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

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

3

ดังนี้

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

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

บทที่ 2
บริบทและระบบนิเวศน์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.1 บริบททัว่ ไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน
0

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อหรื อภาคอีสาน มีลกั ษณะเหมือนพื้นที่ในกรอบรู ปสี่ เหลี่ยม มีขนาด

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

0

สู งที่กว้างขวางของภาคอีสานคือ ที่ราบสู งโคราช ซึ่ งมีทิวเขาเป็ นขอบ ลักษณะเป็ นแอ่งรู ปก้นกระทะ มีทุ่ง
กุลาร้องไห้เป็ นจุดศูนย์กลางและที่ลุ่มตํ่าของแอ่ง บริ เวณตอนกลางของภาคค่อนไปทางเหนือมีทิวเขาภู
พานกั้น ทําให้เกิดแอ่งอีกแห่ง คือแอ่งสกลนคร มีหนองหารเป็ นจุดตํ่าสุ ดของแอ่ง แอ่งสกลนครมีแม่น้ าํ
เล็ก ๆ ไหลผ่าน คือแม่น้ าํ สงคราม แม่น้ าํ พุง ไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขง เช่นเดียวกับแอ่งโคราชที่มีแม่น้ าํ มูลเป็ น
แม่น้ าํ สายสําคัญ และมีแม่น้ าํ สาขาคือ แม่น้ าํ ชี ลําปาว และแม่น้ าํ พอง ไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขงเช่นเดียวกัน ด้วย
สภาพพื้นที่ที่เป็ นแอ่งและพื้นแผ่นดินเป็ นลูกฟูกคลื่นลอนน้อย ๆ ทําให้เกิดที่ต่าํ บ่อหนอง บึง หรื อมีน้ าํ
ท่วมขังในฤดูฝน
ในอดี ต ป่ าและแหล่ ง นํ้า ในภาคอี ส าน มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ม าก คนอี ส านจึ ง ได้เ ข้า ไปใช้
ประโยชน์จากป่ าและแหล่งนํ้า เพื่อหาอาหาร เก็บของป่ า ล่าสัตว์ หาปลา และเลี้ ยงสัตว์ววั ควาย เพียง
บุกเบิกที่ทาํ กินไว้ปลูกข้าวเท่านั้น วิถีชีวติ ของชาวบ้านเป็ นในลักษณะกินอยูอ่ ย่างเรี ยบง่าย หุ งข้าว กินเนื้อ
ป่ นปลา เก็บผักต้ม ก็ดาํ รงชีวติ อยูไ่ ด้ หากขาดแคลนอาหารหรื อสิ่ งของที่จาํ เป็ นบางชนิด ก็สะสมผลผลิตที่
มีมากในภูมินิเวศน์ของตนเองไปแลกกับภูมินิเวศน์อื่น
อย่างไรก็ตาม เมื่อความเจริ ญของเทคโนโลยีต่าง ๆ มาถึง คนมีความต้องการมากขึ้น วิถีการผลิต
จึงต้องถูกปรับเปลี่ ยน เพื่อให้สามารถดํารงอยู่ได้ วิถีการผลิตเปลี่ยนไปเป็ นการผลิตเพื่อขายตามความ
ต้องการของตลาด พยายามใช้ประโยชน์จากแปลงเกษตรของตนให้เกิดเป็ นรายได้มากที่สุด การเข้าไปใช้
ประโยชน์จากป่ าและแหล่งนํ้าในชุ มชนลดน้อยลง แต่ถึงกระนั้นก็ย งั พบว่า เกษตรกรรายย่อยตามภูมิ
นิเวศน์ต่าง ๆ ก็ยงั เข้าไปใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในชุมชน ทั้งใช้กินเป็ นอาหาร และเก็บไปขาย
เป็ นรายได้เสริ ม เช่น เห็ด หน่อไม้ การเลี้ยงสัตว์ การหาปลา เป็ นต้น
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1. ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
รู ป แบบการตั้ง ถิ่ นฐานบ้า นเรื อ นของคนอี ส านในอดี ต มัก อยู่รวมกัน เป็ นกระจุ ก (Clustered
Settlement) การตั้งบ้านเรื อนตามทางยาวของลํานํ้ามีนอ้ ยมาก หมู่บา้ นอีสานโดยส่ วนมากจะตั้งเป็ นกลุ่ม
บนที่ดอน ถ้าเป็ นหมู่บา้ นที่มีอายุยาวนาน จะมีบา้ นหนาแน่น หากดูตามผังของหมู่บา้ นแต่ละแห่งจะเห็น
ว่ากลุ่มบ้านประมาณ 5-10 หลังคาเรื อนที่อยู่ติดกันหรื อละแวกเดียวกันมักเป็ นเครื อญาติกนั การวางผัง
ของหมู่บา้ นอีสานจะไม่ค่อยมีระเบียบแบบแผน แต่ก็มีทางเดินติดต่อกันได้ทุกครัวเรื อน กล่าวคือการ
สร้างบ้านของชาวอีสานนั้นจะขึ้นอยูก่ บั การเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน และทําเส้นทางติดต่อกับครัวเรื อนอื่นๆ
ส่ วนลูกหลานที่เจริ ญเติบโตมีครอบครัวก็จะสร้างบ้านใหม่ในที่ดินที่ใกล้ชิดกับบ้านเดิมของพ่อแม่
ทําเลการตั้งหมู่บา้ น ก่อนที่รัฐจะเข้ามาควบคุมพื้นที่โดยการออกหนังสื อสิ ทธิ ส.ค.1 และ น.ส.3
ชาวอีสานสามารถโยกย้ายถิ่นชุ มชนไปตั้งอยูพ่ ้ืนที่ซ่ ึ งเป็ นทําเลที่อุดมสมบูรณ์กว่า ที่เรี ยกว่า “สร้างบ้าน
แปงเมือง” ชาวบ้านมีสิทธิ์ ที่จะหาทําเลสร้างหมู่บา้ นใหม่ได้ เพราะยังเป็ นที่วา่ งเปล่า แหล่งนํ้า หรื อที่ลุ่ม
เพาะปลูกข้าวเป็ นต้น การโยกย้ายหมู่บา้ นไปทํากินในที่อุดมสมบูรณ์น้ นั ทําได้ระยะหนึ่ ง ภายหลังต่อมา
พื้นที่จาํ กัด การขยายหรื อโยกย้ายที่ทาํ กิน จึงเปลี่ยนไปเป็ นออกไปรับจ้างในเมืองใหญ่ๆ ระยะสั้นๆ เพื่อ
หารายได้เพิ่มเติมจากการทํานาเพียงอย่างเดียว ส่ วนใหญ่จะเป็ นช่วงเวลาที่วา่ งจากการทํานา
ทําเลการตั้งหมู่บา้ นชนบทของอีสานมีรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่ งจะมีสภาพแวดล้อม
ของหมู่บา้ นเป็ นปั จจัยเอื้อที่สําคัญต่อระบบการผลิต การเพาะปลูกข้าว และดํารงชีพพื้นฐาน เช่ น หนอง
นํ้า ป่ าละเมาะ สําหรับหาพืชผัก และสัตว์ป่า และที่ลุ่มทํานา
โดยส่ วนใหญ่สถานที่ที่ต้ งั หมู่บา้ นจะเป็ นที่ดอนสู ง การตั้งหมู่บา้ นจะรวมกันเป็ นกลุ่มบนที่ดิน
ตามขนาดของพื้นที่ดอน หมายถึง ถ้ามีพ้ืนที่ดอนมากหมู่บา้ นมักจะใหญ่กว่า 100-200 หลังคาเรื อน ถ้า
พื้นที่ดอนขนาดเล็กหมู่บา้ นจะเล็ก เพราะเหตุวา่ ไม่มีพ้ืนที่จะปลูกบ้าน ครอบครัวใหม่ๆ จะแยกไปตั้งบ้าน
อยู่ที่ป ลายนา หรื อย้ายไปตั้งชุ มชนใหม่ เป็ นการขยายหมู่ บา้ นออกไป แต่ ยงั อาศัย สถาบันสําคัญของ
หมู่บา้ นเป็ นหลักอยู่
ที่ราบลุ่ม คือ พื้นที่สําคัญในการทํานาข้าว ซึ่ งเป็ นพืชชนิดเดียวที่หมู่บา้ นอีสานต้องการในอดีต
(ก่อนการส่ งเสริ มการปลูกปอ ปลูกมัน และอ้อย ยางพารา และปาล์ม) ถ้าพื้นที่ลุ่มจํานวนมาก หมายถึง
ผลผลิตของหมู่บา้ นมีปริ มาณมาก หรื ออาจจะหมายถึงการเป็ นหมู่บา้ นใหญ่เกินกว่า 100 หลังคาเรื อน
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หนองนํ้าขนาดใหญ่ หรื อลําห้วย หมู่บา้ นโดยทัว่ ไปมักจะมีหนองนํ้าขนาดใหญ่หรื อลําห้วยเพื่อ
เป็ นที่เก็บนํ้าไว้ใช้อุปโภคบริ โภคยามหน้าแล้ง และอีกประการหนึ่ งเป็ นแหล่งอาหาร เช่ น ปลา กบ เทา
และไข่ผาํ รวมทั้งเป็ นตัวเหนี่ยว ฮวก (ลูกอ๊อดกบ) ฯลฯ
ป่ าละเมาะ บริ เวณปลายนาจะมีป่าละเมาะขนาดใหญ่ เป็ นพื้นทีสาธารณะสําหรับปล่อยวัวควาย
ในฤดู ท าํ นา และยังเป็ นแหล่ งหาฟื น ผักป่ า หาสัตว์เล็กๆ ปั จจุบ นั ถูกบุก รุ กเมื่อมีการส่ งเสริ ม ปลูกพืช
เศรษฐกิ จ เช่ น อ้อย สัมสําปะหลัง ยางพารา เป็ นต้น ปั จจุบนั คงเหลือบางส่ วนที่จาํ เป็ นจริ งๆ เช่ น ป่ าช้า
และป่ าชุมชนขนาดเล็กทีชุมชนอนุรักษ์ไว้ในการเก็บเห็ดหรื อตัดฟื น
อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ ภายในชุ มชนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นทุกระยะอย่างต่อเนื่ อง
กระแสสังคม เทคโนโลยี ความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร และกระแสการพัฒนาจากภาครัฐ ปั จจัยเหล่านี้ ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภายในชุ มชนเอง เกษตรกรได้ออกจากชุ มชน (Move out Community) มา
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่การเกษตรซึ่งแตกต่างจากอดีตที่เคยเป็ นมา
2. ลักษณะดิน
ดินส่ วนใหญ่จะเป็ นดิ นร่ วนที่เป็ นการสะสมของซากพืชซากสัตว์บางแห่ งจะมีหินโผล่ข้ ึนส่ วน
ใหญ่ใช้เป็ นพื้นที่ปลูกพืชไร่ และไม้ ซึ่ งพบในบริ เวณที่เป็ นภูเขา นอกจากนี้ ดินในภาคอีสายังมีลกั ษณะ
เป็ นดิ นทราย หรื อดิ นทรายร่ วน ซึ่ งมีสีจางออกขาวใช้เป็ นทําเลเลี้ ยงสัตว์และปลูกพืชไร่ จะอยู่พบใน
จังหวัดมหาสารคาม และบางส่ วนของจังหวัดขอนแก่น ส่ วนดินร่ วนปนทราย หรื อดินร่ วนปนดินเหนียว
ส่ วนใหญ่ใช้เป็ นพื้นที่ทาํ นา พบในพื้นที่ราบทุ่ง ในเขตจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ร้อยเอ็ด และบางพื้นที่ของจังหวัด
มหาสารคาม นอกจากนี้ ดินพื้นที่ทาม หรื อดินในที่ลุ่ม จะมีสีเข้ม เช่น สี ดาํ หรื อสี เทา เป็ นผลมาจากการ
สะสมของพวกอินทรี ยวัตถุในดินที่มีน้ าํ แช่ขงั จึงมีส่วนทําให้สีเข้มและอนุ ภาคที่ละเอียด ทําให้ดูดซับ
ความชื้ นไว้ภายในดินได้มากขึ้น ซึ่ งเป็ นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์พบในเขตพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด ดินเค็ม
พบในบริ เวณโคกหรื อโนน ที่ มีช้ ันหิ นเกลื อซึ มซาบออกมาตามเชิ งเนิ น เมื่ อนํ้าระเหยไปจึงทิ้งตะกอน
เกลื อ ออกเป็ นคราบสี ข าว บางพื้ น ที่ ค ราบเกลื อ เกิ ด จากการทํา นาเกลื อ ไม่ ถู ก วิ ธี พบในเขตพื้ น ที่
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3. แหล่ งนํา้
แม่น้ าํ ชี เป็ นแม่น้ าํ สายหลักสําคัญของอีสาน มีตน้ กําเนิดมาจากทิวเขาพังเหย ซึ่ งเป็ นสันปั นนํ้า
ของลุ่มนํ้าป่ าสักและลุ่มนํ้าชี แม่น้ าํ ชี ไหลต่อเนื่ องมาจากจังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่านทางตอนใต้ของ
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อําเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสิ นธุ์ และเป็ นเขตแดนกั้นระหว่างจังหวัดกาฬสิ นธุ์ กับจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว
ไหลเข้าไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด ลํานํ้าสาขาที่สาํ คัญ ได้แก่ ลําปาว ลํานํ้ายัง
ลําปาว มี แหล่ งนํ้ากําเนิ ดอยู่บ ริ เวณเทือกเขาภูพาน เป็ นแหล่ งนํ้าที่มีค วามสําคัญของจังหวัด
กาฬสิ นธุ์ ที่นาํ นํ้ามาใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริ โภค ลําปาวมีตน้ นํ้าจากหนองหาน อําเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านอําเภอกุมภวาปี อําเภอศรี ธาตุ และอําเภอท่าคันโท ลงเขื่อนลําปาว ท้ายเขื่อน
ปล่อยนํ้าไหลผ่านอําเภอเมืองกาฬสิ นธุ์ อําเภอกมลาไสย บรรจบแม่น้ าํ ชี ที่บา้ นคุ ยค้อ อําเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด ส่ วนลํานํ้ายัง ต้นกําเนิ ดเกิดจากเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ไหลผ่านจังหวัด
ร้อยเอ็ดและเข้าเขตอําเภอเมืองยโสธร แล้วไหลลงสู่ แม่น้ าํ ชีเป็ นลํานํ้าที่น้ าํ ไหลผ่านเกือบตลอดทั้งปี
4. ป่ าไม้
อีสานประกอบไปด้วย ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเตรี ยมการสงวน ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดกาฬสิ นธุ์และ
จังหวัดขอนแก่น เป็ นแนวเทือกเขาภูพาน เป็ นทิวเขาหิ นปูน เป็ นทิวเขาที่มีขนาดใหญ่ทิวหนึ่ งของภาคนี้
ทิวเขานี้ ได้แบ่งพื้นที่ราบออกเป็ นสองส่ วนใหญ่ ๆ คือ ที่ราบนครราชสี มา-อุบล อยูท่ างด้านใต้ กับที่ราบ
อุดร - นครพนมอยูท่ างด้านเหนื อ ทิวเขาภูพานเริ่ มต้นจากบริ เวณทิศตะวันออกของหนองหาน ในเขต
อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ไปจดลํานํ้าโขงทางด้านเหนื อ
ของปากนํ้ามูล ในเขตอําเภอโขงเจียม มีความยาว ประมาณ 250 กิโลเมตร ส่ วนที่กว้างที่สุด ประมาณ 90
กิโลเมตร ในแนวระหว่างภูหินปูน ซึ่ งอยูท่ างด้านตะวันตกของอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กับภูผานา
ซึ่ งอยู่ทางด้านตะวันตกของอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ส่ วนในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
มหาสารคามนั้นส่ วนมากเป็ นป่ าโคก
5. สั งคมเศรษฐกิจ
รายได้ส่วนใหญ่ข องเกษตรกรในภาคอีส านนั้นไม่ ไ ด้มาจากการเกษตร แต่จะได้ม าจากการ
ประกอบอาชี พอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับจ้าง แหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของเกษตรกร มาจากการรับจ้าง
และรายได้ที่อยูน่ อกภาคการเกษตรทั้งสิ้ น
แม้วา่ คนอีสานมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีช่องทางการหารายได้หลายทาง แต่อย่างไรก็
