากนั้นไม่เกิน
15 วันจะฉีดพ่นสารคลุมหญ้า พอข้าวครบ 1 เดือน หรื อดูความสู งของต้นข้าวได้ขนาด 1 ฝ่ ามือ จึง
จะเปิ ดนํ้าเข้าแล้วใส่ปยเคมี
ุ๋
แล้วคอยดูแลนํ้าไม่ให้มากหรื อน้อยเกินไปถ้ามีศตั รู พืชหรื อโรคพืชก็จะ
ใช้สารเคมี กาํ จัด ดู แลเช่นนี้ ไ ปจนกว่าข้าวจะตั้งท้อ งจึงใส่ ปุ๋ยหรื อ ฉี ดสารเคมีอี กครั้งแต่ส่วนใหญ่
ชาวบ้านจะใส่ปยเคมี
ุ๋ เมื่อเห็นว่าข้าวใบซี ดลง การใส่ ปุ๋ยเคมีของชาวบ้านเพื่อให้ขา้ วมีสีเขียวเข้มอยู่
ตลอดจนได้เก็บเกี่ยว การเกี่ยวก็ใช้รถเกี่ยวข้าว พอเกี่ยวเสร็ จก็จะนําไปขายในวันนั้นยกเว้นว่าเกี่ยว
เสร็จคํ่าตลาดปิ ดก่อนก็จะเก็บข้าวไว้ที่บา้ นแล้วจึงไปขายในวันรุ่ งขึ้น
สําหรับข้าวนาปี จะตกกล้าในช่วงเดือนมิถุนายน เมื่อมีน้ าํ คลองมาถึงหรื อบางคนมีสระนํ้า
จะสูบนํ้าจากสระตกกล้าก่อนต่อจากนั้นจะเตรี ยมพื้นที่ปลูก เมื่อกล้าโตพอจะถอนมาปั กดําได้ก็ทาํ
เช่ นเดี ย วกับการปลู กข้าวนาปี แต่ไ ม่ ต ้อ งปล่ อ ยนํ้า ออก จากนั้นจึ งดําแรงงานที่ ใช้ท้ งั จากคนใน
ครอบครัวและจ้างแรงงานมาช่วย ขณะดําต้องคอยดูวา่ มีหอยเชอรี หรื อไม่ถา้ มีจะใช้สารกําจัดหอยมา
ใส่ท้งั ที่เป็ นสารเคมีหรื ออินทรี ยส์ ่วนมากจะเป็ นกากชา ซึ่งชาวบ้านจะต้องคอยระวังไม่ให้มีหอยเชอ
รี่ ต้ งั แต่ดาํ วันแรกไปจนถึ งข้าวโตหรื อ มี อ ายุประมาณ 2 ขึ้ นไป การใช้ปุ๋ยเคมี จะสังเกตสี ของใบ
เหมือนกับข้าวนาปรังถ้าข้าวใบซีดจึงจะใส่ปุ๋ยอีกครั้งแต่ถา้ มีโรคก็จะใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกําจัดโรค
ต่างด้วย การดูแลข้าวจะดูแลในเรื่ องนํ้าและศัตรู พืชเป็ นหลักไม่ให้ขา้ วขาดนํ้า เมื่อถึ งฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนเกี่ยวแต่มีส่วนน้อยที่ใช้รถเกี่ยวข้าวเกี่ยว
สําหรับการปลูกพืชผักนั้นชาวบ้านจะปลูกตลอดทั้งปี หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป ยกเว้นผักบุง้ ที่ปลู ก
ไม่ ได้ในฤดู หนาว เพราะผักไม่อ อกยอดประกอบกับไม่มีน้ ําด้วยซึ่ งการปลู กผักบุง้ นั้น จะเตรี ยม
แปลงเหมือนจะดํานา แล้วจึงตัดพันธุ์มาปลูกโดยวัดจากยอดลงมาประมาณ 60 เซนติเมตรแล้วตัด
เป็ นพัน ธุ์ การปลู ก นั้น จะปลู ก ระหว่า งต้น ห่ า งกัน ประมาณ 40 เซนติ เ มตร และระหว่า งแถว
ประมาณ 1 เมตร ปลูกเสร็ จแล้วรอให้มียอดมากพอจึงเก็บมาขาย ซึ่ งระยะ 1 ปี สามารถเก็บผักขาย
ได้ต้งั แต่เดือน มีนาคม – เดือนพฤศจิกายน ส่วนการปลูกเตยนั้นสามารถปลูกและเก็บได้ตลอดทั้งปี
โดยทําแปลงปลู กกว้างประมาณ 1 เมตร ร่ อ งนํ้ากว่าง ประมาณ 1 เมตรแล้วใช้เบี้ยเตยหรื อลูกเตย
ปลูกแล้วใช้แสลมคลุมเพื่อป้ องกันแสงแดด ปลูกได้ 3 เดือนก็สามารถเก็บใบขายได้กิโลกรัมละ 5
บาท เตยปลูก 1 ครั้งสามารถเก็บได้ประมาณ 3 – 5 ปี ขึ้นอยูก่ บั การดูแลรักษา
เป้ าหมายการผลิต เนื่องจากบ้านกลางฮุงมีน้ าํ สําหรับทําการเกษตรตลอดทั้งปี ประกอบกับ
อยูใ่ กล้เมืองทําให้กลายเป็ นแรงจูงใจให้ชาวบ้านปลูกเพือ่ ขายเป็ นหลักแต่สาํ หรับข้าวนาปี นั้นจะเก็บ
ไว้กินในครัวเรื อนแต่ถา้ มีปริ มาณมากพอกินจึงจะขาย แต่สาํ หรับข้าวนาปรังนั้นเป็ นการปลูกเพื่อ
ขายเท่านั้น แต่จะมีบา้ งที่เก็บไว้ส่วนหนึ่งสําหรับทําเมล็ดพันธุ์ การปลูกพืชผักต่างๆนั้นส่ วนมากจะ
เป็ นพืชที่ออกผล เช่นถัว่ ฝักยาว บวบ แตง มะเขือเทศ พริ กมะเขือเป็ นต้น ส่ วนการปลูกผักชนิ ดกิน
ใบนั้นมีน้อย สําหรับพืชผักสวนครัวส่ วนมากจะปลูกไว้กินในครอบครัวหรื อแบ่งปั นให้เพื่อบ้าน
บ้างและหากมีมากจึงจะเก็บขายเช่นกันการนํามาแลกเปลี่ยน ดังเช่นสมัยก่อนนั้นไม่มีอีกแล้ว
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ระบบนิเวศ สภาพพื้นที่เป็ นที่โนนและที่ราบลุ่ม บางแห่งเป็ นหนองนํ้าได้แก่ หนองกลาง
ฮุง หนองหวาย หนองเข หนองบอนและหนองบักยวน แต่ปัจจุบนั หนองบอนและหนองบักยวน
ถูกชาวบ้านบุกเบิกเป็ นที่ทาํ กินทําให้หนองนํ้าทั้ง 2 แห่ งนี้ กลายเป็ นร่ องนํ้า พื้นที่โนนได้แก่โนน
บ้านหรื อบริ เวณตั้งบ้านในปั จจุบนั พื้นที่โนนริ มพอง ชาวบ้านเรี ยกว่า แซงอีโป้ พื้นที่ราบลุ่มหรื อ
พื้นที่ทามเป็ นที่ราบและเป็ นที่นาของชาวบ้านมีถนนเข้าไปในพื้นที่ท้งั ที่เป็ นถนนลูกรังและถนนดิน
ธรรมดา มีคูส่งนํ้าหรื อคลองน้อยที่ครอบคลุมพืน้ ที่ทาํ กินของชาวบ้าน ในพืน้ ที่ทาํ กินของชาวบ้านมี
คูดินหรื อคูนาหรื อบางแห่ งเป็ นคูคลองระบายนํ้า ลําห้วยในสมัยก่อนเป็ นลักษณะร่ องนํ้าชาวบ้าน
ใช้ประโยชน์สาํ หรับเป็ นที่ระบายนํ้าออกจากนา แต่บางแห่ งที่มีลกั ษณะเป็ นนาโนนหรื อนาเขินจะ
สูบนํ้าจากคลองเพือ่ ทํานาหรื อปลูกพืชผักต่างๆ บางแปลงจะขุดสระสําหรับเก็บกักนํ้าและเลี้ยงปลา
และเลี่ยงหมูหรื อไก่ฟาร์ม พื้นที่ป่าจะมีอยูบ่ ริ เวณริ มนํ้าโดยเฉพาะลํานํ้าพองมีไม้เด่นคือไม้ฉาํ ฉาหรือ
ไม้จามจุรี มีกอไผ่ที่ชาวบ้านปลูกไว้ใช้งานและมีตน้ กระถิน บางแห่ งสภาพพื้นที่เป็ นป่ าดั้งเดิมที่ยงั
หลงเหลืออยูท่ ี่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะป่ าทามที่อยูใ่ นหนองเข ไม้เด่นในหนองเข ได้แก่ ต้น
ไขนุ่น หญ้าคา หญ้าหวาย ต้นอ้อหญ้าพง หรื อหญ้าคอมมิวนิ สต์ นอกจากนี้ ยงั มีตน้ ต้นนํ้าเต้าฤษีซ่ ึ ง
เป็ นพืชกินแมลง และเป็ นไม้เลื้อยจัดเป็ นพืชที่หายากประเภทหนึ่ ง อาหารจากธรรมชาติเหลืออยู่
ไม่กี่ชนิ ดประเภทพืชผักได้แก่ผกั บุง้ ผักคันจองหรื อตาลปั ดฤษี ผักแว่น ผักกระโดน ผักไหม เป็ น
ต้น แต่ผกั ธรรมชาติเหล่านี้ชาวบ้านไม่นิยมกินแล้วเพราะกลัวว่าจะปนเปื้ อนสารเคมี ส่วนปลานั้นใน
หนองมีปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลากระดี่ ปลานิ ล และปลาซิ ว ส่ วนปลาในลํานํ้าพองยังคงมี
ปลา คร้าวแต่นานๆครั้งจึงจะจับได้ ปลาเพี้ยหรื อปลาอีก่าํ ปลาจอก ปลาตะเพียน ปลานิ ลเป็ นต้น ซึ่ ง
การหาปลาในลํานํ้าพองนั้นหายากกว่าในอดีตมากนักบางครั้งต้องใช้เวลาหาปลาทั้งวันจึงจะได้ปลา
มากิน ส่วนการทําต้อนดักปลานั้นก็ยงั มีอยูแ่ ต่ปลาที่ได้มีปลาซิ ว ปลาขาว กุง้ ปู และหอย แต่ในยุค
ปั จจุบนั มีเครื่ องมือและวิธีการหาปลาที่หลากหลายเช่นดางหรื อตาข่ายดักปลาแห ไซ ลอบ ตุม้ จัน่
และยังมีการใช้ยาเบื่อ การใช้ไฟช็อต ซึ่ งเป็ นวิธีการที่อนั ตรายและผิดกฎหมายด้วยแต่ชาวบ้านยังมี
การลักลอบทําเช่นนี้ อยูแ่ ต่ไม่บ่อยนัก อาหารประเภทกบ เขียด และนกยังพอมีให้ชาวบ้านได้จบั
กิ น อยู่แ ต่ เ หลื อ น้อ ยมาก สภาพดิ น นั้น บางแห่ ง เป็ นดิ น ร่ ว มปนทราย บางแห่ ง เป็ นดิ น เหนี ย ว
โดยเฉพาะริ มหนองเช่นหนองเข หนองโง้ง หนองบักยวน และหนองกลางฮุง ซึ่ งหนองนํ้าที่กล่าว
มาข้างต้นนั้นยกเว้นหนองเขมีสภาพเป็ นแอ่งนํ้าโล่งเตียน ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการซักล้าง และ
ใช้ประโยชน์ในภาคเกษตร
ระบบเศรษฐกิ จการประกอบอาชี พ ของชาวบ้า นส่ ว นใหญ่ท าํ การเกษตรซึ่ งมี ก ารผลิ ต
หลากหลายๆ นอกจากทํานาแล้วชาวบ้านจะปลูกผักไว้ขายตลอดทั้งปี การซื้ อ ขายโดยจะมี กลุ่ ม
แม่คา้ ทั้งในชุมชนและชาวบ้านจากบ้านหนองค้าเป็ นผูร้ ับซื้ อในราคาตามท้องตลาด ปั จจุบนั แม่คา้ ที่
ซื้ อ ผักต่างๆไปขายในเมื อ งมี อ ยู่ 1 ราย เนื่ อ งจากผลผลิตยังมีไ ม่ ม ากนักเพราะอยู่ในช่ วงเก็บเกี่ ยว
ผลผลิต ซึ่งหากชาวบ้านเกี่ยวข้าวเสร็จจะมีการปลูกผักขายและมีแม่คา้ ในหมู่บา้ นเพิ่มมากขึ้น และ
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นอกจากนี้ มีชาวบ้านส่ วนหนึ่ งออกไปทํางานในเมือ งขอนแก่ น ทั้งงานบริ ษทั งานโรงงาน งาน
ราชการเป็ นต้น สําหรับร้านค้าในชุ ม ชนมี 4 ร้านและภายในจํานวนร้านค้า 4 ร้านนี้ มี ร้านขาย
อาหารอยู่ 2 ร้า น รายได้ข องชาวบ้านต่ อ ครั ว เรื อ นประมาณ 100,000 – 150,000 และมี ห นี้ สิ น
ประมาณ 50,000 – 80,000 ต่อปี / ครอบครัว
ความเชื่ อในการทําเกษตรกรรม ปั จจุบนั ความเชื่อเกี่ยวกับแม่โพสพยังคงอยูแ่ ต่พิธีกรรม
นั้นไม่ปรากฏให้เห็ นแต่จะเห็นเฉพาะการเลี้ ยงผีไ ร่ ผีนา โดยมีจีบหมาก จีบพลู ยาสู บ เครื่ องคาว
หวาน และมี การบอกกล่าวว่าจะทําให้เจ้าที่รับรู ้ว่าจะทําอะไร เช่น จะไถนาปลู กข้าวนาปี นาปรัง
เกี่ยวข้าวทั้งนาปี และนาปรังหรื อแม้แต่การสีขา้ วหรื อนวดข้าวเป็ นต้น ส่วนการปลูกพืชชนิดอื่นๆนั้น
ไม่มีการบอกเจ้าที่แต่อย่างใด
การทําการเกษตร

