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หัวข๎อการวิจัยเฉพาะเรื่อง "ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑": ประวัติศาสตร๑ วิถีการผลิต และกลยุทธ๑            

การปรับตัวของชาวบ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย              

จังหวัดเลย 

ชื่อผู๎เขียน นายสักไช บูบผาไกสอน 

ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย บัณฑิตอาสาสมัคร 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร๑ ป๋วย อึ๊งภากรณ๑ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 

อาจารย๑ที่ปรึกษาการวิจัยเฉพาะเรื่อง ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร. ทรงชัย ทองปาน 

ปีการศึกษา 2559 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาประวัติการเข๎ามาของข๎าวโพดในชุมชนหมูํบ๎านน้้า

พุง เพื่อศึกษาการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านในชุมชนหมูํบ๎านน้้าพุง และเพ่ือศึกษากลยุทธ๑ในการปรับตัวกับ

ความไมํมั่นคงในการผลิตข๎าวโพด โดยเป็นงานวิจัยสนาม ที่มีการเก็บข๎อมูลจากวิธีการสอบถาม พูดคุย 

สัมภาษณ๑เชิงลึก การสังเกตอยํางมีสํวนรํวมผลการศึกษาพบวํา 

ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑เข๎ามาในชุมชนหมูํบ๎านน้้าพุง 3 ชํวงคือ ชํวงที่ 1 “ยุคแรกของการปลูก

ข๎าวโพด” ข๎าวโพดพันธุ๑สิงคโปร๑ (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2520)  ชํวงที่ 2 “ยุคของการเปลี่ยนผําน”: การเข๎า

มาของข๎าวโพดลูกผสม (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2539) และชํวงที่ 3 “ยุคตื่นข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑” (พ.ศ. 2540 - 

พ.ศ. 2559) 

ส้าหรับวิถีการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎านน้้าพุงพบวํา ระบบการเพาะปลูกที่มีความ

แตกตํางกันไปตามฤดูกาล และข้ึนกับสภาพพ้ืนที่มีการเตรียมพ้ืนที่ด๎วยการก้าจัดวัชพืชโดยใช๎สารเคมี การ

เผาพื้นที่ การไถพรวนดินเพ่ือกลบตอซังข๎าวโพด มีการปลูกด๎วยเครื่องหยอดเมล็ด และการเพาะปลูกด๎วย

แรงงานคน การดูแล มีทั้งการก้าจัดวัชพืช และใสํปุ๋ย การเก็บเกี่ยวใช๎แรงงานคนเป็นหลัก โดยสถานที่เก็บ

ผลผลิตได๎แกํยุ๎งฉางที่ได๎เตรียมไว๎ทั้งที่ไรํ และบ๎าน แหลํงจ้าหนํายผลผลิต มีทั้งการจ้าหนํายในพ้ืนที่โดย
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พํอค๎ามาชื้อตามบ๎าน ตามไรํ และการจ้าหนํายผลผลิตนอกพ้ืนที่ คือ การที่ชาวบ๎านน้าผลผลิตออกไปขาย

ให๎กับโกดังที่อยูํนอกพ้ืนที่โดยตรง แรงงานในการผลิต ยังมีการชํวยเหลือเอาแรงซึ่งกันและกัน ทุนการผลิต 

มีทั้งทุนในระบบ และทุนนอกระบบ 

ทั้งนี้พบวํา ครัวเรือนในชุมชนหมูํบ๎านน้้าพุงมีความเสี่ยงในการผลิตข๎าวโพดอันเนื่องมาจาก 

ปัจจัยด๎านราคา โดยราคาข๎าวโพดต่้าลง และมีความผันผวนปัญหาเศรษฐกิจตกต่้า นอกจากที่ยังไมํมีการ

รับประกันราคาพืชผล และในอนาคตจะไมํรับชื้อผลผลิตที่มาจากพ้ืนที่การเกษตรที่ไมํมีการถือครอง

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยเฉพาะชาวบ๎านน้้าพุงที่อยูํในพ้ืนที่การเกษตรที่ไมํมีสิทธิ์ในการถือครองเอกสารสิทธิ์

ที่ดิน และรวมไปถึงจะมีการเปิดการรับชื้อผลผลิตจากประเทศเพ่ือนบ๎านเพ่ิมมากขึ้นท้าให๎ความต๎องการ

ข๎าวโพดในประเทศลดลง และปัจจัยที่อยูํนอกเหนือการควบคุม ได๎แกํ ความผันผวนของสภาพอากาศ 

ความไมํมั่นคงด๎านกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ความเสื่อมโทรมของดินจากการผลิตข๎าวโพด การเพาะปลูกที่ยัง

พ่ึงพาน้้าฝน มีโรค และแมลงที่เกิดกับพืช และการขาดแคลนแรงงานในการผลิต โดยปัจจัยทั้งหมดได๎

สํงผลกระทบท้าให๎ผลผลิตของชาวบ๎านมีจ้านวนน๎อยลง 

จากความเสี่ยงดังกลําว ชาวบ๎านมีกลยุทธ๑ในการปรับตัวใน 4 ลักษณะ คือ (1) กลยุทธ๑การ

ปรับตัวด๎านการผลิต ได๎แกํ การสร๎างความหลากหลายในการผลิตภาคเกษตร การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่หลากหลายขึ้น               

การปลูกพืช การท้าเกษตรผสมผสาน การปรับเปลี่ยนพันธุ๑พืช การจัดตั้งรวมกลุํมไม๎ผลเพ่ือสํงเสริมปลูก

พืชที่หลากหลายมากขึ้น การเชําพื้นที่เพ่ือผลิตพืชให๎หลากหลายขึ้น การรับจ๎างในภาคการเกษตร และการ

สร๎างความหลากหลายนอกภาคเกษตร (2) กลยุทธ๑ด๎านระบบการจ้าหนําย ในด๎านการขายผลผลิต มีการ

แบํงสํวนในการขาย และมีการศึกษาราคากํอนการขาย (3) กลยุทธ๑การปรับตัวด๎านแรงงาน ที่มีการปรับ

เวลาการท้างานในไรํมากขึ้น และมีการขยายกลุํมการเอาแรงแยกออกเป็นกลุํมยํอยมากขึ้น (4) กลยุทธ๑

การปรับตัวด๎วยการลดต๎นทุนการผลิต ชาวบ๎านหันมาปลูกพืชที่เป็นอาหารมากขื้น ทั้งพืชล๎มลุก และพืช

ยืนต๎น เพื่อเป็นการลดการใช๎จํายในครัวเรือน พร๎อมทั้งเป็นการลดต๎นทุนการเพาะปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวปี

ตํอปี เป็นต๎น 

 

ค้าส้าคัญ: ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑, กลยุทธ๑การปรับตัว 
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ຄ ຳຂອບໃຈ 
 

 “ຍ ໆຠີງັຄໆີ຺ຌເຨ຺າເຨັຈຍ ໆໄຈ້ າກຠີາຠພະງາງາຠ ແຣະາຠວ຺ຈ຺ຌເຎັຌີໆຉັຄ” ຸກັຄ
ີໆຏູ້ິໃ ແ້ກັຍກາຌລຶກລາຉະຣວຈຣັກລູຈ ັຄເຣືໆວຄກາຌຟັຄ ກາຌຂຽຌພາລາໄີໆຍ ໆໄຈ້ຨ ໆາຨຽຌຠາ
ກ່ວຌ ກາຌລຶກລາໃຌພາກລະຌາຠ 7 ເຈືວຌ ແຣະກາຌຂຽຌຄາຌິໃ ີໆັຄຠ຺ຈຍ ໆໄຈ້ມູູ່ຎະເຈຂວຄຉ຺ຌ
ເຣີງ ຏູ້ິໃຠັກະມຸຈເວ຺າຎະໂງກຌີຠາເຎັຌີໆມຸຈຌ່ຽິຈໃໃ້ຠີກ າຣັຄໃໃຌກາຌລູ້ຆ຺ຌຉ ໆໄຎໃ້ເຊິຄ
ເຎ຺າຠາງ ເພາະາຠພະງາງາຠ ແຣະາຠວ຺ຈ຺ຌີໆເຎັຌີໆຉັຄຌັຌ ຍ ໆໄຈ້ເຎັຌພຽຄແຉູ່າຠພະງາງາຠ
ວ຺ຈ຺ຌຂວຄຏູ້ິໃພຽຄ຺ຌຈຽເ຺ໆາຌັຌ ແຉູ່າກເຎັຌາຠພະງາງາຠຂວຄ຺ຌວ້ວຠຂ້າຄີໆຠີລ່ຌຆ່ງໃ້
ຄາຌິໃເຣັຠຌີລ າເຣັຈໂຈງລ຺ຠຍູຌແຍຍຂຶຌຠາໄຈ້ 

າກ຺ຌໃຈເຎິຈວ່າຌຄາຌິໃເຣັຠຌີ ຏູ້ິໃຂ ແຌະຌ າໃ້່າຌຏູ້ວ່າຌໄຈ້ຨູ້ັກກັຍຍັຌຈາ
່າຌຍຸກ຺ຌຏູ້ີໆຠີພະຸຌຉ ໆຏູ້ິໃ ເຣິໆຠາກ ຏູ້ຆ່ງລາຈຉຢາາຌ ຈຢ. ຆ຺ຄໄຆ ວຄຎາຌ ຍຸກ຺ຌີໆລ້າຄ
ຌັກລຶກລາ຺ຌຌຶ ໆຄ ີ ໆຍ ໆເີງຂຽຌຄາຌິໃ ໃ້ກາງເຎັຌຌັກິໃຠື ລະຠັກເຣັ ຌີ ໆຠ ີຄາຌິໃ
ເຣັຠຌ້ວງ ເຎັຌຂວຄຉ຺ຌເວຄໄຈ້ ແຣະຂ ກາຍຂວຍໃໃຌພະຸຌວາາຌຸກ ່າຌໃຌິະງາໄຣພັຈຉະ
ຌາລາຈ ຎ໋ງ ວຶຄພາກວຌ ຠະາິະງາໄຣ າຠະລາຈ ີໆໄຈ້ລິຈລວຌໃ້າຠຨູ້ເວ຺າໃໃລູ່ ວງ
ຆ່ງເຣືວ ຆີແຌະແຌາຄວັຌເຎັຌຎະໂງຈມູ່າຄໃງ່ຣຄຉະຣວຈໄຣງະເຣາກາຌລຶກລາຂວຄ
ຣັກລູຈ 

ຂ ຂວຍໃໃຌພະຸຌຂວຄ່າຌະຌະຍ ຈີ ຌ່ງຄາຌຍ ຣິາຌໃຌິະງາໄຣພັຈຉະຌາລາຈ ຎ໋ງ ວຶຄ
ພາກວຌ ຠະາິະງາໄຣ າຠະລາຈ ໂຈງລະເພາະ່າຌຨວຄລາຈຉຢາາຌ ຈຢ. ຌະພາພວຌ ວະຉິາຌິຈຆະງະພ຺ຄ  
ຣຠັຄີຠຄາຌຸກ່າຌີໆຆ່ງາຶຌໃ້ຏູ້ິໃໄຈ້ລຶກລາ ແຣະຂວຍພະຸຌາຄຠະາໄຣແູ່ຄຆາຈຣາ 
ະຌະິະງາລາຈຎູ່າໄຠ້ ຨວຄລາຈຉຢາາຌ ຈຢ. ຣ າພູຌ ໄຆ຺ຄລາ ແຣະພາກິຆາກາຌຎູ່າໄຠ້ຆຸຠຆ຺ຌ ແຣະ
ພັຈະຌາຆ຺ຌຌະຍ຺ຈ ີໆເຎັຌຏູ້ລ຺ໆຄຉ ໆຶຌຈັຄກ່າຌີໃ້ຏູ້ິໃໄຈ້ຠາລຶກລາຨ ໆາຨຽຌ ີໆໄຈ້ລ້າຄຎະລ຺ຍກາຌ ແຣະ
າຠຨູ້ໃຠ່ 

ຂ ຂວຍພະຸຌາຄ ລະຠາ຺ຠເພືໆວກາຌວາຌຸຨັກແຣະພັຈະຌາເືວກເຂ຺າເພັຈລະຍູຌ ີໆຈູແຣ 
ໃ້ີໆພັກ ລິຈລວຌ ແຣະໃ້າຠຨູ້ ເຎີຈໂວກາຈກາຌຨຽຌຨູ້ຣາງ ມູ່າຄແກູ່ຏູ້ິໃຉະຣວຈໃຌພາກ
ລະຌາຠ ແຣະຂວຍໃພ ໆແຠູ່ຆາຍ້າຌຌ າພຸຄຸກ ່າຌີໆຠີຌ າໃຆ່ງເຣືວ ເວ຺າໃໃລູ່ເຍິໆຄແງຄ ຏູ້ິໃ
ຆາຉ່າຄຆາຈ຺ຌຌີ ເຎັຌຈັຄຣູກຣາຌຂວຄ່າຌ ແຣະງັຄເຎັຌັຄ ູວາາຌ ເຎັຌວ້າງ ເວືວງ ພີໆຌ້ວຄ ໃຌ
ຉະຣວຈໄຣງະຏ່າຌຠາແກູ່ຏູ້ິໃ 

ຂ ໍໍຂວຍໃເພືໆວຌ ຌັກລຶກລາຍັຌຈິຈວາລາຸກ຺ຌີໆໃ້ກາຌຆ່ງເຣືວຏູ້ິໃຉະຣວຈ
ກາຌຨຽຌຂວຄຣັກລູຈ ີໆຍ ໆເີງກຽຈຆັຄ ຉ າຌິ ໃຌຊາຌະເຎັຌ຺ຌຉ່າຄຆາຈ ແຉູ່ວງເວ຺າໃໃລູ່ຆ່ງເຣືວ 
ເຎັຌັຄເພື ໆວຌ ແຣະູີໆວງລວຌພາລາໄໃ້ ໃຌຆ່ຄກາຌລຶກລາຨ ໆາຨຽຌ ຉັຄແຉູ່ເຣິໆຠຉ຺ ຌ຺ຌ຺ຍ ຂ 
ຂວຍໃຣາງ ໄຎງັຄ ຌ່າໂຉຌ ແຣະຌ່າ່ວງີໆວຸຎະຊ າວາາຌໃຌຣາງ ັຄຣຠັຄໃ້ຣ຺ຈັກຂີໆເພືໆວ
ວ າຌງາຠລະຈກໃຌຉະຣວຈກາຌຨຽຌ຺ຌ຺ຍ 
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ແຣະຂ ຂວຍໃພະຸຌ ພ ໆແຠູ່ ຏູ້ໃ້ກ າເຌິຈ ແຣະພ ໆແຠູ່ຏູ້ຣ້ຽຄຈູ ເວືວງ ວ້າງ ຌ້ວຄ ຸກ຺ຌ ີໆ
ໃ້ກາຌລະຌັຍລະຌູຌັຄຶຌ ແຣະກ າຣັຄໃຉະຣວຈໄຣງະຏ່າຌຠາ຺ຌເຨັຈໃ້ຄາຌິໃຌີ ຎະລ຺ຍ
ຏ຺ຌລ າເຣັຈ  

ລຸຈ້າງຌີ າກຠີຂ ຏິຈພາຈຎະກາຌໃຈໃຌພາກຌິພ຺ຌເຣັຠຌີ ຏູ້ິໃຂ ວາໄພຠາຌະໆີຌີຈ້ງ 
 
 

     ້າລັກໄຆ ຍູຍຏາໄກລວຌ  
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กิตติกรรมประกาศ 

“ไมํมีอะไรที่คนเราท้าไมํได๎ หากมีความพยายาม และความอดทนเป็นที่ตั้ง” ทุกครั้งที่ผู๎วิจัย

รู๎สึกท๎อแท๎กับการศึกษาในหลักสูตร ทั้งเรื่องการฟัง การเขียนภาษาไทยที่ไมํได๎มีการศึกษาเลําเรียนมากํอน 
การศึกษาในภาคสนาม 7 เดือน และการเขียนงานวิจัย ซึ่งทั้งหมดนี้ไมํได๎อยูํในประเทศของตน ผู๎วิจัย
มักจะยึดเอาประโยคนี้มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิดใจให๎ก้าลังใจในการตํอสู๎เพ่ือให๎ถึงเปูาหมาย เพราะความ
พยายาม และความอดทนที่เป็นที่ตั้งนั้น ไมํได๎เป็นเพียงความพยายามอดทนของผู๎วิจัยเพียงคนเดียวเทํานั้น 
แตํหากเป็นความพยายามของคนรอบข๎างที่มีสํวนชํวยให๎งานวิจัยเลํมนี้ส้าเร็จโดยสมบูรณ๑แบบข้ึนมาได๎ 

หากคนใดเปิดอํานงานวิจัยเลํมนี้ ผู๎วิจัยขอแนะน้าให๎ทํานผู๎อํานได๎รู๎จักกับบรรดาทํานบุคคลผู๎
ที่มีพระคุณตํอผู๎วิจัย เริ่มจาก ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร. ทรงชัย ทองปาน บุคคลที่สร๎างให๎นักศึกษาคนหนึ่ง
ที่ไมํเคยเขียนงานวิจัย ให๎กลายเป็นนักวิจัยมือสมัครเลํนที่มีงานวิจัยเลํมน๎อย ๆ เป็นของตนเองได๎ และขอ
กราบขอบพระคุณคณาจารย๑ทุก ๆ  ทํานใน วิทยาลัยพัฒนศาสตร๑ ป๋วย อ้ึงภากรณ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ที่ได๎  
สั่งสอน ดูแลเอาใจใสํ พร๎อมทั้งคอยชํวยเหลือชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน๑อยํางมากตลอดระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตร 

ขอขอบพระคุณทํานคณบดี และผู๎บริหารในวิทยาลัยพัฒนศาสตร๑ ป๋วย อ้ึงภากรณ๑ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ โดยเฉพาะรองศาสตราจารย๑ ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ๑ รวมทั้งทีมงานทุก ๆ 
ทํานที่ชํวยเหลือหาทุนการศึกษาให๎ผู๎วิจัยได๎ศึกษา และขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยแหํงชาติลาว 
คณะวิทยาศาตร๑ปุาไม๎ ทํานรองศาสตราจารย๑ ดร. ล้าพูน ไซวงสา และภาควิชาการปุาไม๎ชุมชน และ
พัฒนาชนบท ที่เป็นผู๎สํงตํอทุนดังกลําวนี้ให๎ผู๎วิจัยได๎มาศึกษา ที่ได๎สร๎างประสบการณ๑ และความรู๎ใหมํ ๆ  

ขอขอบคุณทางสมาคมเพ่ือการอนุรักษ๑ และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ๑ ที่ดูแล เป็นที่พัก   
สั่งสอน และให๎ความรู๎ ทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู๎หลาย ๆ อยํางแกํผู๎วิจัยตลอดในภาคสนาม และขอขอบคุณ
พํอแมํชาวบ๎านน้้าพุงทุก ๆ ทํานที่มีน้้าใจชํวยเหลือเอาใจใสํดูแลผู๎วิจัยชาวตํางชาติคนนี้ เป็นดังลูกหลาน
ของทําน และยังเป็นทั้งครู อาจารย๑ เป็นพี่ เป็นน๎อง ในตลอดหลอดระยะท่ีผํานมาแกํผู๎วิจัย 

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษาบัณฑิตอาสาสมัครทุก ๆ คนที่ให๎การชํวยเหลือผู๎วิจัยตลอดการ
เรียนของหลักสูตร ที่ไมํเคยรังเกียจ ต้าหนิ ในฐานะเป็นคนตํางชาติ แตํกับคอยเอาใจใสํชํวยเหลือ เป็นทั้ง
เพ่ือน และครูที่คอยสอนภาษาไทยให๎ ในชํวงการศึกษาร่้าเรียน ตั้งแตํเริ่มต๎นจนจบ ขอขอบคุณมาก ๆ ไป
ยังน๎าโตน และน๎าจํอยที่อุปถัมภ๑อาหารในหลาย ๆ ครั้ง รวมทั้งให๎รถมอเตอร๑ไซค๑ขับขี่เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกตลอดการเรียนจนจบ 
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และขอขอบคุณ พํอแมํ ผู๎ให๎ก้าเนิด และพํอแมํผู๎เลี้ยงดู พ่ีสาว พ่ีชาย น๎อง ๆ ทุกคนที่ให๎การ
สนับสนุนทั้งทุน และก้าลังใจตลอดระยะเวลาผํานมาจนท้าให๎งานวิจัยนี้ ประสบผลล้าเร็จ 

สุดท๎ายนี้ หากมีข๎อผิดพลาดประการใดในงานวิจัยเพราะเรื่องเลํมนี้ ผู๎วิจัยขออภัยมา        
ณ ที่นี้ด๎วย 
 
 
             นายสักไช บูบผาไกสอน  
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บทที ่1 
บทน้า 

 
1.1 ที่มา และความส้าคัญ 
 

ข๎อมูลจากส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (OFFICE OF AGRICULTURAL ECONOMICS) 
พบวําในปี พ.ศ. 2558  ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกข๎าวโพดจ้านวน 7,157,000ต ตัน ผลผลิตทั้งหมด 
4,611,000 ตัน เฉลี่ย 644 กก.ตํอไรํ ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สํงออกข๎าวโพดที่ส้าคัญ โดยปี พ.ศ. 
2556 ปริมาณการสํงออกอยูํที่ 561,136 ตัน ปี พ.ศ. 2557 ปริมาณการสํงออกได๎มีจ้านวนเพ่ิมขึ้น 
631,497 ตัน ขณะเดียวกันก็มีการใช๎ภายในประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ได๎ 4,876,180 ตัน 
ปริมาณการใช๎ภายในประเทศ 4,716,029 ตัน คิดเป็นสัดสํวนการใช๎ 93.13 % ของผลผลิตที่ผลิตได๎ ปี 
พ.ศ. 2557 จ้านวนผลผลิตที่ได๎ 4,729,527 ตัน ปริมาณการใช๎ภายในประเทศมีจ้านวนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีที่ผํานมา 309,673 ตัน จากข๎อมูลการใช๎จริง  5,039,200 ตัน คิดเป็นสัดสํวนการใช๎ 93.85 % ของ
ผลผลิตที่ผลิตได๎ และมาปี พ.ศ. 2558 ผลผลิตที่ได๎ 4,610,992 ตัน ปริมาณการใช๎ภายในประเทศได๎มี
จ้านวนเพิ่มอีกครั้งเมื่อเทียบปีทีผ่ํานมา 725,409 ตัน จากข๎อมูลการใช๎จริง 5,336,401 ตัน 86.41 % ของ
ผลผลิตที่ผลิตได๎ ดังนั้นการผลิตข๎าวโพดจึงเป็นการผลิตเพ่ือใช๎ในประเทศมากกวําการสํงออกไปขายยัง
ตํางประเทศ ความต๎องการข๎าวโพดทั้งตลาดภายในประเทศ และตํางประเทศ ได๎ท้าให๎ในหมูํบ๎านตํางๆ 
โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือหันมาปลูกข๎าวโพดเป็นอาชีพหลัก โดยภาคเหนือมี
พ้ืนที่เพาะปลูกจ้านวน 4,975,914 ไรํ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ้านวนพ้ืนที่เพาะปลูก 1,497,110 
ไรํ รวมไปถึงชาวบ๎านในหมูํบ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย (สถิติการเกษตรของประเทศ
ไทย, 2558) 

อยํางไรก็ตามข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ได๎กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจ ในชํวงปี พ.ศ. 2544 – 2549 
ในสมัยนายกทักษิณ จากการสัมภาษณ๑ นายเกํง (นามสมมุติ) ได๎ระบุวํา “ในช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2549 
เป็นสมัยนายกทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่ง ในยุคนั้นข้าวโพดได้กลายเป็นพืชที่มีความนิยมสูง กลายเป็น
พืชเศรษฐกิจของชาวไร่ในจังหวัดเลย รวมถึงบ้านน้ าพุง ราคาข้าวโพดได้ถูกก าหนดราคามาจากภาครัฐ มี
การประกันราคาอีกด้วย ราคาสูงถึงถังละ 100 – 130 บาท” ด๎วยราคาของข๎าวโพดท้าให๎ชาวบ๎านหันมา
ปลูกข๎าวโพดกันอยํางมาก ครอบครัวที่ปลูกแล๎วก็ขยายเนื้อที่ให๎กว๎างออกไปเรื่อยๆ จนมาถึงในปัจจุบันมี
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จ้านวนครัวเรือนในชุมชนที่ปลูกข๎าวโพด 93 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 157 โดยมีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 
3,556 ไรํ  

อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา ราคาข๎าวโพดได๎ตกต่้าลง ท้าให๎ชาวบ๎านน้้าพุงได๎รับผลกระทบ
อยํางหนักจากการท้าไรํข๎าวโพด จากปี พ.ศ. 2557 - 2558 ที่ราคาข๎าวโพดอยูํที่ถังละ 100 – 130 บาท 
มาถึงปี พ.ศ. 2559 ราคาได๎ตกต่้าลง 80 – 87 บาท เป็นราคาขายกับบ๎าน แตํหากไปสีนอกบ๎าน (โกดัง
เก็บ) อยูทํี่ถังละ 87 – 95 บาท โดยเฉลี่ย ทั้งนี้ปัญหาดังกลําวยิ่งรุนแรงมากขึ้น เมื่อมีจ้านวนผู๎ปลูกมากขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งในพ้ืนที่หมูํบ๎าน และในพ้ืนที่อ้าเภอดํานซ๎าย ท้าให๎จ้านวนปริมาณข๎าวโพดในปัจจุบันเพ่ิมมาก
ขึ้น เมื่อจ้านวนข๎างโพดเพ่ิมมากข้ึน ราคาข๎าวโพดก็ยิ่งตกต่้าลงไปอีก 

นอกจากนี้แม๎การปลูกข๎าวโพด จะกลายมาเป็นแหลํงรายได๎หลักของครัวเรือน แตํการปลูก
ติดตํอกันมาเป็นระยะเวลานานได๎ท้าให๎เกิดปัญหาตํางๆ ตามมา อาทิ ดินเสื่อมโทรม ธาตุอาหารลดลง 
สํงผลให๎ชาวบ๎านจ้าเป็นที่จะต๎องปรับปรุงดินเพ่ือให๎มีความสมดุลขึ้นมาใหมํ แตํการฟ้ืนฟูดินของชาวบ๎าน 
มักจะเลือกใช๎ปุ๋ยเคมีเนื่องจากให๎ผลเร็ว มีความสะดวก ท้าให๎ต๎นทุนในการผลิตยังสูงขึ้น การใช๎สารเคมีก็
ท้าให๎ดินเสื่อมคุณภาพตามไปด๎วย และไมํเพียงแคํใช๎ปุ๋ยเคมีเทํานั้น ชาวบ๎านยังใช๎สารเคมีประเภทก้าจัด
วัชพืชอีกด๎วย ดังนั้นการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎านน้้าพุงในปัจจุบันจึงได๎กํอให๎เกิดมีปัญหาที่เห็น
ได๎อยํางชัดเจน เพราะเม่ือราคาผลผลิตตกต่้าลง ดินขาดความอุดมสมบูรณ๑ ต๎นทุนที่เพ่ิมมากขึ้นซึ่งสวนทาง
กับราคาที่ตกต่้าลง ก็สํงผลท้าให๎ชาวบ๎าน โดยเฉพาะในเขตบ๎านน้้าพุงเป็นหนี้สิน เนื่องจากในปัจจุบันต๎อง
อาศัยเงินทุนจากการกู๎ยืมเพ่ือมาลงทุนปลูกข๎าวโพดเป็นหลัก นอกจากนี้ปัญหาที่ตามมาจากอาชีพการปลูก
ข๎าวโพดก็คือ ได๎มีการบุกเบิกพ้ืนที่อยํางกว๎างขวาง มีการท้าลายปุาไม๎ ท้าให๎ปุาไม๎มีจ้านวนลดน๎อยลง พันธุ๑
ไม๎บางชนิดสูญพันธ๑รวมไปถึงสัตว๑ปุา และที่นําเป็นหํวงอีกหนึ่งปัญหาก็คือ สัตว๑น้้า กุ๎งหอย ปู ปลา รวมถึง
สิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยอยูํตามห๎วยน้้าล้าธาร ก็ลดน๎อยลง เนื่องจากมีการใช๎สารเคมีจากภาคการเกษตร จาก
การปลูกข๎าวโพดมากขึ้น และสารเคมีเหลํานั้นได๎ไหลลงสูํ ล้าห๎วย สายน้้าของชาวบ๎าน 

อยํางไรก็ตามชาวบ๎านน้้าพุงก็รับรู๎ถึงความเสี่ยงดังกลําว ความเสี่ยงที่เกิดจากการปลูก
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ จากการสัมภาษณ๑ พํอตาจาด (นามสมมุติ) “การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความเสี่ยงสูง
มาก ต่อรายได้จากการขายผลผลิต สุขภาพของคนท่ีท าไร่ ซึ่งจะน าเอาความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว และ
เมื่อครอบครัวใดปลูกข้าวโพด ต้องพบกับความเสี่ยงคือ ความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงด้านการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ (ฤดูกาล) ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิ” และ
ชาวบ๎านได๎เริ่มปรับตัวเพ่ือลดความเสี่ยงดังกลําวทั้งการปรับรูปแบบการท้าเกษตร การปรับเปลี่ยนจาก
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การปลูกเพียงชนิดเดียวหันมาปลูกพืชหลายชนิดมากขึ้น เกิดมีการรวมตัวกันในการสร๎างกลุํมทางด๎าน
การเกษตร และมีการขยายเนื้อที่การเกษตรเพ่ิมมากข้ึน เป็นต๎น 

ด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง กลยุทธ๑การปรับตัวทํามกลางความไมํมั่นคงในการผลิต 
ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ๎าน ในบ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย โดยต๎องการท้า
ความเข๎าใจประวัติศาสตร๑การเข๎ามาของข๎าวโพดในชุมชน การผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านในชุมชน และ  
กลยุทธ๑ในการปรับตัวทํามกลางความไมํมั่นคงในการผลิต เพ่ือท้าความเข๎าใจ และน้าผลการศึกษานี้ไปใช๎
ในการวางแผนพัฒนาชุมชนตํอไป  
 
1.2 ค้าถามการวิวิจัย 
 

1.2.1 ประวัติศาสตร๑การเข๎ามาของข๎าวโพดในชุมชนเป็นอยํางไร? 
1.2.2 การผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านในหมูํบ๎านน้้าพุงเป็นอยํางไร? 
1.2.3 ชาวบ๎านในบ๎านน้้าพุงมีกลยุทธ๑ในการปรับตัวอยํางไร ทํามกลางความไมํมั่นคงในการ

ผลิต? 
 
1.3 วัตถุประสงค์การท้าวิจัย 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาประวัติการเข๎ามาของข๎าวโพดในชุมชนหมูํบ๎านน้้าพุง 
1.3.2 เพ่ือศึกษาการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านในชุมชนหมูํบ๎านน้้าพุง 
1.3.3 เพ่ือศึกษากลยุทธ๑ในการปรับตัวกับความไมํมั่นคงในการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านน้้าพุง 

 
1.4 แนวคิดทฤษฏีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด๎วยแนวคิดวีถีการผลิตการเกษตร แนวคิดเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจภายใต๎ความเสี่ยง แนวคิดเรื่องการปรับตัวของเกษตรกร ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
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1.4.1 แนวคิด และวีถีการผลิตการเกษตร 
อรคพัฒร๑ บัวลม (2557) การผลิต หมายถึง ขบวนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตให๎

เป็นผลผลิต โดยมุํงสนองความต๎องการของผู๎บริโภค การผลิต (production) ปัจจัยการผลิต ที่ดิน 
แรงงาน ทุน ผู๎ประกอบการ ผลผลิต สินค๎า บริการ ขบวนการผลิต 

สํวนประเภท เปูาหมายของหนํวยผลิต และการผลิตสินค๎าและบริการ หนํวยการผลิต 
หมายถึง สถาบันหรือองค๑กรที่ท้าหน๎าที่ในการจัดหา รวบรวมปัจจัยการผลิตตํางๆ มาผลิตสินค๎า  หรือ
บริการเพ่ือออกจ้าหนําย แม๎วําหนํวยผลิตตํางๆ จะมีลักษณะและหน๎าที่ที่คล๎ายคลึงกัน แตํการจัดองค๑กร
และลักษณะองค๑กรรวมทั้งเงื่อนไขในการด้าเนินกิจกรรมแตกตํางกันไป 

ปัจจัยการผลิต (Factors of production ) จ้าแนกเป็น ปัจจัยคงที่ หมายถึง ปัจจัย
การผลิตที่ไมํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ ในชํวงระยะเวลาสั้น ๆ ได๎แกํ ที่ดิน โรงงาน ทุน เครื่องจักร สํวน
ปัจจัย ผันแปร ได๎แกํ ปัจจัยการผลิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ ในชํวงระยะเวลาสั้น ๆ ได๎แกํ แรงงาน 
วัตถุดิบ การพิจารณาวําปัจจัยการผลิตใดเป็นปัจจัยคงท่ี หรือปัจจัยผันแปร คือ ถ๎าปริมาณการใช๎ปัจจัยนั้น
ไมํได๎เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตถือเป็นปัจจัยคงที่ และปัจจัยใดที่ต๎องใช๎ปริมาณเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปริมาณผลผลิตถือเป็นปัจจัยผันแปร 

ตุลต๑ ตาลเจริญ ( 2555, หน๎า 99) ได๎กลําววํา เปูาหมายการผลิต และวิถีการลงทุน
เพ่ือการผลิต ประกอบไปด๎วย (1) ต๎นทุนการผลิต (2) สภาพของดินที่ท้าการเกษตร (3) การจ๎างงาน                
(4) เทคโนโลยีทางการผลิต (5) กรรมสิทธิ์ในที่ดิน (6) แหลํงน้้า (7) ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
(8) การขนสํงสินค๎า (9) ราคาและตลาดกลาง (10) ความชํวยเหลือจากรัฐและเอกชน 

จากกรณีศึกษาต๎นทุนการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ จารุวรรณ รัตนาโสภา (2552, หน๎า 
89) ได๎แบํงต๎นทุนการผลิตออกเป็น 2 ประเภทคือ ต๎นทุนทางตรงคือ ต๎นทุนที่เกษตรกรน้าไปคิดเป็น
ต๎นทุนการผลิตในแตํละปีการผลิต ได๎แกํ การเตรียมดิน การก้าจัดวัชพืช ปุ๋ย เมล็ดพันธุ๑ ต๎นทุนแฝงคือ 
ต๎นทุนที่เกษตรกรไมํน้ามาคิดรวมกับต๎นทุนการผลิตหรือคิดไมํถึง ได๎แกํ คําเลี้ยงตอบแทนแรงงาน คําเลี้ยง
เจ๎าหน๎าที ่

ทั้งนี้จากการศึกษาของ ธนภร โชคศิริวัชร (2554, หน๎า 42-44) ได๎กลําวถึงต๎นทุนการ
ผลิตวํามีอยูํ 2 ประเภท คือ (1) ต๎นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ต๎นทุนหรือคําใช๎จํายที่ไมํมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลผลิต ได๎แกํ คําเสื่อมราคา (Depreciation) คือ คําใช๎จํายที่ตัดจากมูลคํา
ของสินทรัพย๑ที่กิจการใช๎ประโยชน๑ประจ้างวดของเครื่องมือ และอุปกรณ๑ทางการเกษตร เครื่องจักรที่ซื้อ
มาใช๎ในการผลิตซึ่งเมื่อใช๎งานไปได๎ระยะหนึ่งก็จะมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช๎งาน หรือตามปริมาณ
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การผลิต (2) ต๎นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต๎นทุนชนิดตํางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในสัดสํวน
โดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการผลิตจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต โดย
มูลคําของทรัพยากรนั้นสามารถวัดเป็นหนํวยเงินตราได๎ ประกอบด๎วย คําวัสดุการเกษตรที่ใช๎แล๎วหมดไป
ในการผลิต เชํน คําเมล็ดพันธุ๑ คําไถพรวน คําแรงงานในการก้าจัดวัชพืช คําแรงงานหวําน คําแรงงานดูแล
รักษา (ใสํปุ๋ย พํนยา รดน้้า) คําแรงงานเก็บเกี่ยว คําปุ๋ยเคมี คําปูนขาว คํายาปราบศัตรูพืชและแมลง คํา
วัสดุคลุมดิน (ฟางข๎าว) คําซํอมแซมอุปกรณ๑การเกษตร คําน้้ามัน เซ้ือเพลิงพํนยา และคําไฟฟูา 

ผู๎ศึกษาแบํงคําใช๎จํายในการผลิตออกเป็น 10 ประการได๎แกํ (1) คําเมล็ดพันธุ๑ ซึ่ง
ราคาแตกตํางกันไปตามคุณภาพ และบริษัทผู๎ผลิตและจ้าหนํายเมล็ดพันธุ๑  (2) คําไถพรวน เป็นการไถ
พรวนเพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่ส้าหรับการผลิตให๎สม่้าเสมอและก้าจัดวัชพืชเป็นขั้นตอนที่ส้าคัญเพ่ือให๎ได๎ผล
ผลิตสูง (3) คําแรงงาน แยกตามลักษณะงาน ได๎แกํ การหวํานเมล็ดพันธุ๑ การก้าจัดวัชพืช คําแรงงานบรรจุ
หีบหํอ การใสํปุ๋ย การพํนสารปราบศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งแรงงานสํวนใหญํเป็นแรงงานใน
ครัวเรือน ถ๎าเป็นแรงงานในท๎องถิ่นมีอัตราการจ๎าง คือวันละ 200 -300 บาท (4) คําปุ๋ย ได๎แกํ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
วิทยาศาสตร๑ ซึ่งการใสํปุ๋ยนั้นจะแบํงเป็นระยะ คือ ระยะเตรียมดินกํอนปลูก ระยะเพาะปลูก และกํอนเก็บ
เกี่ยว ซึ่งขึ้นอยูํกับประเภทของพืชที่ปลูก (5) คําปูนขาว เกษตรกรจะต๎องใช๎ปูนขาวในขั้นตอนการเตรียม
ดินเพ่ือปรับสภาพของดินในการปลูกครั้งตํอไป (6) คํายาปราบศัตรูพืชและแมลง ปริมาณการใช๎ของ
เกษตรกรจะแตกตํางกันไปตามลักษณะของศัตรูพืชผัก (7) คําวัสดุคลุมดิน ได๎แกํ ฟางข๎าว (8) คําซํอมแซม 
เครื่องมือและอุปกรณ๑การเกษตร เป็นการซํอมแซมเนื่องจากเสื่อมสภาพตามอายุการใช๎งาน  (9) คําน้้ามัน
เบนซินใช๎เพ่ือเดินเครื่องของเครื่องสูบน้้า และเครื่องพํนยาปราบศัตรูพืชและแมลง (10) คําไฟฟูาสูบน้้า 

งานวิจัยของ ธนภร โชคศิริวัชร (2554, หน๎า 42-44) ได๎ท้าการศึกษา ผลกระทบของ
ระบบการผลิตเกษตรกรเชิงพาณิชย๑ตํอกลุํมชาติพันธุ๑ม๎ง โดยท้าการศึกษาระบบการผลิตใน 4 มิติ ได๎แกํ 
(1) ระบบการผลิต (2) ตลาดสินค๎า ตลาดซื้อ-ขายผลผลิต (3) ด๎านแรงงาน (4) ทุน ผลการวิจัยดังกลําว             
สรุปได๎วํา ระบบการผลิตของกลุํมชาติพันธุ๑ม๎งเป็นระบบการผลิตเกษตรเชิงพาณิชย๑ที่เน๎นเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรอยํางก๎าวกระโดดตามวิถีการผลิตแบบทุนนิยม ซึ่งเห็นได๎จากการน้าเอาระบบกา รผลิต 
การตลาด แรงงาน และทุน มาใช๎อยํางเข๎มข๎น เพราะชาวม๎งต๎องการหารายได๎เพ่ือความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
ระบบเศรษฐกิจของชาวเขาเผําม๎งมีการเปลี่ยนแปลงจากการท้าเกษตรเพ่ือยังชีพไปเป็นการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของตลาดเป็นหลัก มีการน้าเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช๎ในกระบวนการ
ผลิตท้าให๎เกิดต๎นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น และด๎านสังคมวัฒนธรรมพบวํา ชาวเผาม๎งพ่ึงพากันน๎อยลง มีการรับเอา
วัฒนธรรมตํางๆ ภายนอกชุมชนเข๎ามามากขึ้น ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในได๎แกํ รายได๎ รายจําย กระบวนการ
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เรียนรู๎ และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยภายนอก ได๎แกํ นโยบายการพัฒนาของรัฐ 
การติดตํอสื่อสาร และความสัมพันธ๑กับภายนอก นอกจากนี้ยังพบวํา ผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้น
จากระบบการผลิตเกษตรเชิงพาณิชย๑ตํอชุมชนม๎งบ๎านทับเบิก ต้าบลวังบาล อ้าเภอหลํมเกํา จังหวัด
เพชรบูรณ๑ มีดังนี้ (1) ระดับการพ่ึงพาระบบตลาดภายนอกหมูํบ๎านชาวม๎งบ๎านทับเบิกมีระบบเศรษฐกิจที่
พ่ึงพากับตลาดภายนอกหมูํบ๎านสูง (2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ชาวม๎งบ๎านทับเบิกมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต รายได๎สํวนใหญํมาจากการท้าไรํกะหล่้าปลี (3) การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสะท๎อนได๎จากการแตํงกาย ภาพการแตํงกายที่สวยงามในอดีตของชาวม๎งเริ่มสูญ
หายไป คนสํวนใหญํจะสวมใสํชุดสมัยใหมํ 

จากผลการวิจัยข๎างต๎น สรุปได๎วํา ระบบการผลิตเกษตรเชิงพาณิชย๑ สํงผลกระทบตํอ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาวม๎งบ๎านทับเบิกเป็นอยํางมาก วิถีของชาวม๎งเปลี่ยนไป เริ่ม
จากชีวิตที่รีบเรํงขึ้น ต๎องท้าไรํแตํเช๎า และใช๎เวลาทั้งวันในไรํ เพ่ือหารายได๎ให๎เพียงพอกับคําใช๎จําย และ
เพ่ือสะสมทุนในการผลิตครั้งตํอไป ดังนั้น รูปแบบการเกษตรพึ่งตนเองจึงเริ่มที่จะหมดสิ้นไป 

เขมรัฐ เถลิงศรี และ สิทธิเดช พงศ๑กิจวรสิน (2555, หน๎า 5 9) ได๎ศึกษา ข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว๑ กลไกสูํความเหลื่อมล้้าในระดับท๎องถิ่น กรณีศึกษา : หํวงโซํการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ อ้าเภอ
เวียงสา จังหวัดนําน โดยงานวิจัยชิ้นนี้ มีกรอบแนวคิดในงานวิจัยวํา รายได๎ของเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว๑ ซึ่งขึ้นอยูํกับปัจจัยตําง ๆ เชํน ลักษณะการแขํงขันของตลาดปัจจัยการผลิต ลักษณะการซื้อขาย
ข๎าวโพด ผลผลิต ราคา และท้าเลที่ตั้ง เป็นต๎น ในขณะที่รายจํายในการเพาะปลูกของเกษตรกรจะขึ้นอยูํ
กับราคาปัจจัยการผลิต ที่มาของแหลํงทุน และท้าเลที่ตั้งเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยที่สํงผลตํอรายได๎ และรายจําย
นี้จึงเป็นตัวแปรส้าคัญที่ก้าหนดลักษณะการสะสมรายได๎ และความยากจนของเกษตรกร เกษตรกรที่
พบวําตนยากจนลง สํวนใหญํไมํสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต และวิถีชีวิตได๎ เนื่องจากเผชิญกับ
ข๎อจ้ากัดทั้งทางกายภาพ และทางโครงสร๎างของระบบการผลิต ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ถึงแม๎ภาครัฐจะมีการ
ด้าเนินนโยบาย ตํางๆ เพ่ือแก๎ไขปัญหาความยากจนให๎กับเกษตรกร นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวํา 
โครงสร๎างการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ประกอบด๎วยผู๎เกี่ยวข๎องหลัก ได๎แกํ เกษตรกร ผู๎รับจ๎างสี -ขนสํง       
ผู๎รวบรวมผลผลิต และโรงอาหารสัตว๑ 

สุขใจ ตอนปัญญา (2554, หน๎า 3 4) สนใจศึกษาเฉพาะวิถีการผลิตในสํวนของ 
ต๎นทุน และผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข๎าวของเกษตรกร หมูํ 5 ต้าบลหัวดง อ้าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
โดยให๎ความหมายของต๎นทุน หมายถึง ต๎นทุนทั้งสิ้นที่ใช๎ในการปลูกข๎าว และแปรสภาพให๎เป็นข๎าวเปลือก
พร๎อมจ้าหนําย สํวนผลตอบแทน หมายถึง อัตราก้าไรตํอต๎นทุน อัตราก้าไรตํอยอดขาย อัตราผลตอบแทน
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จากเงินทุน (ROI) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย๑ (ROA) ต๎นทุน พิจารณาในเรื่องของ ต๎นทุนตาม
สํวนประกอบของผลิตภัณฑ๑ คือ คําวัตถุดิบ คําแรงงาน คําใช๎จํายในการผลิต สํวนผลตอบแทน ก้าไร
(ขาดทุน) สุทธิ คือ รายได๎ หักต๎นทุนขาย ก้าไรขั้นต๎น หักคําใช๎จํายในการด้าเนินงาน ก้าไรสุทธิ 

สุวัฒน๑ เรื่องศิลป์ (2557, หน๎า 9) ได๎ศึกษาถึง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการ
ผลิตของชาวนาไทย ในต้าบลคูขุด อ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหวําง พ.ศ. 2504-2556 โดยวิถีการ
ผลิตในงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึง เทคโนโลยี ความรู๎ ข๎อมูลขําวสาร ที่ใช๎ในการประกอบอาชีพ ซึ่งผลการวิจัย
พบวํา ชาวนาไทยได๎ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต มีการใช๎เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน และแรงงานสัตว๑มาก
ขึ้น ชาวนาสํวนใหญํใช๎ปุ๋ยเคมี ยาฆําแมลงหรือศัตรูพืชอ่ืนๆ แทนการใช๎ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย๑ และวิธีการ
ก้าจัดแมลงหรือศัตรูพืชตามแบบรพบุรุษ ท้าให๎ชาวนามีคําใช๎จํายในการท้านามากขึ้น ในขณะที่รายได๎จาก
การท้านาไมํคุ๎มคํากับการลงทุน ท้าให๎ชาวนามีหนี้สิ้นเพ่ิมขึ้น และชาวนาจ้านวนไมํน๎อยต๎องสูญเสียที่ดิน
ท้ากินไปในที่สุด 

กลําวโดยสรุป จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง กับวิถีการผลิตของเกษตรกรพบวํา 
(1) วิถีการผลิตมีความหมายคล๎ายกับขบวนการผลิต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิต ได๎แกํ ที่ดิน 
แรงงาน ทุน ให๎เป็นผลผลิต หรืออาจพิจารณาได๎ 4 มิติ ได๎แกํ ระบบการผลิต ตลาด แรงงาน ทุน (2) อาจ
แบํงปัจจัยการผลิตได๎เป็นปัจจัยคงที่ ที่ไมํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ ในชํวงระยะเวลาสั้น ๆ ได๎แกํ ที่ดิน ทุน 
เครื่องจักร และปัจจัยผันแปร ได๎แกํ ปัจจัยการผลิตที่สามารถ เปลี่ยนแปลงได๎ ได๎แกํ แรงงาน วัตถุดิบ   
(3) วิถีการผลิตทางเกษตร เป็นการพิจารณาถึง ต๎นทุนการผลิต สภาพที่ดินที่ท้าการเกษตร การจ๎างงาน 
เทคโนโลยีการผลิต กรรมสิทธ๑ที่ดิน แหลํงน้้า การขนสํงการผลิต ราคา และตลาด การชํวยเหลือจาก
หนํวยงานตําง ๆ ในสํวนของต๎นทุนในการผลิตนั้น สามารถวิเคราะห๑แยกออกเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ ต๎นทุน
คงที่ อาทิ ความเสื่อมราคา เป็นต๎นทุนในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณ๑ทางการเกษตร กับต๎นทุนผันแปร 
ได๎แกํ ต๎นทุนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ในกระบวนการผลิต จนถึงเก็บเกี่ยว หรืออาจวิเคราะห๑ ใน 3 มิติ 
ได๎แกํ คําวัตถุดิบ คําแรงงาน และคําใช๎จํายในการผลิต 

1.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง  
เศรษฐศาสตร๑การเกษตรมีแนวคิดที่กลําวถึงการตัดสินใจการผลิตภายใต๎ความเสี่ยง

และความไมํแนํนอน (บรรลุ พุฒิกร และคณะ, 2549, หน๎า 131) โดยความเสี่ยง (Risk) หมายถึง 
เหตุการณ๑ในอนาคตที่ผู๎ผลิตสามารถคาดคะเนเหตุการณ๑นั้นได๎วําจะมีโอกาสเกิดหรือไมํ โดยใช๎ความนําจะ
เป็น ด๎วยการน้าเอาเหตุการณ๑หรือข๎อมูลจากอดีตมาชํวยพิจารณาตัดสินใจ สํวนความไมํแนํนอน 
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(Uncertainty) หมายถึง เหตุการณ๑ในอนาคตที่ผู๎ผลิตไมํสามารถคาดคะเนโอกาสที่จะเกิดขึ้นได๎ ผู๎ผลิตไมํ
ทราบทั้งความนําจะเป็น และผลลัพธ๑ 

ประยงค๑ เนตยารักษ๑ (2550, หน๎า 76) ได๎แบํงความเสี่ยงออกเป็น 2 สํวนคือ ความ
เสี่ยงทางด๎านผลผลิต จึงเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่อยูํนอกเหนือการควบคุมของเกษตรกร และ
ปัจจัยเหลํานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได๎ เชํน อากาศแปรปรวน ฝนแล๎ง ความเสี่ยงประเภทที่สองคือ ความเสี่ยง
ด๎านราคา เนื่องจากราคาสินค๎ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุปสงค๑ และอุปทาน 
ลักษณะดังกลําวจึงเป็นความเสี่ยงในการผลิตสินค๎าเกษตร 

หลักการตัดสินใจท้าการผลิตภายใต๎ความเสี่ยงประกอบไปด๎วยหลัก 3 ประการคือ 
(บรรลุ พุฒิกร และคณะ, 2549, หน๎า 131) ประการที่ 1 ต๎องมีโอกาสหรือทางเลือกหลายทางเลือกในการ
ตัดสินใจท้าการผลิต เชํน ทางเลือกในการใช๎ข๎าวหลายพันธุ๑ การใช๎ปุ๋ยในปริมาณตํางๆ ประการที่ 2 มี
เหตุการณ๑หรือสถานการณ๑เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจ เชํน เหตุการณ๑ภาวะฝนแล๎ง น้้าทํวมที่ผํานมา
ในอดีต เป็นต๎น และประการที่ 3 มีผลลัพธ๑ หรือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในแตํละทางเลือก 
เชํน ได๎ก้าไร หรือขาดทุน เป็นปริมาณเทําไรจากการเลือกใช๎ปุ๋ยตํอไรํในปริมาณท่ีแตกตํางกัน 

โดยหลักการตัดสินใจผลิตภายใต๎ความเสี่ยง อาศัยเทคนิคการกระจายโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นคือ (1) วิธีคําสูงสุดของคําต่้าสุด (Maximum) เป็นวิธีการที่ผู๎ผลิตตัดสินใจจากผลตอบแทนที่ต่้า
ที่สุดในแตํละทางเลือก และผู๎ผลิตจะท้าการเลือกเหตุการณ๑ที่ให๎ผลตอบแทนมากที่สุดในบรรดา
ผลตอบแทนต่้าสุดเป็นการมองในเชิงอนุรักษ๑นิยม (2) วิธีคําสูงสุดของคําสูงสุด (Maxima) เป็นวิธีเลือก
ทางเลือกในการผลิตโดยพิจารณาจากผลตอบแทนสูงสุดในแตํละทางเลือก แล๎วเลือกทางเลือกที่ท้าให๎
ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งตรงกันข๎ามกับวิธีแรก เป็นการมองเหตุการณ๑ในแงํดี (3) วิธีนําจะเป็นเทํากัน 
(Equally Likely State) เป็นวิธีการค้านวณคําเฉลี่ยเลขคณิตอยํางงํายของแตํละทางเลือก แล๎วตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่ให๎คําผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด โดยสมมติฐานวําทุกเหตุการณ๑มีโอกาสเกิดขึ้นเทํากันหมด 
วิธีการนี้เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีทุนมาก เนื่องจากให๎ผลตอบแทนสูงแตํมีความแปรปรวนสูงเชํนเดียวกัน 
(4) วิธีนําจะเป็นสูงสุด (Most Likely State) รายได๎สุทธิของแตํละทางเลือกของเหตุการณ๑ที่มีความนําจะ
เป็นสูงสุด (5) วิธีคําคาดคะเนสูงสุด (Maximize Expected Value) เป็นการพิจารณาทางเลือกที่ให๎คํา
รายได๎สุทธิตํอไรํ ที่คาดวําจะได๎รับสูงสุด 

ทั้งนี้ บรรลุ พุฒิกร และคณะ (2549, หน๎า 137-139) ได๎เสนอวิธีการในการจัดการ
เพ่ือแก๎ไขปัญหาความเสี่ยงไว๎หลายประการได๎แกํ (1) การประกันพืชผล (Crop insurance) (2) การผลิต
แบบผสมผสาน (Diversification) (3) การเลือกกิจกรรมที่มีความคลํองตัว (Flexibility) หมายถึง 
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กิจกรรมที่ผู๎ผลิตหรือเกษตรกรสามารถปรับปรุงการด้าเนินธุรกิจได๎งําย ทั้งความคลํองตัวด๎านเวลา เชํน 
ปลูกพืชที่ล๎มลุกมากกวําปลูกพืชยืนต๎น เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได๎งําย ความคลํองตัวในด๎านเงินทุน 
เชํน เชํามากกวําซื้อ เพราะไมํต๎องลงทุนระยะยาว ความคลํองตัวในด๎านผลิตผล เชํน ปลูกพืชที่สามารถ
เก็บรักษาได๎นาน หรือสามารถน้าไปแปรรูปได๎ (4) การรักษาสภาพคลํอง เชํน ทรัพย๑สินบางอยําง สามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได๎งําย มีความคลํองตัวในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกิจการเพ่ือแก๎ไข
สถานการณ๑ความเสี่ยงและความไมํแนํนอนได๎รวดเร็วขึ้น โดยมีวิธีการ 3 วิธีคือ การรักษาวงเงินเครดิต
เงินกู๎บางสํวนไว๎ การถือทรัพย๑สินสํวนหนึ่งในรูปของพันธบัตรรัฐบาล การ เก็บรักษาและส้ารวจผลิตผล
ฟาร๑มบางสํวนที่มีความคลํองตัวในการจ้าหนําย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดในกรณีที่จ้าเป็น (5) การเก็บ
ส้ารองปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญเป็นการส้ารองเพ่ือใช๎ในชํวงขาดแคลน (6) การตกลงท้าสัญญาซื้อขาย
ลํวงหน๎า (7) การจัดการด๎านการผลิต เชํน การเลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม อาทิ การชลประทาน การ
ลงทุนในเรื่องเครื่องจักรกล การเลือกพืชพันธุ๑ที่ทนทานตํอสิ่งแวดล๎อม (8) การศึกษาเพ่ือชํวยในการ
ตัดสินใจ (9) การจัดการเตรียมผู๎ชํวยงาน (10) การปรับเปูาหมายการด้าเนินกิจการ เชํน จากก้าไรสูงสุด 
เป็นเทําทุนเป็นการผลิตในชํวงวิกฤติ (11) การด้าเนินงานของรัฐบาล จากโครงการชํวยเหลือตํางๆ  

นอกจากนี้ ประยงค๑ เนตยารักษ๑ (2550, หน๎า 81) ยังเพ่ิมเติมในเรื่องของการขาย
เหมาเพ่ือชํวยลดความเสี่ยงทั้งด๎านราคาและปริมาณผลผลิต และความคลํองตัวในการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิต เป็นการผลิตสินค๎าอ่ืนทดแทนได๎ทันทีเม่ือผลผลิตเสียหาย เพ่ือชํวยลดความเสียหายลงได๎บ๎าง เชํน ถ๎า
ไกํตาย ก็สามารถเลี้ยงสัตว๑อ่ืนแทนได๎ 

ส้าหรับทัศนคติของเกษตรกรตํอความเสี่ยง ประยงค๑ เนตยารักษ๑ (2550, หน๎า 76-
77) ระบุวํา เนื่องจากเกษตรกรมีภูมิหลังแตกตํางกัน มีประสบการณ๑ ระดับการศึกษา อายุและฐานะทาง
เศรษฐกิจแตกตํางกัน ความแตกตํางดังกลําวจึงท้าให๎เกษตรกรมีทัศนคติตํอความเสี่ยงแตกตํางกันใน 3 
กลุํมคือ (1) กลุํมที่ไมํชอบความเสี่ยง เป็นกลุํมคนที่จะเลือกตัดสินใจหรือท้าอะไรไมํมีความเสี่ยงหรือเสี่ยง
น๎อย (2) กลุํมที่ชอบความเสี่ยง เป็นกลุํมที่มีความพอใจในการท้ากิจกรรมที่ให๎รายได๎มากๆ ถึงแม๎จะมี
ความเสี่ยงที่จะได๎หรือไมํได๎รายได๎ดังกลําวก็ตาม และ (3) กลุํมที่เป็นกลางตํอความเสี่ยง เป็นกลุํมที่ไมํน้า
สภาวะความเสี่ยงเข๎ามาเกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจท้ากิจกรรมตํางๆ ของตน จึงเลือกผลิตสินค๎าที่ท้าให๎ตน
ได๎รับก้าไรสูงสุด 

นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยกับพบวําการศึกษาแผนการผลิตพืชที่เหมาะสม
ภายใต๎ความเสี่ยงของอินทิรา พันธาสุ และ จักรกฤษณ๑ (2556) หากเกษตรกรยอมรับรายได๎คาดหวังสูง 
แสดงถึงลักษณะการชอบความเสี่ยงสูง แผนการผลิตที่เหมาะสมในกรณีนี้ ควรเน๎นการปลูกพืชที่ได๎
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ผลตอบแทนตํอไรํสูง เชํน กะเทียม ถั่วลิสง เป็นต๎น ซึ่งจะท้าให๎มีรายได๎สูง  แตํเสี่ยงกับการผันผวนของ
รายได๎ในทางตรงข๎าม กรณีที่เกษตรกรคาดหวังรายได๎ต่้าหรือกรณีไมํชอบความเสี่ยง เกษตรกรควรเน๎น
ปลูกพืชที่มีความแปรปรวนด๎านราคาต่้า เชํน ข๎าวโพด และข๎าว เป็นต๎น ดังนั้นการตัดสินใจทํามกลาง
ความเสี่ยงจึงขึ้นอยูํกับวํามีความคาดหวังตํอรายได๎สูงหรือต่้า 