ดีฐานการดําเนิ นชี วิตของคนอี สานก็ยงั อยู่ในภาคการเกษตร ทั้งนี้ การผลิ ตของเกษตรกรส่ วนใหญ่น้ ัน
มุ่งเน้นสําหรับการบริ โภคเป็ นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม การทําเกษตรของคนอีสานในปั จจุบนั นั้น จะเน้นที่
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การเพาะปลูกข้าวเป็ นหลักเพื่อใช้ในการบริ โภคในครัวเรื อน และจําหน่ วย พันธุ์ขา้ วที่นิยมปลูก ได้แก่
ข้าว กข.6 และข้าวหอมมะลิ 105
6. ครอบครัวคนอีสาน
ครอบครัวอีสานเป็ นครอบครัวขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ของเครื อญาติสูง จึงมีความเหนียวแน่น
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่เครื อญาติและคนภายในชุมชนอีกด้วย การแต่งงานส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 80)
ของคนอีสานจะเป็ นการแต่งงานในหมู่บา้ นเดียวกันภายหลังการแต่งงานนั้นจะอยูภ่ ายในเรื อนฝ่ ายหญิง
ก่อนสักระยะ (ระหว่าง 2-10 ปี ) เพราะผูห้ ญิงนั้นมีภาระต้องดูแลครอบครัว อาจกล่าวได้วา่ สามีภรรยาจะ
อยูร่ ับใช้พอ่ แม่ จนทัง่ ลูกคนถัดไปของครอบครัวจะนําสามีมาอยูช่ ่วยพ่อแม่ หรื อมิฉะนั้นก็ช่วยพ่อแม่จนมี
ลูกคนแรก จึงแยกเรื อนออกไป การปลูกเรื อนจะปลูกอยูใ่ กล้กนั บนที่ดินพ่อแม่มอบให้
2.2 ระบบนิเวศน์ ภาคอีสาน
ด้วยความหลากหลายของลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสาน สามารถแบ่งระบบภูมินิเวศน์
ออกเป็ น 4 ระบบ ได้แก่ ภูเขา โคก ทุ่ง และทาม มีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบนิเวศน์ ภู
ภูมินิเวศน์ ภูเขา มีค่าความสู งมากกว่า 300 เมตรจากระดับนํ้าทะเล สภาพดินมีความชุ่มชื้ น แต่ช้ นั
หน้าดิ นดี มี น้อย ซึ่ ง หากถู กชะล้างหน้า ดิ นบ่อยครั้ งจะเจอหิ นโผล่ ข้ ึนมา เดิ ม เป็ นพื้ นที่ป่ าธรรมชาติ มี
พรรณไม้นานาชนิ ด พื้นที่ส่วนใหญ่ปลู กพืชไร่ ซึ่ งเป็ นพืช เชิ งเดี่ ยว เลี้ ยงสัตว์ และหาของป่ า มีหน่ วย
นิเวศน์ยอ่ ย เรี ยกว่า ฮอม (ภาษาท้องถิ่น) เป็ นพื้นที่ราบขนาดเล็ก เก็บกักนํ้าจากที่สูงตามร่ องเขา กระบะภู
เป็ นไหล่เขาตํ่าลงมาจากสันภู มีที่ราบเล็กน้อยใช้เป็ นที่ต้งั บ้านเรื อน
ลักษณะพันธุ์ขา้ ว ส่ วนใหญ่เป็ นข้าวไร่ เฉพาะถิ่น ซึ่งจะมีคุณลักษณะตามสายพันธุ์ในแต่ละหน่วย
นิเวศน์ยอ่ ย เช่น ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง ข้าวเหนียวอีโง้ง ซึ่งไม่ตอ้ งการนํ้ามาก และปลูกผสมกับพืชไร่ อย่าง
อื่นได้
คนที่อยูอ่ าศัยในภูมินิเวศน์ภูเขา เดิมเป็ นคนพื้นราบที่อพยพขึ้นมาหาที่ทาํ กินใหม่พ่ งึ พิงความอุดม
สมบูรณ์ของดินนํ้าป่ า ทําให้มีความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ เช่น ไทหล่ม ไทด่าน ไทเลย ไทใต้ เป็ นต้น
ซึ่งมักจะตั้งบ้านเรื อนและชุมชน ตามไหล่เขา (กะบะภู) เพราะเชื่อว่าเส้นทางสันภู จะเป็ นเส้นทางเสื อผ่าน
หากตั้งบ้านบนสันภู ผูท้ ี่อยูอ่ าศัยจะไม่มีความสุ ข และไม่ปลอดภัย หรื อบางชุมชนจะลงไปตั้งบ้านเรื อน
ในหุบเขาใกล้แหล่งนํ้า ห้วย เป็ นต้น
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เมื่ อได้ข้ ึ นมาอยู่ก็ ป ลู ก ข้า วไร่ งา ฝ้ าย ก่ อ น และไปล่ า สัตว์ เก็บ หาของป่ า เช่ น เห็ ด หน่ อไม้
ผักหวาน ผักกูด นํ้าผึ้ง ฯลฯ เป็ นอาหารในครอบครัว และแลกเปลี่ยนกับผลผลิตอื่น ๆ ที่ไม่สามารถผลิ ต
ได้บนพื้นที่ภูกบั คนพื้นราบ เช่น ปลา หม้อดิน ไห ฯลฯ ในบริ เวณบ้านก็จะปลูกไม้ผลยืนต้น เช่น ขนุ น
ฝรั่ง มะม่วง น้อยหน่า และพืชที่ใช้ประกอบอาหาร เช่น ข่า ตะไคร้ พริ ก มะละกอ เป็ นต้น
อย่า งไรก็ ตาม เมื่ อ กระแสปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ เข้า มา ทํา ให้เกษตรกรหัน ไปทดลองปลู ก พื ช
เชิงเดี่ยวมากขึ้น เช่น ขิง ข้าวโพด อ้อย ฝ้ าย ถัว่ แดง พริ ก ฯลฯ และต้องประสบกับสภาวะการขาดทุนเมื่อมี
คนพร้ อมใจกันปลู กพืชชนิ ดเดี ยวกัน ซํ้ายังเป็ นพันธุ์ต่างถิ่ นที่ไม่แข็งแรง มีความต้านทานโรคน้อย มี
ปั ญหาโรคแมลงและวัชพืชตามมา ทําให้ตอ้ งอาศัยปั จจัยการผลิ ตจากภายนอกมากขึ้น ทั้งปุ๋ ย-สารเคมี
แรงงาน ฯ ขณะเดียวกันความมัน่ คงทางอาหารในครอบครัวลดลง ต้องซื้ อผัก เนื้อ ข้าวจากภายนอก
ปั ญหาของเกษตรกรในระบบภูมินิเวศน์ภู คือ ปั ญหาเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินทํากิน โดยแปลงของ
ชาวบ้านบางพื้นที่ได้ไปทับที่เขตอุทยานแห่งชาติ ทําให้ไม่สามารถทําการผลิตได้เต็มที่ เช่ น ไม่สามารถ
ลงไม้ผลในพื้นที่ได้ เพราะหากปลูกไปแล้ว ไม่สามารถตัดทิ้งได้ จะเป็ นของอุทยานฯ โดยปริ ยาย หรื อ
พื้นที่บางแห่งเพียงได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ โดยการเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ (ภบท.) ทุกปี
ปั ญหาที่พบอีกประการหนึ่ง คือ เรื่ องการบุกรุ กทําลายป่ าของเกษตรกร เนื่องจากนโยบายรัฐที่ต้ งั
กฎเกณฑ์วา่ พื้นที่บริ เวณใดที่ไม่เคยถูกถากถางเลย จะไม่ออกเอกสารสิ ทธิ ที่ดินทํากินให้ ดังนั้นการแสดง
ความเป็ นเจ้าของ คือการที่ตอ้ งถากถางไร่ แสดงรู ปธรรม ว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่ งเป็ นสาเหตุที่สําคัญ
ที่กดดันให้เกษตรกรต้องตัดป่ าเปิ ดพื้นที่ ทําให้พ้นื ที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ ว
การออกกฎห้ามชาวบ้านนําสัตว์ไปเลี้ยงในป่ า และห้ามเก็บของป่ า ถือเป็ นนโยบายที่คุกคามวิถี
ชีวติ ชาวบ้านอย่างสู ง ทําให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง และในเมื่อไม่มีรายได้ก็จะขยายบุกรุ กที่ทาํ กิน
กิจกรรมหลักทางการเกษตรของเกษตรกรบนภู คือ การปลูกข้าวไร่ ปลูกไม้ผลที่หลากหลายตาม
ไหล่ เช่น น้อยหน่า ลําไย มะขาม ชมพู่ ละมุด ฯ และการปลูกพืชไร่ ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง ฯ ส่ วน
การเลี้ยงสัตว์ มี 4 ลักษณะ คือ วิธีที่หนึ่ งเลี้ยงวัวควายแบบปล่อยธรรมชาติบนภู ไม่ตอ้ งดูแลปล่อยให้หา
กินเอง เมื่อมีเวลาจึงขึ้นไปดู ยามหน้าแล้งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไร่ ข้าวโพดแล้วจึงไปเอาสัตว์ลงมาก็พอดี
กับที่หญ้าบนภูเริ่ มแห้งและน้อยลง วิธีที่สองคือการขึ้นไปสร้างทับวัว (คอกวัว) บนภู บริ เวณเหนือไร่ ข้ ึน
ไป ก็จะไปเลี้ ยงและนอนเฝ้ าบนภูดว้ ยเลย และวิธีที่สาม คือการเลี้ ยงสัตว์ในแปลงไม้ผล โดยปลูกหญ้า
เลี้ยงวัวทิ้งไว้ เช่น หญ้าลูซี่ หญ้าจินนี่ วัวก็ได้กินหญ้า และเล็มใบอ่อนของต้นไม้ได้ดว้ ย ซึ่ งช่วยให้มีความ
หลากหลายของอาหารวัว นอกจากนี้ หญ้าที่ปลูกก็ยงั ช่วยคลุมดิน ให้มีความชุ่มชื้ นตลอดเวลา ไม่ถูกชะ
ล้างหน้าดินเมื่อเกิดฝนตกหนัก ทั้งวัวยังช่วยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ไปในตัวด้วย วิธีที่ สี่ คือ แบบเลี้ยงขังคอก
และเลี้ยงแบบอยูต่ ิดตามวัวควายทั้งวัน เพื่อป้ องกันไม่ให้ววั ควายไปทําลายพืชผลการเกษตรของผูอ้ ื่น
การจัดการนํ้า วิถีการจัดการนํ้าของเกษตรกรในภูมินิเวศน์ภู สามารถจําแนกได้ 3 แบบ คือ 1)
ประปาภูเขา กรณี ที่แปลงอยูใ่ กล้ตน้ นํ้าและลําธารที่อยูส่ ู งกว่าระดับแปลง (นํ้าซําหรื อนํ้าซับ) จะทําฝายกั้น
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เป็ นช่วง ๆ โดยวางท่อส่ งนํ้าเข้าพื้นที่เพาะปลูก ด้วยท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ ว แล้วต่อท่อแยกด้วยท่อนํ้าขนาด
เล็ก (4 หุ น) เพื่อให้เกิดแรงดันนํ้า ในการนําไปใช้ 2) ประปาภูเขา กรณี ที่แปลงอยูใ่ กล้ตน้ นํ้าและลําธารที่
อยูส่ ู งกว่าระดับแปลง (นํ้าซําหรื อนํ้าซับ) โดยจะต่อท่อส่ งนํ้า(ท่อพีวีซี) มากักเก็บนํ้าไว้ในบ่อ/ถังนํ้า แล้ว
ทําระบบนํ้าหยดไปทัว่ แปลง 3) กรณี ที่ไม่มีแหล่งนํ้าใกล้เคียง จะใช้การปลูกพืชพี่เลี้ ยง เช่น กล้วยสลับ
ระหว่างไม้ผล ซึ่ งกล้วยจะช่วยรักษาความชุ่มชื้น และให้ร่มเงาคลุมดินกับไม้ยนื ต้น
การจัดการดิ น ส่ วนมากเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยคอกจากวัวเป็ นหลัก หรื อนําไปหมักรวมกับเศษฟาง
ข้าว และพืชผลที่เหลื อร่ วงหล่น เป็ นปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยหมักชี วภาพ แล้วนําไปใช้ในแปลง หรื อตามโคน
ต้นไม้ กรณี เกษตรกรพื้นที่บา้ นซําผักหนาม ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการ
บํารุ งดินด้วยการไปสร้างคอกวัว (ทับวัว) ให้อยูเ่ หนือแปลง เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างขี้ววั ให้ตกลงมาที่
แปลง ช่วยให้ดินมีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น
กรณี การชะล้างหน้าดิน เกษตรกรพื้นที่บา้ นพองหนีบ ตําบลศรี ฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ได้ปลูกหญ้าลูซี่ตามแนวขวางของพื้นที่ เพราะจะช่วยยึดหน้าดิน และกักดินที่ตกลงมาจากที่สูง ซึ่ งหญ้าลู
ซี่ จะกักดินได้ดีกว่าหญ้าแฝกที่ช่วยเพียงยึดหน้าดินเท่านั้น
การพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ข้อเด่นของระบบภูมินิเวศน์ภู คือ ยังมีป่า
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตาม ฮอม ฮ่อง ห้วย จะเป็ นแหล่งอาหาร และแหล่งไม้ใช้สอยที่จาํ เป็ นสําหรับ
ชุมชน ในปี หนึ่ ง ๆ ชาวบ้านจะเข้าไปเก็บหาของป่ าในแต่ละฤดูกาล เช่ น เห็ด หน่ อไม้ ผักหวาน ผักกูด
ผักหนาม สมุนไพร ฯลฯ ซึ่ งได้อาศัยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา จะรู้วา่ สามารถเก็บหาของป่ าในช่วงเดือน
ไหน ควรจะเข้าไปเก็บเห็ดอะไร
ความเชื่อ วัฒนธรรม ที่เอื้อและสัมพันธ์กบั วิถีการผลิต คนบนภูจะมีการรักษาป่ าเพราะเชื่อว่า ป่ า
เป็ นที่สิงสถิ ตของเจ้า(ผีระดับสู ง) ที่ดูแลทั้งเทือกเขาเรี ยกว่า ปู่ ตาปู่ หลุบ ในต้นไม้แต่ละต้นเองก็จะมีผี
อาศัยอยู่ มีขอ้ ห้ามต่าง ๆ เช่น หากจะตัดต้นไม้ตอ้ งทําพิธีขอขมา ห้ามตัดต้นไม้ใหญ่ริมนํ้า เป็ นต้น แม้ใน
วันที่จะเริ่ ม ปลู ก ข้า ว แม่บา้ นก็จะต้องทํา พิธีไ หว้ ตาแฮก เพื่อขอพรให้ขา้ วงอกงาม ได้ผลดี และช่ วย
ปกป้ องจากศัตรู ขา้ วทั้งหลายและมีความเชื่อว่านํ้าซํา นํ้าซับ เป็ นนํ้าออกมาจากภูเขา สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าป่ าเจ้า
เขาเป็ นผูด้ ลบันดาลให้น้ าํ ออกมาให้มนุษย์ใช้ ซึ่ งชาวบ้านจะถือว่าเป็ นนํ้าศักดิ์สิทธิ์ และดูแลรักษาไว้
2. ระบบนิเวศน์ โคก
ภูมินิเวศน์ โคก เป็ นพื้นที่ลาดเอียงตํ่าถัดลงมาจากภู หรื อพื้นที่เนินสู งนํ้าไม่ท่วมถึง เป็ นที่หรื อเคย
เป็ นป่ ามาก่อน ลักษณะดินเป็ นดินผสมหิ นลูกรัง ดินทราย ผิวดินไม่สมํ่าเสมอ ดินโคกจะไม่อุม้ นํ้า แหล่ง
นํ้ามีนอ้ ย หากเป็ นหน้าฝนจะมีแหล่งนํ้าที่เป็ นนํ้าซับมากมายในบริ เวณที่ต่าํ สุ ดของโคก แต่หน้าแล้งก็จะ
แล้งจัด ดินแห้ง ลักษณะดั้งเดิมจะปกคลุมด้วยป่ าเต็งรัง พบไม้ขนาดเล็ก มีไม้พุม่ ขึ้นปกคลุมดิน
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นอกจากนี้ ยังมีที่ดอน โนน ที่สูงนํ้าไม่ท่วมถึง มีพรรณไม้ขนาดใหญ่สลับขนาดเล็กกันไป ชาด
แดง ตะแบก เม่า เห็ด ผักป่ าธรรมชาติ ฯลฯ ลักษณะแหล่งนํ้า ได้แก่ โสกนํ้า นํ้าคําหรื อนํ้าซับ และลําห้วย
ดินส่ วนใหญ่เป็ นดินทราย
เดิมพื้นที่โคกมีสภาพเป็ นป่ าเต็งรัง ดินขาดความอุคมสมบูรณ์ เนื่องจากมีการชะล้างของหน้าดิน
สู ง ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกแต่อย่างใด จึงมักจะใช้เป็ นแหล่งเลี้ยงสัตว์ วัวควายของคนทุ่ง ในอดีตมี
การเลี้ ยงสัตว์ร่วมกันในหมู่เครื อญาติที่สนิ ทสนมกัน เพื่อช่ วยกันดูแลฝูงสัตว์ และป้ องกันการปล้นวัว
ความจากคนที่อื่น
ต่อมาเมื่อต้องการขยับขยายครอบครัวจึงเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่โคก โดยมักจะตั้งบ้านเรื อนใน