ก่ อนมีระบบชลประทาน

หลังมีระบบชลประทาน/ปัจจุบัน

มีความหลากหลาย
มีความหลากหลายในพื้นที่ ทั้งที่
ดอน โนน ราบ หนอง ทาม
ก า ร ผ ลิ ต ที่ ห ล า ก ห ล า ย ต า ม
ความสามารถ ตามฤดูกาล

มีพืชหลัก 2-3 ชนิด
พื้นที่ถูก จัดรู ปรองรั บคลองชลประทาน
พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็ นที่ราบ
ข้าวนาปี นาปรัง และพืชสวน

ปัจจัยการผลิต
- ปุ๋ ย

คอก หมัก

เคมี

- พันธุ์

พันธุ์พ้นื บ้าน เก็บเอง แลกมา

เมล็ดพันธุ์จากบริ ษทั ส่ วนมากซื้ อ

- แรงงาน

แรงงานในครั ว เรื อ น/ญาติ / คน เครื่ องจักร แรงงานในครัวเรื อน /จ้าง
และสัตว์
นํ้าฝน
นํ้าชลประทาน และนํ้าฝน

ระบบนิเวศ
สภาพพืน้ ที่

ระบบการผลิต

- นํ้า
- การกําจัดศัตรู พืช/วัชพืช
เป้าหมายการผลิต
ความเชื่อและพิธีกรรม

กลางฮุง

วิธีการธรรมชาติ /ดายหญ้า
การมี กิ น/สร้ างความมัน่ คงด้า น
อาหารในครัวเรื อน
ให้ ค วามเคารพต่ อ ธรรมชาติ มี
พิธีกรรมหลายอย่าง

สารเคมี
สร้างรายได้ และการมีกินในครัวเรื อน
ลดความสําคัญลง มีเพียงการทําพิธีกรรม
บางอย่างเท่านั้น