ปุรวิชญ๑ พิทยาภินันท๑ และคณะ (2558) ได๎ท้าการศึกษา ปัจจัยก้าหนดการตัดสินใจ
เลือกระบบการผลิตปาล๑มน้้ามันของเกษตรกรในอ้าเภออําวลึก จังหวัดกระบี่พบวํา การท้าสวนปาล๑ม
น้้ามันเป็นการเกษตรที่ส้าคัญของอ้าเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ มีรูปแบบของระบบการผลิตปาล๑มน้้ามัน
ของเกษตรกรในพ้ืนที่มีทั้งหมด 7 ระบบ คือ (1) ระบบการผลิตปาล๑มน้้ามัน-ยางพารา (2) ระบบการผลิต
ปาล๑มน้้ามัน (3) ระบบการผลิตปาล๑มน้้ามัน-ผัก (4) ระบบการผลิตปาล๑มน้้ามัน-ผลไม๎ (5) ระบบการผลิต
ปาล๑มน้้ามัน-ยางพารา-ผัก (6) ระบบการผลิตปาล๑มน้้ามัน-ยางพารา-ผลไม๎ และ (7) ระบบการผลิตปาล๑ม
น้้ามัน-ยางพารา-ผัก-ผลไม๎ ดังนั้นเกษตรกรในอ้าเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ จึงได๎ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
ให๎มีความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกมากขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกษตรกรไมํสามารถควบคุมได๎ ปลูก
ปาล๑มน้้ามันรํวมกับพืชชนิดอ่ืน โดยเกษตรกรนิยมระบบการผลิตปาล๑มน้้ามันรํวมกับยางพารามากที่สุด 
โดยตัวแปรพ้ืนที่ถือครอง รายได๎ของครัวเรือน รายได๎จากการท้าสวนปาล๑มน้้ามัน และจ้านวนการเข๎ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการท้าสวนปาล๑มน้้ามันเป็นปัจจัยก้าหนดการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตปาล๑มน้้ามัน
ของเกษตรกรอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

สาธิต อดิตโต (2558, หน๎า 285-294) ได๎ท้าการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู๎ความ
เสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงทางการเกษตรของเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวในจังหวัดขอนแกํน จากผล
การศึกษา พบวํา เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวในเขต และนอกเขตชลประทานของจังหวัดขอนแกํน ให๎ความส้าคัญ
กับความเสี่ยงทางการเกษตรบางชนิดที่แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ ความเสี่ยงจากปริมาณฝนที่
ตกมากเกินไปท้าให๎เกิดน้้าทํวม และความเสี่ยงจากโรคแมลงที่มีผลกระทบตํอพืช และสัตว๑ในฟาร๑ม เป็น
ความเสี่ยงที่ส้าคัญกับเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวในเขตชลประทาน สํวนความเสี่ยงจากฝนทิ้งชํวงท้าให๎เกิดภัย
แล๎ง เป็นความเสี่ยงที่มีความส้าคัญส้าหรับเกษตรกรนอกเขตชลประทาน โดยเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวในเขต 
และนอกเขตชลประทานของจังหวัดขอนแกํน มีกลยุทธ๑การจัดการความเสี่ยงทางการเกษตรในฟาร๑มที่
แตกตํางกัน เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวในเขตชลประทาน ให๎ความส้าคัญกับกลยุทธ๑การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ๑พืช 
และอาหารสัตว๑ และการซ้ือเครื่องจักร ทางการเกษตรเพ่ือทดแทนแรงงานคน ในขณะที่เกษตรกรผู๎ปลูก
ข๎าวนอกเขตชลประทานให๎ความส้าคัญกับการขุดบํอหรือสระกักเก็บน้้าไว๎ใช๎ในฟาร๑ม และเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ๑พืช และอาหารสัตว๑ นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวํา ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมบางประการ
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ของเกษตรกร เชํน อายุของเกษตรกร และสถานที่ตั้งของฟาร๑มเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอการรับรู๎ความ
เสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงทางการเกษตร อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

วิภาวี ฐิตินันทพันธุ๑ (2559) ได๎ท้าการประเมินการตัดสินใจซื้อประกันภัยพืชผลของ
เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวนาปีพบวํา ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยข๎าวนาปีของกระทฝักการ
คลัง ที่เป็นปัจจัยเชิงลบ ได๎แกํ ความสามารถในการรับมือกับอุทกภัย สํวนปัจจัยที่สํงผลในเชิงบวก ได๎แกํ 
การศึกษาสูงสุด และรายได๎จากการปลูกข๎าว 

กลําวโดยสรุป ผลจากการศึกษา แนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจภายใต๎ความเสี่ยง
สามารถสรุปได๎วํา  

1) ความไมํมั่นคงทางการผลิตสามารถจ้าแนกได๎เป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยง 
(Risk) เป็นเหตุการณ๑ในอนาคตที่ผู๎ผลิต สามารถคาดคะเนเหตุการณ๑ได๎วําจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไมํ โดย
อาศัยความนําจะเป็น สํวนความไมํแนํนอน (Uncertainty) หมายถึง เหตุการณ๑ในอนาคตที่ผู๎ผลิตไมํ
สามารถคาดคะเนโอกาสที่จะเกิดข้ึนได๎ (บรรลุ พุฒิกร และคณะ, 2549) 

2) ความเสี่ยงด๎านผลผลิตมี 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงทางด๎านผลผลิต เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่อยูํนอกเหนือการควบคุมของเกษตรกร และอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได๎ ความเสี่ยงอีก
ประเภท ได๎แกํ ความเสี่ยงด๎านราคา (ประยงค๑ เนตยารักษ๑, 2550) 

3) หลักในการตัดสินใจท้าการผลิตภายใต๎ความเสี่ยงมี 3 ประการคือ ประการที่ 1 
ต๎องมีโอกาสหรือทางเลือกหลายทางเลือกในการตัดสินใจท้าการผลิต ประการที่ 2 มีเหตุการณ๑หรือ
สถานการณ๑เข๎ามาเก่ียวข๎องกับการตัดสินใจ และประการที่ 3 มีผลลัพธ๑ หรือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ (บรรลุ พุฒิกร และคณะ, 2549, หน๎า 131) 

4) วิธีการในการจัดการความเสี่ยงมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประกันพืชผล การ
ผลิตแบบผสมผสาน (3) การเลือกกิจกรรมที่มีความคลํองตัว การรักษาสภาพคลํอง การเก็บส้ารองปัจจัย
การผลิตที่ส้าคัญ การตกลงท้าสัญญาซื้อขายลํวงหน๎า การจัดการด๎านการผลิต การศึกษาเพ่ือชํวยในการ
ตัดสินใจ การจัดการเตรียมผู๎ชํวยงาน 

5) ทั้งนี้การตัดสินใจในการจัดการด๎านความเสี่ยงขึ้นอยูํกับความแตกตํางของภูมิหลัง
เกษตรกร อาทิ อายุ ประสบการณ๑ ระดับการศึกษา จ้านวนพ้ืนที่ถือครอง รายได๎ของครัวเรือน การ
ฝึกอบรมเป็นต๎น 
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1.4.3 แนวคิดในการปรับตัวของเกษตรกร 
เนื่องจากเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่อยูํทํามกลางความกดดันตําง ๆ ทั้งจากปัจจัย

ทางด๎านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด๎านอิทธิพลของสถานการณ๑ทางธรรมชาติ ซึ่งเกษตรกรไมํสามารถคาดการณ๑
สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มีความแปรปรวนอยูํตลอดเวลาได๎ ดังนั้นเกษตรกรจึงมี
การปรับตัวในลักษณะตํางๆ เพ่ือให๎สามารถอยูํรอดได๎ โดยสาระส้าคัญในการปรับตัวของเกษตรกรมี
ดังตํอไปนี้ 

(1) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของเกษตรกร  
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการปรับตัวของเกษตรกรพบวํา ประกอบไป

ด๎วย (1) ปัจจัยด๎านสภาพอากาศซึ่งประกอบไปด๎วยอุณหภูมิ ปริมาณน้้าฝน ความชื้นในดิน ความยาวนาน
ของฤดูกาล ความถี่ ความรุนแรงของการเกิดปรากฏการณ๑ที่ผิดปกติทางสภาพภูมิอากาศ เชํน ฝนตกหนัก 
การเกิดพายุลูกเห็บ ความร๎อน ความยาวนานของฤดูหนาว และสภาวะแห๎งแล๎ง (Chieti et al., 1997 
อ๎างถึงใน R. Bryant, C., et al) (2) ปัจจัยด๎านสังคมประกอบไปด๎วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สภาพของ
ครอบครัวและลักษณะของประชากร เงื่อนไขทางด๎านการตลาด การใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม (3) ปัจจัย
ทางด๎านการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร (4) ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด๎วย แหลํงทุน ราคา
ผลผลิต ต๎นทุนในการผลิต และการได๎รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาล โดยรัฐบาลจะให๎การสนับสนุนทางด๎าน
เทคโนโลยีทางการเกษตร แหลํงทุนที่เกษตรกรสามารถน้ามากู๎เงินลํวงหน๎าเพ่ือใช๎ในกิจกรรมทาง
การเกษตรได๎อยํางตํอเนื่อง 

(2) พฤติกรรมการปรับตัวของเกษตรกร 
(2.1) กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรภายใต๎ความเสี่ยงตําง ๆ เกิดขึ้น

เนื่องจากในกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกร เกษตรกรจะพบปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ เนื่องจากมี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ ได๎แกํ เปูาหมาย ทัศนคติในการผลิต คํานิยม แรงจูงใจ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงได๎มีการสร๎างแบบจ้าลองและเทคนิควิธีการตําง ๆ เพ่ือใช๎ในการอธิบาย
กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกร โดยใช๎ทฤษฎีเกม (Game theory) ซึ่งจะมีข๎อก้าหนดภายใต๎ความ
เสี่ยง และความไมํแนํนอนทางการเกษตร โดยเกณฑ๑ที่เกษตรกรใช๎ในการตัดสินใจมีอยูํด๎วยกัน 5 ประการ 
(“แนวคิดการปรับตัวของเกษตรกร.“ 2551) (1) เกณฑ๑ต่้าสุด เกษตรกรจะเลือกเอาวิธีการในการผลิตที่ท้า
ให๎เกิดผลเสียตํอผลผลิตน๎อยที่สุด หรือการท้าให๎ต๎นทุนในการผลิตต่้าสุด เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่ดีที่สุด  (2) 
เกณฑ๑คําเฉลี่ยต่้าสุด เกษตรกรจะน้าเอาวิธีการนี้ไปใช๎ในการตัดสินใจในกรณีที่เกษตรกรไมํรู๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
พ้ืนที่ทางการเกษตร โดยเกษตรกรจะเรียนรู๎ และได๎รับข๎อมูลจากคนในพ้ืนที่ จึงน้ามาใช๎ในการตัดสินใจ  
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(3) เกณฑ๑โอกาสที่ดีที่สุด เนื่องจากเกษตรกรไมํสามารถที่จะคาดหวังได๎วําจะเกิดสิ่งที่ดี และสิ่งที่ไมํดีใน
การท้าเกษตรอยํางไร อยํางไรก็ตามเกษตรกรจะคาดหวังวําจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นในทางที่ดี (4) เกณฑ๑ความ
เสียใจน๎อยที่สุด เกษตรกรพยายามเลือกเอาวิธีการที่จะท้าให๎ผิดหวังน๎อยที่สุด โดยมีข๎อแม๎วําสามารถ
คาดการณ๑สภาพแวดล๎อมได๎ถูกต๎อง (5) เกณฑ๑ผลประโยชน๑มากที่สุด เกษตรกรจะเลือกปลูกพืชชนิดที่ให๎
ผลประโยชน๑สูงสุด 

(2.2) พฤติกรรมการปรับตัวของเกษตรกรขึ้นอยูํกับระยะเวลาที่ใช๎ ซึ่งประกอบไป
ด๎วยการปรับตัวระยะสั้น และการปรับตัวระยะยาว 

(2.3) พฤติกรรมการปรับตัวที่พิจารณาจากลักษณะทางพ้ืนที่มี 2 ลักษณะ คือ 
การปรับตัวแบบอยูํในเฉพาะที่ และการปรับตัวแบบแพรํกระจายไปโดยทั่วไป ซึ่งเกษตรกรมีการปรับตัว
ทางการเกษตร 11 ลักษณะ ได๎แกํ 

(2.3.1) การสร๎างความหลากหลายในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 
เกษตรกรจะเปลี่ยนจากปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาสูํการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว๑ในแบบที่มีความหลากหลายเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือให๎สามารถตอบสนองตํอความต๎องการที่หลากหลายของผู๎บริโภค การเพ่ิมความเข๎มในการ
ผลิตท้าได๎ด๎วยการเพ่ิมรอบการผลิต การเพิ่มปุ๋ยและสารเคมีเข๎าไปในการผลิตท้าให๎ผลผลิตทางการเกษตร
สามารถผลิตได๎ทันกับชํวงเวลาที่ต๎องการท้าให๎เกิดก้าไรแกํเกษตรกรอยํางสูงสุด 

(2.3.2) การเปลี่ยนชนิดของพืชหรือสัตว๑ เพ่ือให๎สอดรับกับสภาพพ้ืนที่ 
สภาวะการตลาด และการพัฒนาของเทคโนโลยีเพ่ือให๎เกษตรกรสามารถที่จะผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ
ออกมาสูํตลาด เพ่ือเป็นการลดต๎นทุนและเวลาในการผลิตของเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

(2.3.3) การลดความเสี่ยงทางการตลาดด๎วยการศึกษาความต๎องการทางการ
ตลาดตํอผลผลิตทางการเกษตร การเน๎นคุณภาพของสินค๎ามากกวําปริมาณในการผลิตในแตํละรอบการ
ผลิต ซึ่งจะสํงผลท้าให๎สินค๎าทางการเกษตรมีราคาที่ดีขึ้นกวําสินค๎าชนิดเดียวกัน เชํน สินค๎าจากโครงการ
หลวง 

(2.3.4) การเปลี่ยนชํวงเวลาในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร การ
ปรับเปลี่ยน การไถพรวนดินมาเป็นแบบการอนุรักษ๑ความชื้น และความอุดมสมบูรณ๑ของดิน การผลิตผล
ผลิตที่มีความหลากหลาย 

(2.3.5) การลงทุนจากแหลํงเงินทุนสาธารณะเพ่ือน้ามาใช๎ในการพัฒนา
แหลํงน้้าเพ่ือการเกษตร การปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกให๎มีความอุดมสมบูรณ๑ 
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(2.3.6) การพัฒนาพันธุ๑พืชชนิดใหมํที่มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น โดยการ
สร๎างพันธุ๑พืชชนิดใหมํที่ให๎ผลผลิตมากกวําเดิม สามารถที่จะเจริญเติบโตได๎ดีในสภาพที่ลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ต๎องการของตลาด 

(2.3.7) การลดต๎นทุนการผลิตที่สูง ซึ่งเกิดจากอัตราคําจ๎างแรงงาน ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรยังเป็นที่ส้าคัญในระดับต๎น ๆ ของเกษตรกร ท้าให๎ต๎นทุนการผลิต
เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเกษตรกรจะท้าการปรับตัวโดยใช๎แรงงานจากเครื่องจักรแทนการจ๎างแรงงานคน  จะพบใน
กรณีท่ีเกษตรกรท้าการเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญํซึ่งเป็นการประหยัดคําใช๎จํายในการลงทุนทางการเกษตร  

(2.3.8) การลดขั้นตอนในการผลิตเพ่ือลดการใช๎แรงงานคน ซึ่งจะสํงผลท้าให๎
เกิดต๎นทุนในการผลิตที่สูงตามมา โดยที่เกษตรกรจะท้าการเปลี่ยนวิธีการปลูกพืช พันธุ๑พืช เชํน การท้านา
ด้าที่ต๎องใช๎แรงงานคนมาก ท้าให๎มีต๎นทุนในการผลิตที่สูง ตํอมาเมื่อมีการขาดแคลนแรงงานในภาค
การเกษตร ท้าให๎คําแรงสูงขึ้น เกษตรกรจึงเปลี่ยนวิธีการท้านามาเป็นนาหวําน ท้าให๎สามารถลดขั้นตอน
ของการผลิตที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎แรงงานคนได๎มากข้ึน 

(2.3.9) การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให๎เข๎ากับสภาพปัจจุบัน เชํน 
การปรับชํวงเวลาในการผลิตให๎มีความเหลื่อมล้้ากับชํวงเวลาการผลิตเดิม เพ่ือให๎สามารถน้าผลผลิตไปขาย
ในตลาดแล๎วท้าก้าไรให๎เกษตรกร หรืออยํางน๎อยเกษตรกรก็จะไมํประสบกับภาวะขาดทุน หรืออาจเลือก
ทางเลือกในการเพ่ิมมูลคําของผลผลิตทางการเกษตรโดยใช๎กระบวนการแปรรูปผลผลิต ซึ่งจะท้าให๎
เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได๎ในราคาที่สูงกวําราคาผลผลิตที่มีอยูํในท๎องตลาดเวลานั้น 

(2.3.10) การยอมรับนวัตกรรม ลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร 
สามารถจ้าแนกได๎เป็น 5 กลุํม (“แนวคิดการปรับตัวของเกษตรกร”. 2551) คือ กลุํมผู๎บุกเบิก 
(Innovator) เป็นกลุํมคนที่มีความรู๎ มีสถานภาพทางสังคมอยูํในระดับสูง เป็นผู๎น้าทางความคิดของสังคม 
ไมํยึดติดกับแนวคิดเดิม กล๎าเสี่ยง มีความกระตือรือร๎นในการค๎นหานวัตกรรมใหมํเข๎ามาในชุมชน มีการ
ติดตํอสื่อสารเป็นเครือขํายกับบุคคลที่มีลักษณะเป็นผู๎บุกเบิกเชํนเดียวกัน มีความอดทน และสามารถ
จัดการกับความเสี่ยงของความไมํแนํนอนของตัวนวัตกรรมได๎ เป็นอยํางดี  กลุํมผู๎ยอมรับกํอน           
(Early adopters) เป็นกลุํมที่มีความเป็นผู๎น้าของระบบสังคม ประสบความส้าเร็จในการด้าเนินกิจกรรม
ด๎านตํางๆ มากํอน คนในสังคมให๎ความนับถือ สามารถอธิบายและให๎ความรู๎กับคนในสังคมเกี่ยวกับ
รูปแบบของนวัตกรรมใหมํ เพ่ือให๎คนในสังคมเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และยอมรับนวัตกรรมในอนาคต 
กลุํมผู๎ยอมรับสํวนใหญํ (Early Majority) เป็นกลุํมที่ต๎องใช๎เวลาในการพิจารณาถึงผลดีและผลเสียของ
นวัตกรรม ซึ่งจะดูตัวอยํางจากกลุํมผู๎บุกเบิกและกลุํมที่ยอมรับแล๎ว กลุํมผู๎ยอมรับช๎า (Late Majority) 
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กลุํมนี้ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยูํในตัวของนวัตกรรม ซึ่งได๎มีการศึกษาจากกลุํมอ่ืน ๆ ข๎างต๎น แตํยัง
ไมํแนํใจในผลที่เกิดขึ้น ท้าให๎ไมํกล๎าตัดสินใจด๎วยตัวเอง และที่ส้าคัญเป็นกลุํมที่ไมํสนใจติดตามขําวสารที่
เข๎ามาใหมํ กลุํมสุดท๎ายได๎แกํ กลุํมผู๎ยอมรับล๎าหลัง (Laggards) เป็นกลุํมหัวโบราณที่ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมดั้งเดิมอยํางเหนี่ยวแนํน แยกตัวออกจากสังคม โดยยึดแนวทางในอดีตเป็นหลักในการ
ด้าเนินกิจกรรม การหารายได๎การท้ากิจกรรมจากนอกภาคการเกษตร เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปรับตัว
ทางการเกษตรเพ่ือสร๎างรายได๎ ได๎แกํ การประกอบอาชีพค๎าขาย การรับจ๎างใช๎แรงงานเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล
เก็บเกี่ยวผลผลิต การเดินทางออกนอกพ้ืนที่เพ่ือท้างานสร๎างรายได๎เพ่ือน้าเงินทุนมาประกอบกิจกรรม
ทางการเกษตรในชํวงฤดูกาลผลิตที่จะถึง และน้ามาใช๎จํายในชีวิตประจ้าวันในชํวงที่ ไมํมีรายได๎จาก
กิจกรรมทางการเกษตร (มณีมัย ทองอยูํ, 2546) การสํงให๎บุตรหลานศึกษาตํอระดับสูงและสํงเงินจากการ
ประกอบอาชีพมาให๎ภาคเกษตรเพ่ือใช๎เป็นทุนในการประกอบอาชีพเกษตร ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
สร๎างรายได๎นอกภาคเกษตรกรรม (ปิ่นแก๎ว เหลืองอรํามศรี, 2551) 

ดังกรณีงานของ กัลยาลักษณ๑ วิเศษทักษ๑ (2557, หน๎า 58) ที่พบวํา ชาวนาได๎มีการ
สร๎างความหลากหลายในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร  ด๎วยการเปลี่ยนจากการท้านาเพียงอยํางเดียวมา
เป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว๑ในแบบที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การเพ่ิมความเข๎มในการผลิตข๎าว 
ด๎วยการเพ่ิมรอบการปลูกข๎าว (1) การจัดการด๎านการผลิต ได๎แกํ การเปลี่ยนพันธุ๑ข๎าวการเปลี่ยนแปลง
พันธุ๑ข๎าวที่สามารถให๎ผลผลิตได๎มากกวําเดิม การใช๎พันธุ๑ข๎าวที่มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้นเพ่ือใช๎ในการ
เพาะปลูกในชํวงที่ไมํมีน้้าทํวมและการเปลี่ยนชํวงเวลาในการท้านา (2) การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ 
ท้าคันกั้นดินเพื่อปูองกันน้้าทํวม ขุดรางน้้า/คลองเพ่ือระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ ถมดินเพ่ือให๎ระดับนาสูงขึ้น 
ลดต๎นทุน ก็คือ ลดต๎นทุนด๎านแรงงาน การลดขั้นตอนในการท้านาเพ่ือลดต๎นทุน (3) การศึกษาหาความรู๎
เพ่ิมเติมเพ่ือน้ามาปรับใช๎ในการปลูกข๎าว ได๎แกํ การเข๎ารํวมอบรมที่เกี่ยวข๎องกับการท้านา การขอความ
ชํวยเหลือทางด๎านข๎อมูลจากเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ การรับข๎อมูลขําวสารจากสื่อตํางๆ เพ่ิมมากขึ้น (4) การ
ขอรับการชํวยเหลือจากโครงการชํวยเหลือตํางๆ ของรัฐบาลที่ให๎กับเกษตรกรที่ท้านา ได๎แกํ การเข๎าระบบ
ประกันราคาข๎าว (5) การเป็นสมาชิก หรือการรวมกลุํมชาวนาเพ่ือสนับสนุนชํวยเหลือกันที่เกิดจากปัญหา
น้้าทํวม 

ทั้งนี้ผลการวิจัยของวันเพ็ญ ทับทิมแก๎ว (2558, หน๎า 73) เรื่องทางเลือกในการ
ปรับตัวของเกษตรในจังหวัดราชบุรีได๎ให๎ความหมายวํา การปรับตัวของเกษตรในจังหวัดราชบุรีเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน สํวนใหญํมีทางเลือกในการปรับตัวโดยการปลูกพืชอ่ืนหรือผสมผสานมากกวําการเลือก
ท้านาปลูกข๎าวในลักษณะเดิม นับวําเป็นทิศทางในการปรับตัวที่มีผลดีกวําการท้านาในลักษณะเดิม
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เนื่องจากเกษตรกรที่ท้านาในลักษณะเดิมจะไมํมีรายได๎จากอาชีพอ่ืนเลย ในขณะที่เกษตรกรที่เลือกปลูก
พืชชนิดอ่ืนหรือผสมผสานนั้นมีรายได๎จากการปลูกพืชชนิดอ่ืนในชํวงที่ปลูกข๎าวไมํได๎ และการเลือกปลูก
ผสมผสานนั้นยังเป็นปัจจัยควบคุมไมํให๎ข๎าวล๎นตลาด ซึ่งน้าไปสูํราคาข๎าวที่ตกต่้าตามกลไกตลาดอีกด๎วย 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได๎วํา จากการทบทวนแนวคิดการปรับตัวของเกษตรกร พบวํา 
(1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการปรับตัวของเกษตรกรนั้น มีทั้งปัจจัยทางด๎านสภาพอากาศ ปัจจัยด๎านสังคม 
ปัจจัยด๎านแรงงาน และปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการปรับตัวของเกษตรกรภายใต๎
ความเสี่ยง อาทิ เปูาหมาย ทัศนคติในการผลิต คํานิยม แรงจูงใจ (3) การปรับตัวของเกษตรกร ในกรณีที่
เกิดความเสี่ยง อาทิ การสร๎างความหลากหลายในการผลิต การเปลี่ยนชนิดของพืช การเปลี่ยนชํวงเวลาใน
การประกอบกิจกรรม ทางเศรษฐกิจการลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การลดต๎นทุนด๎านการผลิตให๎
ต้าลงเชํน การลดขั้นตอนในการผลิต ซึ่งลดการใช๎แรงงาน การเลือกใช๎เทคโนโลยี การยอมรับผลผลิต
เกษตร การหารายได๎นอกภาคเกษตร เป็นต๎น 

 
1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ  แนวคิด และวีถีการผลิต
การเกษตร แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจภายใต๎ความเสี่ยง และแนวคิดในการปรับตัวของเกษตรกร ผู๎วิจัย
สามารถน้ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได๎ ดังนี้  

1) การศึกษาการผลิตข๎าวโพดในครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎แนวคิด การศึกษาวิถีการผลิตทาง
การเกษตรเป็นกรอบการศึกษาหลักในการศึกษาครั้งนี้  โดยวิถีการผลิตของเกษตร กร หมายถึง 
ขบวนการผลิต ซึ่งประกอบไปด๎วยการศึกษาใน 4 มิติ ได๎แกํ (1) ระบบการผลิต ได๎แกํ สภาพที่ดินที่ท้า
การเกษตร กรรมสิทธิ์ที่ดิน ระบบการเพาะปลูก เทคโนโลยี แหลํงน้้า (2) ระบบจ้าหนํายผลผลิต ได๎แกํ รูป
แบการจ้าหนํายผลผลิต แหลํงจ้าหนํายผลผลิต การขนสํงผลผลิต รายได๎จากการจ้าหนํายผลผลิต (3) 
แรงงาน (4) ทุน 

2) ความไมํมั่นคงในการผลิต ในงานวิจัยครั้งนี้หมายถึง ความเสี่ยงตามความหมายของ 
ประยงค๑ เนตยารักษ๑ ซึ่งหมายถึง เหตุการณ๑ที่จะกํอให๎เกิดปัญหาตํอระบบการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านน้้า
พุง โดยพิจารณาจากปัจจัยที่กํอให๎เกิดความเสี่ยง 2 ปัจจัย ได๎แกํ (1) ปัจจัยด๎านราคา เนื่องจากราคา
สินค๎ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุปสงค๑ และอุปทาน ลักษณะดังกลําวจึงเป็นความ
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เสี่ยงในการผลิตสินค๎าเกษตร (2) ปัจจัยที่อยูํนอกเหนือการควบคุมของเกษตรกร และปัจจัยเหลํานี้อาจ
เกิดข้ึนเมื่อไรก็ได๎ เชํน อากาศแปรปรวน ฝนแล๎ง 

3) ส้าหรับกลยุทธ๑ในการปรับตัว ในที่นี้หมายถึง พฤติกรรมของครัวเรือน ในการตัดสินใจ
ภายใต๎ความเสี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระบบการผลิตลง โดยเป็นการวิเคราะห๑ใน 4 มิติ ได๎แกํ 
(1) กลยุทธ๑ในการปรับตัวด๎านระบบการผลิต (2) กลยุทธ๑ในการปรับตัวด๎านระบบการจ้าหนํายผลผลิต (3) 
กลยุทธ๑ในการปรับตัวด๎านแรงาน และ (4) กลยุทธ๑ในการปรับตัวด๎านทุน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบความคิดในการวิจัย. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560. 
 
 
 
 

ประวัติศาสตร์การเข้ามาของข้าวโพด 

ความไม่มั่นคงในการผลิต 

- ปัจจัยด๎านราคา 

- ปัจจยัที่อยูน่อกเหนือการ
ควบคมุ 

การผลิตข้าวโพด 

- ระบบการผลิต 

- ระบบการจ้าหนําย 

- แรงงาน 

- ทุน 

กลยุทธ์ในการปรับตัว 

- ด๎านระบบการผลิต 

- ด๎านระบบการจ้าหนาํยผลผลิต 

- ด๎านแรงงาน 

- ด๎านทุน 
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1.6 ขอบเขตการศึกษา 
 

พ้ืนที่ที่ศึกษาในครั้งนี้ ได๎แกํ ชุมชนบ๎านน้้าพุง หมูํ 3 ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย 
ซึ่งเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตมีความผูกพันกับการผลิตการเกษตรเชิงเดี่ยว พืชเศรษฐกิจเป็นหลัก ได๎แกํ การ
ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ซึ่งในปัจจุบันราคาของพืชดังกลําวได๎ตกต่้าลงสูํขั้นวิกฤต 

ทั้งนี้ชุมชนดังกลําวเป็นชุมชนที่ผู๎วิจัยได๎ลงปฏิบัติงานภาคสนามในชํวงระยะเวลา 7 เดือน 
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร๑ ป๋วย อ๊ึงภากรณ๑ มหา
ลัยธรรมศาสตร๑ โดยผํานการเรียนรู๎ศึกษาชุมชน และได๎ก้าหนดเป็นหัวข๎องานวิจัย เพ่ือเป็นการ
ท้าการศึกษาภาคสารนิพนธ๑ 

ส้าหรับขอบเขตเนื้อหานั้นเป็นไปตามกรอบความคิด โดยการศึกษา ประกอบด๎วย 
ประวัติศาสตร๑การเข๎ามาของข๎าวโพด วิถีการผลิตข๎าวโพด ดังเชํน ระบบการผลิต ระบบการจ้าหนําย 
แรงงาน ทุน และความไมํมั่นคงในการผลิต ได๎แกํ ปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยที่อยูํนอกเหนือการควบคุม และ
กลยุทธ๑การปรับตัว เชํน ด๎านระบบการผลิต ระบบการจ้าหนํายผลผลิต แรงงาน ทุน เป็นต๎น  
 
1.7 ระเบียบวิธีวิจัย 
 

งานวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแตํใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลสนามเป็นวิธีการหลัก     
(Field Research) โดยอาศัยการเข๎าไปคลุกคลีอยูํอาศัยกับชุมชนในฐานะของบัณฑิตอาสาสมัคร เพ่ือเก็บ
รวบรวมข๎อมูลดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 
1.7.1 สนาม และการเข้าสู่สนาม 

สนามในการศึกษาครั้งนี้ได๎แกํ บ๎านน้้าพุง หมูํ 3 ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัด
เลย โดยการเข๎าสูํสนามนั้นผู๎วิจัยเข๎าไปในฐานะของนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    
(บัณฑิตอาสาสมัคร) วิทยาลัยพัฒนศาสตร๑ ป๋วย อ๊ึงภากรณ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ โดยผู๎วิจัยเข๎าไป
เป็นคนใน จากการเข๎าไปเป็นบัณฑิตอาสาสมัครภายใต๎โครงการ สมาคมเพ่ือการอนุรักษ๑ และพัฒนา
เทือกเขาเพชรบูรณ๑ 

ทั้งนี้ การไปเป็นคนในผู๎วิจัย ได๎ท้าการปรับตัวให๎เข๎ากับการท้างานขององค๑กร และ
ของชุมชนโดยสามารถแบํงการปรับตัวได๎เป็น 3 ชํวงได๎แกํ ชํวงที่หนึ่ง ชํวงปรับตัวให๎เข๎ากับองค๑กร ชํวงที่
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สอง ชํวงการปรับตัวให๎เข๎ากับชุมชน และ ชํวงที่สาม ชํวงการปรับตัวเพ่ือศึกษาข๎อมูลชุมชน ดัง
รายละเอียดตํอไปนี้ 

ช่วงที่หนึ่ง: ช่วงปรับตัวให้เข้ากับองค์กร วิธีการที่ผู๎วิจัยใช๎ในการปรับตัวให๎เข๎ากับ
องค๑กร “สมาคมเพ่ือการอนุรักษ๑และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ๑ และสมาคมผู๎บ้าเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคม
และสาธารณะ” ได๎แกํ การเปิดใจแนะน้าตัวเราตํอองค๑กร ในการแนะน้าตัวได๎มีการน้าเสนอชื่อวํามาจากที่
ไหน วัตถุประสงค๑ของการมาศึกษา  และที่ส้าคัญ เมื่อเสร็จการน้าเสนอแล๎ว เป็นการฝากตัวเองกับองค๑กร
เพ่ือเรียนรู๎งานตํางๆ เป็นการฝากตัวเรากับการเรียนรู๎งานในองค๑กร เป็นการพูดในลักษณะ  “สุดท้ายขอ
ฝากตัวในการเรียนรู้งานขององค์กร มีอะไรที่หากท าผิด ไม่ถูกต้องในต่อไปก็ขอโทษด้วย เนื่องจากยังขาด
ความรู้ ขาดประสบการณ์ และถ้าหากมีงานอะไรต่างๆในองค์กรที่ผู้วิจัยสามารถท าได้ไม่กระทบกับงานใน
ชุมชน และมีเวลา ก็พร้อมจะเรียนรู้” การฝากตัวเป็นการเปิดทาง เปิดประตูพร๎อมจะเรียนรู๎ ผลที่ได๎รับท้า
ให๎เกิดการเรียนรู๎งานระหวํางทั้งสองฝุาย มีการพูดคุยมากขึ้น การปรับตัวดีขึ้น และได๎รับการ เปิดใจ ทาง
องค๑กรให๎มีการสอน และการเรียนรู๎งานมากข้ึน 

ผู๎วิจัยได๎อยูํท้างานกับองค๑กร ณ“สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 
(สปส.) บ้านน้ าอ้อม ต าบลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย” เป็นเวลา 13 วัน จนกระทั้งในวันที่ 21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู๎วิจัยได๎เดินทางไปบ๎านน้้าพุงกับพ่ีเลี้ยง ดังนั้นในชํวงนี้พ่ีเลี้ยงเป็นผู๎ที่พาผู๎วิจัยไป
รู๎จักกับชุมชน 

ทั้งนี้เนื่องจากผู๎วิจัยเข๎าชุมชนด๎วยการเป็นอาสาสมัคร ภายใต๎โครงการ  “สมาคมเพ่ือ
การอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ (สอพ.)” ดังนั้นการท้างานสนามครั้งนี้ผู๎วิจัยจึงได๎เข๎าไปพัก
อาศัยในบ๎านที่ส้านักงานได๎เชําไว๎ ซึ่งตั้งอยูํชุมชน โดยบ๎านเชําดังกลําวไมํมีใครอยูํมานานแล๎ว เป็นบ๎านเชํา
ชั้นเดียว มีห๎องนอน 1 ห๎องและมีห๎องน้้าด๎านนอก 1 ห๎อง เป็นที่ท้างานขององค๑กรกับหมูํบ๎าน บ๎านเชํานี้
ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ศึกษาของผู๎วิจัยในหมูํบ๎านน้้าพุง มีสิ่งอ้านวยความสะดวก น้้าประปา ไฟฟูา สํวนในเรื่อง
การกินอาหารของผู๎วิจัยนั้นได๎ไปกินกับครอบครัวอดีตผู๎ใหญํบ๎านเกํา ได๎แกํ พํอฉลาด ศรีค้าภา ซึ่งตํอมา
กลายมาเป็นผู๎ที่พาผู๎วิจัยเข๎าชุมชน โดยผู๎วิจัยได๎ให๎คําอาหารแกํครอบครัวในแตํละเดือนเป็นเงินเฉลี่ยเดือน
ละ 600 บาท เพราะอาหารที่ครอบครัวผู๎วิจัยไปกินข๎าวด๎วยนั้น สํวนมากครอบครัวจะนิยมไปหาอาหาร
จากปุามากกวํา ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นมิติการบริโภคของคนในชุมชน  

ช่วงที่สอง: การปรับตัวให้เข้ากับชุมชน และการเข้าไปเป็น “คนใน” ในระยะ
ตํอมาเป็นชํวงของการเข๎าไปเป็นคนในด๎วยการปรับตัวให๎เข๎ากับชุมชน โดยผู๎วิจัยได๎อาศัยผู๎เฝูาประตูซึ่ง
เป็นคนในชุมชนจ้านวน 2 คนที่ท้างานเป็นเจ๎าหน๎าที่ในองค๑กรที่เป็นชาวบ๎านน้้าพุง เป็นบุคคลที่พาผู๎วิจัย
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เข๎าชุมชน และใน 2 คนนี้ยังมีบทบาทในสังคมคือ คนหนึ่งเป็นอดีตผู๎ใหญํบ๎านที่พ่ึงเกษียณอายุราชการ 
โดยหมดวาระไปในปี พ.ศ. 2559 สํวนอีกคนเป็นผู๎อาวุโสของหมูํบ๎านที่ชาวบ๎านรู๎จักดีและให๎ความเคารพ
นับถือ 

ดังนั้นในวันแรกที่มาถึงชุมชน ผู๎วิจัยจึงยังไมํได๎แนะน้าตัวกับผู๎ใหญํบ๎าน เนื่องจาก
ผู๎ใหญํบ๎านเพ่ิงด้ารงต้าแหนํงใหมํ มีภารกิจมาก ทั้งนี้ผู๎ใหญํบ๎านคนใหมํยังเป็นผู๎สืบทอดตํอจากผู๎ใหญํบ๎าน
เกํา “(ผู๎ใหญํบ๎านเกําเป็นคนปั้นมา)” และผู๎ใหญํบ๎านเกํายังคงมีบทบาทส้าคัญอยูํ และได๎แนะน้าให๎ผู๎วิจัย
ไปแนะน้าตัวกับชุมชนในวันที่มีการประชุมชาวบ๎านในหมูํบ๎าน ดังนั้นในชํวงกํอนที่จะมีการประชุม ผู๎วิจัย
จึงใช๎ชีวิตในฐานะผู๎ที่เข๎ามาอาศัยอยูํในชุมชนโดยยังไมํได๎มีการแนะน้าตัวกับชุมชนอยํางเป็นทางการ และ
ผู๎ใหญํบ๎านยังไมํได๎ประกาศแจ๎งกับชุมชนวํามีนักศึกษาเข๎ามาอยูํในหมูํบ๎าน จึงท้าให๎ไมํวําจะไปที่ไหน คนใน
ชุมชนจะมองผู๎วิจัยด๎วยความสงสัยบางคนถึงกับเดินเข๎ามาถามวํา “เป็นใครมาจากไหน” ซึ่งผู๎วิจัยก็ต๎อง
ตอบค้าถามแบบเดิมๆ หลายครั้ง จนกระทั้งในชํวงตํอมา ผู๎ใหญํได๎ประกาศทางหอกระจายเสียงของ
หมูํบ๎านวํามีนักศึกษามาลงศึกษาเรียนรู๎ชุมชนและให๎ชาวบ๎านในหมูํบ๎านให๎ความรํวมมือ และชํวยเหลือ 
หลายวันตํอมาผู๎วิจัยจึงได๎มีโอกาสแนะน้าตัวอยํางเป็นทางการตํอชุมชนในวันเข๎ารํวมประชุมของหมูํบ๎าน 
ซึ่งเป็นการประชุมเก่ียวกับการพัฒนาหมูํบ๎าน 

ดังนั้นในชํวงนี้จึงเป็นชํวงที่ผู๎วิจัยท้าความรู๎จักชุมชน ขณะเดียวกันก็ให๎ชุมชนได๎รู๎จัก
กับผู๎วิจัย ผํานผู๎น้าหมูํบ๎าน กิจกรรมของหมูํบ๎าน การประชุมหมูํบ๎าน โดยอาศัยผู๎อาวุโสทั้ง 2 คนที่ได๎พา
ผู๎วิจัยไปแนะน้าตัวตามชุมชน โดยเฉพาะตามงานประเพณีตํางๆ เชํน งานใสํบาตรขึ้นบ๎านใหมํ  งาน
ประเพณีตั้งเสาบ๎านเรือนใหมํ งานทางศาสนาใสํบาตรวันพระ เป็นต๎น นอกจากจะได๎แนะน้าตัวผํานทาง
งานประเพณีแล๎ว ยังได๎มีการแนะน้าตัวผํานกิจกรรมของชุมชน เชํน การออกแรงงานรวมบ๎านในการท้า
ความสะอาดหมูํบ๎านริมถนนขอบเขตบ๎านเพ่ือเตรียมต๎อนรับนักทํองเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในวันปีใหมํ
ซึ่งหมูํบ๎านจะเป็นทางผํานของนักทํองเที่ยวและเป็นจุดที่ได๎ให๎ข๎อมูลนักทํองเที่ยวในการเดินทางเที่ยวชม 
และสุดท๎ายคือ การแนะน้าตัวกับชุมชนผํานการประชุมของหมูํบ๎าน ซึ่งเป็นการแนะน้าตัวอยํางเป็น
ทางการ โดยผํานกลุํมชาวบ๎านจ้านวนมากในที่ประชุม 

ช่วงท่ีสาม: การปรับตัวเพื่อศึกษาชุมชน การปรับตัวชํวงที่สามของผู๎วิจัยนี้ เป็นการ
ปรับตัวผํานทางผู๎น้าชุมชน และการเดินเข๎าไปหาชาวบ๎านของผู๎วิจัย เนื่องจากคนในชุมชนทราบอยูํแล๎ววํา
ผู๎วิจัยเป็นนักศึกษาลงมาฝึกงานกับชุมชนชาวบ๎าน ทุกคนในชุมชนก็ให๎เกียรติเอาใจใสํดูแลเป็นอยํา งดี 
นอกจากนี้ตัวผู๎วิจัยก็ไมํได๎วางตัววําเป็นผู๎มีความรู๎แตํอยํางใด เพราะตัวผู๎วิจัยถือวําตัวเองก้าลังเป็น
นักศึกษา ที่ได๎เข๎ามาเรียนรู๎ชุมชนซึ่งเปรียบเสมือนห๎องเรียนขนาดใหญํ ที่มีอาจารย๑หลากหลายรูปแบบ
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แตกตํางกันไป การวางตัวของผู๎วิจัยจึงเป็นไปในลักษณะที่ถือวํ าตนเองเป็นลูกหลานของชาวบ๎าน และ
พยายามท้าทุกอยํางที่ท้าได๎ให๎กับชุมชน ให๎แตํละครอบครัวในชุมชนตามความเหมาะสม และตาม
ความสามารถที่จะท้าได๎ เชํน ชํวยงานด๎านการเกษตร หักข๎าวโพด เกี่ยวข๎าว สีข๎าว ปลูกหอมญี่ปุุน ขุดมัน
ส้าปะหลัง ฯลฯ ในชุมชน อยํางไรก็ตาม เนื่องจากผู๎วิจัยเป็น “คนนอก” จึงต๎องปรับตัวในหลายๆ ด๎าน
เพ่ือให๎เข๎ากับชุมชน เพ่ือที่จะท้าให๎อนาคตเป็นคนในได๎อยํางแท๎จริงกลําวคือ 

ด้านการนอน เนื่องจากผู๎วิจัยได๎นอนที่บ๎านพักขององค๑กรดังนั้นการนอนคํอนข๎าง
เป็นอิสระท้าให๎สามารถท้างาน และนอนดึกได๎ แตํการพักอยูํคนเดียวแม๎จะสะดวกก็จริง แตํต๎องมี
กฎระเบียบตํอตัวเอง ต๎องตื่นแตํเช๎าเพ่ือให๎ทันลงไปชํวยงานท้ากับข๎าว กินข๎าวกับครอบครัวที่ผู๎วิจัยไป
อาศัยอยูํ เพ่ือจะได๎ไปท้างานไรํสวนตามชํวงเวลา ซึ่งเป็นวิถีอาชีพของชาวบ๎านที่ปฏิบัติกันมาแตํอดีต พํอ
แมํ ปูุยํา ตายาย เพราะวิถีชีวิตการก้าหนดเวลาของการท้าไรํของชาวบ๎านแหํงนี้แตกตํางจากที่อ่ืนๆ ที่ตัว
ผู๎วิจัยเคยพบเจอมาคือ 6-7 โมงเช๎า ต๎องออกไปท้างานที่ไรํ ตอน 11:00 - 11:30 น. กินข๎าวเที่ยง พอถึง 
12:15 - 12:45 น. ลงไปท้างานไรํตํอ จนถึง 16:00 - 16:30 น. ก็เลิกงาน 

ด้านอาหาร จากที่ตัวเองเป็นคนลาวที่มีความเคยชินกับประเภทอาหารแบบลาวๆ 
ดังนั้นการได๎มาอยูํในเขตพ้ืนที่อีสานตอนบนของประเทศไทยในเรื่องการกินอาหารก็ถือวําไมํเป็นปัญหา 
สามารถกินได๎เป็นสํวนมาก แม๎อาหารบางประเภทจะมีความแตกตําง แตํก็สามารถกินได๎ และคิดวํากินได๎
ดีกวําตอนเรียนในมหาวิทยาลัย ด๎านการท้าอาหารของคนในชุมชน มีการปรุงรสด๎วยผงปรุงรส และปลาร๎า
เหมือนกับที่บ๎านของผู๎วิจัยซึ่งอยูํประเทศลาวด๎วย 

ด้านความสัมพันธ์ การได๎มาอยูํในชุมชนแหํงนี้ท้าให๎ผู๎วิจัยได๎เกิดการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑จริง การสร๎างความสัมพันธ๑ให๎เข๎ากับผู๎คนในชุมชน เพ่ือให๎สามารถเข๎าถึงคนในชุมชนให๎
ได๎มากที่สุด โดยผู๎วิจัยได๎สร๎างความสัมพันธ๑ด๎วยอาศัยวิธีการดังตํอไปนี้คือ 

การถ่อมตน ด๎วยการเป็นคนที่อํอนน๎อม ลักษณะทําท่ี การวางตัวในชุมชน การพูดจา 
ให๎มีความพอดี ไมํแข็งไมํอํอนเกินไป ปฏิบัติตัวเหมือนเป็นลูกหลานชาวบ๎าน เห็นใครอายุเทํากับพํอแมํก็
เรียกพํอแมํ หรือ ปูุยา ตายาย ตามความเหมาะสมที่เห็นวําสมควรเรียก เพ่ือเป็นการให๎เกียรติ และการ
เรียกนั้นยังมีผลตํอจิตใจส้าหรับคนที่ถูกเรียก ท้าให๎เกิดความเมตตาตํอตัวผู๎วิจัยเองด๎วย 

การกล้าเดินเข้าไปหาชาวบ้าน การใช๎ชีวิตอยูํในชุมชน ถ๎าเราไมํสามารถที่จะกล๎า
เดินเข๎าหาคนในชุมชนกํอน ท้าเพียงรอแตํให๎คนในชุมชนเดินเข๎ามาหาเราก็จะท้าให๎การเข๎าถึงชุมชนนั้น
เป็นไปโดยยากเพราะในการด้ารงชีวิตในแตํละวันของชาวบ๎านแทบจะไมํมีเวลาเหลือพอแม๎แตํการพักผํอน 
โดยในทุกวันชาวบ๎านต๎องท้างานเพ่ือให๎ทันกับชํวงเวลาของการท้าการเกษตรของเขา ดังนั้นในการใช๎ชีวิต
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ในชุมชนของตัวผู๎วิจัย เมื่อมีโอกาสจึงต๎องรีบท้า โดยอาศัยวิธีการตํางๆ เชํน เดินเข๎าไปถามไถํสวัสดี พร๎อม
ด๎วยการยกมือไหว๎ ถ๎ามีโอกาสแนะน้าตัวก็แนะน้าตัวกํอน แตํถ๎าหากไมํมีเวลาก็แนะน้าตัวที่หลัง “ถ้าเขา
ก าลังท างานยิ่งดี เพราะจะเข้าไปช่วยเขาได้เลย แล้วเริ่มพูดคุยในเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับครอบครัวเขาหรือ
บ้านก็ได้ เพ่ือเป็นการเปิดตัวเราให้เขารู้จัก สร้างความสัมพันธ์กันไว้ก่อน เวลาได้พบเจอกันจะได้มีการ
พูดคุยกันง่ายขึ้น” 

ดังนั้นในขั้นตอนนี้ การศึกษาเรียนรู๎ของผู๎วิจัยสํวนมากจะผํานการเข๎าไปชํวยเหลือ
กิจกรรมตํางๆ ของครัวเรือน และกลุํมตํางๆ ของชุมชนในหมูํบ๎าน การเข๎าไปครั้งแรกเป็นการเข๎าไปผําน
ทางพํอฉลาด อดีตผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎อาวุโส และเจ๎าหน๎าที่โครงการ โดยพํอฉลาดจะเป็นคนพาผู๎วิจัยไปแนะน้า
ให๎กับกลุํมตํางๆ ในชุมชน และครอบครัวที่ผู๎วิจัยจะเข๎าไปชํวยงาน เชํน หักข๎าวโพด ขนข๎าว สีข๎าว เป็นต๎น 
หลังผํานจากการชํวยงานในกิจกรรมตํางๆหลายครั้ง ท้าให๎ตัวผู๎วิจัยมีความสนิทสนมใกล๎ชิดกับชาวบ๎าน 
ท้าให๎ในระยะตํอมาสามารถเดินไปหาตามบ๎าน และพูดคุยกับชาวบ๎านทุกครัวเรือนได๎อยํางสนิทสนม 

กลําวโดยสรุปผู๎วิจัยใช๎วิธีการในการเข๎าถึงชุมชนดังนี้คือ (1) เข๎าถึงชุมชนโดยผํานผู๎น้า
ชุมชน โดยผู๎น้าจะเป็นผู๎น้าพาตัวผู๎วิจัยไปแนะน้าตัวกับครอบครัวที่บ๎าน และในงานตํางๆ ที่ได๎มีการจัดขึ้น 
เชํน งานท้าบุญขึ้นร๎านใหมํ งานท้าบุญขึ้นบ๎านใหมํ งานด๎านศาสนา การใสํบาตร เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมี
การแนะน้าตัวผํานที่ประชุมประจ้าเดือนของหมูํบ๎าน (2) การเข๎าถึงชุมชนโดยตัวผู๎วิจัยเอง ด๎านการ
ปรับตัวของผู๎วิจัยเอง เพ่ือให๎เข๎าเป็นคนใน โดยเมื่อได๎ผํานการแนะน้าตัวอยํางเป็นทางการของบ๎านแล๎ว 
ผู๎วิจัยได๎เดินเข๎าหาชาวบ๎านด๎วยตนเอง เพ่ือเข๎าไปเรียนรู๎ และปรับตัวเอง เป็นการเข๎าไปหาด๎วยการพูดคุย
ตํางๆ โดยเฉพาะเรื่องอาชีพ การท้าไรํท้าสวนของชาวบ๎าน รวมถึงการเป็นอาสาสมัครไปชํวยงานในไรํสวน 
ชํวยชาวบ๎านเพื่อเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ให๎ดีขึ้น และนอกจากจะใช๎วิธีการเดินเข๎าหาชาวบ๎านแล๎ว ยังมี
การปรับเข๎าหาชาวบ๎านโดยผํานงานกิจกรรมของหมูํบ๎าน เชํน งานเอาแรงงานท้าความสะอาดถนน เป็น
ต๎น (3) การปรับตัวของผู๎วิจัยในด๎านการเก็บข๎อมูลทุกครั้งที่เข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชน (วางแผน) การ
วางแผนเก็บข๎อมูลทุกครั้งในการไปชํวยงานชาวบ๎านแตํละกลุํม ที่เป็นการเรียนรู๎งานชุมชนและเป็นการ
สอบถามในลักษณะการหาข๎อมูลไปด๎วย “เพราะเวลานี้เขาจะคุยและพูดกับเราได้มาก เพราะชาวบ้านจะ
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการท ากิจกรรมการเกษตรมากกว่าที่จะท าอย่างอ่ืน และจะอยู่บ้านเฉพาะวันสิน
ใหญ่ (วันพระ)” 

1.7.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ในการวิจัยท้าวิจัยครั้งนี้แหลํงผู๎ให๎ข๎อมูลหลักที่ได๎ประกอบไปด๎วยแหลํงข๎อมูล 3 

แหลํงได๎แกํ  
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(1) ผู๎น้าชุมชน ผู๎ใหญํบ๎าน นายเสบียง ทองหมํอม พร๎อมด๎วยคณะ และนาย ฉลาด ศรี
ค้าภา นายเฉลิม แก๎วแย๎ม นายพอน นายทํอน ที่เป็นกลุํมผู๎น้าอาวุโสของหมูํบ๎าน 

(2) กลุํมครอบครัว ได๎แกํผู๎น้าครอบครัวที่เป็นพํอ และแมํ ผู๎ที่เป็นแรงงานหลักของ
ครอบครัวในการท้าการเกษตร เชํน ครอบครัวนายอ๎อย (นามสมมุติ) นายดี (นามสมมุติ ) พํอตาสอน  
(นามสมมุติ) เป็นต๎น 

(3) องค๑การบริหารสํวนต้าบล เป็นเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบการเก็บข๎อมูลขององค๑การ
บริหารสํวนต้าบลเชํน เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบรํางแผนเพ่ือการพัฒนาต้าบล เชํน พ่ีแดง (นามสมมุติ) 

สาเหตุที่ผู๎วิจัยเลือกแหลํงข๎อมูลดังกลําวนี้ เพราะเห็นวําเป็นแหลํงข๎อมูลที่จะสามารถ
ชํวยให๎ผู๎วิจัยสามารถเข๎าถึงข๎อมูลของชุมชนรวมถึงข๎อมูลในละดับครอบครัวเรือนได๎ เชํน ข๎อมูลด๎านการ
ประกอบอาชีพ ต๎นทุนในการผลิต รวมถึงรายได๎และหนี้สินตํางๆ ที่ตามมา และน้าไปใช๎ประโยชน๑ในการ
เขียนงานวิจัยเฉพาะเรื่องของตัวผู๎วิจัยเอง 

1.7.3 เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ต๎องการท้าความเข๎าใจสภาพความเป็นจริงของชุมชนเชํน 

กิจวัตรประจ้าวันของชุมชน การประกอบอาชีพของชาวบ๎าน และการท้าความเข๎าใจต๎องอาศัยการเข๎าไป
ท้าความเข๎าใจในฐานะคนใน ดังนั้นเครื่องมือ/วิธีการที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลครั้งนี้จึงประกอบไปด๎วย
การศึกษาจากเอกสารข๎อมลูตํางๆ การสังเกตอยํางมีสํวนรํวม และการสัมภาษณ๑เชิงลึกแบบไมํเป็นทางการ
กลําวคือ 

1.7.3.1 การศึกษาจากเอกสาร 
ส้าหรับข๎อมูลเอกสารจากหนํวยงานราชการ ซึ่งผู๎ วิจัยได๎ประสานกับ

หนํวยงานเพ่ือขอความอนุเคราะห๑ตามระบบระเบียบขององค๑กร โดยผํานตามขั้นตอนตํางๆ ซึ่งข๎อมูล
เอกสารดังกลําวประกอบไปด๎วย แผนพัฒนาพื้นที่ต้าบลโปุงในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558–2560) และระยะ 4 
ปี (พ.ศ. 2561–2564) ซึ่งมีข๎อมูลบริบททั่วไปของต้าบล ข๎อมูลของชุมชนท๎องถิ่นตํางๆ ในต้าบล ที่สามารถ
น้ามาใช๎ในการท้าความเข๎าใจบริบทที่เกี่ยวข๎องกับบ๎านน้้าพุง ที่จัดท้าโดยองค๑กรบริหารสํวนต้าบลโปุง 
อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย 

1.7.3.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
การสังเกต ได๎แกํ การสังเกตสภาพแวดล๎อมตํางๆ ในชุมชน จากการที่ตัว

ผู๎วิจัยเองได๎เข๎าไปอาศัยอยูํในชุมชนในชํวงระยะเวลา 7 เดือน โดยประเด็นที่ท้าการสังเกต ได๎แกํ ประเภท
กิจกรรม  การเอาแรงงาน การเลือกชนิดพืชที่ปลูก ลักษณะการผลิต โดยผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ 
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เชํน การเข๎ารํวมในการประกอบอาชีพของชาวบ๎าน การเข๎ารํวมประชุมประจ้าเดือนของหมูํบ๎าน การเข๎า
รํวมการใช๎แรงงานในการท้าความสะอาดหมูํบ๎าน กิจกรรมการบริการสังคมในชํวงเทศกาล การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเชํน การเก็บเกี่ยวข๎าวโพด หอมญี่ปุุน มันส้าปะหลัง และการเข๎ารํวมประเพณี การขึ้นบ๎านใหมํ 
งานแตํง เป็นต๎น 

1.7.3.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสัมภาษณ๑ เป็นการสัมภาษณ๑เชิงลึกผู๎น้าชุมชน คนเฒําคนแกํของชุมชน 

โดยเป็นการพูดคุยแบบทั่วไป ทั้งในเรื่องของการด้ารงชีวิต ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ด๎านประชากร การ
ปลูกข๎าวโพด เป็นการสอบถามในมุมมองของคนตํางถิ่นที่ถือวําเป็นลูกหลาน ไมํได๎ใช๎กระดาษ และปากกา
มานั่งจด แตํใช๎ความจ้า และเครื่องบันทึกเสียงเป็นตัวชํวย โดยการสัมภาษณ๑จะเริ่มจากสภาพทั่วไปของ
ครัวเรือนเพ่ือเชื่อมโยงสูํการสัมภาษณ๑ลึกเข๎าไปเชํน ประวัติศาสตร๑ชุมชน การปรับตัว การผลิตพืช พันธุ๑
ชนิดตํางๆ การขยายพื้นที่เพาะปลูก การตั้งกลุํม เป็นต๎น  

1.7.4 ขั้นตอนในการศึกษา 
1.7.4.1 การเข้าชุมชน งานศึกษาครั้งนี้ เป็นงานศึกษาที่ตัวผู๎วิจัยต๎องท้าความเข๎าใจ

ตํอกลุํมชาวบ๎านผู๎ประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการสร๎างความรู๎จักระหวํางตัวผู๎วิจัยกับคนในชุมชน ที่เป็นผู๎ให๎
ข๎อมูลแกํผู๎วิจัย ดังนั้นการเข๎าชุมชนจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ผู๎วิจัยต๎องท้าเพ่ือให๎สมารถเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลใน
ฐานะคนใน โดยวิธีการเข๎าชุมชนดังได๎กลําวไว๎ในหัวข๎อ 1.7.1 