บริ เ วณที่ ค่ อ นข้า งมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น และแหล่ ง นํ้า แล้ว ใช้เ ป็ นแหล่ ง ปลู ก พื ช ไร่ เช่ น มัน
สําปะหลัง ข้าวโพด ฯ แต่เมื่อมีความต้องการที่จะผลิตข้าว เพื่อกินและให้พอขายเป็ นรายได้ จึงมีความ
พยายามปรับพื้นที่โคกหรื อพื้นที่ป่าเดิมเพาะปลูกข้าวไร่ และปรับปรุ งพันธุ กรรมพื้นบ้านให้เหมาะสมกับ
ลักษณะโคกแต่ละแห่ ง มีการเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ วเบา ออกรวงเร็ วให้ทนั ก่อนนํ้าในนาจะแห้งเหื อดเนื่องจาก
สภาพพื้นที่ที่เป็ นดอน เช่น ข้าวเหนียวแม่ฮา้ ง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวหมากม่วย ข้าวเหนี ยวลําตาล
เป็ นต้น
ภูมิปัญญาเดิมการเลือกพื้นที่ของภูมินิเวศน์โคก ภาคอีสาน กล่าวว่า ถ้าเห็น “โคกป่ าเชือก บ่ตอ้ ง
เลือก เอาโลด” หรื อ “ป่ าหว้า ป่ าสะแบง แพงเท่าใดก็ให้ซ้ื อ” เพราะดินมีความชุ่มชื้ นอุดมสมบูรณ์มาก แต่
ถ้าเจอ “ป่ าฮัง ป่ าจิก ให้หยิกเบิ่งก่อน ถ้าดินอ่อนจังเอา” หมายถึงดินบริ เวณนั้นไม่เหมาะกับการเพาะปลูก
หรื อการตั้งบ้านเรื อน ให้ลองจับดูว่าดินนุ่ม ดินดี บา้ งหรื อไม่ก่อนจะเลือกซื้ อที่น้ นั หรื อมองว่าพื้นที่โคก
ตรงใดจะสามารถปรับเป็ นนาได้ ก็ดูที่ความชุ่มชื้นของฝนในเดือนสิ งหาคม หากเดินไปยํ่าแล้วดินมีสภาพ
ฉํ่านํ้า ติดหล่ม (ดินเบ๊อะบ๊ะ) ก็แปลว่าดินอุม้ นํ้าได้บา้ ง สามารถสร้างคันนาปลูกข้าวได้
การเพาะปลูก
การปลูกข้ าว คนในภูมินิเวศน์โคกปลูกข้าวเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั ข้าวนาดอนและข้าวไร่ พันธุ์
ข้าวที่เหมาะสมควรเป็ นพันธุ์ขา้ วที่อายุส้ ัน และต้องการนํ้าน้อย เช่น พันธุ์ขา้ วเหนียวอีโง้ง พันธุ์ขา้ เหนียว
หวิดหนี้ ฯลฯ ปั จจุ บ นั นิ ย มปลู ก เป็ นข้า วที่ ไ ด้รับ การส่ ง เสริ ม จากหน่ วยงานของรั ฐ หรื อมี มูล ค่ า ทาง
การตลาด ได้แก่ ข้าว กข.6 และข้าวหอมมะลิ 105 มากขึ้น เนื่ องจากขายได้ราคาดีกว่า ซึ่ งเป็ นเพราะ
การตลาดชี้ นาํ ให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั และคุน้ เคยเฉพาะข้าวเมล็ดยาว แต่ก็ยงั คงปลูกพันธุ์ขา้ วพื้นบ้านที่ตนและ
ครอบครัวชอบไว้กินด้วย
กรณี ที่พ้ืนที่โคก เป็ นพื้นที่ลาดเอียงติดเชิงเขา เกษตรกรจะปรับพื้นที่ให้เป็ นนาขนาดเล็ก โดยทํา
คันนากั้นตามแนวระดับความสู งเดี ยวกัน (เฉี ยงตามตาดิน) แล้วไล่ระดับนาลงมา ยกคันดินเล็กๆ ไม่สูง
มาก เพื่อให้มีน้ าํ ขังใช้ปลูกข้าวได้ ซึ่ งยังพบได้บา้ งในบางพื้นที่ เช่ น นาโคกระหว่างทางจาก อําเภอกุฉิ
นารายณ์ ไป อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสิ นธุ์
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การปลูกไม้ ผล เนื่ องจากพื้นที่โคกมีความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย ไม่เหมาะสมต่อการทํานาจึง
ได้มีการปรับปรุ งบํารุ งดินเฉพาะบริ เวณที่เป็ นแปลงผัก หรื อไม้ผลให้ดีข้ ึน แล้วปลูก น้อยหน่า ฝรั่ง ขนุ น
กล้วย มะพร้ า ว มะม่ วง นุ่ น ผักบุง้ ผักชี ล าว ผัก ชี ฝรั่ง ผักแป้ น (กุ้ยช่ าย) พริ ก โหระพา กะเพรา ฯลฯ
เพื่อให้เกิดเป็ นรายได้ทดแทน
การปลูกพืชไร่ บางพื้นที่อาจจะไม่ได้ปลูกไม้ผล ก็ใช้เป็ นพื้นที่ปลูกพืชไร่ แทน เช่น ถัว่ ข้าวโพด
มันสําปะหลัง อ้อย ปอ เป็ นต้น
การเลีย้ งสั ตว์ มี 2 แบบ คือ นําวัวควายไปปล่อยทิ้งไว้ในป่ าธรรมชาติ และเลี้ยงสัตว์ในแปลงของ
ตน สัตว์เลี้ยงถือเป็ นรายได้หลักที่สําคัญของคนในภูมินิเวศน์โคก เพราะการผลิตจากพืชอาจได้ผลไม่ดี
เท่าภูมินิเวศน์ภู และทุ่ง จึงต้องทดแทนด้วยการเลี้ยงสัตว์
การจัดการนํ้า ปั จจุบนั มีการขุดบ่อนํ้าบาดาล ตั้งกระจายในแปลง ซึ่ งก็ข้ ึนอยู่กบั นํ้าใต้ดิน ว่ามี
หรื อมีมากน้อยตลอดทั้งปี หรื อไม่ และขุดสระขนาดใหญ่ ลึกราว 2-3 เมตร ไว้เก็บกักนํ้าในแปลง แต่ก็ไม่
สามารถเก็บไว้ได้นาน เพราะดิ นเป็ นดินทราย หรื อบางแห่งเป็ นดินลูกรังไม่อุม้ นํ้า เช่น พื้นที่อาํ เภอปทุม
รัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด บางแห่งปลูกไม้ผล กล้วย หญ้า เพื่อให้ร่มเงา ป้ องกันการระเหยของนํ้า และช่วยยึด
หน้าดินไม่ให้ดินไหลลงไปในสระนํ้า และมีการเลี้ยงปลาในสระเพื่อเป็ นอาหารด้วย
ลักษณะการวางตําแหน่งสระในแปลง ก็ได้คาํ นึงถึงและสังเกต ลักษณะสภาพพื้นที่ เช่น ที่แปลง
ของแม่โสภา อ้วนศรี ได้วางสระตรงบริ เวณที่มีน้ าํ ไหลลงมารวมกัน ยกคันดินขึ้นสู งและกว้างเพื่อใช้ปลูก
ผัก และขุดร่ องเป็ นทางนํ้าขั้นคันดิ นให้น้ าํ ไหลลง บางพื้นที่จะวางตําแหน่งสระในบริ เวณที่ต่ าํ สุ ดของ
แปลงเกษตร เพื่อใช้เก็บกักนํ้าที่ไหลลงมาจากที่สูงให้น้ าํ ไหลลงสระ
การจัดการดิน มีการปรับปรุ งบํารุ งดิน โดยปลูกพืชหลังนา เช่น ถัว่ พุ่ม ถัว่ พร้า ฯ ที่เป็ นชนิดที่ไม่
ต้องใช้น้ าํ มาก หรื อทําปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก จากสัตว์เลี้ ยง และปุ๋ ยจากใบไม้ที่หล่นลงแล้วไถกลบ กับการใช้
จุลินทรี ยท์ อ้ งถิ่น
การจัดการโรคและศัตรู พชื ใช้น้ าํ หมักชีวภาพจากสมุนไพร และพืชผลที่มีอยูใ่ นแปลง มาหมักไว้
และใช้รดสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หากมีไม่มากนักก็ใช้มือบี้ออก
การพึ่งพาและใช้ ประโยชน์ จากฐานทรั พยากรท้ องถิ่น แม้ในระบบภูมินิเวศน์ภู จะมีความอุดม
สมบูรณ์นอ้ ยกว่าระบบภูมินิเวศน์อื่นๆ และไม่มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ ที่จะใช้เพาะปลูก แต่ดว้ ยความอุดม
สมบูรณ์ของป่ าธรรมชาติ ทําให้สามารถไปเก็บหาของป่ า ล่าสัตว์ตามฤดูกาลได้ เช่น เห็ด กระเจียว ไข่มด
แดง นก หาฟื นและไม้ใช้สอยไว้ใช้ในครอบครัว เป็ นต้น
ความเชื่ อ วัฒนธรรม ที่เอือ้ และสั มพันธ์ กับวิถีการผลิต คนที่อยูอ่ าศัยบนโคก ไม่วา่ จะเป็ นโคกภู
ไท โคกลาว จะมีการนับถือผีเหมือนๆ กัน เช่น ผีตาแฮกในนา หากไม่กินข้าวที่กาํ ลังตั้งท้องโดยไม่ได้ขอ
อนุ ญาตก็ถือว่าผิดผี หรื อในบริ เวณที่ยงั เป็ นป่ าธรรมชาติ ก็จะมีผีปู่ตา/ ดอนปู่ ตาอาศัยอยู่ และจะต้องทํา
ทางเดินระหว่างที่นากับที่ดอน ให้เป็ นทางผีเที่ยว (ทางร่ องนํ้าไหล) เพื่อให้ผีสามารถเดินทางไปมาได้
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สะดวก เป็ นต้น ทั้งนี้ชุมชนจะมีพิธีเลี้ยงผีดอนปู่ ตา ปี ละ 2 ครั้ง คือ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในเดือน 3
และก่อนที่จะเริ่ มทําการปั กดําในเดือน 6 เป็ นต้น
ความสั มพันธ์ ของคนในชุ มชน กับวิถีการผลิต ในอดีตมีวฒั นธรรมชาวนาที่มีการลงแขกทํางาน
ช่วยเหลือกัน แต่ปัจจุบนั จะใช้เงินจ้างเป็ นรายวัน ทําให้เพิ่มต้นทุนการผลิต ถึงกระนั้นความสัมพันธ์แบบ
เครื อญาติก็ยงั คงอยูใ่ นเรื่ องของประเพณี งานบุญต่างๆ
3. ระบบนิเวศน์ ทุ่ง
ทุ่งหรื อท่งมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม แอ่งกระทะ รอยต่อชายขอบของทุ่งจะเป็ นพื้นที่โคก โนน
มีระดับความสู ง 100-150 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มีน้ าํ ท่วมหลากในช่วงฤดูฝน ส่ วนใหญ่ใช้ทาํ นา มักจะ
ตั้งบ้านเรื อนชุมชนในพื้นที่สูงนํ้าท่วมไม่ถึง เรี ยกว่า โคกหรื อดอนหรื อโนน พรรณไม้ที่พบส่ วนใหญ่เป็ น
ไม้พุ่มเตี้ย คือ สะแก หว้า ตะโก สะแบง พยอม ทม(กระทุ่ม) หูลิง เสี ยว กระโดน ฯลฯ ในช่วงฤดูฝนจะ
พบปู ปลา หอย กบ เขียด ฯลฯ ส่ วนในฤดูแล้งชาวบ้านจะเลี้ยงสัตว์ในที่นา ลักษณะแหล่งนํ้าในระบบ
นิเวศทุ่ง ได้แก่ หนอง ห้วย กุดนํ้าขัง กุดนํ้าแห้ง กุดนํ้าลึก ฮ่อง ลักษณะดิน จะเป็ นดินร่ วนปนดินทรายเม็ด
เล็ก ลักษณะพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ทอ้ งถิ่น พันธุ์ขา้ ว จะเป็ นพันธุ์ขา้ วที่มีอายุยาว เมล็ดพันธุ์มีน้ าํ หนัก เช่น ข้าว
หอมมะลิ พันธุ์ววั จะเป็ นวัวที่มีลกั ษณะวัวเล็กเตี้ย ทนต่อแดดในช่ วงแล้งแดดจัด ในช่วงฤดูฝนจะอยูไ่ ด้
ด้วยการกินฟางข้าวเป็ นหลัก หรื อแทะเล็มหญ้าได้ดี
ทุ่ง เป็ นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีที่ดอน ป่ า แหล่งนํ้า เช่น หนอง บึง อยูส่ ลับห่างๆ ด้วยสภาพพื้นที่ที่
เป็ นที่ราบลุ่มนํ้าขังในฤดูฝนจึงเหมาะสําหรับใช้ประโยชน์ทาํ นาปลูกข้าวมากที่สุด และเกิดการปรับปรุ ง
พันธุ์ ขา้ วพื้นบ้า นที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับระบบนิ เวศน์เฉพาะที่น้ ันๆ เช่ น ข้าวเจ้าแดง ข้า ว
เหนี ยวนางนวล ข้าเหนี ยวดอขาว ข้าวเหนี ยวเล้าแตก ข้าวเหนี ยวขี้ตมใหญ่ ข้าวเหนี ยวมะลิแดง ข้าวเจ้า
เนียงกวง เป็ นต้น
อดี ตคนจะอาศัยแหล่งนํ้าเป็ นหลัก ซึ่ งมีคาํ กล่าวว่า ตรงไหนนาดี ต้องมีแหล่งนํ้า จึงหาพื้นที่ที่มี
หนอง ห้วย เพื่อบุกเบิกที่ทาํ กินปลูกข้าว และเลือกบริ เวณที่ดอนนํ้าท่วมไม่ถึงเป็ นที่ต้งั รกรากชุมชน ทําให้
คนทุ่งมีหลากหลายเชื้อชาติพนั ธุ์ ฐานความเชื่อในการผลิต พิธีกรรม ภูมิปัญญา ก็หลากหลายตามไปด้วย
เช่ น ภูมินิเวศน์ทุ่งกาฬสิ นธุ์ มี ภูไท ญ้อ ภูมินิเวศน์ทุ่งสุ รินทร์ มีเขมร ลาว ซึ่ งก็สามารถอยู่ร่วมกับชาติ
พันธุ์อื่นได้ และใช้ฐานทรัพยากรในชุมชนร่ วมกัน ตั้งกฎกติกาทางสังคมให้อยูด่ ว้ ยกันอย่างผาสุ ก
วัฒนธรรมพื้นฐานเดิ มในภูมินิเวศน์ทุ่ง คือ การปลูกข้าวเป็ นอาหารและรายได้หลัก มีการเลี้ ยง
สัตว์ วัวควายในทุ่ง แล้วไปเก็บผักธรรมชาติ เห็ด กระเจียว ตูบหมูบ ไข่ มดแดง แมงอีนูน ปลา ฯลฯ ตาม
ต้นไม้ โพน ป่ าใกล้เคียง และหนองนํ้าของชุมชน แต่ชาวอีสานเชื้อสายเขมรกลับมีวฒั นธรรมป่ าหลังบ้าน
ที่เป็ นไม้ผล ผักสวนครัวให้แก่ครอบครัว เช่น มะพร้าว หมาก สับปะรด กล้วย อ้อย ตะไคร้ ข่า พริ ก ฯลฯ
เนื่องจากจะต้องใช้ในพิธีกรรมบ่อยๆ และใช้เป็ นอาหารที่จาํ เป็ นในการเลี้ยงเด็กเล็กได้ตลอดเวลา
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ปั ญหาที่พบมากที่สุดในภูมินิเวศน์ทุ่ง คือ ปั ญหาป่ าธรรมชาตินอ้ ยลง ยังมีปัญหาการบุกรุ กพื้นที่
ป่ า เพื่อใช้ทาํ กินของชุ มชนด้วยกันเอง หรื อรัฐเข้าไปจับจองทําสถานที่ต่างๆ และปั ญหาการขุดลอกห้วย
หนอง ซึ่ งทําให้พรรณพืชนํ้า และสัตว์น้ าํ ถูกทําลายไป ซึ่ งบางหมู่บา้ นเริ่ มมีสัดส่ วนของพื้นที่ป่าน้อยลง
หรื อไม่มีแหล่งนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ ทําให้ตอ้ งไปอาศัยเก็บหาของป่ า สัตว์น้ าํ ในหมู่บา้ นอื่น
ปั ญหาการพึ่งพาปั จจัยการผลิ ตจากภายนอกมากขึ้ น เช่ น เมล็ดพันธุ์ เครื่ องจักรกล จ้างคนมา
ทํางานในแปลงนาแทนตนเองที่ ออกไปทํางานรับ จ้างในเมือง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อระบบวิถีชี วิตและ
ครอบครัว เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง ต้องซื้ ออาหาร เช่น ผัก ปลา จากภายนอกมากขึ้นกับรถ
ที่มาเร่ ขายในหมู่บา้ น (เรี ยกว่า รถพุม่ พวง) ทําให้เพิ่มรายจ่ายและไม่มีเงินเก็บออมอย่างที่ควรจะมี
นอกจากนี้ ย งั มี ปัญหาที่ ก าํ ลัง คุ ก คามเข้า มา คื อ การปลูก พืช เศรษฐกิ จเชิ ง เดี่ ย ว เช่ น ข้า วโพด
ยางพารา และยูคาลิ ปตัส ที่ทาํ ให้ตอ้ งพึ่งพาปุ๋ ยและสารเคมี ทางการเกษตรมากขึ้น ส่ งผลต่อสุ ขภาพที่
อ่อนแอลงและเกิดความเสื่ อมโทรมของระบบนิเวศน์ ทําให้ กบ เขียด ปู ปลา ในนาข้าวที่เป็ นอาหารของ
เกษตรกรหายไป
การเพาะปลูก
การปลู ก ข้ า ว ด้วยความอุ ดมสมบูรณ์ ข องระบบนิ เวศน์ทุ่ ง ที่ จะมี น้ าํ หลากในฤดูฝน ทํา ให้
เหมาะสมกับการทํานาปลู กข้าวมากที่สุด และเกิ ดพันธุ กรรมข้าวที่หลากหลาย ซึ่ งแต่ละพันธุ์ก็มีความ
เหมาะสมเฉพาะระบบนิ เวศหนึ่ ง ปั จจุบนั คนในภูมินิเวศน์ทุ่ง หันมาปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ไว้ขาย และ
ปลูกข้าวเหนียว กข. 6 ไว้กินมากกว่า แต่ก็ยงั มีเกษตรกรบางพื้นที่ที่ยงั คงพยายามปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนบ้านไว้
กิน และแบ่งขายไห้คนที่มาขอซื้ อไปกินด้วย