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบการทําการเกษตรก่ อ นและหลังมีระบบชลประทานในพื้นที่บา้ น
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สภาพปัญหาการทําการเกษตรในพืน้ ที่บ้านกลางฮุง
ภายหลังจากที่มีระบบชลประทานเข้ามาในพื้นที่บา้ นกลางฮุ ง ส่ งผลให้ชาวบ้านเกิ ดการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตด้านการเกษตรของตนเองให้เข้ากับระบบชลประทานจนกระทัง่ ปั จจุบนั
การทําการเกษตรในพื้นที่บา้ นกลางฮุ งต้อ งประสบกับปั ญหาในหลายด้าน คือ ปั ญหาโรคแมลง
ศัตรู พชื และวัชพืช ปั ญหาต้นทุนการผลิตสูง ปั ญหาค่านิยมด้านการผลิตของเกษตรกรชาวบ้านกลาง
ฮุง ปั ญหาดินเสื่อมสภาพ และปั ญหานํ้าท่วม รายละเอียดของปั ญหาแต่ละด้านมีดงั นี้
ปัญหาโรค แมลงศัตรู พืชและวัชพืช ปั ญหาการทําการเกษตรของบ้านกลางฮุงในภาพรวม
แล้วเกิดขึ้นกับพืชผักทุกชนิ ด ได้แก่ โรคพืช เช่นโรคโคนเน่ า เพลี้ย ราแป้ ง ศัตรู พืช ได้แก่ หนอน
และแมลง หอยเชอรี่ และวัชพืชต่างๆทั้งที่เกิดในแปลงผักและนาข้าว ชาวบ้านจัดการกับศัตรู พืชด้วย
การใช้สารเคมี ซ่ ึ ง นํา ไปสู่ ก ารทําเกษตรที่มี ต ้น ทุ น สู ง ซึ่ ง พอจํา แนกตามประเภทของพืช ต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
1. การทํานาปรัง ชาวบ้านจะเริ่ มปลูกข้านาปรังตั้งแต่เดือนมกราคม แต่บางแปลงที่เป็ นที่ลุ่ม
ตํ่า ถ้ามีน้ าํ เข้านาเร็วก็จะทํานาปรังเร็วเช่นกัน ซึ่ งอาจจะทําในช่วงปลายเดือนธันวาคม เนื่ องจากนา
ปรังเป็ นการปลูกข้าวที่มีอายุส้ นั คือประมาณ 120 – 130 วัน ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าการจะปลูกข้าว
นาปรังได้ผลผลิตที่ดีน้ นั จะต้องเร่ งให้ขา้ วเจริ ญเติบโตโดยใช้เคมีและปุ๋ ยเคมีจาํ นวนมาก สาเหตุการ
ใช้สารเคมี จาํ นวนมากนี้ เกิ ดจากศัตรู พืชและตามความเชื่ อ ที่กล่ าวมาข้างต้นซึ่ งบางคนจะหว่า น
ปุ๋ ยเคมีไปพร้อมๆกับการหว่านข้าวและเมื่อข้าวอายุได้ 15 วัน ชาวบ้านจะฉี ดพ่นสารกําจัดวัชพืชทั้ง
ซึ่งมีท้งั ประเภทฆ่าหญ้าและคลุมหญ้า เมื่อฉีดพ่นสารเคมีเสร็จ หากสังเกตเห็นว่าในนาข้าวมีหอยเชอ
รี่ กดั กินข้าวก็จะใช้สารกําจัดหอยเชอรี่ ปริ มาณการใช้ข้ ึนอยูก่ บั การระบาดของหอยหากมีมากจะใช้
มากไปจนกว่าข้าวจะโตพอที่หอยไม่สามารถกัดกิ นได้หรื อ ข้าวมีอ ายุ 2 เดือนขึ้นไป จึงจะหยุดใช้
แต่สาํ หรับการใช้ปุ๋ยเคมี น้ ันชาวบ้านจะสังเกตจากสี ของใบข้าวหากต้นข้าวหรื อใบข้าวมีสีซีดไม่
เขียวสดชาวบ้านก็จะใส่ปยไปเรื
ุ๋
่ อยๆ ตั้งแต่เริ่ มปลูกไปจนถึงข้าวมีอายุประมาณ 100 วัน หรื อนําแห้ง
จากนาจึงจะหยุดใช้ปยเคมี
ุ๋
ซึ่งหากประเมินร่ วมกับชาวบ้านแล้วจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ 50 – 70
กิโลกรัมต่อไร่ และนอกจากนี้ในช่วงที่ขา้ วกําลังเจริ ญเติบโต คือมีอายุประมาณ 2 เดือน มักจะมีโรค
ระบาด เช่ น โรคใบแห้ง ซึ่ ง โรคนี้ จะทํา ให้ข ้า วมี ใ บแห้ง กรอบแล้ว ตายลงในที่ สุ ด ชาวบ้า นจะ
แก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมีฉีดพ่นเพือ่ ป้ องกันโรค นอกจากนี้ ยงั มีศตั รู พืชเช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจัน่
หนอนกอ ทําลายต้นข้าวข้าวจะมี อาการต้นเหลือ ง ใบเหลือ มีล ายจุดและตายในที่สุดซึ่ งในช่ วงที่
ชาวบ้านสังเกตเห็ นข้าวมีสีผิดปกติจะรู ้ไ ด้ทนั ทีว่า ข้าวเป็ นโรค แล้วชาวบ้านจะใช้สารเคมี ฉีดพ่น

54
เช่นกัน ปริ มาณการใช้ข้ ึนอยูก่ บั ความรุ นแรงของโรคถ้าหาก ระบาดมากชาวบ้านจะฉี ดพ่นสารเคมี
ไปเรื่ อ ยๆจนกว่าการระบาดของโรคจะหมดไป ซึ่ งมี บางแปลงที่มีโรคระบาดรุ นแรงทําให้ขา้ ว
เสียหายจนไม่สามารให้ผลผลิตได้
2. การทําข้ าวนาปี การทําข้าวนาปี นี้จะซับซ้อนกว่าข้าวนาปรัง คือเริ่ มตั้งแต่ชาวบ้านจะตก
กล้า ในช่วงเดือน มิถุนายน ก่อนแล้วจึงทําการดําแต่มีส่วนหนึ่งที่ทาํ การหว่านเหมือนข้าวนาปรัง ซึ่ ง
หลังจากทําการหว่านกล้าแล้ว ชาวบ้านนิยมใส่ปุ๋ยเคมี เพื่อให้ตน้ กล้าโตเร็ ว เมื่อต้นกล้าได้รับปุ๋ ยใน
ปริ มาณมากจะทําให้ตน้ กล้ามีตน้ อวบอ่อน ล้มง่ายและมีใบหนา ปั ญหาที่พบมากสําหรับต้นกล้านี้
คือกล้ามักจะเป็ นโรค ล้มใบกล้าจะฟูไปกับนํ้า ลักษณะของกล้าที่เป็ นโรคจะมีใบแห้งและตายลง
ชาวบ้านจัดการกับกล้าที่เป็ นโรคด้วยการกําจัดทิ้ง เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 1 เดือนชาวบ้านจึงนําต้น
กล้าไปปั กดําในแปลงนาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการเตรี ยมแปลงนั้นส่วนใหญ่ยงั มีการใช้รถไถเดินตามและ
อีกส่วนหนึ่งจะใช้รถไถใหญ่ เมื่อเตรี ยมพื้นที่ปลูกแล้วชาวบ้านนิ ยมจ้างแรงงานเป็ นส่ วนมาก โดยมี
แรงงานทั้งในหมู่บา้ นและหมู่ บา้ นอื่นมารับจ้าง เมื่อ ปั กดําเสร็ จชาวบ้านจะคอยดูหอยเชอรี่ หากมี
ปริ ม าณมากจะกําจัดด้วยการใช้สารเคมี ซึ่ งจะใช้ไปจนกว่าต้นข้าวจะโตหรื อจนกว่าหอยเชอรี่ จะ
หยุดระบาด เนื่องจากว่าหอยเชอรี่ น้ ี สามารถขยายพันธุ์ได้เร็ วทําให้เพิ่มจํานวนมากได้ระยะไม่นาน
นัก และก่อความเสียหายให้กบั การทํานาในเขตพื้นที่ชลประทานเป็ นอย่างยิง่ เพราะเมือต้นข้าวถูก
หอยเชอรี่ กดั กินแล้วชาวบ้านต้องทําการดํานาใหม่อีกรอบ และในขณะนี้ มีชาวบ้านหลายรายกําลัง
แก้ปั ญ หาหอยเชอรี่ ร ะบาดในนาข้า วด้ว ยการเลี้ ยงเป็ ดไข่ ซึ่ ง สามารถแก้ปั ญ หาได้ร ะดับ หนึ่ ง
เนื่องจากในช่วงที่ขา้ วอายุยงั น้อยอยูน่ ้ นั ไม่สามารถปล่อยให้เป็ ดลงไปกินหอยได้
ปัญหาของการปลูกพืชผักต่ างๆ
1. การปลูกเตย เป็ นพืชที่ปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บขายได้ติดต่อกันหลายปี มีชาวบ้านจํานวน 6
ครอบครัวที่ปลูกเตยขาย ปั ญหาที่พบของการปลูกเตยคือ เตยเป็ นโรคคอหัก หรื อโรคยอดเน่ า จาก
การให้ขอ้ มูลของชาวบ้านยังไม่ทราบสาเหตุของโรคและยังไม่มีแนวทางแก้ไข การแก้ไขปั ญหาใน
เบื้องต้น คือตัดเตยต้นที่เป็ นโรคทิ้ง
2. ถัว่ ฝักยาว มีชาวบ้านปลูกทัว่ ไปมีท้งั การปลูกเป็ นแปลงและปลูกตามคูนา ปั ญหาที่พบใน
ถัว่ ฝักยาว คือ เสี้ ยนดิ นหรื อหมัดดิ น ชาวบ้านแก้ปัญหาโดยการใช้ฟูรันดานรองหลุ มปลูก ปั ญหา
ต่อมาที่พบคือหนอนและแมลงศัตรู พชื ต่างๆ ชาวบ้านแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมี
3. แตงกวา และแตงร้านชาวบ้านมีการปลูกทัว่ ไป ส่ วนใหญ่มกั จะปลูกเป็ นแปลง ปั ญหาที่
พบ คือหนอนกัดกินใบและผลแตงและเพลี้ยแป้ ง ชาวบ้านแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมี

55
4. ถัว่ พู เป็ นพืชที่ปลูกแล้วเก็บขายได้ตลอดทั้งปี ปั ญหาที่พบคือมีศตั รู ประเภทหนอนและ
แมลง กัดกินใบ ยอด และฝักถัว่ พู ชาวบ้านแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมี
5. พริ ก การปลูกพริ กนิ ยมปลู กในช่วงฤดูฝนหลังดํานาแล้วเสร็ จ หรื อบางคนจะปลูกพริ ก
ในช่วงปลายฝนเก็บขายในฤดูแล้ง ปั ญหาที่พบในพริ ก คือ โรคกุง้ แห้ง ชาวบ้านแก้ปัญหาด้วยการตัด
ทั้ง โรคโคนเน่า ใบหงิกงอ และเพลี้ยแป้ ง จะใช้สารเคมีฉีดพ่น
6. มะเขือ การปลูกมะเขือนี้นิยมปลูกทัว่ ไปและปลูกได้ตลอดทั้งปี ปั ญหาที่พบคือเพลี้ ยแป้ ง
และโรคผลเน่าหรื อโคนเน่า การแก้ปัญหาด้วยการตัดทิ้งและใช้สารเคมีฉีดพ่น
7. มะเขือเทศ ส่วนใหญ่นิยมปลูกในช่วงหน้าหนาว หลังเกี่ยวข้าวแล้วเสร็ จ ปั ญหาที่พบคือ
โรคโคนเน่าและผลเน่า เพลี้ยแป้ ง และหนอนกินใบ ชาวบ้านแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมี
8. ชะอม ชาวบ้านที่มีพ้นื ที่สวนมากจะปลูกชะอมและเก็บยอดขาย สามารถขายได้ตลอดทั้ง
ปี หรื อบางครอบครัวจะปลูกตามคูนาหรื อขอบสระ ปั ญหาที่พบคือ มีเพลี้ ยกัดกินยอด หรื อชะอมมี
ยอดหยิกงอ ไม่สามารถเก็บขายได้ ชาวบ้านแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมีฉีดพ่น
9. บวบ นิยมปลูกหลายชนิด เช่น บวนเหลี่ยม บวบหอม และบวบงอ ปั ญหาที่พบคือมักจะ
มีแมลง หนอน และเพลี้ยแป้ ง ทําลายยอด ใบ และผล ชาวบ้านแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมีฉีดพ่น
10. ฟัก การปลูกฟักจะปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้าปลูกน้อย จะทําร้านแต่ถา้ ปลูกมากจะปล่อยลง
พื้นซึ่ งปี ปั ญหาในการปลู ก คือ มีเพลี้ ยแป้ ง และหนอน กัดกิน ยอด ใบและผลอ่ อน การแก้ปัญหา
โดยใช้สารเคมีฉีดพ่น
11. ฟั กทอง ฟั กทองจะปลูกทั้งปี ปั ญหาที่พบคือมีหนอนและแมลงกัดกิน ยอด ดอก ใบ
และผลอ่อน และบางครั้งจะพบโรคโคนเน่ากับผลเน่า การแก้ปัญหา คือการใช้สารเคมีฉีดพ่น
12. พืชผักประเภทกินใบ เช่น กระเพราะ โหรพา สาระแหน่ แมงลัก ผักกาดเป็ นต้น นิ ยม
ปลูกโดยทําเป็ นแปลงแล้วตัดขายปั ญหาที่พบส่ วนใหญ่เป็ นหนอนกินใบ ซึ่ งชาวบ้านจะใช้สารเคมี
ฉีดพ่น
13. ผักบุง้ มีช่วงระยะเวลาในการปลูกคือ เดือนมกราคม เก็บเดือนกุมภาพันธุ์ ตลอดจนถึง
เดือนมิถุนายน แล้วปลูกใหม่อีกครั้งในเดือน มิถุนายน เก็บเดือน กรกฎาคม การปลูกผักบุง้ นี้ นิยมใช้
เฉพาะปุ๋ ยเคมี หากมีหนอนหรื อแมลงรบกวนจะใช้ชีวภาพ หรื อนํ้าหมักสมุนไพรเพราะผักบุง้ เป็ น
พืชที่อ่อนแอไม่สามารถฉีดพ่นสารเคมี ปั ญหาที่พบคือมีหนอนกินยอดและหอยเชอรี่ กินใบผักบุง้
จะเห็นได้วา่ โรคพืชและวัชพืชต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกษตรกรบ้านกลางฮุง จะใช้สารเคมีในการ
กําจัดเป็ นส่วนใหญ่