1.7.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ชํวงเวลาการเก็บรวบรวมข๎อมูลเริ่มตั้งแตํ          
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่ผู๎วิจัยได๎ลง
ปฏิบัติงานภาคสนาม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) โดยปฏิบัติงานรํวมกับ
สมาคมเพ่ือการอนุรักษ๑ และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ๑ ซึ่งเป็นองค๑กรพัฒนาเอกชนที่ท้างานในประเด็น
การฟ้ืนฟูปุารักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม โดยชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของชุมชน สํงเสริม
ให๎ชุมชนปลูกพืชผสมผสานที่มีความยั่งยืน กลุํมปฏิบัติบ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย  
ซึ่งเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ภายใต๎ความรับผิดชอบของสมาคมเชํนกัน จากการปฏิบัติงานรํวมกับสมาคมเพ่ือการ
อนุรักษ๑ และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ๑เป็นระยะเวลา 7 เดือน ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลตํางๆ ได๎แกํ ข๎อมูล
ชุมชนกลุํมเปูาหมายครัวเรือนที่ต๎องการให๎สํงเสริมความรู๎ต๎นทุนในการท้าเกษตรผสมผสาน และข๎อมูลการ
ประกอบอาชีพของชาวบ๎าน เชํน จ้านวนครัวเรือนปลูกข๎าวโพด ต๎นทุน จ้านวนที่พ้ืนที่ ปลูกข๎าวโพด และ
การเปลี่ยนแปลงอาชีพของชุมชน ด๎วยเครื่องมือ และวิธีการในการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังที่ได๎กลําวไปแล๎ว
ในหัวข๎อ 1.7.3 
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1.7.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ข๎อมูลที่ได๎ ซึ่งอยูํในรูปของการจดบันทึก จะถูกน้ามา
เขียนเรียบเรียงสรุปตามประเด็นในการเก็บรวบรวมข๎อมูล สํวนข๎อมูลจากการบันทึกเสียงจะถูกน้ามาสรูป
ความแล๎วท้าการบันทึกเรียบเรียงใหมํ 

โดยข๎อมูลดังกลําวผู๎วิจัยได๎น้ามาจัดกลุํมตามวัตถุประสงค๑ของงานวิจัยได๎แกํ 
(1) เพ่ือศึกษาประวัติการเข๎ามาของข๎าวโพดในชุมชนหมูํบ๎านน้้าพุง 
(2) เพ่ือศึกษาการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านในชุมชนหมูํบ๎านน้้าพุง 
(3) เพ่ือศึกษากลยุทธ๑ในการปรับตัวกับความไมํมั่นคงในการผลิตข๎าวโพดของ

ชาวบ๎านน้้าพุง พร๎อมทั้งเขียนรายงานผลการศึกษา 
 
1.8 นิยามศัพท ์
 

กลยุทธ๑ในการปรับตัว หมายถึง พฤติกรรมของครัวเรือนชาวบ๎านบ๎านน้้าพุง ในการตัดสินใจ
ภายใต๎ความเสี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระบบการผลิตลง ทั้งกลยุทธ๑ในการปรับตัวด๎านระบบ
การผลิต กลยุทธ๑ในการปรับตัวด๎านระบบการจ้าหนํายผลผลิต กลยุทธ๑ในการปรับตัวด๎านแรงาน และ   
กลยุทธ๑ในการปรับตัวด๎านทุน 

ความไมํม่ันคงในการผลิต หมายถึง ความเสี่ยงหรือเหตุการณ๑ที่จะกํอให๎เกิดปัญหาตํอระบบ
การผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านน้้าพุง ทั้งความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปัจจัยด๎านราคาหรือความเสี่ยงในการ
ผลิตสินค๎าเกษตร และความเสี่ยงที่อยูํนอกเหนือการควบคุม 
 
1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ได๎ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการเข๎ามาของข๎าวโพด การผลิตข๎าวโพดของคนในชุมชน      

กลยุทธ๑การปรับตัวของชาวบ๎านทํามกลางความไมํมั่นคงในการผลิต เพ่ือน้ามาใช๎เป็นแนวทางในการ
สํงเสริมการปรับตัวของเกษตรกรตํอไป 
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บทที ่2 
บริบทชุมชนบ้านน้้าพุง 

 
บ๎านน้้าพุงหมูํ 3 ตั้งอยูํ ในเขตต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย มีขอบเขตติดกับ

หมูํบ๎านหลายหมูํบ๎าน ทิศเหนือ ติดกับ บ๎านวังกลุํม ทิศใต๎ ติดกับ บ๎านกกกะบาก ทิศตะวันออก ติดกับ 
บ๎านทุํมเทิง ทิศตะวันตก ติดกับ บ๎านน้้าหมัน ชุมชนบ๎านน้้าพุง เป็นชุมชนที่มีการตั้งบ๎านเรือนกันเป็นกลุํม 
มีลักษณะการตั้งบ๎านเรือนที่ติดกันไมํมีก้าแพงรอบบ๎าน อาศัยกันอยูํเป็นลักษณะเครือญาติ เป็นชุมชนที่มี
การปลูกพืช มีอาชีพหลากหลายแตกตํางกันไป แตํมีอาชีพด๎านการเกษตรเป็นหลัก มีจุดเดํน เป็นชุมชนที่
ยังมีการเอาแรงงานกันในภาคการเกษตร และมีการเชื่อถือศาสนาวัฒนธรรมที่หลากหลายอยูํรํวมกันใน
ชุมชน มีจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ๑ ทั้งนี้บ๎านน้้าพุงมีประวัติการตั้งถิ่นฐานมายาวนานกวํา 60 ปี     
ดังรายละเอียดดังตํอไปนี้  
 
2.1 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะทางกายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

บ๎านน้้าพุงมีประวัติศาสตร๑ความเป็นมายาวนาน ขณะเดียวกันก็มีลักษณะทางกายภาพที่โดด
เดํน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑ ดังนั้นในสํวนนี้ผู๎วิจัยจึงต๎องการน้าเสนอ ประวัติศาสตร๑บ๎านน้้า
พุง ลักษณะทางกายภาพ และการตั้งบ๎านเรือน ภูมิอากาศ การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภ ค 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

  
2.1.1 ประวัติบ้านน้้าพุง 

บ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย ในอดีตตั้งอยูํทิศใต๎ ริมถนนสาย
หลํมเกํา-อ้าเภอดํานซ๎าย ติดกับบ๎านกกกะบากในปัจจุบัน และมีชื่อเรียกวําบ๎านปากโปุง ตามการเลําขาน
ของอดีตผู๎ใหญํบ๎านคือ พํอฉลาด ศรีค้าภา (24 พฤศจิกายน 2559). สัมภาษณ๑. ได๎เลําวํา “บ้านปากโปุง 
ในอดีตนั้น เป็นการเข้ามาของคนกลุ่มหนึ่ง ในการออกหาพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ ที่เหมาะสมกับท ามาหากิน 
ท าไร่ ท าสวน และได้มาสร้างหลักปักฐาน การเข้ามาในระยะนั้นมีประมาณ เพียงแค่ 10 หลังครัวเรือน 
และมีผู้น าชื่อ ผู้ใหญ่ ทอง 

นอกจากนี้ผู๎อาวุโสภายในบ๎านอีกทํานหนึ่ง พํอตาเกิ้น (17 ธันวาคม 2559). 
สัมภาษณ๑. ได๎กลําววํา “บ้านปากโปุงในอดีตมีก านันจ่าย แสนชัยโย เป็นก านันในสมัยนั้น และตายังจ าได้
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ว่าการเดินทางไปร่วมประชุมในอ าเภอ และต่างอ าเภอ เขายังใช้ม้าเป็นพาหนะที่มีความเร็ว จนการขี่ม้า
นั้นเป็นค าพูดติดปากของคนเฒ่าคนแก่ในสมัยนั้นว่า ก านันจ่ายรถม้า” 

พํอฉลาด ศรีค้าภา (24 พฤศจิกายน 2559). สัมภาษณ๑. ยังได๎ให๎ข๎อมูลเพ่ิมวํา ในชํวง
ปี พ.ศ. 2400 บ๎านปากโปุง เกิดมีโรคภัยระบาดอยํางรุนแรงด๎วยโรค “ฝีดาษ” ท้าให๎มีคนปุวยล๎มตายเป็น
จ้านวนมากในหมูํบ๎าน จนหมูํบ๎านได๎ชื่อขนานนามวํา “บ๎านกาลกิณี” และอีกชื่อที่คนเฒําเรียกคือ     
“โรคตายภาค” เนื่องจากเมื่อกํอนไมํมี แพทย๑ และโรงพยาบาล โรคฝีดาษ ถ๎าเปรียบเทียบกับโรคที่เกิดขึ้น
ในคนแล๎วจะไมํมีให๎เห็น แตํเมื่อเปรียบเทียบกับโรคที่เกิดขึ้นกับสัตว๑แล๎วมีความคล๎ายคลึงกับโรคไกํตายหํา 
ที่เกิดมีการตายจ้านวนมาก เมื่อเป็นเชํนนั้น ทางผู๎ใหญํทอง พร๎อมกับก้านันจําย แสนชัยโย และผู๎เฒําผู๎แกํ
ในหมูํบ๎าน จึงได๎ปรึกษาหารือกัน และท้าเรื่องขอแจ๎งย๎ายหมูํบ๎านกับทางอ้าเภอ ขอขยับที่ตั้งของหมูํบ๎าน
ขึน้มาทางทิศเหนือ ให๎พ๎นจากเขตบ๎านปากโปุง แล๎วตั้งเป็นบ๎านใหมํ ชื่อวํา “บ๎านน้้าพุง” จนถึงปัจจุบัน 

บ๎านน้้าพุงตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ได๎มีการผลัดเปลี่ยนผู๎ใหญํบ๎านมาแล๎วถึง 7 คน
ด๎วยกันคือ 

1. ผู๎ใหญํทอง ปกครองระหวํางปี พ.ศ. 2400 - 2404 ในสมัยที่ถนนไปอ้าเภอดําน
ซ๎าย จังหวัดเลย ยังเป็นทางลูกรัง 

2. ผู๎ใหญํเขียว ค้านัน ปกครองระหวํางปี พ. ศ. 2404 - 2405 ในสมัยนี้ได๎มีถนน
ลูกรัง (ถนนคนเดิน) ไปบ๎านน้้าหนัน 

3. ผู๎ใหญํเดี่ยว ค้านัน ปกครอง ระหวํางปี พ.ศ. 2405 - 2426 เป็นสมัยที่มีการตั้งวัด 
และมีการกํอสร๎างถนนลาดยางไปอ้าเภอดํานซ๎าย และจังหวัดเลย ในปี พ.ศ. 2415 

4. ผู๎ใหญํ หนู แสงแก๎ว ปกครองระหวํางปี พ.ศ. 2426 - 2466 ในชํวงนี้ได๎มีโรงเรียน 
โบสถ๑และถนนตัดผํานไปทางบ๎านน้้าหนัน ได๎มีการกํอสร๎างถนนลาดยาง การเดินทางไปมาหาสูํสะดวกขึ้น
และได๎รับการชํวยเหลือจากโครงการน้้าประปาทํอเหล็ก เป็นน้้าประปาภูเขาเพ่ือน้าน้้าเข๎ามาใช๎ในหมูํบ๎าน 

5. ผู๎ใหญํ หนู แสงค้าเรือง ปกครองชํวงระหวํางปี พ.ศ. 2466 - 2526 สมัยนี้ได๎มีการ
รื้อระบบน้้าประปาทํอเหล็กออก แล๎วเปลี่ยนเป็นทํอพลาสติกเพราะทํอเหล็กเป็นสนิมและในสมัยนี้ยังได๎มี
แหลํงทุนเข๎ามาสนับสนุนการเกษตร เป็นทุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
และหมูํบ๎านน้้าพุงยังได๎เข๎ารํวมแหลํงทุนนี้เป็นอันดับที่ 4 ของ อ้าเภอดํานซ๎าย 

6. ผู๎ใหญํฉลาด ศรีค้าภา ปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2558 ในยุคของ  
ผู๎ใหญํฉลาดได๎มีการเข๎ามาของกองทุนเงินล๎านที่เป็นของธนาคารออมสิน 

7. ผู๎ใหญํเสบียง ทองมํอม ปกครอง เมื่อปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน  
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2.1.2 ลักษณะทางกายภาพ และการตั้งบ้านเรือน 
สภาพทั่วไปของต้าบลโปุงเป็นที่ราบสูงเป็นภูเขาสลับซับซ๎อนร๎อยละ 80 ระดับความ

สูงเฉลี่ย 700 เมตรจากระดับน้้าทะเล จึงท้าให๎อากาศหนาวเย็น พ้ืนที่บางสํวนเป็นที่ราบลุํมร๎อยละ 20 
การใช๎ที่ดินของประชากรสํวนมากอยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติร๎อยละ 80 (องค๑กรบริหารสํวนต้าบลโปุง, 
2558, น 5) 

ลักษณะภูมิประเทศสํวนใหญํของลุํมน้้าพุงเป็นภูเขาหินทราย และหินปูน นิเวศน๑ปุา
โดยสํวนใหญํเป็นปุาเสื่อมโทรม พื้นที่มีความลาดชัน โดยพบวํา ยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตลุํมน้้าพุงมีความสูง
ประมาณ 1,746 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง ดังนั้น บ๎านน้้าพุงจึงเป็นหมูํบ๎านที่ถูกล๎อมรอบไปด๎วย
ภูเขา และเทือกเขาส้าคัญ 4 แหลํงได๎แกํ ภูเขาบะวังค้า เทือกเขาทุมเทิง เทือกเขาซ้าเตย และเทือกเขา
สามหมื่น พ้ืนที่มีลักษณะเป็นเนินสูงมากกวําที่ราบ มีถนนตัดผํานหมูํบ๎าน 2 สาย สายหลัก และสายรอง 
ถนนสายหลักเป็นหลํมเกําดํานซ๎าย ภูเรือ สายรองแยกออกไปบ๎านตูบค๎อ ภูลมโล ซึ่งถนนได๎ตัดผํานกลาง
หมูํบ๎านขึ้นไป บ๎านน้้าพุงยังมีสายน้้าหลักที่ไหลผํานหมูํบ๎าน 2 สายคือ สายน้้าพุง และสายห๎วยน้้าทิพย๑ 
สายน้้าพุงไหลมาจากทางทิศเหนือบ๎านวังกลุํมไหลผํานหมูํบ๎านเลาะเรียบตามถนนสายหลักลงไปทางทิศใต๎
บ๎านกกกะบาก และสายห๎วยน้้าทิพย๑มีต๎นก้าเนิดสายน้้ามาจากเทือกเขาสามหมื่นที่ทางราชการได๎ก้าหนด
เป็นขอบเขตแดนระหวํางบ๎านน้้าพุงกับบ๎านกกจานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
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ภาพที่ 2.1 ลักษณะทางกายภาพของบ๎านน้้าพุงที่ถูกล๎อมรอบไปด๎วยภูเขา. จาก ภาพถ่ายทางดาวเทียม 
Google Earth, โดย สักไช บบูผาไกสอน, 2559. 
 

ลักษณะการตั้งบ๎านเรือนของชาวบ๎านได๎มีการตั้งอยูํตามบริเวณเนินตีนภูบะวังค้า 
เรียบตามฝั่งของสายน้้าพุง และน้้าห๎วยทิพย๑ มีการตั้งบ๎านเรือนกันเป็นกลุํมติดกัน ไมํมีรั้วบ๎าน ลักษณะ
ของตัวบ๎านเป็นที่อยูํอาศัยถาวร มีรูปแบบการสร๎างแตกตํางกันไป สํวนมาก 80% เป็นบ๎าน 2 ชั้น โดยชั้น
ลํางกํอด๎วยอิฐ ชั้นบนปูพ้ืน ฝาผนังท้าด๎วยไม๎และสังกะสี  อีก 20% เป็นบ๎านชั้นเดียว  กํอด๎วยอิฐ ซึ่งบ๎าน
ทั้งหมดในหมูํบ๎านจะมุงหลังคาด๎วยสังกะสี กระเบื้อง สังกะสีอลูซิงค๑ ดังภาพ ก ที่แสดงให๎เห็นถึงลักษณะ
ทางกายภาพ ของพ้ืนที่การตั้งหมูํบ๎าน ที่ล๎อมรอบไปด๎วยภูเขา และลักษณะความเสื่อมโทรมของปุาไม๎ 
ภาพ ข เป็นลักษณะบ๎านชั้นเดียวที่สร๎างด๎วยโครงเหล็ก กํอด๎วยอิฐ มุงด๎วยสังกะสีอลูซิงค๑ เป็นบ๎านที่ถูก
สร๎างด๎วยวัสดุกํอสร๎างที่ทันสมัย งํายตํอการซื้อและการเข๎าถึง สํวนภาพ ค และภาพ ง สื่อให๎เห็นถึง 
ลักษณะการสร๎างบ๎านในยุคกํอนของคนโบราณที่นิยมสร๎างบ๎านที่มีใต๎ถุนไว๎ส้าหรับพักผํอน ท้างาน และ
เก็บของใช๎ตํางๆ รวมทั้งสัตว๑ วัตถุสิ่งของ แตํเมื่อสังคมมีการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆ ด๎าน
ตามยุคสมัย ใต๎ถุนบ๎านได๎เริ่มมีการปรับใช๎ในหลายรูปแบบแตกตํางกันไป มีการน้าอิฐมากํอขึ้นเป็นบ๎าน 2 
ชั้น ใช๎เป็นห๎องโถง ส้าหรับพักผํอน ต๎อนรับแขก เป็นต๎น  
 



Ref. code: 25595900080077EUA

30 
 

  
                   ภาพ ก ลักาณะที่ตั้งหมูํบ๎าน                 ภาพ ข ลักษณะบ๎าน 1 

   
 ภาพที่ ค ลักษณะบ๎าน 2       ภาพ ง ลักษณะบ๎าน 3 

ภาพที่ 2.2 ลักษณะการตั้งบ๎านเรือนของชาวบ๎านน้้าพุง. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2559. 
 

ทั้งนี้จากภาพแผนที่เดินดินของชุมชนบ๎านน้้าพุง (ภาพที่ 2.3) จะเห็นวํา ชุมชนบ๎าน
น้้าพุงประกอบไปด๎วยสถานที่ตํางๆ มีทั้งสถานที่ด๎านเศรษฐกิจ เชํน ร๎านค๎า โรงงาน และสถานที่ทางด๎าน
วัฒนธรรม เชํน วัด โรงเรียน บ๎านน้้าพุงมีลักษณะทางกายภาพเป็นเอกลักษณ๑ รํวมมีถนน และสายน้้าไหล
ผําน และตัดผํานกลางหมูํบ๎าน มีเป็นกลุํม ดังที่ได๎กลําวมาแล๎วใน (ข๎อ 2.1.2 ลักษณะทางกายภาพ และ
การตั้งบ๎านเรือน) จากการศึกษาข๎อมูลในภาคสนามของผู๎วิจัย ได๎สะท๎อนให๎เห็นวําลักษณะทางกายภาพ 
และที่ตั้งของชุนชนบ๎านน้้าพุง กํอให๎เกิดโอกาสทางด๎านเศรษฐกิจ เนื่องจากถนน 2 เส๎นที่ตัดผํานหมูํบ๎าน 
เป็นถนนที่เชื่อมตํอไปยังแหลํงทํองเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดเลย เชํน สถานที่ทํองเที่ยวภูเรือ และภูลมโล 
ซึ่งชํวยสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนอีกหนึ่งชํองทาง 
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อ้าเภอดํานซ๎าย 

น้้าพุง 

น้้าห๎วยทิพย๑ 

บ๎านทุมเทิง 

บ๎านกกกะทอน 

ภาพที่ 2.3 แผนที่เดินดินของชุมชนบ๎านน้้าพุง. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560. 
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2.1.3 ภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศ อุณหภูมิของต้าบลโปุง มีฝนตกชุกสลับแห๎งแล๎ง โดยมีลักษณะแตํละฤดู

เดํนชัดดังนี้ 
- ฤดูร๎อน อากาศจะร๎อนจัด เริ่มตั้งแตํ เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ของทุกปี 
- ฤดูฝน ฝนจะตกชุกปานกลาง เริ่มตั้งแตํ เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 
- ฤดูหนาว อากาศจะหนาวจัด เริ่มตั้งแตํ เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ๑ 

 
อุณหภูมิของต้าบลโปุง จะร๎อนที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 34 – 38 

องศาเซลเซียส และต่้าสุดในเดือนมกราคม โดยเฉลี่ย 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีเทํากับ 25 
องศาเซลเซียส (องค๑กรบริหารสํวนต้าบลโปุง, 2558, น 5)  

2.1.4 การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค 
บ๎านน้้าพุง หมูํ 3 นับตั้งแตํปี พ.ศ. 2426 - 2466 เป็นต๎นมาได๎มีการกํอสร๎างถนนปู

ลาดยางทั้งสองเส๎น และนับวําเป็นหมูํบ๎านที่มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย เนื่องจากเป็นหมูํบ๎านที่ตั้งอยูํ   
ณ จุดที่มีถนนหลักตัดผํานจากกรุงเทพมาหลํมสัก หลํมเกํา เข๎ามาในเขตเมืองเลยจังหวัดเลย และบ๎านน้้า
พุงหมูํ 3 ยังตั้งอยูํในเขตที่มีถนนตัดผํานไปยังเขตทํองเที่ยว เชํน ภูเรือ ภูลมโลที่มีต๎นซากุระที่สวยงามเป็น
ที่ข้ึนชื่อของจังหวัดเลย ดังนั้นการคมนาคมในหมูํบ๎านจึงมีความสะดวกในการเดินทาง และการเข๎าถึงของ
พํอค๎าคนกลาง ในการซื้อขายสินค๎า ในสํวนของระบบสาธารณูปโภคนั้น เนื่องจากลักษณะทางกายภาพ
การตั้งบ๎านเรือนที่มีภูเขาสลับซับซ๎อน เป็นเขตเนินสูง ระบบการน้าน้้าไปสูํครัวเรือน เพ่ือการหุงต๎ม และใช๎
ดื่มของคนในหมูํบ๎าน ได๎ใช๎น้้าจากภูเขา ที่เรียกวํา “ระบบน้ าประปาภูเขา” เป็นน้้าออกมาจากชั้นใต๎ดิน 
ภาษาพ้ืนบ๎านเรียกวํา “ขุนน้ า” ขุนน้้าของหมูํบ๎านจะมีอยูํ 3 แหลํง ที่ใช๎ในปัจจุบัน ได๎แกํ ขุนน้้า1 มี
ลักษณะเป็นบํอมีขนาด 2 x 2 เมตร โดยใช๎ปูนเทท้าคานสูงประมาณ 80 เซนติเมตร จากการสังเกตเห็นวํา
มีการสร๎างหลังคาให๎กับขุนน้้า “การสร้างหลังคาให้ขุนน้ านั้นเป็นการปูองกันเพ่ือไม่ให้กิ่งไม้หรือใบไม้ ล่วง
หล่นลงในบ่อ และกันน้ าฝนที่จะตกไปในขุนน้ า เพราะนั้นจะท าให้น้ าในบ่อขุ่น” นายฉลาด ศรีค้าภา  
(สัมภาษณ๑, 22 พฤศจิกายน 2559) นอกนั้นยังได๎มีการสร๎างอํางเก็บน้้าไว๎ด๎านลํางของขุนน้้าขนาด 6 x 8 
เมตร สูงประมาณ 2.50 เมตรจ้านวน 1 อําง เป็นขุํนน้้าที่เกิดข้ึนอยูํทีเ่ทือกเขาช้าเตย ที่เป็นขุนน้้าหลักของ
หมูํบ๎าน ขุนน้้าที่ 2 และขุนน้้าที่ 3 เป็นขุนน้้าที่ได๎เกิดขึ้นที่อยูํทางเหนือ และทางใต๎ของสายห๎วยน้้าทิพย๑  
มีขนาดของบํอ 2 x 2 เมตร เทํากัน แตํแตกตํางๆ ที่ทั้ง 2 ขุนน้้าไมํได๎มีการสร๎างคานรอบขุน มีเพียงการ
ขุด และปรบัแปลง ให๎เป็นรูปทรง สี่เหลี่ยมที่มีความลึกประมาณ 50 – 60 เซนติเมตร เทํานั้น ดังในภาพที่ 
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2.4 รูปภาพ ก นอกนี้ยังมีอํางเก็บน้้า 3 อําง ดังในรูปภาพ ง โดยทั้งหมด 3 ขุนน้้าได๎มีการสร๎างหลังคาไว๎
กันปูองกันเพ่ือไมํให๎กิ่งไม๎หรือใบไม๎ ลํวงหลํนลงในบํอ และกันน้้าฝนที่จะตกลงไปในขุนน้้าท้าให๎น้้าขุํน 
“สาเหตุที่ขุนน้ าทั้ง 3 ขุนมีน้ าออกมาให้ใช้ได้ตลอดปี เกิดจากการการสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยซะนาแป     
บนยอดเทือกเขาช าเตย เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้ในชุมชน ขนาดอ่างประมาณ 5 ไร่” นายเฉลิม แก๎วแย๎ม 
(29 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. ดังในรูปภาพ ค อํางเก็บน้้าห๎วยซะนาแป 

 
 

  
   ภาพ ก  ขุํนน้้า 1                                   ภาพ ข ขุํนน้้า 2 

  
  ภาพ ค สระเก็บน้้า        ภาพ ง อํางเก็บน้้า 

ภาพที่ 2.4 ระบบน้้าประปาภูเขาซึ่งได๎จากตาน้้าหรือขุนน้้า. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560. 
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จากภาพที่ 2.4 ระบบน้้าประปาภูเขาซึ่งได๎จากตาน้้าหรือขุนน้้า โดยภาพ ก เป็น
รูปภาพบํอขุนน้้าที่ 2 เกิดที่ทางใต๎ของสายห๎วยน้้าทิพย๑ มีความกว๎างขนาด 2 x 2 เมตร ลึกประมาณ 50 -
60 เซนติเมตร มีน้้าผุดออกมาจากใต๎ดิน ชาวบ๎านเรียกกันหลายชื่อ เชํน ขุนน้้า ตาน้้า และน้้าใต๎ดิน 
ชาวบ๎านมีการฝังทํอ PVC หรือทํอพลาสติกลงใต๎ดิน โดยให๎ปลายทํอพํนออกมากลางบํอขุนน้้าประมาณ 
40 เซนติเมตร โดยปลายทํอต๎องชี้เนินขึ้นตามหน๎าน้้าเพ่ือไมํให๎โคลนไหลเข๎าในทํอ ปลายทํอจะถูกปิดด๎วย
การเอาไฟเผาบีบให๎ติดกันเป็นลักษณะแบน มีการตัดปลายทํอที่พํนออกมาให๎เป็นรู เพ่ือให๎น้้าซึมผําน  
จากการสัมภาษณ๑ นายฉลาด ครีค้าภา (22 พฤศจิกายน 2559). สัมภาษณ๑.  พบวํา “การที่ตัดท่อใน
ลักษณะดังกล่าวจะเป็นการช่วยกลั่นกรองเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ไปด้วย เพ่ือไม่ให้ไหลไปอุดตันท่อน้ าได้ในระดับ
หนึ่งที่ดี” สํวนภาพ ข เป็นบํอขุนน้้าขนาดเล็ก ที่นิยมใช๎ในการเกษตร หรือมีบางครัวเรือนได๎มีการน้ามาใช๎
ในการบริโภค และอุปโภค โดยเฉพาะกลุํมครัวเรือนที่ได๎มีการสร๎างครอบครัวใหมํแล๎วย๎ายออกเรือน    
เป็นต๎น เชํน ครอบครัว นายกลยุทธ๑ (นามสมมุติ) ที่ได๎ท้าการตํอน้้าในขุนน้้าห๎วยทุํมเทิงที่ไหลสูํห๎วยสายน้้า
พุง มาใช๎ในครัวเรือน ส้าหรับภาพ ค เป็นภาพของอํางเก็บน้้าซะนาแป โดยมีวัตถุประสงค๑ของการสร๎าง ดังรายละเอียด 
ในข๎อ 2.1.5.3 “ซึ่งได้ท าการขุดสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2520 และหลังจากนั้นได้มีบ ารุงขึ้นใหม่เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2550 หลังถูกทับถมจากดินไสลด์ ในช่วงเกิดอุทกภัยน้ าปุาไหลหลาก  เพ่ือเป็นแหล่งเก็บ
น้ าไว้ใช้ในชุมชน” นายเฉลิม แก๎วแย๎ม  (29 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. และ ภาพ ง แสดงให๎เห็นเป็น
สถานที่อํางเก็บน้้าจากขุนน้้าที่ 2 และขุนน้้าที่ 3 เพ่ือใช๎ในการแจกจํายสูํครัวเรือนในชุมชนใช๎บริโภค และ
อุปโภค  

2.1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ดิน น้้า) 
2.1.5.1 ทรัพยากรป่าไม้ ต้าบลโปุงมีลักษณะของปุาไม๎เป็นปุาผสมระหวํางปุาเบญจ

พรรณ และปุาเต็งรัง โดยปุาดังกลําวพบวํามีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดของพันธุ๑ไม๎เป็นอยําง
มาก โดยพันธุ๑ไม๎เดํนที่มีความส้าคัญตํอวิถีชีวิตของชุมชนคือพืชตระกูลไผํ  ได๎แกํ ไผํหก ไผํเปาะ ไผํไรํ และ
ต๎นไม๎ประจ้าถิ่นซึ่งมีความส้าคัญในทางเศรษฐกิจได๎แกํ ไม๎กระยาเลย (ไม๎ยาง) ไม๎ตะแบก ไม๎ประดูํลาย   
ไม๎ชาด ต๎นกกกระทอน และพันธุ๑พืชที่มีความส้าคัญตํอชุมชนในฐานะเป็นแหลํงอาหาร  ได๎แกํ ผักกุํม  
หวายยาง ผักกูด ผักหนาม สะคร๎าน สะแหล บอน กล๎วยปุา ผักหวานปุา ตาวมุํย รวมทั้งในพ้ืนที่ปุายังมี
พันธุ๑พืชสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณทางยา และความส้าคัญทางด๎านเภสัชกรรม ได๎แกํ ต๎นเทพทาโร ต๎นหัวข๎อ
เย็น ก้ายาน เครือยาหัวใหญํ เป็นต๎น สมาคมเพ่ือการอนุรักษ๑และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ๑ (สอพ.), 2550, น 5 

2.1.5.2 ทรัพยากรที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน  นายฉลาด ศรีค้าภา  
อดีตผู๎ใหญํบ๎าน (24 พฤศจิกายน. 2559). สัมภาษณ๑. ได๎บอกเลําวํา “บ้านน้ าพุง หมู่ 3 มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 
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7,000 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่ปลูกสร้างอาศัย 100 ไร่ พ้ืนที่สาธารณะ 600 ไร่ พ้ืนที่ท ากิน 3,000 ไร่ ที่เหลือ 
3,300 ไร่เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า หรือพ้ืนที่ปุา หมู่บ้านน้ าพุง เป็นเขตพ้ืนที่เขตสวนปุา(สปก) ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ถือครองที่ดิน แต่อนุญาตให้ท ากิน และให้อยู่อาศัยได้” 

องค๑กรบริหารสํวนต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย (2558, น 5) ระบุ
วํา ในด๎านกรรมสิทธิ์ในการถือครอง ที่ดินสํวนใหญํเป็นปุาสงวนแหํงชาติ รองมา สปก. 4-01 และ นส.3 
โดยพื้นที่ถือครองของต้าบลโปุงที่ส้าคัญ ได๎แกํ พ้ืนที่ท้าการเกษตรประมาณ 37,500 ไรํ พ้ืนที่ปุาประมาณ 
37,500 ไรํ และพ้ืนที่เพ่ือการอยูํอาศัยประมาณ 18,750 ไรํ 

ลักษณะของดินโดยภาพรวม ของต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย 
โดยทั่วไปเป็นดินรํวนผสมทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15% ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดิน
เหนียวประมาณ 10% เหมาะที่จะท้าเกษตร ท้านา ท้าสวน (องค๑กรบริหารสํวนต้าบลโปุง, 2561, น 1) 

2.1.5.3 ทรัพยากรน้้า ลักษณะทางกายภาพของลุํมน้้าพุงตอนบนมีลักษณะเป็นลุํมน้้า
แบบสี่ เหลี่ยม มีขนาดของพ้ืนที่ 204.68 ตารางกิโลเมตร มีความลาดชันเฉลี่ย 32.36 ม./กม. 
ความสามารถในการระบายน้้าโดยเฉลี่ย (Drainage Density) 0.90 กม./ตร.กม. ซึ่งจากตัวเลขดังกลําวบํง
บอกถึงคําความสามารถในการระบายน้้าที่ไมํดี ซึ่งจากข๎อมูลท้าให๎เห็นได๎วํา พ้ืนที่ต้าบลโปุงเป็นพ้ืนที่ต๎นน้้า
พุงเป็นพื้นที่ลํอแหลมตํอการอุทกภัย ดินถลํมได๎คํอนข๎างงําย  

พ้ืนที่ต๎นน้้าพุงมีที่ตั้งอยูํในเขต ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย แล๎วไหล
ลงที่ราบลุํมในเขต อ้าเภอหลํมเกํา จังหวัดเพชรบูรณ๑ ซึ่งแมํน้้าพุงไหลมาประจบกับแมํน้้าปุาสัก บ๎านปุา
ละมุด ต้าบลหนองไขวํ อ้าเภอหลํมเกํา จังหวัดเพชรบูรณ๑ รวมระยะทางของลุํมน้้าประมาณ 65 กิโลเมตร 
โดยลุํมน้้าพุง ประกอบไปด๎วย 3 ลุํมน้้ายํอย ได๎แกํ ลุํมน้้าสาขายํอยห๎วยน้้าพุง (ลุํมน้้าตอนบน) ลุํมน้้าพุง
ตอนบนสํวนใหญํหมายถึงพ้ืนที่ที่อยูํในเขตอ้าเภอ จังหวัดเลย (สมาคมเพ่ือการอนุรักษ๑และพัฒนาเทือกเขา
เพชรบูรณ๑(สอพ.) 2550, น 7) 

ในพ้ืนที่ของต้าบลโปุง แหลํงน้้าที่ใช๎ส้าหรับอุปโภค-บริโภค เป็นแหลํงน้้าที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และองค๑การบริหารสํวนต้าบลโปุงได๎ด้าเนินการปรับปรุงกํอสร๎างขึ้นใหมํเพ่ือให๎
เพียงพอกับการอุปโภค ซ่ึงบริโภคของประชาชน โดยมีแหลํงน้้าธรรมชาติทั้งหมด 14 แหลํง ได๎แกํ ห๎วยน้้า
พุง มีจุดก้าเนิดเริ่มต๎นไหลตั้งแตํหมูํ 9 ไหลผํานหมูํ 1 หมูํ 2 หมูํ 3 หมูํ 4 หมูํ 6 และหมูํ 10 ห๎วยกว๏าก  
ห๎วยชะงั่ว ห๎วยหม๎อ ห๎วยซะนาแป ห๎วยทุํมเทิง ห๎วยน้้ามี ห๎วยลาด ห๎วยหน๎อง ห๎วยช๎างบุ ห๎วยทุํง ได๎ไหล
ผํานหมูํ 7 ลงห๎วยน้้าพุง ห๎วยหมู ไหลลงห๎วยทุํมเทิง ห๎วยแงด ไหลผํานหมูํ 8 ลงสูํห๎วยน้้าพุงหมูํ 10 ห๎วย
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แลน ไหลผํานหมูํ 9 ลงห๎วยน้้าพุง และมีแหลํงน้้าที่สร๎างขึ้นทั้งหมด 13 แหลํง ลักษณะเป็นพ้ืนที่เก็บน้้า
เป็น อําง ฝาย หนองประมง และสระ (ตารางท่ี 2.1) 
ตารางที่ 2.1  
 
แหล่งน้ าสร้างข้ึน 

ระดับ ชื่อประเภทแหํลงน้้า และท่ีตั้ง พ้ืนที่เก็บน้้าประมาณ/ไรํ 

1 สระประมงโปุงทอง บ๎านโปุง 5 

2 อํางเก็บน้้าห๎วยซะนาแป บ๎านน้้าพุง 2 
3 อํางเก็บน้้าห๎วยปากแบํง บ๎านกกจ้าปา 15 

4 หนองประมงห๎วยทุํมเทิง บ๎านทุํมเทิง 10 

5 ฝายวังเทา บ๎านทุํมเทิง 1 
6 ฝายห๎วยน้้ามี บ๎านวังกํุม 2 

7 สระน้้าห๎วยตูบดําน บ๎านวังกํุม 2 

8 หนองประมงทํุงน้้าใส บ๎านทุํงน้้าใส 5 
9 ฝายห๎วยน้้าใสเหนือ บ๎านทุํงน้้าใส 2 

10 ฝายห๎วยกว๏าก บ๎านทุํงน้้าใส 10 
11 หนองประมงวัดดงชุมพร บ๎านปางคอม 4 

12 หนองประมงห๎วยมํวง บ๎านโปุงชี 7 

13 สระน้้าโปุงชี บ๎านโปุงชี 1 
หมายเหตุ. จาก แผนพัฒนาท๎องถิ่น 4 ปี (น. 2) โดย องค๑กรบริหารสํวนต้าบลโปุง, 2560. 
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     ภาพ ก สายน้้าห๎วยทิพย๑           ภาพ ข สายน้้าพุง 

 
ภาพ ค สายน้้าทั้งสองสายมาบรรจบ 

ภาพที่ 2.5 สายน้้าตํางๆ ในบ๎านน้้าพุง. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560. 
 

กลําวโดยสรุป จากการศึกษาบริบทประวัติศาสตร๑การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะทาง
กายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติของบ๎านน้้าพุงพบวํา บ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย 
ในอดีตได๎สร๎างขึ้นโดยกลุํมครัวเรือนจ้านวน 10 ครัวเรือน ที่น้าโดยผู๎ใหญํทอง ได๎สร๎างหลักปักฐานตั้งเป็น
บ๎านขึ้นชื่อบ๎านปากโปุง หลายปีผํานมา จนมาถึงในชํวงปี พ.ศ. 2400 บ๎านปากโปุงได๎เกิดโรคระบาด 
ผู๎ใหญํ ก้านัน และอาวุโสได๎ท้าเรื่องย๎ายบ๎าน จนกลายมาเป็นบ๎านน้้าพุงในปัจจุบัน ในชํวงระยะเวลาที่ผําน
มาบ๎านน้้าพุงได๎มีการผลัดเปลี่ยนการปกครองของผู๎ใหญํบ๎าน 7 คน ด๎วยกัน และในแตํระชํวงการปกครอง
ดังกลําวได๎มีชํวงของผู๎ใหญํเดี่ยว ค้านัน (ปี พ.ศ. 2405 – 2426) ที่ได๎มีการสร๎างเส๎นทางคมนาคมคือ
ถนนลาดยาง ถนนสายหลํมเกํา – อ้าเภอดํานซ๎าย และมีการสร๎างวัดขึ้น ตํอจากนั้นมาชํวง            
ผู๎ใหญํหนู แสงแก๎ว (ในปี พ.ศ. 2466) ได๎เริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ มีโรงเรียน มีโบสถ๑ มีน้้าประปาภูเขา  
มีถนนขยายเพิ่มขึ้น มีแหลํงทุน มีธนาคารเข๎ามาปลํอยกู๎เงินทุนด๎านการเกษตร จนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนี้ยัง พบวําบ๎านน้้าพุงมีลักษณะทางกายภาพ เป็นที่ราบสูงมีภูเขา
สลับซับซ๎อนทั่วทั้งเขตต้าบลโปุงร๎อยละ 80 ระดับความสูงเฉลี่ย 700 เมตรจากระดับทะเล เป็นที่ราบลุํม
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ร๎อยละ 20 ที่ดินของประชากรสํวนมากอยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติร๎อยละ 80 เป็นภูเขาหินทราย และ
หินปูน เป็นปุาเสื่อมโทรม พ้ืนที่มีความลาด มีการตั้งบ๎านเรือนเรียบตามเนินภูเขา ฝั่งสายน้้าพุง และน้้า
ห๎วยทิพย๑ การตั้งบ๎านเรือนเป็นกลุํมติดกัน ไมํมีรั้วบ๎าน เป็นบ๎านถาวร มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ที่ตั้ง
ของหมูํบ๎านอยูํในเขตที่มีถนนตัดผํานไปยังเขตทํองเที่ยว เชํน ภูเรือ ภูลมโลที่มีต๎นซากุระที่สวยงามเป็นที่
ขึ้นชื่อของจังหวัดเลย ดังนั้นการเข๎าถึงของพํอค๎าคนกลาง ในการซื้อขายสินค๎าจึงสะดวก และงําย 
ชาวบ๎านใช๎น้้าจากภูเขา ซึ่งเรียกวํา “ระบบน้ าประปาภูเขา” ในการบริโภค และอุปโภค โดยมีปุาไม๎เป็น
สํวนส้าคัญในการดูดซับ และเก็บกักน้้าได๎ดี พ้ืนที่ปุาไม๎ทั่วไปในต้าบลโปุง เป็นปุาผสมระหวํางปุาเบญจ
พรรณ และปุาเต็งรัง ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดของพันธุ๑ไม๎ และมีความส้าคัญตํอวิถีชีวิต
ของชุมชน มีความส้าคัญในทางเศรษฐกิจ มีความส้าคัญตํอชุมชนในฐานะเป็นแหลํงอาหาร  และพืช
สมุนไพรในการรักษาโรค แตํกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินสํวนใหญํเป็นปุาสงวนแหํงชาติ รองมา สปก.  
4-01 และ นส.3 โดยแยกพ้ืนที่ออกเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ พ้ืนที่ท้าการเกษตร พ้ืนที่ปุา และพ้ืนที่เพ่ือการ
อยูํอาศัย และลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินรํวนผสมทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15% 
ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ 10% เหมาะที่จะท้าเกษตร ท้านา ท้าสวน  

ในสํวนของทรัพยากรน้้าซึ่งเป็นทรัพยากรส้าคัญตํอการอุปโภคบริโภค และ
ตํอการท้าการเกษตร ซึ่งในหมูํบ๎านน้้าพุงมีสายห๎วยน้้าหลักถึง 2 แหลํง นอกจากนี้ชาวบ๎านน้้าพุงยังได๎มี
การสร๎างอํางเก็บน้้าขนาดประมาณ 5 ไรํเอาไว๎เพ่ือรองรับในชํวงที่เกิดภัยแล๎งอีกด๎วย  

 
2.2 สภาพสังคมของชาวบ้านน้้าพุง 
         

จากการศึกษาสภาพทางสังคมของชาวบ๎านน้้าพุง ทั้งในเรื่องโครงสร๎างประชากร ลักษณะ
ครอบครัว และเครือญาติ การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ สุขภาพอนามัย และการได๎รับ
บริการสาธารณสุข และการบริโภคพบวํา 
 

2.2.1 โครงสร้างด้านประชากร 
จากข๎อมูลตามทะเบียนราษฎร๑ บ๎านน้้าพุงมีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 174 ครัวเรือน 

มีจ้านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 609 คน แยกเป็นชาย 319 คน หญิง 290 คน (ข๎อมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐาน 
ระดับต้าบลปี 2559) อยํางไรก็ตามจากการส้ารวจจ้านวนประชากรผู๎ที่อาศัยอยูํจริงในปี 2560 พบวํา     
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มีจ้านวนประชากรทั้งหมด 583 คน แยกเป็นชาย 304 คน หญิง 279 คน และสามารถแยกได๎ตามชํวง
อายุไวดังนี้ 

- อายุ 0-2 ปี มีจ้านวนทั้งหมด 17 คน แยกเป็นชาย 10 คน หญิง 7 คน 
- อายุ 3-5 ปี มีจ้านวนทั้งหมด 16 คน แยกเป็นชาย 10 คน หญิง 6 คน 
- อายุ 6-14 ปี มีจ้านวนทั้งหมด 73 คน แยกเป็นชาย 38 คน หญิง 35 คน 
- อายุ 15-17 ปี มีจ้านวนทั้งหมด 14 คน แยกเป็นชาย 8 คน หญิง 6 คน 
- อายุ 18-59 ปี มีจ้านวนทั้งหมด 358 คน แยกเป็นชาย 187 คน หญิง 171 คน 
- อายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ้านวนทั้งหมด 95 คน แยกเป็นชาย 44 คน หญิง 51 คน 

(ข๎อมูลพื้นฐานระดับหมูํบ๎าน (กชช.2ค), 2560) 
2.2.2 ลักษณะครอบครัว และเครือญาติ 

นับแตํมีการตั้งเป็นบ๎านน้้าพุงขึ้นมาตั้งแตํอดีต บ๎านน้้าพุงประกอบไปด๎วยตระกูล
ใหญํๆ 5 ตระกูล ได๎แกํ ตระกูลแสงแก๎ว ตระกูลศรีชามก ตระกูลแสงราช ตระกูลค้านัน และตระกูลเนตร
แสงครี เป็นต๎นตระกูลของหมูํบ๎านที่ได๎ริเริ่มมาตั้งหลักปักฐาน ในอดีต 5 ตระกูลนี้ได๎มีการแตํงงานกันมา
ตลอดเป็นจ้านวนหลายครอบครัว ขณะเดียวกันก็มีตระกูลเดียวกันแตํงงานด๎วยกัน มาจนถึงปัจจุบันก็ได๎มี
คนตํางบ๎านเข๎ามาแตํงงานบ๎างแตํมีจ้านวนน๎อย ดังนั้นหมูํบ๎านน้้าพุงจึงเป็นหมูํบ๎านที่มีความสัมพันธ๑ในเชิง
เครือญาติมาก โดยเฉพาะความสัมพันธ๑ด๎านการชํวยเหลือแรงงานกันทั้งในภาคการเกษตร และนอก
การเกษตร การดูแลซึ่งกันและกัน 

ทั้งนี้จากแผนผังความสัมพันธ๑เครือญาติ (ภาพที่ 2.6) แสดงให๎เห็นวํา ใน 5 ตระกูล
ใหญํ ที่เป็นต๎นตระกูลของการได๎ริเริ่มเข๎ามาสร๎างหลักปักฐานในหมูํบ๎านน้้าพุงแหํงนี้ ซึ่งเป็นตระกูลที่มี
บทบาทการผํานการเป็นผู๎น้าชุมชน เป็นผู๎ใหญํบ๎านมาแล๎ว ดังรายละเอียดที่ได๎กลําวมาแล๎วใน (หัวข๎อ 2.1.1) 

อยํางไรก็ตามจากแผนผังความสัมพันธ๑ด๎านเครือญาติ และการศึกษาชุมชนของผู๎วิจัย
ได๎ทราบวํา ตระกูลที่ใหญํที่สุด มีจ้านวนเครือญาติในหมูํบ๎านมากที่สุดคือ ตระกูลแสงราช ที่ได๎มีการขยาย
เครือญาติด๎วยการแตํงงานกับหลายตระกูล เชํน ตระกูลแสงราช แตํงงานกับ ตระกูลค้านัน            
ตระกูลแสงราช แตํงงานกับ ตระกูลแสงแก๎ว ตระกูลแสงราช แตํงงานกับเนตรแสงศรี รองลงมาอันดับสอง
เป็นตระกูลแสงแก๎ว ที่มีการแตํงงานกับ ตระกูลแสงราช และตระกูลแสงแก๎ว แตํงงานกับตระกูลศรีพรม 
สํวนอันดับสาม เป็นตระกูล เนตรแสงศรี ที่ได๎มีการแตํงงานกับตระกูลแสงราช และแตํงงานกับตระกูล  
ศรีชามก ดังนั้นลักษณะการความสัมพันธ๑เครือญาติในชุมชน จึงมีความผูกพัน รักใครํสามัคคี มีการ
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ชํวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน อยํางเห็นได๎ชัดจากการท้ากิจกรรมทางเกษตรกรรม และทางสังคม เชํน 
กิจกรรมในไรํสวน กระบวนการผลิตพืชผล และกิจกรรมงานประเพณี ท้าบุญข้ึนบ๎าน งานแตํง ฯลฯ 

อยํางไรก็ตามความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นในชุมชนไมํได๎หยุดนิ่ง แตํมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นไป
เรื่อยๆ มีการสลับการแตํงงานกันไปมาภายใน 5 ตระกูล ถึงแม๎วําในปัจจุบันจะมีตระกูลใหมํหรือตระกูล
ภายนอกเข๎ามาก็ตาม แตํเห็นได๎วํายังมีจ้านวนน๎อย ตรงข๎ามภายใน 5 ตระกูลใหญํของหมูํบ๎านมีการ
แตํงงานภายในตระกูลเดี่ยวกันเอง ดังเชํน ตระกูลแสงแก๎ว 

จากความสัมพันธ๑ดังกลําวได๎ท้าให๎ชุมชนบ๎านน้้าพุง มีความสามัคคี ชํวยเหลือกันมี
การปกครองกันเป็นระบบเครือญาติ โดยให๎ผู๎เฒําที่เป็นผู๎อาวุโส และผู๎น้าชุมชนในหมูํบ๎านเป็นผู๎ตัดสินใจ
แก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นภายในบ๎าน 
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สัญญาลักษณ์ 
   ชาย    ตระกูล แสงราช แตํงงานกับ ค้านัน 
   หญิง    ตระกูล แสงราช แตํงงานกับ เนตรแสงศรี 

แตํงงาน    ตระกูล แสงแก๎ว แตํงงานกับ เนตรแสงศรี 
พ่ีน๎อง    ตระกูล ศรีชามก แตํงงานกับ เนตรแสงศรี 

  พํอแมํลูก   ตระกูล แสงแก๎ว แตํงงานกับ ศรีพรม 
 

ภาพที่ 2.6 แผนผังความสัมพันธ๑ของเครือญาติในบ๎านน้้าพงุ. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560. 
 

นายหนู แสงราช 

นางอ๎อม แสงราช 

นางหนู เนตรแสงศรี 

นางค้าเคี่ยง แสงราช นายสุวัฒ แสงราช นายสุมิต แสงราช นายแก๎ว แสงราช 

นายลัด แสงแก๎ว นางทองหล๎า แสงราช

นางชา แสงแก๎ว นางหนูล๎าว แสงแก๎วนางลีวัน แสงแก๎ว นายชาตรี แสงแก๎ว นางทองจันทร๑ แสงแก๎ว 

นายบุศย๑ แสงแก๎ว นางกองริน ศรีพรม 

นายเพลง แสงแก๎วนายบุณเลี้ยง แสงแก๎ว นางหนูยิ้ม แสงแก๎ว นางคิด แสงแก๎ว 

นายปัญญา ศรีชามก นางเก็บ เนตรแสงศรี 

นายวรสิทธ๑ ศรีชามก นายศุกล ศรีชามก นายบุญแทน ศรีชามก นางเดือน ศรีชามก 

นายบิล แสงราช นางหนูลี่ ค้านัน 

นายโกก แสงราช นางยุพิน แสงราช นายหอย แสงราช นายน๐อด แสงราช 
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2.2.3 การศึกษา 
ด๎านการศึกษาของบ๎านน้้าพุงประกอบมี ศูนย๑เด็กเล็ก 1 แหํง ส้าหรับรับเลี้ยงเด็กที่ยัง

ไมํถึงเกณฑ๑เข๎าอนุบาล อายุ 2.5 – 4 ปี และมีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แหํง ที่ประกอบมีทั้งชั้นอนุบาล  
ชั้นประถม 1 ถึง ชั้นประถม 4 ซื่งมีจ้านวนนักเรียนทั้งหมด 21 คน ดังตารางที่ 2.2 

 
ตารางที่ 2.2  
 
ตารางชั้นเรียน และจ านวนนักเรียนที่เรียนในหมู่บ้าน 

 
ชั้น 

จ้านวน รวม 

ช ญ 
อนุบาล 1 1 1 2 

รวมระดับอนุบาล 1 1 2 
ป.1 2 2 4 

รวมระดับประถม ป.1 2 2 4 

ม.1 2 6 8 
ม.2. 2 3 5 

ม.3 2 4 6 

ม.4  2 2 
รวมระดับมัธยม 6 15 21 

หมายเหตุ. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560.  
 

นอกจากนี้ยังมีจ้านวนนักเรียนอีกกลุํมหนึ่งที่ออกไปเรียนนอกพ้ืนที่ เชํน ไปเรียนที่
โรงเรียนของอ้าเภอหลํมเกํา เนื่องจากผู๎ปรถครองของเด็กเห็นวําเป็นโรงเรียนที่ดี ดังที่พ่ีพอใจ (นามสมมุติ) 
ได๎เลําวํา “เด็กที่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนของอ าเภอหล่มเก่าจะได้ความรู้มากกว่าเด็กที่เรียนอยู่บ้าน เช่น   
เด็กนักเรียนชั้นประถม 1 สามารถนับ 1 ถึง 100 ได้ ฝึกอ่านภาษาไทยได้ ท่องสูตรคูณได้ เป็นต้น และอีก
อย่างเด็กท่ีไปเรียนที่นั่นสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้มากกว่าเนื่องจากอยู่เขตตัวอ าเภอ” ระยะทางไปเรียน
ประมาณ 29 กิโลเมตร มีรถรับสํงทุกวัน และมีจ้านวนนักเรียนไปเรียนมากกวําจ้านวนนักเรียนที่เรียนอยูํ
โรงเรียนของหมูํบ๎าน ดังในตารางด๎านลํางนี้ 
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ตารางที่ 2.3 
 
ชั้นเรียน และจ านวนนักเรียนที่เรียนโรงเรียนนอกหมู่บ้าน 

ชั้น จ้านวน รวม 
ช ญ 

อบ. 5 2 7 
อบ. 1 4 5 

รวมระดับอนุบาล 6 6 12 

ป.1 3 2 5 
ป.2 2 4 6 

ป.3 3 5 8 

ป.4 1 3 4 
ป.5 1 1 2 

ป.6 2 2 4 

รวมระดับประถม 12 17 29 
หมายเหตุ. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560.  

 
2.2.4 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 

ชาวบ๎านในบ๎านน้้าพุง หมูํ 3 มีการนับถือศาสนาอยูํ 2 ศาสนาคือ ศาสนาพุทธ และ 
ศาสนาคริสต๑ ที่ได๎สืบทอดกันมาหลายปี ประเพณีทางศาสนาพุทธสํวนใหญํคล๎ายกับประเพณีของ       
ชาวอีสานทั่วไป ชาวบ๎านที่นับถือศาสนาพุทธสํวนใหญํ มีการรวมกลุํมกันท้ากิจกรรมในวันส้าคัญทาง
ศาสนา มีทั้งการรวมกลุํมกันตามการจัดตั้งของภาครัฐ และการรวมกลุํมตามธรรมชาติ  โดยมีประเพณี
วัฒนธรรมเป็นตัวยึดถือรํวมกัน ได๎แกํ พระธาตุศรีสองรัก การท้าบุญขึ้นบ๎านใหมํ ตักบาตร ตามหลักของ
ศาสนาพุทธ และท่ีมีวัฒนธรรมความเชื่อยํอยในเรื่องปุาดงหอ โดยจะมีปุาดงหอในชุมชน มีบุญประเพณีใน
การอนุรักษ๑ปุาดงหอ ซึ่งจะประกอบพิธีกรรมในเดือนแปดของทุกปี เป็นการเลี้ยงผีปุา  “เจ๎าปุา” ซึ่งเป็น
ความเชื่อในระดับท๎องถิ่น ทั้งนี้ฐานความเชื่อดังกลําวเป็นต๎นทุนด๎านวัฒนธรรมที่เป็นจุดรํวมกันของชุมชน 
ในการสํงเสริมการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนซึ่งสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการรวมตัวโดย
ธรรมชาติของชุมชน และใช๎ฐานวัฒนธรรมมาประยุกต๑ใช๎ในการรักษาฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ได๎ สํวนของคริสเตียน มีการจ้าศีลเข๎าโบสถ๑ทุกวันอาทิตย๑ โดยยึดถือตามประเพณีของ
ชาวคริสเตียนทั่วไป 

2.2.5 สุขภาพอนามัย และการได้รับบริการสาธารณสุข 
ส้าหรับสุขภาพอนามัยพบวําเมื่อชาวบ๎านเจ็บปุวยเล็กๆ น๎อยๆ จะรักษาด๎วยตนเองไป

กํอนด๎วยการไปซ้ือยาตามร๎านขายของช้าในหมูํบ๎านหรือตามศูนย๑สาธารณสุขชุมชนมารับประทาน แตํเมื่อ
อาการไมํดีข้ึนก็จะไปที่สถานีอนามัยเป็นล้าดับแรก และไปรักษาที่โรงพยาบาล ตามขั้นตอนของการรักษา 
สํวนครอบครัวที่มีฐานะดีก็ไปรักษาที่คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน ที่จังหวัดเพชรบูรณ๑ นอกจากนี้ผู๎ปุวย
บางกลุํมจะรักษากับหมอพ้ืนบ๎านที่ชาวบ๎านให๎ความนับถือ ตามความเชื่อที่เคยปฏิบัติตํอๆ กันมา เชํน 
งูสวัด ตาแดง ก๎างติดคอ กระดูกหัก คันตามผิวหนัง ฯลฯ โดยหมอพ้ืนบ๎านสํวนใหญํจะเป็นผู๎สืบทอด
วิธีการรักษามาจากบรรพบุรุษ และได๎มีการจดบันทึกไว๎ 

จากการสัมภาษณ๑เจ๎าหน๎าที่ประจ้าโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ บ๎านกกจ้าปา ต้าบล
โปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย ได๎ให๎ข๎อมูลวํา “การเข้ามาบริการในการรักษาสุขภาพของชาวบ้านในทั้ง
ต าบลได้มีการรับบริการรักษาจริง แต่ทางอนามัยมีการเก็บสรุปรวมข้อมูลเป็นรายเดือนทั้งต าบล ไม่แยก
บ้านหมู่บ้าน ดังนั้น จึงสามารถแยกได้เป็นประเภทการปุวยตามช่วงวัย” ใจดี (นามสมมุติ). (1 กุมภาพันธ๑ 2560). สัมภาษณ๑. 

จากตารางที่ 2.4 พบวําในชํวงวัยเด็กโรคที่พบ ได๎แกํ โรคระบบทางเดินอาหาร สํวน
วัยท้างาน จะเป็นโรคระบบกล๎ามเนื้อ โรคกระเพาะอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การท้างาน เชํน งานในไรํข๎าวโพด ท้างานหนักเกินไป ใช๎วัตถุปูองกันไมํถูกวิธีหรือไมํใช๎เลยในเวลาการฉีด
พํนยา และเก็บเกี่ยวผลผลิตข๎าวโพดแห๎งที่มีฝุุนละออง รับประทานอาหารไมํตรงตํอเวลา และในขณะ     
ที่ผู๎สูงอายุเป็นโรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคหัวใจเป็นจ้านวนมาก ที่เกิดมาจากพันธุกรรม การสะสม
เซื้อมาจากการดื่มเครื่องชูก้าลัง และเครื่องดื่มประเภทน้้าหวานมากในชํวงวัยท้างาน เพ่ือกระตุ๎นการ
ท้างานมากเกินไป พักผํอนน๎อย เป็นต๎น 
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ตารางที่ 2.4  
 
โรคที่เกิดขึ้นในกลุ่มชาวบ้าน 

ชํวงวัย โรคที่เป็น 
ในวัยเด็ก โรคระบบทางเดินอาหาร 

ในวัยท้างาน - โรคระบบกล๎ามเนื้อ 
- โรคกระเพาะอาหาร 
- โรคระบบทางเดินหายใจ 

ในวัยสูงอายุ - โรคเบาหวาน 
- โรคความดัน 
- โรดหัวใจ 

หมายเหตุ. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560.  
 