การปลูกไม้ ผล-พื ชผัก ปั จจุบนั คนในภูมินิเวศน์ทุ่งส่ วนใหญ่ ทําการเกษตรเชิ งเดี่ ยว แต่ในฤดู
หนาวบางครอบครัวปลูกผักสวนครัวไว้บริ โภคในครัวเรื อน ส่ วนผลไม้ตามรั้วและสวนหลังบ้านเป็ น
ส่ วนใหญ่ เช่น มะม่วง มะพร้าว น้อยหน่า เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งผักและผลไม้ของชาวนิเวศน์ทุ่งตอ
ลดปี คือ จากตลาดและรถเร่
การเลีย้ งสั ตว์ คนทุ่งจะเลียงวัวควายควบคู่ไปกับการทํานาเสมอ ปั จจุบนั ส่ วนมากจะเลี้ยงปล่อย
ในแปลงของตนในช่วงฤดูฝนเพื่อสะดวกในการดูแลให้หญ้าให้น้ าํ และจะเลี้ยงปล่อยในทุ่งในช่วงฤดูแล้ง
บางคนจะเลี้ ยงแบบเดิ นตามไปกับวัวควาย ซึ่ งเดิ มวัวควายใช้เป็ นแรงงานสําคัญในการผลิ ต ปั จจุบ นั
ส่ วนมากจะเลี้ ยงวัวพันธุ์ไว้ขาย สร้างรายได้ในครอบครัว แต่ก็มีเกษตรกรบางแห่ ง เช่ น ตําบลกําแมด
อําเภอกุดชุ ม จังหวัดยโสธร ที่ยงั เลียงควายไว้ทาํ นา ซึ่ งช่วยประหยัดค่าเครื่ องจักร นํ้ามัน ทําให้มีปุ๋ยคอก
และเบาแรงกว่าใช้รถไถ อีกทั้งควายก็มีภูมิปัญญาในตัวของมันเอง หากดินข้างหน้าเป็ นดินหล่ม ควายก็
หยุดเดิน ทําให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงหรื อหาทางแก้ไขได้ทนั
นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ ยงหมู แบบหมูหลุมมากขึ้น เพื่อไว้ขายเป็ นรายได้ประจํา และขี้หมูที่ได้ก็
นําไปใช้เป็ นปุ๋ ยคอก หรื อผสมกับเศษใบไม้กลายเป็ นปุ๋ ยหมัก มีการเลี้ยงเป็ ดไก่ และเลี้ยงปลาในสระไว้
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กิ นเป็ นส่ วนใหญ่ หากมีมากพอก็ขายเป็ นครั้ งคราวหากต้องการใช้เงิ น กรณี เลี้ ยงไก่ในแปลงเกษตร ก็
จะต้องมีตาข่ายขึ งกั้นไม่ให้ไก่ไปจิกกินผักสวนครัวที่ปลูกไว้ ซึ่ งส่ วนมากมักจะเลี้ ยงไก่ที่บา้ นมากกว่า
เลี้ยงในแปลงเกษตร
การพึง่ พาและใช้ ประโยชน์ จากฐานทรัพยากรท้ องถิ่น ป่ าที่อยูใ่ นพื้นที่ราบระดับทุ่งหรื อนา (มีนา
ล้อมรอบ) จะเรี ยกว่าป่ าสาธารณะ (ป่ าดอน/ ป่ าโคก) ป่ าหัวไร่ ปลายนา จะมีป่าจิก ป่ าแดง ป่ าติ้ว ป่ ากุง
สะแบง ยางนา ไผ่ เป็ นพรรณไม้หลัก โดยจะมีการดูแลรักษาไว้ เป็ นแหล่งอาหารจากป่ า เช่น เห็ด ผักลืม
ผัว ผักย่านาง ผักหมาน้อย ผักติ้ว กระเจียว ตูบหมูบ สมุนไพรต่างๆ แมงอีนูน ไข่มดแดง ฯลฯ ทั้งเป็ น
แหล่งไม้ใช้สอย เก็บไม้ฟืน และแหล่งร่ มเงาของสัตว์เลี้ ยงในทุ่งด้วย ส่ วนพื้นที่ป่าริ มนํ้าก็จะเป็ นแหล่ง
อาศัย ของ กบ เขียด ปู
ความเชื่ อ วัฒนธรรมชุ มชน ที่เอื้อและสั มพันธ์ กับวิถีการผลิต แม้ว่าคนทุ่ง จะมีฐานความเชื่ อ
วัฒนธรรมที่ต่างกัน แต่ส่ิ งที่มีเหมือนกัน คือ การเคารพธรรมชาติ และสิ่ งเหนือธรรมชาติ เช่นเดียวกับคน
ในภูมิ นิเวศน์อื่นๆ ยกตัวอย่า ง เช่ น ดอนปู่ ตา (ลาว) หรื อ กระท่ อมยายตา (เขมร) ซึ่ ง มีส ภาพเป็ นป่ า
ธรรมชาติ มีผีบรรพบุรุษรักษาคุม้ ครองคนในหมู่บา้ น คนในหมู่บา้ นจะไปไหนมาไหน ก็ตอ้ งไหว้บอก
กล่าวขอให้คุม้ ครองตลอดการเดินทาง แล้วยังมีผนี า ผีบา้ นผีเฮือน ซึ่ งจะต้องไปมาลาไหว้เช่นกัน สามารถ
แบ่งกิจพิธีกรรมได้ตามฤดูกาล เป็ นตัวอย่าง ดังนี้
- ก่ อนการทํานา ชาวลาวจะมีการเลี้ยงบ้าน เลี้ยงปู่ ตา เลี้ยงแม่ธรณี (ตาแฮก) ไหว้ดว้ ยของหวาน
เหล้า หมากพลู ไก่ และการเลี้ ยงพระภูมิเจ้าที่ ลาว เรี ยกขึ้นปลง-ลงเลี้ยง ส่ วนชาวเขมร จะไถนาครั้งแรก
เป็ นยันต์สี่ทิศ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
- ช่ วงทํานา ก่อนวันเข้าพรรษา ชาวเขมรจะไหว้พระภูมิเจ้าที่ ด้วย ไก่ ข้าวต้ม (ข้าวต้มมัด)
- ช่ วงเก็บเกีย่ ว ชาวเขมรจะให้คนเกิดปี มะโรงลงไปเกี่ยวก่อน เพราะถือว่ามีชาติกาํ เนิ ดเป็ นงูใหญ่
จะไม่กินข้าว ส่ วนชาวลาวยโส จะเลือกเก็บเกี่ยววันแรก เป็ นวันพฤหัสบดี แต่ตอ้ งไม่ตรงกับวันพระ โดย
ให้คนแก่ในครอบครัวหรื อที่เคารพไปเกี่ยวข้าวรวงที่จะเก็บไว้ทาํ พันธุ์ในปี ต่อไปก่อน
- ช่ วงนวดข้ าว หรื อเรี ยกว่า ปลงข้าว จะทําพิธีไหว้ดว้ ยกระติ๊บ (กล่องข้าว) ข้าวต้ม (ข้าวต้มมัด)
หมาก พลู คูณ ยอ กล้วย อ้อย ฯ
นอกจากนี้ยงั มีพิธีกรรมความเชื่ออื่นๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ของปี เช่น
- การเลี้ยงสระแก เป็ นการเลี้ยงหนองนํ้ากลางทุ่งของชาวเขมรในหน้าแล้ง เพื่อขอให้มีน้ าํ ท่าดี ๆ
ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อที่จะใช้ปลูกข้าวในฤดูที่จะมาถึง
- การเก็บพันธุกรรมข้ าว ผูท้ ีมีบทบาทในการเก็บ คือ ผูท้ ี่ไม่สามารถมีลูกได้ ผูส้ ู งวัย (เรี ยกว่าสุ ด
ลูก)
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- พิธีไหว้ ย้ งุ ข้ าว (เล้ า) หากจะนําข้าวใหม่ไปเก็บไว้ในเล้าก็ตอ้ งทําพิธีบอกกล่าวก่อน หากเป็ นยุง้
ใหม่ ชาวลาวจะสู่ ขวัญถึ ง 3 ปี ด้วยใบคูณ ใบยอ ใบมะยม ใบคูณคํ้า ธู ปเทียน ดอกไม้ โดยทําพิธีสู่ขวัญ
ข้าวก่อน จึงตักข้าวได้ แล้วจะแบ่งบางส่ วนไปทําบุญ ทําทานที่วดั ด้วย
ความสั ม พันธ์ ของคนในชุ ม ชน กับ วิถีก ารผลิต เดิ ม มี ระบบความสัม พันธ์ค นในชุ มชน จะมี
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเครื อญาติ มีการช่วยเหลือในการทําการผลิต การแบ่งปั นผลผลิตตามวิถีแบบชุมชน
ชาวนา
4. ระบบนิเวศน์ ทาม
ภูมินิเวศน์ ทาม พบในเขตพื้นที่ เขตอําเภอสุ วรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุ่มใกล้
แม่น้ าํ เช่น นํ้าชี นํ้ามูล พื้นที่ทามจะเป็ นพื้นที่รับนํ้าในฤดูน้ าํ หลากระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน เมื่อนํ้าลด
จะใช้เลี้ ยงสัตว์ ปลูกผัก เช่ น ถัว่ ข้าวโพด เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์ อนั เกิ ดจากการตกทับถมของ
ตะกอนในแม่น้ าํ ในฤดู ฝน ปกติ จะมี ป่ าละเมาะ ที่ เรี ย กว่า ป่ าบุ่ง ป่ าทามอยู่ด้วย ส่ วนใหญ่ ช าวบ้า นใช้
ประโยชน์ในการหาปลา เก็บผัก ฟื น และอุปโภคในครัวเรื อน ลักษณะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ทอ้ งถิ่ น พันธุ์
ข้าว จะเป็ นพันธุ์ขา้ วที่มีอายุยาว และสามารถยืดตัวได้ในช่วงนํ้าท่วม เช่น ข้าวเจ้าลอย ข้าวเหนียวลอย
คนในภูมินิเวศน์ทาม ใช้ชีวิตพึ่งพาแม่น้ าํ เป็ นหลัก การเลือกตั้งบ้านเรื อนจะตั้งในบริ เวณที่น้ าํ ไม่
ท่วมถึง โดยอาศัยดูจากลักษณะภูมิประเทศ และทางนํ้า ถ้าพื้นที่น้ นั เป็ นที่ราบนํ้าท่วมถึงกว้างขวาง ก็จะ
ไปตั้งบ้านไกลแม่น้ าํ ที่น้ าํ ท่วมไม่ถึง การที่ที่ดินถูกนํ้าท่วมถึงบ้าง คนทามเชื่อว่าจะทําให้ดินดี ช่วยกําจัด
เสี้ ยนดิน และมีผกั ธรรมชาติข้ ึน เช่น มันแซง กระโดน ผักแว่น ผักสันตะวา บัว สามารถเก็บไปขายโดย
ไม่ตอ้ งลงทุน
เนื่ องจากวิถีชีวิตอยู่กบั แม่น้ าํ ทําให้คนในพื้นที่ทาม มีความชํานาญในการหาปลา และเป็ นภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดกันมา เช่น คนทามจะรู ้ลกั ษณะนิสัยของปลาว่า ปลาชนิดใดอาศัยอยูเ่ ป็ นฝูงหรื ออยูเ่ ดี่ยว
ช่วงที่ปลาแต่ละชนิดหากิน รวมถึงแหล่งที่อยูข่ องปลาแต่ละชนิดด้วย ซึ่ งทําให้มีการประยุกต์ใช้เครื่ องมือ
จับปลาที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมของปลาชนิดนั้น ๆ เช่น ลอบ สะดุง้ ไซ ตุม้ สุ่ ม ดาง (ตาข่ายดักปลา) ฯลฯ
การเพาะปลูก การทํานาในพื้นที่ทาม มี 2 แบบ ได้แก่ แบบแรกคือการทํานาปี เนื่ องจากพื้นที่
ปลู กข้า วในทามมี น้อย เกษตรกรส่ วนใหญ่จึงไปปลู กข้า วในพื้นที่ ทามทุ่ง และพื้ นที่ดอน ซึ่ ง จะปลู ก
ข้าวดอและข้าวกลาง (ข้าวพันธ์พ้ืนบ้าน) เป็ นหลัก ปั จจุบนั นิ ยมปลูกข้าวหอมมะลิ105 สําหรับขายและ
ข้าว กข. 6 ไว้เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน ส่ วนอีกแบบหนึ่ ง คือ ข้าวนาแซงหรื อนาปั ง โดยจะทําช่วงหลังนํ้า
ลด ในช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกันยายน จะเป็ นช่วงต้นฤดูฝน บางปี อาจจะไม่ได้ผลผลิตเนื่องจากนํ้า
ท่วม แต่ถา้ ปี ใดได้เก็บเกี่ยวทัน ผลผลิตมีมากเพียงพอต่อการบริ โภคข้ามปี
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ปั จจุบนั มีการนําพันธุ์พืชผักพื้นบ้านของพื้นที่ทามมาปลูกในแปลงมากขึ้น เพราะเป็ นพืชที่ทนต่อ
นํ้าท่วม เช่น มะดัน มะกอกนํ้า มันแซง ข่านํ้า หวาย กระเบา มะม่วงแก้ว ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มีการปลูกพืช
หลังนา เพื่อใช้ที่ดินให้คุม้ ค่า โดยจะใช้พืชอายุส้ ัน และรี บปลูกหลังนํ้าลด เช่น พริ ก แตง มะเขือ ฯลฯ
การเลี้ยงสัตว์ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่ าบุ่งป่ าทามและแหล่งนํ้า ทําให้พ้ืนที่เป็ นระบบนิ เวศน์
ที่ เหมาะสมต่ อ การเลี้ ย งวัวควาย ซึ่ ง พบว่า มี ก ารเลี้ ย งสั ตว์ ใน 2 ลัก ษณะ คื อการเลี้ ย งในป่ าทามตาม
ธรรมชาติ โดยนําไปปล่อยทิ้งไว้ช่วงหน้านํ้าลง อีกลักษณะคือการเลี้ ยงแบบขังคอกในแปลงเกษตรของ
ตนเอง
การจัดการนํ้าภูมินิเวศน์ทาม เนื่ องจากวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ทามขึ้นอยู่กบั นํ้าเป็ นหลัก ดังนั้น
ชาวบ้านจึงต้องเรี ยนรู ้เรื่ องการจัดการนํ้าให้เหมาะสมกับฤดูการผลิตและการทํามาหากิน ซึ่ งจะต้องเรี ยนรู้
ระบบการขึ้นลงของนํ้า การปรับปรุ งพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสม โดยการยกคันดิ นให้สูงและกว้างขึ้น
เพื่อป้ องกันนํ้าป่ าไหลท่วมพื้นที่การเกษตร
การจัดการดิ น เกษตรกรในภูมินิเวศน์ท ามต้องยกคันดิ นให้สู งและกว้า ง เพื่อป้ องกันนํ้าท่วม
ผลผลิต ปั จจุบนั มีการนําปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยเคมีมาช่วยในการผลิตมากขึ้น
การจัดการโรคและศัตรู พืช ศัตรู พืชที่สํา คัญของนิ เวศน์ทามคือ หอยเชอรี ซึ่ ง กัดกิ นข้าวของ
เกษตรกร ปั ญหาการกัดกิ นข้าวของหอยเชอรี่ น้ ี เกษตรกรยังไม่มีวิธีการจัดการให้เด็ดขาด นอกจากใช้
สารเคมีในการกําจัด
การพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น อาจกล่าวได้วา่ ระบบนิเวศน์พ้ืนที่บุ่งทาม
มีความอุดมสมบูรณ์ มากที่สุด หากเปรี ยบเทียบกับระบบนิ เวศน์อื่น ๆ ไม่ตอ้ งปลูกพืชผักในแปลง เลี้ ยง
ปลาในสระก็มีอาหารกินตลอดทั้งปี เช่น บริ เวณฮอง/แฮ่อง หนอง กุด พื้นที่มีน้ าํ ท่วมขังทั้งปี แต่อาจลดลง
ในหน้าแล้ง โดยทัว่ ไปจะเข้าไปเก็บผักป่ าริ มฝั่ง เช่น ผักแว่น ผักกระโดน บัวแดง บัวทอง ฯลฯ หาสัตว์น้ าํ
กุง้ หอย ปลา หากแหล่งนํ้าแห้งก็จะเข้าไปใช้เลี้ยงสัตว์ และมีป่าโนนทาม ที่พบกระจายอยูท่ วั่ ไป ป่ าโนน
ทามที่อยู่ติดทุ่งหรื อมีความสู งต่างระดับมากในพื้นที่ทาม จะพบพันธุ์ไม้ เช่ น ส้มหม้อ สะแบง ยางนา
สมุนไพร ฯ แต่ป่าที่ต่ าํ ลงมาระหว่างเลิ งกับฮ่อง หนอง ส่ วนมากจะเป็ นป่ าไผ่ และป่ าโนนทามที่ถูกนํ้า
หลากเป็ นครั้งคราว หรื อไม่ได้ถูกนํ้าขังแต่อยูต่ ิดแม่น้ าํ จะมีพรรณไม้ เช่น แดง เบ็นนํ้า เสี ยว หูลิง ทม ไทร
เป็ นต้น ใช้เป็ นที่เก็บหาของป่ า เห็ด หน่อไม้ ฟื นถ่าน และได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศนํ้า เช่น หา
สาหร่ าย และจับสัตว์น้ าํ ต่าง ๆ ตามแก่ง/แก้ง วัง หาดด้วย
ความเชื่ อ วัฒนธรรมที่เอื้อและสัมพันธ์กบั วิถีการผลิต คนทาม มีความเชื่อเรื่ องผี และมีงานบุญ
ประเพณี เช่ นเดี ยวกับไทบ้านภูมินิเวศน์อื่น ๆ เช่น ผีตาแฮก (วันแรกนาขวัญ) แม่โพสพ แม่ธรณี ผีแถน
หรื อผีฟ้า โดยเฉพาะผีประจําแหล่งนํ้า ประเพณี แข่งเรื อในช่วงออกพรรษา ซึ่ งทําให้คนทามเคารพใน
ธรรมชาติ และร่ วมกันรักษาไว้สืบต่อกันมา
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ความสัมพันธ์ของคนในชุ มชนกับวิถีการผลิต ชีวิตของคนทามมีแต่น้ าํ อดีตมีการช่วยกันในหมู่
ไทบ้าน ร่ วมกันหาปลาแล้วมาแบ่งกัน นอกจากนี้ยงั มีวฒั นธรรมประเพณี ที่เชื่อมร้อยคนทามด้วย ที่เป็ นที่
รู ้จกั คือ การทําเรื อแข่ง และการแข่งเรื อพายในชุมชน และระหว่างชุมชน