56
ปัญหาต้ นทุนการผลิตสู ง การจ้างแรงงานมี 2 ลักษณะ คือค่าจ้างทัว่ ไป วันละ 200 บาท และ
ค่าจ้างแบบเหมา ไร่ ละ 1,200 บาท ถ้าเครื่ อ งจักรกล ไร่ ล ะ 700 - 800 บาท ซึ่ งหากใช้แรงงานคน
จ้างแบบเหมาไร่ มีตน้ ทุน 4,700 - 4,900 บาท/ ไร่ ขึ้นอยูก่ บั สภาพที่นาว่าต้องใช้นาํ มันเชื้อเพลิงมาก
น้อยเท่าใด ถ้าจ้างแรงงานคน มีตน้ ทุน 3,400 - 3,600 บาท/ ไร่ และหากจ้างแรงงานเครื่ องจักรกล
ควบคู่กบั แรงงานคนทั้งแบบเหมาจ่ายหรื อการจ้างรายวัน จะมีตน้ ทุนเพิ่มขึ้น ไร่ ละ 300 บาท หรื อ
หากคิดเป็ นจํานวนเงิน 5,000 - 5,200 บาท/ ไร่ แต่สาํ หรับนาปรังมีตน้ ทุน ประมาณ 3,900 - 4,100
บาท ในขณะที่ผลผลิตข้าว ทั้งนาปี และนาปรัง เฉลี่ย 650 กิโลกรัม / ไร่ ส่ วนราคาขายนั้นขึ้นอยูก่ บั
กลไกการตลาด ซึ่งในตลาดกลาง ธกส. ขอนแก่นรับซื้อข้าวนาปี เดือนธันวาคม 2552 ข้าวเหนี ยวมี
ราคา 10.50 - 11.50 บาท/ กิ โลกรัม ข้าวเจ้าหอมมะลิ มีราคา 13.50 - 14.50 บาท/ กิ โลกรัม ศูนย์
ขยายพันธุ์พืช ที่ 17 จังหวัดขอนแก่นรับซื้ อข้าวมะลิเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ราคา กิโลกรัมละ 17 บาท
ซึ่ งเป็ นข้าวนาปี ส่ วนข้าวนาปรัง มีการรับซื้ อในเดือน มิถุนายน 2552 ราคา ประมาณ 6.50 - 7.00
บาท
ปัญหาค่านิยมด้ านการผลิตของเกษตรกรชาวบ้ านกลางฮุง จากการผลิตที่ได้รับการส่ งเสริ ม
ให้ได้ปริ มาณมากมีการส่งเสริ มให้ชาวบ้านนําสารเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตในจํานวนที่มาก
เกินความจําเป็ นโดยเฉพาะปุ๋ ยเคมีช่วยเพิม่ ผลผลิตเพราะสามารถเห็ นผลทันตา ทําให้ชาวบ้านมี
ความเชื่อว่าพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะข้าวนั้นจะต้องมีสีเขียวสดอยูต่ ลอดเวลาตั้งปลูกไปจนกว่าข้าวเริ่ ม
ออกรวง และที่สําคัญคือ ชาวบ้านนิ ยมจ้างแรงงานเพื่อ ให้เสร็ จเร็ วขึ้ น ซึ่ งเมื่ อ ทํานาตนเองเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วจะไปรับจ้างทํานาคนอื่นหรื อไปทํางานในเมือง ซึ่ งการจ้างแรงงานนี้ เป็ นพฤติกรรม
เลียนแบบโดยมีตน้ แบบที่เป็ นชาวบ้านในหมู่บา้ นที่มีงานประจําหรื อมีงานอื่นที่นอกเหนื อจากการ
ทํานา ซึ่ งการจ้างานมากกว่าทําเองเพื่อให้เสร็ จเร็ วขึ้นนี้ ส่งผลให้มีตน้ ทุนการผลิตด้านแรงงานเพิม่
มากขึ้น นอกจากนี้ชาวบ้านนิยมซื้อเมล็ดพันธุข์ า้ วมากกว่าการเก็บพันธุไ์ ว้ใช้เอง เพราะชาวบ้านเชื่อ
ว่าเมล็ดพันธุท์ ี่ซ้ือใหม่ทุกปี จะมีคุณภาพดีกว่าและง่ายกว่าโดยมองว่าการคัดพันธุ์ไว้ใช้เองนั้นเป็ น
เรื่ องที่ยงุ่ ยากและเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ได้มกั จะกลายพันธุ์ สาเหตุส่วนหนึ่ งเกิดจากการส่ งเสริ มให้ผลิต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วขายให้ศูนย์ข ยายพันธุ์พืชที่ 17 ขอนแก่ น โดยศูนย์จะนําเมล็ดพันธุ์ขา้ วมาขายให้
ชาวบ้านแล้วรับซื้อคืนในราคาที่สูงกว่าตลาดทัว่ ไป ชาวบ้านจึงไม่ใส่ ใจกับการคัดเมล็ดพันธุ์ แต่มี
การซื้อเมล็ดพันธุใ์ หม่ทุกปี นํามาซึ่งการเพิม่ ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวของชาวนาบ้านกลางฮุงด้วย
ปัญหาดินเสื่อมสภาพ จากกระบวนการผลิตที่มีความเร่ งรี บ การนําสารเคมี และเครื่ องจักร
ขนาดใหญ่ในกระบวนการผลิตทําให้ดินเสื่อมสภาพ ดินแข็ง เมื่อทําการเพาะปลูกแล้วนั้นข้าวจะมี
ลักษณะโตช้า ต้นและใบมีสีเหลือง ชาวนาต้องใช้สารเคมีเพือ่ ให้พชื ผักต่างๆมีสีเขียวอยูต่ ลอดเวลา
โดยเฉพาะข้าว จะต้องมีสีเขียวตั้งแต่เริ่ มปลูกจนกว่าจะเริ่ มการเก็บเกี่ยว การเร่ งรี บให้ทาํ นาเสร็ จเร็ ว
ขึ้นนั้นนํามาสู่ การใช้สารเคมี ซ่ ึ งเป็ นสาเหตุที่สําคัญที่ทาํ ให้ดินเสื่ อ มสภาพ ประกอบกับการใช้
เครื่ อ งจักรขนาดใหญ่ ทั้งรถไถใหญ่และรถเกี่ ยวข้าว ทําให้ดินแน่ นมากขึ้น ลักษณะที่พบว่าดิ น
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เสื่อมสภาพนั้นสังเกตดินเป็ นดินเหนียว ไถยาก เมื่อทําการเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าวจะพบว่าข้าวไม่
โตหรื อใบข้าวข้าวมีสีเหลือง ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเป็ นต้น
ปัญหานํ้าท่ วม ปั ญหานํ้าท่วมเป็ นอีกปั ญหาหนึ่ งที่ชาวบ้านที่มีที่ดินทํากินในบริ เวณนี้ มัก
ประสบถึงแม้วา่ จะไม่บ่อยนักแต่ถา้ ปี ใดนํ้าท่วมผลผลิตในแปลงเกษตรจะได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งใน
ปี ล่าสุดที่พ้นื ที่ถูกนํ้าท่วม คือปี พ.ศ. 2551 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน พื้นที่ทาํ การเกษตร ร้อยละ
90 ถูกนํ้าท่วมผลผลิตโดยเฉพาะข้าวได้รับความเสี ยหาย สาเหตุการเกิดนํ้าท่วมคือนําในเขื่อนอุบล
รัตน์มีมากจนเกินไปทําให้เขื่อนอุบลรัตน์ตอ้ งระบายนํ้าเหนื อเขื่อนออกมาตามลํานํ้าพอง แล้วนํา
พองก็เอ่อล้นฝั่งท่วมที่นาของชาวบ้านและนับจากปี พ.ศ. 2521 เป็ นต้นมาพบว่า นํ้าท่วม จํานวน 6
ครั้ง ได้แก่ ปี พ.ศ. 2521, 2522, 2538, 2541, 2542 และ 2551
แหล่ งอาหารของชาวบ้ านกลางฮุง
1) อาหารจากนา ชาวบ้านมีที่นา เฉลี่ย 16 ไร่ ต่อครอบครัว เนื่ องจากบ้านกลางฮุง เป็ น
หมู่บา้ นที่มีระบบชลประทาน ปี หนึ่ งจึงทํานาได้ 2 ครั้ ง ชาวบ้านกลางฮุงผลิตพันธุ์ขา้ วขายให้ก ับ
ส่ วนราชการ ทําให้ขายข้าวได้ในราคาสู ง ชาวบ้านจึงนิ ยมขายข้าว แล้วซื้ อข้าวกิน (ข้าวพันธุ์ราคา
ซื้อจากชาวบ้าน กิโลกรัมละ 18 บาท หรื อ ข้าวเหนียว 1 ไร่ ได้ขา้ ว 6 สอบ ๆ ละ 80 ก.ก. - 480 ก.ก.
ต่อไร่ บางครอบครัวขายทั้งหมด แล้วซื้ อข้าวกิ น รายได้จากการขายข้าว กรณี ที่นา 20 ไร่ ได้ขา้ ว
ประมาณ 10 ตัน ขายได้เงิน180,000 บาท ต้นทุนประมาณ 60,000 บาท ปั จจัยการผลิตหลัก ที่ตอ้ งซื้ อ
ทุกปี คือปุ๋ ยเคมี และเมล็ดพันธุข์ า้ ว ซึ่ง ข้าว 1 ไร่ ใช้พนั ธุข์ า้ ว 20 ก.ก. ราคา 500 บาท
รู ปแบบการทํานาปี และนาปรั งของบ้ านกลางฮุง
การทํานาปรัง ชาวบ้านจะเริ่ มปลูกข้าวนาปรังตั้งแต่เดือนมกราคม นาปรังเป็ นข้าวอายุการ
เก็บเกี่ยวสั้น คือประมาณ 120 - 130 วัน ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าการจะปลูกข้าวนาปรังได้ผลผลิตที่
ดีน้ นั จะต้องเร่ งให้ขา้ วเจริ ญเติบโตโดยใช้เคมีและปุ๋ ยเคมีจาํ นวนมาก บางคนหว่านปุ๋ ยเคมีไปพร้อมๆ
กับการหว่านข้าวและเมื่อข้าวอายุได้ 15 วัน ชาวบ้านจะฉีดพ่นสารกําจัดวัชพืชทั้งซึ่งมีท้ งั ประเภทฆ่า
หญ้าและคลุมหญ้า เมื่อฉีดพ่นสารเคมีเสร็จ หากสังเกตเห็นว่าในนาข้าวมีหอยเชอรี่ กดั กินข้าวก็จะใช้
สารกําจัดหอยเชอรี่ ปริ มาณการใช้ข้ ึนอยูก่ บั การระบาดของหอยหากมีมากจะใช้มากไปจนกว่าข้าว
จะโตพอที่หอยไม่ สามารถกัดกิ นได้หรื อ ข้าวมีอ ายุ 2 เดื อนขึ้ นไป จึงจะหยุดใช้ ชาวบ้านแล้วใช้
ปุ๋ ยเคมีประมาณ 50 - 70 กิโลกรัมต่อ ไร่ และนอกจากนี้ ในช่ วงที่ขา้ วกําลังเจริ ญเติบโต คือ มี อ ายุ
ประมาณ 2 เดือน มักจะมีโรคระบาด เช่นโรคใบแห้ง ซึ่ งโรคนี้ จะทําให้ขา้ วมีใบแห้งกรอบแล้วตาย
ลงในที่สุดชาวบ้านจะแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมี ฉีดพ่นเพื่อ ป้ องกันโรค นอกจากนี้ ยงั มีศตั รู พืช
เช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจัน่ หนอนกอ ทําลายต้นข้าวข้าวจะมีอาการต้นเหลือง ใบเหลือ มีลายจุดและ
ตายในที่สุดซึ่งในช่วงที่ชาวบ้านสังเกตเห็นข้าวมีสีผดิ ปกติจะรู ้ได้ทนั ทีวา่ ข้าวเป็ นโรค แล้วชาวบ้าน
จะใช้สารเคมี ฉี ด พ่น เช่ น กัน ปริ มาณการใช้ข้ ึ น อยู่กับ ความรุ นแรงของโรคถ้า หาก ระบาดมาก
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ชาวบ้านจะฉี ดพ่นสารเคมีไ ปเรื่ อ ยๆจนกว่าการระบาดของโรคจะหมดไป ซึ่ งมี บางแปลงที่มีโรค
ระบาดรุ นแรงทําให้ขา้ วเสียหายจนไม่สามารถให้ผลผลิตได้
ข้ าวนาปี เริ่ มตั้งแต่ตกกล้า ในเดือน มิถุนายน แล้วจึงดําหรื อหว่านเหมือนข้าวนาปรัง ซึ่ ง
หลังจากทําการหว่านกล้าแล้ว ชาวบ้านนิ ยมใส่ ปุ๋ยเคมี เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 1 เดือนชาวบ้านจึงนํา
ต้นกล้าไปปั กดํา โดยมีแรงงานทั้งในหมู่บา้ นและหมู่บา้ นอื่นมารับจ้าง เมื่อปั กดําเสร็ จชาวบ้านจะ
คอยดูหอยเชอรี่ หากมีปริ มาณมากจะกําจัดด้วยการใช้สารเคมี ซึ่ งจะใช้ไปจนกว่าต้นข้าวจะโตหรื อ
จนกว่าหอยเชอรี่ จะหยุดระบาด เนื่ องจากว่าหอยเชอรี่ น้ ี สามารถขยายพันธุ์ได้เร็ วทําให้เพิ่มจํานวน
มากได้ระยะไม่นานนัก และก่อความเสี ยหายให้กบั การทํานาในเขตพื้นที่ชลประทานเป็ นอย่างยิง่
เมื่อต้นข้าวถูกหอยเชอรี่ กดั กินแล้วชาวบ้านต้องทําการดํานาใหม่อีกรอบ และในขณะนี้ มีชาวบ้าน
หลายรายกําลังแก้ปัญหาหอยเชอรี่ ระบาดในนาข้าวด้วยการเลี้ ยงเป็ ดไข่ ซึ่ งสามารถแก้ปัญหาได้
ระดับหนึ่งเนื่องจากในช่วงที่ขา้ วอายุยงั น้อยอยูน่ ้ นั ไม่สามารถปล่อยให้เป็ ดลงไปกินหอยได้
2) อาหารจากป่ าธรรมชาติ ประมาณ 30 ไร่
ชนิด
ผักพื้นบ้าน