2.2.6 การบริโภค 
บ๎านน้้าพุง หมูํ 3 ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย เป็นชุมชนที่มีความเป็น

ชนบทกึ่งเมือง การใช๎ชีวิตของแตํละครัวเรือนในชุมชน แม๎จะมีการด้ารงชีวิตด๎วยการยึดถืออาชีพด๎าน
การเกษตรก็จริง แตํในด๎านการใช๎ชีวิต กิจวัตรประจ้าวันมีความเป็นเมืองอยูํมาก การสะท๎อนได๎จาก
พฤติกรรมการด้ารงชีพหลายประการ อาทิ นิยมซื้ออาหารส้าเร็จรูปจากตลาดมากิน เป็นชุมชนที่ไมํนิยม
ปลูกผักสวนครัวไว๎บริโภคเอง และมีการยึดถือเอาตลาดเป็นแหลํงอาหารที่ส้าคัญของครัวเรือน ได๎แกํ 
ตลาดหลํมเกํา ตลาดนัดบ๎านกกกะทอน ตลาดนัดอ้าเภอดํานซ๎าย และนอกนี้ยังมี Tesco lotus ที่เข๎ามา
เป็นอีกหนึ่งแหลํงอาหารของชุมชน ที่มีความสะดวกสบาย ตํอการบริโภคในชีวิตประจ้าวันของครัวเรือน 
ในชุมชน ในทุกๆวันที่พวกเขาตื่นขึ้นมาต๎องไปตลาด หาวัตถุดิบมาท้ากับข๎าวกินหรือบางครัวเรือนไปจําย
ตลาดเป็นรายสัปดาห๑ เชํน ครอบครัวแมํเปิ้น ที่มีการจํายตลาดเป็นรายสัปดาห๑ เป็นการซื้อครั้งเดียวมาตุน
ไว๎ มีการเก็บรักษาไว๎ตู๎เย็น เป็นต๎น แมํเปิ้น (8 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ๑. เลําวํา “หมู่บ้านนี้ประเภท
อาหารต้องพ่ึงตลาด พ้ืนที่หากินน้อย ถูกท าลาย มีก็ห่างไกล อีกอย่างชาวบ้านที่นี่ส่วนมากก็ท าไร่กันมาก
ไม่มีเวลาจะไปท ามาหากิน จะไปครั้งหนึ่งก็เสียเวลาเป็นวัน งานไร่ไม่ได้แบบนี้ เลยต้องพ่ึงตลาดง่ายสะดวก
ว่า” ดังนั้นการด้ารงชีวิตของชาวบ๎านได๎มีตลาดเป็นปัจจัยส้าคัญไปแล๎ว เนื่องด๎วยพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหาร
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มีน๎อย และอยูํหํางไกล โดยเฉพาะการประกอบอาชีพท้าไรํ ท้าให๎ไมํมีเวลาในการออกหาอาหารตาม
ธรรมชาติหรือแม๎แตํการปลูก ขณะที่การซ้ืออาหารจากตลาดสะดวกกวํา 

จากข๎อมูลพบวํา สภาพสังคมของหมูํบ๎านน้้าพุงมีลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
1) เป็นชุมชนที่มี มีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 174 ครัวเรือน มีจ้านวนประชากรรวม

ทั้งสิ้น 609 คน แยกเป็นชาย 319 คน หญิง 290 คน จากข๎อมูลตามทะเบียนราษฎร๑โครงสร๎างประชากร 
อยํางไรก็ตามจากการส้ารวจจ้านวนประชากรผู๎ที่อาศัยอยูํจริงในปี 2560 พบวํา มีจ้านวนประชากร
ทั้งหมด 583 คน แยกเป็นชาย 304 คน หญิง 279 คน ซึ่งกลุํมอายุ 18-59 ปี มีจ้านวนคนมากอันหนึ่ง    
มีทั้งหมด 358 คน แยกเป็นหญิง 171 คน รองมาอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ้านวนทั้งหมด 95 คน แยกเป็น หญิง 
51 คน และอายุ 6-14 ปี มีจ้านวนทั้งหมด 73 คน แยกเป็น หญิง 35 คน จากข๎อมูลสะท๎อนให๎เห็นวํา
สังคมของบ๎านน้้าพุงยังคงให๎เห็นวํามีกลุํมแรงงานเป็นก้าลังส้าคัญในการผลิตการเกษตรของชุมชนหมูํบ๎าน 
และในด๎านลักษณะครอบครัว และเครือญาติก็แสดงให๎เห็นวําพร๎อมที่จะรวมเป็นกลุํมก๎อนในการท้าการ
ผลิตอยูํเสมอ เนื่องจากบ๎านน้้าพุงมีความสัมพันธ๑ด๎านเครือญาติที่ดีมาแตํอดีต ที่ประกอบไปด๎วยตระกูล
ใหญํๆ 5 ตระกูล ที่ดังกลําวรายละเอียดมาแล๎วใน (หัวข๎อ 2.2.2) ซึ่งใน 5 ตระกูลนี้ได๎มีการแตํงงาน
สลับกันไปมา ขณะเดียวกันก็มีตระกูลเดียวกันแตํงงานกันด๎วย ทั้งหมดได๎ท้าให๎ชุมชนบ๎านน้้าพุงเป็นเครือ
ญาติพ่ีน๎องกัน มีความสัมพันธ๑ด๎านการชํวยเหลือแรงานกันทั้งในภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร  

2) การศึกษา จากการศึกษาผู๎วิจัย พบวํา ในหมูํบ๎านได๎มีการสํงเสริมบุตร หลานเรียน
โดยแยกออกเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่เรียนในโรงเรียนหมูํบ๎าน และกลุํมที่เรียนโรงเรียนนอกหมูํบ๎าน    
ซึ่ง กลุํมที่เรียนที่เรียนโรงเรียนนอกหมูํบ๎านมีจ้านวนมากกวํา มีนักเรียนทั้งหมด 41 คน สํวนที่เรียนใน
โรงเรียนหมูํบ๎าน รํวมทั้งหมดมี นักเรียน 27 คน จากข๎อมูลได๎สะท๎อนให๎เห็นวําชาวบ๎านนิยมสํงลูกหลานไป
เรียนโรงเรียนนอกหมูํบ๎าน เนื่องจากมองวําเด็กจะมีความรู๎มากกวํา โดยพิจารณาจากความรู๎ที่เด็ กได๎    
ผลการเรียนมาเป็นตัวชี้วัด 

3) ด๎านศาสนา วัฒนธรรม และการรักษาสุขภาพ ในหมูํบ๎านน้้าพุงมีการนับถือศาสนา 
2 ศาสนาคือ ศาสนาพุทธ และ ศาสนาคริสต๑ ด๎วยความชุมชนเป็นเครือญาติที่แนบแนํน ได๎กลายเป็นหํวง
โซํส้าคัญอีกด๎านของการรวมกลุํมในงานกิจกรรมทางด๎าน ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ของ
ชุมชน และบรรพบุรุษหลักคือ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมความเชื่อยํอยในเรื่องปุาดงหอ ที่ชาวบ๎านได๎
ก้าหนดเป็นปุาศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ไว๎สักการะบูชาเจ๎าที่บ๎าน มีการเลี้ยงท้าบุญประเพณีในการอนุรักษ๑ปุา
ดงหอในเดือนสิงหาคมของทุกปี แตํอยํางไรก็ตาม อันดับแรก เมื่อชาวบ๎านรู๎สึกไมํสบาย นิยมซื้อยาตาม
ร๎านค๎ายํอยมารับประทานกํอน เมื่อเห็นวําไมํดีขึ้นจึงไปพบหมอที่สถานีอนามัยหรือโรงพยบาล และรักษา
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ตามขั้นตอนการรักษา ตามคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนที่ใก๎ลเคียง จากการให๎ข๎อมูลแพทย๑ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร สํวนวัยท้างาน จะเป็นโรคระบบกล๎ามเนื้อ โรคกระเพาะอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการท้างานการเกษตร 

จากการท้างานการเกษตรของชาวบ๎านไมํได๎ชี้ให๎เห็นวําชาวบ๎านมีการบริโภคแบบ
พ่ึงตนเอง แตํด๎านตรงข๎าม ชาวบ๎านมีการมีการพ่ึงพาแหลํงอาหารจากตลาด Tesco lotus เป็นหลัก      
มีลักษณะการจํายตลาดเป็นรายสัปดาห๑ เชํน ซื้อส้ารองวัตถุดิบไว๎ตู๎เย็น สะท๎อนให๎เห็นวํา ชาวบ๎าน ไมํมี
เวลาในการออกหาอาหารตามธรรมชาติหรือแม๎แตํการปลูกเชํนเดียวกัน เขาใช๎เวลาสํวนมากอยูํกับการ
ผลิตพืชการเกษตร เป็นหลัก  

 
2.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

ส้าหรับสภาพทางด๎านเศรษฐกิจของชาวบ๎านในบ๎านน้้าพุง ทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม อาชีพหลักของชาวบ๎านน้้าพุง ฐานะความเป็นอยูํและเครื่องใช๎สิ่งอ้านวยความสะดวก ปัญหา
ทั่วไปในการประกอบอาชีพ สถาบันการเงินและแหลํงกูํยืม พบวํา         
 

2.3.1 เกษตรกรรม: อาชีพหลักของชาวบ้านน้้าพุง 
จากข๎อมูลองค๑การบริหารสํวนต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย (2560, น 8) 

พบวําในปี พ.ศ. 2561 ประชากรในพ้ืนที่เขตต้าบลโปุง ร๎อยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส้าคัญได๎แกํ ข๎าวโพด ดอกไม๎ ข๎าว มันส้าปะหลัง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชํน
เลี้ยงสัตว๑ ร๎อยละ 5 อาชีพรับจ๎าง ร๎อยละ 5  และอาชีพค๎าขายร๎อยละ 5  

ดังนั้นประชาชนในหมูํบ๎านสํวนใหญํจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแตํอดีตรุํนพํอ
แมํจนมาถึงรุํนลูกหลานในปัจจุบัน โดยพืชที่ปลูก ได๎แกํ การท้าข๎าวไรํ ท้านา ปลูกเสาวรส ปลูกไม๎ยืนต๎น 
ได๎แกํ มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว โดยพืชเศรษฐกิจ ได๎แกํ การท้าไรํข๎าวโพด ที่มีการบุกเบิกเป็นพ้ืนที่
กว๎าง เพ่ือท้าไรํข๎าวโพดเป็นจ้านวนมาก รองลงมา ได๎แกํ ไรํมันส้าปะหลัง สวนยางพารา อยํางไรก็ตามสวน
ยางพารามักจะเป็นของนายทุนจากตํางจังหวัด อาทิ จากอ้าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขา เป็นต๎น นอกจากนี้
ยังมีการปลูกผัก หอมญี่ปุุน ขิง พริกไทย เป็นต๎น 
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นอกจากอาชีพเกษตรแล๎วยังมีอาชีพเสริม ได๎แกํ การรับจ๎างในภาคการเกษตร อาทิ  
การรับจ๎างปอกเปลือกขิง ปอกหอมญี่ปุุน ขายส๎ม และบางครอบครัวเข๎าท้างานในบริษัทสยาม harvest 
การเกษตรจ้ากัด 

ส้าหรับอาชีพเกษตรนั้นชาวบ๎านมีระบบการผลิตที่มุํงเน๎นการผลิตเพ่ือขาย ระบบ
การเกษตรเป็นเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว  พืชที่นิยมปลูก ได๎แกํ ข๎าวโพด เสาวรส มันส้าปะหลัง                 
ซึ่งขบวนการผลิตพืชเหลํานี้ได๎มีการใช๎พ้ืนที่ขนาดใหญํเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่คุ๎มคําตํอการลงทุนมีการไถ และ
พรวนดินเพ่ือชักรํองกํอนปลูก มีการใช๎ปุ๋ยเคมีเพ่ือเรํงการผลิตและให๎ได๎ผลผลิตจ้านวนมาก มีการใช๎
สารเคมีเกษตรที่เข๎มข๎นด๎วยเหตุผลคือ พืชเหลํานี้มีแมลงศัตรูพืชจ้านวนมาก และการผลิตในพ้ืนที่ขนาด
ใหญํท้าให๎การจ้ากัดวัชพืชท้าได๎ยากมากขึ้น ประกอบกับการกระจายตัวของวัชพืชที่รุนแรง และชนิดพันธุ๑
ของวัชพืชที่ยากตํอการก้าจัด เชํน หญ๎าคอมมิวนิสต๑ หญ๎าขน สํงผลให๎เกษตรถรจ้าเป็นต๎องใช๎ยาฉีดฆําและ
คุมวัชพืชเหลํานั้น เชํน ไกลโฟเซต ไวเปอร๑ และมีแนวโน๎มที่จะใช๎สารเคมีท่ีมีความเข๎มข๎นมากข้ึนเรื่อยๆ 

เนื่องจากชาวบ๎านทั้งหมดในหมูํบ๎านน้้าพุงสํวนใหญํด้ารงชีวิตด๎วยการท้าการเกษตร
เป็นหลัก ดังนั้นลักษณะของท้าการเกษตรจึงมีการปลูกพืชหลายชนิด โดยจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล      
ตามสภาพความเหมาะสมของภูมิอากาศ ดังปฏิทินการเกษตร (ตารางที่ 2.5) ดังนั้นชาวบ๎านในบ๎านน้้าพุง
จึงมีกิจกรรมการผลิตพืชเกษตรทั้งตลอดปี สลับเปลี่ยนหนุนเวียนไปมาตามชํวงรอบของฤดูกาลผลิต โดย
ในปฏิทินการผลิตพืชการเกษตร ได๎แสดงให๎เห็นวํา ระบบชํวงอายุฤดูกาลของพืชแตํละชนิด มีทั้งลักษณะ
เหมือนกัน และตํางกัน อยํางเห็นได๎ชัดเจน เชํน การปลูกข๎าวโพดปี มันส้าปะหลัง สับปะรด พืชผักตํางๆ 
และการเลี้ยง ปศุสัตว๑ ที่มีระยะเวลาเป็นปี แตํก็มีความตํางกันในชํวงของฤดูกาลในการเพาะปลูกพืชแตํละ
ชนิดตามสภาพแวดล๎อม ตามความต๎องการที่แตกตํางกันไป นายส๎ม (นามสมมุติ) . (18 ธันวาคม 2559). 
สัมภาษณ๑. พบวํา “การปลูกสับปะรดสามารถปลูกได้ทุกเดือนก็จริง แต่การปลูกเราต้องปลูกในช่วงต้นของ
ฤดูฝน จะเป็นการดีกว่า เพราะถ้าปลูกก่อนหน่อพันธุ์ก็จะตายเมื่อรดน้ าไม่ได้ และถ้าปลูกกลางหรือท้ายฤดู
ฝนก็อาจจะพบกับความเสี่ยงในเรื่องหน่อพันธุ์เน่าตายไป ดังนั้นการปลูกควรปลูกช่วงต้นฤดูฝนจะดีมาก” 
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ตารางที่ 2.5 
 
ปฏิทินการผลิตทางการเกษตรโดยรวมของชุมชนบ้านน้ าพุง 

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

ท้านา             

ท้าไรํ             

ปลูกข๎าวโพดปี             

ปลูกข๎าวโพดแล๎ง             

ปลูกมันส้าปะหลัง             

ปลูกหอมญี่ปุุน             

ปลูกขิง             

ปลูกสับปะรด             

ปลูกพืชผักตํางๆ             

เลี้ ยงปศุสัตว๑  ไกํ 
หมู 

            

หมายเหตุ. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560.  
 
2.3.2 ฐานะความเป็นอยู่และเครื่องใช้สิ่งอ้านวยความสะดวก 

ในภาพรวมด๎านความเป็นอยูํของชาวบ๎านในหมูํบ๎านน้้าพุง มีลักษณะเป็นครอบครัวที่
มีฐานะอยูํในระดับปานกลาง เนื่องจากอาชีพหลักของชาวบ๎าน คือการยึดการท้าเกษตรเป็นหลักนั้น ได๎ท้า
ให๎การใช๎เวลาในการท้ากิจกรรมสํวนมากมุํงอยูํกับการท้าไรํ ท้าสวนอยูํตลอดปี เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลของ
พืชผลนี้ก็ไปท้าตํออีกฤดูกาลพืชผลอ่ืน ท้าแบบนี้ตลอดปี เพ่ืออาศัยการขายพืชผลเหลํานั้นส้าหรับสร๎าง
รายได๎ให๎กับครัวเรือน ซึ่งรายได๎ในสํวนนี้ท้าให๎ครอบครัวของชาวบ๎านในหมูํบ๎านได๎มีพาหนะ เครื่องใช๎    
สิ่งอ้านวยความสะดวกตํางๆ มากขึ้น และระบบการท้าเกษตรก็ได๎เป็นการบีบบังคับทางอ๎อมให๎ชาวบ๎าน
ต๎องมีสิ่งเหลํานี้เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการท้าเกษตรของครอบครัวเขาเอง ได๎แกํ “รถยนต์มีทั้งหมด 
91 คัน รถพ่วง 1 คัน รถอีแต๊กมีทั้งหมด 63 คัน รถสิบล้อ 2 คัน รถไถมีทั้งหมด 17 คัน เครื่องตัดหญ้า 
123  เครื่อง รถมอเตอร์ไชค์มีท้ังหมด 176 คัน เครื่องพ่นยา 80 เครื่อง รถหกล้อมีทั้งหมด 2 คัน และยังมี
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เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ 10 เครื่อง” ผู๎ใหญํบ๎านน้้าพุงนายเสบียง ทองมํอม (19 ธันวาคม 2559). 
สัมภาษณ๑. 

2.3.3 รายได้ และหนี้สิน 
2.3.3.1 รายได้  บ๎านน้้าพุง เป็นหมูํบ๎านที่ได๎มีการท้าเกษตรมาแตํอดีต การเกษตรเป็น

อาชีพหลักของคนในชุมชน ที่ได๎มีการท้ากันทุกปี การท้าเกษตรเป็นการสร๎างแหลํงอาหาร และสร๎างรายได๎
เข๎าสูํชุมชนครอบครัว ดังนั้นรายได๎หลักจึงมาจากการเกษตรเป็นสํวนใหญํ มาจากการขายข๎าวโพด       
มันส้าปะหลัง มะขาม เป็นต๎น ตัวอยํางเชํน ครอบครัว นายจาบ (นามสมมุติ) “เป็นครอบครัวที่ปลูก
ข้าวโพด 48 ไร่ ได้ผลผลิต 1,640 ถัง ถังละ 91 บาทโดยเฉลี่ย หนึ่งถังมีน้ าหนัก 15 กิโลกราม มีรายได้ 
150,880 บาท ปลูกมันส าปะหลังประมาณ 3 ไร่ ได้ผลผลิต 4,000 ตัน (ขายเป็นหัว) ราคากิโลละ 170 
สตางค์ ขายได้ 6,800 บาท” 

รองลงมาเป็นการรับจ๎างในภาคการเกษตร เป็นลูกจ๎างในบริษัทสยามฮาเวช 
ในบ๎านน้้าพุงมี 14 คน ที่ไปท้างานกับบริษัท  

 
บริษัทสยามฮาเวชได๎มาเปิดท้าการเกษตรเป็นเวลามากกวํา 10 ปี บริษัทเป็น

ของนายทุนชาวญี่ปุุน ในบริษัทมีลูกจ๎างทั้งหมด 49 คน การจ๎างงานคิดเป็นการจ๎างแบบรายวันอัตราการ
จ๎าง เริ่มแรกแมํได๎วันละ 260 บาทมาถึงปัจจุบันปี พ.ศ.2560 ได๎วันละ 305 บาท การท้างานจะพักทุกวัน
ศุกร๑ของแตํละอาทิตย๑ มีประกันสังคม มีการตรวจสุขภาพทุกปีในเดือนสิงหาคม ในหนึ่งปีจะมีวันพักคือ   
ปีใหมํชํวงสงกรานต๑  พัก 3 วัน และมีพักร๎อนประจ้าปีให๎โดยมีการคิดวันพักให๎ตามอายุการท้างานคือ 1 ปี 
มีวันพัก 6 วัน 2 ปี 7 วัน และเมื่อท้างานได๎ 10 ปีวันพักร๎อนจะคงที่อยูํ 15 วัน ในแตํละปีจะมีการแจก
โบนัส 2 ครั้งคือ ชํวงวันสงกรานต๑ และ เดือนตุลาคม แจกตามการประเมินความขยันของลูกจ๎าง และยัง
จะมีโบนัสพิเศษส้าหรับลูกจ๎างที่ท้างานครบ 10 ปีทุกคนจะได๎เหมือนกัน 9,000 บาท แมํใย (นามสมมุติ ).                  
(18 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑.  

 
นอกจากนี้ยังมีการรับจ๎างปอกขิง ปอกหอม การรับจ๎างในการปอกหอม และ

ขิง จะมีมาเป็นชํวงตามฤดูกาลคือ ชํวงการปอกขิงจะเริ่มตั้งแตํ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนพฤษภาคม 
ในชํวงนี้มีทั้งรับจ๎างล๎าง และปอกขิง การปอกขิงจะคิดตามราคาขิงที่ปอกได๎ กิโลละ 5 บาท สํวนฤดูกาล
ปอกหอมจะเริ่มแตํเดือนกุมภาพันธ๑ ถึง เดือนมิถุนายน การคิดราคาการปอกหอมจะแตกตํางกับการปอก
ขิง โดยการปอกหอมจะคิดราคาตามน้้าหนักหอมที่ยังไมํได๎ผํานการปอก ซึงได๎กิโลกรัมละ 7 บาท การ
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รับจ๎างปอกขิง และหอมญี่ปุุน มีการท้าตามจ้านวนของสินค๎าในแตํละวันที่มี โดยมีการหารปันสํวนกันตาม
จ้านวนคนที่ต๎องการปอก ดังนั้นการรับจ๎างจึงมีเฉพาะครัวเรือน 

 
ในหนึ่งวันรับจ๎างปอกขิงจะได๎ประมาณวันละ 50 ถึง 100 กิโล ตามจ้านวน

การรับมาท้ารายได๎ก็อยูํระหวําง 250 – 500 บาทแตํสํวนมากก็อยูํที่ 50 -70 กิโลกรัม ขิงที่ยังไมํปอกรับมา 
จ้านวน 20 กิโล จะได๎ขิงปอกแล๎วประมาณ 15 - 16 กิโล สํวนการปอกหอมจะได๎เร็วกวําปอกขิงเพราะ
ปอกงําย คิดไลํน้้าหนักตัวจริงที่ไมํได๎ปอก การปอกครั้งหนึ่งก็ได๎ 300-1,000 บาท ตํอวันตามจ้านวน
ปริมาณหอม แมํเต็ม (นามสมมุติ). (21 มีนาคม 2560). สัมภาษณ๑. 

2.3.3.1 หนี้สิน การท้าเกษตรเชิงเดี่ยวที่หวังผลก้าไรปริมาณมาก ยํอมต๎องมีการลงทุน
สูง เหมือนกัน เชํน กรณีของบ๎านน้้าพุง ชาวบ๎านมีการลงทุนในการน้าเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว๑ที่เป็นพืชเชิงเดี่ยว มีการท้าเป็นบริเวณพ้ืนที่กว๎าง ขั้นตอนในการผลิตต๎องใช๎เทคนิคที่ทันสมัยเข๎า
มาชํวย ซึ่งเป็นการเพ่ิมต๎นทุนเข๎ามาอีก ดังที่  พํอเกํง (นามสมมุติ). (24 พฤศจิกายน 2559). สัมภาษณ๑.  
เลําวํา การเป็นหนี้ของชาวบ๎าน มีปัจจัยมาจากการท้าเกษตรเชิงเดี่ยวที่ท้ากันเป็นพ้ืนที่กว๎างใหญํ มีการ
ลงทุนมาก ซึ่งทุนเหลํานั้นก็มาจากการกู๎ยืมมาทั้งหมด พอเมื่อราคาสินค๎าตกชาวบ๎านก็พร๎อมเป็นหนี้เสมอ 
แตํเมื่อในอดีตการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวของชาวบ๎านก็ยังไมํมีการสร๎างหนี้ เป็นจ้านวนมากแบบนี้   
เพราะรูปแบบการท้าในเมื่อกํอน เป็นการท้าในพ้ืนที่น๎อย ท้าตามแรงงานที่ท้าได๎ ไมํมีการกู๎ยืมแหลํงทุน
เพ่ือมาท้าเกษตร การท้ามีการถางปุา เผาปุา เก็บเศษไม๎ออกจากไรํ (ภาษาพ้ืนบ๎าน ฮ้ือไรํ) การปลูก     
เสียหญ๎า รวมถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกอยําง ล๎วนแตํท้าด๎วยแรงงานของคน และไมํมีการใช๎ ปุ๋ยสารเคมี 
เข๎ามา  

แตํพอมาชํวงปี พ.ศ. 2544 – 2549 ราคาข๎าวโพดได๎สูงขึ้น ชาวบ๎าน
ได๎หันมาปลูกข๎าวโพดกันทั้งหมูํบ๎าน พ้ืนที่กว๎างออก ใช๎เครื่องยนต๑ พร๎อมด๎วยเทคนิคการผลิตที่ทันสมัยเข๎า
มาชํวย การผลิตมุํงหวังสร๎างก้าไรสูํครอบครัว ต๎นทุนในการลงทุนไมํมีไมํสนใจ กู๎ยืมอยํางเดียวเพ่ือให๎ได๎ท้า
เทํานั้น การกู๎ก็เพ่ิมจ้านวนขึ้นในทุกๆ ปี ระบบการผลิตข๎าวโพดได๎ท้าลายปุาไม๎ด๎วยการแผ๎วถางอยํางมาก 
มีการใช๎สารเคมีอยํางไมํค้านึงตํอสิ่งแวดล๎อม แม๎กระทั่งสุขภาพตัวผู๎ท้าเอง เมื่อผํานไปหลายปีแหลํงอาหาร
ชุมชนสูญหายไปโดยที่ชุมชนไมํรู๎ตัว พืชพันธุ๑หาย สัตว๑ปุาหาย สัตว๑น้้าตายไป แหลํงอาหารของชุมชนที่
เหลือมีเพียงอยํางเดียวคือ ร๎านค๎า และตลาดเทํานั้น 

คนในชุมชนมีอาชีพท้าเกษตรปลูกข๎าวโพดทั้งวันอยูํกับไรํ เช๎ามาต๎อง
ซื้ออาหาร เย็นมาก็ซื้อ จนมาถึงปัจจุบันชาวบ๎านได๎ด้ารงชีวิตแบบนี้เป็นกิจวัตรประจ้าวันไปแล๎ว ทุกปี
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ชาวบ๎านจะรอเวลาการเปิดของแหลํงทุนเพ่ือการท้าเกษตร แหลํงทุนการกู๎เพ่ือสร๎างบ๎าน และแหลํงทุน
อ่ืนๆที่มีเพ่ือจะได๎กู๎ยืม และชาวบ๎านจะท้าทุกวิธีทางเพ่ือให๎ได๎กู๎มา การกู๎ไมํวําจะเป็นการกู๎มาจากแหลํงทุน
ใด จะมีการแบํงสํวนครึ่งหนึ่งไว๎ซื้อกินในชีวิตประจ้า รวมทั้งการใช๎ในงานตํางๆของครอบครัว ในเมื่อวิถี
การด้ารงชีวิตของชาวบ๎านเป็นลักษณะนี้ ดังนั้นเมื่อมาถึงปัจจุบันราคาของข๎าวโพดมาตกต่้าลงกิโลกรัมละ 
5 - 6 บาท แตํต๎นทุนการผลิตสูง ได๎ท้าให๎ชาวบ๎านเป็นหนี้ ” ดังเชํน ครอบครัวนายจาบ (นามสมมุติ).   
(20 กุมภาพันธ๑ 2560). สัมภาษณ๑.“กู้เงินยาว 80,000 บาท เงินสั้น 130,000 บาท เงินด่วน 50,000 บาท 
เงินบัดรูด 50,000 บาท รวมแล้วเป็นหนี้ 310,000 บาท” และครอบครัวนายไกร (นามสมมุติ).          
(21 กุมภาพันธ๑ 2560). สัมภาษณ๑.  “กู้เงินยาว 32,000 บาท กู้เงินสั้น 140,000 บาท เงินบัตรรูด   
50,000 บาท รวมแล้วเป็นหนี้ 222,000 บาท” 

2.3.4 ปัญหาทั่วไปในการประกอบอาชีพ 
เนื่องจากชุมชนได๎ท้าอาชีพการเกษตรที่สืบทอดมาตั้งแตํรุํนปูุยําตายาย และพํอแมํ 

คนในชุมชนได๎ปฏิบัติสืบตํอมาถึงปัจจุบัน แตํรูปแบบการท้าเกษตรนั้นได๎ผันเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป จากเมื่อกํอนที่มีการท้าเพ่ือเลี้ยงชีพ พอมีอยูํมีกินในครอบครัว พอถึงปัจจุบันการปลูกพืช
ได๎อิงกับเศรษฐกิจเป็นหลัก พืชไหนราคาดีก็ปลูก โดยไมํค้านึงวําพืชดังกลําวมีความยั่งยืนหรือไมํ ดังนั้น
สังคมของชุมชนในปัจจุบันจึงเกิดปัญหาความไมํมั่นคงด๎านราคาของผลผลิตที่ปลูก  การเพ่ิมต๎นทุนการ
ผลิตมีมากข้ึนเรื่อยๆ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท้าให๎ชาวบ๎านต๎องใช๎ปุ๋ย 
ยาฆําหญ๎า และยาปราบศัตรูพืชมากขึ้น ท้าให๎ต๎นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้ น การขาดทุนจากการผลิต
การเกษตรท้าให๎ชาวบ๎านมีปัญหาหนี้สินที่มีการลงทุนปีตํอปี  

2.3.5 สถาบันการเงิน และแหล่งกู้ยืม 
เนื่องจากชาวบ๎านน้้าพุงยึดถืออาชีพการเกษตรกรเป็นสํวนใหญํ และในแตํละ

ครัวเรือนมีการบุกเบิกพ้ืนที่เป็นบริเวณกว๎างมากกวําสิบไรํเพ่ือการท้าเกษตร เพ่ือต๎องการรายได๎จ้านวน
มากมาสูํครอบครัว จึงบุกเบิกพ้ืนที่ เพ่ือการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่กว๎าง ในขณะที่แรงงานมีน๎อย            
จึงจ้าเป็นต๎องใช๎อุปกรณ๑การผลิตตํางๆ เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการผลิต ท้าให๎ต๎องอาศัยแหลํงทุนมา
สนับสนุนเพื่อกู๎ยืม และในปัจจุบันได๎มีแหลํงทุนเข๎ามาสนับสนุนทุนในการท้าการเกษตรอยูํ 2 แหลํงทุนคือ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ๑การเกษตร (ธกส.) และ ธนาคารออมสิน ดังรายละเอียดลุํมนี้  

1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) จะมีลักษณะการให๎กู๎ คือ 
(1) เงินสินเชื่อสํวนบุคคล (เงิน ยาว) กู๎ได๎มากสุด 100,000-200,000 บาท/ครอบครัว (2) เงินกู๎ที่มีก้าหนด
ระยะเวลา (เงิน สั้น) กู๎ได๎มากสุดไมํเกิน 100,000 บาท/ครอบครัว (3) เงินทุนหมุนเวียน (เงินดํวน) กู๎ได๎
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มากสุดไมํเกิน 50,000 บาท/ครอบครัว (4) บัตรเครดิต (credit) หรือ “บัตรรูด” กู๎ได๎มากสุดไมํเกิน  
50,000 บาท/ครอบครัว 

2) ธนาคารออมสิน เป็นกองทุนเงินล๎านที่มีระบบเงินก๎ู (กู๎เงินหุ๎น) ที่มีการกู๎โดยตั้งให๎
ผู๎ใหญํบ๎านเป็นประธานกองทุน และสามารถปลํอยกู๎ให๎กับลูกบ๎านได๎เป็นผู๎ถือบัญชีรายชื่อลูกบ๎านที่กู๎   
การที่จะสามารถกู๎เงินจากกองทุนเงินล๎านได๎ ลูกบ๎านต๎องมีเลขที่ทะเบียนบ๎าน และหนึ่งบ๎าน หนึ่ง
ครอบครัวสามารถกู๎ได๎เพียงหนึ่งคน คือ ผู๎น้าครอบครัวเทํานั้น นอกจากนี้ต๎องมีผู๎ค้้าประกันด๎วยจ้านวน  2 
คนขึ้นไป มีอัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 5 บาท มีก้าหนดสัญญากู๎ได๎หนึ่งปี และกู๎ได๎มากสุดไมํเกิน 150,000 
บาท/ครอบครัว ซึ่งยอดจ้านวนครอบครัวที่กู๎ยืมทั้งหมดมี 146 ครอบครัวเฉลี่ยรวมตํอครอบครัว 17,589,04 บาท ยอดกู๎
สูงสุดที่มี 63,000 บาท และยอดกู๎ต่้าสุดอยูํที่ 5,000 บาท (กองหมูํบ๎าน และชุมชนเมือง, 2526) 

กลําวโดยสรุป จากงานการศึกษาผู๎วิจัย สามารถจ้าแนกสภาพทางเศรษฐกิจของบ๎าน
น้้าพุํงออกเป็นดังนี้ (1) การประกอบอาชีพ (2) ฐานะความเป็นอยูํและเครื่องใช๎สิ่งอ้านวยความสะดวก (3) 
รายได๎ และหนี้สิน (4) สถาบันการเงิน และแหลํงทุน และ (5) ปัญหาด๎านการประกอบอาชีพดัง
รายละเอียดตํอไปนี้ 

1) การประกอบอาชีพ เนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ๎านในหมูํบ๎านน้้าพุงมีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ร๎อยละ 80 รองมาเป็นการรับจ๎าง ค๎าขาย ดังนั้นเมื่อสังคมมีการ
ขยายตัวพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ได๎ท้าให๎อาชีพการเกษตรมีการปรับเปลี่ยนไปด๎วย เชํน เทคนิคการปลูก วัสดุ
เครื่องใช๎ในการผลิต การเลือกชนิดพันธุ๑พืช ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชเกษตรแบบยังชีพแบบ
ผสมผสานไปสูํการผลิตพืชเกษตรแบบเศรษฐกิจแบบเชิงเดี่ยวอยํางเข๎มข๎น สํงผลตํอลักษณะความเป็นอยูํ
ของครัวเรือนชาวบ๎านในชุมชนเอง 

2) เมื่อการพัฒนาเข๎ามาสูํหมูํบ๎านฐานะความเป็นอยูํและเครื่องใช๎สิ่งอ้านวยความ
สะดวก ได๎กลายมาเป็นปัจจัยส้าคัญ อยํางไรก็ตามลักษณะโดยรวมด๎านความเป็นอยูํของชาวบ๎านใน
หมูํบ๎านน้้าพุง เป็นครอบครัวทีมีฐานะระดับปานกลาง มีอาชีพท้าเกษตรท้าไรํ ท้าสวนอยูํตลอดปี พ่ึงพา
ผลผลิตจากการปลูกพืชเศรษฐกิจส้าหรับสร๎างรายได๎ให๎กับครัวเรือน แตํระบบการท้าเกษตรในรูปแบบพืช
เศรษฐกิจก็ได๎เป็นการบีบบังคับทางอ๎อมให๎ชาวบ๎านต๎องมีพาหนะ เครื่องใช๎ สิ่งอ้านวยความสะดวกตํางๆ 
เพ่ือตอบสนองความต๎องการ ทั้งการใช๎ในภาคการเกษตร และนอกภาคเกษตร สิ่งเหลํานี้ท้าให๎ครอบครัว
ต๎องมีรายได๎เข๎ามาในแตํละเดือนตลอดเวลา 

3) รายได๎ และหนี้สิน จากความต๎องการมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในสังคม และด๎วย
อาชีพเกษตรกรที่เน๎นการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได๎สร๎างรายได๎หลักให๎กับครอบครัว ตามปริมาณการผลิตที่
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แตกตํางกันไปในแตํละครัวเรือนที่เพาะปลูก ซึ่งการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวของชาวบ๎านในปัจจุบัน 
ต๎องประสบกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตได๎ เชํน จากปัจจัยด๎านราคา และปัจจัยนอกเหนือการ
ควบคุม เชํน ปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นต๎น ดังนั้นรายได๎ตํอปีที่ชาวบ๎านจึงไมํแนํนอน และยั่งยืน ชาวบ๎าน 
“พร๎อมที่จะเป็นหนี้เสมอ” ถึงแม๎วําชาวบ๎านบางครัวเรือนจะมีอาชีพเสริมจากการรับจ๎างในภาคการเกษตร 
และนอกการเกษตรก็ตาม แตํก็เป็นเพียงคนกลุํมน๎อย 

4) สถาบันการเงิน และแหลํงทุน เมื่อมีการพัฒนารูปแบบการเข๎ามาของแหลํงทุนก็มี
หลายอยํางท่ีแตกตํางๆ ดังในกรณีบ๎านน้้าพุงยึดถืออาชีพเกษตรถรเป็นสํวนใหญํ ฉะนั้นรูปแบบทุนที่เข๎ามา
จะเป็นแหลํงทุนลักษณะสถาบันการเงิน เชํน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธกส.) และ
ธนาคารออมสินมาในนามกองทุนกู๎ยืมเพ่ือการเกษตร และการพัฒนา ที่ท้าให๎ชาวบ๎านเกษตรกรทุกคน
สามารถเข๎าถึงแหลํงทุนได๎ โดยสํวนมากแหลํงทุนที่ชาวบ๎านน้้าพุงให๎ความสนใจมาก ได๎แกํ เงินสนับสนุน
จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธกส.) ที่มีรูบแบบการปลํอยเงินที่หลากหลายชํองทาง 
มีถึง 4 ชํองทาง “ลักษณะการปล่อยกู้มี่ทั้ง เงินยาว เงินสั้น เงินด่วน และบัตรรูด ” นางสมหญิง       
(นามสมมุติ). (14 มกราคม 2560). สัมภาษณ๑. ท้าให๎ชาวบ๎านสามารถกู๎ได๎เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีวงเงินกู๎
ได๎สูงสุดถึง 200,000 บาท/ครอบครัว สํวนธนาคารออมสินจะให๎กู๎ในชํองทางที่น๎อยกวํา และมีการปลํอยกู๎
สูงสุดต่้ากวําคือ ไมํเกิน 150,000 บาท/ครอบครัว 

5) ปัญหาด๎านการประกอบอาชีพ จากอาชีพการเกษตรชาวบ๎านน้้าพุง ได๎พบกับ
ปัญหาทางด๎าน ราคาพืชผล ที่มีการขึ้นลงตามกลไกลของตลาด เศรษฐกิจของประเทศ และ ปัญหา
ทางด๎าน สิ่งนอกเหนือการคบวคุ๎ม เชํน ดินเสื่อมโทรม ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ปุ๋ย ยา ชนิดพันธุ๑ คําไถ  
หยอดเมล็ด ราคาสูงขึ้น เป็นต๎น  
 
2.4 ลักษณะทางการเมือง และการรวมกลุ่ม 

 
ด๎านสังคมการเมือง มีการปกครอง และการจัดการความสงบเรียบร๎อยภายในเป็นการ

ปกครองโดยระบบอาวุโส ชาวบ๎านมีความสัมพันธ๑กันผํานระบบเครือญาติ มีผู๎น้าที่มีบารมีได๎รับการเคารพ
ยกยํองจากสมาชิกในชุมชนชาวบ๎านมีความผูกพันกลมเกลียวกัน  เพราะมีความเคารพนับถือในผี       
บรรพบุรุษเชํนเดียวกัน และมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่คอยเป็นสิ่งควบคุมพฤติกรรมของคน 
กํอให๎เกิดกฎเกณฑ๑ข๎อห๎ามเพ่ือสร๎างความชอบธรรม แกํการก้าเนิดชีวิตรํวมกันอยํางมีระเบียบแบบแผน 
รวมทั้งมีคติ ทางศาสนาพุทธ พราหมณ๑ที่เข๎ามา ซึ่งผสมกลมกลืนในวิถีความเชื่อพิธีกรรม และประเพณี
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ของชุมชน    สิ่งเหลํานี้หลํอหลอมให๎สมาชิกในชุมชน เป็นคนบ๎านเดียวกัน อยูํรํวมกันด๎วยความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ชํวยเหลือเกื้อกูล เมื่อเกิดความแตกแยกขัดแย๎งก็จะมีกลไกภายใน ส้าหรับไกลํเกลี่ยตัดสิน
คือ ระบบวําความโดยผู๎อาวุโสและเครือญาติ 

นอกจากนี้สังคมการเมืองแบบเครือญาติในระดับชุมชนหมูํบ๎าน ยังมีระบบการปกครองของ
ภาครัฐคือ นายมนู นันทพรหม ซึ่งเป็นก้านันคนปัจจุบัน และใน 11 หมูํบ๎านมีผู๎ใหญํบ๎านคอยดูแล ได๎แกํ 
หมูํที่ 1 บ๎านโปุง หมูํที ่2 บ๎านดํานดูํ หมูํที่ 3 บ๎านน้้าพุง หมูํที่ 4 บ๎านกกจ้าปา หมูํที่ 5 บ๎านทุํมเทิง หมูํที่ 6 
บ๎านวังกุํม หมูํที่ 7 บ๎านทุํงน้้าใส หมูํที่ 8 บ๎านปาคอม หมูํที่ 9 บ๎านโปุงชี หมูํที่ 10 บ๎านกกกระบาก หมูํที่ 
11 บ๎านทุํมเทิง 

นอกจากนี้ยังมีองค๑การบริหารสํวนต้าบลเป็นองค๑กรปกครองท๎องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค๑การบริหารสํวนต้าบล พ.ศ. 2537 แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับเลขที่ 6 พ.ศ. 
2552 โดยยกฐานะจากสภาต้าบล ตามประกาศกระทฝักมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ๑ 2540       
เขตความรับผิดชอบได๎แกํเขตพ้ืนที่ต้าบลโปุง จ้านวน 11 หมูํบ๎าน (องค๑กรบริหารสํวนต้าบลโปุง, 2560,   
น 3 ) 
 

2.4.1 ผู้น้าในชุมชน 
บ๎านน้้าพุงเป็นหมูํบ๎านที่การปกครองตามแบบของกระทฝักมหาดไทย เป็นชุมชนที่ได๎

ผํานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ดังนั้นการปกครองชุมชนจึงมีผู๎น้าชุมชน
อยํางเป็นทางการอยูํ 4 คน ซึ่งมีผู๎ใหญํบ๎านหนึ่งคน ผู๎ชํวยสามคน ดังผังโครงสร๎างผู๎น้าชุมชนด๎านลํางนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.7 แผนผังโครงสร๎างผู๎น้าชุมชน. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560.  
 

นายเสบยีง ทองมํอม 
ผู๎ใหญํบ๎าน 

 
รอง1 นายอู๏ด ค้านัน 

รอง2 นายบุญหลาย พรมสุข 

รอง2 นายธีระยุทร ศรคี้าภา 
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2.4.2 ผู้น้าทางธรรมชาติ 
 

ในการด้ารงชีวิตของคนชุมชนบ๎านน้้าพุงที่เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายในการนับ
ถือศาสนา ความสัมพันธ๑กับธรรมชาติ มีความเชื่อถือผีเจ๎าถิ่น เจ๎าปุาดงหอ ที่สืบทอดมาแตํบรรพบุรุษ    
จึงท้าให๎ชุมชนมีผู๎น้าทางธรรมชาติดังนี้ 

- นายค้ามูล พรหมบุณ หมอปุา 
- นายเกิ้น สุขศรี หมอปุา 
- นายจําย ศรีพรหม หมอสูํขวัญ และโชคซะตา 
- นายฉลาด ศรีค้าภา ดูฤกษ๑ 
- นายทํอน ศรีชามก ผู๎น้าศาสนาคริสเตียน และการจักสาน 

2.4.3 ชุมชนกับการปกครองท้องถิ่น 
หมูํบ๎านน้้าพุงมีการปกครองแบบกระทฝักมหาดไทย มี 174 หลังคาเรือน มีบาง

ครัวเรือนมีการแยกทะเบียนแตํยังอาศัยอยูํบ๎านหลังเดียวกัน 
2.4.4 การรวมกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 

ชุมชนบ๎านน้้าพุง เป็นชุมชนที่มีการรวมกลุํมกันเป็นอยํางดี ไมํวําจะเป็นการรวมกลุํม
กันจากการสํงเสริมจากภาครัฐ การรวมกลุํมกันเพ่ือใช๎แรงงานรํวมกันในการตัดหญ๎าถนนในเขตรับผิดชอบ
บ๎านของตน มีการรวมกลุํมในเรื่องศาสนาวัฒนธรรม และ ส้าคัญคือ ในหมูํบ๎านมีการรวมกลุํมในเรื่องการ
ลงแขกในการเอาแรงงานในการเก็บผลิตภายในหมูํบ๎าน ซึ่งในการรวมกลุํมเอาแรงงานนี้ ยังได๎มีการจัดสรร
ปันสํวนกลุํมแรงงานออกเป็น 4 กลุํมคือ กลุํมใต๎ กลุํมเหนือ กลุํมห๎วยทิพย๑ และกลุํมฝากน้้า นอกจากนี้ยัง
มีการรวมกลุํมเป็นทางการ เชํน กลุํม อปพร. หมูํบ๎านน้้าพุง (กลุํมรักษาความสงบในหมูํบ๎านน้้าพุง)
คณะกรรมการถลุํมกองทุนเงินล๎าน และออมทรัพย๑  กลุํมสตรี และกลุํมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
หมูํบ๎าน 

2.4.5 ปัญหาส้าคัญของคนในชุมชน 
ชาวบ๎านน้้าพุงเป็นชุมชนหนึ่งที่มีความสัมพันธ๑ด๎านเครือญาติ มีความสามัคคีกัน      

มีการรวมตัวเอาแรงงานชํวยเหลือกันภาคการเกษตร มีการจัดท้ากันเป็นกลุํม มีจ้านวนหลายครัวเรือน    
มีการบริหารเป็นรอบเวียนตามความเหมาะสม และตามความพร๎อมแตํละครัวเรือนเป็นหลัก ท้าให๎ชุมชน
บ๎านน้้าพุงยังรักษาประเพณีความเป็นพ่ีน๎องจากอดีตมาถึงปัจจุบัน แตํการเป็นญาติก็ท้าให๎เกิดความ
เกรงใจ และความเกรงใจนี้ได๎เป็นปัญหาที่ท้าให๎ชุมชนบ๎านน้้าพุง มีการรวมตัวกันเป็นกลุํมเป็นฝุาย         
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มีลักษณะของความสัมพันธ๑เป็นพรรคพวก สาเหตุดังกลําวได๎ท้าให๎การรวมตัวของชุมชนเกิดมีการขัดแย๎ง 
ท้าให๎การบริหารจัดการชุมชนในเรื่องการรวมกลุํมคํอนข๎างประสบผลส้าเสร็จยาก 

นอกจากนี้ปัญหาสํวนหนึ่งของชาวบ๎านน้้าพุงคือ การไมํยอมเปลี่ยนแนวความคิด
ตัวเอง มักจะท้าสิ่งเกําซ้้าๆ ทั้งท่ีสิ่งดังกลําวนั้นไมํดี พํอตาสอนเลําวํา 

 
ในเมื่อแตํอดีตถึงปัจจุบัน กํอนหน๎าจะคิดได๎นี้ พํอตาสอนก็เป็น

หนึ่งคนที่ไมํยอมเชื่อใครวําการท้าเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข๎าวโพดไมํดี คือมันต๎องดีอยูํ
แล๎วเพราะมันราคาดี เราท้าได๎มันต๎องได๎ และจะท้าไปตลอด แตํมาถึงปัจจุบันได๎ไป
เรียนรู๎ กับกลุํมคนเขตนอก บวกกับความไมํยั่งยืนของข๎าวโพด จึงได๎รู๎วํา ข๎าวโพด 
หรือ พืชประเภศทเกษตรเชิงเดี่ยวมันไมํดี เพราะราคาของทุกประเภทพืชมีขึ้น และ
ลงตามเศรษฐกิจ พํอตาสอน (นามสมมุติ). (21 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. 
 

กลําวโดยสรุป ในสํวนของลักษณะการเมือง และการรวมกลุํม พบวํา ชุมชนบ๎านน้้า
พุงมีลักษณะการเมือง แยกได๎ 2 ลักษณะคือ (1) การเมืองแบบเครือญาติ และ (2) การเมืองจากอ้านาจ
ภาครัฐ 

1) การเมืองแบบเครือญาติ เป็นระบบการเมืองที่เกิดขึ้นมาจากสังคมในชุมชนโดย
ระบบผู๎อาวุโสที่มีความสัมพันธ๑ผํานเครือญาติ มีบารมี และได๎รับการยอมรับเคารพของสมาชิกในชุมชน 
เพราะมีความเคารพนับถือผีบรรพบุรุษเดียวกัน คอยควบคุมพฤติกรรมของคนด๎วยสิ่งเหนือธรรมชาติ เพ่ือ
สร๎างความชอบธรรม และเป็นกลุํมผู๎ไกลํเกลี่ยปัญหาข๎อขัดแย๎งในชุมชนอยํางเป็นธรรม 

2) การเมืองจากอ้านาจภาครัฐ เป็นบุคคล และกลุํมคนที่มีบทบาทในสังคม มีอ้านาจ
จากภาครัฐเป็นสิ่งที่บํงบอกต้าแหนํง โดยได๎รับการแตํงตั้งให๎ด้ารงต้าแหนํง มีพระราชบัญญัติแตํงตั้ง        
มีหน๎าที่รับผิดชอบตํอสังคมบ๎านเมือง เชํน ก้านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน เจ๎าหน๎าที่วิชาการต้าบล 

ถึงอยํางไรก็ตามระบบการปกครองของหมูํบ๎านมี 2 ลักษณะ ด๎านการเมืองก็ดี 
ชาวบ๎านยังให๎ความเคารพ และปฏิบัติตามอยํางเห็นได๎ชัด จากการรวมกลุํมตํางๆ ที่ชุมชนได๎ก้าหนด และ
จัดขึ้น ทั้งกิจกรรมทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และกิจกรรมจากภาครัฐ ที่มีค้าสั่งก้ากับมา 
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2.5 บทสรุป 
 

จากบริบทประวัติศาสตร๑การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะทางกายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติของ
บ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย ซึ่งมีลักษณะพ้ืนฐานตําง ๆ ตํอไปนี้เป็นตัวก้าหนดอาชีพ
ด๎านการเกษตร และการปลูกข๎าวโพด กลําวคือ 

1) ด๎วยที่ตั้งของบ๎านน้้าพุง เป็นเขตที่ราบสูงเป็นภูเขาสลับซับซ๎อนร๎อยละ 80 และมีความสูง
เฉลี่ย 700 เมตรจากระดับทะเล เป็นภูเขาหินทราย และหินปูน มีความลาดชัน 

2) เนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวบ๎านในหมูํบ๎านน้้าพุง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก ดังนั้นจึงท้าให๎ชาวบ๎านมีความกล๎าที่จะปลูกข๎าวโพด เพราะมีพ้ืนฐานเป็นเกษตรกร 

3) ด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคมท่ีเป็นเครือญาติ ของชาวบ๎านน้้าพุง เป็นเงื่อนไขที่ท้าให๎มีการ
รํวมตัวเป็นกลุํมก๎อนเพื่อเอาแรงงานในภาคการเกษตร และนอกการเกษตรอยูํเสมอ 

4) มีสถาบันการเงิน และแหลํงเงินทุนเข๎ามาสนับสนุน เชํน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ๑การเกษตร (ธกส) และธนาคารออมสิน มาในนามกองทุนกู๎ยืมเพ่ือการเกษตร และการพัฒนา     
ที่เป็นการสนองให๎ชาวบ๎านเกษตรกรทุกคนสามารถเข๎าถึงแหลํงทุนได๎  
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บทที่ 3 
ประวัติศาสตร์การเข้ามาของข้าวโพดบ้านน้้าพุง 

 
เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจในลักษณะของระบบการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของครัวเรือนในชุมชน 

ซึ่งเป็นสํวนส้าคัญของการศึกษาในบทตํอไป ในบทนี้ผู๎วิจัยจึงต๎องการน้าเสนอประวัติศาสตร๑การเข๎ามาของ
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ในบ๎านน้้าพุง รวมถึงการขยายตัวของการเพาะปลูก ที่น้าไปสูํการผลิตข๎ าวโพดของ
ครัวเรือนในชุมชน จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีความส้าคัญตํอวิถีชีวิต ผํานชํวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่แตกตํางกัน ตามระบบการตลาดที่มีผลผลิตเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาด จนท้าให๎ระบบการผลิตของ
ชาวบ๎านมีความเป็นพลวัตเปลี่ยนแปลง โดยผู๎วิจัยได๎แบํงประวัติศาสตร๑การเข๎ามาของข๎าวโพดออกเป็น 3 
ชํวง ได๎แกํ ชํวงที่ 1 “ยุคแรกของการปลูกข๎าวโพด” ข๎าวโพดพันธุ๑สิงคโปร๑ (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2520) ชํวง
ที่ 2 “ยุคของการเปลี่ยนผําน”: การเข๎ามาของข๎าวโพดลูกผสม (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2539) และชํวงที่ 3 
“ยุคตื่นข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑” (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2559) ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 
3.1 ช่วงท่ี 1 “ยุคแรกของการปลูกข้าวโพด” ข้าวโพดพันธุ์สิงคโปร์ (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2520) 

 
จากผลการศึกษาพบวํา ข๎าวโพดเป็นพืชที่คนไทย ได๎มีการเพาะปลูกมานานหลายร๎อยปี  

เป็นพืชที่ปลูกผสมกับไรํข๎าว มีฤดูกาลเพาะปลูกเชํนเดียวกับข๎าวไรํ ซึ่งข๎าวโพดที่ปลูกกันนั้นเป็นพันธุ๑ 
“สิงคโปร๑” เป็นพันธุ๑แรกๆ ที่เกษตรกรทั่วไปได๎มีการเพาะปลูกกัน “ข๎าวโพดสิงคโปร๑” เป็นชื่อที่ชาวบ๎าน
นิยมเรียกสืบทอดกันตํอๆ กันมาตั้งแตํรุํนปูุ รุํนยํา และเป็นข๎าวโพดพันธุ๑เดียวที่ชาวบ๎านนิยมปลูกในยุค
สมัยนั้น เชํนเดียวกันกับชาวบ๎านในบ๎านน้้าพุง จากการบอกเลําของชาวบ๎านหลายคน ทั้งผู๎น้า ผู๎อาวุโส
ภายในบ๎านน้้าพุงได๎พูดกันเป็นเสียงเดียวกันวํา “พันธุ์ข้าวโพดสิงคโปร์” คือ พันธุ์พ้ืนเมืองที่บรรพบุรุษได้มี
การปลูกกันมาเป็นเวลาหลาย กว่า 200 ปี” 

จากการให๎สัมภาษณ๑ของพํอฉลาด ศรีค้าภา และพํอสมพร วิเชียรพจน๑ (12 มิถุนายน 
2560). สัมภาษณ๑. ได๎บอกวํา “ตั้งแต่เกิดมาก็ได้เห็นข้าวโพดพันธุ์นี้แล้ว และพ่อแม่ก็ได้พาท าไร่ และปลูก
มาตลอด โดยปลูกผสมกับข้าวไร่ แต่ท าไม่มาก ท าเพียงแค่ได้กิน ท าเยอะไปก็ไม่ได้ขายกัน กินไม่หมด     
มีการท าเล็กๆ น้อยๆ ไป” 

การปลูกข๎าวโพดของชาวบ๎านน้้าพุงในชํวง ปี พ.ศ. 2504 ได๎มีเป็นลักษณะการปลูกไว๎กินใน
ครัวเรือน และขายเป็นสินค๎าบ๎างเล็กน๎อย จากการเลําของพํอฉลาด ศรีค้าภา (24 พฤศจิกายน 2560). สัมภาษณ๑.  