แผนภาพ 1 แผนผังแสดงลักษณะที่ต้งั ของงระบบนิ เวศน์ในภาคอีสาน

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

บทที่ 4
บริบทพืน้ ที่
พื้นที่เป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นพื้นที่ที่เป็ นตัวแทนของระบบนิเวศอีสาน คื อ นิ เวศน์
ภู มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ระบบนิเวศน์ ภู
ภูมินิเวศน์ ภูเขา มีค่าความสู งมากกว่า 300 เมตรจากระดับนํ้าทะเล สภาพดินมีความชุ่ มชื้ น
แต่ช้ ันหน้า ดิ นดี มี น้อย ซึ่ ง หากถู ก ชะล้า งหน้า ดิ นบ่อยครั้ ง จะเจอหิ นโผล่ ข้ ึ นมา เดิ ม เป็ นพื้ นที่ ป่ า
ธรรมชาติ มี พรรณไม้นานาชนิ ด พื้นที่ ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ ซึ่ งเป็ นพืชเชิ งเดี่ยว เลี้ ยงสัตว์ และหา
ของป่ า มีหน่วยนิ เวศน์ยอ่ ย เรี ยกว่า ฮอม (ภาษาท้องถิ่น) เป็ นพื้นที่ราบขนาดเล็ก เก็บกักนํ้าจากที่สูง
ตามร่ องเขา กระบะภู เป็ นไหล่เขาตํ่าลงมาจากสันภู มีที่ราบเล็กน้อยใช้เป็ นที่ต้งั บ้านเรื อน
ลักษณะพันธุ์ขา้ ว ส่ วนใหญ่เป็ นข้าวไร่ เฉพาะถิ่น ซึ่ งจะมีคุณลักษณะตามสายพันธุ์ในแต่ละ
หน่ วยนิเวศน์ย่อย เช่น ข้าวพันธุ์พญาลื มแกง ข้าวเหนียวอีโง้ง ซึ่ งไม่ตอ้ งการนํ้ามาก และปลูกผสม
กับพืชไร่ อย่างอื่นได้
คนที่อยู่อาศัยในภูมินิเวศน์ภูเขา เดิ มเป็ นคนพื้นราบที่อพยพขึ้ นมาหาที่ทาํ กิ นใหม่พ่ ึงพิง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินนํ้าป่ า ทําให้มีความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ เช่น ไทหล่ม ไทด่าน ไทเลย
ไทใต้ เป็ นต้น ซึ่ งมักจะตั้งบ้านเรื อนและชุมชน ตามไหล่เขา (กะบะภู) เพราะเชื่อว่าเส้นทางสันภู จะ
เป็ นเส้นทางเสื อผ่าน หากตั้งบ้านบนสันภู ผูท้ ี่อยู่อาศัยจะไม่มีความสุ ข และไม่ปลอดภัย หรื อบาง
ชุมชนจะลงไปตั้งบ้านเรื อนในหุ บเขาใกล้แหล่งนํ้า ห้วย เป็ นต้น
เมื่อได้ข้ ึนมาอยู่ก็ปลูกข้าวไร่ งา ฝ้ าย ก่อน และไปล่าสัตว์ เก็บหาของป่ า เช่น เห็ด หน่อไม้
ผักหวาน ผักกูด นํ้าผึ้ง ฯลฯ เป็ นอาหารในครอบครัว และแลกเปลี่ยนกับผลผลิตอื่น ๆ ที่ไม่สามารถ
ผลิตได้บนพื้นที่ภูกบั คนพื้นราบ เช่น ปลา หม้อดิน ไห ฯลฯ ในบริ เวณบ้านก็จะปลูกไม้ผลยืนต้น
เช่น ขนุน ฝรั่ง มะม่วง น้อยหน่า และพืชที่ใช้ประกอบอาหาร เช่น ข่า ตะไคร้ พริ ก มะละกอ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อกระแสปลูกพืชเศรษฐกิจเข้ามา ทําให้เกษตรกรหันไปทดลองปลูกพืช
เชิงเดี่ยวมากขึ้น เช่น ขิง ข้าวโพด อ้อย ฝ้ าย ถัว่ แดง พริ ก ฯลฯ และต้องประสบกับสภาวะการขาดทุน
เมื่อมีคนพร้อมใจกันปลูกพืชชนิ ดเดียวกัน ซํ้ายังเป็ นพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่แข็งแรง มีความต้านทานโรค
น้อย มีปัญหาโรคแมลงและวัชพืชตามมา ทําให้ตอ้ งอาศัยปั จจัยการผลิตจากภายนอกมากขึ้น ทั้งปุ๋ ยสารเคมี แรงงาน ฯ ขณะเดียวกันความมัน่ คงทางอาหารในครอบครัวลดลง ต้องซื้ อผัก เนื้อ ข้าวจาก
ภายนอก
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ปั ญหาของเกษตรกรในระบบภูมินิเวศน์ภู คือ ปั ญหาเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินทํากิน โดยแปลง
ของชาวบ้านบางพื้นที่ได้ไปทับที่เขตอุทยานแห่งชาติ ทําให้ไม่สามารถทําการผลิตได้เต็มที่ เช่น ไม่
สามารถลงไม้ผลในพื้นที่ได้ เพราะหากปลูกไปแล้ว ไม่สามารถตัดทิ้งได้ จะเป็ นของอุทยานฯ โดย
ปริ ยาย หรื อพื้นที่บางแห่ งเพียงได้รับอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ โดยการเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ (ภบท.)
ทุกปี
ปั ญหาที่พบอีกประการหนึ่ ง คือ เรื่ องการบุกรุ กทําลายป่ าของเกษตรกร เนื่ องจากนโยบาย
รัฐที่ ต้ งั กฎเกณฑ์ว่าพื้นที่บริ เวณใดที่ไม่เคยถูกถากถางเลย จะไม่ออกเอกสารสิ ทธิ ที่ดินทํากิ นให้
ดังนั้นการแสดงความเป็ นเจ้าของ คือการที่ตอ้ งถากถางไร่ แสดงรู ปธรรม ว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ซึ่งเป็ นสาเหตุที่สาํ คัญที่กดดันให้เกษตรกรต้องตัดป่ าเปิ ดพื้นที่ ทําให้พ้นื ที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ ว
การออกกฎห้า มชาวบ้า นนํา สั ตว์ไ ปเลี้ ย งในป่ า และห้า มเก็ บ ของป่ า ถื อเป็ นนโยบายที่
คุกคามวิถีชีวติ ชาวบ้านอย่างสู ง ทําให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง และในเมื่อไม่มีรายได้ก็จะขยายบุกรุ ก
ที่ทาํ กิน
กิ จ กรรมหลัก ทางการเกษตรของเกษตรกรบนภู คื อ การปลู ก ข้า วไร่ ปลู ก ไม้ผ ลที่
หลากหลายตามไหล่ เช่น น้อยหน่า ลําไย มะขาม ชมพู่ ละมุด ฯ และการปลูกพืชไร่ ข้าวโพด อ้อย
มันสําปะหลัง ฯ ส่ วนการเลี้ยงสัตว์ มี 4 ลักษณะ คือ วิธีที่หนึ่ งเลี้ยงวัวควายแบบปล่อยธรรมชาติบน
ภู ไม่ต้อ งดู แ ลปล่ อ ยให้ ห ากิ น เอง เมื่ อ มี เ วลาจึ ง ขึ้ น ไปดู ยามหน้า แล้ง หลัง จากเก็ บ เกี่ ย วข้า วไร่
ข้าวโพดแล้วจึงไปเอาสัตว์ลงมาก็พอดีกบั ที่หญ้าบนภูเริ่ มแห้งและน้อยลง วิธีที่สองคือการขึ้นไป
สร้างทับวัว (คอกวัว) บนภู บริ เวณเหนือไร่ ข้ ึนไป ก็จะไปเลี้ยงและนอนเฝ้ าบนภูดว้ ยเลย และวิธีที่
สาม คือการเลี้ยงสัตว์ในแปลงไม้ผล โดยปลูกหญ้าเลี้ยงวัวทิ้งไว้ เช่น หญ้าลูซี่ หญ้าจินนี่ วัวก็ได้กิน
หญ้า และเล็มใบอ่อนของต้นไม้ได้ดว้ ย ซึ่ งช่วยให้มีความหลากหลายของอาหารวัว นอกจากนี้ หญ้า
ที่ปลูกก็ยงั ช่วยคลุ มดิ น ให้มีความชุ่มชื้ นตลอดเวลา ไม่ถูกชะล้างหน้าดินเมื่อเกิดฝนตกหนัก ทั้งวัว
ยังช่วยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ไปในตัวด้วย วิธีที่ สี่ คือ แบบเลี้ยงขังคอก และเลี้ยงแบบอยูต่ ิดตามวัวควาย
ทั้งวัน เพื่อป้ องกันไม่ให้ววั ควายไปทําลายพืชผลการเกษตรของผูอ้ ื่น
การจัดการนํ้า วิถีการจัดการนํ้าของเกษตรกรในภูมินิเวศน์ภู สามารถจําแนกได้ 3 แบบ คือ
1) ประปาภูเขา กรณี ที่แปลงอยูใ่ กล้ตน้ นํ้าและลําธารที่อยูส่ ู งกว่าระดับแปลง (นํ้าซําหรื อนํ้าซับ) จะ
ทําฝายกั้นเป็ นช่ วง ๆ โดยวางท่อส่ งนํ้าเข้าพื้นที่เพาะปลูก ด้วยท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว แล้วต่อท่อแยก
ด้วยท่อนํ้าขนาดเล็ก (4 หุ น) เพื่อให้เกิดแรงดันนํ้า ในการนําไปใช้ 2) ประปาภูเขา กรณี ที่แปลงอยู่
ใกล้ตน้ นํ้าและลําธารที่อยูส่ ู งกว่าระดับแปลง (นํ้าซําหรื อนํ้าซับ) โดยจะต่อท่อส่ งนํ้า(ท่อพีวีซี) มากัก
เก็บนํ้าไว้ในบ่อ/ถังนํ้า แล้วทําระบบนํ้าหยดไปทัว่ แปลง 3) กรณี ที่ไม่มีแหล่งนํ้าใกล้เคียง จะใช้การ
ปลูกพืชพี่เลี้ ยง เช่ น กล้วยสลับระหว่างไม้ผล ซึ่ งกล้วยจะช่วยรักษาความชุ่มชื้ น และให้ร่มเงาคลุม
ดินกับไม้ยนื ต้น
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การจัดการดิน ส่ วนมากเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยคอกจากวัวเป็ นหลัก หรื อนําไปหมักรวมกับเศษ
ฟางข้าว และพืชผลที่เหลื อร่ วงหล่น เป็ นปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยหมักชี วภาพ แล้วนําไปใช้ในแปลง หรื อ
ตามโคนต้นไม้ กรณี เ กษตรกรพื้นที่ บ ้า นซํา ผัก หนาม ตํา บลนาหนองทุ่ ม อํา เภอชุ ม แพ จัง หวัด
ขอนแก่น ได้มีการบํารุ งดินด้วยการไปสร้างคอกวัว (ทับวัว) ให้อยูเ่ หนือแปลง เมื่อฝนตกลงมาก็จะ
ชะล้างขี้ววั ให้ตกลงมาที่แปลง ช่วยให้ดินมีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น
กรณี การชะล้างหน้าดิน เกษตรกรพื้นที่บา้ นพองหนีบ ตําบลศรี ฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัด
เลย ได้ปลูกหญ้าลูซี่ตามแนวขวางของพื้นที่ เพราะจะช่วยยึดหน้าดิน และกักดินที่ตกลงมาจากที่สูง
ซึ่งหญ้าลูซี่จะกักดินได้ดีกว่าหญ้าแฝกที่ช่วยเพียงยึดหน้าดินเท่านั้น
การพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ข้อเด่นของระบบภูมินิเวศน์ภู คือ ยัง
มีป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตาม ฮอม ฮ่อง ห้วย จะเป็ นแหล่งอาหาร และแหล่งไม้ใช้สอยที่จาํ เป็ น
สํา หรั บ ชุ ม ชน ในปี หนึ่ ง ๆ ชาวบ้า นจะเข้า ไปเก็บ หาของป่ าในแต่ล ะฤดู ก าล เช่ น เห็ ด หน่ อไม้
ผักหวาน ผักกูด ผักหนาม สมุนไพร ฯลฯ ซึ่ งได้อาศัยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา จะรู้วา่ สามารถเก็บ
หาของป่ าในช่วงเดือนไหน ควรจะเข้าไปเก็บเห็ดอะไร
ความเชื่อ วัฒนธรรม ที่เอื้อและสัมพันธ์กบั วิถีการผลิต คนบนภูจะมีการรักษาป่ าเพราะเชื่อ
ว่า ป่ าเป็ นที่สิงสถิตของเจ้า(ผีระดับสู ง) ที่ดูแลทั้งเทือกเขาเรี ยกว่า ปู่ ตาปู่ หลุบ ในต้นไม้แต่ละต้นเอง
ก็จะมีผีอาศัยอยู่ มีขอ้ ห้ามต่าง ๆ เช่ น หากจะตัดต้นไม้ตอ้ งทําพิธีขอขมา ห้ามตัดต้นไม้ใหญ่ริมนํ้า
เป็ นต้น แม้ในวันที่จะเริ่ มปลูกข้าว แม่บา้ นก็จะต้องทําพิธีไหว้ ตาแฮก เพื่อขอพรให้ขา้ วงอกงาม
ได้ผลดี และช่วยปกป้ องจากศัตรู ขา้ วทั้งหลายและมีความเชื่อว่านํ้าซํา นํ้าซับ เป็ นนํ้าออกมาจากภูเขา
สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ เจ้า ป่ าเจ้าเขาเป็ นผูด้ ลบันดาลให้น้ ําออกมาให้ม นุ ษ ย์ใช้ ซึ่ ง ชาวบ้า นจะถื อว่าเป็ นนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์ และดูแลรักษาไว้
พื้นที่ เป้ าหมายในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ บ้านหนองจาน ต. นาหนองทุ่ม อ.ภูผาม่ าน จ.
ขอนแก่น
เนื้อหาประกอบด้ วย ประวัติชุมชน ลําดับเหตุการณ์ความเป็ นมาชุ มชนบ้านหนองจาน
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อาณาเขตติดต่อ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพพันธุ์
ไม้ และสัตว์ป่า แหล่งนํ้า สภาพดิน จํานวนประชากร การนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ รายได้
และหนี้ สิน ชุ มชนหนองจานกับการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุม้ ครอง การจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้โดยชุ มชน รายได้จากการหาของป่ า พื้นที่ทาํ กิน แหล่งอาหารของชาวบ้านหนอง
จาน สถานการณ์การผลิตของหมู่บา้ น และสภาพหนี้สินของหมู่บา้ น ดังต่อไปนี้
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4.2 บริบทพืน้ ที่ บ้ านหนองจาน ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอชุ มแพ จังหวัดขอนแก่น
ประวัติชุมชน
ชุ มชนบ้านหนองจานเป็ นกลุ่มบ้านหนึ่ งในเขตการปกครองของหมู่บา้ นผาสามยอด ต.
ผานกเค้า อ. ภูกระดึง จ.เลย มีพ้ืนที่ท้งั หมดประมาณ 1,463ไร่ เป็ นที่อยูอ่ าศัย 23 ไร่ และและที่ทาํ
กิน 1,440 ไร่ โดยพื้นที่ท้งั หมดอยูใ่ นอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ชื่อหมู่บา้ นเรี ยกตามหนองนํ้าที่เป็ น
แหล่งนํ้าใช้ที่สาํ คัญของชุ มชนคือ “หนองจาน” เนื่องจากบริ เวณรอบๆ มีเครื อจาน หรื อกวาวเครื อ
ขึ้นอยูอ่ ย่างหนาแน่น
ลําดับเหตุการณ์ ความเป็ นมาชุ มชนบ้ านหนองจาน
ปี พ.ศ.
พ.ศ.2508

เหตุการณ์ เกิดขึน้ และความเปลีย่ นแปลง
- เริ่ มมีชาวบ้านจากบ้านนายาง คือนายเวียง นายกอง และนายหวาง ( ย้ายมาจากบ้าน
นายาง ) เข้ามาบุกเบิกที่ดินทํากินบริ เวณหนองจาน

พ.ศ.2512

- มีชาวบ้านอีกกลุ่มย้ายเข้ามาทํากินบริ เวณหนองจานคือนายฉลอง ฤทธิ์ นวน นาย
ทองศักดิ์ และพรรคพวกอีกจํานวนหนึ่ง
- เริ มมีการสัมปทานนํามันยาง โดยนายชลอ

พ.ศ.2518

มีชาวบ้านจาก ขอนแก่น นําโดยนายพูน แสนจันทร์ และหนองบัวลําภู นําโดยนาย
หาญ
บัวจารย์ เข้า มาตั้ง ถิ่ นฐานที่ บ ้า นหนองจานอี ก ประมาณ 30 ครั วเรื อน โดยตั้ง
บ้านเรื อนกระจัดกระจายตามที่ทาํ กินของตัวเอง โดยได้ทาํ ข้อตกลงร่ วมกันว่าจะต้อง
พึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน

พ.ศ.2529

ทางราชการโดยกรมทหารพรานที่ 25 กองร้อยที่ 2510 จ.ขอนแก่น ได้นาํ เจ้าหน้าที่
ทหารพราน มาขอร้ องให้ชาวบ้านทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่บา้ นซําผักหนาม ขณะนั้นมี
ชาวบ้านประมาณ 280 ครัวเรื อน โดยสัญญาว่าจะจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ทาํ กินให้
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ใหม่ เมื่อชาวบ้านย้ายไปตั้งบ้านเรื อนบริ เวณบ้านซําผักหนามแล้ว กลับไม้ได้รับการ
ดูและแก้ไขปั ญหาเรื่ องที่ทาํ กิน
พ.ศ.2531

- ชาวบ้านที่ยา้ ยไปอยูท่ ี่บา้ นซําผักหนาม ได้อพยพกลับมาอาศัยในบริ เวณที่เป็ นที่ทาํ
กินเดิมของตน
- ทางราชการได้มีการปลูกป่ าทับที่ทาํ กินที่เดิมเป็ นของชาวบ้านด้วย

พ.ศ.2534

- เมษายน ทางรัฐบาล ร.ส.ช. ได้จดั ให้มีโครงการจัดสรรที่ดินทํากิ นในเขตป่ าสงวน
เสื่ อมโทรม (คจก.) ได้มีการอพยพชาวบ้านบ้านหนองจานไปอยูท่ ี่บา้ นผาสามยอด ต.
ผานกเค้า อ. ภูกระดึง จ.เลย
- 8 ธันวาคม ทางราชการได้มีการประกาศเขตอุทยานแห่ งชาติภูผาม่าน ครอบคลุม
พื้นที่หนองจานทั้งหมด รวมทั้งขอร้องให้ชาวบ้านที่ยงั อาศัยอยูท่ ี่หนองจานย้ายออก
จากพื้นที่ท้งั หมด โดยได้มีการให้สัญญาว่าจะจัดหาที่ทาํ กินให้ใหม่

พ.ศ.2535

-โครงการจัดสรรที่ ดินทํากิ นในเขตป่ าสงวนเสื่ อมโทรม (คจก.) ได้รับ การยกเลิ ก
ชาวบ้านประมาณ 40 ครัวเรื อน จึงได้อพยพกลับมาทํากิ นที่หนองจานอีกครั้ง โดย
กลับมาตั้งบ้านเรื อนกระจัดกระจายตามที่ทาํ กินของตน

พ.ศ.2536

- มีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านย้ายบ้านเรื อนมาตั้งรวมกันเป็ นชุ มชนเหมือนปั จจุบนั
และร่ วมกันดูแลทรัพยากรป่ าไม้ในพื้นที่หนองจาน โดยไดรับการสนับสนุนจากกรม
ป่ าไม้ ใช้ชื่อว่า “หมู่บา้ นอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าหนองจาน” มีแผนงานฟื้ นฟูป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในที่ทาํ กินของตัวเอง โดยกําหนดระยะเวลา 6 ปี ด้วยรู ปแบบ
วนเกษตร ปลูกไม้ผล ไม้ใช้สอยในที่ตวั เอง เลี้ยงสัตว์ในที่ทาํ กิน และอนุรักษ์สัตว์
ป่ าทุกชนิด
- มีคนในชุ มชนเป็ นนายหน้าติดต่อกับนายทุนจาก อ.วังสะพุง เพื่อนํารถไถเข้ามา
รับจ้างไถที่เป็ นเหตุให้ช่วงนั้นมีการบุกเบิกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตรอย่างรวดเร็ ว
- ได้มี ก ารทํา ประปาในชุ ม ชนหนองจานโดยการต่ อ ท่ อ มาจากนํ้า ซับ หนองจาน
เนื่องจากนํ้าตามลําห้วยเริ่ มไหลน้อยลงและไหลไม่ตลอดทั้งปี

พ.ศ.2538

- ชาวบ้านร่ วมกันสร้างถนนดินเข้าหมู่บา้ น เนื่องจากพื้นที่หนองจานเป็ นพื้นที่คาบ
เกี่ ยวระหว่าง จ.ขอนแก่น จ.เลย จึงทําให้เกิ ดความไม่ชัดเจนของการจัดการของ
ทางการทําให้เกิดความล่าช้าไม่ทดั ต่อความต้องการของชาวบ้าน
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พ.ศ.2539

-มีรถไถจากบ้านพองหนีบเข้ามารับจ้างไถที่ทาํ ให้พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็ ว

พ.ศ.2541

- เกิ ดไฟป่ าครั้ งใหญ่ ลามเข้า มาถึ งในหมู่บ ้าน ไหม้ศาลากลางบ้าน และบ้า นเรื อน
ราษฎร 4 หลังคาเรื อน