ฤดูแล้ง
(เมษายน- มิถุนายน)
ดอกจิก, แคป่ า,

สัตว์เล็กและแมลง นก หนู อึ่ง กบ
ต่าง ๆ

ผลไม้ป่า และมัน มันแซง,มันข้าวนก
ต่าง ๆ
หวดข่า จูมจํา
เห็ด

ไม่มีเห็ด

ฤดูฝน
(กรกฎาคม-ตุลาคม)
ย่านาง กระถิน ตําลึงหน่อไม้ อีผกุ
อี ล อก กะโดน อัญ ชัน มัน แซง
กาดย่า ก้านจอง
จี่โป่ ม นก หนู จี้งหรี ด จี่นูน กุดจี่
จัก๊ จั้น ตัก๊ แตน จี่ซอน จี่โหล่น แย้
จิ้งก่า

ฤดูหนาว
(พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ )
ย่า นาง ส้ ม ห่ อ ม กระถิ น
ตํา ลึ ง กะโดน อั ญ ชั น
กาดย่า กระเดา
จี่โป่ ม นก หนู

กล้ว ยป่ า พี่พวน ก้นครก หมาว้อ
ตีนจํา หมากเหม่า เล็บแมว หวด
จ่า ส้มห่ อ
เห็ ดดิ นต่ าง ๆ เห็ ดปลวก เห็ ดผึ่ง
ฯลฯ

มันแซง มันข้าวนก
ผล ไม้ ป่ า เ ริ่ มสุ ก แต่ มี
ปริ มาณน้อย
ไม่มีเห็ด
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3) อาหารจากแหล่ งนํ้า แหล่งนํ้าที่สาํ คัญของบ้านกลางฮุง คือ หนองผักยาน หนองกางฮุง ลํา
นํ้าพอง คลองชลประทาน ห้วยแข้ หนองแข หนองหวาย
ประเภท
สัตว์ในนํ้า

ฤดูแล้ง
(เมษายน- มิถุนายน)
ปลาช่ อ น ปลาซิ ว ปลาดุ ก
ปลาตะเพี ย น ปลาหมอ กุ้ ง
หอย ปู ปลาซิ ว ปลานิ ล ปลา
กะเดิด

สั ต ว์ ค รึ่ งบก เขียด
ครึ่ งนํ้า
ผักในนํ้า
กะเฉดนํ้า บัวแดง ผักบุง้
ผักริ มนํ้า
คัน จอง บอนหวาน กู ด ง่ อ ง
ทูน กระโดน กะเฉดบ้า น
หน่อไม้ ผักไหม ส้มห่ อ

ฤดูฝน
(กรกฎาคม-ตุลาคม)
ปลาช่ อ น ปลาซิ ว ปลาดุ ก ปลา
ตะเพียน ปลาหมอ กุง้ หอย ปู ปลา
ซิ ว ปลานิ ล ปลากะเดิด แต่ ปริ มาณ
มากขึ้น
กบ อึ่ง
กะเฉดนํ้า บัวแดง ผักบุง้
คัน จอง บอนหวาน กู ด ง่ อ ง ทู น
กระโดน กะเฉดบ้ า น หน่ อไม้
ผักไหม ส้มห่ อ

ฤดูหนาว
(พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ )
ปลาช่อน ปลาซิ ว ปลาดุก
ปลาตะเพียน ปลาหมอ กุง้
หอย ปู ปลาซิ ว ปลานิ ล
ปลากะเดิด ปริ มาณเท่ากับ
ฤดูแล้ง
เขียด
กะเฉดนํ้า บัวแดง ผักบุง้
คัน จอง บอนหวาน กู ด
ง่อง ทูน กระโดน กะเฉด
บ้าน หน่อไม้ ผักไหม ส้ม
ห่ อ

4) อาหารจากตลาด
ถึงแม้วา่ บ้านกลางฮุง จะเป็ นพื้นที่ได้เปรี ยบชุมชนอื่น ในด้านลักษณะนิ เวศน์ คือ มีระบบ
ชลประทาน ซึ่ งทําให้มีความอุ ดมสมบูรณ์ ทางอาหรจากธรรมชาติ แต่จากการศึกษากลับ พบว่า
ชาวบ้านกลางฮุง นิ ยมซื้ ออาหารกิ น มากกว่าการผลิต และหาจากแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ชาวบ้านบอกว่า ผักในนาก็มี แต่ พอจะกิ นก็ขีเ้ กี ยจขับรถออกไป ซื ้อ กิ นง่ ายกว่ า เนื่ องจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตรในอัตราที่สูง ทั้งปุ๋ ยเคมี สารเร่ งการเจริ ญเติบโต และสารกําจัดวัชพืช ทําให้
ชาวบ้านกลางฮุงไม่บริ โภคอาหารจากแหล่งนํ้านัก (แต่เอามาขาย) มีก็แต่ชาวบ้านจากหมู่บา้ นอื่นมา
หาอยูห่ ากิน
ดังนั้นบ้านกลางฮุง จึงเป็ นแหล่งทํารายได้ให้กบั พ่อค้ารถเร่ แทบจะทุกชนิ ด ดังที่ชาวบ้าน
บอกว่า“อะไรเข้ ามา ซื ้อหมด” เข้ามาในหมู่บา้ น (2 คัน วันละ 2 ครั้ง/ คัน) ร้านค้าในหมู่บา้ นที่ขาย
อาหาร 1 ร้าน ขายสิ นค้าเบ็ดเตล็ดและอาหารแห้ง 2 ร้าน และร้านค้าทัว่ ไป 2 ร้าน ชาวบ้านกลางฮุ
ร้อยละ 90 ซื้ ออาหารบริ โภค อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งค่าใช้จ่ายในการซื้ ออาหาร อย่างตํ่าวันละ 150
บาท (4,500 – 5,000 บาท/เดือน) ต่อ ครอบครัว
ชาวบ้านกว่าร้อยละ 50 บริ โภคผลไม้เฉลี่ยวันละ 1-2 ก.ก. และกว่าร้อยละ 90 ของผลไม้ที่
บริ โภคในครัวเรื อนได้จากการซื้ อ
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รายได้ และหนี้สิน
ชาวบ้านร้อยละ 20 ปลูกและขายผักเป็ นอาชีพเสริ ม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 2,500 บาท
โดยตลาดขายผัก คือ ที่บา้ นหนองค้า ซึ่งห่างจากบ้านกลางฮุง เพียง 1 ก.ม. เป็ นตลาดขายส่ง เปิ ดเวลา
18.00 น.ทุกวัน มีพอ่ ค้ามารับโดยตรงในราคาส่ง อีกแห่ งหนึ่ ง คือ ตลาดเทศบาลขอนแก่น ห่ างจาก
หมู่ บา้ น 18 ก.ม. ชาวบ้านไปขายวันเว้นวัน ตั้งแต่เวลา 6 ทุ่ม ถึ ง 8 โมงเช้า ส่ วนร้อ ยละ 2 ของ
หมู่บา้ นมีอ าชีพรับจ้างทัว่ ไป เพราะไม่มีที่ดินทําการผลิ ต หนี้ สินต่อ ครอบครัว คือ 100,000 บาท
ศักยภาพที่จ่ายได้คือ ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี

บทที่ 5
ผลการศึกษา
พืน้ ที่เป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บ้านกลางฮุง ตําบลโนนท่อน อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
เนื้ อหาในการศึ กษาได้ แก่ ศักยภาพของพื้นที่ต่อ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร บุญ
ประเพณี ที่สาํ คัญของหมู่บา้ นต่อการสร้างความมัน่ คงทางอาหาร ค่านิ ยมในการบริ โภค นิ ยาม
อาหารและความมัน่ คงทางอาหาร ดัชนี ช้ ีวดั ความมัน่ คงทางอาหารและปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ความ
เสี่ยง/ภัยคุกคามและความเปราะบางด้านอาหารของหมู่บา้ น และศักยภาพของชุมชน ดังต่อไปนี้
5.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของบ้ านกลางฮุง
ศักยภาพของพืน้ ที่ต่อการสร้ างความมั่นคงทางอาหาร
มีนํ้าในการเกษตรได้ ทั้งปี พื้นที่บริ เวณบ้านกลางฮุง อยูใ่ นเขตชลประทานทางด้านฝั่งขวา
ของเขื่อนหนองหวาย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น สามารถรับนํ้าได้ ร้อยละ 80 ของจํานวน
พื้นที่ จํานวน 4,000 ไร่ หรื อประมาณ 3,200 ไร่ ที่สามารถทําการผลิ ตได้ตลอดทั้งปี และปลู กได้
หลากหลายชนิ ด การส่ งนํ้า ชลประทานมาให้ช าวบ้านได้เ พาะปลู ก นั้น จะส่ ง มาให้ต้ งั แต่ เดื อ น
มกราคม เพือ่ ให้เกษตรกรได้ทาํ นาปรัง และจะปิ ดนํ้าอีกครั้ง ประมาณเดือน ปลายเดือนเมษายน จึง
ปิ ดนํ้าให้เกษตรกรได้เกี่ยวข้าวนาปรังแล้วจะเปิ ดนํ้ามาอีกครั้งในในช่วงปลายเดือน มิถุนายน และจะ
ปิ ดนํ้าอีกครั้งเดื อน พฤศจิกายน รวมระยะเวลาที่ชลประทานส่ งนํ้ามาให้ชาวบ้านได้ทาํ การผลิ ต
ประมาณ 9 เดือ น ในรอบ 12 เดือ น ยกเว้นในบางปี ที่น้ ําในเขื่อ นมี ปริ มาณน้อย เช่นในปี 2547 ที่
ชาวบ้านไม่ได้ทาํ นาปรัง เพราะชลประทานไม่ได้ปล่อยนํ้าให้ทาํ นา โดยมีเหตุผลว่านํ้าในเขื่อนอุบล
รัตน์มีนอ้ ย
ความสะดวกสบายด้ านการคมนาคมและอยู่ใกล้ ตลาด ถือเป็ นจุดเด่นจุดหนึ่ งของชาวบ้าน
กลางฮุ ง เนื่ องจากที่ต้ งั บ้านกลางฮุงนั้น อยูห่ ่ างจากตัวเมือง ประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่ งง่ายต่อการ
ขนส่ งผลผลิตเข้าไปขายและมี แหล่ งรับซื้ อที่หลากหลายโดยเฉพาะข้าวทําให้ชาวบ้านมี ทางเลือ ก
หลายทางและสามารถตัดสินใจได้วา่ จะขายข้าวกับใครแต่ราคาที่ได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ตลาดเป็ นผูก้ าํ หนด
และนอกจากนี้พชื ผักประเภทอื่นที่ทาํ การผลิตในบ้านกลางฮุงก็สามารถขนส่งและขายได้ง่ายเช่นกัน
โดยมีพอ่ ค้า แม่คา้ ทั้งในชุมชนและบ้านใกล้เคียงเป็ นผูร้ ับซื้อ
ชาวบ้ านบ้ านกลางฮุงมีความรู้ ด้านการผลิตเป็ นอย่ างดี ทั้งจากการส่ งเสริ มจากหน่ วยงาน
ต่างๆ เช่น ธกส. ที่มีการอบรมให้ความรู ้ต่างๆ และเป็ นแหล่งทุนกูย้ มื เพือ่ การลงทุนในการประกอบ
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อาชีพ การส่งเสริ มด้านการผลิตเมล็ดพันธุข์ องศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 17 จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งมีความ
พิถีพิถนั ในการเพาะปลูกมากกว่าปลู กแล้วขายในตลาดทัว่ ไป การส่ งเสริ มของสํานักขอนแก่ น
อโศก หรื อชาวบ้านเรี ยกว่า พลังธรรม ให้ชาวบ้านปลูกพืชผักแบบไร้สารพิษและเป็ นผูร้ ับซื้ อ หรื อ
แม้แต่การที่ชาวบ้านได้ทาํ งานอยูก่ บั บริ ษทั ผลิตเมล็ดพันธุ์เพราะถึงแม้จะเป็ นเพียงคนงานรับจ้างใน
บริ ษทั แต่ความรู ้ต่างๆที่ได้จากการทํางานชาวบ้านจะนํามาทําในแปลงเกษตรของตนเองด้วย
บุญประเพณีที่สําคัญของหมู่บ้านต่ อการสร้ างความมั่นคงทางอาหาร
บ้านกลางฮุง มีบุญต่างๆ ที่รักษาไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมและความเชื่อและวิธีปฏิบตั ิแบบท้องถิ่น
เช่น บุญกุม้ ข้าว บุญข้าวจี่ เป็ นต้น และมีวดั เป็ นศูนย์รวม และแหล่งอาหารของคนขาดแคลน เช่น
อาหารเหลือก็เอากลับไปกินที่บา้ นได้ ที่สาํ คัญคือ ชาวบ้านร้อยละ 90 ใส่บาตรทุกเช้า
ค่านิยมในการบริโภค คือ “กินหลาย ไม่ มีเงินซื ้อกิน ก็ยืมมาซื ้อ” หรื อ “มักซื ้อ”
นิยามอาหารและความมั่นคงทางอาหาร
อาหาร หมายถึง สิ่ งที่หล่อเลี้ยงร่ างกาย หรื อสิ่ งที่กินเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่ างกาย
เมื่อระดมคําว่าอาหาร ชาวบ้านโดยส่ วนมาคิดถึง ข้าว นํ้า ผัก เครื่ อ งปรุ งอาหาร ผลไม้ ของหวาน
และวัตถุดิบต่างๆ ในการประกอบอาหาร
ความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง การมีอาหารรับประทานตลอดเวลา ทั้งซื้ อ ผลิต และหา
เองตามธรรมชาติ มีความปลดภัย และมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ซึ่งกับข้าวจะต้องมีความต่อเนื่ องมี
ตลอดปี และให้สารอาหารครบ 5 หมู่ ผักและข้าวผลิตเองได้ เครื่ องปรุ งอาหารซื้ อได้ ผลไม้หาได้
ตามฤดูกาล ของหวานมีหลากหลายและทําเอง วัตถุดิบทําอาหารทั้งซื้อและหา มีความปลอดภัย
ดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหารและปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากนิ ยามของความมัน่ คงทางอาหารข้างต้น จึงนํามาสร้างตัวชี้ วดั ความมัน่ คงทางอาหาร
ของบ้าน
กลางฮุงได้ดงั นี้
1. ผลิตอาหารได้ อย่ างพอเพียงปลอดภัย และต่ อเนื่องตลอดปี
1.1 มีที่ดินอย่างน้อย เฉลี่ยคนละ 1 ไร่ ต้องทําการผลิตหลากหลายในพื้นที่ เช่น ปลูกผัก
อย่างน้อย 7 ชนิด (พริ ก มะเขือ ข่า ตะไคร้ ชะอม โหระพา หอม แมงลัก มะกรู ด มะนาว มะเขือเทศ
สาระแหน่) ต้องเลี้ยง เป็ ด หรื อ ไก่ หรื อปลา ตลอดปี อย่างน้อย 1 ชนิ ด ปลูกผลไม้ มันต่างๆ อย่าง
น้อย 5 ชนิดในบริ เวณบ้าน หรื อนา หรื อหัวไร่ ปลายนา
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1.2 มีแรงงานอย่างตํ่า 2 คน ต่อพื้นที่ 10 ไร่
1.3 ทุกครอบครัวต้องมีขา้ ว ตลอดปี โดย
• ครอบครัวขนาดเล็ก
ต้องมีขา้ วเปลือก อย่างน้อย 2 ตัน
• ครอบครัวขนาดกลาง ต้องมีขา้ วเปลือก อย่างน้อย 3 ตัน
• ครอบคัวขนาดใหญ่
ต้องมีขา้ วเปลือก อย่างน้อย 4 ตัน
1.4 ระบบการผลิตของชุมชนจะต้องเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ของทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
2. สําหรั บครอบครั วที่ไม่ ได้ ทําการผลิตเอง มีรายได้ ที่มั่นคงและเพียงพอต่ อการซื้ ออาหาร
ตลอดปี โดยอาหาที่ซื้อต้ อง สะอาด ปลอดภัย และตัดสินใจการบริ โภคผ่ านข้ อมูลข่ าวสาร
2.1 มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต้องมากกว่า 2,000 บาทต่อเดือน
2.2 มีรายได้หลัก อย่างน้อย 1 แหล่ง ที่มีความมัน่ คง และเป็ นรายได้ที่ได้ตลอดปี
2.3 มีรายได้เสริ มอย่างน้อย 2 แหล่ง อาจจะได้จาก การรับจ้าง การค้าขาย ลูกหลานส่ งมา
ให้ หรื ออื่น ๆ (แต่ไม่ใช่จากการพนันและการเสี่ยงโชค)
3. การหา หรื อ การพึ่งพาทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่มีใ นชุ ม ชน อย่ า งพอเพีย ง ยั่ งยืน และ
ต่ อเนื่องตลอดปี
3.1 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดย
• “ไปยามใด๋ ได้ยามนัน่ ” หมายถึง ไปหาอาหารเวลาไหน ก็ได้กลับมา
• เข้าป่ าต้องได้ของป่ าติดตะกร้ากลับบ้านอย่างน้อย 5 อย่าง ต่อครั้ง
• มีพ้นื ที่ป่า 30 ไร่ ต่อ 100 ครอบครัว
• หว่านแหลงนํ้า ต้องได้ปลาขึ้นมา “เอาแหขึน้ ได้ โลด”
• ตักสวิงลงห้วย ต้องมีกุง้ ปลา ปู ซิว
• มีผกั ต่าง ๆ ทั้งริ มนํ้า และในนํ้า “ เอามือซาวลงไปต้ องได้ มาอย่างน้ อย 2 ชนิด"
3.2 บริ โภคอย่างมัน่ ใจว่าไม่มีสารเคมีตกค้างหรื อปนเปื้ อนมากับอาหารเหล่านั้น
3.3 ชาวบ้านทุกคนสามารถหาอาหารจากแหล่งนํ้านั้นได้
3.4 มีการกฎกติกาดูแลรักษาแหล่งอาหารร่ วมกันของทุกหมู่บา้ นที่มาใช้ประโยชน์จากป่ า
และแหล่งนํ้า
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4. วัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้านเข้ มแข็งแสดงถึงความสัมพันธ์ อันดีระหว่ างกัน รวมถึง
การมีศาสนามีวัด พระ ศาสนาที่สั่งสอนการให้ การบริ จาคทาน รวมถึงเป็ นที่พึ่งได้ ของคนที่ขาด
แคลน และชาวบ้ าน มีการแบ่ งอาหารกันระหว่ างเครื อญาติ
5. ความปลอดภัยของอาหารที่บริ โภค
5.1 รู ้ที่มาของอาหาร
• รู ้ขอ้ มูลของอาหารเพือ่ ประกอบการตัดสินใจในการบริ โภค
• อาหารที่ผลิ ตเอง ต้องปลอดภัยจากสารเคมี โดยเฉพาะ อาหารหลัก คือ มะละกอ
พริ ก มะเขือเทศ ผักกระถิน ผักบุง้
5.2 ประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวเอง อย่างน้อย 2 มื้อต่อวัน โดย
• ไม่ใช้ สารเคมีในการประกอบอาหาร
• อาหาร สุก สะอาด ถูกสุขลักษณะ
• ไม่บริ โภคอาหารที่เน่า เสีย หรื อมีกลิ่นเหม็นเพราะบูดเน่า
5.3 ผลลัพธ์จากการบริ โภคอาหารในครอบครัวและในชุมชน
• อายุเฉลี่ยของประชากรในหมู่บา้ น
• ภาวะความเจ็บป่ วยและสาเหตุการเสียชีวติ
6. สั ด ส่ ว นระหว่ า งอาหารที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต เอง หาได้ ต ามธรรมชาติ และการซื้ อ คื อ
50:40:10
ความเสี่ ยง/ภัยคุกคามและความเปราะบางด้ านอาหารของหมู่บ้าน
1. ชาวบ้านพึ่งพาอาหารจากตลาด จนกลายเป็ นค่านิ ยมของชุ มชน ทั้ง ๆที่มีศกั ยภาพด้าน
แหล่งนํ้า และยังเป็ นแหล่งผลิตผักให้กบั ตลาดขอนแก่นและตลาดอื่น ๆ แต่ชาวบ้านเองกลับเลือกที่
จะพึ่งพาอาหารจากตลาดรถเร่ ม ากกว่าการพึ่งพาฐานทรัพยากรธรรมชาติ หรื อ แม้กระทัง่ ข้าวที่
บริ โภค ก็เป็ นข้าวที่ซ้ื อกิน เพราะข้าวที่ผลิตขายราคาแพงกว่า ดังนั้นจึงขายหมด แล้วเอาเงินมาซื้ อ
กิน หากมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะซื้อ ก็ใช้วธิ ีหยิบยืมจากเพือ่ นบ้าน กองทุน พึ่งพาหนี้ รายวัน หรื อหนี้
นอกระบบ
2) ความต้องการเพิม่ ปริ มาณของผลผลิตเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาด ทําให้ขาด
การคํานึงถึงผลกระทบในด้านอื่น ๆ เช่น สุขภาพของผูผ้ ลิตเอง สภาพดิน และระบบนิเวศน์ในแหล่ง
นํ้า เป็ นต้น สุ ดท้ายชาวบ้านก็ขาดความมั่นใจต่ อ ความปลอดภัยของอาหารในธรรมชาติ ที่มีอ ยู่
หลากหลายในชุมชน และถึงแม้วา่ จะมีรายได้หลากหลายทาง ทั้งจากการขายผัก ข้าวพันธุ์ขา้ ว และ
ข้าวนาปรัง แต่หากเปรี ยบเทียบด้านความเป็ นอยูช่ าวบ้านกลางฮุงก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านอื่นมาก
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นัก ตรงกันข้ามกลับกลายเป็ นหมู่บา้ นที่พ่ งึ พาอาหารนอกชุมชนมากที่สุด เพราะขาดความเชื่อมัน่
ด้านความปลอดภัยของอาหารในชุมชน
3) นโยบายการจัดการนํ้าของรัฐ ถึงแม้วา่ จะพึ่งพานํ้าจากระบบชลประทาน แต่ชาวบ้านไม่
สามารถควบคุมการระบายนํ้าได้ เห็นได้ เช่น ปี 2541 - 2542 ปี 2523 และปี 2551 ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่ทาํ การเกษตร ถูกนํ้าท่วมผลผลิตข้าวได้รับความเสี ยหาย ปี 2547 นํ้าในเขื่อนอุบลรัตน์มีน้อย
ชลประทานไม่ได้ส่งนํ้าให้ชาวบ้านได้ทาํ นามีการประกาศแจ้งเตือนมาถึงชาวบ้านว่าชลประทานจะ
หยุดส่งนํ้าให้ชาวบ้านทํานาปรังเพราะนํ้าในเขื่อนมีนอ้ ยชาวบ้านจึงปลูกพืชผักในฤดูแล้งบางคนไป
ทํางานในเมืองขอนแก่นหรื อต่างจังหวัด
ศักยภาพของชุมชน
1. แหล่งอาหารยังมีความอุดมสมบูรณ์
2. มีระบบชลประทาน สามารถทําการผลิตได้ตลอดปี
3. วัฒนธรรมชุมชนและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเหนียวแน่น
4. การคมนาคม ถนน ไฟฟ้ า และแหล่งนํ้า สะดวก สบาย