Ref. code: 25595900080077EUA

60 
 

 
 

“ข้าวโพดพันธุ์สิงคโปร์ เป็นข้าวโพดที่มีลักษณะเมล็ดใหญ่ หน้าของเมล็ดจะบุบเข้าไปนิดหนึ่ง มีรสชาติ
หวาน อ่อน ชาวบ้านนิยมน ามาปรุงเป็นอาหาร เช่น นึ่ง ย่างไฟ ท าเป็นน้ าหวานกิน เป็นต้น” ดังนั้น
ลักษณะของการปลูกข๎าวโพดในระยะนี้เป็นการปลูกแบบพ้ืนบ๎าน โดยปลูกไว๎บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 
ยังไมํมีการใช๎เครื่องจักรกลที่ทันสมัยเข๎าชํวย ยังใช๎มีด ใช๎ขวานในการถางปุา ตัดหญ๎า ใช๎จอบ ใช๎เสียมใน
การปลูก รูปแบบการท้ายังเป็นการเพาะปลูกในแปลงขนาดเล็กแบบพอเหมาะกับแรงงานที่ท้าได๎ตาม
ความสามารถของแตํละครัวเรือน การท้าไรํชํวงดังกลําวเป็นการท้าไรํหมุนเวียน และการเก็บรักษาผลผลิต
ได๎มีการขนไปเก็บไว๎ที่ยุ๎งที่สร๎างไว๎ที่บ๎านเพ่ือสะดวกในการเก็บรักษาข๎าวโพด โดยเฉพาะสะดวกเวลาจะ
น้ามาแกะเมล็ด 

จากการเลําของพํอฉลาด ศรีค้าภา (24 พฤศจิกายน 2560). สัมภาษณ๑. ในชํวงระยะนั้น
ชาวบ๎านได๎มีการขนข๎าวโพดด๎วยการหาบเป็นสํวนมาก บางครัวเรือนที่มีรถม๎า มีรถเทียมวัวก็ใช๎เป็น
พาหนะขนข๎าวโพดกัน และผลผลิตที่ได๎มาจะน้ามาใสํยุ๎งฉางเพ่ือเก็บรักษา และงํายในการน้ามาแกะเมล็ด
โดยใช๎มือ สํวนการขายนั้นจะมีการขายเป็นถัง คือเมื่อได๎เมล็ดข๎าวโพดมาแล๎ว จะน้าเมล็ดข๎าวโพดนั้น
กรอกเทลงไปในถังที่สร๎างขึ้นจากไม๎จริงจนเต็ม แล๎วจึงใช๎ไม๎ขีดกวาดปาดปากถังแล๎วจึงเทใสํที่รองรับถุง 
และรถลาก รถบรรทุกของพํอค๎า ซึ่งผลผลิตของแตํละครัวเรือนนั้นได๎ไมํเกิน 100-200 ถัง ตํอปี “ถือว่า
เยอะมากแล้ว” โดยขายได๎ในราคาถังละ 8 บาทเทํานั้น 

มาในชํวงปี พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2513 ราคาข๎าวโพดได๎สูงขึ้นจากราคาถังละ 8 บาท มาเป็น 
ถังละ 12 บาท แตํการปลูกในชํวงนี้ก็ยังมีลักษณะการปลูกแบบพ้ืนบ๎านเหมือนเดิม ยังมีการใช๎แรงงานคน
ในการปลูกกับอุปกรณ๑การเกษตรแบบพื้นบ๎าน แตํที่แตกตํางไปจากเดิมในชํวงระยะนี้คือ ชาวบ๎านได๎เริ่มมี
การปลูกมากขึ้น ผลผลิตที่ได๎ตํอครัวเรือนอยูํที่ 100-300 ถัง ดังนั้นการผลิตซึ่งเริ่มเปลี่ยนจากแคํบริโภคใน
ครัวเรือนมาเป็นขาย 

แม๎ในชํวงระยะ ปี พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2520 ข๎าวโพดจะราคามีที่สูงขึ้น แตํลักษณะการท้าไรํ
ของชาวบ๎านยังไมํได๎มีการขยายพ้ืนที่ปลูกข๎าวโพดมากเทําใดนัก ยังคงเป็นการท้าไรํข๎าวผสมกับการปลูก
พืชไรํหลากหลายชนิดไปด๎วยกันเหมือนเชํนที่ผํานมา อาจเนื่องจากแรงงานที่มีไมํเพียงพอ และด๎วยเหตุ
ปัจจัยด๎านการด้ารงชีวิตของชาวบ๎านในชํวงระยะดังกลําวยังเป็นแบบ “เกษตรยังชีพ” ท้าให๎ท้าเกษตรแคํ
เพียงพอกิน พอใช๎เป็นหลัก การด้ารงชีวิตยังเป็นการพ่ึงพาธรรมชาติ และด๎วยปัญหาทางการเมืองในชํวง
ดังกลําวยังไมํสงบ ยังมีกลุํมคอมมิวนิสต๑ที่เข๎ามาเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ ท้าให๎กลุํมบริษัทจ้าหนํายเมล็ดพันธุ๑
ข๎าวโพดไมํกล๎าเข๎ามาในพ้ืนที่ พํอสมพร วิเชียรพจน๑ (21 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. ได๎เลําวํา “ในช่วงปี 
พ.ศ. 2515 – พ.ศ 2517 ยังเกิดมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคอมมิวนิสต์ ในเขตเทือกเขาของจังหวัด
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เพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจ าหน่ายพันธุ์ข้าวโพดจึงยังไม่กล้าเข้ามาจ าหน่ายเมล็ดหรือ
ประชาสัมพันธ์สินค้า” 

ดังนั้นในชํวงนี้จึงเป็นชํวงที่ชาวบ๎านในบ๎านน้้าพุง ซึ่งมีวิถีการผลิตแบบยังชีพ ได๎ปลูกข๎าวโพด
พันธุ๑สิงคโปร๑ผสมกับข๎าวไรํเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก แคํเพียงพอกิน เหลือจึงขาย แตํก็มีเพียง
จ้านวนเล็ก น๎อย โดยอาศัยวิถีการผลิตแบบพ้ืนบ๎าน แม๎ในระยะตํอมาข๎าวโพดจะมีราคาสูงขึ้นก็ตาม     
แตํการผลิตยังคงเป็นเชํนเดิม ทั้งนี้เงื่อนไขหนึ่งที่เป็นตัวก้าหนดการเข๎ามาของข๎าวโพดเพ่ือการค๎าก็คือ 
สภาพพ้ืนที่ที่ยังมีการเคลื่อนไหวของกลุํมคอมมิวนิสต๑ ซึ่งเป็นข๎อจ้ากัดที่ส้าคัญไมํให๎พํอค๎าเข๎ามาสํงเสริม
การปลูกข๎าวโพดในพ้ืนที่ 

 
3.2 ช่วงที่ 2 “ยุคของการเปลี่ยนผ่าน”: การเข้ามาของข้าวโพดลูกผสม (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2539) 
 

ในชํวงระยะการเปลี่ยนผําน เป็นชํวงการเข๎ามาของของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑พันธุ๑ใหมํ ที่เริ่มเข๎า
มาแทนที่ข๎าวโพดพันธุ๑พ้ืนเมือง โดยถูกนิยามวําเป็นพันธุ๑ที่ดีกวําพันธุ๑พ้ืนเมือง มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ที่ดีกวําพันธุ๑ดั้งเดิม มีการรับประกันวําเป็นพันธุ๑ที่ได๎มีการทดลองท้าการวิจัยมาแล๎ว เป็นการยืนยันวําเป็น
พันธุ๑ที่ดี ให๎ผลผลิตมาก ท้าน๎อยแตํได๎ผลผลิตมาก คุ๎มกับการลงทุนปลูก พร๎อมทั้งให๎ความรู๎ทางด๎านเทคนิค
วิธีการปลูกอยํางถูกวิธี มีระยะเวลาในการปลูกน๎อย มีการให๎ปุ๋ยเป็นการกระตุ๎นการให๎ผลผลิตอยํางเป็น
ระบบ ซึ่งจากการสัมภาษณ๑ นายเฉลิม แก๎วแย๎ม (20 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. พบวํา การปลูกข๎าวโพด
ในอดีตชํวง 16 ปีย๎อนหลัง นับจากปี พ.ศ.2520 การปลูกข๎าวโพดของชาวบ๎านมีการปลูกเป็นรายครัวเรือน
ใช๎แรงงานครัวเรือนเป็นหลักและปลูกมากสุดไมํเกิน 5 ไรํ มีลักษณะการปลูกปะปนกันไปกับข๎าวไรํ โดยใช๎
พันธุ๑พ้ืนบ๎านที่ได๎เก็บรักษาไว๎เป็นพันธุ๑ดั้งเดิม รูปแบบการท้าไรํนั้น มีการถางปุาเพ่ือขยายพ้ืนที่ท้าไรํด๎วย
การใช๎ มีด พร๎า เลื่อย และขวานในการตัดไม๎เพ่ือบุกเบิกพ้ืนที่การเพาะปลูกให๎ได๎ในปริมาณเพียงพอกับ
ความต๎องการตามความสามารถในการท้าของแรงงานในครัวเรือน ภายหลังจากถางปุาเสร็จแล๎ว จะทิ้ง
พ้ืนที่ไว๎ประมาณ 2 - 3 เดือน เพ่ือให๎ไม๎ที่ตัดถางนั้นแห๎ง แล๎วจึงท้าการเผา หลังจากนั้นจึงท้าการรื้อหรือ
เก็บชิ้นสํวนที่เป็นไม๎ และตอไม๎ ที่เหลือจากการเผาไมํหมดมารวมกันแล๎วท้าการเผาใหมํ หรือเก็บทิ้งออก
จากพ้ืนที่ไรํ หลังจากนั้นก็ท้าการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ๑ โดยเพาะปลูกด๎วยแรงงานคนในครัวเรือน ใช๎เสียม 
และ “แว็ก” (ภาษาพ้ืนบ๎าน) เป็นอุปกรณ๑ในการปลูก ซึ่งมีระยะหํางหลุมปลูกประมาณ 60 – 80 
เซนติเมตร มีระยะหํางกวําการปลูกในปัจจุบัน หลังปลูกเสร็จจะก้าจัดหญ๎าและตอไม๎หรือเบี้ยไม๎ที่เกิด
ขึ้นมาเพียงครั้งเดียวก็เสร็จไมํมีการท้าซ้้าอีกเป็นครั้งที่สอง เพราะในสมัยกํอนจะไมํคํอยมีหญ๎าจะมีแตํตอ
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ต๎นไม๎หรือเบี้ยไม๎เทํานั้น  และมีการเก็บผลผลิตโดยใช๎แรงงานในครัวเรือหักฝักข๎าวโพดใสํถุง แล๎วก็แบก
หรือหาบมาบ๎านในทุกๆ วัน สํวนบางครัวเรือนก็ใช๎วัวเกวียนลากมา มีการสีเอาเมล็ดด๎วยการใช๎มือแกะ 
และใช๎เครื่องปั่นเมล็ดที่ท้าจากภูมิปัญญาชาวบ๎านที่มีลักษณะคล๎ายเครื่องปั่นฝูาย 

จากข๎อมูลการสัมภาษณ๑ดังกลําว สะท๎อนให๎เห็นวํา การท้าไรํข๎าวโพดในอดีต ยังมีลักษณะ
การท้าแบบยังชีพ โดยสามารถจ้าแนกได๎ ดังนี้ (1) ยังมีการเพาะปลูกปะปนกับข๎าวไรํ (2) ลักษณะการผลิต
อิงแรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก (3) จ้านวนพ้ืนที่ในการเพาะปลูกยังไมํมาก และ (4) การเพาะปลูก และ
การสีผลผลิตนั้นยังใช๎เครื่องมือพ้ืนบ๎าน 

โดยในชํวงนี้ได๎มีการน้าพันธุ๑ข๎าวโพดตํางๆ เข๎ามาขายได๎แกํ พันธุ๑ข๎าวโพด สุวรรณ 1 ที่เป็น
พันธุ๑แรกๆ ที่เข๎ามาสูํบ๎านน้้าพุง ตามมาด๎วยพันธุ๑ข๎าวโพด ตอง 8 หรือพันธุ๑ 888 กลําวคือ 

การเข้ามาของข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 1 ปี พ.ศ. 2520 ได๎มีการเข๎ามาของกลุํมบริษัท เพ่ือ
การน้าเสนอพันธุ๑ข๎าวโพดใหมํ โดยมีทั้งตัวแทนและกลุํมพํอค๎าท้าหน๎าที่สนับสนุนเมล็ดพันธุ๑ จ้าหนํายพันธุ๑
ให๎กับชาวบ๎านผู๎ปลูกข๎าวโพด เมล็ดพันธุ๑ในชํวงนี้ ได๎แกํ พันธุ๑สุวรรณ 1 ถึงอยํางไรก็ตามในชํวงแรกๆ               
การเข๎ามาของสายพันธุ๑สุวรรณ 1 ชาวบ๎านในหมูํบ๎านน้้าพุงยังไมํกล๎าที่จะลองปลูกข๎าวโพดพันธุ๑ใหมํนี้ แตํ
ยังนิยมปลูกพันธุ๑พ้ืนเมืองเป็นหลัก เนื่องจากประหยัดต๎นทุน ประกอบกับในชํวงแรกๆ นี้ ชาวบ๎านยังไมํใช๎
ปุ๋ยในการท้าเกษตร เนื่องด๎วยเกรงวําสารเคมีจะมีอันตรายตํอรํางกาย และสารอาหารในดิน ประกอบกับ
รูปแบบการผลิตที่มีลักษณะเป็นไรํแบบหมุนเวียน โดยระยะ 3 ปี ชาวบ๎านจะกลับมาท้าเกษตรใหมํในพ้ืนที่
เดิมท้าให๎ดินมีการฟื้นตัวโดยไมํต๎องใช๎ปุ๋ยหรือใชํสารเคมี ดังนี้ 

พํอสมพร วิเชียรพจน๑ (24 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. เลําให๎ฟังวํา “ชาวบ้านยังไม่กล้าลอง
ในการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเข้าในไร่เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ยังพากันเกิดมีความกลัวว่าปุ๋ย และสารเคมี จะท าให้ธาตุ
อาหารในดินตายและด้วยเหตุที่ว่าในช่วงดังกล่าวชาวบ้านยังมีลักษณะการท าไร่แบบหมุนเวียน  3 ปี
กลับมาท าใหม่ด้วย เลยท าให้ดินมีการฟ้ืนตัว ยังมีความงามให้ผลผลิตดี จึงไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมีกัน” 

แตํไมํใชํวําชาวบ๎านในบริเวณบ๎านใกล๎เคียงจะไมํปลูกกัน ในความเป็นจริงได๎มีครัวเรือนใน
บริเวณใกล๎เคียงเริ่มซื้อข๎าวโพดพันธุ๑ สุวรรณ 1 มาปลูก โดยชาวบ๎านได๎ไปหาซื้อเมล็ดพันธุ๑มาจากอ้าเภอ
หลํมเกํา จังหวัดเพชรบูรณ๑ เนื่องจากชาวบ๎านเห็นวําเป็นพันธุ๑ที่มีราคาการรับซื้อผลผลิตสูงกวําพันธุ๑เดิมที่
ปลูก จึงไปซื้อมาปลูกบ๎าง ซึ่งพันธุ๑นี้เป็นพันธุ๑ที่มีลักษณะต๎นเตี้ย มีความสูงเพียงแคํ 60 เซนติเมตร          
มีคุณลักษณะเดํนคือ ต๎านทานตํอโรคเซ้ือราน้้าค๎าง 

จากการให๎สัมภาษณ๑ของ พํอสมพร วิเชียรพจน๑ (24 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. พบวํา  
การท้าไรํของชาวบ๎านในชํวงปี พ.ศ. 2520 ยังเป็นการท้าแบบพ้ืนบ๎านมีการจับกลุํมกันเองของผู๎ชาย
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หัวหน๎าครอบครัวภายในบ๎านประมาณ 6-7 ครอบครัวตามความสนิท ความผูกพันกัน มีการพูดคุยกันวํา
จะพากันไปถางปุาเขตไหนเพ่ือการท้าไรํ เมื่อมีการตกลงเห็นดีเลือกพ้ืนที่ได๎แล๎วจะนัดกันออกไปถาง การ
ถางจะถางรวมกันชํวยเหลือเอาแรงกัน ถางจนเห็นวําเพียงพอกับการเพาะปลูกของครอบครัวแล๎วจะมีการ
ตัดต๎นไม๎ให๎มีตอสูงเป็นแถวไปตามขอบเขตแดนเพ่ือเป็นสัญลักษณ๑แดนกันกับไรํข๎างๆ ในชํวงการเผาปุาไป
ตอดังกลําวจะเป็นแดนพ้ืนที่อยํางชัดเจน การถางจะเป็นกลุํมกันแบบนี้ มีไรํติดกันเป็นพ้ืนที่กว๎างโดยเขต
แดนไรํก็ใช๎ตอไม๎เป็นเครื่องหมายบํงบอกการท้าไรํจะมีการหมุนเวียนไปทุกๆ 3 ปี เพ่ือเป็นการพักฟ้ืนดินให๎
เกิดมีความสมบูรณ๑ของดิน การท้าไรํข๎าวโพดในระยะนี้ได๎เริ่มมีการแยกกับการปลูกข๎าว ท้าให๎พ้ืนที่ในการ
ปลูกข๎าวมีน๎อยลงหรือเทําเดิมและเริ่มมีการขยายพ้ืนที่การปลูกข๎าวโพดขึ้นเรื่อยๆ 

ข้าวโพดพันธุ์ “ตอง 8”หรือ “888”และความทันสมัย (พันธุ๑ซีพีดีเค 888) ในชํวง
ประมาณปี พ.ศ. 2524 –  พ.ศ. 2525 เกิดข๎าวโพดพันธุ๑ใหมํขึ้นมาเป็นพันธุ๑ที่ดีกวําพันธุ๑เดิมคือ มีล้าต๎นที่
สูงกวํา และให๎ผลผลิตดีกวํา ข๎าวโพดพันธุ๑ “ตอง 8”หรือ “888” เป็นของบริษัท “ซีพี” ซึ่งนับได๎วําเป็น
พันธุ๑ที่ได๎รับความนิยมเพราะเป็นพันธุ๑ที่มีลักษณะล้าต๎นสูง มีการดูแลรักษางํายกวําพันธุ๑สุวรรณ 1 และ 
ราคาดีกวํา ฝักใหญํ บวกกับหมูํบ๎านใกล๎เคียงมีการเพาะปลูก และได๎ผลดี ท้าให๎ชาวบ๎านมีความสนใจและ
น้าเอาพันธุ๑ดังกลําวมาทดลองปลูกบ๎าง 

นอกจากนี้กระแสการพัฒนาของประเทศให๎มีความทันสมัยได๎เริ่มคืบคลานเข๎ามาสูํหมูํบ๎าน
แหํงนี้ การมาของพันธุ๑ข๎าวโพด “ตอง 8”หรือ “888” ได๎เข๎ามาพร๎อมกับพาหนะ ที่เอ้ืออ้านวยความ
สะดวก ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงความทันสมัยตํอการด้ารงชีพ เชํน รถมอเตอร๑ไซค๑ และรถไถ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่อ้านวยความสะดวกในการท้าไรํข๎าวโพด ความทันสมัยดังกลําวได๎สร๎างความต๎องการให๎กับชาวบ๎านเป็น
อยํางมาก เป็นตัวกระตุ๎นให๎ชาวบ๎านเริ่มมีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกข๎าวโพดเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเห็นครอบครัว
อ่ืนมีรถมอเตอร๑ไซค๑ ประกอบกับการท้าไรํข๎าวโพดที่งํายสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนยังให๎ผลผลิตดี     
พํอสมพร วิเชียรพจน๑ (24 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. ได๎เลําวํา การมาของพันธุ๑ข๎าวโพด “ตอง 8”      
ได๎เป็นต๎นก้าเนิดของการเริ่มน้าสารเคมีมาใช๎ในการผลิตข๎าวโพดอยํางเป็นทางการ เป็นการเริ่มเข๎าสูํระบบ
การผลิตพืชแบบเศรษฐกิจ เป็นการเปลี่ยนระบบการปลูกแบบยังชีพอยํางช๎าๆ และเปลี่ยนสภาพการผลิต
ไปในทุกๆ ปี ชาวบ๎านเริ่มเรียนรู๎การใช๎ปุ๋ย และสารเคมี อันเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้น
ความต๎องการบริโภค – อุปโภคในครัวเรือนกลายมาเป็นอีกเหตุผลหลัก บวกกับความต๎องการอยากได๎สิ่ง
อ้านวยความสะดวกในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ท้าให๎ชาวบ๎านเข๎าสูํสภาวะการปลูกข๎าวโพดเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่
สูงขึ้น อีกทั้งราคาของข๎าวโพดได๎ขยับเพ่ิมขึ้นจาก 12 บาท มาเป็น 20-25 บาท ตํอถัง ซึ่งเมล็ดพันธุ๑ 1 ถุง
มี น้้าหนัก 15 กก. พ้ืนที่การผลิตได๎มีการแบํงปันออกอยํางชัดเจน จากพืชอ่ืนๆ ทั้งระดับบ๎าน และ
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ครอบครัว ที่ดินในครัวเรือนที่เคยท้าไรํแบบหมุนเวียน ก็ได๎มีการแบํงปันสูํบุตร หลาน เมื่อมีการสร๎าง
ครอบครัว ออกเรือน ท้าให๎พ้ืนที่การเกษตรถูกจ้ากัดให๎น๎อยลง และจะน๎อยลงตํอไปเรื่อยๆ ท้าให๎ชํวงนั้นมี
การเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินอยํางสิ้นเชิง 

ในยุคการปลูกข๎าวโพดพันธุ๑ “ตอง8”หรือ “888”สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือ นโยบายรัฐที่สํงเสริม
ให๎ชาวบ๎านในการปลูกข๎าวโพดเพ่ือสร๎างรายได๎ แกํครอบครัว และแก๎ความยากจนให๎แกํประเทศชาติ 

การผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ในลักษณะพืชเศรษฐกิจ (cash-crop) อยํางกว๎างขวางเป็นผล
สืบเนื่องจากการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐเพ่ือลดปัญหาความยากจน ตั้งแตํปี  พ.ศ. 2525           
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติฉบับที่ 5 โดยจุดมุํงหมายคือ การหาชํองทางการสร๎างรายได๎
ให๎เกษตรกร นอกจากนี้ ข๎าวโพดยังเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักที่ส้าคัญในอุตสาหกรรมผลิตอาหารเลี้ยงสัตว๑ที่
ขยายตัวอยํางรวดเร็ว ตามความต๎องการบริโภคเนื้อสัตว๑ของประชากรโลก สํงผลตํอการขยายพ้ืนที่กร
เพาะปลูกแกํเกษตรกรมากข้ึนเรื่อย ๆ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติฉบับที่ 5, 2529) 

การเข้ามาของ ธ.ก.ส . : แหล่งทุนในการปลูกข้าวโพด สาเหตุหนึ่งที่กระตุ๎นให๎ชาวบ๎านท้า
การผลิตข๎าวโพดก็คือ มีการสนับสนุนเงินทุนให๎กู๎ยืมในการลงทุนท้าการเกษตรเป็นการให๎ทุนปีตํอปี จาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ๑การเกษตร จากการสัมภาษณ๑ พํอฉลาด ศรีค้าภา และพํอสมพร 
วิเชียรพจน๑ (สัมภาษณ๑), 24 เมษายน 2560 เมื่อข๎าวโพดพันธุ๑ “ตอง 8” เข๎ามาสูํหมูํบ๎านน้้าพุง 3 ปี ตํอมา 
ประมาณปี พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2528 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได๎เข๎ามา
เปิดสาขาที่จังหวัดเลย และได๎มีการประกาศเปิดรับสมาชิกใหมํในการให๎กู๎ยืมเงินทุนเ พ่ือการเกษตรของ
ธนาคาร โดยมีการประชาสัมพันธ๑หาสมาชิก หากบุคคลใดมาสมัครเป็นสมาชิกในปีแรกของการเปิดรับ
สมัคร จะได๎เงินทุนในการกู๎ยืมจ้านวน 3,000 บาท ในปีแรก และปีตํอไปจะได๎จ้านวนกู๎เพ่ิมเป็น       
5,000 บาท การเปิดให๎กู๎เงินของธนาคารเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าให๎ชาวบ๎านน้้าพุงสนใจ ในนั้นมี พํอฉลาด และพํอ
สมพรด๎วยทั้งสองคนได๎เดินทางออกไปกู๎เงิน แตํไมํได๎กู๎มาลงทุนท้าเกษตรทั้งหมด มีการแบํงเงินบางสํวนไว๎
ใช๎ในครัวเรือนด๎วย เงินจ้านวนดังกลําวนี้ถือเป็นจ้านวนมากพอสมควร การเดินทางไปกู๎เงินในชํวงนั้นใช๎
เวลาในการเดินทางทั้งวัน การเดินทางยังล้าบาก ยังไมํมีรถมากเหมือนปัจจุบัน การกู๎เงินในครั้งนั้นได๎
กลายเป็นการเรียนรู๎ในการหาทุนมาเพ่ือการผลิต และมีการกู๎มาอยํางตํอเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน และ       
มีจ้านวนมากขึ้น 

ปี พ.ศ. 2527 –  พ.ศ. 2536 ราคาข๎าวโพดได๎ขยับเพ่ิมขึ้นมาประมาณถังละ 25-39 บาท ยิ่ง
ท้าให๎ จ้านวนครัวเรือนในบ๎านน้้าพุงได๎หันมาปลูกข๎าวโพดเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ แตํชาวบ๎านก็ยังคงปลูก
ข๎าวโพดเป็นหลักทั้งท้าไรํข๎าว และนา ลักษณะการปลูกข๎าวโพดในชํวงนี้เริ่มใช๎เครื่องทุนแรงเข๎ามาชํวย 
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เชํน ใช๎รถไถในการไถพรวนดินหนึ่งครั้งเพ่ือปรับหน๎าดิน ตากดิน หรือเป็นการไถกลบวัชพืชเพ่ือเป็นการ
หมักให๎เป็นปุ๋ยบ้ารุงดินให๎เกิดมีธาตุอาหาร การไถครั้งที่สองเพ่ือการปลูกเมล็ดพันธุ๑ โดยมีการปลูกด๎วยการ
ใช๎เสียมในการขุดหลุมเพ่ือปลูก หลุมจะลึกประมาณ 5 – 8 เซนติเมตร ระยะหํางของแถวประมาณ 60 – 
80 เซนติเมตร ระยะระหวํางหลุมภายในแถว ประมาณ 50 เซนติเมตร มีการเอาแรงงานกันในการปลูก 
และการก้าจัดวัชพืชด๎วยการใช๎สารเคมี ผสมน้้ายาฆําหญ๎ากับน้้า แล๎วบรรจุใสํถังฉีดพํนตามชํองข๎าวโพด 
ซึ่งถังแบบสะพายเปูโดยในชํวงนี้เป็นถังแบบสะพายเปูที่มีแบบปั๊มลูกสูบมือโยก ลักษณะของกระบอกลม
พํนยาคล๎ายกับกระบอกสูบลมรถ แตํการใช๎ยาฆําหญ๎าก็ยังใช๎ยาที่ไมํรุนแรงมากหนัก เพราะหญ๎ายังมีไมํมาก 

ในชํวงนี้บ๎านน้้าพุง ยังมีปุาไม๎สมบูรณ๑เพราะไมํมีการท้าไรํข๎าวโพดมาก เฉลี่ยครัวเรือนละ 9-
10 ไรํ ขณะที่ยังปลูกข๎าวเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก หากมีพ้ืนที่เหลือจากการปลูกข๎าวจึงน้ามาท้าไรํ
ข๎าวโพด มีการเอาแรงคนในการปลูกข๎าวโพด เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล๎ว ผลผลิตจะถูกน้ามาใสํไว๎ในฉาง 
ตามไรํ และมีพํอค๎ามารับซื้อท่ีไรํ ดังที่ผู๎ใหญํบ๎านได๎เลําให๎ฟังวํา 

การท้าข๎าวโพดใน ปี พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532 ในชํวงที่ได๎อยูํบ๎านน้้าพุง ปุาไม๎ของหมูํบ๎านยัง
อุดมสมบูรณ๑ การท้าไรํข๎าวโพดก็ยังไมํท้ากันมากนัก ครัวเรือนหนึ่งเฉลี่ยประมาณ 9 – 10 ไรํ ในนั้นจะได๎มี
การแบํงท้าข๎าวไรํไว๎กินในครัวเรือนด๎วย สํวนที่เหลือก็ท้าข๎าวโพด โดยใช๎เมล็ดพันธุ๑ประมาณ 1 – 2 ถุง 
ราคาพันธุ๑ ถุงละ 1,000 บาท มี 15 กก. ไมํมีการหยอดเมล็ด และปุ๋ย ใช๎เสียมในการเพาะปลูก มีการเอา
แรงงานกันซึ่งเป็นการท้างานรูปแบบหนึ่งที่สร๎างความสามัคคีในหมูํบ๎าน การเก็บรักษามีการสร๎างฉางหรือ
ยุ๎งไว๎ตามไรํ เวลาขายจะมีพํอค๎ามารับซื้อตามไรํ โดยใช๎รถไถที่ติดเครื่องสีเลาะสี ราคาที่พํอค๎ารับซื้อนั้น
ประมาณ ถังละ 35 บาท ผลผลิตอยูํที่ 500-1,000 ถัง นายเสบียง ทองมํอม (สัมภาษณ๑), 15 มิถุนายน 2560 

อยํางไรก็ตามแม๎ผู๎ใหญํเสบียงจะเลําวําในขณะนั้น ราคาข๎าวโพดจะอยูํที่ ถังละ 35 บาท   
แตํโดยปกติ ราคาผลผลิตของข๎าวโพดไมํมีความคงที่ มีขึ้น และมีลงอยูํตลอดเวลา อาทิ เชํน  จากรวบรวม
ข๎อมูลจากส้านักงานพาณิชย๑จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ๑ ของธนาคารแหํงประเทศไทย ในชํวงระหวําง ปี พ.ศ. 2535 แม๎ราคา
ข๎าวโพดราคาเฉลี่ยจะอยูํที่ ถังละ 49 บาท และ 3.25 บาท /กก. แตํมาปี พ.ศ. 2536 ราคาข๎าวโพดได๎
ลดลง เฉลี่ยอยูํที่ ถังละ 40 บาท และ 2.66 บาท /กก. มาชํวงปี พ.ศ. 2537 ราคาข๎าวโพดได๎เริ่มสูงขึ้น 
จากเฉลี่ยถังละ    45 บาท และ 3.02 บาท /กก. เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยถังละ 63 บาท และ 4.2 บาท /กก.        
ในปี พ.ศ. 2539 (ธนาคารแหํงประเทศไทย, 2560 ออนไลน๑) 

กลําวโดยสรุป ในยุคนี้พบประเด็นที่นาสนใจหลายประการกลําวคือ (1) เป็นยุคที่เริ่มเปลี่ยน
จากการปลูกข๎าวพันธุ๑พ้ืนเมืองมาเป็นข๎าวโพดพันธุ๑จากบริษัท (2) ข๎าวโพดบริษัท เริ่มเข๎ามาผํานทาง
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ตัวแทน และกลุํมพํอค๎าท่ีน้าเมล็ดพันธุ๑มาจ้าหนําย (3) ในชํวงแรกชาวบ๎านยังไมํกล๎าลองปลูกข๎าวโพดพันธุ๑
ใหมํ ยังคงนิยมปลูกพันธุ๑พ้ืนเมือง เพราะไมํต๎องการใช๎ปุ๋ย และกลัวอันตรายจากสารเคมี แตํพอเห็นเพ่ือน
บ๎านปลูกในหมูํบ๎านอ่ืนๆ ปลูกแล๎วดี จึงลองซื้อมาปลูกบ๎าง (4) การท้าเกษตรยังคงปลูกข๎าวเป็นหลัก      
ทั้งข๎าวไรํ และข๎าวในที่ลุํม โดยอาศัยพ้ืนที่ที่เหลือจากการปลูกข๎าวมาปลูกข๎าวโพด ส้าหรับในชํวงแรก     
มีการปลูกข๎าวโพดปะปนไปกับข๎าวไรํ แตํในระยะตํอมาเริ่มมีการถางปุาเพ่ือปลูกข๎าวโพด โดยเฉพาะ   
ปลูกแยกจากข๎าว ท้าให๎เกิดการขยายตัวของพ้ืนที่ปลูกข๎าวโพด สํงผลให๎พ้ืนที่ปุาลดลง (5) เมื่อมีการ
ขยายตัวของการปลูกข๎าวโพดมากขึ้น ท้าให๎ในชํวงนี้เป็นชํวงของความทันสมัย ชาวบ๎านเริ่มมีเงินที่จะหา
ซื้อสิ่งอ้านวยความสะดวกมาใช๎ในครัวเรือน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต๑ รถไถ (6) ในชํวงนี้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตร และสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มเข๎ามาให๎สินเชื่อโดยชาวบ๎านจะกู๎ยืมเพ่ือไปลงทุ นปลูก
ข๎าวโพดรวมไปถึงน้ามาใช๎ในชีวิตประจ้าวัน และ (7) ราคาข๎าวโพดมีข้ึนมีลงยังไมํแนํนอน 

 
3.3 ช่วงที่ 3 “ยุคตื่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2559) 
  

จากการศึกษาพบวํา ในชํวงปี พ.ศ. 2540 เมื่อราคาข๎าวโพดได๎เพ่ิมสูงขึ้นมาเรื่อยๆ จนมีราคา
ถังละ 63 บาท การปลูกข๎าวโพดได๎มีการขยายพ้ืนที่ออกไปมากขึ้นอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2532 ในขณะ
พ้ืนที่ปลูกข๎าวไรํน๎อยลง หรือท้าเพียงแคํพออยูํพอกินเทํานั้น  รายได๎จากการปลูกข๎าวโพดได๎ท้าให๎วิถีชีวิต
ของชาวบ๎านเกิดการเปลี่ยนแปลง เชํน ในด๎านสิ่งอ้านวยความสะดวกในการท้ามาหากิน นอกจากมีรถไถที่
ชํวยทุํนแรงในการปรับพ้ืนที่กํอนการปลูกแทนที่การใช๎แรงงานคนแล๎ว ยังมีถังฉีดยาแบบปั๊มลูกสูบมือที่มี
การพัฒนาไปเป็นแบบโยก และถังเปูฉีดพํนแบบไฟฟูา ท้าให๎การพํนยาท้าได๎งํายมากขึ้น และในระยะเวลา
ดังกลําวยังมี “รถซิ่งหรือรถอีแต๏ก” เข๎ามา เป็นเครื่องทุํนแรงส้าหรับการขนสํงผลผลิตข๎าวโพด ใช๎บรรทุก
ของตํางๆ ตามพ้ืนที่ไรํที่มีความลาดชัน แตํละครอบครัวตํางหารถอีแต๏กมาเป็นเจ๎าของเพราะสามารถ
ตอบสนองตํอการใช๎ประโยชน๑ในการผลิตดีมาก ครอบครัวที่มีเงินก็ใช๎จํายเงินเพ่ือหาซื้อรถอีแต๏กมาไว๎ใช๎
งานเพ่ืออ้านวยความสะดวก ครอบครัวที่ไมํมีเงินก็พยามปลูกข๎าวโพดเพ่ิมขึ้นเพ่ือให๎มีเงินมาซื้อ           
พํอสมพร วิเชียรพจน๑ (21 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. ได๎เลําเรื่องรถอีแต๏กให๎ฟังวํา  
 

“รถซิ่งหรือรถอีแต๏ก เป็นรถที่ดัดแปลงขึ้นมาใหมํส้าหรับใช๎งานในพ้ืนที่ลาดชัน ใช๎บรรทุก
สิ่งของตามภูเขาได๎ดีมาก มีการดัดแปลงมาจากเครื่องรถไถเดินตาม ภาษาพ้ืนบ๎านเรียกวํา “รถอีกง” 
เครื่อง KUBOTART ขนาด 9 แรงม๎า หรือ 9.5 ผลิตตามความต๎องการของผู๎สั่งซื้อโดยร๎านที่รับดัดแปลงรถ
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มีเจ๎าของเป็นชาวบ๎านที่เคยเป็นนายชํางซํอมรถมากํอน ราคาคําจ๎างดัดแปลงคันหนึ่งตกอยูํประมาณ 
80,000 – 100,000 บาท คิดตามเครื่องแรงรถที่ใช๎” พํอสมพร วิเชียรพจน๑ (18 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. 

ในชํวงปี พ.ศ. 2550-2560 ข๎าวโพดลูกผสมได๎จ้านวนชนิดพันธุ๑เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก
เป็นชํวงระยะท่ีข๎าวโพดมีราคาดี จ้านวนพื้นที่เพาะปลูกมีปริมาณมาก ซึ่งทางบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ๑ได๎สร๎าง
พันธุ๑แปลกใหมํมากเรื่อยๆ ออกมา โดยการโฆษณาวําให๎ผลผลิตได๎มาก ฝักใหญํ ให๎เมล็ดดี มีความทนทาน
ตํอโรค และแมลง ท้าให๎เกษตรกรซ้ือมาทดลองปลูกกัน บางครอบครัวปลูกแล๎วได๎ผลดี บางครอบครัวไมํได๎
ผลดีแตกตํางกันไปในแตํละเขต แตํข๎าวโพดก็ยังเป็นพืชที่เกษตรกรในเขตจังหวัดเลย นิยมเพาะปลูกกัน
รวมทั้งชาวบ๎านบ๎านน้้าพุง ที่มีเมล็ดพันธุ๑เข๎ามามากขึ้น เชํน พันธุ๑ S7 888 80 81 46 47 ที่นิยมซื้อมาปลูก
กัน นายเฉลิม แก๎วแย๎ม (28 พฤศจิกายน 2559). สัมภาษณ๑. 

จากสภาพพ้ืนที่ของบ๎านน้้าพุง ที่มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 7,000 ไรํ แยกเป็นพ้ืนที่ปลูกสร๎างที่อยูํ
อาศัย 100 ไรํ พ้ืนที่สาธารณะ 600 ไรํ พ้ืนที่ท้ากิน 3,000 ไรํ โดยที่เหลือ 3,300 ไรํเป็นพ้ืนที่วํางเปลํา 
หรือพ้ืนที่ปุา ของหมูํบ๎านน้้าพุง ดังนั้น การเพ่ิมข้ึนของราคาข๎าวโพดในระยะนั้น ได๎กลายมาเป็นตัวกระตุ๎น
ให๎ชาวบ๎านเพ่ิมจ้านวนเนื้อที่การผลิตของตนให๎มากขึ้น สํงผลให๎สภาพพ้ืนที่ปุาไม๎ของบ๎านน้้าพุงลดลง     
มีการถางปุากันมากขึ้น เพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูก เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให๎ได๎มากขึ้น เป็นเหตุให๎มีการบุกรุกปุา 
ท้าให๎พ้ืนที่ปุาของบ๎าน กลายเป็น “ปุาแตก” แม๎พ้ืนที่สํวนใหญํของหมูํบ๎านจะอยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติ 
บางสํวนเป็นที่ สปก. 4-01 และ นส.3 แตํพ้ืนที่ของแตํละครอบครัวที่มีการจับจองเพ่ือท้ากิน ได๎มีการถาง
กันจนหมดไป โดยมีความหวังวําจะท้าให๎สามารถปลูกข๎าวโพดให๎ได๎มากขึ้น ชาวบ๎านหวังพ่ึงการท้าไรํ
ข๎าวโพดเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับครอบครัว ทั้งยังได๎รับการสนับสนุนทุนจากภาครัฐ จากธนาคาร ที่เปิด
โอกาสให๎กู๎ยืมเงินเพ่ือลงทุนทางการเกษตรด๎วย 

ระยะราคาข้าวโพดตกต่้า ต้นทุนที่สูงขึ้น : ชาวบ้านเริ่มเป็นหนี้ อยํางไรก็ตามในชํวง
ระหวํางปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2543 ราคาข๎าวโพดได๎มีการขยับอีกครั้ง มีข้ึน และมีลง แตํสิ่งที่นําเป็นกังวล
ที่ตามมาและเป็นปัญหา คือ ราคาเมล็ดพันธุ๑ คําปุ๋ย ยา และคําจ๎างในการไถ ซึ่งต๎นทุนเพ่ิมขึ้นทุกปี จน
มาถึงชํวงปี พ.ศ. 2544 ราคาผลผลิตข๎าวโพดได๎ลดต่้าลงจากปี พ.ศ. 2543 ที่มีราคาผลผลิตประมาณถังละ 
60 บาท เหลือ 4 บาท/กก. ราคาผลผลิตประมาณถังละ 55 บาท อยูํที่ 3.66 บาท/กก. ในปี พ.ศ. 2544  
เกษตรกรชาวบ๎านในชุมชนมีรายได๎คํอนข๎างต่้า บางครัวเรือนได๎เทําทุน และบางครัวเรือนมีก้าไรแตํไมํมาก 
ไมํถึงกับขาดทุน ในขณะที่ชาวบ๎านต๎องกู๎เงินมาท้าไรํข๎าวโพด รายได๎ที่ได๎ต๎องน้ามาช้าระหนี้ และใช๎ในการ
ด้าเนินชีวิต รวมถึงการลงทุนในปีตํอไป 
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พํอสมพร วิเชียรพจน๑ (21 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. ได๎เลําให๎ฟังวํา “การปลูกข้าวโพด
ของชาวบ้านทั้งหมด บ้านน้ าพุงได้มีการกู้เงินทุนจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ เป็นการลงทุนปี
ต่อปี ได้เงินมาก็เอาไปช าระหนี้ก าไรก็เอาไปซื้ออุปกรณ์กรเกษตร ของใช้ในครัวเรือน และซื้ออาหารการ
กินในชีวิตประจ า พอถึงฤดูกาลก็ไปกู้ใหม่” แตํเมื่อราคาผลผลิตลดต่้าลงเรื่อยๆ ติดตํอกัน 4 – 5 ปี ได๎ท้า
ให๎ชาวบ๎านขาดทุน เป็นหนี้สินเพ่ิมทวีขึ้นเรื่อยๆ จนท้าให๎การผลผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านหลายครัวเรือน
หยุดปลูกข๎าวโพด ในชํวงปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547 มีเพียง 1 – 3 ครัวเรือนที่ยังคงปลูกข๎าวโพดตํอไป 
แตํก็ได๎ปรับลดพ้ืนที่ลง ท้าแบบเล็กน๎อยตามจ้านวนทุนที่พอมีในครัวเรือน 

ผลกระทบของการลดลงของราคาข๎าวโพด ที่มีผลตํอชาวบ๎านมากที่สุด ได๎แกํ ความสามารถ
ในการช้าระหนี้สินธนาคาร เนื่องจาก  

 
การกู๎ยืมเงินทุนจากแหลํงกู๎ยืมคือ ธนาคารนั้น เมื่อลูกค๎ามีการปฏิบัติตามกฎ

ถูกต๎องในทุกปี มีการช้าระทุนคืนไปแล๎วจะเป็นลูกค๎าเกรด A มีสิทธิพิเศษ ให๎กู๎เพ่ิมเติมได๎ใน
จ้านวนวงเงินให๎กู๎ยืมตามกฎของธนาคารนั้น เป็นสิ่งที่ดีในความคิดของชาวบ๎านที่จะเงินมา
หมุนในครัวเรือน ซื้อของใช๎ และสิ่งตํางๆ แบํงไว๎ท้าการผลิตสํวนหนึ่ง แตํปัญหาเมื่อราคา
สินค๎าต่้าลงชาวบ๎านก็เกิดเป็นหนี้ตามๆ กัน มีทั้งผู๎เป็นหนี้มาก และเป็นหนี้น๎อยตามการกู๎ยืม
ที่แตกตํางกันไป พํอสมพร วิเชียรพจน๑ (21 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. 
 
ราคาข้าวโพดตกต่้ากับการตัดสินใจออกไปท้างานนอกหมู่บ้าน จากปัญหาหนี้สินที่เกิด

จากราคาข๎าวโพดตกต่้าได๎ท้าให๎ชาวบ๎านในกลุํมแรงงาน ตั้งแตํชํวงอายุ 16–50 ปี จ้าเป็นต๎องออกจากบ๎าน
เพ่ือไปหาเงินมาจุนเจือครอบครัว เอาเงินมาผํอนดอกที่กู๎ยืมมาเพ่ือใช๎ในการลงทุนทางการเกษตร คําผํอน
เครื่องใช๎ตํางๆ ที่ครอบครัวมี เชํน คําผํอนรถยนต๑ มอเตอร๑ไซค๑ รถอีแต๏ก ที่ใช๎ในการเกษตร เป็นต๎น โดย
การออกไปท้างานมีทั้งเข๎าไปใช๎แรงงานตามโรงงาน เป็นกรรมกรกํอสร๎างในกรุงเทพ และตํางจังหวัดตาม
แหลํงที่มีคนท้า จ้านวนแรงงานที่ออกไปมีจ้านวนเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดในหมูํบ๎าน 

การเคลื่อนย๎ายแรงงานของชาวบ๎านมีการออกไปเป็นจ้านวนมากจนท้าให๎ในหมูํบ๎านเงียบ
มาก ตอนกลางวันแทบไมํมีคนอยูํในหมูํบ๎านเลย เพราะคนที่เหลือก็ออกไปท้างานในไรํ กลุํมแรงงานที่
ออกไปท้างานนอกหมูํบ๎านมีมากเกือบ 100% ของจ้านวนแรงงานในทั้งหมดบ๎าน ออกไปเกือบหมด แตํมี 
50% ของแรงงานที่ ออกไปท้างานนอกหมูํบ๎ านสลับกัน เข๎ าออกท้างานในหมูํ บ๎ านอยูํ ตลอด                 
พํอสมพร วิเชียรพจน๑ (21 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. 
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ราคาข้าวโพดสูงข้ึนอีกครั้ง: กับการมาของแรงงาน มาในชํวงปี พ.ศ. 2548 ราคาข๎าวโพด
ได๎เริ่มขยับดีขึ้นมาประมาณถังละ 60 บาท แตํชํวงดังกลําวนี้ กลุํมแรงงานที่ออกไปท้างานนอกหมูํบ๎านยัง
ไมํได๎กลับเข๎ามา เนื่องจากยังรอดูวําราคาข๎าวโพดนั้นจะเพ่ิมขึ้นอีกหรือไมํ จนมาถึง ปี พ.ศ. 2549 ราคา
ข๎าวโพดได๎เพ่ิมขึ้นจากถังละ 60 บาท เป็น 65 บาท ท้าให๎กลุํมแรงงานได๎เริ่มอพยพกลับมาท้าข๎าวโพดกัน
ใหมํอีกครั้ง 

มาในชํวงปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 กลุํมแรงงานได๎กลับคืนถิ่นจนเกือบหมด การท้าไรํ
ข๎าวโพดกลับมาคึกคักอีกครั้ง และมีการขยายพ้ืนที่มากกวําเดิม มีการผลิตเต็มรูปแบบเพ่ือขาย มีการใช๎
ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชและสารเคมีตํางๆ อยํางเข๎มข๎น ระบบการปลูกได๎เปลี่ยนมาใช๎เครื่องจักร มีเครื่อง
หยอดเมล็ดติดมากับรถไถเข๎ามา มีการเลํากันวํา “นายบ ารุง ศรีพรหม เป็นคนที่ซื้อเครื่องหยอดติดรถไถ
เป็นเครื่องแรกของบ้าน และมาหยอดเป็นคนแรก” นายเสบียง ทองมํอม (15 มิถุนายน 2560). สัมภาษณ๑. 
นอกจากนี้ยังมีรถรับจ๎างหยอดเมล็ดพันธุ๑จากหมูํบ๎านอ่ืนเข๎ามาให๎บริการ ซึ่งคิดคําบริการในการหยอด 
ประมาณ 800 บาท/ไรํ ระบบการก้าจัดวัชพืชมีความทันสมัยขึ้นและอ้านวยความสะดวกมากขึ้น         
ซึ่งเปลี่ยนจากแบบเปูที่ใช๎คันโยกด๎วยแรงงานคนมาเป็นเครื่องหัวปั๊มที่ติดกับรถอีแต๏ก  มาปี พ.ศ. 2553 
เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของการท้าไรํข๎าวโพด ราคาข๎าวโพดได๎สูงขึ้นขึ้นเป็น 2 เทําของราคา
ปีกํอน เป็นถังละ 130 บาท ท้าให๎ชาวบ๎านมีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาต๎องห๎ามเพ่ิมขึ้น เชํน ปุาสงวน ปุาต๎นน้้า  
ปุาขุนน้้า เป็นต๎น ท้าให๎ปุาไม๎ที่เป็นเขตรักษาปุาต๎นน้้าได๎ถูกท้าลาย และในระยะนี้การท้าไรํข๎าวโพดมีการ
เพ่ิมปุ๋ยเคมีเข๎ามาใช๎ในการผลิตอยํางเต็มที่ 

ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ด๎วยความที่ชาวบ๎านมีความตื่นเต๎นกับการขายข๎าวโพดที่ได๎
ราคาดี อยํางที่ไมํเคยมีมากํอน ท้าให๎ชาวบ๎านนิยมซื้อรถยนต๑ ผํอนรถยนต๑กันมากขึ้นและเริ่มซื้อรถไถติด
เครื่องหยอดเข๎ามาใช๎ จาก 1 เครื่องเป็น 2 – 3 เครื่อง นับแตํปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 ข๎าวโพดอยูํ
ในชํวง “เป็นเงินเป็นทองมาก” จนท้าให๎กลุํมพํอค๎าคนกลางมีการแยํงชิงกันซื้อผลผลิตข๎าวโพด มีการจองสี
ข๎าวโพดกันตามไรํของชาวบ๎าน ผลผลิตที่ได๎ประมาณ 800 – 3500 ถัง บางครั้งได๎เกิดความขัดแย๎งกันขึ้น
ระหวํางพํอค๎า เชํน ไปจองคุยกันไว๎แล๎ว แตํมาสีช๎า เจ๎าของไรํจึงไปสีกับพํอค๎าคนใหมํ จนท้าให๎พํอค๎าถึงกับ
นอนตามพ้ืนที่ของชาวบ๎าน เพ่ือรอสีข๎าวโพดให๎ได๎เร็วที่สุดเทําที่จะท้าได๎ ในชํวงนี้การปลูกข๎าวโพดได๎สร๎าง
รายได๎ให๎กับชาวบ๎านเป็นกอบเป็นก้าจนสามารถลืมตาอ๎าปากได๎ มีเงินใช๎หนี้สิน 

ข๎อมูลจากธนาคารแหํงประเทศไทย ในชํวงปี พ.ศ. 2554 –2557 ระบุวํา ราคาข๎าวโพด
เฉลี่ยอยูํที่ถังละ 120 บาท หรือ 8 บาท /กก. แตํมาปี พ.ศ. 2555 ราคาข๎าวโพดเฉลี่ยอยูํที่ ถังละ        
133 บาท หรือ 8.86 บาท /กก. อยํางไรก็ตามตํอมาได๎ลดต่้าลงแตํก็ได๎เพ่ิมขึ้นสลับกันไป อาทิ             
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มาชํวงปี พ.ศ. 2556 ราคาข๎าวโพดเฉลี่ยถังละ 121 บาท หรือ 8.06 บาท /กก. ปี พ.ศ. 2557 ราคา
ข๎าวโพดเฉลี่ยถังละ 102 บาท หรือ 6.8 บาท /กก. ปี พ.ศ. 2558 ราคาข๎าวโพดเฉลี่ยถังละ 120 บาท หรือ 
8 บาท /กก. ปี พ.ศ. 2559 ราคาข๎าวโพดเฉลี่ยถังละ 110 บาท และ 7.3 บาท /กก. (ธนาคารแหํงประเทศ
ไทย ปี 2560) 

 
อยํางไรก็ตามจากข๎อมูลจากส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (OFFICE OF AGRICULTURAL 

ECONOMICS) พบวํา ในชํวงปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558 ราคาข๎าวโพดที่เกษตรกรขายได๎ เป็นจ้านวน 
บาท/กก. มีดังตารางท่ี 3.1 ตํอไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 
 
ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) ช่วงปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558   
ชํวงปี พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2558 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
ราคาทีข่ายได๎(บาท/กก.) 5.45 6.89 7.01 5.43 8.13 7.63 9.34 7.19 7.13 7.73 

หมายเหตุ: จาก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) โดดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560. 
 

มาถึงชํวงปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากการท้าข๎าวโพดของชาวบ๎านเป็นรูปแบบของการปลูกเพ่ือ
การค๎า มีการปลูกกันมากท้าให๎ต๎องกู๎ยืมเงินมาลงทุนมากเชํนเดียวกัน แตํที่นําหนักใจคือ การกู๎ยืมของ
ชาวบ๎านเป็นการกู๎ยืมแบบปีตํอปี และกู๎เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ดังนั้นเมื่อราคาข๎าวโพดตกต่้าลง ชาวบ๎านจึง
พร๎อมที่จะเป็นหนี้ ซึ่งในปัจจุบันราคาข๎าวโพดได๎ตกต่้าลงอยํางมากมาเป็นถังละ 80 – 86 บาท ในขณะที่
ราคาเมล็ดพันธุ๑ และปุ๋ยได๎เพ่ิมขึ้นสูงมาก ท้าให๎ต๎นทุนการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านในชํวงปีนี้เกิดเป็น
หนี้สินกันทุกครัวเรือน การปลูกข๎าวโพดของชาวบ๎านที่ตํอเนื่องยาวนานมากกวํา 30 ปี การใช๎ปุ๋ยสารเคมี
ในการผลิต การปลูกพืชชนิดเดียวช้้าๆ ในลักษณะเกษตรเชิงเดี่ยวได๎ท้าให๎เกิดผลเสียตามมา อาทิ ดินเสื่อม
โทรม ธาตุอาหารลดลง ดินไมํอ๎ุมน้้า ชั้นหน๎าดินแข็งกระด๎าง ดินไมํดูดซับน้้า สํงผลท้าให๎สัตว๑น้้าหลายชนิด
ต๎องสูญหายไปในที่สุด 

จากข๎อมูลการสังเกตในภาคสนาม ในชํวงระยะเวลา 7 เดือน ที่ผู๎วิจัยได๎ศึกษาชุมชนบ๎านน้้า
พุง ผู๎วิจัยพบวําระบบการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎าน ได๎มีการเพาะปลูกกันเป็นพ้ืนที่ที่กว๎างใหญํ 
ท้ากันเป็นธุรกิจฟาร๑มปลูกขนาดใหญํ มีการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในการผลิต ทั้งในระบบเตรียมดิน 
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การปลูกเมล็ดพันธุ๑ หรือ การหยอดที่ชาวบ๎านเรียกกันวํา การก้าจัดวัชพืชด๎วยการใช๎เครื่องพํนยาฉีด และ
ระบบการสีเมล็ดพันธุ๑ ด๎วยเครื่องจักรที่ทันสมัยนั้น สะท๎อนให๎เห็นวําระบบการผลิตข๎าวโพดของชาวเป็น
ระบบทันสมัยในลักษณะการท้าเกษตรเพ่ือการค๎า ในแตํละครัวเรือนข๎าวโพดถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 
แตํมีแนวโน๎มที่วําในอนาคตการท้าไรํข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎านจะลดลง แม๎วํา ปี พ.ศ. 2554 –2559 
ราคาผลผลิตข๎าวโพดจะสูงขึ้น ดังที่ได๎กลําวมาแล๎วกํอนหน๎านี้ จนท้าให๎ชาวบ๎านบุกเบิกพ้ืนที่การท้าผลิต
เพ่ิมขึ้น และมีการลงทุนคํอนข๎างสูง แตํเมื่อมาถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข๎าวโพดใน ปี พ.ศ. 2560 ราคา
ผลผลิตข๎าวโพดกลับตกต่้าลงอีกครั้งท้าให๎ชาวบ๎านน้้าพุงหลายครอบครัวต๎องประสบกับภาวะขาดทุน 
นอกจากนี้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได๎ก็ไมํสมบูรณ๑ ผลผลิตตกต่้ากวําทุกๆ ปี ที่ผํานมา มีการเก็บ เกี่ยวที่ลําช๎า  
ท้าให๎ผลผลิตเสียหาย จากศัตรูพืชท้าลาย เชํน หนู ปลวก มอด นอกจากนี้ยังเกิดโรคเซื้อรา เมื่อมีฝนตกมา 
สาเหตุทั้งหมดนี้ได๎ท้าให๎ผลผลิตการเกษตรของชาวบ๎านตกต่้าลง ประกอบกับราคาที่ตกต่้าไปด๎วย ท้าให๎
ชาวบ๎านสํวนใหญํ ไมํมีทุนที่จะลงทุนในการผลิตปีตํอไป มีแนวโน๎มที่ชาวบ๎านบางสํวนจะไมํกล๎าที่จะลงทุน
อีก เนื่องจากชาวบ๎านเชื่อวําราคาข๎าวโพดจะลดลงไปเรื่อยๆ เพราะได๎มีการน้าเข๎าข๎าวโพดมาจากประเทศ
เพ่ือนบ๎านซึ่งมีราคาต่้ากวําเข๎ามาขายในประเทศไทย สภาพดังกลําวได๎น้ามาสูํการปรับตัวของชาวบ๎าน 
บ๎านน้้าพุง ดังที่จะได๎กลําวถึงในบทตํอไป 

กลําวโดยสรุป ในยุคดังกลําวนี้ ได๎พบวํา (1) ชาวบ๎านเริ่มมีสิ่งอ้านวยความสะดวกเข๎ามาสูํ
ครอบครัวชาวบ๎านเพิ่มมากขึ้นจากยุดกํอนหน๎านี้คือ รถอีแต็ก (2) มีการเพิ่มจ้านวนพื้นที่เพาะปลูกข๎าวโพด
มากขี้นกวําเดิม ในขณะที่พ้ืนที่การปลูกข๎าวไรํน๎อยลงเหลือเพียงท้าแคํพออยูํพอกินเทํานั้น (3) แตํอยํางไร
ก็ตามระบบการเพาะปลูกข๎าวโพดของชาวบ๎านได๎หยุดลงทํามกลางราคาที่ตกต่้าในชํวงปี พ.ศ.2543 – 
พ.ศ. 2546 และได๎ท้าให๎มีการเคลื่อนย๎ายของกลุํมแรงงานออกจากหมูํบ๎าน เพ่ือไปรับจ๎างรายวันนอกเขต
พ้ืนที่ (4) มาในชํวงปี พ.ศ. 2547 ราคาข๎าวโพดได๎กลับมาสูงขึ้น กลุํมแรงงานได๎หวนสูํหมูํบ๎าน และท้าไรํ
ข๎าวโพดอีกครั้ง (5) การท้าไรํข๎าวโพดได๎มีการเพ่ิมพ้ืนที่มากขึ้น เมื่อข๎าวโพดมีราคาสูงติดตํอกันเป็นเวลา  
5-6 ปี ในชํวงปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559 ท้าให๎มีการจับจองพ้ืนที่การเพาะปลูกมีการถางปุาอยํางมาก  
จนท้าให๎พ้ืนที่เพาะปลูกของหมูํบ๎านขยายตัวเต็มพ้ืนที่  (6) มีการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข๎ามาใช๎ในการ
ผลิต มีเครื่องหยอดเมล็ด และมีเครื่องปั๊มฉีดยา (7) ชาวบ๎านมีการกู๎ยืมเงินจากแหลํงทุนเป็นจ้านวนเพ่ิม
มากขึ้น (8) มีการน้าปุ๋ย และสารเคมีประเภทยาฆําหญ๎าอยํางเข๎มข๎นเข๎ามาใช๎ และ (9) ราคาข๎าวโพดไมํมี
ความแนํนอนมีข้ึน และมีลง โดยในปี พ.ศ 2560 ราคาข๎าวโพดได๎ตกต่้าลงเหลือ ถังละ 87 บาท หรือ 5.8 บาท/กก. 
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3.4 บทสรุป 
 

จากประวัติศาสตร๑การเข๎ามาของข๎าวโพดใน 3 ชํวง ได๎แกํ ชํวงที่ 1 “ยุคแรกของการปลูก
ข๎าวโพด” ข๎าวโพดพันธุ๑สิงคโปร๑ (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2520) ชํวงที่ 2 “ยุคของการเปลี่ยนผําน”: การเข๎ามา
ของข๎าวโพดลูกผสม (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2539) และชํวงที่ 3 “ยุคตื่นข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑” (พ.ศ. 2540 - 
พ.ศ. 2559) ได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด๎านสังคมการเพาะปลูกพืช รูปแบบการเข๎ามาของ
ข๎าวโพดสายพันธุ๑ใหมํ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และลักษณะของการปลูกข๎าวโพดของชาวบ๎านน้้าพุง ที่ไมํมี
ความมั่นคงทางด๎านราคา กลําวคือ (1) ข๎าวโพดบริษัทได๎เข๎ามา ผํานทางตัวแทน และกลุํมพํอค๎า ที่น้าไปสูํ
การเปลี่ยนจากการปลูกข๎าวโพดพันธุ๑พ้ืนเมืองของชาวบ๎านมาเป็นข๎าวโพดพันธุ๑บริษัท (2) ลักษณะการ
ปลูกข๎าวโพดพันธุ๑ใหมํ ในชํวงแรกมีรูปแบบการปลูกเป็นพืชรอง ซึ่งพืชหลักยังคงเป็นการปลูกข๎าวไรํ และ
ข๎าวในที่ลุํมเป็นส้าคัญ  (3) ในระยะตํอมาเริ่มมีการถางปุาเพ่ือปลูกข๎าวโพด โดยเฉพาะแยกพ้ืนที่จากข๎าว 
ท้าให๎เกิดการขยายตัวของพ้ืนที่ปลูกข๎าวโพด สํงผลให๎พ้ืนที่ปุาลดลง (4) การขยายตัวของการปลูกข๎าวโพด
มากขึ้น และมีธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มเข๎ามาให๎สินเชื่อเพ่ือให๎ชาวบ๎าน
กู๎ยืมเพ่ือไปลงทุนปลูกข๎าวโพด รวมไปถึงน้ามาใช๎ในชีวิตประจ้าวัน สํงผลให๎เกิดความทันสมัยเข๎ามาใน
ครอบครัว (5) เริ่มมีสิ่งอ้านวยความสะดวกตํางๆ เข๎ามาสูํครอบครัวชาวบ๎าน (6) มีการเพ่ิมจ้านวนพ้ืนที่
เพาะปลูกข๎าวโพดมากขี้นในชํวงระยะหนึ่ง แตํก็ได๎หยุดชะงักเพราะราคาข๎าวโพดที่ตกต่้า ท้าให๎มีการ
เคลื่อนย๎ายกลุํมแรงงานออกจากหมูํบ๎าน เพ่ือไปรับจ๎างรายวันนอกเขตพ้ืนที่ (7) ราคาข๎าวโพดได๎กลับมา
สูงขึ้น กลุํมแรงงานได๎หวนกลับคืนสูํหมูํบ๎าน เมื่อข๎าวโพดมีราคาสูงติดตํอกันเป็นเวลา 5-6 ปี ในชํวง       
ปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559 ท้าให๎พ้ืนที่ท้าไรํข๎าวโพดเพ่ิมขึ้น และมีการจับจองพ้ืนที่ มีการถางปุาไม๎อยาก
มาก จนท้าให๎พ้ืนที่เพาะปลูกของหมูํบ๎านขยายตัวเต็ม (8) มีการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข๎ามาใช๎ในการ
ผลิต อาทิเครื่องหยอดเมล็ด เครื่องปั๊มฉีดยา มีการใช๎ปุ๋ย และสารเคมีอยํางเข๎มข๎น และ (9) ราคาข๎าวโพด
ไมํมีความแนํนอน แตํจากประวัติศาสตร๑การเข๎ามาของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑สูํบ๎านน้้าพุง มีความแตํตํางกันไป
แตํละชํวง ดังตารางตํอไปนี้  
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ชํวง
ระยะ 

ลักษณะการปลูก ผลผลิตได๎รับ/ราคาขาย แหลํงจ้าหนําย 

 การปลูก การก้าจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยว ผลผลดิไดร๎ับ ราคาขาย  
 
 
ชํวงที1่ 

มีการถางปุาดง ด๎วยการใช๎
มีด ขวาน เลื่อย การท้าไรํ
เป็นไรํหนุนเวียน มีการปลูก
ปะปนกับข๎าวไรํปลูกข๎าวไรํ 
แตํเป็นหลักพื้นที่ยังขนาด
เ ล็ ก  มี ก า ร ใ ช๎ แ ร ง ง า น
ครอบครัวเป็นหลัก 

ใช๎แรงงานคนเป็นหลักใช๎
จอบ เสียม ในการก้าจัด
วัชพืช 

เ ก็ บ เ กี่ ย ว ด๎ ว ย หั ก ใ ช๎
แ ร ง ง า น ค น  แ ล ะ ข น
ผลผลิตด๎วยหาบ รถม๎า 
เทียมวัว เก็บรักษาไว๎ใต๎
ถุนบ๎านและยุ๎งฉางบาง
จ้านวนเล็กน๎อย 
 

ผลผลิตอยูํที่ 100-
300ถัง 
 

สี ด๎ ว ย ใ ช๎ มื อ แ ก ะ
เมล็ ดและกา รอิ้ ว 
ขายได๎ถังละ 8 บาท 
 

มีพํอค๎ามารับซื้อตาม
บ๎าน 
 

 
 
 
 
ชํวงที2่ 

ข๎าว โพดลูกผสมเข๎ ามา
แทนที่พันธุ๑พื้นเมือง พื้นที่
เพาะปลูกมีการแยกออก
จากข๎าวไรํและพื้นที่มีการ
ขยายเพิ่มขึ้น ลักษณะการ
ท้า ไ รํ ยั งคงเป็นกึ่ งหนุน
เวียนอยูํ ได๎เริ่มมีกการใช๎
เครื่องทุนแรง ใช๎ปุ๋ยเคมี 
และมีแหลํงทุนกู๎ยืม (ธกส.) 
เ พื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ๑การเกษตร 
 
 

ใช๎สารเคมี โดยถังฉีดยา
แบบบั้งสูบ 
 

เ ก็ บ เ กี่ ย ว หั ก ด๎ ว ย
แรงงานคนและเริ่นขน
ด๎วยเครื่องทุนแรง มีการ
ท้ายุ๎งฉางเก็บไว๎ที่ไรํเป็น
หลัก มีจ้านวนสํวนน๎อย
ท้ายุ๎งฉางเก็บไว๎ท่ีบ๎าน  
 

ผลผลิตอยูํที่ 500-
1000ถัง 
 

สีด๎วยเครื่องจักรหรือ
เครื่องทุนแรงที่เป็น
ข อ ง พํ อ ค๎ า รั บ ซื้ อ
ราคาผลผลิตถังละ 
20-63 บาท 

มีพํอค๎าเข๎าไปซื้อที่กับ
ไรํ 
 

ตารางที่ 3.2 

 การเปรียบเทียบช่วงระยะการเข้ามาของข้าวโพดสู่บ้านน้ าพุง 
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หมายเหตุ. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560. 
  