พ.ศ.2546

- ผลผลิตจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวเริ่ มลดลง เนื่ องจากสภาพดินที่ปลูกพืชเชิ งเดี่ยว
ด้อยคุณภาพลง

พ.ศ.2550

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2550 เจ้าหน้าที่ราชการจาก อ.ภูกระดึ ง เข้ามาร่ วมประชุ มกับ
ชาวบ้านในชุ มชน และแจ้งให้ชาวบ้านที่มีบา้ นเรื อนและที่ทาํ กินบริ เวณหนองจาน
ทั้งหมด 43 ครอบครัว ย้ายทะเบียนบ้านออกจาก อ.ภูกระดึง เนื่องจากพื้นที่หนอง
จานอยูใ่ นเขต จ.ขอนแก่น
อุทยานฯ และ อบจ.ขอนแก่น ได้ทาํ การขยายเส้นทาง เข้าแหล่งท่องเที่ยวแต่ไม่มีการ
แจ้ง ให้ชาวบ้านทราบ ได้แก่ ถํ้าพญานาคราช ถํ้า ลายแทง และถํ้า เกล็ดแก้ว ซึ่ ง
ชุ มชนหนองจานได้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ ทําให้สามารถเดินทางเข้า
แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งผ่านชุมชนหนองจาน

พัฒนาการเปลีย่ นแปลงของชุ มชน
พ.ศ.2508 เริ่ มมีชาวบ้านจากบ้านนายาง คือนายเวียง นายกอง และนายหวาง ย้ายมาจาก
บ้านนายาง เข้ามาบุกเบิกที่ดินทํากินบริ เวณหนองจาน จนกระทัง่ ปี 2512 มีชาวบ้านอีกกลุ่มย้ายเข้า
มาทํา กิ นเพิ่ ม คื อนายฉลอง ฤทธิ์ นวน นายทองศัก ดิ์ และพรรคพวกอี ก จํา นวนหนึ่ ง เริ่ ม มี ก าร
สัม ปทานนํ้า มันยาง โดยนายชลอ พ.ศ.2518 มี ช าวบ้า น เข้า มาตั้ง ถิ่ น ฐานที่ บ ้า นหนองจานอี ก
ประมาณ 30 ครัวเรื อน โดยตั้งบ้านเรื อนกระจัดกระจายตามที่ทาํ กินของตัวเอง และได้ทาํ ข้อตกลง
ร่ วมกันว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2529 ทางราชการโดยกรมทหารพรานที่ 25 กองร้ อ ยที่ 2510 จ.
ขอนแก่น ได้นาํ เจ้าหน้าที่ ทหารพราน มาขอร้องให้ชาวบ้านทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่บา้ นซําผักหนาม
ขณะนั้นหมู่บา้ นได้ขยายเป็ นหมู่บา้ นขนาดใหญ่แล้ว โดยมีมีชาวบ้านประมาณ 280 ครัวเรื อน ทาง
กรมทหารสัญญาว่าจะจัดหาที่อยูอ่ าศัยและที่ทาํ กินให้ใหม่ เมื่อชาวบ้านย้ายไปตั้งบ้านเรื อนบริ เวณ
บ้านซําผักหนามแล้ว กลับไม่ได้รับการดูและแก้ไขปั ญหาเรื่ องที่ทาํ กิน ดังนั้น ชาวบ้านที่ยา้ ยไปอยู่
ที่บา้ นซําผักหนาม จึงได้อพยพกลับมาอาศัยในบริ เวณที่เป็ นที่ทาํ กิ นเดิมของตนอีกครั้งในปี พ.ศ.
2531 ซึ่ งทางราชการได้มีการปลูกป่ าทับที่ทาํ กินเดิมของชาวบ้านแล้ว
เดือน เมษายน พ.ศ.2534 ทางรัฐบาล ร.ส.ช. ได้จดั ให้มีโครงการจัดสรรที่ดินทํากินในเขต
ป่ าสงวนเสื่ อมโทรม (คจก.) และได้มีการอพยพชาวบ้านบ้านหนองจานไปอยูท่ ี่บา้ นผาสามยอด ต.
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ผานกเค้า อ. ภูกระดึง จ.เลย จนกระทัง่ วันที่ 8 ธันวาคม ปี เดียวกัน ทางราชการได้มีการประกาศ
เขตอุ ทยานแห่ งชาติภูผาม่าน ครอบคลุ มพื้นที่หนองจานทั้งหมด รวมทั้งขอร้องให้ชาวบ้านที่ยงั
อาศัยอยูท่ ี่หนองจานย้ายออกจากพื้นที่ โดยได้มีการให้สัญญาว่าจะจัดหาที่ทาํ กินให้ใหม่ อีกครั้ง
แต่ พ.ศ.2535 โครงการจัดสรรที่ดินทํากินในเขตป่ าสงวนเสื่ อมโทรม (คจก.) ได้รับการ
ยกเลิก ชาวบ้านประมาณ 40 ครัวเรื อน จึงได้อพยพกลับมาทํากินที่หนองจานอีกครั้ง โดยกลับมา
ตั้งบ้านเรื อนกระจัดกระจายตามที่ทาํ กินของตน ปี ต่อมาชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันย้ายบ้านเรื อนมาตั้ง
รวมกันเป็ นชุมชนเหมือนปั จจุบนั และร่ วมกันดูแลทรัพยากรป่ าไม้ในพื้นที่หนองจาน โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกรมป่ าไม้ ใช้ชื่อว่า “หมู่บา้ นอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าหนองจาน” มีแผนงานฟื้ นฟูป่าและ
ทรั พยากรธรรมชาติ ในที่ ทาํ กิ นของตัวเอง โดยกําหนดระยะเวลา 6 ปี ด้วยรู ปแบบวนเกษตร
ปลูกไม้ผล ไม้ใช้สอยในที่ตวั เอง เลี้ยงสัตว์ในที่ทาํ กิน และอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกชนิด แต่ต่อมา มีคน
ในชุ มชนเป็ นนายหน้าติดต่อกับนายทุนจาก อ.วังสะพุง เพื่อนํารถไถเข้ามารับจ้างไถที่เป็ นเหตุให้
ช่ วงนั้นมีการบุกเบิกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตรอย่างรวดเร็ ว พร้ อมทั้งได้มีการทําประปาหมู่บา้ น
หนองจานโดยการต่อท่อมาจากนํ้าซับหนองจาน เนื่ องจากพื้นที่หนองจานเป็ นพื้นที่คาบเกี่ ยว
ระหว่าง จ.ขอนแก่น จ.เลย จึงทําให้เกิดความไม่ชดั เจนของการจัดการของทางการทําให้เกิดความ
ล่าช้าไม่ทดั ต่อความต้องการของชาวบ้าน ปี พ.ศ.2538 ชาวบ้านจึงร่ วมกันสร้างถนนดินเข้าหมู่บา้ น
ต่อมาปี 2539 มีรถไถจากบ้านพองหนี บเข้ามารับจ้างไถที่ทาํ ให้พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็ ว และ เกิด
ไฟป่ าครั้งใหญ่ลามเข้ามาถึ งในหมู่บา้ น ไหม้ศาลากลางบ้าน และบ้านเรื อนราษฎร 4 หลังคาเรื อน
ใน ปี 2541
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2550 เจ้าหน้าที่ราชการจาก อ.ภูกระดึง เข้ามาร่ วมประชุมกับชาวบ้าน
ในชุ มชน และแจ้งให้ชาวบ้านที่มีบา้ นเรื อนและที่ทาํ กินบริ เวณหนองจานทั้งหมด 43 ครอบครัว
ย้ายทะเบียนบ้านออกจาก อ.ภูกระดึง เนื่องจากพื้นที่หนองจานอยูใ่ นเขต จ.ขอนแก่น อุทยานฯ
และ อบจ.ขอนแก่น ได้ทาํ การขยายเส้ นทาง เข้าแหล่งท่องเที่ยวแต่ไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านทราบ
ได้แก่ ถํ้าพญานาคราช ถํ้าลายแทง และถํ้าเกล็ดแก้ว ซึ่ งชุ มชนหนองจานได้มีการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ทําให้สามารถเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งผ่านชุมชนหนองจาน
ปั จจุบนั หนองจานมีประชากรทั้งหมด 43 ครัวเรื อน ประชากรในชุมชนหนองจานทั้งหมด
นับถือศาสนาพุทธ ประชากรส่ วนใหญ่ในชุมชนหนองจานมีอาชี พหลัก คือ เกษตรกรรม โดยทํานา
ข้าวไว้กิน และทําไร่ ขา้ วโพดเลี้ยง อาชีพรองคือทําสวนผลไม้ เช่นมะขามหวาน ลําไย มะม่วง เป็ น
ต้น ปั จจุ บนั มีชาวบ้านบางรายหันมาปลูกยางพาราแทนไม้ผลดังกล่าว อาชี พเสริ มคือ เลี้ ยงสัตว์
และรับจ้าง
หนองจานมีพ้ื นที่ที่เป็ นที่ทาํ กิ น 1,440 ไร่ โดยชาวบ้านที่ มีที่ทาํ กิ นในพื้ นที่หนองจาน
ทั้งหมด 43 ครอบครัว เป็ นชาวบ้านที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนบ้านหนองจาน 39 ราย ที่เหลือเป็ นชาวบ้าน
ที่ข้ ึนทะเบียนกับหมู่บา้ นอื่น ๆ แต่มีที่ทาํ กินอยูใ่ นเขตบ้านหนองจาน
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มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ 51,214 บาท/ ปี เป็ นรายได้จากภาคเกษตร 35,997 บาท นอก
ภาคเกษตร 15,408 บาท และมีตน้ ทุนในการผลิ ตครอบครัวละ 24,565 บาท/ ปี มีหนี้ สินเฉลี่ ย
ครอบครัวละ 54,735 บาท เป็ นหนี้ ในระบบประมาณ 37,094 บาท เป็ นหนี้ นอกระบบประมาณ
17,405 บาท
เนื่ องจากชุ มชนหนองจานเป็ นชุมชนขนาดเล็ก และที่ต้ งั ของชุมชนมีความใกล้ชิดกับฐาน
ทรัพยากรเนื่ องจากตั้งอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านทั้งที่อยูอ่ าศัยและที่ทาํ กิ น วิถีชีวิตของคน
หนองจานจึงมีความเกี่ ยวข้องผูกพันกับทรัพยากรอย่างแยกกันไม่ได้ พฤติกรรมการใช้ทรัพยากร
ของชาวบ้านในชุมชนหนองจานจะเป็ นเก็บหาทรัพยากรจากป่ าเพื่อใช้ในครัวเรื อนเท่านั้น โดยส่ วน
ใหญ่แล้วจะมีคนภายนอกเข้ามาเก็บหาเพื่อนําไปขาย โดยเฉพาะ หน่อไม้ และเห็ด ซึ่ งจะออกมาก
เมื่อถึงฤดูการเก็บหา
อาณาเขตติดต่ อ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ
และทิศใต้

ติดกับ
ติดกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ภูผาสามยอด อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
ภูโคก อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
บ้านผาสามยอด ภูซาํ ดีหมี
ภูผาขวาง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และบ้านซําผักหนาม
ต. นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

สภาพภูมิประเทศ
ชุ ม ชนหนองจานทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตอุท ยานแห่ ง ชาติภูผาม่า น ภูมิ ป ระเทศเป็ น ที่ราบ
ล้อมรอบด้วยภูเขาหิ นปูน ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 250 – 350 เมตร ความ
ลาดชัน เป็ นประมาณ 0 – 10 องศา
สภาพภูมิอากาศ
ฤดูร้อนเริ่ มตั้งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ - เมษายน ฤดูฝนเริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน
และฤดูหนาวเริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม
สภาพพันธุ์ไม้ และสั ตว์ ป่า
ปกคลุ ม ด้วยสภาพป่ า 3 ชนิ ด คื อ ป่ าเบญจพรรณ พันธุ์ ไ ม้ที่ สํา คัญได้แก่ ประดู่ ยางนา
ตะเคียนทอง พลวง และมีไผ่ข้ ึนหนาแน่น และหลายชนิด เช่น ไผ่ไร่ ไผ่ซาง ไผ่เซิ ม ไผ่รวก เป็ น
ต้น ป่ าเต็ง รั ง พันธุ์ไม้ที่สําคัญได้แก่ เต็ง รัง ไม้พ้ืนล่างประกอบด้วยไม้พุ่มขนาดเล็ก และหญ้า
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ชนิดต่างๆ และบริ เวณริ มห้วยเป็ น ป่ าดิ บแล้ ง มีพนั ธุ์ไม้ที่เด่นคือ ข่อยหนาม และมะเดื่อ สัตว์ป่าที่
พบเห็นบ้างแต่ไม่ชุกชุมนัก คือ หมีควาย หมูป่า เลียงผา เก้ง กระจง ลิงกัง หมาใน ชะมด อีเห็น
เม่น งู และนกชนิดต่างๆ เป็ นต้น
แหล่งนํา้
เนื่ องจากสภาพภูมิประเทศที่ เป็ นเขาหิ นปูน สภาพป่ าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ จึงจัดอยู่ใ น
พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 3A มีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่มีลกั ษณะเป็ นนํ้าซํา แล้วจึงกลายเป็ นต้นนํ้าของห้วย
ต่างๆ ลําห้วยสําคัญ ได้แก่ ห้วยซําจําปา ห้วยซําแดง ห้วยทับร้าง ห้วยหิ นกอง โดยจะไหลไปลงลํา
นํ้าพองทั้งหมดส่ วนนํ้าซําที่ไม้ได้ไหลเป็ นห้วย เช่น หนองจาน
สภาพดิน
เป็ นดินชุดภูกระดึง มีลกั ษณะเป็ นดินร่ วนปนทราย สามารถกักเก็บนํ้าได้ดี เหมาะแก่การทํา
การเกษตร
จํานวนประชากร ปั จจุบนั หนองจานมีประชากรทั้งหมด 34 ครัวเรื อน
การนับถือศาสนา ประชากรในชุมชนหนองจานทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ
การประกอบอาชี พ รายได้ และหนีส้ ิ น
ประชากรส่ วนใหญ่ในชุ มชนหนองจานมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม โดยทํานาข้าวไว้กิน
และทํา ไร่ ข ้า วโพดเลี้ ย ง อาชี พ รองคื อทํา สวนผลไม้ เช่ นมะขามหวาน ลํา ไย มะม่ วง เป็ นต้น
ปั จจุบนั มีชาวบ้านบางรายหันมาปลูกยางพาราแทนไม้ผลดังกล่าว อาชี พเสริ มคือ เลี้ยงสัตว์ และ
รับจ้าง
มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ 51,214 บาท/ปี เป็ นรายได้จากภาคเกษตร 35,997 บาท นอก
ภาคเกษตร 15,408 บาท และมีตน้ ทุนในการผลิตครอบครัวละ 24,565 บาท/ปี
มีหนี้ สินเฉลี่ ยครอบครัวละ 54,735 บาท เป็ นหนี้ ในระบบประมาณ 37,094 บาท เป็ น
หนี้นอกระบบประมาณ 17,405 บาท
ชุ มชนหนองจานกับการพึง่ พิงทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีค่ ้ ุมครอง
ชุมชนหนองจานเป็ นชุมชนขนาดเล็ก และที่ต้ งั ของชุมชนมีความใกล้ชิดกับฐานทรัพยากร
เนื่องจากตั้งอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านทั้งที่อยูอ่ าศัยและที่ทาํ กิน วิถีชีวิตของคนหนองจาน
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จึงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับทรัพยากรอย่างแยกกันไม่ได้ พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของชาวบ้าน
ในชุมชนหนองจานจะเป็ นเก็บหาทรัพยากรจากป่ าเพื่อใช้ในครัวเรื อนเท่านั้น โดยส่ วนใหญ่แล้วจะ
มีคนภายนอกเข้ามาเก็บหาเพื่อนําไปขาย โดยเฉพาะ หน่อไม้ และเห็ด ซึ่ งจะออกมากเมื่อถึงฤดูการ
เก็บหา
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ จําแนกออกได้ 5 ลักษณะ
1 .พืน้ ทีท่ าํ กิน หนองจานมีพ้ืนที่ที่เป็ นที่ทาํ กิน 1,440 ไร่ โดยชาวบ้านที่มีที่ทาํ กินในพื้นที่
หนองจานทั้งหมด 84 ครอบครัว เป็ นชาวบ้านที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนบ้านหนองจาน 39 ราย ที่เหลือ
เป็ นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้ นใกล้เคียง ได้แก่ บ้านผาสามยอด 37 ราย บ้านผานกเค้า 4 ราย
บ้านวังไผ่ 1 ราย บ้านศรี ศกั ดา 1 รายภูกระดึง 1 ราย และบ้านวังทอง อ.สี ชมพู 1 ราย
2. แหล่ งอาหาร หนองจานยังมีวิถีชีวิตที่พ่ ึงพิงป่ าเพื่อเป็ นแหล่งเก็บหาอาหาร ทั้งพืชและ
สัตว์ พืชผักจากป่ าที่เก็บมาเป็ นอาหารได้มีหลากหลายชนิด ที่เก็บหากันมากได้แก่ หน่อไม้ เห็ด
เป็ นต้น ส่ วนสัตว์ป่าที่ มีการล่าเพื่อเป็ นอาหารส่ วนใหญ่เป็ นสัตว์ขนาดเล็ก เช่ น ไก่ป่า กระรอก
กระแต อีเห็น ฟังพอน และนกชนิ ดต่างๆ ส่ วนสัตว์ขนาดใหญ่ก็มี เช่น หมูป่า แต่ในปั จจุบนั สัตว์
ป่ าลดจํานวนลงทําให้ไม่มีการล่ามากนัก รวมทั้งชุมชนได้มีการตกลงกันเกี่ยวกับการห้ามล่าสัตว์
นอกจากนั้นก็มีการหาสัตว์น้ าํ ตามลําห้วยต่างๆ
3. แหล่ งไม้ ใช้ สอย ชาวหนองจานได้พ่ ึงพิงทรัพยากรในลักษณะนําเนื้ อไม้มาใช้สอย ไม้ยืน
ต้นมีปริ มาณการใช้ไม่มากนักเนื่ องจากชุมชนเองมีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับการใช้ไม้ เพื่อเป็ นการอนุรักษ์
พื้นที่ป่า
ส่ วนใหญ่ชาวบ้านหนองจานจะใช้ไม้ไผ่ท้ งั นํามาสร้างและซ่ อมแซมที่อยู่อาศัย และนํามาจักสาน
เครื่ องใช้
นอกเหนื อจากนั้นแล้วยังมีการใช้เนื้ อไม้เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงในการหุ งต้มในครัวเรื อน โดยการเข้าไป
ใช้ประโยชน์จะใช้ในพื้นที่ที่อยูใ่ กล้กบั ที่ทาํ กินของตนเป็ นส่ วนมาก
4. ทําเลเลีย้ งสั ตว์ ชุ มชนหนองจานได้มีการตกลงกันเกี่ยวกับการจัดพื้นที่สําหรับเลี้ยงสัตว์
โดยให้นาํ สัตว์เลี้ ยงไปเลี้ ยงบริ เวณภูหมากนํ้า ภูส่างเสื อ ภูโคก ซึ่ งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของ
หมู่บา้ น เพื่อหลีกเลี่ยงไม้ให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปทําความเสี ยหายกับพืชไร่ เพราะพื้นที่ทาํ กินส่ วนใหญ่
อยูด่ า้ นตะวันออกของหมู่บา้ น ทําข้อตกลงกันตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536