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายชื่อคณะศึกษาข้ อมูล
1. ศูนย์ ประสานงานสถาบันการจัดการองค์ความรู้
1. นายสุเมธ
ปานจําลอง
2. น.ส.พรพิตรา คลังภูเขียว
3. น.ส.วรัญญา ทูลธรรม
4. น.ส.แววตา
สุวรรณริ 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 โพธิ์ศรี
2. นายถนัด
แสงทอง
3. น.ส.ฐิติพร
สกุลจร
4. น.ส.นุจนาด โฮมแพน
5. นายสันติ
แก้วพิมพ์
6. นายอุบล
อยูห่ ว้า
7. น.ส.มาลี
สุปันตี
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 เสียงสนัน่
2. นายกาจบัณฑิต โพธิ์ศรี

เบอร์ โทร 080-440-5638

4. ตัวแทนจากชุมชนในแต่ ละพืน้ ที่ทที่ ําการศึกษาข้ อมูล รวมทั้งสิ้น จํานวน 22 คน
1. ตัวแทนบ้านแมด - ส่อง
จํานวน 2 คน
2. ตัวแทนบ้านกลางฮุง
จํานวน 2 คน
3. ตัวแทนบ้านป่ าตอง
จํานวน 2 คน
- นายบุญส่ง 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.
8.
9.
10.
11.

ตัวแทนบ้านพองหนีบ
ตัวแทนคนเมืองมหาสารคาม
ตัวแทนบ้านดงดิบ
ตัวแทนบ้านกุดขาคีม
ตัวแทนบ้านโนนยาง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
2
2
2
2

คน
คน
คน
คน
คน