อยํางไรก็ตามในชํวงระยะผํานมา การเข๎ามาของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑สูํหมูํบ๎านน้้าพุง ได๎กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวบ๎าน ที่สร๎างรายได๎ ให๎กับ
ครอบครัวชาวบ๎าน ท้าให๎เศรษฐกิจสังคมในหมูํบ๎านมีการเปลี่ยนแปลง ครอบครัวชาวบ๎านมีสิ่งอ้านวยความสะดวกเข๎ามาใช๎ในชีวิตประจ้าวัน ถึงแม๎
ราคาข๎าวโพดจะลดลงก็ตาม ชาวบ๎านก็ยังคงมีการเพาะปลูกข๎าวโพดอยูํ ดังการผลิตข๎าวโพดในบทตํอไป 

ชํวง
ระยะ 

ลักษณะการปลูก ผลผลิตได๎รับ/ราคาขาย แหลํงจ้าหนําย 

 การปลูก การก้าจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยว ผลผลดิไดร๎ับ ราคาขาย  
 
ชํวงที่3 

พื้นที่การเพาะปลูกได๎แยก
ออกจากข๎าวไรํอยํางสิ้นเชิง 
มีการขยายพื้นที่เต็มท้าให๎
การท้าไรํหมุนเวียนหายไป
และแทนที่ด๎วยการท้าที่
เดิมแบบช้้า มีการใช๎เครื่อง
ทุ นแ ร งที่ ทั นสมั ย  มี รั ฐ
สนับสนุน มีประกันพืชผล 
มีแหลํงทุน เพื่อการกู๎ยืม
เพิ่ ม ขึ้ นทั้ ง ใ นและนอก
ระบบ 

มีการใช๎ปุ๋ยเคมีเข๎มข๎น
ด๎วยเครื่ องทุนแรงทั้ ง
แบบเครื่องฉีดพํนและ
แบบถังเปูฉีดพํนแบบ
ไฟฟูา 

เก็บเกี่ยวหักด๎วแรงงาน
คน 
และขนด๎วยเครื่องทุน
แรง มียุ๎งฉางทั้งที่ไรํ และ
บ๎าน 

 

ผลผลิตที่ ได๎ โดย
เ ฉลี่ ย ป ร ะ มา ณ 
800 – 3500 ถัง 

สีด๎วยเครื่องจักรหรือ
เครื่องทุนแรงที่เป็น
ข อ ง พํ อ ค๎ า รั บ ซื้ อ
ราคาขายถังละ 63-
133บาท 
 

มีทั้ งการขายในพื้นที่
และนอกพ้ืนท่ี 
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บทที่ 4 
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านน้้าพุง 

  
จากประวัติศาสตร๑การเข๎ามาของข๎าวโพดในบ๎านน้้าพุงในบทที่ผํานมา แสดงให๎เห็นวําใน

อดีตนั้นการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎าน เป็นการผลิตเพ่ือยั่งชีพ โดยเป็นพันธุ๑พ้ืนเมือง ได๎แกํ พันธุ๑สิงคโปร๑ 
การปลูกจะปลูกผสมไปในพื้นที่ปลูกข๎าวไรํ ปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน แตํหลังจากการเข๎ามาของข๎าวโพด
พันธุ๑ใหมํ กับราคาผลผลิตข๎าวโพดที่สูงขึ้น ความต๎องการวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ทํามกลางความทันสมัย ได๎ท้าให๎
ชาวบ๎านได๎ปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ จนกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
แม๎ราคาข๎าวโพดจะท้าให๎ครัวเรือนเริ่มตัดสินใจที่จะปรับตัวเอง เมื่อเกิดความรู๎สึกถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
จากข๎าวโพด แตํข๎าวโพดก็ยังคงถูกผลิตอยูํในปัจจุบัน 

ในบทนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือน้าเสนอผลการศึกษาลักษณะการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของ
ครัวเรือนในชุมชนบ๎านน้้าพุง ซึ่งเป็นสํวนส้าคัญของการศึกษาในงานชิ้นนี้ ที่ผู๎วิจัยต๎องการน้าเสนอ
กระบวนการ การผลิตของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ที่ประกอบไปด๎วยรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนในการผลิต 
ตลอดจนระบบการจ้าหนําย โดยสามารถแยกเนื้อหาในบทนี้ได๎เป็น 4 สํวน ได๎แกํ (1) ระบบการเพาะปลูก 
(2) ระบบการจ้าหนําย (3) แรงงาน และ (4) ทุน ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
 
4.1 ระบบการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านน้้าพุง 
 

ระบบการเพาะปลูก เป็นกระบวนการที่ประกอบไปด๎วยวิธีการ และขั้นตอนในการผลิต ที่มี
ความแตกตํางกันไปตามลักษณะทางกายภาพของชนิดพันธุ๑ที่น้ามาท้าการเพาะปลูก โดยกระบวนการ
เพาะปลูกนั้นต๎องอิงกับนิเวศน๑ความต๎องการของพันธุ๑พืชนั้น ๆ ซึ่งรวมทั้งลักษณะสภาพพ้ืนที่ แหลํงน้้า 
อุปกรณ๑เครื่องมือ เทคโนโลยี ต๎นทุน แรงงาน ที่รวมเข๎ากันเป็นระบบการเพาะปลูกหนึ่งเชํนเดียวกันระบบ
การเพาะปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎านน้้าพุง นั้นเป็นระบบการเพาะปลูกที่มีความแตกตํางกันไป 
ถึงแม๎จะเป็นชุมชนหรือหมูํบ๎าน เดียวกันก็ตามแตํมีรูปแบบการเพาะปลูกจะไมํเหมือนกัน จะมีความ
แตกตํางกันด๎านระบบขั้นตอนการท้า ซึ่งข้ึนกับฤดูกาลคือ ต๎นฤดูกาล ท๎ายฤดูกาล และลักษณะสภาพพ้ืนที่ 
เป็นต๎น เชํน การท้าต๎นฤดูกาลจะลดขั้นตอนในระบบการเตรียมพ้ืนที่จะน๎อยกวําฤดูกาลอ่ืน เนื่องจาก
วัชพืชมีน๎อย  การก้าจัดวัชพืชไมํต๎องด้าเนินการมาก ครัวเรือนสามารถท้าการไถพรวนดินได๎เลย แตํถ๎าท้า
ในชํวงท๎ายฤดูกาล ขั้นตอนในระบบการเตรียมพ้ืนที่จะเพ่ิมขึ้น อาทิ มีการเผาซากพืชกํอนไถ เป็นต๎น 
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ดังนั้นลักษณะระบบการเตรียมพ้ืนที่ที่ผู๎วิจัยจะน้าเสนอตํอไปนี้  เป็นการเตรียมพ้ืนที่ของชาวบ๎านในชํวง
ท๎ายฤดูกาล เนื่องจากรูปแบบการเพาะปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎านน้้าพุงในชํวงปี พ.ศ. 2560      
นี้มีการผลิตที่ลําช๎า ซึ่งมีผลมาจากปัจจัย เชํน ปัจจัยด๎านราคา แรงงาน เข๎ามาเกี่ยวข๎อง ซึ่งสามารถแยก
เป็นลักษณะของการเพาะปลูกได๎ดังนี้ 

   
4.1.1 การเตรียมพื้นที่ 

กํอนท้าการเพาะปลูกในทุก ๆ ครั้งของการปลูกพืช ขั้นตอนแรกที่ชาวบ๎านต๎องท้า 
ได๎แกํ การเตรียมพ้ืนที่ให๎เสร็จสมบูรณ๑กํอนถึงจะปลูก ซึ่งในการเตรียมพ้ืนที่ดังกลําวนั้นก็มีระยะเวลาใน
การท้า การเตรียมพื้นที่ต๎องประกอบไปด๎วย ทุน แรงงาน วัสดุ ในการจัดท้า พร๎อมด๎วยชุดความรู๎ทางด๎าน
รูปแบบ และวิธีการในการท้า ที่เป็นปัจจัยส้าคัญตํอกิจกรรม การปลูกข๎าวโพดของชาวบ๎านในชุมชนบ๎าน
น้้าพุง โดยชาวบ๎านมีรูปแบบการเตรียมพ้ืนที่ในการเพาะปลูกดังตํอไปนี้ 

4.1.1.1 การก้าจัดวัชพืช 
การก้าจัดวัชพืช เป็นการท้าลายเพ่ือให๎วัชพืชมีจ้านวนลดลงและตายไป เป็น

การเปิดพ้ืนที่การเกษตรที่เป็นปุาหญ๎าให๎เป็นพ้ืนที่โลํงวํางเปลํา พร๎อมที่จะสามารถท้าการไถพรวนดินได๎
งํายสะดวกมากขึ้น โดยวิธีการในการก้าจัดวัชพืชของเกษตรกรในการผลิตข๎าวโพดในปัจจุบันนั้น ได๎มีการ
ใช๎สารเคมีประเภทยาฆําหญ๎าเข๎ามาใช๎เป็นหลักเพ่ือลดการใช๎แรงงานคนและประหยัดเวลาในการท้ามาก
ขึ้น การจัดการกับวัชพืชด๎วยการใช๎สารเคมีเป็นวิธีที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะเป็นการก้าจัดวัชพืชที่
ได๎ผลดี ยิ่งเกษตรกรที่มีพ้ืนที่การเพาะปลูกมาก หากใช๎แรงงานคนก็ต๎องการใช๎แรงงานคนจ้านวนมากขึ้น 
ท้าให๎การผลิตช๎าไมํทันตํอฤดูกาล และการจ๎างแรงงานคนยิ่งเป็นการเพ่ิมต๎นทุนการผลิตที่มีความสิ้นเปลือง 
และใช๎เวลามากขึ้น ดังนั้นการใช๎สารเคมีจึงเป็นทางเดียวที่สะดวก ประหยัดเวลา ยิ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยี
การฉีดยาด๎วยเครื่องจักร ยิ่งเป็นผลดีตํอชาวบ๎าน ที่ใช๎เวลาเพียงหนึ่งวันก็สามารถก้าจัดวัชพืชได๎หมด 
หลังจากนั้นกจ็ะปลํอยพ้ืนที่ทิง้ไว๎ประมาณ 2-3 สัปดาห๑ เพ่ือรอให๎วัชพืชตาย 

ครัวเรือนชาวบ๎านน้้าพุง ผู๎ท้าไรํข๎าวโพดก็เชํนเดียวกันได๎ใช๎วิธีการก้าจัดวัชพืช 
ด๎วยการใช๎สารเคมีประเภทยาฆําหญ๎า โดยการใช๎ในลักษณะของการฉีดพํนด๎วยเครื่องจักรที่มีลักษณะเป็น
ปัม๊ใช๎พวํงติดกับเครื่องจักรของ “รถอีแต็กหรือรถชิ่ง” ตามภาษาที่ชาวบ๎านที่นิยมเรียกกัน ในกิจกรรมการ
ก้าจัดวัชพืชของชาวบ๎าน มีการเอาแรงงานเนื่องจากการใช๎เครื่องจักรในการฉีดพํนยาในพ้ืนที่บริเวณกว๎าง
ของการผลิตนั้น มีความจ้าเป็นที่ต๎องใช๎น้้าเป็นจ้านวนมากเพ่ือผสมกับน้้ายาฉีดพํน การเอาแรงงานกันและ
กันในการฉีดพํนยานั้น สํวนมากจะเป็นกลุํมผู๎ชายที่อยูํในชํวงวัยที่แข็งแรงทั้งหมด เพราะโดยทั่วไปบริบท
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พ้ืนทีเ่พาะปลูกของชาวบ๎านเป็นที่ลาดชัน การขนน้้าขึ้นไปบนพ้ืนที่ที่ฉีดพํนยายากล้าบาก การรวมตัวกันใน
การฉีดพํนยาของชาวบ๎านที่นี้ เป็นการรวมตัวกันตามกลุํมคุ๎มของหมูํบ๎านที่มีการปฏิบัติกันมาประมาณ 
10-20 ครัวเรือน และในบางครั้งได๎มีการแยกกลุํมใหญํออกเป็นกลุํมยํอยๆ เพ่ือความสะดวก และทันกับ
ชํวงฤดกูาลเพาะปลูก 

ฤดูกาลในการฉีดพํนยาในการก้าจัดวัชพืชของชาวบ๎านที่นี้จะเริ่มเมื่อ
กลางเดือนเมษายน ถึงท๎ายเดือนพฤษภาคมก็เสร็จฤดูกาล เพราะในเดือนมิถุนายนฝนเริ่มตก การฉีดยา 
และไถพรวนดินจะท้าได๎ยาก ทัง้นี้สารเคมีประเภทยาฆําหญ๎าที่เกษตรกรชาวบ๎านน้้าพุงใช๎ในทุกๆ ปี จะไมํ
ซ้้ากัน “ยาฆ่าหญ้าที่ใช้ในแต่ละปีจะใช้แบบเดิมๆ ไม่ได้ หญ้ามันจะไม่ตายดี จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอด 
อาจจะเปลี่ยนบางประเภท หรือเพ่ิมบางประเภทเข้ามาให้มันแตกต่าง หญ้าถึงตายดี” จากการสัมภาษณ๑ 
พํออ๎ม (9 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ๑. สารเคมีประเภทยาฆําหญ๎าที่ชาวบ๎านนิยมใช๎กันสามารถแยก
ออกได๎ 2 ประเภท คือ ประเภทยาดูดซึม และประเภทยาน็อค การใช๎จะมีการผสมกับยาคุมทั้ง 2 ประเภท 
เชํน (1) ประเภทยาดูดซึม ไกลโฟเซต 48% โอโซโพรพิลแอมโมเนียม ผสมกับอาทราซีน 90 (Atrazine) 
หรือ ผสมกับ ออสก๎าร๑ มีนามีน (mina mine) (2) ประเภทยาน็อค กรัมม็อกโซน (parquet dichloride) 
ผสมกับอาทราซีน 90 (Atrazine) หรือ ผสมกับออสก๎าร๑ มีนามีน (mina mine) 

อัตราการใช๎ใน 2 ประเภท ไกลโฟเซต 48% โอโซโพรพิลแอมโมเนียม 500 
มิลลิลิตร ผสมน้้า 60 - 80 ลิตร พํนบนพื้นที่ 1 ไรํ หรืออัตรา 125 มิลลิลิตร ผสมน้้า 15 - 20 ลิตร พํนบน
พ้ืนที่ 1 งาน 

อาทราซีน 90 (Atrazine) การใช๎กํอนวัชพืชงอก ใช๎อัตรา 300 กรัม ผสมน้้า 
60 - 80 ลิตร พํนบนพ้ืนที่ 1 ไรํ หรือ อัตรา 75 กรัม ผสมน้้า 15 - 20 ลิตร พํนบนพ้ืนที่ 1 งาน การใช๎
หลังพืชงอก ใช๎ อัตรา 450 กรัม ผสมน้้า 60 - 80 ลิตร พํนบนพ้ืนที่ 1 ไรํ หรือ อัตรา 112.5 กรัม ผสมน้้า 
15 - 20 ลิตร พํนบนพื้นที่ 1 งาน โดยพํนหลังวัชพืช และข๎าวโพดงอกแล๎ว 7 วัน หลังปลูก 

กรัมม็อกโซน (parquet dichloride) อัตราใช๎ 150-300 ซีซี. พํนตํอพ้ืนที่ 1 
ไรํ พํนโดยตรงที่วัชพืช ในระยะหลังวัชพืชงอกแล๎ว และอยูํในระยะก้าลังเจริญเติบโต 

ออสก๎าร๑ มีนามีน (mina mine) ใช๎อัตรา 140-160 มิลลิลิตร ผสมน้้า 60-80 
ลิตร พํนบนพ้ืนที่ 1 ไรํ หรือ อัตรา 35-40 มิลลิลิตร ผสมน้้า 15-20 พํนบนพ้ืนที่ 1 งาน (ข๎อมูลจาก
ด๎านหลังฉลากการใช๎ยา) 

แตํลักษณะการใช๎ของชาวบ๎านจริงจะผสมยาไกลโฟเซต 48% โอโซโพรพิล
แอมโมเนียม  และกรัมม็อกโซน (parquet dichloride) ในอัตราสํวน 1 ลิตรตํอน้้า 200-250 ลิตร       
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ยาอาทราซีน 90 (Atrazine) หนึ่งชํอง 900 กรัม ในอัตราสํวน 1 ลิตรตํอน้้า 200-250 ลิตร และออสก๎าร๑ 
มีนามีน (mina mine) 420–500 ซีซี ในอัตราสํวน 1 ลิตรตํอน้้าถัง 200 ลิตร เพราะการใช๎ยาของ
ชาวบ๎านจะผสมลงในถังพร๎อมกันครั้งเดียวเลย ครั้งละ 200 ลิตร และฉีดพํนในพ้ืนที่ตามจ้านวนที่ฉีดได๎ 
“การฉีดพ่นยา ถ้าเราฉีดได้ไว และมีความละเอียดในการฉีดก็จะไม่สิ้นเปลือง เพราะการใช้เครื่องฉีดนั้น
น้ ายาที่ออกจะออกเสมอกัน ในลักษณะเป็นหมอกกระจายไปทั่วดีอยู่แล้ว ถ้าคนฉีดช้าไปไม่ไวก็ท าให้
สูญเสียน้ ายาไป แทนที่จะได้เนื้อท่ีฉีดเพ่ิมข้ึน” พํออ๎ม (9 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ๑.  
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        ภาพ ก การขนถังน้้าและยา        ภาพ ข ถังผสมน้้ายาพร๎อมฉีดพํน 

  
             ภาพ ค ประเภทขวดยาดูดซึม       ภาพ ง ประเภทขวดยาน็อค 

  
       ภาพ จ แรงงานที่ใช๎ในการฉีดพํน              ภาพ ส การฉีดพํนยา 
ภาพที ่4.1 การพํนยาก้าจัดวชัพืชขั้นตอนแรกของการเตรยีมพ้ืนที่ และรูปภาพฉลากยา. โดย สักไช บบูผาไกสอน, 2560. 
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 ในภาพ ก แสดงให๎เห็นถึงลักษณะของการบรรทุกน้้าของรถอีแต็ก ที่ชาวบ๎าน
น้้าพุงใช๎กัน โดยจากภาพชี้ให๎เห็นวํา ชาวบ๎านได๎มีการบรรทุกน้้าด๎วยรูปแบบการนอนถังน้้าลง และให๎ถัง
น้้าอยูํระหวํางกลางฐานที่วํางของทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลัง ซึ่งมีการใช๎เชือกมัดให๎แนํนปูองกันการตกหลํน 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของหมูํบ๎าน และพ้ืนที่ไรํมีความลาดชัน เส๎นทางไปสูํไรํ เป็น เส๎นทางลูกรัง ภาพ ข 
เป็นรูปภาพของถังยาที่ใช๎ในการฉีดพํนฆําหญ๎า ที่ได๎มีการผสมน้้า และยาเข๎ากัน พร๎อมท้าการฉีดพํนแล๎ว   
(ภาพ ค) และ(ภาพ ง) เป็นภาพประเภทยาฆํา ที่มีทั้ง ประเภทดูดซึม และประเภทยาน็อค ภาพ ค 
ประเภทยาดูดซึม ไกลโฟเซต 48% โอโซโพรพิลแอมโมเนียม ผสมกับอาทราซีน 90 (Atrazine) หรือ ผสม
กับ ออสก๎าร๑ มีนามีน (mina mine) (2) และ(ภาพ ง) ประเภทยาน็อค กรัมม็อกโซน (parquet 
dichloride ) ผสมกับอาทราซีน 90 (Atrazine) หรือ ผสมกับ ออสก๎าร๑ มีนามีน (mina mine)  สํวนภาพ 
จ และภาพ ง เป็นการฉีดพํนยาด๎วยเครื่องจักรที่ทันสมัย แตํมีการใช๎จ้านวนแรงงานคนเข๎ามาชํวย ไมํต่้า
กวํา 3 คนขึ้นไป เพราะต๎องมีคนฉีด คนชํวยดึงสายยาง และคนคุ๎มดูเครื่องจักร เป็นต๎น แตํโชคดีใน
หมูํบ๎านน้้าพุงมีการเอาแรงงานชํวยเหลือกัน ดังนั้นการฉีดพํนยาจึงสะดวกมากขึ้น เนื่องจากมีจ้านวนคน
มาก สามารถปรับเปลี่ยนกันได๎ การเคลื่อนย๎ายสิ่งของเวลาฉีดพํนก็สะดวกรวดเร็ว การฉีดพํนยาฆําหญ๎า
ของชาวบ๎านมีการฉีดพํนทั้งต๎นไม๎ขนาดล้าต๎นปานกลางลงมา ที่สามารถฉีดน้้ายาถึง เพราะการปลูก
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ พื้นที่ต๎องโลํง ปูองกันไมํให๎มีการบดบังแสงแดด และการแยํงธาตุอาหาร 

4.1.1.2 การเผาพื้นที่ 
การเผาพ้ืนที่เป็นการเผาซากพืชรวมทั้งซังข๎าวโพด และวัชพืชประเภทหญ๎า

ตําง ๆ ที่เกิดข้ึนตามไรํข๎าวโพด ได๎แกํ หญ๎าคอมมิวนิสต๑ หญ๎าไมยราบ หญ๎าดอกขาว เครือตดหมา หมามุํย 
และอ่ืนๆ เป็นการท้าลายเพ่ือให๎พ้ืนที่โลํง การเผาซังข๎าวโพดของเกษตรกรชาวบ๎าน ได๎มีรูปแบบการเผา
แยกออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ (1) การเผาพ้ืนที่ไรํโดยไมํตั้งใจ และ(2) การเผาโดยการตั้งใจเผา            
ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

1) การเผาพื้นที่ไรํโดยไมํตั้งใจ เป็นการเผาพ้ืนที่ไรํ โดยเกิดข้ึนจากคนนอกเป็น
คนจุดเผา แล๎วไฟไหม๎ลามมาสูํพ้ืนที่ไรํของตน เกิดการเผาไหม๎เศษวัชพืชในไรํไปด๎วย ซึ่งสาเหตุที่มีการเผา
แบบนี้เกิดขึ้นทุกๆปี หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข๎าวโพดเสร็จ ชาวบ๎านเรียกการเผาพ้ืนที่นี้วํา “ไฟปุา” 
แตํการเกิดไฟปุานี้ ก็สํงผลเสียตํอพืชไรํของชาวบ๎านเชํนกัน คือ เกิดมีกรณีไฟไหม๎กระทํอมที่ไรํ ไหม๎สวนมัน
ส้าปะหลัง จากการให๎สัมภาษณ๑ของพํอฉาด ศรีค้าภา (24 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. เลําวํา “ไฟปุานี้ 
เกิดจากกลุ่มคนที่ออกไปล่าสัตว์ในปุาตอนเวลากลางคืน ซึ่งเขาจุดไฟเพราะเขาตามรอยเท้าสัตว์ไม่เจอ เลย
จุดไฟเผาซากใบไม้ และก่ิงไม้แห้ง” 
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2) การเผาโดยการตั้งใจเผา ลักษณะการเผาโดยตั้งใจ เป็นการเผาของเจ๎าของ
ที่ไรํเอง ซึ่งการเผานี้มีการปูองกันไฟเป็นอยํางดี เพ่ือไมํให๎มีการไหม๎ลามไปพ้ืนที่ไรํคนอ่ืน การเผาใน
ลักษณะนี้จะนิยมท้ากันในชํวงใกล๎ถึงฤดูกาลของการเพาะปลูกพืช โดยการเผาจะแยกออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ (1) มีการฉีดยาฆําหญ๎ากํอนการเผาส้าหรับพ้ืนที่บริเวณใหญํ เพ่ือให๎หญ๎าตายเสียกํอนเวลาเผาไฟจะ
ไหม๎ละเอียดดี งํายตํอการไถพรวนดิน และ(2) การตัดหญ๎าให๎เสร็จกํอน จึงท้าการเผา รูปแบบนี้นิยมใช๎กัน
กับพ้ืนที่ ที่กว๎าง แตํสํวนมากจะใช๎การฉีดพํนยาฆําหญ๎าแล๎วเผา แตํบางพ้ืนที่หากหญ๎าหรือเศษวัชพืชไมํ
มากกจ็ะไมํเผา จะท้าการไถพรวนดินหลังหญ๎าตายจากการพํนยาไปแล๎ว  
 

   
         ภาพ ก วิธีการเผาที่โดยตั้งใจ              ภาพ ข อุปกรณ๑เตรียมพร๎อมการเผา 

 
ภาพ ค การเผาจากไฟปุา 

ภาพที่ 4.2 การเผาพ้ืนที่ในการก้าจัดวัชพืชกํอนการไถพรวนดิน เพ่ือตากดินและท้าให๎ดินรํวนซุย. โดย   
สักไช บูบผาไกสอน, 2560 . 
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ทั้ง 3 ภาพ (ภาพ ก ข และค) เป็นภาพของการเผาพ้ืนที่ด๎วยวิธีการการท้า
แนวกันไฟ เป็นการเผา โดยมีการควบคุมการลุกลามของไฟ เป็นการเผาพ้ืนที่ท้าลายซากวัชพืชให๎หมดไป 
สร๎างความสะดวกตํอการไถปรับพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมดินในการเพาะปลูกพืช รูปแบบการเผาจะนิยมใช๎กับ
พ้ืนที่ที่มีจ้านวนวัชพืชมาก ที่สร๎างความล้าบากตํอการไถ  

4.1.1.3 การไถพรวนดินก้าจัดวัชพืช 
การไถพรวนดินครั้งที่หนึ่ง เป็นการไถเพ่ือก้าจัดวัชพืช คือ การไถพลิกตากดิน 

และกลบตอซังข๎าวโพดหรือพืชไรํที่มีอยูํ ในไรํ  ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล๎ว เพ่ือให๎เกิด
กระบวนการยํอยสลายในดินซึ่งจะกลายเป็นแหลํงอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืช พร๎อมทั้งท้าให๎ดินเกิด
เป็นดินรํวนซุยเก็บรักษาความชื้นได๎ดี แล๎วจึงปลูกพืชหลักตามที่ต๎องการตํอไป หลังการเสร็จการไถพลิก
กลบซากพืชแล๎ว ชาวบ๎านจะใช๎เวลาในการตากดินประมาณ 1-2 เดือน ก็จะสามารถเพาะปลูกเมล็ดพันธุ๑
พืชได๎ 

โดยทั่วไปวิธีการไถหรือไถพรวนดินด๎วยรถไถ Kubota หรือ ford tractors 
ของชาวบ๎านน้้าพุงหรือชาวบ๎านอื่น ๆ ที่มีพ้ืนที่การท้าการเกษตรที่ลาดชัน เชํน พ้ืนที่ของชาวบ๎านน้้าพุงนั้น 
จะมีลักษณะการไถที่แตกตํางไปกับการไถในพ้ืนที่ราบ เพราะพ้ืนที่ราบนั้นสามารถไถได๎หลากหลายวิธี   
แตํพ้ืนที่ลาดชัน มีวิธีการไถได๎เพียงแคํวิธีเดียวคือ การไถจากที่ต่้าขึ้นที่สูง “การไถไม่สามารถไถได้หลายวิธี
มีเพียงวิธีเดียวนี้ และคนไม่เก่งก็ไถไม่ได้ ไถจากที่ต่ าขึ้นไปจนสุดหน้าแล้วกลับลงมาตั้งหลักอยู่ที่ต่ า
เหมือนเดิมท าแบบนั้นจนกว่าจะเสร็จ” พํอฉลาด ศรีค้าภา และพํอเฉลิม แก๎วแย๎ม (30 พฤศจิกายน 
2559). สัมภาษณ๑. การไถพ้ืนที่ในที่ลาดชันมีข๎อจ้ากัดหลายอยํางส้าหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ เชํน ฝนตก ก็ไมํ
สามารถไถได๎เพราะพ้ืนที่เกิดมีความชื้นสูง ท้าให๎ดินเหนียว หน๎าดินลื่น ล๎อรถไมํสามารถยึดเกาะได๎ ฉะนั้น
ข๎อก้าจัดดังกลําวนี้ได๎สํงผลตํอระบบการผลิตของเกษตรกรเชํนกัน  

4.1.2 วิธีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ได๎เข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งที่มีความส้าคัญกับการด้า รงชีวิตของ

เกษตรกรชาวบ๎านน้้าพุงแหํงนี้ เป็นเวลาหลายปีแล๎วที่ชาวบ๎านได๎มีการเพาะปลูกข๎าวโพดเพ่ือขาย และน้า
รายได๎มาใช๎จํายในครัวเรือน เชํน คําอาหาร คําไฟฟูา คําเทอมลูก และคําเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ การปลูกข๎าวโพด
ของชาวบ๎านในอดีตจนถึงปัจจุบันได๎มีการพัฒนาให๎มีความทันสมัยมากขึ้น ตามยุคการพัฒนาของประเทศ  
จากที่มีการเพาะปลูกด๎วยการใช๎แรงงานคนก็ผันเปลี่ยนมาเป็นการปลูกด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช๎
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ๑ เป็นการทดแทนแรงงานคน หรือ เรียกกันวํา “เครื่องทุํนแรง” แตํในความเป็นจริง
ด๎วยสภาพพ้ืนที่ที่ตั้งของหมูํบ๎านเป็นพ้ืนที่เนินสูงล๎อมรอบไปด๎วยเทือกเขา และภูเขา เป็นพ้ืนที่ภูเขาหิน
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ทราย และหินปูน ทีมี่ข๎อจ้ากัดเนื่องจากเป็นเขตลาดชัน การเพาะปลูกก็คงยังใช๎รูปแบบแรงงานคนในการ
ท้า ดังนั้นการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎านน้้าพุงแหํงนี้จึงยังมีวิธีการปลูกที่สามารถแยกออกเป็น 2 
วิธี ได๎แกํ การปลูกด๎วยเครื่องหยอดเมล็ด และการปลูกด๎วยการใช๎แรงงานคน ลักษณะการปลูกดังกลําว
สะท๎อนให๎เห็นถึงความแตกตํางของสภาพพ้ืนที่และทุนในการผลิต เชํน ด๎านสภาพพ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชัน มีความชื้น รถหยอดเมล็ดไมํสามารถท้าการหยอดได๎ และพ้ืนที่เพาะปลูกน๎อยคําจ๎างไมํคุ๎ม     
ด๎านทุนจะสะท๎อนให๎เห็นเมื่อเศรษฐกิจด๎านราคาข๎าวโพดตกต่้า ชาวบ๎านจะใช๎การเพาะปลูกด๎วย
แรงงานคนจากการเอาแรงงานระหวํางครัวเรือน ทั้งนี้วิธีการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ในหมูํบ๎านน้้าพุง 
ประกอบไปด๎วย (1) การไถพรวนดินกํอนการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ (2) การหยอดเมล็ดพันธุ๑ และ(3)   
การคุมหญ๎า 

4.1.2.1 การไถพรวนดินก่อนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เป็นการไถพรวนดินครั้งที่สอง เพ่ือให๎ดินเกิดความรํวนซุยอีกครั้งกํอนจะท้า

การหยอดเมล็ดพันธุ๑ลงไปในแปลง “การไถครั้งที่สองเป็นการไถเพ่ือปรับพ้ืนที่ หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็น
การตีดินให้หน้าดิน ก้อนดินที่ไถแตก ท าให้หน้าดินมีความสม่ าเสมอ เพ่ือการหยอดเมล็ดพันธุ์ที่ง่ายขึ้น” 
นายใจ (นามสมมุติ). (9 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ๑. เกษตรกรนิยมใช๎วิธีการนี้ หลายครัวเรือนท้าวิธีการ
นี้ในทุกๆป ีการเตรียมพ้ืนที่ดินกํอนการปลูกพืชนั้น มีความจ้าเป็นอยํางมากเพราะนอกจากจะมีผลตํอการ
งอกของเมล็ดตั้งแตํเริ่มการปลูกแล๎ว ยังเป็นการลดจ้านวนคูํตํอสู๎ลง คือ ตัววัชพืชที่ไปแยํงปัจจัยการเติบโต
ของข๎าวโพด นอกเหนือจากการปรับปรุงคุณสมบัติทางฟิสิกส๑ของดินในด๎านตํางๆ ท้าให๎เกิดการเพ่ิม
จุลินทรีย๑ในดิน ดินมีความสามารถในการอุ๎มน้้าไว๎ดีขึ้น 

การไถปรับพ้ืนที่ดินกํอนการปลูกเมล็ดพันธุ๑ข๎าวโพดในปัจจุบันมีความส้าคัญ
ตํอจ้านวนผลผลิตพืช เพราะการไถจะชํวยปรับให๎ดินที่แนํนกลับรํวนซุยอีกครั้ง เพราะพ้ืนที่การเกษตรของ
ชาวบ๎านน้้าพุงได๎ผํานการท้ามายาวนาน ท้าให๎ชั้นดินแนํนแข็งพืชขยายตัวได๎ไมํดี แตํวัชพืชกลับขยายตัวได๎
ดีกวําเพราะรากวัชพืชเกาะตามหน๎าดิน ฉะนั้นการไถพ้ืนที่กํอนปลูกจึงเป็นการท้าลายวัชพืช เป็นการฝัง
กลบพืชให๎กลายเป็นธาตุอาหาร และท้าให๎ดินดูดซับน้้าได๎ดี อันเป็นผลดีตํอการผลิต นายเสบียง ทองมํอม 
และพํอสมพร วิเชียรพจน๑ (21 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. 

จากข๎อมูลการสัมภาษณ๑ได๎สะท๎อนให๎เห็นปัจจัยที่เป็นประโยชน๑ตํอการผลิต
ข๎าวโพดของชาวบ๎านน้้าพุง ซึ่งสามารถแยกออกให๎เห็น ได๎แกํ 5 อยําง ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

1) ท้าให๎ดินสามารถเก็บความชื้นไว๎ได๎ นับวํามีความส้าคัญตํอพืชที่ปลูก 
สามารถเก็บกักปริมาณน้้าฝนไว๎ในดิน ซ่ึงจะท้าให๎ดินมีน้้าเพียงพอตํอการเจริญเติบโตของพืช 
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2) เป็นการท้าลายวัชพืช ที่จะมาแยํงกินน้้า และอาหารพืชในดิน การท้าลาย
วัชพืชจึงเป็นปัจจัยส้าคัญอันหนึ่งในการสงวนความชื้น และเพ่ิมความสมบูรณ๑ของดิน 

3) ชํวยท้าให๎มีการถํายเทอากาศในแปลงดินเพาะปลูกพืชที่ได๎เตรียมไว๎อยํางดี 
สํงผลดีตํอการเจิญเติบโตของพืช 

4) ท้าให๎มีอินทรียวัตถุ เกิดประโยชน๑แกํแปลงดินเพาะปลูกที่เตรียมไว๎อยํางดี 
จ้าพวกอินทรีย๑วัตถุซึ่งไถกลบหรือเพ่ิมเป็นธาตุอาหารให๎แกํดิน ท้าให๎เกิดการเพ่ิมจุลินทรีย๑ในดิน ดินมี
ความสามารถในการอุ๎มน้้าไว๎ดีขึ้น และยังปรับปรุงคุณภาพของดินให๎ดีอีกด๎วย 

5) ชํวยให๎ดินยํอยและรํวนซุย ท้าให๎การขยายตัวทางระบบรากของพืชเติบโต
ได๎ดี เป็นผลดีตํอการผลิต 

4.1.2.2 การหยอดเมล็ดพันธุ์ 
ในเรื่องของการเพาะปลูกจากการศึกษาภาคสนามในชุมชน พบวํา ในอดีตถึง

ปัจจุบันการเพาะปลูกข๎าวโพดของชาวบ๎านมีการเปลี่ยนแปลง โดยในปัจจุบันมีรูปแบบการเพาะปลูกที่
พ่ึงพาอาศัยวัตถุ เครื่องทุํนแรงมากขึ้น มีความสะดวกมากขึ้น มีวิธีการเพ่ิมผลผลิตได๎มากขึ้น  
ประหยัดเวลาน๎อยลง แตํการที่มีสิ่งอ้านวยความสะดวกเหลํานั้นก็ไมํได๎หมายถึง ชาวบ๎านได๎ละทิ้งรูปแบบ
การผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช๎แรงงานคนออกไป ยังมีการใช๎รูปแบบวิธีการเพาะปลูกแบบเดิมอยูํ โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีความลาดชัน หรือเขตพ้ืนที่ที่รถหยอดไมํสามารถเข๎าไปถึง เป็นต๎น 

ดังนั้นความแตกตํางระหวํางการเพาะปลูกข๎าวโพดในอดีต และปัจจุบันจึงมี
ความแตกตํางกันเพียงระดับของการพ่ึงพาปัจจัยในการผลิตเทํานั้น ซึ่งในอดีตชาวบ๎านพ่ึงพาแรงงานคนใน
ครัวเรือนเป็นหลัก พ่ึงพาธรรมชาติ และความอุดมสมบูรณ๑ของดินเป็นหลัก ฉะนั้นการเพาะปลูกในอดีตจึง
เป็นการเพาะปลูกเป็นพ้ืนที่หมุนเวียน 4 – 5 ปีจึงหวนคืนกลับมาท้าใหมํอีกครั้ง แตํสํวนการเพาะปลูก
ข๎าวโพดในปัจจุบัน มีการพึ่งพาเทคโนโลยีเครื่องทุนแรงมากขึ้น พ่ึงพาสารปรับปรุงดินแทนที่จะปลํอยตาม
ธรรมชาติ การเพาะปลูกเป็นการปลูกซ้้าในพ้ืนที่เดิมโดยอาศัยเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเข๎ามาชํวย มีการ
ปรับเปลี่ยนชนิดพันธุ๑ ประเภทปุ๋ย เพ่ือให๎ดินมีการปรับตัว พักจากปุ๋ยประเภทหนึ่งสูํอีกประเภทหนึ่ง แตํสิ่ง
ดังกลําวนั้นไมเํป็นผลดีตํอสภาพของดิน อยํางไรก็ตามผู๎วิจัยสามารถจ้าแนกวัฒนธรรมการปลูกออกเป็น 2  
รูปแบบ ดังนี้ 

1) การปลูกด๎วยเครื่องหยอดเมล็ด ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายแบบ มีทั้งแบบ 
2 3 และ 4 แถว ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ซึ่งจะแตกตํางกันตามที่การเลือกรูจานหยอดให๎เหมาะกับ
ขนาดของเมล็ดพันธุ๑ตั้งแตํ เมล็ดเล็กขนาด 3 หุน ขนาดกลาง 3.5 หุน และขนาดใหญํ 4 หุน ซึ่งจะระบุไว๎ที่
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ถุง ระยะหํางระหวํางแถว 70 ซม. ระยะระหวํางหลุมประมาณ 18 - 20 ซม. โดยปริมาณเมล็ดที่ใช๎จะ
ประมาณ 10 กก./ 4 ไรํ หยอดเมล็ดข๎าวโพดลึกประมาณ 5-7 เซนติเมตร ในการหยอดเมล็ดพันธุ๑นั้นจะมี
การหยอดปุ๋ยไปพร๎อมๆ กับเมล็ดพันธุ๑ด๎วย เป็นปุ๋ยเคมีสูตร 16 - 20 - 0 อัตราสํวนการใช๎ พันธุ๑ข๎าวโพด 1 
ถุง 10 กก. จะใสํปุ๋ยอยูํท่ี 3 ถุง ถุงละ 50 กก. ดังการหยอดเมล็ดข๎าวโพดไรํนายนะ(นามสมมุติ) “การปลูก
ข้าวโพดด้วยวิธ ีการใช้เครื่องหยอด มีความสะดวกง่าย ในเครื่องหยอด 1 มีอยู่ 3 หัวหยอดเมล็ดพันธุ์ และ
มี 3 หัวหยอดปุ๋ย ก่อนการหยอดจะใส่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และใส่ปุ๋ย พร้อมกันกับการตั้งละดับร่องหยอด
ในความลึกที่ต้องการ แล้วท าการหยอด” นายนะ(นามสมมุติ). (8 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ๑.  

2) การปลูกด๎วยการใช๎แรงงานคน ซึ่งยังคงพบในหลายพ้ืนที่โดยเฉพาะทาง
ภาคเหนือ โดยชาวบ๎านน้้าพุงจะมีการประมาณ ในก้าหนดระยะระหวํางรํองประมาณ 70 ซม. ระยะ
ระหวํางหลุมประมาณ 35 - 40 ซม. แล๎วใช๎จอบ เสียม ขุดให๎ลึก 5 - 7 เซนติเมตร หยอดเมล็ด 3 เมล็ดตํอ
หลุม แล๎วกลบ “การใช้แรงงานคนในการปลูกข้าวโพด ชาวบ้านทุกคนที่จะเข้าร่วมการปลูกทุกคนจะต้องมี 
ถุงส าหรับใส่เมล็ดพันธุ์ มีเสียมส าหรับท าหลุมปลูกเมล็ด การปลูกจะปลูกเป็นหน้าไป เริ่มจากที่ต่ าหาที่สูง 
เริ่มแต่ตีนภูเขาข้ึนไปยอดภูเขา” นายเสบียง ทองมํอม. (12 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ๑.  
ดังภาพ ค และภาพ ง ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงรูปแบบการปลูก การเอาแรงงานกันในชุมชน  
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           ภาพ ก เครื่องหยอดเมล็ดที่นิยมใช๎                    ภาพ ข รูปแบบการหยอดเมล็ด 

  
        ภาพ ค หยอกเมล็ดด๎วยการเอาแรงงานกัน        ภาพ ง หยอดเมล็ดด๎วยแรงงานครัวเรือน 

   
        ภาพ จ ปุ๋ยรองพ้ืน               ภาพ ส ปุ๋ยเรํง 
ภาพที่ 4.3 การหยอดเมล็ดพันธุ๑ และประเภทปุ๋ยที่ใช๎. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560. 
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ดังในภาพ ก และภาพ ข ได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงรูปแบบของการใช๎เครื่องจักรใน
การหยอดเมล็ดพันธุ๑ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และงํายตํอการเพาะปลูกของพ้ืนที่เกษตรใหญํ ซึ่งชาวบ๎าน
น้้าพุงก็นิยมกันใช๎ในการเพาะปลูกหยอดเมล็ดพันธุ๑ โดยเฉพาะในชํวงระยะ 3-4 ปี ที่ผํานมา ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559     
ที่ผลผลิตมีราคาสูง ชาวบ๎านเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกขึ้นมาก แตํอยํางไรก็ตามการใช๎เครื่องหยอดก็มีข๎อจ้ากัด
เชํนกัน อาทิ สภาพพ้ืนที่เปียกชื้น มีความลาดชันมากไป สํงผลให๎ไมํสามารถใช๎เครื่องหยอดได๎ และราคา
ผลผลิตตกต่้าก็เชํนเดียวกัน ไมํสามารถจ๎างเครื่องหยอดได๎ เพราะจะเป็นการเพ่ิมต๎นทุนการผลิตสูงเพ่ิม
ความเสี่ยงตํอรายได๎ สํวนภาพ ค และภาพ ง ได๎ชี้ให๎เห็นถึงวิถีชีวิตการท้าเกษตรแบบลงแขก มีการพ่ึงพา
กัน มีการท้ากันเป็นกลุํมกระบวนการ และยังได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงรูปแบบการเพาะปลูกพืชแบบสมัยใน
อดีตที่เริ่มหายไปจากสังคมการเกษตรชาวบ๎าน ในขณะที่ภาพ จ และภาพ ส เป็นปุ๋ยที่ใช๎ในการผลิต
ข๎าวโพดของชาวบ๎าน ใช๎ในกระบวนการปรับปรุงดิน เป็นอาหารให๎กับข๎าวโพดเพ่ือเพ่ิมประมาณ และ
คุณภาพให๎ข๎าวโพดมีผลผลิตมากขึ้น  

4.1.2.3 การคุมหญ้า 
หลังเสร็จจากการหยอดเมล็ดพันธุ๑ข๎าวโพดไปแล๎วประมาณ 1 สัปดาห๑ 

ชาวบ๎านแตํละครัวเรือนที่ท้าไรํ จะเริ่มท้าการฉีดพํนสารเคมี ประเภทคุมวัชพืช ให๎ทั่วบริเวณพ้ืนที่
เพาะปลูกเพ่ือปูองกันไมํให๎หญ๎าเกิดข้ึน โดยการฉีดพํนนั้นได๎ใช๎เครื่องพํนที่ท้าการพํวงติดกับเครื่องจักรของ
รถ การฉีดพํนมีการใช๎สายยางสายฉีดยา ดึงไปตามพ้ืนที่ไรํใช๎ เครื่องรถเป็นแรงปั๊มน้้ายา และฉีดพํนให๎ทั่ว
พ้ืนที่ ยาที่ใช๎เป็น กรัมม็อกโซน (paraquat dichloride) ในอัตราสํวน 1 ลิตรตํอน้้า 200-250 ลิตร และ
ยาอาทราซีน 90 (Atrazine) หนึ่งชํอง 900 กรัม ในอัตราสํวน 1 ลิตรตํอน้้า 200-250 ลิตร จะไมํใช๎ยา
ประเภทดูดซึมเพราะจะมีผลตํอเมล็ดพันธุ๑ข๎าวโพดที่ปลูกไป  

4.1.3 วิธีการดูแล 
หลังจากชาวบ๎านหยอดเมล็ดพันธุ๑ และคุมวัชพืชเสร็จแล๎ว ก็เข๎าสูํชํวงของการดูแล

รักษา ชํวงของการดูแลรักษาจะมีระยะเวลาในการดูแลรักษายาวนานนับจากการเพาะปลูกเสร็จสมบูรณ๑ 
ต้ังแตํเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ในชํวงดังกลําวนี้จะมีขั้นตอนในการดูแลรักษาก็ไมํมีความยุํงยาก ซึ่งแยก
ออกเป็น 2 ประการ คือ การก้าจัดวัชพืช การใสํปุ๋ยให๎อาหารเพ่ิมน้้าหนักและความสมบูรณ๑ให๎พืช    

4.1.3.1 การจ้าจัดวัชพืช 
เมื่อข๎าวโพดมีการงอก และเป็นต๎นที่มีการเจริญเติบโตจนมีความสูงอยูํที่

ประมาณ 50 – 80 เซนติเมตร จะเริ่มมีวัชพืชงอก และเติบโตมาพร๎อมกันด๎วย เกษตรกรจะมีการก้าจัด
วัชพืชอีกครั้ง และเป็นครั้งสุดท๎ายของฤดูกาลหนึ่งรอบเวียนของปลูกข๎าวโพด โดยการก้าจัด วัชพืชจะใช๎
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สารเคมีเชํนเดียวกัน ซึ่งมีการใช๎ชนิดของสาร และอัตราการใช๎ดังที่ได๎กลําวมาแล๎วกํอนหน๎านี้ แตํการฉีด
พํนจะมีความยุํงยากมากกวําทุกครั้งที่ผํานมา เพราะต๎องฉีดพํนตามหวํางแถวแปลงข๎าวโพด  

4.1.3.2 การใส่ปุ๋ย 
เมื่อข๎าวโพดมีการเจริญเติบโต มีความสูงอยูํประมาณ 50 – 80 เซนติเมตร 

ข๎าวโพดจะมีลักษณะแปลกทางด๎านลักษณะทางพืชศาสตร๑ เชํน รูปรําง ล้าต๎น และใบ จะมีสีเหลือง 
ใบเหลืองดําง มีลักษณะไมํสวยงาม เป็นต๎น แสดงถึงการขาดสารอาหาร ดังนั้นในชํวงนี้ ชาวบ๎านจะให๎ปุ๋ย
แกํข๎าวโพด บางครัวเรือนมีการสลับระหวํางการก้าจัดวัชพืช กับการให๎ปุ๋ย บางครัวเรือนเห็นอาการวําพืช
ไมํสวย ก็ใสํปุ๋ยกํอนฆําหญ๎า แตํบางครัวเรือนก็ก้าจัดวัชพืช แล๎วจึงให๎ปุ๋ยกับข๎าวโพด ปุ๋ยที่ใช๎ในครั้งนี้เป็นการให๎ครั้ง
สุดท๎ายของฤดูกาล แล๎วรอเก็บเกี่ยว โดยใช๎ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ในปริมาณ 42.5 กก./ไรํ หรือ150 กก./4 ไรํ 

4.1.4 การเก็บเกี่ยว 
เป็นการเก็บเกี่ยวเมื่อข๎าวโพดแกํจัด และเก็บในชํวงที่อากาศแห๎ง ฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ข๎าวโพดของชาวบ๎านจะได๎เริ่มต้ังแตํเดือนธันวาคม – มีนาคมจะเสร็จสิ้น แตํในปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 
การเก็บเกี่ยวข๎าวโพดของชาวบ๎านยาวนานจนถึงเดือนเมษายน สาเหตุมาจากราคาผลิตข๎าวโพดตกต่้า ไมํมี
ทุนในการจ๎างแรงงานในการเก็บเกี่ยวเพ่ิม มีเพียงแรงงานจากการเอาแรงกันเทํานั้น การเก็บเกี่ยวข๎าวโพด
ของชาวบ๎าน ได๎มีระบบการท้าโดยสามารถจ้าแนกได๎เป็นการหักข๎าวโพด การขนข๎าวโพด และการเก็บ
รักษาข๎าวโพด ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

4.1.4.1 การหักข้าวโพด 
การหักข๎าวโพด โดยทั่วไปมีอยูํ 2 วิธี คือ เก็บเกี่ยวโดยใช๎แรงงานคน และเก็บเกี่ยว

โดยใช๎เครื่องมือ หรือเครื่องจักร แตํส้าหรับหมูํบ๎านน้้าพุง ด๎วยสภาพพ้ืนที่ ที่มีความลาดชัน และเป็นภูเขา
สูง รูปแบบการเก็บเกี่ยวข๎าวโพดของชาวบ๎านจะใช๎แรงงานคนเป็นหลัก 

จากการศึกษาภาคสนาม และการเข๎ารํวมกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตกับชาวบ๎าน 
ได๎พบวํา ชาวบ๎านน้้าพุงได๎ใช๎วิธีการเก็บเกี่ยวข๎าวโพด ด๎วยการใช๎แรงงานคน คือ จะหักฝักข๎าวโพดออก
จากล้าต๎นเสียกํอนแล๎วใช๎มีดหรือไม๎ที่มปีลายแหลมแทงทีเ่ปลือกบริเวณปลายฝัก แตํต๎องระวังอยําให๎ไปโดน
เมล็ด แล๎วปอกเปลือกออกหักเอาเพียงฝักข๎าวโพดสดๆ ใสํลงไปในตะกร๎าหรือกระสอบ ซึ่งลักษณะการเก็บ
เกี่ยวข๎าวโพดของชาวบ๎าน มีการเอาแรงงานกันภายในกลุํมหรือคุ๎มของหมูํบ๎าน และตามกลุํมความสัมพันธ๑
ด๎านเครือญาติ การหักข๎าวโพดนั้น ชาวบ๎านจะหักจากที่ต่้าสูํที่สูง หักเป็นหน๎าไปเพ่ือให๎มีความละเอียดใน
การหัก สามารถเก็บผลผลิตได๎หมด เพ่ือไมํให๎เกิดความสับสน หลงลืม ท้าให๎ผลผลิตเสียหาย โดยทุกคนที่
เข๎ารํวมการหักจะยืนเรียงกันเป็นแถวหันหน๎าไปทางยอดภูเขา มีถุงส้าหรับใสํผลผลิตข๎าวโพด และในกลุํม
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คนที่หักจะมีคนที่สะพายเปูถุงกระสอบใสํข๎าวโพดไปด๎วย เพื่อสะดวกในการหักข๎าวโพด  เมื่อหักข๎าวโพดใสํ
กระสอบไปจนรู๎สึกวําหนักแล๎วไมํสามารถยกได๎ ก็จะท้าการเทถุงข๎าวโพดรํวมกัน ให๎เต็มแล๎วร๎อยปากถุงวาง
ไปตามไรํ ให๎กลุํมผู๎ขนข๎าวโพดมาเก็บเอาไปไว๎ตามสถานที่เก็บรักษาของชาวบ๎านตํอไป 

การหักข๎าวโพด จะหักจากท่ีต่้าสูํที่สูง เพราะตัวคนเราจะสามารถทรงตัวได๎ในเวลา
หัก ในการหักจะต๎องมีมีดเล็กหรือไม๎ก็ได๎ที่มีความแข็งมีปลายแหลม พร๎อมกับต๎องท้าให๎มีที่มัดเชือก     
สํวนด๎ามมืดหรือไม๎ติดกับแขนคนเราเพ่ือปูองกันการหาย การหักจะหักไปเรื่อยๆ จนถุงกระสอบบรรจุ
ข๎าวโพดหนักก็ท้าการเทใสํกันในของ 2-3 คนแล๎วท้าการร๎อยปากถุง แตํในการหักก็จะมีการสะพายเปูถุง
บรรจุข๎าวโพดไปด๎วยเวลาจะใช๎ก็จะสะดวกไมํต๎องกลับไปมาเพราะมันจะช๎าและยุํงยาก เนื่องจากบางพ้ืนที่
สูงชันเดินไปมาล้าบาก พ่ีสมชาย (17 กุมภาพันธ๑ 2560). สัมภาษณ๑. 
 