36
5. แหล่ งท่ องเที่ยว เนื่ องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็ นเขาหิ นปูนจึงทําให้มีถ้ าํ หลายแห่ งที่
บริ เวณภูผาสามยอด เช่ นถํ้านาคราช ถํ้าลายแทง เป็ นต้น ชุ ม ชนหนองจานมีก ารจัดตั้งกลุ่มการ
ท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ และอบรมมัคคุ เทศก์ เพื่อบริ การนักท่องเที่ยว และเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั
คนในชุมชนอีกด้วย
การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ โดยชุ มชน
ชุ มชนหนองจานมี ก ารกําหนดพื้นที่ป่าเพื่อการอนุ รัก ษ์ โดยแยกเป็ น 4 ลักษณะคือ ป่ า
ชุมชน ป่ าชุมชนในเขตอนุรักษ์ ป่ าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติฯ และป่ าเลี้ยงสัตว์
ป่ าชุมชน ชาวบ้านเรี ยกว่า ป่ าโนนกกกอก มีพ้ืนที่ประมาณ 100 ไร่ เป็ นที่ต้งั ของวัดป่ า( ที่
พักสงฆ์หนองจาน ) เป็ นผืนป่ าที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับป่ าผืนใหญ่ ล้อมรอบด้วยพื้นที่ทาํ กินของ
ชาวบ้าน กันไว้เป็ นป่ าชุ มชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 มีขอ้ ตกลงร่ วมกันในการใช้คือสามารถเก็บหาผัก
และหน่อไม้ได้ แต่ห้ามตัดไม้ยืนต้น แต่ชาวบ้านยังมีการผ่าผืนโดยการตัดไม้มาใช้อยู่ การลงโทษ
เป็ นเพียงการบอกกล่าวตักเตือนเท่านั้น สภาพป่ า ปัจจุบนั กําลังฟื้ นตัว ไม้ยืนต้นส่ วนใหญ่เป็ นไม้
ขนาดกลาง และมีลูกไม้เกิดขึ้นอย่างหนาแน่น ชุ มชนได้มีส่วนร่ วมในการรักษา โดยเข้ามาจัดการ
เฝ้ าระวังไฟป่ า และมีการปลูกไม้เสริ มในวันสําคัญ
ป่ าชุมชนในเขตอนุรักษ์ ชาวบ้านเรี ยกว่า ป่ าโนนกกบก มีพ้ืนที่ประมาณ 400 ไร่ ซึ่ งอยูต่ ิด
กับป่ าผืนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เนื่องจาก พื้นที่ป่าโนนกกบก อยูค่ ่อนข้างห่ างจากชุ มชน
จึงไม้ได้มีการเข้าไปดูแลจัดการมากนัก ป่ าโนนกกบกเดิมเป็ นพื้นที่ทาํ กินของชาวบ้าน ก่อนที่จะ
อพยพไปอยู่ที่ซาํ ผักหนาม และอพยพกลับมาพื้นที่โนนกกกอกได้ถูกทางราชการปลูกป่ าทดแทน
แล้ว ชาวบ้านจึงร่ วมกันดูแลรักษา ตามแนวทางของหมู่บา้ นอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า โดยมีหลักเกณฑ์
ของการอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4 ข้อคือ
1. ทําการเกษตรแบบวนเกษตร คือการปลูกไม้ผล และไม้ยนื ต้น
2. เลี้ยงสัตว์ในที่ทาํ กินของตนเอง
3. ปลูกป่ าใช้สอยและป่ ายัง่ ยืนในพื้นที่ของตน
4. อนุรักษ์สัตว์ป่าทุกชนิด
ป่ าอนุรักษ์ อุทยานแห่ งชาติฯ คือพื้นที่ป่าทัว่ ไปที่อยูร่ อบชุมชน มีการเข้าไปใช้ประโยชน์
ตามปกติ ทั้งคนในชุ มชนและคนภายนอก ในช่วงเวลาที่มีเห็ด และหน่อไม้ ชุมชนหนองจานได้
ตั้งด่านเพื่อเก็บเงิน และนําเงินที่ได้มาใช้ประโยชน์ในชุมชน มีการทําข้อตกลงแบ่งเขตพื้นที่ป่าเพื่อ
การใช้ประโยชน์และดูแลจัดการระหว่างชุ มชนหนองจาน กับชุมชนซําผักหนามโดยใช้สันภูเป็ น
แนวเขตตามธรรมชาติ แต่ในทางปฏิ บตั ิไม่เป็ นผลตามการตกลงเท่าใด นักเนื่ องจากสภาพภูมิ
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ประเทศที่เป็ นเขาหิ นปูนจึงทําให้มีถ้ าํ หลายแห่ งที่บริ เวณภูผาสามยอด เช่นถํ้านาคราช ถํ้าลายแทง
เป็ นต้น ชุมชนหนองจานมีการจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ และอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อบริ การ
นักท่องเที่ยว และเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชนอีกด้วย
ป่ าเลี้ยงสั ตว์ ชุมชนหนองจานมีการกําหนดเขตป่ าเพื่อเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยผูท้ ี่มี
วัว ควาย ให้นาํ ไปเลี้ยงในป่ าด้านตะวันตกของหมู่บา้ น คือบริ เวณภูส่างเสื อ ภูหมากนํ้า และภูโคก
เพื่ อ เป็ นการจัด การไม่ใ ห้ สั ต ว์เ ลี้ ย งเข้า ไปทํา ความเสี ย หายในพื้ นที่ ท าํ กิ น ที่ ส่ ว นมากจะอยู่ทิ ศ
ตะวันออกของหมู่บา้ น
ป่ าชื้ นริ มห้ วย มีความสําคัญในลักษณะเป็ นป่ าที่เก็บซับความชุ่มชื้ นให้กบั แหล่งนํ้า ชุมชน
หนองจาน มีขอ้ ตกลงร่ วมกันภายในชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดูแลป่ าต้นนํ้า
ปฏิทนิ การใช้ ประโยชน์ จากป่ า
ลักษณะการใช้

ไผ่ไร่

จักสาน

ช่ วงเวลาในการเก็บหา
ธ.ค.
พ.ย.
ต.ค.
ก.ย.
ส.ค.
ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.
ก.พ.
ม.ค.

ชนิดทรัพยากรทีใ่ ช้ บริเวณทีเ่ ก็บหา

ภูผาด่าง ภูแผงม้า
ภูส่างเสื อ
ภูซาํ ดีหมี
ผานํ้าเที่ยง
ผากลางดง
ซําตีนเป็ ด

ไผ่ซาง

“

สับฝาก จักสาน

ไผ่รวก

“

โครงไพหญ้าคา
จักสาน

หน่อไม้ไร่

“

กิน

หน่อไม้ซาง

“

กิน

หน่อไม้รวก

“

กิน

เห็ดปลวก

ทุกภูทวั่ ไป

กิน,ขาย

เห็ดระโงก

ภูโคก ภูผาขวาง

กิน,ขาย

เห็ดไค

ภูโคก ภูผาขวาง

กิน,ขาย

เห็ดผึ้ง

ภูโคก ภูผาขวาง

กิน,ขาย

เห็ดนํ้าหมาก

ภูโคก ภูผาขวาง

กิน,ขาย
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เห็ดเผาะ

ภูโคก ภูผาขวาง

กิน,ขาย

เห็ดก่อ

ภูโคก ภูผาขวาง

กิน

เห็ดดิน

ภูโคก ภูผาขวาง

กิน

เห็ดขอนขาว

ภูโคก ภูผาขวาง

กิน

เห็ดกระด้าง

ภูโคก ภูผาขวาง

กิน

อีรอก

กิน

อีงอม

กิน

ผักกูด

ริ มหนอง ริ มห้วย

กิน

ผักหนาม

ริ มหนอง ริ มห้วย

กิน

รายได้ จากการหาของป่ า
ชาวบ้านหนองจานทุกครอบครัวมีรายได้จากการขายหน่ อไม้ อย่างน้อย 5,000 บาท/ ปี
สามารถเก็บไว้กินตลอดปี มีการนํามาแปรรู ปทําหน่อไม้ดอง หน่อไม้อดั ถุง ซึ่ งทุกหลังคาเรื อนทําไว้
พอกินตลอดปี ถือเป็ นสิ นค้าที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนอาหารอื่นๆ เช่น ข้าว นอกจากนั้นก็มีรายได้อื่น
ๆ แต่ไม่มากนัก ประมาณ ร้อยละ 20 ของรายได้ท้ งั หมด มาจากเห็ดและผักหวานเห็ด รวมถึงกลอย
ซึ่ งเป็ นพืชอีกชนิ ดหนึ่ งที่ทุกบ้านต้องมี นิ ยมกิน กิ นแล้วอิ่มเร็ ว บ้านไหนไม่มีถือว่าบ้านนั้นขี้เกียจ
ในส่ วนของกบ อึ่ง เขียด การใช้สารเคมีทางการเกษตร ทําให้สัตว์เหล่านี้ มีไม่มากนัก เพียงพอต่อ
การบริ โภคในชุมชนเท่านั้น
พืน้ ทีท่ าํ กิน
ชุมชนหนองจานมีแนวทางจัดการที่ดินทํากินโดยการรณรงค์ภายในชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการ
ปลูกไม้ผล และไม้ใช้สอยในพื้นที่ทาํ กิน เพื่อเป็ นการอนุ รักษ์ดิน นํ้า ป่ า ส่ วนใหญ่ชาวบ้านหนอง
จานจะใช้ไม้ไผ่ท้ งั นํามาสร้างและซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัย และนํามาจักสานเครื่ องใช้นอกเหนือจากนั้น
แล้วยังมีการใช้เนื้อไม้เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงในการหุงต้มใน
ประชากรส่ วนใหญ่ในชุ มชนหนองจานร้อยละ 70 ทําไร่ มนั สําปะหลังและปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ โดยรายได้จากการขายผลผลิตเหล่านี้ นอกจากใช้หนี้ แล้ว ชาวบ้านก็นาํ ไปซื้ อข้าวบริ โภค
ในครอบครัว เมื่อเงินหมด ก็กเู้ งินนอกระบบเพื่อนํามาซื้ อข้าวบริ โภค เป็ นวัฏจักรอย่างนี้ ทุกปี ส่ วน
ชาวบ้านอีกกลุ่ มหนึ่ งหรื อร้ อยละ 20 ได้แบ่งพื้นที่บางส่ วนไว้สําหรับปลูกข้าวนาเพื่อบริ โภคใน
ครอบครัว แต่ผลผลิ ตที่ได้ก็ต่าํ มากเพียง 60 ถังต่อไร่ เท่านั้น เนื่ องจากพันธุ์ขา้ วที่นาํ มาปลูกไม่
เหมาะสมกับสภาพนิเวศน์ ซึ่ งใน 1 ปี กลุ่มนี้จะได้ซ้ื อข้าวกินประมาณ 5 เดือน
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ชาวบ้านหนองจานกลุ่มหนึ่งได้พยายามแก้ปัญหาข้าวไม่พอกินด้วยการปลูกข้าวไร่ ในพื้นที่
ปลูกพืชเศรษฐกิ จ เพื่อให้ครอบครัวมีขา้ วกินเพิ่มขึ้น แม้ว่าลักษณะดินของชุมชนหนองจาน เป็ น
ดิ นชุ ด ภูกระดึง ซึ่ งตามปกติ ดิ นชุ ดนี้ มีลกั ษณะ เป็ นดินร่ วนปนทราย สามารถกักเก็บนํ้าได้ดี มี
ความเหมาะสมต่ อการทํา นา แต่ วิธี ก ารทํา ไร่ ไ ด้ท าํ ลายความอุ ด มสมบู รณ์ ของดิ น อย่า งสิ้ น เชิ ง
โดยเฉพาะการปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ 10 ไร่ ใช้ปุ๋ยเคมี 100 กิ โลกรัม ใช้สารกําจัดวัชพืช
ประเภทดูดซึ ม 10 ลิ ตร ต่อหนึ่ งฤดูการผลิต ซึ่ งสารเคมีเหล่านี้ มีผลทําให้ดิน จืด และแข็งตัว ไถ
พรวนยาก นอกจากนั้นด้วยสภาพของภูมินิเวศน์บา้ นหนองจานที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาหิ นปูน ทําให้น้ าํ
ที่ไหลลงนาข้าว เป็ นนํ้าผสมหิ นปูน ซึ่ งมีผลต่อการแตกกอและความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดข้าว ทํา
ให้ผลผลิตที่ได้ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อการบริ โภคในครอบครัว
แหล่งอาหารของชาวบ้ านหนองจาน
ชาวบ้านหนองจานมี พ้ืนที่ท าํ การผลิ ตเฉลี่ ย ครอบครั วละ 15 ไร่ ได้รับ การส่ งเสริ มทาง
การเกษตรจากภาครัฐและเอกชน ทําให้ชาวบ้านรู้จกั วางแผนการผลิต ส่ วนรู ปแบบการเกษตรของ
หมู่บา้ นนั้นเป็ นการผสมผสานพืชในพื้นที่ โดยปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงเดียวและหมุนเวียน
ปลูกตลอดปี ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาเรื่ องโรคแมลงระบาด ปั ญหาหลักของระบบการผลิตคือ ปั ญหา
นกกระจิ บ กิ น ข้า ว และกระต่ า ย กัด กิ น พื ช ผัก ในไร่ นอกจากนั้น ชาวบ้า นหนองจานยัง พึ่ ง พิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติท้งั ป่ าและแหล่งนํ้าเป็ นแหล่งอาหารหลักของครอบรัวอีกทางหนึ่งอีกด้วย
หนองจานยังมีวถิ ีชีวติ ที่พ่ งึ พิงป่ าเพื่อเป็ นแหล่งเก็บหาอาหาร ทั้งพืชและสัตว์ พืชผักจากป่ า
ที่เก็บมาเป็ นอาหารได้มีหลากหลายชนิด ที่เก็บหากันมากได้แก่ หน่อไม้ เห็ด เป็ นต้น ส่ วนสัตว์ป่า
ที่มีการล่าเพื่อเป็ นอาหารส่ วนใหญ่เป็ นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต อีเห็น ฟังพอน
และนกชนิดต่างๆ ส่ วนสัตว์ขนาดใหญ่ก็มี เช่น หมูป่า แต่ในปั จจุบนั สัตว์ป่าลดจํานวนลงทําให้ไม่
มีการล่ามากนัก รวมทั้งชุมชนได้มีการตกลงกันเกี่ยวกับการห้ามล่าสัตว์ นอกจากนั้นก็มีการหาสัตว์
นํ้าตามลําห้วยต่างๆ
1. อาหารจากป่ า
เนื่ องจากบ้านหนองจานเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ภูมินิเวศน์เป็ นที่สูง อยูใ่ กล้เขตอุทยานแห่ งชาติ
ชาวบ้านใช้วิถีชีวิตหาอยู่หากินจากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่ าซึ่ งมีพ้ืนที่กว่าแสนไร่ และมีแหล่งนํ้า
หรื อนํ้าซับไหลผ่านหลายสาย อาหารที่ได้จากป่ า ตามปฏิทินข้างล่างนี้
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ตาราง ปฏิทินอาหารจากป่ าของชุมชน
อาหาร/เวลา ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย
1. หน่อไม้
2. เห็ด
3. ผักหวาน
4. แมลง
5. ไข่มดแดง
6. ผักอีรอก
7. ดอกกระเจียว
8. ขิงป่ า
9. กระชายป่ า
10. อึ่ง
11. เขียด
12. กลอย
13. สมุนไพร

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

แมงแคง

2. อาหารจากไร่
ไร่ เป็ นแหล่งอาหารที่สาํ คัญอีกแห่งหนึ่งของชาวบ้าน พืชอาหารที่มีในไร่ ส่วนมาขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เช่น เห็ด ผักฮุนไฮ่ ผักไซ ตําลึง สัตว์ ได้แก่ กี่โปม เขียด กบ นิ่ ม แมงแคง ต่อ หนู กระต่าย
ปลา หอย เป็ นต้น ชาวบ้านกล่าวว่า “หายามใดกะได้ กินได้ ขอกันได้ ขายไม่ ได้ ” หมายถึง ในที่ดิน
ทํากินสามารถหากินเวลาไหนก็ได้ มีกิน ขอกันกินก็ได้ แต่หา้ มนําไปขาย
3. อาหารจากนํ้าซับ
ตามแหล่ ง นํ้า ซึ่ งชาวบ้า นเรี ย ก “ซํา ” สามารถหากิ น ได้ต ลอดปี มี ท้ งั พื ช และสั ต ว์ ซึ่ ง
ชาวบ้านในหมู่บา้ นนี้หากินเป็ นทุกคน เด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปก็หาอยูห่ ากินเป็ นแล้ว แต่สิ่งที่ทาํ ให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงด้า นอาหาร คื อ การใช้สารเคมีทางการเกษตร ทําให้สัตว์น้ ําตาย ผัก ไม่ข้ ึ นตาม
ธรรมชาติ ดิ น พัง และการตัด ไม้ท าํ ลายป่ า ซึ่ งสถานการณ์ ใ นปั จ จุ บ ัน พบว่า ชาวบ้า นบางคน
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์นาํ ปูนอัดรู น้ าํ ไว้ ทําให้ขวางทางนํ้า อาหารที่ได้จากนํ้าซับ มีดงั ต่อไปนี้
- พืช ได้แก่ ข่าโคม ผักกรู ดง่อง ผักหนาม เทา ผักย่องแปะ ผักบุง้ ผักแว่น ผักกระเฉดนํ้า ผัก
ดีปลากั้ง ตาว บอนหวาน ปุ่ น (มีลกั ษณะคล้ายหวายแต่ไม่มีหนาม)
- สัตว์ ได้แก่ ปลาหิ น/ปลากั้ง ปูหิน กุง้ เขียด กบหอน (กบภูเขา) ปลาดุกกั้ง ปลาช่อนกั้ง
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4. อาหารจากการแลกเปลี่ยน
ชาวบ้านหนองจานยังคงรักษาวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทั้งชาวบ้านด้วยกันเอง และกับเครื อ
ญาติในนิเวศน์อื่น อาหารหลักที่ได้จากการแลกเปลี่ยน ได้แก่
ข้า ว เนื่ อ งจากชาวบ้า นหนองจานมัก จะประสบ “ปั ญ หาข้ า วไม่ พ อกิ นทุ ก ปี ” ชาวบ้า นจึ ง
แก้ปัญหาโดย การทําหน่อไม้ดอง และ/หรื อตอกมัดข้าว ไปแลกข้าวเปลือกกับญาติพี่นอ้ งในนิเวศน์
ทุ่ง ซึ่ งอัตราส่ วนในการแลกเปลี่ยนนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ าย
เมล็ดพันธุ์ ชาวบ้านกล่าวว่า “การเก็บพันธุ์ไว้ เอง ได้ ผลผลิตดีกว่ า ได้ พันธุ์ดีกว่ าพันธุ์ตลาด”
“กิ นนํากัน โฮมกันกิ น” ทําให้รู้จกั มักคุ น้ กัน ชาวบ้านกล่าวว่า “กิ นแต่ เจ้ าของ มันบ่ แซบ มัน
ต้ องมาหาหมู่กินนํา” หากมีงานบุญ ประเพณี หรื อโอกาสพิเศษ
ความสัมพันธ์กนั ในชุ มชน การเอาแรงกันทํางานต่างๆ ระดับความสัมพันธ์สามารถแบ่งได้หลาย
ระดับ ได้แก่ ระดับเครื อญาติ บ้านติดกัน (เพื่อนบ้าน) ซึ่ งมีการสื บต่อปฏิบตั ิกนั มาเรื่ อยๆ
5. อาหารทีไ่ ด้ จากตลาด
บ้านหนองจานมีรถเร่ 2 คัน ซึ่ งจะมาขายช่วงทําไร่ ช่วงขุดมันสําปะหลัง อาหาที่ขาย เช่ น
แตงโม กระเทียม เกลือ ไข่ เป็ นต้น และมีร้านค้าในชุ มชน 4 ร้าน ซึ่ งขายของชํา ของสด รายจ่าย
ค่าอาหารในครอบครัว ประมาณวันละ 50 บาท/วัน
สถานการณ์ การผลิตของหมู่บ้าน
ประชากรส่ วนใหญ่ในชุ มชนหนองจานร้อยละ 70 ทําไร่ มนั สําปะหลังและปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ โดยรายได้จากการขายผลผลิตเหล่านี้ นอกจากใช้หนี้ แล้ว ชาวบ้านก็นาํ ไปซื้ อข้าวบริ โภค
ในครอบครัว เมื่อเงินหมด ก็กเู้ งินนอกระบบเพื่อนํามาซื้ อข้าวบริ โภค เป็ นวัฏจักรอย่างนี้ทุกปี
แม้วา่ ลักษณะดินของชุมชนหนองจาน เป็ นดินชุด ภูกระดึง ซึ่ งตามปกติ ดินชุ ดนี้ มีลกั ษณะ
เป็ นดินร่ วนปนทราย สามารถกักเก็บนํ้าได้ดี มีความเหมาะสมต่อการทํานา แต่วธิ ี การทําไร่ ได้ทาํ ลาย
ความอุดมสมบูรณ์ของดิ นอย่างสิ้ นเชิ ง โดยเฉพาะการปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ 10 ไร่ ใช้ปุ๋ยเคมี
100 กิโลกรัม ใช้สารกําจัดวัชพืช ประเภทดูดซึ ม 10 ลิตร ต่อหนึ่ งฤดูการผลิต ซึ่ งสารเคมีเหล่านี้มีผล
ทําให้ดิน จืด และแข็งตัว ไถพรวนยาก นอกจากนั้นด้วยสภาพของภูมินิเวศน์บา้ นหนองจานที่
ล้อมรอบด้วยภูเขาหิ นปูน ทําให้น้ าํ ที่ไหลลงนาข้าว เป็ นนํ้าผสมหิ นปูน ซึ่ งมีผลต่อการแตกกอและ
ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดข้าว ทําให้ผลผลิตที่ได้ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อการบริ โภคในครอบครัว
อาชี พหลักของชาวบ้านคือทําไร่ โดยมีพ้ืนที่เฉลี่ ย 15 ไร่ พืชหลักที่ปลูกได้แก่ ข้าว มัน
สําปะหลัง ข้าวโพด ถัว่ แดง ถัว่ ดํา ผักต่างๆ ไม้ผล แต่ละครอบครัวมีการปลูกพืชผสมผสาน ซึ่ งพืช
แต่ละชนิ ดปลูกไม่มาก กระจัดกระจายในพื้นที่ พืชอาหารนิ ยมปลูกไว้ใกล้กบั ห้างนา (เถียงนา) หา
เหลื อกิ นก็ แบ่ งปั นกันในหมู่บ ้านและฝากญาติพี่น้อง หากได้ผลผลิ ตมากก็ นาํ ไปขายเป็ นรายได้
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สําหรับผูท้ ี่ไม่มีที่ดินทํากินหรื อไม่พอกินหาทางออกโดย เช่าที่เพิ่ม ทํากินกับพ่อแม่ รับจ้างทัว่ ไป
และ การพึ่งพาระบบการแลกเปลี่ยนร้อยละ 20 ของหมู่บา้ น แบ่งพื้นที่บางส่ วนไว้สําหรับปลูกข้าว
ไร่ เพื่อบริ โภคในครอบครัว แต่ไม่เพียงพอสําหรับบริ โภคตลอดทั้งปี เพราะผลผลิตตํ่ามาก เพียง 60
ถังต่อไร่ เท่านั้น
เนื่ องจากสภาพพื้นที่เป็ นเขาหิ นปูน ไม่เหมาะกับการปลูกข้าว และพื้นที่ปลูกข้าวได้มีไม่
มาก เพียงครอบครัวละ ประมาณ 1-2 ไร่ เท่านั้น ข้าวที่ผลิตได้ บริ โภคได้ 5- 9 เดือนเท่านั้น ชาวบ้าน
กลุ่มนี้ได้พยายามแก้ปัญหาข้าวไม่พอกินด้วยการปลูกข้าวไร่ ในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อให้มีขา้ ว
เพิ่มขึ้น แต่ชาวบ้านส่ วนใหญ่นิยมทําหน่อไม้ดองไว้แลกข้าวกับญาติพี่นอ้ งในที่ลุ่ม ส่ วนการปลูกผัก
นั้น นิยมปลูกไว้ตามไร่ เพราะวิถีชีวิตของชาวบ้านอยูท่ ี่ไร่ เป็ นหลัก ได้แก่ พริ ก มะเขือ ข่า ตระไคร้
แมงลัก ถัว่ บวบ โหระพา ฯลฯ ทุกครอบครัวเลี้ยงสัตว์เพื่อบริ โภค เช่น ไก่ ปลา กบ เป็ ด เพราะเลี้ยง
ง่าย เช่น เลี้ยงไก่ปล่อยให้อยู่ ตามต้นไม้ แรงงานในครัวเรื อนโดยเฉลี่ย 2 คน/ ครอบครัว แต่ชุมชนมี
ระบบการช่ ว ยเหลื อเกื้ อ กูล กันระหว่า งคนในชุ ม ชน เช่ น การขอแรงกัน เป็ นการจ้า งต่ า งแต่ ไ ด้
ค่าตอบแทน (จ้างพี่น้องไปช่วย) เช่น เกี่ยวข้าว ฆ่าหญ้า ขุดมัน กูม้ นั มีการเอาแรงกันในทุกฤดูกาล
ประมาณ 5 คนขึ้นไป
แหล่งนํ้า นํ้ากินนํ้าใช้พอเพียงตลอดปี ได้จากการเก็บนํ้าในฤดูฝน และนํ้าซับ แต่ชาวบ้านก็
ไม่กล้าบริ โภคนํ้าซับ เนื่ องจากเกรงการปนเปื้ อนยาฆ่าหญ้า ทุกครอบครัวมีน้ าํ บาดาลอย่างน้อย 1
บ่อ และมีน้ าํ ฝนสําหรับดื่มอย่างน้อย 4 โอ่ง ขนาด 4000 ลิตร/ ปี
เนื่ องจากได้รับการส่ งเสริ มจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น ชาวบ้านหนองจาน
จึงรู้จกั วางแผนการผลิต มีเวลาทําการผลิตในแปลงอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง เช่น หน่วยงาน (ทหาร) มา
ให้ความรู ้ สอนวิธีการเลี้ ยงปลา ขุดบ่อพลาสติกสําหรับเลี้ ยงปลา ส่ วน อบต. สนับสนุ นในการขุด
สระ 11 บ่อ แต่ได้ผลเพียง 5 บ่อ
สภาพหนีส้ ิ นของหมู่บ้าน
ประมาณ ร้ อยละ 20 ของหมู่บา้ น มีหนี้สูงกว่า 100,000 บาท ส่ วนร้อยละ 80 มีหนี้ต่าํ กว่า
100,000 บาท แหล่ งที่มาของเงิ นกู้ได้แก่ ได้แก่ ธกส. สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น นายทุน ร้ านค้า
สหกรณ์ และงวดรถไถ

บทที่ 5
ผลการศึกษา
พื้นที่ เป้ าหมายในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ บ้านหนองจาน ต. นาหนองทุ่ม อ.ภูผาม่ าน จ.
ขอนแก่น
เนื้อหาในการศึกษาได้ แก่ อาหารและความมัน่ คงทางอาหาร ตัวชี้วดั ความมัน่ คงทางอาหาร
ของชุมชน ศักยภาพของชุมชน ความเสี่ ยง/ ภัยคุกคาม/ ความเสี่ ยง วิเคราะห์สถานการณ์ความมัน่ คง
ทางอาหารของพื้นที่ และข้อเสนอของชุมชนต่อการสร้างความมัน่ คงทางอาหาร ดังต่อไปนี้
5.1 ผลการศึกษาเกีย่ วกับความมั่นคงทางอาหารของบ้ านหนองจาน
อาหารและความมั่นคงทางอาหารของบ้ านหนองจาน
อาหารของชาวบ้ านหนองจาน หมายถึง อาหารทางกายและอาหารทางใจ อาหารทางกาย
คือ ของกินที่กินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่ างกาย อาหารทางใจ คือ ของที่เสพเข้าไปเพื่อเสริ มสร้าง
สภาวะภายในร่ า งกาย ทํา ให้ มี ค วามสุ ข ทางใจ เช่ น อากาศที่ บ ริ สุ ท ธิ์ สภาพแวดล้อ มที่ ดี และ
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง การปลูกอยู่ปลูกกิน (เฮ็ดได้) มีความตั้งใจมุ่งมัน่ ดินอุดม
สมบูรณ์ อาหารมีความสะอาด ปลอดภัย (ซื้ อได้) และมีที่ทาํ กินอย่างเพียงพอ (หาได้)
เกณฑ์ ชี้วดั ความมั่นคงทางอาหารของบ้ านหนองจาน คือ
1. ชาวบ้านสามารถผลิตอาหารได้ จากทรัพยากรและปั จจัยการผลิตที่มีอยู่ เพื่อการบริ โดภค
ในครอบครัวและเพื่อเป็ นรายได้
2. ชาวบ้านมีสิทธิ ในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ า ซึ่ งมีพ้ืนที่ประมาณ หนึ่ งแสนไร่ ได้แก่
ภูเปลือย ภูโคก และภูขวาง โดยสามารถหาอาหารได้ตามฤดูกาล ในระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร
และต้องมีอาํ นาจร่ วมในการจัดการป่ า เพื่อความยัง่ ยืนของชุมชนด้วย
3. อาหารในพาข้าว สิ่ งชาวบ้านขาดไม่ได้ คือ ตํามะละกอ ลวกผัก แจ๋ ว (แจ๋ วปลา/แจ๋ วกุง้ )
และแกงหน่อไม้ ในแต่ละมื้อนั้นสามารถหาอาหารได้จากธรรมชาติ หาได้เอง เฮ็ดได้เอง ไม่ค่อยได้
ซื้ อ ถ้าต้องซื้ อก็มีเพียงบางมื้อเท่านั้น ที่ตอ้ งซื้ ออาหารมาเพิ่มเติม เพราะไม่สามารถผลิตเองได้ เช่น
ไข่ ปลาทู คือต้องซื้ อประมาณ 40 % หรื อ ซื้ อเพิ่ม 40 บาท/วัน สัดส่ วนขอรายจ่ายอาหารที่ซ้ื อ เป็ น
บางมื้อ กับอาหารที่หาจากธรรมชาติ ประมาณ 40 : 60 แต่ไม่ได้ซ้ื อทุกวัน เฉพาะบางมื้อเท่านั้น
4. อาหารปลอดภัย อาหารที่หาได้จากธรรมชาติตอ้ งไม่เสี่ ยงต่อสารเคมีตกค้าง
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ภัยคุกคาม
ภัยแล้ง เนื่ องจากบ้านหนองจานเป็ นพื้นที่ภูเขา ล้อมรอบด้วยเขาหิ นปูน ถึงแม้ว่าจะมีลาํ นํ้า
ไหลผ่านหมู่บา้ นหลายสาย แต่ก็ไม่สามารถนําขึ้นมาใช้ในการเกษตรได้ ดังนั้น ระบบการผลิตของ
หมู่บา้ นจึงอาศัยเพียงนํ้าฝนเท่านั้น ดังนั้นหากเกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นต่อกันกัน เพียง 2 ปี ชาวบ้าน
หนองจานจะได้รับผลกระทบทางอาหารทันที โดยเฉพาะข้าวและนํ้าดื่ม
1. สารเคมี ท างการเกษตร โดยเฉพาะ ยาฆ่า หญ้า ที่ ช าวบ้า นใช้ม ากขึ้ นทุ ก วัน และดู
เหมื อนกับเป็ นเรื่ องปกติ ดังนั้น ชาวบ้านจึงมีความเสี่ ยงกับการใช้สารเคมีมากขึ้ นทุกวัน ทั้งด้าน
อาหารและด้านสุ ขภาพ
2. การเข้าไปเก็บของป่ า ได้แก่ เห็ดและ หน่อไม้ของคนนอกพื้นที่ ซึ่ งมีเป้ าหมายหลักเพื่อ
การค้าขาย โดยขาดการร่ วมกันรักษา หากปล่อยให้เป็ นอย่างนี้ ต่อไปในอนาคตป่ าจะต้องเสื่ อม
โทรมแน่นอน
3. นโยบายอุทยาน เนื่ องจากบ้านหนองจานตั้งอยูใ่ นพื้นที่เขตอุทยาน ดังนั้นจึงมีความเสี่ ยง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และถูกย้ายออกจากเขตอุทยาน
นวัตกรรมชุ มชนเพือ่ สร้ างความมันคงทางอาหาร
มีการสร้ างกฎระเบียบข้อตกลงของชุ มชนในการใช้ป่า ทั้งระหว่างชุ มชน และกับอุทยาน
เช่น ห้ามนําสารเคมีไปทิ้งใกล้แหล่งนํ้า กําหนดพื้นที่เลี้ ยงสัตว์ และ การใช้ป่าร่ วมกัน โดยไม่ตดั
ต้นไม้ใหญ่
1. ชาวบ้านหนองจานได้จดั ตั้งกลุ่มลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า เพื่อร่ วมกันดูแลป่ าชุมชนและ
ป่ าอุทยานไม่ให้เสื่ อมโทรม
2. ระบบเกษตรของชุ มชนที่เอื้อต่อความมัน่ คงทางอาหาร ถึงแม้วา่ บ้านหนองจานจะตั้งอยู่
บนที่ สู แต่ ร ะบบเกษตรของชาวบ้า นทุ ก ครอบครั ว ก็ เ ป็ นเกษตรผสมผสาน มี ท้ ัง การปลู ก พื ช
หลากหลายชนิด และเลี้ยงสัตว์ ทั้งเพื่อเป็ นรายได้และเป็ นอาหารของครอบครัว
วิเคราะห์ ความมั่นคงทางอาหารของหมู่บ้าน
ชาวบ้านร่ วมกันวิเคราะห์วา่ ปั จจุบนั นี้ บา้ นหนองจานมีความมัน่ คง “หาได้ เฮ็ ดได้ แลกได้
อย่ างเพียงพอ” แต่ชาวบ้านวิตกว่า คนนอกเข้ามาอยู่เป็ นจํานวนมาก คนในชุมชนไปทํางานต่างถิ่ น
และไปอยู่ที่อื่นนานๆ จะทําให้วิถีการดําเนินชีวิต วิถีการบริ โภคเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับ
ระบบการผลิ ตของชาวบ้าน จากการผลติเพื่อบริ โภค และเป็ นรายได้ ไปเป็ นการผลิตเพื่อขายอย่าง
เดียว โดยเน้นการใช้สารเคมี สิ่ งเหล่านี้จะทําให้อีก 20 ปี ข้างหน้า ชุมชนจะไม่มีความมัน่ คงทางด้าน
อาหารเหลืออยู่
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ข้ อเสนอของชุ มชนต่ อการสร้ างความมั่นคงทางอาหาร
1. ชาวบ้านหนองจานได้ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ดา้ นอาหารของชุ มชน เพื่อให้
แหล่งอาหารคงอยู่ และมีความมัน่ คงพอเพียง จึงมีขอ้ เสนอ ดังนี้
2. ยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร ห้ามนําเข้า
3. คุม้ ครองเขตพื้นที่ทาํ กิน กําหนดเขตพื้นที่ทาํ กิน เช่น ไม่ให้กระจายพื้นที่การปลูกอ้อย
4. มีกฎกติกาปกป้ องแหล่งอาหารของชุมชน และอยากให้ภาครัฐส่ งเสริ มผลักดันกฎกติกา
นั้น ให้ปฏิบตั ิตามกันทุกหมู่บา้ นที่อยูร่ อบ ป่ า
5. ชุมชนมีสิทธิ ในการจัดการทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงานรัฐ
6. สนับสนุ นชุ มชนฟื้ นฟูการกินอาหารท้องถิ่น จึงเกิดคําขวัญของหมู่บา้ นที่ว่า “มาหนอง
จาน นอนบ้านดิน กินข้าวไร่ ”

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

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

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

เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร

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

เบอร์โทร

081-739-1310

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

เบอร์ โทร 080-440-5638

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

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
2
2
2
2

คน
คน
คน
คน
คน