   
      ภาพ ก ลักษณะการหักข๎าวโพด                    ภาพ ข ลักษณะการหักข๎าวโพด            

 
ภาพ ค ลักษณะการหักข๎าวโพด            

ภาพที่ 4.4 การหักข๎าวโพดของชาวบ๎าน. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560.  
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จากภาพ ก ภาพ ข และภาพ ค ได๎แสดงให๎เห็นวําการหักข๎าวโพดของชาวบ๎าน ที่หัก
เป็นหน๎าเรียงตามลักษณะกระดานจากที่ต่้าสูํที่สูง มีการสะพายถุงกระสอบไปด๎วย เพื่อสะดวกในการใช๎ครั้ง
ตํอไปเวลาถุงบรรจุผลผลิตเต็ม ในการหักข๎าวโพดชาวบ๎านมีการสวมใสํชุดที่มีการปูองกันได๎ในระดับหนึ่ง 
เชํน กลางเกงขายาว เสื้อแขนยาว รองเท๎าบูท ถุงมือ หมวก และผ๎าปิดปากจมูก เป็นต๎น  

4.1.4.2 การขนข้าวโพด 
หลังจากใกล๎จะสิ้นสุดเวลาในการเก็บเกี่ยวในชํวงกํอนกลับบ๎าน เป็นการขน

กระสอบข๎าวโพด ซึ่งกิจกรรมนี้กลุํมผู๎ชายมีบทบาทหน๎าที่ต๎องท้า กลุํมผู๎ชายที่อยูํในวัยที่แข็งแรง จะรู๎
หน๎าที่ของตน เมื่อถึงเวลาประมาณ 15.00 น. กลุํมคนเหลํานี้จะหยุดการหักข๎าวโพดแล๎วแยกตัวกันออกไป 
คนที่มีรถอีแต็กก็ไปขับรถมา สํวนอีกฝุายไมํมีรถก็จะไปท้าหน๎าที่ปรับพ้ืนที่ทางรถเข๎ามาเอากระสอบ
ข๎าวโพดรํวมกับเจ๎าของไรํ และท้าหน๎าที่แบกกระสอบข๎าวโพดมาใสํรถ เพ่ือขนไปเก็บรักษาไว๎ตามสถานที่
เก็บของแตํเจ๎าของไรํที่สร๎างไว๎ที่แตกตํางกัน มีทั้งเก็บรักษาไว๎กับไรํ และเก็บรักษาไว๎ที่บ๎าน 
 

  
    ภาพ ก การแบกและหามกระสอบข๎าวโพด     ภาพ ข ลักษณะการวางกระสอบข๎าวโพด 

  
   ภาพ ค การวางกระสอบข๎าวโพดเสร็จสมบูรณ๑                  ภาพ ง การขนข๎าวโพด 
ภาพที่ 4.5 ลักษณะการขนข๎าวโพดทั่วไปของชาวบ๎าน. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2559. 
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4.1.4.3 การเก็บรักษา 
 เมื่อหักข๎าวโพดมาแล๎วชาวบ๎านจะไมํได๎น้าข๎าวโพดไปขายทันทีเหมือนเชํนผลผลิต

อ่ืนๆ แตํจะเก็บรักษาไว๎ การเก็บเกี่ยวข๎าวโพด การรวบรวมผลผลิต มีการหัก การขนมาเก็บไว๎ตามสถานที่
เก็บรักษาของเกษตรกรที่สร๎างหรือมีการจัดเตรียมไว๎ เพ่ือรองรับการเก็บรักษาผลผลิต ในการเก็บรักษา
ผลผลิตของเกษตรกรชาวบ๎านน้้าพุง มีรูปแบบการเก็บรักษาที่หลากหลายวิธี ตามความสะดวกของแตํละ
ครัวเรือน ลักษณะการเก็บรักษามีดังนี้ 

1) การสร๎างยุ๎งฉางเก็บรักษาไว๎ที่ไรํ สํวนมากครัวเรือนที่มีการเก็บผลผลิตไว๎กับไรํ  
มีข๎อจ้ากัดด๎านพ้ืนที่ทางบ๎าน เชํน เนื้อที่ดินของบ๎านน๎อยมีเพียงพอแคํตั้งบ๎าน ไมํมีที่ส้าหรับสร๎างยุ๎งฉางใน
บ๎าน และการสร๎างยุ๎งฉางไว๎ที่ไรํ ทั้งรูปแบบการสร๎างแยกกัน และการสร๎างยุ๎งรวมกันเป็นจุดเพ่ือสะดวกใน
การสีขาย โดยการสร๎างชาวบ๎านจะสร๎างได๎โดยค้านึงถึงการเข๎าถึงของถนนในการสีข๎าวโพดเป็นหลัก 

2) การสร๎างยุ๎งฉางเก็บรักษาไว๎ที่บ๎าน ในลักษณะของการเก็บรักษาไว๎ที่บ๎าน แยก
ออกเป็น 2 ลักษณะ 1) การสร๎างแบบรํวมญาติพ่ีน๎อง และรํวมกลุํมคนที่อยูํบ๎านไกล๎เคียงกัน มีทั้งการขอ
ยืมที่ในการสร๎างยุ๎งฉางในลักษณะครัวเรือนเป็นญาติกันและเคารพกัน 2) เป็นลักษณะการเก็บรักษาไว๎กับ
ครัวเรือน เชํน โรงจอดรถ และตามชายคาบ๎าน 

ลักษณะยุ๎งฉางเก็บรักษาข๎าวโพดที่ชาวบ๎านที่สร๎างขึ้นนั้น เป็นการสร๎างมาจากไม๎
เป็นหลัก โดยลักษณะทั่วไปของยุ๎งฉางนั้น จะท้าเป็นห๎างยกพ้ืนสูงจากพ้ืนดินโดยประมาณ 30-50 
เซนติเมตร ใช๎ไม๎กลมหรือไม๎ล้า เป็นไม๎ตรงส้าหรับการปูพ้ืน และท้าเป็นผนังเพ่ือใช๎ในการยึดเกาะของฝา
ผนัง และท้าเสาด๎วยล้าต๎นไม๎ สํวนมากจะปูพ้ืน และล๎อมฝาผนังด๎วยไม๎ไผํ ซึ่งมีวิธีการท้าที่แตกตํางไป มีทั้ง
รูปแบบการใช๎มีดสับท้าให๎ไม๎ไผํเป็นแผํน (ภาพ ก) และผําเป็นเส๎นแล๎วน้ามาสานเป็นฝาผนังใช๎ทั้งปู พ้ืน 
และล๎อมเป็นฝาผนัง มุงหลังคาด๎วยหญ๎าคา และสังกะสี มีขนาดประมาณ 4 x 4 เมตร ขึ้นไป การท้ายุ๎ง
ฉางแตํละครอบครัวจะไมํเหมือนกันเสมอไป จะมีวิธีการท้าในรูปแบบแตกตํางกันไปตามความเหมาะสม 
แตํสํวนส้าคัญของยุ๎งฉางท่ีชาวบ๎านได๎มีการท้าที่เหมือนกันคือ ต๎องมีประตูส้าหรับการขนผลผลิตเข๎าไปเก็บ
รักษา และท้ารูประตูเล็กไว๎หนึ่งรูขนาดประมาณ 50 x 50 เซนติเมตร ไว๎ส้าหรับล้าเลียงสํงข๎าวโพดออกสี 
ซึ่งจะท้าไว๎ด๎านที่รถสามารถเข๎ามาสีได๎  
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      ภาพ ก ยุ๎งฉางท่ีล๎อมด๎วยไม๎ไผํสับเป็นแผํน     ภาพ ข ยุ๎งฉางท่ีล๎อมด๎วยไม๎ไผํที่สานเป็นฝาผนัง 

 
ภาพ ค การบรรจุผลผลิต 

ภาพที่ 4.6 ลักษณะสถานที่การเก็บรักษาผลผลิตของชาวบ๎าน. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2559. 
 
4.2 ระบบการจ้าหน่ายผลผลิต 
 

ส้าหรับระบบการจ้าหนํายผลผลิตทั้งในเรื่องของแหลํงจ้าหนํายผลผลิต และรายได๎จากการ
ขายผลผลิต พบวํา 
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4.2.1 แหล่งจ้าหน่ายผลผลิต  
การปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑จะเสร็จสิ้นฤดูกาลผลิต เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล๎ว

น้าไปขาย เกษตรกรในหมูํบ๎านแหํงนี้มีรูปแบบการจ้าหนํายผลผลิต โดยการจ้าหนํายผลผลิตมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยปัจจุบันการจ้าหนํายผลผลิตมี 2 รูปแบบ คือ 

1) การจ้าหนํายผลผลิตในพ้ืนที่ คือ การที่พํอค๎าเข๎ามารับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่ โดยตรง
แตํราคาขายจะต่้ากวํา ดังนั้นเกษตรกรต๎องยอมรับวําจะได๎ราคาที่ต่้ากวําการน้าผลผลิตออกไปขายให๎กับ
พํอค๎ารายใหญํหรือเจ๎าของโกดังรับซ้ือข๎าวโพด เนื่องจากกลุํมพํอค๎ารับซ้ือจะคิดคําสิ้นเปลืองตํางๆ เชํน  
คําขนสํง คําแรงงานกรรมกร คําเสื่อม คําสี และนอกนี้ยังคิดราคาผลผลิตตามมาตรฐานที่ตั้งไว๎  คือ 
ความชื้นของเมล็ด เมล็ดเป็นโรค เป็นต๎น แตํเรื่องราคานั้นจะมีการตกลงกันเมื่อพํอค๎ามาเห็นผลผลิตที่ไรํ 

2) การจ้าหนํายผลผลิตออกนอกพ้ืนที่ เป็นการจ้าหนํายผลผลิตที่เกษตรกรน้าผลผลิต
ของตนเองไปขายให๎กับพํอค๎ารายใหญํหรือเจ๎าของโกดังรับซื้อข๎าวโพดโดยตรง แตํการจ้าหนํายในรูปแบบ
ดังกลําวนี้ยังถูกพํอค๎าเอาเปรียบ โดยเฉพาะจากการประเมินคุณภาพของผลผลิตจากการวัดความชื้นที่ท้า
ให๎ราคาแตกตํางกัน เกษตรกรได๎กลําววํา “จากการขายข้าวโพดในปีนี้ ได้รับการกดราคาให้ต่ าลงอย่างเห็น
ได้ชัดเจน จากการน าข้าวโพดไปขาย โดยข้าวโพดเจ้าเดียวออกจากยุ้งเดียว มาจากไร่ผืนเดี่ยว แต่แตกต่าง
ที่รถขนส่งไปขายเท่านั้น กับได้ราคาต่างกันมีได้มากได้น้อย โดยเหตุผลว่าข้าวโพดไม่ได้มาตรฐาน”    

เฉลิม แก๎วแย๎ม นายสมมิด และนายมานัด พร๎อมกับคนอ่ืนๆ (11 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ๑. 
เกษตรกรหลายคนพูดเป็นท้านองเดียวกัน แตํจ้าเป็นต๎องขาย และการตกลงเรื่องราคาจะรับรู๎ก็เมื่อสี
ผลผลิตออกมาแล๎ว นั้นแสดงวําเกษตรกรไมํมีทางเลือกเมื่อผํานการสีแล๎วต๎องยอมรับในราคาท่ีได๎เชํนกัน 
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 ภาพ ก  การสีที่หมูํบ๎าน   ภาพ ข การสีตามไรํ 

ภาพที่ 4.7 การสีข๎าวโพดในการจ้าหนําย. โดยสักไช บูบผาไกสอน, 2559. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่4.8 วิถีการจ้าหนํายข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑บ๎านน้้าพุง. โดยสักไช บูบผาไกสอน, 2559. 
 

 จากภาพ 4.10 แสดงขั้นตอนการน้าผลผลิตไปขายของเกษตรกร การขาย เกษตรกร
จะขายโดยตรงกับพํอค๎าผู๎รับซ้ือ โดยผํานการตกลงราคากันที่แตกตํางไปตามผู๎รับซื้อ พํอค๎าคนกลางก็จะมี
การตกลงกันกํอนสี สํวนขายให๎กับโกดังนั้นจะรับรู๎ราคาได๎ก็เมื่อสีผลผลิตออกมาเสร็จเรียบร๎อย 

จากลักษณะดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นความสัมพันธ๑ระหวํางเกษตรกรผู๎ขายกับกลุํม
พํอค๎าท่ีรับซื้อวําเป็นความสัมพันธ๑ที่ไมํเทําเทียมกัน โดยอ้านาจในการก้าหนดราคานั้นอยูํที่พํอค๎าเป็นหลัก 

เกษตรกร 
(ผู๎ผลิต) 

พํอค๎าคนกลาง 
(พํอค๎าท๎องถิ่น) 

พํอค๎ารายใหญํ  
(เจ๎าของโกดัง) 

โรงงานอาหารสัตว๑ บริษัท 
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ทั้งพํอค๎าท่ีรับซื้อยังพ้ืนที่โดยตรง และพํอค๎ารายใหญํเจ๎าของโกดัง โดยอาศัย “มาตรฐาน” เป็นเครื่องมือที่
ท้าให๎พํอค๎ามีอ้านาจมากกวํา อาทิ ด๎านความชื้น โรค เป็นต๎น  

4.2.2 รายได้จากการจ้าหน่ายผลผลิต 
การจ้าหนํายผลผลิตเป็นชํวงระยะสุดท๎ายของการผลิต ที่ชาวบ๎านจะได๎ รับ

คําตอบแทนจากการท้างานบริหารจัดการระบบการปลูกข๎าวโพดในไรํตัวเอง ซึ่งผลตอบแทนดังกลําวนั้น
จะได๎มากหรือได๎น๎อย จะก้าไรหรือขาดทุน ขึ้นอยูํกับปัจจัย 2 ปัจจัยของการผลิต คือ ปัจจัยด๎านต๎นทุนการ
ผลผลิต และ ปัจจัยด๎านราคา  

4.2.2.1 ปัจจัยด้านต้นทุนการผลผลิต  
รายได๎จากการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านน้้าพุงในชํวงระยะปี พ.ศ. 2560 คํอนข๎าง

ต่้าเนื่องจากปัจจัยด๎านต๎นทุนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาที่ต่้าลง 
จากการศึกษาต๎นทุนในการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านน้้าพุง เมื่อพิจารณาต๎นทุนตํอ

ไรํ พบวําต๎นทุนประกอบไปด๎วย 
1) ต้นทุนโดยตรง ได๎แกํ (1) คําเมล็ดพันธุ๑ ไปโดยประมาณ 2.5 กก./ไรํ ราคาโดย

เฉลี่ยประมาณ 475 บาท/ไรํ (2) คําปุ๋ยเคมีสูตร 16 -20 -0 เฉลี่ยปริมาณการใช๎ในอัตรา 37.5 กก./ไรํ 
ราคาโดยเฉลี่ยประมาณ 465 บาท/ไรํ (3) คําปุ๋ยเคมีสูตร 46 -0 -0 เฉลี่ยปริมาณการใช๎ในอัตรา 37.5 
กก./ไรํ ราคาโดยเฉลี่ยประมาณ 360 บาท/ไรํ (4) คํายาน็อกหญ๎า กรัมม็อกโซน เฉลี่ยปริมาณการใช๎ใน
อัตรา 1 ลิตร/ไรํ ราคาโดยเฉลี่ยประมาณ 424 บาท/ไรํ (5) คํายาดูดซึม ไกลโฟเซต 48% เฉลี่ยปริมาณ
การใช๎ในอัตรา 1 ลิตร/ไรํ ราคาโดยเฉลี่ยประมาณ 87.5 บาท/ไรํ (6) คํายาคุมหญ๎า อาทราซิน 90 ชนิดผง 
ขนาดบรรจุ 900 กรัม ราคาโดยเฉลี่ยประมาณ 190 บาท/ไรํ (7) คําไถ และหยอดเมล็ดพันธุ๑ ราคาโดย
เฉลี่ยประมาณ 473.5 บาท/ไรํ และ (8) คําน้้ามันดีเซลล๑รถอีแต็ก โดยเฉลี่ยประมาณ 620 บาท/
ครอบครัว/ปีฤดูกาลผลิต รวมต๎นทุน 3,095 บาท/ไรํ 

2) ต้นทุนแฝง เป็นต๎นทุนที่ใช๎จํายเข๎าในการคําเลี้ยงอาหารกลุํมแรงงาน และ
คําแรงงานของครัวเรือนที่ไมํเอามาค้านวณ 
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ภาพที่ 4.9 ต๎นทุนการผลิตในรอบเวียน 1 ครั้ง. โดยสักไช บูบผาไกสอน, 2559. 
 

โดยภาพที่  4.8 แสดงให๎ เห็นวําการปลูกข๎าวโพดเลี้ ยงสัตว๑  ของเกษตร
ผู๎ประกอบการนั้นจะมีชํองทางการใช๎จํายในการลงทุนที่เห็นได๎อยํางชัดเจน ทั้งทางตรงและทางแฝงในการ
ด้าเนินกิจกรรม และข้ันตอนของการผลิตในรอบ 1 ครั้ง  

4.2.2.2 ปัจจัยด้านราคา 
ดังที่ได๎กลําวไปแล๎วกํอนหน๎านี้ ราคาข๎าวโพดผันแปรแตกตํางกันไปแตํละปี 

ดังในชํวงปี พ.ศ. 2543 ทีมีราคาผลผลิตประมาณถังละ 60 บาท หรือ 4 บาท/กก. แตํมาในปี พ.ศ. 2544  
ราคาผลผลิตได๎ลดลง ประมาณถังละ 55 บาท อยูํที่ 3.66 บาท/กก. เกษตรกรชาวบ๎านในชุมชนมีรายได๎
คํอนข๎างต่้า และราคาผลผลิตดังกลําวยังคงตกต่้าเป็นเวลาประมาณ 4 ปี ท้าให๎การปลูกข๎าวโพดของ
ชาวบ๎านหลายครัวเรือนหยุดไป เกิดมีการเคลื่อนย๎ายแรงงานออกจากหมูํบ๎าน เพ่ือไปรับจ๎างเป็นแรงงาน
รายวันตามเขตเมือง จังหวัดตํางๆ สถานที่อ่ืนๆ และมาในปี พ.ศ. 2560 ราคาข๎าวโพด ยังได๎ตกต่้าลง 
เชํนเดียวกัน ท้าให๎ชาวบ๎านน้้าพุงหลายครอบครัวต๎องประสบกับการขาดทุน เนื่องจากมีการลงทุนมากขึ้น 
ดังนั้นเมื่อเทียบกับราคาผลผลิตในพ้ืนที่ 1 ไรํ ที่มีราคาจากการขายผลผลิตในรอบของการผลิต         
เฉลี่ยโดยประมาณถังละ 87 บาท หรือ 5.8 บาท/กก. ที่ได๎จากข๎อมูลการสัมภาษณ๑ และจากเข๎ารํวม
กิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตข๎าวโพด โดยเฉลี่ยผลผลิตตํอ 1 ฤดูกาล/ไรํ ประมาณ 600 กก./ไรํ ดังนั้น 
ชาวบ๎านน้้าพุงจะได๎เงินจากการขายผลผลิตที่ยังไมํหักต๎นทุน เฉลี่ยไรํละ 3,480 บาท/ไรํ 

1 ต๎นทุนตรง 

การเตรียมดิน การดูแล การเก็บเกี่ยว การปลูก 

2 ต๎นทุนแฝง 

การเลี้ยงอาหารตอบแทนการเอาแรง 
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จากปัจจัยด๎านต๎นทุนการผลิตซึ่งโดยเฉลี่ยมีต๎นทุนตํอไรํประมาณ 3,095 
บาท/ไรํ (ไมํนับรวมต๎นทุนแฝง) ในขณะที่ขายผลผลิตได๎ เฉลี่ยไรํละ 3,480 บาท/ไรํ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2560 
นี้ชาวบ๎านน้้าพุงจะมีก้าไรจากการขายผลผลิตอยูํที่ 385 บาท/ไรํ ทั้งนี้จากการศึกษาในบทที่ 2 พบวํา 
ครัวเรือนแตํละครัวเรือนมีพ้ืนที่โดยเฉลี่ยประมาณ 38.3 ไรํ ดังนั้นหากครัวเรือนใช๎พ้ืนที่ทั้งหมดปลูก
ข๎าวโพดเงินที่ได๎จากการจ้าหนํายผลผลิตจะเทํากับ 133,284 บาท/ครัวเรือน โดยมีต๎นทุนในการผลิต
เทํากับ 118,538.5 บาท/ไรํ และเหลือก้าไรในการผลิตเทํากับ 14,745.5 บาท/ครวัเรือน  
 
4.3 แรงงานในการผลิต 
 

ในระบบการผลิตของชาวบ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย ได๎มีการใช๎
แรงงานในภาคการเกษตรแตกตํางกันโดยมีทั้งการใช๎ทั้งแรงงานครัวเรือน และการเอาแรงงานกันภายใน
หมูํบ๎าน ที่มีการสัมพันธ๑กันทั้งเครือญาติ และบ๎านใกล๎เคียงที่มีการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการชํวยกัน
ด๎านแรงงานได๎มีการจัดตั้งกลุํมภายในหมูํบ๎าน ภายใต๎การเอาแรงได๎มีการแยกแรงงานเป็น 2 ด๎าน คือ 
แรงงานภายในครัวเรือน และการเอาแรงงานกัน 
 

4.3.1 แรงงานภายในครัวเรือน 
ชุมชนบ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย มีอาชีพการเกษตรกรรมเป็น

สํวนมาก ซึ่งเป็นหมูํบ๎านที่มีการใช๎แรงงานภาคเกษตร โดยภายในหนึ่งครอบครัว มีการใช๎แรงานในภาค
การเกษตรหลัก คือ ผู๎ที่เป็นพํอ และแมํ ผู๎มีอายุในชํวงเกณฑ๑ 30 - 50 ปี ที่มีก้าลังในการท้างาน โดย
แรงงานในครอบครัว สามารถแยกประเภทได๎ดังนี้ 

4.3.1.1 แรงงานผู้สูงอายุ ในเกณฑ๑ของแรงงานผู๎สูงอายุในที่นี้มี 2 ลักษณะ คือ 
แรงงานผู๎อายุที่ท้างานที่บ๎านคือ “ท้างานเบา” เชํน รับจ๎างตามชํวงฤดูกาลของพืชผลทางเกษตร หารายได๎
ให๎ครอบครัวด๎วยการรับจ๎างปอกขิง แกะมะขาม ดูแลบ๎านเรือน และแรงงานผู๎อายุที่สามารถออกไปท้างาน
ไรํรํวมกันบุตร หลานได๎บ๎าง สํวนมากจะท้างานสํวนที่ไมํหนักมากเป็นหลัก และงานประเภทการจัดเตรียม
สถานที่ในการเก็บรักษาผลผลิต 

4.3.1.2 แรงงานหลัก เป็นแรงงานที่มีภาระหน๎าที่จ้าเป็นต๎องท้า ภายใต๎กฎบังคับที่วํา 
“ต๎องท้าเพ่ือความอยูํรอด” ความอยูํรอดของครอบครัวที่มีหน๎าที่คํอยชี้ทางในการด้ารงชีพของแตํละชํวง
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วัน วิถีชีวิตของกลุํมแรงงานนี้ ในแตํละวันเต็มไปด๎วยกิจกรรมที่ต๎องท้าทั้งทางการเกษตร และนอกภาค
เกษตร 

4.3.2 การเอาแรงกัน 
จากที่ได๎กลําวมาแล๎วในบทที่ 2 หมูํบ๎านน้้าพุง เป็นหมูํบ๎านที่มีความสัมพันธ๑ในระดับ

เครือญาติ โดยแบํงเป็น 5 ตระกูลใหญํๆ คือ ตระกูลแสงแก๎ว ตระกูลศรีชามก ตระกูลแสงราช ตระกูลค้า
นัน และตระกูลเนตรแสงครี ที่ได๎สร๎างความสัมพันธ๑เป็นญาติกันทั้งหมูํบ๎าน ดังนั้นภายในชุมชนในบ๎านน้้า
พุง ได๎มีวัฒนธรรมการชํวยเหลือแรงงานกัน ทั้งในภาคการเกษตร และนอกการเกษตรได๎เป็นอยํางด ี

ซ่ึงการเอาแรงงานกันในภาคการเกษตรนั้นในหมูํบ๎านได๎มีการแบํงออกเป็นกลุํม ตาม
คุ๎มตามโซนหมูํบ๎าน ได๎แกํ 4 คุ๎ม คือ คุ๎มหวยน้้าทิพย๑ คุ๎มเหนือ คุ๎มใต๎ คุ๎มฝากน้้าพุง 

ดังนั้นการเอาแรงงานกันในการผลิตทางการเกษตร ในแตํละกลุํมของหมูํบ๎าน มีการ
จัดระเบียบขึ้นโดยผู๎อาวุโสในแตํละกลุํมหรือบุคคลผู๎น้ากลุํม แตํลักษณะกลุํมจะไมํเป็นทางการ และการจัด
รอบเวียนเปลี่ยนหนุนการเอาแรงไมํมีระดับคงที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทุกปี โดยค้านึงถึงสภาพความเป็น
จรงิ ความพร๎อมของครัวเรือน และพืชไรํ เป็นหลัก ครอบครัวใดหากพร๎อมกํอนสามารถเริ่มการเอาแรงกัน
ได๎เลย โดยมีการบอกกลําวภายในกลุํมกํอนลํวงหน๎า 2 – 3 วัน ให๎เตรียมความพร๎อมให๎แตํละครัวเรือนที่
จะมาเอาแรงนั้นจัดแรงงานไว๎กํอนมือลงเอาแรง การเอาแรงงานกันภายในกลุํมไมํได๎มีการบังคับแตํอยําง
ใด เมื่อครัวเรือนใดหากพร๎อมจะเอาแรงงาน ก็ท้าการแจ๎งหรือกลําวตอบตํอครัวเรือนที่จะเอาแรงงานใน
การผลิตไป เพ่ือเจ๎าภาพที่เป็นเจ๎าไรํนั้นจะได๎มีการเตรียมอาหารเที่ยงไว๎ให๎เพียงพอกับแรงงานที่มาชํวยงาน  

นอกนี้การเอาแรงงานกันในภาคการเกษตร ได๎แยกตัวออกมาเป็นกลุํมยํอยอีกด๎วย ใน
เมื่อการเอาแรงงานในกลุํมใหญํมีหลายคนก็จริง แตํหลายคนอยูํในหลายครัวเรือน ซึ่งได๎ท้าให๎รอบเวียน
การหมุนนั้นช๎าไป จึงจ้าเป็นที่จะต๎องแยกออกมาเป็นกลุํมยํอย เพ่ือให๎เกิดความเร็วมากขึ้นของรอบเวียน
การเองแรงงานที่มาถึง โดยในกลุํมยํอยจะมีจ้านวนครัวเรือนประมาณ 2-8 ครัวเรือน และการเอาแรงงาน
กันของชาวบ๎านถือเป็นการปรับตัวลดการจ๎างแรงงานภายนอก ทั้งเป็นการลดต๎นทุนในการผลิตในชํวงของ
ราคาผลผลิตลดต่้าลง 
 
4.4 ทุนการผลิต 
 

ในอาชีพการเกษตร การท้าไรํปลูกข๎าวโพดแบบการค๎า สิ่งที่จ้าเป็นคือ แหลํงทุน และต๎นทุน 
ที่น้ามาใช๎ในขั้นตอนของการผลิต ซึ่งเป็นสํวนส้าคัญที่ท้าให๎สามารถบริหารจัดการกิจกรรมการผลิตให๎
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ด้าเนินไปตามวัตถุประสงค๑ได๎ การลงทุนผลิตข๎าวโพดภายในบ๎านน้้าพุง ในทุก ๆ ครั้งของฤดูการผลิตนั้นได๎
มีการกู๎ยืมเงินทุนมาจากสถาบันแหลํงทุนดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว ต๎นทุนการผลิตที่มี 2 ลักษณะ คือ ต๎นทุน
โดยตรง ที่เกษตรกรน้าไปคิดเป็นต๎นทุนการผลิตในแตํละปีการผลิต ได๎แกํ มูลคําจ๎างในการเตรียมดิน    
คําสารเคมีก้าจัดวัชพืช ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ๑ และต๎นทุนแฝงคือ ต๎นทุนที่เกษตรกรไมํน้ามาคิดรวมกับต๎นทุน
การผลิตหรือคิดไมํถึง ได๎แกํ คําเลี้ยงอาหารตอบแทนแรงงานในแตํละครั้งของการเก็บเกี่ยว คําแรงงาน
ภายในครัวเรือนเป็นต๎น 

 
4.4.1 แหล่งทุนในระบบ 

แหลํงทุนในระบบ เป็นแหลํงทุนที่ได๎กลําวมาแล๎วในบทที่ 2 ซึ่งประกอบมี 2 แหลํง
ทุน ได๎แกํ (1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ (2) กองทุนหมูํบ๎านและชุมชน
เมือง (ธนาคารออสิน) หรือ ชาวบ๎านนิยมเรียกกันวํา กองทุนเงินล๎าน จากการศึกษา พบวํา เกษตรกร ได๎มี
การท้าสัญญากู๎ยืมมากกวํา 1 สัญญากู๎ยืม 

นอกจากนี้จากข๎อมูลการศึกษาภาคสนามพบวํา จ้านวนครัวเรือนในหมูํบ๎านน้้าพุง ได๎
มีการกู๎ยืมเงินทุนเพื่อการลงทุนในภาคการเกษตร จาก 2 สถาบันแหลํงทุน ดังในภาพที่ 4.9  

 

 
 

ภาพที่ 4.10 จ้านวนและร๎อยละของการกู๎ยืมเงินทุนของชาวบ๎านน้้าพุง. โดยสักไช บูบผาไกสอน, 2559. 
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จากภาพที่ 4.9 แสดงให๎เห็นวําในจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 174 ครัวเรือนของบ๎านน้้า
พุง ได๎มีการกู๎ยืมเงินจากสถาบันแหลํงทุน 2 สถาบัน คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร       
(ธ.ก.ส.) และกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง (ธนาคารออสิน) โดยมีอัตราการกู๎ที่แตกตํางกัน โดยธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีอัตราจ้านวนครัวเรือนการกู๎สูงกวํา เฉลี่ย 87.93% ของ
จ้านวนครัวเรือนทั้งหมด และกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง (ธนาคารออมสิน) ) มีอัตราจ้านวนครัวเรือน
การกู๎ เฉลี่ย 83.91% ของจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด ใน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําชาวบ๎านใน
หมูํบ๎านมีการพ่ึงพาแหลํงทุนเป็นสํวนมากในการด้ารงชีวิตของการท้าชีพการเกษตร 

4.4.2 แหล่งทุนนอกระบบ 
จากศึกษาภาคสนามผู๎วิจัยได๎พบวํา ชาวบ๎านในหมูํบ๎านน้้าพุง นอกจากมีการกู๎ยืมเงิน

จากแหลํงทุนในระบบแล๎ว ชาวบ๎านยังมีการกู๎ยืมเงินจากแหลํงทุนนอกระบบ เป็นจ้านวนมาก ดังการ
สัมภาษณ๑ นายแดง (นามสมมุติ). (03 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ๑. กลําววํา “ชาวบ้านในหมู่บ้านมี
หลายครัวเรือนที่ได้มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งมูลค่าที่มีตัวกู้ยืมในปัจจุบันต่ าสุดประมาณ 10,000 บาท 
และสูงสุด 150,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 30 ต่อปี โดยการกู้ยืมนั้นจะมีข้อตกลง เมื่อกู้ยืมเกิน 3 
เดือนขึ้นไป จะคิดดอกเบี้ยเป็น 1 ปี” โดยเหตุผลของการกู๎ยืมสามารถจ้าแนกได๎ 5 ลักษณะ ดังนี้ (1) 
คําใช๎จํายในการรักษาสุขภาพ (2) ช้าระหนี้สินเงินกู๎ (3) ช้าระคําผํอนรถ และ (4) ลงทุนการเกษตร เป็นต๎น  

 
4.5 บทสรุป 

 
การผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎านน้้าพุง เป็นการผลิตที่มีประวัติศาสตร๑ความเป็นมา

ยาวนาน ตั้งแตํในอดีตที่มีการเพาะปลูกข๎าวโพดพันธุ๑พ้ืนเมืองเพ่ือไว๎บริโภคในครัวเรือน ที่มีลักษณะของ
การเพาะปลูกปะปนกับการปลูกข๎าวไรํ เป็นการผลิตจ้านวนเล็กน๎อยเทํานั้น จนถึงชํวงของการเข๎ามาของ
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑สายพันธุ๑ใหมํในปี พ.ศ. 2520 เป็นพันธุ๑ สุวรรณ 1 ที่มาพร๎อมสูตรปุ๋ย และยาเคมีมาใช๎ใน
วิธีการเพาะปลูก แตํยังไมํมีครอบครัวใดน้ามาเพาะปลูกเพราะยังมีความกลัวสารเคมีที่จะเป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ และพ้ืนที่ หลังจากผํานไป 3-4 ปี ก็ได๎มีข๎าวโพดสายพันธุ๑ใหมํเข๎ามาอีก เป็นข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ 
พันธุ๑“ตอง 8” เป็นพันธุ๑ที่มาพร๎อมกับความสามารถในการต๎านทานโรค มีลักษณะล้าต๎นที่สูงให๎ผลผลิตสูง
ราคาดี เมื่อเห็นบ๎านใกล๎ปลูกแล๎วได๎รับผลผลิตที่ดี มีรายรับดี ชาวบ๎านน้้าพุงได๎เริ่มมีการซื้อมาปลูกกันเริ่ม
จาก 2-3 ครอบครัว ก็เพ่ิมจ้านวนขึ้นมากเรื่อยๆ ถึงแม๎วําชํวงแรกชาวบ๎านจะเพาะปลูกปะปนกับข๎าวไรํ   
มีบางครัวเรือนที่ปลูกแยกพ้ืนที่จากข๎าวไรํแตํยังมีจ้านวนน๎อย จนกระทั่งมีกลายเป็นการจ้านวนพ้ืนที่การ
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เพาะปลูกข๎าวโพดเพ่ิมมากขึ้น โดยปลูกข๎าวไรํเพียงพอแคํพออยูํพอกินในครัวเรือนแตํลักษณะการ
เพาะปลูกยังท้าแบบหนุนเวียนอยูํ 

เมื่อราคาข๎าวโพดเพ่ิมสูงมากขึ้น พ้ืนที่การเพาะปลูกได๎มีการเพ่ิมทวีมากขึ้นเชํนกัน มีการใช๎
ปุ๋ยสารเคมีเข๎าสูํวิธีการเพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมจ้านวนขึ้นมามากเรื่อยๆตั้งแตํชํวงประมาณปี 
พ.ศ.2538 จนมาถึงปี พ.ศ.2550 ราคาข๎าวโพดสูงขึ้น และสูงมากท่ีสุดชํวงปี พ.ศ.2555 เฉลี่ยโดยประมาณ
อยูํที่ถังละ ถังละ 133 บาท หรือ 8.86 บาท /กก. ในชํวงดังกลําวนี้เป็นชํวงแหํงการเฟ้ืองฟูเศรษฐกิจของ
หมูํบ๎านมาก มีรูปแบบการผลิตที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และมีแหลํงทุนอ้านวยสะดวกในการ
ผลิต ท้าให๎ชาวบ๎านเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกอยํางเต็มที่ ของพ้ืนที่ที่มีในทุกครัวเรือนในหมูํบ๎าน มีการใช๎ปุ๋ย 
สารเคมีอยํางเข๎มข๎นในระบบการผลิต ดังนั้นในรูปแบบการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎านน้้าพุง      
ที่ประกอบไปท้ังการผลิตในพื้นที่ท่ีใหญํ เป็นการเพาะปลูกเชิงเดี่ยว การใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด๎วยการไถ
พรวนดิน หยอดเมล็ดพันธุ๑ และการใช๎ปุ๋ย สารเคมีอยํางเข๎มข๎น อันเนื่องจากเป็นระยะเวลายาวนานได๎
สํงผลการเปลี่ยนแปลง วิถีการผลิตแบบดั้งเดิม ตํอสภาพพ้ืนที่ที่ลาดชัน ท้าให๎ชั้นหน๎าของดินที่มีความอุ
สมบูรณ๑ถูกชะล๎างไปจากการไถทุกๆ ปี ดินเสื่อมคุณภาพ สภาพแวดล๎อมถูกท้าลาย และเมื่อเศรษฐกิจ
ตกต่้า ราคาผลผลิตของข๎าวโพดตกต่้า ชาวบ๎านเกิดมีความเสี่ยงด๎านความไมํม่ันคง และน้ามาสูํการปรับตัว
ดังในบทตํอไป 
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บทที่ 5 
ความไม่มั่นคงและกลยุทธ์การปรับตัวในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านน้้าพุง 

 
ในบทนี้เป็นบทที่ต๎องการจะน้าเสนอถึงความเสี่ยงในการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎าน

น้้าพุง ที่แปรปรวนไปตามราคาผลผลิต ภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่อยูํนอกเหนือการควบคุมของเกษตรกร ที่
ได๎เข๎ามากระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ๎าน จนท้าให๎เกิดการการเรียนรู๎และปรับตัวเพ่ือลดความเสี่ยงดังกลําว 
ดังรายละเอียดตํอไปนี้  
 
5.1 ความไม่ม่ันคงของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านน้้าพุง 
      

ภายใต๎รูปแบบการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค ตามสมัย ตามภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจสังคมที่มีกลไกการตลาด การที่นายทุนเป็นผู๎ก้าหนดราคา การขึ้นการลงของราคาตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจของโลกที่กลุํมประเทศก้าลังพัฒนาคอยวิ่งตามกระแสที่ไมํมีความแนํนอน กลุํมที่
เป็นหนํวยการผลิตขั้นพ้ืนฐานในระดับครัวเรือน ระดับท๎องถิ่น ต๎องเรียนรู๎ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากความไมํมั่นคงที่เกิดขึ้น จากความผันผวนของราคาสินค๎า และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล๎อมที่เกิดขึ้น ที่สํงผลตํอระบบการผลิตที่ประกอบไปด๎วยปัจจัย 2 ปัจจัย ได๎แกํ ปัจจัยด๎านราคา 
และปัจจัยที่อยูํนอกเหนือการควบคุม กลําวคือ 

 
5.1.1 ปัจจัยด้านราคา 

จากประวัติศาสตร๑การเข๎ามาของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ที่กลําวไว๎ในบทที่ 3 แสดงให๎เห็น
วําราคาข๎าวโพดได๎ตกต่้าลงโดยเฉลี่ยถังละ 87 บาท หรือ 5.8 บาท/กก. จากการศึกษาต๎นทุนการผลิต
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของหมูํบ๎านที่ประกอบไปด๎วยคําเมล็ดพันธุ๑ คําปุ๋ย คํายา คําจ๎างรถไถ หยอด และคํา
น้้ามันรถ (ยังไมํรวมต๎นทุนแฝง) มีต๎นทุนโดยเฉลี่ยประมาณ 3,095 บาท/ไรํ แตํมีจ้านวนผลผลิตประมาณ 
600 กก./ไรํ ดังนั้น ในจ้านวนผลผลิตดังกลําวเมื่อน้าไปขายในราคา 5.8 บาท/กก. จึงมีรายได๎ เฉลี่ยอยูํที่ไรํ
ละ 3,480 บาท/ไรํ 

นอกจากนี้ในภาพที่ 5.1 แสดงราคาข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑นั้นจะพบวํา ราคามีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้น และลงในแตํละวัน ท้าให๎เกษตรกรได๎ผลตอบแทนไมํสม่้าเสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบันไมํมี
นโยบายการค้้าประกันราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งได๎กลายมาเป็นโอกาส และชํองวํางให๎กลุํมนายทุน 
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พํอค๎าคนกลาง เจ๎าของโกดัง ที่รับสีและซ้ือผลผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎าน ฉวยโอกาสในการกดราคาผลผลิต
ของเกษตรกร  
 

 
ภาพที่ 5.1 การขึ้นลงของราคาข๎าวโพดตํอรายเดือน. จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย, โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560. 
 

ราคาขายของข๎าวโพดถูกตัดราคาให๎ต่้าลงถ๎าหากข๎าวโพดมีเซื้อราเข๎าท้าลายจ้านวน
มาก และถูกตัดน้้าหนัก ถ๎าข๎าวโพดมีความชื้นเกิน 14.5 เปอร๑เซ็นต๑  โดยการตัดน้้าหนักนี้ทางสมาคม
พํอค๎าข๎าวโพดแหํงประเทศไทยจะเป็นผู๎ก้าหนด ในการตัดน้้าหนักนอกจากจะเป็นการค้านวณตาม
เปอร๑เซ็นต๑ความชื้นที่เกินไปจาก 14.5 เปอร๑เซ็นต๑แล๎ว ยังรวมไปถึงคําใช๎จํายที่ต๎องเพ่ิมขึ้นในการลด
ความชื้น และความเสี่ยงตํอการเสื่อมคุณภาพจากการที่ข๎าวโพดมีความชื้นสูง 

ดังนั้นหากเกษตรกรสามารถลดความชื้นของข๎าวโพดให๎มากที่สุดเทําที่จะท้าได๎  ก็จะ
ท้าให๎เกษตรกรมีรายได๎จากการขายข๎าวโพดมากขึ้น แตํหากเก็บข๎าวโพดไว๎นานเกินไป หรือตากข๎าวโพด
จนความชื้นต่้ากวํา 14.5 เปอร๑เซ็นต๑ จะท้าให๎สูญเสียน้้าหนักได๎ 
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ตารางที่ 5.1  
 
อัตราหักความชื้นข้าวโพดในการรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์  

เปอร๑เซ็นต๑ความชื้น 
การตัดน้้าหนัก น้้าหนักท่ีหายจริง สํวนเหลื่อม

โดยประมาณ 

(กก./ตัน) (กก./ตัน) (กก./ตัน) 
14.5 0 0 0 

14.5-15.0 6 5.84 0 

15.1-15.5 12 11.69 0 
15.6-16.0 18 17.54 0 

16.1-16.5 24 23.39 0 
16.617.0 30 29.23 0 

17.1-17.5 36 35.08 0 

17.6-18.0 42 40.93 1 
18.1-18.5 54 46.78 7 

18.6-19.0 66 52.63 13 

19.1-19.5 84 58.74 26 
19.6-20.0 102 64.32 38 

20.1-20.5 126 70.17 56 

20.6-21.0 150 76.02 74 
21.0-22.0 172 87.72 84 

22.1-23.0 194 99.41 94 
หมายเหตุ. จาก สถาบันวิจัยพืชไร โดย วีรวัฒน๑ นิลรัตนคุณ, 2550. 
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  สูตรการค้านวณหาน้้าหนักของความชื้นที่หายไป 
  X         = W1 x (M1-M2) / (100-M2) (ทราบน้้าหนักเริ่มต๎นของผลผลิต)  

                    X        =  W2 x (M1-M2) / (100-M1) (ทราบน้้าหนักหลังหักความชื้นแล๎ว) 
  X      =  น้้าหนักท่ีหายไป  
 W1    =  น้้าหนักเริ่มต๎น  
 W2     =  น้้าหนักหลังลดความชื้น  
 M1   =  ความชื้นเริ่มต๎น  
 M2     =  ความชื้นสุดท๎าย  
 

ในกรณีที่เกษตรกรเก็บฝักข๎าวโพดไว๎รอจ้าหนํายจนถึงเดือนธันวาคมหรือมกราคม 
เมล็ดข๎าวโพดจะมีความชื้นประมาณ 12-13 เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งเป็นความชื้นที่ต่้ากวํามาตรฐานการซื้อขาย คือ 
14.5 เปอร๑เซ็นต๑ ท้าให๎เกษตรกรสูญเสียน้้าหนักที่ควรจะขายได๎ อยํางเชํน หากเกษตรกรขายข๎าวโพดที่
ความชื้น 12 เปอร๑เซ็นต๑ ได๎น้้าหนัก 24 ตัน เกษตรกรจะสูญเสียน้้าหนักท่ีขายได๎ไปเทํากับ 
 
                สูตร        X       =  W2 x (M1-M2) / (100-M1)  
                                   =  24,000 x (14.5-12) / (100-14.5)  
                               =  701.75 กิโลกรัม   

ดังนั้นในกรณีที่ต๎องการเก็บข๎าวโพดไว๎รอราคา ควรจะต๎องพิจารณาถึงน้้าหนัก
ข๎าวโพดที่ลดลงกับราคาที่อาจจะเพ่ิมขึ้นวําจะคุ๎มกันหรือไมํ ซึ่งขึ้นอยูํกับราคาข๎าวโพดที่ขึ้นลงในแตํละปี 
(วีรวัฒน๑ นิลรัตนคุณ สถาบันวิจัยพืชไร (2550) 

การขึ้นลงของราคาข๎าวโพดตํอรายเดือนได๎ชี้ให๎เห็นวํา ราคาของข๎าวโพดไมํมีความ
มั่นคงแตํอยํางใด มีความผันผวนตามกลไกการตลาด และตารางที่ 5.1 แสดงอัตราหักความชื้นข๎าวโพดใน
การรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว๑ก็ได๎แสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนวํา การซื้อขายข๎าวโพดได๎มีข๎อจ้ากัดหลาย
อยํางที่เป็นคํามาตรฐาน ที่ทางสมาคมพํอค๎าข๎าวโพดมีการก้าหนดไว๎เพ่ือเป็นการจัดเกรดผลผลิตข๎าวโพด 
และปรับตัดราคาสํวนผลผลิตที่ไมํได๎มาตรฐานคือ ข๎าวโพดที่เป็นโรคเซื้อรา ความชื้นเกิน 14.5 และ
ความชื้นต่้า 14.5 เปอร๑เซ็นต๑ 

ดังนั้นการผลิตข๎าวโพดของเกษตรกร นอกจากจะมีความเสี่ยงในชํวงระยะการ
เพาะปลูกถึงการเก็บรักษาผลผลิต เชํน เมล็ดไมํงอก ศัตรูพืชท้าลาย เป็นโรค และสภาพอากาศ
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เปลี่ยนแปลงแล๎ว ยังมีความเสี่ยงด๎านการขายผลผลิตอีกด๎วย ที่ต๎องมีความเอาใจใสํอยํางมาก และเมื่อใด
หากผลผลิตต่้าจากเกณฑ๑มาตรฐานที่ได๎ก้าหนดไว๎ ชาวบ๎านเกษตรกรต๎องรับชะตากรรมความไมํมั่นคงด๎าน
ราคาผลผลิตแนํนอน อาทิเชํน ดังข๎อมูลที่ได๎กลําวมาแล๎ว ในบทที่ 4 จากการสัมภาษณ๑การขายข๎าวโพด
ของนายเฉลิม แก๎วแย๎ม นายสมมิด และนายมานัด พร๎อมกับคนอ่ืนๆ ในชุมชน (11 พฤษภาคม 2560). 
สัมภาษณ๑. พบวํา “จากการขายข้าวโพดในปีนี้ ได้รับการกดราคาให้ต่ าลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จากการน า
ข้าวโพดไปขาย โดยข้าวโพดเจ้าเดียวออกจากยุ้งเดียว มาจากไร่ผืนเดียวกัน แต่แตกต่างที่รถขนส่งไปขาย
เท่านั้น กับได้ราคาต่างกันมีได้มากได้น้อย โดยเหตุผลว่าข้าวโพดไม่ได้มาตรฐาน” ซึ่งข๎อมูลดังกลําวได๎
สะท๎อนให๎เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ที่ชาวบ๎านได๎รับราคาจากการขายผลผลิตต่้าลง เป็นการถูกกดราคา
ให๎จากกลุํมพํอค๎า โดยการใช๎อ้านาจจากชํองวําง การซ้ือขายผลผลิตด๎วยการวัดคําความชื้น และโรคเซื้อรา 
เป็นหลัก 

นอกจากนี้ในประวัติศาสตร๑การเข๎ามาของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ในบทที่ 3 ที่ได๎น้าเข๎ามา
โดยผํานกลุํมพํอค๎า และตัวแทนจ้าหนํายในท๎องถิ่น จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ท้าให๎สังคมการผลิตพืชของ
ชาวบ๎านมีการเปลี่ยนแปลง พ้ืนที่การเพาะปลูกของชาวบ๎านเพ่ิมขึ้นอยํางเต็มที่ จากผลของราคาผลผลิตที่
สูงขึ้น โดยผํานชํวงระยะเวลาที่ยาวนาน และนั้นยังได๎สะท๎อนให๎เห็นวําราคาการขายผลผลิตข๎าวโพดของ
ชาวบ๎าน ตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันมีขึ้น และลงสลับไปมาหลายครั้ง แสดงให๎เห็นวําปัจจัยด๎านราคาของ
ผลผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านนั้นไมํมีความมั่นคง และแนํนอน 

5.1.2 ปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม 
ปัจจัยที่อยูํนอกเหนือการควบคุมหมายถึง กลุํมปัจจัยที่สามารถเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได๎   

ซึ่งมนุษย๑หรือเกษตรกรคนใด สามารถจะยับยั้งไมํให๎มันเกิดขึ้นหรือยุติลงได๎ เชํน อากาศแปรปรวน ฝนแล๎ง 
และอ่ืนๆ แตํส้าหรับการศึกษาครั้งนี้ปัจจัยที่อยูํเหนือการควบคุม ประกอบไปด๎วย (1) ผลิต ความผันผวน
ของสภาพอากาศ (2) ความไมํม่ันคงด๎านกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (3) ความเสื่อมโทรของดินจากการผลิตข๎าวโพด 
(4) การเพาะปลูกที่ยังพ่ึงพาน้้าฝน (5) ด๎านโรค และแมลงที่เกิดกับพืช และ(6) ด๎านแรงงานในการผลิต  
ซึ่งรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

5.1.2.1 ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ 
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การแปรปวนของอากาศ ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นคําเฉลี่ย และคําสถิติ เชํนคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําสถิติข๎อมูลที่สูง และต่้าของ
อากาศตามมาตรสํวนทางเวลา และพ้ืนที่ ความผันผวนของภูมิอากาศอาจเกิดเนื่องมาจากแรงผลักดัน
ภายนอกตามธรรมชาติหรือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย๑  
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แตํสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสํงผลกระทบตํอระบบการปลูกพืช และมนุษย๑สามารถรับรู๎
ได๎ แตํไมํสามรถที่จะจัดการมันได๎ ซึ่งกลายเป็นอิทธิพลหนึ่งที่ก็ให๎เกิดความเสี่ยงและความไมํมั่นคงตํอการ
ผลิตการเกษตร 

(จิรสรณ๑ และคณะ, 2560 อ๎างถึงใน จีระศักดิ์ ตรีเดช, 2559) คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรามค้าแหงได๎มีการศึกษาการคาดการณ๑ภูมิอากาศในอนาคตจากการใช๎
แบบจ้าลองระบบภูมิอากาศของโลก (Global Climate Models: GCMs) และใช๎วิธีการลดขนาด 
(downscaling) โ ดยใช๎ วิ ธี การของแบบจ้ าลองการพยาก รณ๑สภาพภูมิ อากาศระดับภูมิ ภาค        
(Regional Climate Model: RCMs) ในพ้ืนที่ต้าบลโปุง  อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย ตั้งแตํปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 
2583 พบข๎อมูลซึ่งชี้ให๎เห็นแนวโน๎มของสภาวะภูมิอากาศโดยรวมของพ้ืนที่ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ ดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 5.2 แนวโน๎มอุณหภูมิสูงสุด-ต่้าสุด และอุณหภูมิเฉลี่ย ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย 
ระหวํางปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2583 จาก การศึกษาการคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคตจากการใช้
แบบจ าลองระบบภูมิอากาศของโลก (Global Climate Models: GCMs) และใช้วิธีการลดขนาด 
(downscaling) โดยใช้วิธีการของแบบจ าลองการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค (Regional 
Climate Model: RCMs) โดย จริสรณ๑ และคณะ, 2560 
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จากภาพที่ 5.2 แสดงให๎เห็นวํา อุณหภูมิสูงสุดย๎อนหลัง 12 ปี คือ             
ปี พ.ศ. 2549 อุณหภูมิสูงสุดอยูํที่ 35.75 องศาเซลเซียส แตํเมื่อเวลาผํานไป 34 ปี คือ ปี พ.ศ. 2583 
อุณหภูมิสูงสุด อยูํที่ 37.04 องศาเซลเซียส มีความแตกตํางกันมากถึง 1.29 องศาเซลเซียส และในระหวําง
ปี พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2583 จะพบวํา มีสภาวะการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอยูํตลอดเวลา เชํน ในปี 
พ.ศ.2577 พบวํา ตามแบบจ้าลองจะมีอุณหภูมิสูงสุด ถึง 39.67 องศาเซลเซียส ซึ่งมีอุณหภูมิแตกตํางจาก
ปีฐานจ้าลองข๎อมูล คือปี 2549 มากถึง 3.92 องศาเซลเซียส 

เมื่อมาพิจารณาดูในเรื่องอุณหภูมิต่้าสุดของแบบจ้าลองก็จะพบวํา เป็นไปใน
ทิศทางที่แนวโน๎มทอุณหภูมิของพ้ืนที่เปูาหมายจะสูงขึ้น โดยพบวําอุณหภูมิต่้าสุดย๎อนหลังไปเมื่อ 12 ปีที่
แล๎วคือ ปี พ.ศ.2549 พบวํา อุณหภูมิต่้าสุดของพ้ืนที่เปูาหมาย คือ 13.10 องศาเซลเซียส แตํพอใน        
ปี พ.ศ. 2583 อุณหภูมิต่้าสุดของพ้ืนที่ต้าบลโปุง มีอุณหภูมิ 16.99 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิมีความ
แตกตํางจากปีฐานของการจ้าลองสภาวะทางด๎านภูมิอากาศ (2549) มากถึง 3.89 องศาเซลเซียส  ซึ่งจาก
แบบจ้าลองดังกลําวแสดงให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศวํามีความแปรปรวนของตัวเลขที่
แตกตํางกัน โดยในปี พ.ศ. 2582 อุณหภูมิต่้าสุดของพ้ืนที่ต้าบลโปุง มีอุณหภูมิอยูํที่ 17.31 องศาเซลเซียส 
ซึ่งมีอุณหภูมิต่้าสุด แตกตํางจากปีฐานมากถึง 4.21 องศาเซลเซียส  ในขณะที่เมื่อพิจารณาถึงอุณหภูมิ
เฉลี่ยของพ้ืนที่ต้าบลโปุงพบวํา มีความแตกตํางกันของอุณหภูมิของปีฐาน คือ ปี 2549 กับปี พ.ศ. 2583  
คือ 1.42 องศาเซลเซียส ดังนั้น จึงพอสรุปให๎เห็นแนวโน๎มได๎วําอุณหภูมิของพ้ืนที่เปูาหมายมีแนวโน๎ม
สูงขึ้น  มีสภาวะอากาศที่แปรปรวนและมีความแตกตํางกันของอุณหภูมิอยํางเห็นได๎ชัด 
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ภาพที่ 5.3 แนวโน๎มปริมาณน้้าฝนสูงสุด-ต่้าสุด และและปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย 
จังหวัดเลย ระหวํางปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2583. จาก การศึกษาการคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคตจาก
การใช้แบบจ าลองระบบภูมิอากาศของโลก (Global Climate Models: GCMs) และใช้วิธีการลดขนาด 
(downscaling) โดยใช้วิธีการของแบบจ าลองการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค (Regional 
Climate Model: RCMs), โดย จริสรณ๑ และคณะ, 2560. 

 
จากแบบจ้าลองในกรณีของปริมาณฝนแสดงให๎เห็นวํา ในบางปีปริมาณฝนมี

ปริมาณมาก เชํน ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณฝนสูงสุด 655.14 มิลลิเมตร ซึ่งมีความสอดคล๎องและ
ใกล๎เคียงกับสถานการณ๑ความเป็นจริงเพราะในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเกิดปัญหาอุทกภัยครั้งใหญํ     
ที่นําสังเกตคือ ปริมาณน้้าฝนสูงสุดมีความแปรปรวนในแตํละปีซึ่งชี้ให๎เห็นวํา ต้าบลโปุงจะต๎องเผชิญกับ
การมีปริมาณน้้าฝนที่มากสลับกับน้้าฝนที่น๎อยซึ่งหมายถึงฤดูแล๎งนั่นเอง ในสํวนของปริมาณฝนโดยเฉลี่ย
พบวําปริมาณน้้าฝนไมํแนํนอน แตํเมื่อดูแนวโน๎มพบวํา โดยเฉลี่ยปริมาณน้้าฝนลดลงเรื่อยๆ  และเมื่อ
ประมวลผลถึงจ้านวนวันฝนตกในกลางเดือน พฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูฝนพบวํา ปีที่ควร
เฝูาระวังสถานการณ๑ภัยแล๎งมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2567 เพราะแบบจ้าลองชี้ให๎เห็นวําในปีดังกลําวจะมีฝน
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ตกเพียงแคํ 129 มิลลิเมตร ซึ่งในปี พ.ศ.2567 จะมีจ้านวนวันที่ฝนตกต่้าสุดในรอบ 34 ปี  และเมื่อ
พิจารณาดูแนวโน๎มปริมาณน้้าฝนโดยเฉลี่ย พบวํา หลังจาก ปี พ.ศ.2554 – 2555 แล๎ว พบวํา ปริมาณฝน
ตกมีน๎อยกวํา 200 มิลลิเมตร ยกเว๎นในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งปีที่เห็นแนวโน๎มวําจะเผชิญกับภาวะความแห๎ง
แล๎งเพราะมีปริมาณน้้าฝนน๎อยได๎แกํ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 ,  ปี พ.ศ. 2568 ,        
ปี พ.ศ. 2571 ,ปีพ.ศ. 2575 ,ปี พ.ศ. 2577 และปี พ.ศ. 2582 

เพราะฉะนั้น ถ๎าหากวิเคราะห๑จากแบบจ้าลองก็จะเห็นได๎วํา ต้าบลโปุง 
อ้าเภอดํานซ๎าย  จังหวัดเลย จะมีแนวโน๎มเผชิญกับภาวะความแห๎งแล๎งมากกวําการเกิดปัญหาในเรื่อง
อุทกภัยในอนาคต  ดังนั้นการปรับตัวของชุมชนจึงควรให๎ความส้าคัญกับการแก๎ไขปัญหาในเรื่องความแห๎ง
แล๎ง การขาดแคลนน้้าในการอุปโภคบริโภค การบริหารจัดการน้้าให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดในพ้ืนที่ เป็นต๎น  
ในขณะเดียวกันภัยที่เกี่ยวเนื่องจากปัญหาเรื่องน้้าปุาไหลหลากน้้าทํวมฉับพลันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได๎เชํนกัน 
โดยเฉพาะหากใช๎เกณฑ๑ในเรื่องปริมาณน้้าที่ตกมากกวํา 90 – 100 มิลลิเมตรติดตํอกันหลายวัน ก็จะพบวํา 
ในแบบจ้าลองชี้วําปีที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยน้้าปุาไหลหลากและโคลนถลํมได๎ คือ ปี พ.ศ. 2554 –         
พ.ศ. 2555 , ปี พ.ศ. 2558, ปี พ.ศ. 2560 เป็นต๎น 

5.1.2.2 ความไม่ม่ันคงด้านกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
จากข๎อมูลองค๑กรบริหารสํวนต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย ดังในข๎อ 

2.1.7 แสดงให๎เห็นวํา กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของชาวบ๎านสํวนใหญํในต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย 
จังหวัดเลย เป็นพ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติ รองมา ส.ป.ก. 4-01 และ นส.3 โดยพ้ืนที่ถือครองของต้าบลโปุงที่
ส้าคัญ ได๎แกํ พ้ืนที่ท้าการเกษตรประมาณ 37,500 ไรํ พ้ืนที่ปุาประมาณ 37,500 ไรํ และพ้ืนที่เพ่ือการ
อยูํอาศัยประมาณ 18,750 ไรํ 

ดังนั้นแสดงให๎เห็นวําพ้ืนที่ที่เป็นที่ท้ามาหากิน และอยูํอาศัยของชาวบ๎านเป็น
พ้ืนที่ที่ไมํมีเอกสารครอบครอง เป็นพ้ืนที่ที่เป็นการจับจอง และอาศัยอยูํเทํานั้น ไมํมีความมั่นคงตํอการ
น้ามาใช๎ประโยชน๑ และยํอมเกิดมีความเสี่ยงตํอการด้ารงชีวิต “การผลิตข้าวโพดของชาวบ้านในอนาคต
ส าหรับพื้นที่การเกษตรไร่ข้าวโพดของชาวบ้านผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินทางภาครัฐจะไม่รับ
ซื้อผลผลิตเข้าโพดให้ เพราะเป็นผลผลิตที่มาจากการท าลายพ้ืนที่ต้องห้าม ท าลายสิงแวดล้อม ”      
เสบียง ทองมํอม (10 กรกฎาคม 2560). สัมภาษณ๑.  

 
ข๎อมูลจาก บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จ้ากัด (มหาชน) ผู๎จัดหาวัตถุดิบอาหาร

สัตว๑ให๎กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ๑อาหาร จ้ากัด (มหาชน) ได๎สํงหนังสือแจ๎งถึงคูํค๎าหรือผู๎รวบรวมและผู๎ที่
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เกี่ยวข๎องกับการซื้อขายข๎าวโพด เลี้ยงสัตว๑ โดยผํานระบบตรวจสอบแหลํงที่มาข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ที่มีการ
รับซื้อเฉพาะพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ในการน้าใช๎ที่ดินอยํางถูกต๎องเทํานั้น โดยได๎ประกาศเริ่มในวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2559 ในเนื้อความในหนังสือได๎กลําววํา เพ่ือเป็นการแก๎ไขทุกบริบทของปัญหาที่เนื่องจาก
สภาพปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม มีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือท้าการเกษตรบนที่สูงชันที่
มีแนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี สํงผลกระทบหลากหลายมิติ ไมํวําจะเป็นทางด๎านสิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศ 
ผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟปุา การจัดการวัสดุทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูงชัน เพ่ือความมั่นคง
ทางด๎านอาหาร และแนวนโยบายแหํงความยั่งยืนในการจัดหาวัตถุดิบ (บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จ้ากัด 
(มหาชน), 2558) จากหนังสือประกาศแจ๎งเรื่องรับซื้อผลผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของบริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส 
จ้ากัด (มหาชน) ได๎ท้าให๎หมูํบ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย กลายมาเป็นอีกหนึ่งหมูํบ๎านที่ได๎รับ
ผลกระทบอยํางมาก เนื่องจากสภาพกรรมสิทธิ์ที่ดินสํวนใหญํในหมูํบ๎าน รวมทั้งที่ท้าการเกษตร เป็นที่ดิน 
ส.ป.ก.4-01 ดังนั้นการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านในอนาคตมีแนวโน๎มความเสี่ยงด๎านชํองทางในการขาย
ผลผลิตที่เห็นได๎อยํางชัดเจน 

5.1.2.3 ความเสื่อมโทรมของดินจากการผลิตข้าวโพด 
เนื่องจากที่ดินที่ใช๎ปลูกข๎าวโพดของชาวบ๎าน มีการเพาะปลูกยาวนานเป็น

ระยะเวลาติดตํอกันโดยไมํมีการพักฟ้ืนที่ดิน ประกอบมีการใช๎สารเคมีในการผลิตพืชทุกครั้งในฤดูกาลผลิต 
การใช๎สารเคมีของชาวบ๎านที่เพ่ิมความเข๎มข๎นทุกครั้งเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตจ้านวนมากตามที่ต๎องการส้าหรับ
ตอบสนองกับความต๎องการ ที่ต๎องการมีรายได๎ให๎เพ่ิมมากขึ้นของครอบครัวได๎ท้าให๎สภาพที่ดินเสื่อม
คุณภาพลงอยํางรวดเร็ว 

จากข๎อมูลโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศเกษตรกรรมยั่งยืนด๎วยศาสตร๑พระราชา
เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิตชุมชนต๎นน้้าปุาสัก การใช๎ปุ๋ยสูตรหลักเพียง N-P-K หรือ เน๎นที่ N 
เชํน ปุ๋ยยูเรีย เพียงธาตุหลักตัวเดียว ที่ชาวบ๎านเรียกสูตรปุ๋ยวํา 46–0–0 โดยไมํมีการปรับปรุงบ้ารุงดินให๎กลับมาเป็นกลาง
เลย ท้าให๎ดินมีคํากรดเบสที่ไมํเหมาะสม นอกจากจะท้าให๎พืชมีความสามารถการดูดธาตุอาหารได๎น๎อยแล๎ว ยังสํงผลท้าให๎

ดินมีแนวโน๎มของความเป็นกรดและดินมีสภาพกระด๎าง (บุญสิน พิลาบุตร, นํา 60, 2559) 
ทั้งนี้จากผลการศึกษาการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านน้้าพุงดังที่กลําวไปแล๎วใน

บทที่ 4 พบวํา ในระบบการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ชาวบ๎านได๎มีการน้าปุ๋ย และยาเคมีอยํางเข๎มข๎นมาใช๎ 
เชํน ใช๎ปุ๋ย โดยเฉลี่ยประมาณ 75 กก./ไรํ ยาฆําหญ๎าประเภทดูดซึมใช๎ฉีดพํนกํอนการเพาะปลูก คือ 
ไกลโฟเซต 48% โอโซโพรพิลแอมโมเนียม 500 มิลลิลิตร กับ อาทราซีน 90 (Atrazine) ใช๎อัตรา 300 
กรัม ทั้งสองผสมน้้า 60 - 80 ลิตร พํนบนพ้ืนที่ 1 ไรํ และประเภทยาน็อค ใช๎ฆําหญ๎าเมื่อข๎าวโพดเติบโต
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แล๎ว คือ กรัมม็อกโซน (parquet dichloride) อัตราใช๎ 150-300 ซีซี. กับ ออสก๎าร๑ มีนามีน         
(mina mine) ใช๎อัตรา 140-160 มิลลิลิตร ทั้งสองผสมน้้า 60-80 ลิตร พํนบนพ้ืนที่ 1 ไรํ และการไถ ที่
เป็นการเพาะปลูกระยะเวลาติดตํอกันยาวนาน ได๎ท้าให๎คุณภาพดินเกิดความเสื่อมโทรม ดังที่นายแดง 
(นามสมมุติ) (สัมภาษณ๑), 10พฤษภาคม 2560 เลําวํา “ในช่วงระยะปี พ.ศ. 2553-2559 พ้ืนที่ปลูก
ข้าวโพดมีการใช้ปุ๋ย แสะยาฆ่าหญ้าเป็นจ านวนมากติดต่อกันได้ท าให้ดินเสื่อมสภาพสังเกตได้จาก          
ปี พ.ศ. 2553-2557 ใช้ประมาณปุ๋ยเท่าเดิมแต่ผลผลิตลดลง แต่เมื่อเพ่ิมปริมาณปุ๋ยข้ึน ผลผลิตก็ดีข้ึนมา” 

โดยภาพรวมสามารถสรุปได๎  พ้ืนที่ท้าการผลิตของเกษตรกร ที่มีการใช๎
สารเคมีที่เข๎มข๎น โดยมีการใช๎ในจ้านวนปริมาณที่มากขึ้น ได๎สํงผลกระทบตํอโครงสร๎างธาตุอาหารของดิน
ในอนาคต ท้าให๎สภาพที่ดินการทางเกษตรของชาวบ๎านเสื่อมสภาพลง ยากตํอการแก๎ไขกํอให๎เกิดปัญหา
ตํอระบบการผลิตเป็นต๎น 

5.1.2.4 การเพาะปลูกที่ยังต้องพ่ึงพาน้้าฝน 
จากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ของบ๎านน้้าพุง ถึงแม๎จะเป็นหมูํบ๎านที่

ล๎อมรอบไปด๎วยเทือกเขา และมีสายน้้า 2 สายที่ไหลผํานหมูํบ๎านก็ตาม แตํด๎านพ้ืนที่การผลิตสํวนมากของ
ชาวบ๎านนั้นยังอยูํหํางไกลกับแหลํงน้้า การผลิตสํวนของชาวบ๎านจะเป็นการพ่ึงพาน้้าฝนมากกวํา ดังนั้น
ฤดูกาลผลิตจึงเป็นการท้าเกษตรแบบฤดูกาลที่ท้ากันเพียงชํวงระยะเวลาเดียวของปีเป็นหลัก ซึ่งการท้า
เกษตรในลักษณะแบบนี้ไมํตํางไปจากการท้าเกษตรแบบในอดีตที่ “รออาศัยน้้าฟูาน้้าฝน” เพ่ือชํวยให๎
เมล็ดพันธุ๑พืชแตกงอกเจริญเติบโตงอกงามได๎ผลผลิต แตํข๎อเสียคือ ท้าให๎เกิดความไมํแนํนอนในการผลิตมี
ความเสี่ยงกับการผลิตที่พ่ึงพาฤดูกาลเป็นหลัก ยํอมมีความเสี่ยงที่เหนือการควบคุมที่เกิดขึ้นได๎เสมอใน
ตลอดฤดูกาลผลิต  

ในชํวงระยะเวลาผํานมาของ 2-3 ปี คือ ในชํวงปี พ.ศ. 2557 – 2559 การตก
ของฝนมีลักษณะทิ้งชํวง โดยเฉพาะระหวํางเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม ที่เกิดให๎เห็น ซึ่งเป็นปรากฏการเปลี่ยนแปลง
ฤดูกาล ในชํวงปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่มีการทิ้งชํวงของฝนยาวที่สุดในระยะของ 2-3 ปี ฝนได๎หยุดตกเป็นเดือน สํงผลท้าให๎
การเจริญเติบโตของพืชช๎า ข๎าวโพดขาดน้้า เสบียง ทองมํอม (10 กรกฎาคม 2560). สัมภาษณ๑. 

นอกจากนี้ปริมาณน้้าฝนที่ได๎ตกมาแตํละปีผํานมานั้นได๎เกิดมีการผันผวน ตก
ไมํตรงตํอฤดูกาล ปริมาณน้้าฝนไมํสม่้าเสมอมีทั้งตกในปริมาณมาก และปริมาณน๎อย ดังในภาพที่ 5.3    
ได๎แสดงให๎วํา ในชํวงปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2560 จ้านวนปริมาณน้้าฝนมีทั้งสูงมาก และต่้ามากเชํนกัน   
ซึ่งสามารถน้ามาจัดท้าเป็นตารางได๎ดังตํอไปนี้  
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ตารางที่ 5.2 
 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกในช่วงปี พ.ศ. 2552- พ.ศ. 2560 
  ชํวงปี พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2560 

หัวหนํวย (มิลลเิมตร) 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
จ้านวนปริมาณน้้าฝน  163.9 66.27 118.02 656.14 56.74 39.62 178.97 110.6 258.5 

หมายเหตุ. จาก  การศึกษาการคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคตจากการใช้แบบจ าลองระบบภูมิอากาศของ
โลก (Global Climate Models: GCMs) และใช้วิธีการลดขนาด (downscaling) โดยใช้วิธีการของ
แบบจ าลองการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค (Regional Climate Model: RCMs), โดย สักไช 
บูบผาไกสอน, 2560. 

จากจ้านวนปริมาณน้้าฝนในตารางที่  5.2 ได๎สะท๎อนให๎ เห็นวําในชํวง          
ปี พ.ศ. 2552- พ.ศ. 2560 ได๎มีจ้านวนปริมาณน้้าฝนตกท่ีแตกตํางกัน มีทั้งจ้านวนฝนที่ตกในปรมาณหลาย
ร๎อยมิลลิเมตรตํอปีนั้น คือ ปี พ.ศ. 2555 มีจ้านวน 656.14 มิลลิเมตรตํอปี ซึ่งแสดงให๎เห็นวําปีดังกลําวได๎
เกิดผลกระทบตํอไรํข๎าวโพด ฝนตกหนักเกิดมีน้้าปุาไหลแรงพัดพืชชาวบ๎านเสียหาย แตํมาในปี พ.ศ. 2557 
ปริมาณน้้าฝนกับตกน๎อยมากมีเพียงจ้านวน 39.62 มิลลิเมตรตํอปี ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําเกิดความแห๎งแล๎ง
ขาดฝน ผลผลิตพืชผลตกต่้า พืชขาดน้้าในการเจริญเติบโต   

5.1.2.5 ด้านโรค และแมลงที่เกิดกับพืช 
ปัญหาด๎านโรค และแมลงที่เกิดขึ้นกับข๎าวโพด ซึ่งโรคที่สามารถท้าความ

เสียหายให๎กับข๎าวโพดมีหลายชนิดด๎วยกัน และเกิดที่สํวนตําง ๆ ทั้งที่ใบ ล้าต๎น กาบใบ เมล็ด และอ่ืน ๆ 
แตกตํางกัน นอกจากนี้อาจเกิดในชํวงระยะการเจริญเติบโตที่แตกตํางกันอีกด๎วย ความเสียหายของพืชจาก
โรค นอกจากจะขึ้นกับชนิดของโรคที่เป็นแล๎ว  ยังขึ้นกับความรุนแรงของการเป็นโรคด๎วย และสามารถ
เกิดข้ึนได๎เม่ือไรก็ได๎ ในสภาพการแปรปรวนของอากาศที่ไมํสามารถคาดเดาได๎วําจะเกิดมากน๎อยกับพืชใน
ลักษณะใดบ๎าง เชํน โรคใบไหม๎  เซ้ือราตาด้า โรคผักเนํา และนอกจากนี้ยังมีแมลงศัตรูพืช หนู ปลวก มอด 
ที่สร๎างผลเสียหายให๎กับผลผลิตของชาวบ๎าน 

ในชํวง ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 ชํวงที่ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑เป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่เฟ่ืองฟู สร๎างรายรับให๎กับครัวเรือนเกษตรกรจ้านวนมาก ท้าให๎เกษตรชาวบ๎านมีความสุขมีรอยยิ้ม 
นอกจากข๎าวโพดจะราคาดีแล๎ว รัฐบาลยังมีการประกันราคาให๎กับครัวเรือนเกษตรกร มีการเปิดให๎
ลงทะเบียนประกันพืชผล มีการจํายเงินชดเชยให๎กับครอบครัวที่ขายผลผลิตได๎ราคาต่้ากวําถังละ        
100 บาท หรือ 6.6 บาท/กก. แตํการท้าไรํข๎าวโพดในชํวงดังกลําว ได๎เกิดโรคระบาดของข๎าวโพดขึ้น เชํน 
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โรคใบไหม๎ โรคเซื้อราเมล็ดด้า โรคฝักเนํา เป็นต๎น ซึ่งโรคดังกลําวอาจมาพร๎อมกับพันธุ๑ข๎าวโพดใหมํๆ      
ที่มีการผลิตออกมาจ้านวนมาก จากในชํวงที่ราคาผลผลิตดี อยํางไรก็ตามแม๎จะมีโรคระบาดบ๎างในบางไรํ
ของชาวบ๎าน แตํด๎วยชาวบ๎านมีประกันราคาพืชผลท้าให๎ได๎รับผลกระทบน๎อย นายแดง (นามสมมุติ).          
(10 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ๑.  

ข๎อมูลจากส้านักงานการวิจัยการเกษตร (องค๑การมหาชน) ได๎อธิบายถึง 
ลักษณะของโรคของข๎าวโพด ได๎แกํ โรคกลําวคือ (1) โรคใบไหม๎แผลเล็ก (Southern or Maydis 
LeafBlight) เป็นโรคของข๎าวโพดทีมีการระบาดอยูํในประเทศไทยเสมอทุกปี และได๎มีการระบาดเพ่ิมมาก
ขึ้นในหลายพ้ืนที่ โดยจะความรุนแรงนั้นขึ้นกับข๎าวโพดสายพันธุ๑แท๎ ลักษณะอาการ ระยะแรกจะเกิดจุด
เล็กๆสีเขียวอํอนฉ่้าน้้า ตํอมาจุดจะขยายออกตามความยาวของใบ โดยจ้ากัดด๎านกว๎างของแผลขนานไป
ตามเส๎นใบตรงกลางแผลจะมีสีเทาขอบแผลมีสีเทา น้้าตาล ขนาดของแผลไมํแนํนอนแผลที่ขยายใหญํ
เต็มที่มีขนาดกว๎าง 6-12 มิลลิเมตร และยาว 6-27 มิลลิเมตรในกรณีที่ใบข๎าวโพดเป็นโรครุนแรงแผลจะ
ขยายตัวรวมกันเป็นแผลใหญํ และท้าให๎ใบแห๎งตายในที่สุดอาการของโรคเมื่อเกิดในต๎นระยะกล๎าจะ
เกิดข้ึนพร๎อมๆ กันทุกใบอาจจะเหี่ยว และแห๎งตายภายใน 3-4 สัปดาห๑หลังปลูกแตํถ๎าเกิดกับต๎นแกํอาการ
จะเกิดบนใบลํางๆ กํอน แล๎วลามไปหาต๎นกาบใบ ฝักและเมล็ด (2) โรคต๎นฝัก และเมล็ดเนําเกิดจากเซื้อ   
ดิโพลเดีย (Diplodia Stalk Kernel and Ear Rot) เป็นโรคที่สร๎างความเสียหายให๎แกํข๎าวโพดเป็นอยําง
มาก โรคจะชอบเกิดกับลักษณะฤดูกาลปลูกที่ฝนตกชุก เป็นสาเหตุของโรคนี้เกิดจากเซื้อรา ลักษณะ
อาการ เมื่อข๎าวโพดออกใหมํเริ่มติดฝักหลายสัปดาห๑ พืชจะมีอาการเหี่ยวแห๎งและตายทันที โคนต๎นมีสี
น้้าตาลหรือเหลืองซีด กลวง หักล๎มงําย เนื้อเยื่อภายในถูกยํอยสลายกลวงเป็นโพรง  เหลือเพียงทํอน้้าทํอ
อาหารบางสํวน เซ้ือราจะท้าให๎เม็ดเป็นสีกลมด้าเล็กๆ บริเวณใกล๎ข๎อของล้าต๎น เรียกวํา pycnidia และยัง
อาจพบเส๎นใยสีขาว เซ้ือเข๎าท้าลายจะมีสีซีด หรือเหลืองแบบฟางข๎าว ถ๎าโรคเข๎าท้าลายภายในสองสัปดาห๑
หลังจากออกฝักใหมํ ฝักจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอมน้้าตาล ยุบตัวและเนํา ฝักที่ถูกท้าลายมีขนาดเล็กตั้งตรงติด
แนํนกับเปลือกเนื่องจากเส๎นใยเซื้อราปก คลุมไว๎ พบจุดเล็กกลมกระจายทั่วทั้งฝัก เมล็ด และซังข๎าวโพด 
ฝักที่ไมํแสดงอาการแตํถูกท้าลายจะพบเส๎นใยเซื้อราที่เมล็ด การเข๎าท้าลายเริ่มจากฐานของฝักไปสูํปลาย
ฝัก บางครั้งพบการงอกของเมล็ดกํอนแกํ (เอกสารวิชาการ โรคข๎าวโพดและการปูองกันก้าจัด ออนไลท๑)  

จากข๎อมูลส้านักงานการวิจัยการเกษตร (องค๑การมหาชน) พบวํา ในการ
เพาะปลูกข๎าวโพดลี้ยงสัตว๑เป็นพืชเศรษฐกิจนั้น ต๎องพบกับความเสี่ยงจากการเกิดโรคเสมอ ซึ่งโอกาสใน
การเกิดของโรคตํอระบบการผลิตข๎าวโพดนั้นจ้าแนกออกได๎ 3 ลักษณะ ได๎แกํ (1) สายพันธุ๑ที่น้ามาปลูก 
(2) สภาพอากาศ และ (3) ปริมาณน้้าฝน 
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นอกจากนี้ยังรวมถึงปัญหาจากการมีศัตรูพืชระบาดเป็นจ้านวนมาก เชํน 
จ้าพวกหนู ปลวก และแมลงมอด เมื่อข๎าวโพดถูกท้าลายจากศัตรูพืชประเภทใดหนึ่งแล๎ว ความเสียหายเริ่ม
ตามมา จากการที่ผู๎วิจัยเข๎ารํวมกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตกับชาวบ๎าน สิ่งหนึ่งที่ผู๎วิจัยพบเห็นบํอยมาก
ในชํวงการท้ากิจกรรมในไรํ คือ ผลผลิตข๎าวโพดถูกท้าลายจากศัตรูพืช เมื่อชาวบ๎านเก็บเกี่ยวผลผลิตลําช๎า 
โดยล้าต๎นของข๎าวโพดสํวนบริเวณโคนต๎นมักจะถูกปลวกกัดกิน และฝักข๎าวโพดที่ตกตามพ้ืนดินก็ถูกกัดกิน
ด๎วยปลวก และหนูเป็นจ้านวนมาก สํวนฝักที่อยูํตามล้าต๎นก็มักจะถูกท้าลายเจาะกินเมล็ดจากแมลงมอด  
ซึ่งแม๎การเก็บเกี่ยวจะเสร็จและน้าไปเก็บรักษาแล๎ว แมลงมอดยังคงเจาะกินได๎ จนท้าให๎ชาวบ๎านต๎องฉีด
พํนยาปูองกันไว๎ทุกครั้งที่น้าผลผลิตมาเก็บ เพ่ือปูองกันการท้าลายของมอด เพ่ือรักษาผลผลิตเพ่ือรอให๎ได๎
จ้านวนมาก หรือทั้งหมดจึงขาย  
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            ภาพ ก ปลวกกัดกิน 1     ภาพ ข ปลวกกัดกิน 2 

   
                    ภาพ ค มอดกัดกิน               ภาพ ง หนูกัดกิน 

ภาพที่ 5.4 ผลผลิตถูกท้าลายจากศัตรูพืช. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560. 
 

จากภาพ ก และภาพ ข เป็นภาพผลผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎านที่ถูก
ปลวกกัดกินเมล็ดของผลผลิต สํวนภาพ ค เป็นภาพที่ชี้ให๎เห็นถึงการท้าลายของแมลงมอดด๎วยการกัดเจาะ
กินเมล็ดของข๎าวโพด และภาพ ง เป็นภาพที่ถูกกัดกินเชํนเดียวกัน  

5.1.2.6 ด้านแรงงานในการผลิต 
นอกจากจะมีความเสี่ยงด๎านการผันผวนของภูมิอากาศ ความไมํมั่นคงของ

พ้ืนที่ท้าการผลิต ลักษณะทางด๎านที่ดินท้าการผลิต ปัญหาของการพ่ึงพาน้้าฝน และโรคแมลงที่เกิดเป็น
ปัจจัยที่สร๎างความเสี่ยงแกํการผลิตทางการเกษตรแล๎ว สิ่งหนึ่งที่พบ และเป็นปัญหาตํอการผลิตเชํนกัน คือ 
แรงงานในภาคการผลิต 
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ส้าหรับการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชุมชนบ๎านน้้าพุง ในชํวงระยะเวลาที่
ราคาขายของพืชผลตกต่้าลง ได๎สร๎างปัญหาแกํระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ท้าให๎เกษตรกร
ไมํกล๎าที่จะกู๎เงินทุนเพ่ือมาลงทุนในการจ๎างแรงานการเก็บเกี่ยว สํงผลท้าให๎การเก็บเกี่ยวผลผลิ ตลําช๎า
ออกไป ถึงแม๎วําชุมชนจะมีการเอาแรงงานกันในภาคการเก็บเกี่ยวหรือในภาคสํวนตํางๆ ของระบบการ
ผลิตก็ตาม แตํแรงงานหลักในหมูํบ๎านที่มี ก็ไมํเพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตให๎ทันตามชํวงฤดูกาล จาก
การศึกษาในภาคสนามผู๎วิจัยพบวํา ในชํวงระยะปี พ.ศ. 2560 ชาวบ๎านขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว
มาก ซึ่งสะท๎อนได๎จากการที่ชํวงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวบ๎านต๎องขยายออกมาจนถึง
เดือนเมษายน แตํก็ยังไมํสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎เสร็จ ในขณะที่โดยปกติชาวบ๎านต๎องเก็บเกี่ยวให๎แล๎ว
เสร็จในเดือนกุมภาพันธ๑ หรือช๎าสุดในเดือนเมษายน 

จากระบบการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านน้้าพุงในปีนี้ อยูํในชํวงที่มีกระแสวํา
กลุํมบริษัทยักษ๑ใหญํในเครือของ ชีพี. มีการลดจ้านวนรับซื้อข๎าวโพดภายในประเทศลง แตํมีการเพ่ิมการ
น้าเข๎าข๎าวโพดจากประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน ลาว กัมพูชา และเมียนมาร๑ เป็นต๎น พร๎อมทั้งกระแสขําวที่
สังคมได๎พูดกันวํา ในอนาคตกลุํมบริษัทใหญํจะรํวมมือกับรัฐบาลออกนโยบายรับซื้อเฉพาะข๎าวโพดที่ปลูก
ในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์การใช๎ที่ดินเทํานั้น ด๎วยระบบการตรวจสอบแหลํงที่มากํอนการซื้อผลผลิตทุกครั้ง 
ลักษณะดังกลําวได๎ท้าให๎เศรษฐกิจข๎าวโพดตกต่้าลง ชาวบ๎านต๎องรับชะตากรรมการขาดทุน เป็นหนี้ 
ถึงแม๎วําในหมูํบ๎านจะยังมีวัฒนธรรมการเอาแรงงานชํวยเหลือกันในภาคการเกษตรก็ตาม แม๎จะสามารถ
ชํวยแบํงเบาภาระทุนไปบ๎างในบางสํวน แตํก็ไมํสามารถตอบสนองตํอแรงงานในการเก็บเกี่ยวได๎ทันฤดูกาล
ได๎ เนื่องจากจ้านวนแรงงานในหมูํบ๎านมีจ้านวนมาก แตํเมื่อเทียบกับจ้านวนพ้ืนที่ท้าการเกษตรแล๎ว 
จ้านวนแรงงานดังกลําวยังไมํเพียงพอ ท้าให๎เกษตรกรบางครัวเรือนยอมทิ้งผลผลิตไป เมื่อเก็บไมํทันตาม
ฤดูกาล บวกกับมีฝนตกลงมาในชํวงต๎นปีของฤดูฝน นายสอน (นามสมมุติ), สัมภาษณ๑, 5 พฤษภาคม 
2560 

กลําวโดยสรุปความเสี่ยงที่กํอเกิดขึ้นความไมํมั่นคงในการผลิตข๎าวโพดของ
ชาวบ๎านบ๎านน้้าพุง ได๎แกํ (1) ความเสี่ยงปัจจัยด๎านราคาผลผลิตที่ไมํมีความแนํนอน (2) ความเสี่ยงด๎าน
พ้ืนที่การผลิตที่ไมํมีเอกสารสิทธิ์ใช๎ที่ดิน สํงผลกระทบตํอระบบแหลํงจ้าหนํายขายผลผลิตข๎าวโพด  (3) 
ความเสี่ยงตํอการเกิดโรคเซ้ือรา และศัตรูท้าลายพืช (4) ความเสี่ยงตํอการเสื่อมโทรมคุณภาพของที่ดิน (5) 
ความเสี่ยงด๎านสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง (6) ความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในลักษณะ
พ้ืนที่ใหญํ (7) ความเสี่ยงด๎านทุน และแรงงาน ที่เป็นผลกระทบตํอระบบการผลผลิต โดยเฉพาะปัจจัยด๎าน
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ราคา ได๎ท้าให๎ชาวบ๎านน้้าพุงเริ่มตระหนักถึงปัญหาดังกลําว และเริ่มที่จะปรับตัวเพ่ือความอยูํรอด        
ดังรายละเอียดที่ก้าลังจะกลําวถึงในสํวนตํอไป  

 
5.2 กลยุทธ์การปรับตัวการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านน้้าพุง 

 
จากการท้าไรํข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑เป็นอาชีพหลัก ได๎ท้าให๎ชาวบ๎าน เกษตรกรผู๎ผลิตผลผลิตทาง

การเกษตรของบ๎านน้้าพุง พบกับปัญหาหลายอยํางในชํวงระยะเวลาที่ผํานมา ไมํวําจะเป็นชํวงที่ผลผลิตดี 
ขายได๎ราคาดี สภาพภูมิอากาศอ้านวยความสะดวก เกษตรกรมีความสุขกับสิ่งได๎รับตอบแทนกลับมาจาก
ความเหนื่อยล๎าที่เสียไป เชํน มีรถยนต๑ รถมอเตอร๑ไซค๑ รถอีแต็ก และเครื่องใช๎สิ่งอ้านวยความสะดวกตํางๆ 
ทั้งในครัวเรือน และในการท้าเกษตร ซึ่งสิ่งตํางๆ เหลํานี้ได๎มาจากการเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตจ้านวนมากขึ้น  
แตํก็ตามมาด๎วยหนี้สินที่มีมากขึ้น แตํในปัจจุบันปัญหาที่ชาวบ๎านพบมากคือ ปัญหาผลผลิตที่ตกต่้าลง 
ประกอบกับราคาขายผลผลิตก็ตกต่้าด๎วยเชํนเดียวกัน ความสุขที่เคยเกิดขึ้นจึงคํอย ๆ หายไป ทุกครั้งที่
ชาวบ๎านประสบปัญหา สิ่งที่ได๎รับกลับมาคือ ความกังวลในเรื่องหนี้สินที่ได๎กู๎มาลงทุนในท้าการเกษตร
เชิงเดี่ยวอยํางไรํข๎าวโพดปีตํอปี 

ด๎วยเหตุนี้ จากชุดประสบการณ๑การท้าไรํข๎าวโพดมาหลายครั้ง และการได๎พบกับปัญหาตําง 
ๆ ซ้้าๆ ได๎ท้าให๎ครอบครัวชาวบ๎านมีการปรับตัว โดบเริ่มที่จะมีการเรียนรู๎และแสวงหาความรู๎ใหมํๆ มี
การศึกษาแลกเปลี่ยนชุดความรู๎กันมากขึ้น ทั้งภายในชุมชน และนอกชุมชน ปรับเปลี่ยนแนวความคิดเพ่ือ
ลดความเสี่ยงของการผลิตพืชผลทางการเกษตร ซึ่งผู๎วิจัยได๎พบวํา เกษตรกรมีการปรับตัวทั้งในเรื่องของ
การผลิต การปรับตัวด๎านระบบการจ้าหนําย การปรับตัวด๎านแรงงาน และการปรับตัวด๎านทุน ดังที่มี
รายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 กลยุทธ์การปรับตัวด้านการผลิต 
ในระยะผํานมาของการผลิตการเกษตรของหมูํบ๎าน เป็นการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว

เป็นจ้านวนมาก ผํานระยะเวลามายาวนาน ชาวบ๎านสํวนมากในหมูํบ๎านมีอาชีพเป็นเกษตรกร ทั้งท้าไรํ ท้า
สวน ท้านา เป็นหลักเพ่ือการเลี้ยงชีพ สร๎างรายได๎สูํครอบครัว และเพ่ือตอบสนองด๎านความต๎องการวัตถุ
สิ่งอ้านวยตํางๆ ทางสังคม การผลิตการเกษตรได๎กลายเป็นสํวนส้าคัญตํอครอบครัวแตํละครอบครัวใน
ชุมชนมาก โดยลักษณะพิเศษการท้าไรํของชาวบ๎านจะท้าด๎วยกันเป็นกลุํมจ้านวนหลายครัวเรือน ด๎วยมี
ความเชื่อวําการท้าหลายๆ คน หลายๆ ครอบครัวจะชํวยเป็นเพ่ือนในการปรึกษาแลกเปลี่ยนปัญหา
ประสบการณ๑ด๎วยกัน และเพ่ิมความมั่นคงทางด๎านตลาด การปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้นของหลายๆ 
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ครอบครัวนั้น ได๎กํอให๎เกิดผลเสียตามมา เพราะเมื่อผลผลิตมีจ้านวนมากขึ้น เมื่อราคาผลผลิตตกต่้าลง 
สํงผลท้าให๎รายได๎ที่ได๎รับไมํมีความม่ันคง เมื่อเป็นเชํนนั้นได๎ท้าให๎ชาวบ๎านเกิดการตื่นตัวในการหาชํองทาง
เพ่ือให๎ครอบครัวมีแหลํงรายรับที่สมดุลกับรายจําย และสามารถมีเงินเก็บส้าหรับไว๎ใช๎ในการลงทุน มีเงิน
เพียงพอที่จะใช๎จํายในครัวเรือน ทั้งนี้ผู๎วิจัยพบวํา ชาวบ๎านได๎มีการปรับตัวในเรื่องของการผลิต 2 รูปแบบ 
ได๎แกํ การสร๎างความหลากหลายในการผลิตภาคเกษตร และการสร๎างความหลากหลายนอกภาคเกษตร
กลําวคือ 

5.2.1.1 การสร้างความหลากหลายในการผลิตภาคเกษตร 
ระบบของการปลูกพืชไรํแบบเชิงเดี่ยวที่ผํานมาได๎ท้าให๎ชาวบ๎านได๎เรียนรู๎ถึง

ความไมํมั่นคงทางด๎านผลผลิต และราคาผลผลิต จากประสบการณ๑ในหลายครั้งที่ผํานมาของการผลิตพืช
ไรํ ราคาผลผลิตที่ไมํสมเหตุสมผลกับความเหนื่อยล๎า และระยะเวลาที่เสียไป จากปัญหาดังกลําวได๎
กลายเป็นผลดีที่ ท้าให๎ชาวบ๎านเกิดชุดของประสบการณ๑ใหมํที่กระตุ๎นให๎ตัวชาวบ๎านเองเกิดการเรียนรู๎ที่จะ
ปลูกพืชใหมํๆ และหลากหลายชนิดเพ่ิมมากขึ้น ท้าให๎เกิดความกล๎าที่จะทดลอง กล๎าเปลี่ยน และเกิดมี
ความเชื่อมั่นมากขึ้น กล๎าที่จะผสมผสานความรู๎ ภูมิปัญญา การทดลองและการปฏิบัติด๎านการเกษตรมา
ประยุกต๑ให๎เกิดเป็นประโยชน๑จากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตรและเกษตรกรรมอยําง
ยั่งยืน ในการปลูกพืชที่หลากหลายในไรํนา ในหมูํบ๎านตัวเอง เพ่ือเป็นการปูองกัน รับประกันของความ
มั่นคงของรายได๎ที่จะเข๎ามาสูํครัวเรือน เป็นการลดอัตราความเสี่ยงของการสูญเสียผลผลิต และเพ่ื อให๎
รายได๎ให๎ดีมากขึ้นกลําวคือ 

การสร๎างความหลากหลายในไรํนาหรือในพ้ืนที่ท้ามาหากินของบ๎านนั้น เป็น
วิธีการปรับตัวรูปแบบหนึ่งที่ชาวบ๎านได๎น้ามาใช๎ส้าหรับการปรับตัวในชํวงระยะที่เศรษฐกิจตกต่้าลง ท้าให๎
ราคาพืชผลหลายประเภทตกต่้าลงไปด๎วย ชาวบ๎านจึงได๎มองเห็นเป็นโอกาสในการปูองกัน รับประกันการ
ได๎มาซึ่งรายได๎ในรูปแบบของการสร๎างความหลากหลายในการผลิต ซึ่งเป็นที่ต๎องการของตลาด และกลุํม
คนในท๎องถิ่น โดยผู๎วิจัยพบวําชาวบ๎านได๎สร๎างความหลากหลายในไรํนาของตนเองใน 7 ลักษณะด๎วยกัน 
ได๎แกํ (1) การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่หลากหลายขึ้น (2) การปลูกพืชผสมผสาน (3) การท้าเกษตรผสมผสาน 
(4) การปรับเปลี่ยนพันธุ๑พืช (5) การจัดตั้งรวมกลุํมไม๎ผลเพ่ือสํงเสริมปลูกพืชที่หลากหลายมากขึ้น  (6) 
การเชําพ้ืนที่เพ่ือผลิตพืชให๎หลากหลายขึ้น และ (7) การรับจ๎างในภาคการเกษตร ซึ่งแตํละลักษณะมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่หลากหลายขึ้น พืชเชิงเดี่ยวที่ชาวบ๎านปลูก ได๎แกํ 
ข๎าวโพด มันส้าปะหลัง ขิง หอมญี่ปุุน เสาวรส การปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือปลูกข๎าวโพดให๎มา กขึ้น 
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ประกอบด๎วย 2 รูปแบบด๎วยกันคือ การเพ่ิมหรือขยายจ้านวนเนื้อที่การผลิตให๎มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมทั้ง
จ้านวนต๎นทุน เนื้อที่ เมล็ดพันธุ๑ของข๎าวโพดให๎มากขึ้นกวําเดิม การขยายพ้ืนที่ให๎มากขึ้น และรูปแบบ
ตํอมาเป็นการเพ่ิมความหลากหลาย และจ้านวนชนิดพันธุ๑พืชเชิงเดี่ ยวให๎มากขึ้น จาก 1 ชนิดพันธุ๑เป็น     
2 - 3 ชนิดพันธุ๑ เชํน การปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ มันส้าปะหลัง ขิง เสาวรส หอมญื่ปุุน เพ่ือเป็นการ
รับประกันแหลํงรายได๎ 

 

  
ภาพ ก ปลูกข๎าวโพด          ภาพ ข ปลูกมันส้าปะหลัง 

  
    ภาพ ค ปลูกขิง        ภาพ ง ปลูกหอมญี่ปุุน 

ภาพที่ 5.5 ภาพชนิดพันธุ๑พืชเชิงเดี่ยวที่ชาวบ๎านเพาะการปลูก. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560. 
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2. ปลูกพืชผสมผสาน เป็นการท้าเกษตรผสมผสานในการปลูกพืชที่มีการ
อาศัยพ่ึงพาซึ่งกัน และกัน เป็นระบบการเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตหลาย ๆ กิจกรรม เพ่ือตอบสนองตํอ
การบริโภคหรือลดความเสี่ยงจากราคา เป็นวิธีท้าการเกษตรที่ชาวบ๎านน้้าพุงใช๎ในการเพาะปลูกพืชหลาย
ชนิดอยูํพ้ืนที่เดียวกัน โดยทั่วไปเป็นการปลูกเพ่ือใช๎บริโภคในครัวเรือน ท้าแคํพอกินพอใช๎ ท้าโดยสมาชิก
ในครวัเรือน แตํเมื่อเหลือจึงขาย ท้าให๎ชาวบ๎านสามารถมีชีวิตอยูํได๎อยํางพอเพียง  หลักส้าคัญของการผลิต
แบบนี้คือ  การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  ลดการใช๎สารเคมีการเกษตรหรือใช๎แนวทางเลือกอ่ืนในการ
ปูองกันก้าจัดศัตรูพืช ซึ่งเกิดประโยชน๑แกํเกษตรกรท้าให๎มีงานท้าตลอดปี มีรายได๎พอเลี้ยงครอบครัวและ
ลดปัญหาการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากออกจากพ้ืนที่ การปลูกพืชแบบผสมผสาน ที่ชาวบ๎านได๎มีการท้ากัน
เป็นสํวนมาก เชํน 

การปลูกกล๎วยผสมกับพืชชนิดอ่ืนๆ เชํน มะเขือพวง มะละกอ เงาะ ลิ้นจี่ 
มะขาม ทุเรียน ฝรั่ง ไผํ โดยในที่นี้ชาวบ๎านบ๎านน้้าพุงเลือกที่จะใช๎กล๎วยเป็นพืชพ่ีเลี้ยงหลักในการปลูกพืช
ให๎ผล เนื่องจากให๎ผลดี ต๎นกล๎วยจะเป็นพืชที่ให๎รํมเงาดี ดูดซับน้้าได๎ดี รักษาความชื้นของดินได๎ดี กล๎วย
เมื่อมีอายุได๎เพียง 8 เดือนก็สามารถให๎ผลผลิตได๎ สร๎างรายรับให๎กับครอบครัว และกล๎วยเป็นผลไม๎ที่คน
นิยมกิน ตลาดมีความต๎องการ ดังเชํนครอบครัวของพ่ีนัด (8 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ๑. ที่จากเมื่อ
กํอนที่ได๎ออกจากบ๎านไปท้างานรับจากรายวันที่กรุงเทพ (ขับรถแท็กซี่) และได๎กลับมาท้าไรํข๎าวโพดอยูํ
บ๎านก็เป็นเวลานาน เป็น 10 กวําปีแล๎ว แตํการท้าไรํข๎าวโพดก็ไมํได๎ท้าให๎มีฐานะดีขึ้น บางปีได๎ บางปี ก็
ขาดทุนไมํมีรายรับแนํนอน จึงหันมาปลูกกล๎วยผสมผสานกับมะเขือพวง กล๎วยประมาณ 300 หลุม มะเขือ
พวงประมาณ 200 ต๎น ซึ่งปลูกมาได๎เกือบปีแล๎ว ปัจจุบันขายกล๎วยและมะเขือพวง ได๎อาทิตย๑ละ     
1,000 – 1,500 บาท เป็นแหลํงรายรับที่ดีให๎กับครอบครัว 

นอกจากนี้ชาวบ๎านยังได๎ เริ่มหันมาปลูกพืชผสมผสานกันมาขึ้น และ
หลากหลายขึ้น โดยได๎มีการน้าชนิดพันธุ๑ใหมํๆ เข๎ามาปลูก เพ่ือตอบสนองการบริโภคตามท๎องตลาด เชํน 
มีการน้าพันธุ๑เมล็ดผักหวานปุามาปลูก น้าเอาอีลอกมาปลูก ซึ่งเป็นพืชผักปุาที่มีราคาการซื้อขายกันสูง
พอสมควร กิโลกรัมละ 100 – 400 บาท  
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       ภาพ ก ปลูกกล๎วยผสมมะเขือพวง   ภาพ ข ปลูกกล๎วยผสมทั้งไม๎ผลยืนต๎นและพืชล๎มลุก 
ภาพที่ 5.6 การปลูกกล๎วยผสมกับพืชชนิดอ่ืน. โดย สักไช บูบผาไกสอน, 2560. 
 

ภาพที่ 5.6 แสดงให๎เห็นถึงการปรับตัวด๎านการเพาะปลูกพืชของชาวบ๎าน    
มีทั้งการปรับตัวด๎วยการปลูกกล๎วยกับพืชให๎ผลประเภทล๎มลุกหรือพืชระยะสั้น เชํน ภาพ ก แสดงการปลูก
กล๎วยกับมะเขือพวง และภาพ ข แสดงรูปแบบการปรับตัวด๎วยการปลูกกล๎วยกับไม๎ยืนต๎น อาทิ กล๎วยกับ
มะขาม มํวง เงาะ ทุเรียน เป็นต๎น หรือการปลูกพริกไทยผสมกับต๎นลิ้นฟูา (เพกา) เป็นระบบการปลูกที่มี
การเกื้อกูล พ่ึงพากัน เป็นการปลูกโดยใช๎ต๎นลิ้นฟูาเป็นแทนเป็นเสาให๎กับเครือพริกไทยเพ่ือเกาะอาศัยใน
การเจริญเติบโต ให๎ผลผลิต สํวนต๎นลิ้นฟูาก็จะได๎ประโยชน๑จากการดูดปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่ใสํให๎ต๎น
พริกไทย ซึ่งโดยรวมสุดท๎ายก็ได๎ผลผลิตจากทั้ง 2 อยํางด๎วยกัน 

3. การท้าเกษตรผสมผสาน เป็นระบบเกษตรผสมผสานที่เป็นระบบ
การเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว๑ตําง ๆ ชนิดอยูํในพ้ืนที่เดียวกันภายใต๎การเกื้อกูลให๎
ประโยชน๑ตํอกัน และกันอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยูํรวมกันระหวํางพืช สัตว๑ และ
สิ่งแวดล๎อม เป็นการอยูํรวมกันในรูปความสัมพันธ๑ระหวํางพืชกับสัตว๑ เชํน การเลี้ยงวัวในพ้ืนที่การเกษตร 
การเลี้ยงสุกรบนบํอปลา การท้าบํอปลาในนาข๎าว เป็นต๎น ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่สร๎างรายรับให๎แกํ
ครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนที่สะท๎อนให๎เห็นถึงชํองทางรูปแบบของการปรับตัวของชาวบ๎านที่ไมํเคยหยุด
นิ่ง และมีการศึกษาเรียนรู๎รูปแบบ ชํองทางการพ่ึงตัวเองในการเกษตร ดังกรณี พํอตาพร มีการเลี้ยงวัวใน
พ้ืนที่การเกษตร สวนปลูกพืชไม๎ผล ด๎วยวิธีการเลี้ยง 2 แบบทั้ง แบบอยูํกับที่ และแบบนอกพ้ืนที่ สํวนกรณี
พํออม ที่มีการเลี้ยงปลาในนาข๎าว และการเลี้ยงสุกรในพ้ืนที่นาข๎าวของยายแก๎ว 
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4. การปรับเปลี่ยนแนวพันธุ์ อีกเทคนิคหนึ่งของการปรับตัวที่ชาวบ๎านนิยม
ท้ากันหลายๆ ครั้งในการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ คือ การปรับเปลี่ยนชนิดพันธุ๑ตามกระแสของผลผลิตที่
ให๎ผลรับดี ตามค้าล้้าลือ และการแนะน้าของเกษตรกรด๎วยกัน ท้าให๎ชาวบ๎านมักที่จะปรับเปลี่ยนเมล็ด
พันธุ๑ในการปลูกทุกๆ ปี และเหตุผลทั้งหมดของการเปลี่ยนคือ การต๎องการผลผลิตที่มากขึ้น เพ่ือจะขายได๎
เงินเพ่ิมข้ึน 

5. การจัดตั้งรวมกลุ่มไม้ผลเพื่อส่งเสริมปลูกพืชที่หลากหลายมากขึ้น เป็น
อีกแนวความคิดหนึ่งของชาวบ๎านกลุํมหนึ่งที่ต๎องการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตให๎มีความมั่นคงขึ้น โดย
น้าพามาสูํการจัดตั้งกลุํมไม๎ผลขึ้น เนื่องการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎านน้้าพุงในผํานมา            
ได๎กํอให๎เกิดมีปัญหาตามมาที่เห็นได๎อยํางชัดเจน อาทิ ที่ดินเสื่อมคุณภาพ ดินไมํอ๎ุมน้้า  ชั้นหน๎าดินแข็ง
กระด๎าง ไมํดูดซับน้้า เกิดการท้าลายปุาไม๎ ท้าให๎มีจ้านวนพันธุ๑ไม๎บางชนิดสูญพันธุ๑ไป รวมถึงสัตว๑ปุา แตํที่
นําเป็นหํวงอีกหนึ่งปัญหาที่ไมํคาดคิดคือ ตามห๎วยสายน้้าสัตว๑น้้า กุ๎ง หอย ปู ปลาก็ลดน๎อยลง  เนื่องจากมี
การใช๎สารเคมีจากภาคการเกษตร จากการปลูกข๎าวโพด และไหลลงสูํ ห๎วยน้้า สายน้้า รวมถึงการกัดเซาะ
พังทลายของดิน และปัญหาที่ตามมาอีกในการปลูกข๎าวโพดในปัจจุบัน คือ ปัญหาการตกต่้าของราคา
ข๎าวโพด ที่สํงผลให๎เกิดมีความเสี่ยงสูงตํอการผลิต และความไมํมั่นคงทางอาหาร โดยกลุํมสมาชิกได๎ให๎
เหตุผลในการจัดตั้งกลุํมไม๎ผลของชาวบ๎านวํา 

ในอดีตที่ผํานมาในหมูํบ๎านได๎มีการรวมกลุํมกันมาหลายครั้งแล๎ว แตํทุกครั้งก็
จะล๎มเหลวไมํประสบผลส้าเร็จ และการไมํประสบผลส้าเร็จนั้นมาจากการรวมกลุํมเกษตรนี้มาจากสาเหตุ
ของความโหยหิว กินไมํอ่ิมท๎องก็วําได๎ เชํน ในการรวมกลุํมจะขายผลผลิตเป็นต๎น ในกลุํมไมํสามารถ
รวมกันได๎ ท้าให๎ไมํสามารถตํอรองราคาผลผลิตได๎ พอถึงเวลารวมกันบาง ครัวเรือนนั้นก็ขายกํอนเพราะมี
ความจ้าเป็นต๎องการเงินมาใช๎จําย พอเป็นเชํนนั้นได๎ท้าให๎ตํางคนตํางขาย กลุํมก็จางหายไป ในที่สุดก็
ล๎มเลิก แตํการตั้งกลุํมในครั้งนี้ เป็นการรวมกลุํมที่เราไมํหิวโหย เรากินอ่ิมแล๎ว พืชที่เราปลูกก็เป็นอาหารมี
ความยั่งยืน เรากินเหลือกํอนขาย เป็นการรวมกลุํมที่เห็นโอกาส มีเปูาหมาย 

การรวมกลุํมจากในสิ่งที่เรามี ตั้งแตํกลุํมเล็กไปจนกลุํมใหญํ การรวมกลุํมกัน
ให๎เป็นกลุํมที่เกิดจากการที่ไมํโหยหิว และเริ่มจากต๎นทุนสิ่งที่เรามีทั้งวัตถุ ทุนความรู๎ การรวมกลุํมเป็นการ
สร๎างตลาดชํวยกัน มีหลายคน มีหลายปากพูดคนจะรับรู๎ไว การรวมกลุํมคือ การรวมครัวเรือน รวมสวน
หลายสวนเข๎ากัน ให๎เกิดมีพืชที่หลากหลาย เป็นที่จับตามองทั้งพํอค๎า และกลุํมคนที่สนใจเรียนรู๎งาน      
ซึ่งเป็นการขยายตลาดในตัวสูํสังคมกว๎าง การรวมกลุํมสามารถตํอรองราคาได๎ อาจเกิดมีผู๎รับซื้อขาประจ้า 
(ตลาดประจ้า) และสุดท๎ายการรวมกลุํมจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีเวลามีปัญหา 
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จากปัจจัย และสาเหตุที่กํอให๎เกิดกลุํมนั้น ได๎กลายเป็นการปรับตัวในรูปแบบ
การท้าเป็นทีมที่สามารถเสริมสร๎างความม่ันคงด๎านการผลิตได๎มากข้ึน 

6. การเช่าพื้นที่เพื่อผลิตพืชให้หลากหลายขึ้น มีจ้านวนครัวเรือนเกษตรกร
ประมาณร๎อยละ 3.1 ที่มีการเชําเนื้อที่ท้าการเกษตรเพ่ิม เพ่ือต๎องการมีรายได๎ให๎มากขึ้น เพ่ือน้ามาใช๎จําย
ของครัวเรือน และการใช๎หนี้อ่ืนๆ จากการศึกษาพบวํา ในการเชําเนื้อที่เพ่ิมนั้น ปัจจัยที่สํงผลให๎จ้านวน
ครัวเรือนเหลํานี้มีการเชําเนื้อที่เพ่ิมเพ่ือการผลิตทางเกษตรมีคือ ครัวเรือนเหลํานี้มีที่ดินน๎อย ดินท้า
การเกษตรที่ตนมีนั้นอยูํหํางไกลกันและปัจจัยสุดท๎ายลักษณะเนื้อท่ีท้าการผลิตมีความเสี่ยง จึงเชําเนื้อที่ท้า
การผลิตเพ่ิม เป็นรูปแบบการผลิตแบบหนึ่งที่เกษตรกร ได๎มีการเชําที่ดินในเขตบ๎านอ่ืนเพ่ือท้าการผลิต 
เนื่องจากพ้ืนในหมูํบ๎านไมํมีให๎เชํา การเชําที่ของแตํละครัวเรือนก็มีความแตกตํางกันไป ขึ้นอยูํกับการตกลง
ราคากันในการเชํา ซึ่งในนั้นก็เกี่ยวพันไปกับความสนิทรู๎จักกัน เชํน อาจเป็นญาติพ่ีน๎อง มีความนับถือกัน
เป็นพิเศษ เป็นต๎น ดังนั้นปัจจัยหลัก ๆ ที่ท้าให๎ครัวเรือนในกลุํมนี้เชําที่ดินเพ่ิมก็เนื่องจาก 

6.1 ปัจจัยด้านขนาดที่ดิน เนื่องจากของครอบครัวมีเนื้อที่ท้าการผลิตน๎อย 
แตํการบริโภคในครัวเรือนคํอนข๎างสูง จึงจ้าเป็นที่เชําที่เพ่ิมเพ่ือท้าการผลิต เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งรายรับจากการ
ขายผลิตให๎มากเพียงกับความต๎องการของครอบครัว 

6.2 พื้นที่ท้าการเกษตรอยู่ห่างจากแหล่งน้้า ท้าให๎หลายครัวเรือนใน
ชุมชนมีความต๎องการที่จะเชําที่ดินเพ่ิม เพราะในชํวงฤดูแล๎งจะมีการผลิตปลูกพืชประเภทต๎นหอมญี่ปุุน ซึ่ง
ในปัจจุบันมีราคาคํอนข๎างดี อยูํที่กิโลกรัมละ 15 บาท เมื่อเทียบกับข๎าวโพดแล๎วมีความแตกตํางกันมาก 
ข๎าวโพดราคาสูงสุดอยูํที่ 3 – 8 บาท ซึ่งการปลูกต๎นหอมต๎องมีการดูแลอยํางสม่้าเสมอ ดังนั้นครัวเรือนใน
กลุํมนี้จึงต๎องหาเชําที่ดินเพ่ิม ดังกรณีครอบครัวนายด้า (นามสมมุติ). (12 มินาคม 2560). สัมภาษณ๑. 
“การเช่าที่ที่ใกล้กับแหล่งน้ าในการปลูกพืช ก็ง่ายสะดวกต่อการใช้น้ ากับพืช ท าให้ผลผลิตได้ดี อย่างใน
ครัวเรือนได้มาการเช่าเพื่อปลูกเสาวารส ที่เป็นพืชที่มีราคา สร้างช่องทางให้กับครัวเรือนได้” 

6.3 ดินเสื่อมโทรม เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่ท้าการผลิตมีเซื้อโรค ตามความ
เชื่อ และจากประสบการณ๑ของชาวบ๎านผู๎ท้าการผลิตได๎ให๎สัมภาษณ๑วํา 

การท้าการผลิตปลูกพืชบางชนิดมันไมํใช๎เรื่องงําย เมื่อปลูกไปแล๎วพ้ืนที่
ดังกลําวหากเกิดเป็นโรคขึ้นมา เชํน จ้าพวกโรคเซื้อรา เป็นต๎น กับการปลูก ขิง ต๎นหอมญี่ปุุน และจ้าพวก
ต๎นส๎ม เมื่อเกิดเป็นโรคแล๎วพ้ืนที่ดังกลําวนั้นต๎องได๎ปลูกพืชชนิดนั้นๆ เพราะถ๎าปลูกไปอีกก็มีแตํเจ๎งลูกเดี่ยว 
ดังนั้นเมื่อต๎องการจะท้าก็จ้าเป็นต๎องหาพ้ืนที่ใหมํที่เห็นวํามีความเหมาะสมมาท้ากัน  พํอฉาด ศรีค้าภา   
(20 เมษายน 2560). สัมภาษณ๑. 
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7. การรับจ้างในภาคการเกษตร ในหมูํบ๎านน้้าพุงยังมีกลุํมครัวเรือน
ประมาณร๎อยละ 10.8 ที่ได๎มีการรับจ๎างท้างานในโรงงานสยามฮาเวส (บริษัท สยามฮาเวส) สํวนมากกลุํม
ที่ไปท้างานนั้นจะเป็นผู๎หญิงหรือภรรยา สํวนสามีจะท้าไรํ แตํบางครัวเรือนก็ไปท้าด๎วยกันทั้งสามีและ
ภรรยาแตํมีจ้านวนน๎อยที่เห็น บริษัสสยามฮาเวสเป็นบริษัทท้าการผลิตทางการเกษตร ผลิตต๎นหอมญี่ปุุน 
ขิง เป็นหลักสํงออกไปสูํตลาดเมือง และตํางประเทศ คือ ประเทศอินเดีย รองมาเป็นหอมชี และพืชผัก
ประเภทอ่ืนๆ เชํน ครอบครัวแมํจิน (นามสมมุติ). (18 มินาคม 2560). สัมภาษณ๑. เลําวํา “ในหมู่บ้านน้ า
พุงมีจ านวนอยู่ ประมาณ 14 ครัวเรือนรวมทั้งครอบครัวตัวเอง ที่ได้เข้าท างานใน บริษัท สยามฮาเวส    
ซึ่งคิดว่าในอนาคตจะมีคนเข้าไปท างานเพิ่มอีก” 

รองลงมาคือกลุํมของครัวเรือนที่ท้าไรํข๎าวโพด ซึ่งในชํวงเวลาตอนเย็นหลัง
กลับจากการท้าไรํแล๎วจะรับจ๎างปอกขิง ปอกต๎นหอม ปอกกระเทียมเพ่ิม ตามแตํละจ้านวนพืชผลที่มีให๎ท้า 
เพ่ือหารายได๎อีกชํองทางหนึ่งให๎กับครอบครัว โดยได๎รับคําจ๎างที่แตกตํางกันไปตามแตํละประเภทของพืช 
เชํน การปอกขิง จะได๎ราคากิโลกรัมละ 5 บาท และปอกหอมกิโลกรัมละ 7 บาท 

5.2.1.2 การสร้างความหลากหลายนอกภาคเกษตร 
   นอกจากการสร๎างความหลากหลายในภาคการเกษตรแล๎ว ชาวบ๎านยังได๎มี

การสร๎างความหลากหลายนอกภาคเกษตร เพ่ือหารายได๎เข๎าสูํครัวเรือน โดยมีลักษณะการท้าที่ตํางกันไป 
เชํน การรับจ๎างทั้งในหมูํบ๎าน และนอกหมูํบ๎าน ตามความสามารถของแตํละคนในการท้า โดยมีครัวเรือน
จ้านวนประมาณร๎อยละ 7.0 ที่มีการท้างานนอกภาคการเกษตร สํวนมากเป็นกลุํมผู๎ชาย เชํน รับจ๎างขับรถ
ขนทรายหินตามบริษัท รับจ๎างขับรถไถ รถแม็กโคร รถขนดินให๎กับเถ๎าแกํในหมูํบ๎าน เป็นนายชํางรับสร๎าง
บ๎านทั้งใน และนอกหมูํบ๎าน นายชํางรับจ๎างเชื่อมโครงเหล็กเป็นต๎น  

5.2.2 กลยุทธ์ด้านระบบการจ้าหน่าย 
ในกลุํมของครัวเรือนในหมูํบ๎านที่ท้าการผลิตข๎าวโพด ได๎มีการศึกษาเรียนรู๎การเพ่ิม

มูลคําผลผลิตของตนอยูํเสมอ โดยกํอนขายทุกครั้งจะมีการสอบถามข๎อมูลจากบุลคลที่ขายไปกํอน และ
ศึกษาวําเจ๎าของโกดังข๎าวโพดใดที่ให๎ราคาดีกวํา จากการกระท้าดังกลําวนั้นได๎ท้าให๎เห็นวํา ชาวบ๎านได๎
เรียนรู๎ระบบการจ้าหนํายด๎านผลผลิต และมีการปรับเปลี่ยนระบบการจ้าหนําย อาทิ จากเมื่อกํอน
ครัวเรือนนิยมจ้าหนํายผลผลิตของตนผํานพํอค๎าคนกลาง ท้าให๎เห็นวําราคาผลผลิตของตนได๎ถูกตัดลงจาก
หนึ่งสํวนเป็นสองสํวนเมื่อเทียบกับราคาโกดัง ดังนั้นในปัจจุบันชาวบ๎านจึงเลือกที่จะจ้าหนํายผลผลิตด๎วย
ตนเองกับโกดังที่เป็นเป็นพํอค๎า ตัวแทนของโรงงานหรือบริษัทท้าหัวอาหารสัตว๑โดยตรง การจ้าหนํายใน
รูปแบบดังกลําวท้าให๎ชาวบ๎านได๎ราคาดีขึ้นกวําเดิม 
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นอกจากเกษตรกรจะได๎จ้าหนํายโดยตรงกับโกดังรับซื้อข๎าวโพดแล๎ว การขายผลผลิต
ของชาวบ๎านก็มีการปรับตัวเชํนกัน เชํน ชาวบ๎านในบางครัวเรือนมีระบบการจ้าหนํายผลผลิตแบบเป็น
ชํวงๆ มีการแบํงผลผลิตแยกออกเป็นชุดรอไว๎ขายซึ่งในชํวงนี้ราคาดีขึ้น ชาวบ๎านบอกวํา “ถ้าหากจ าหน่าย
ครั้งเดี่ยวเลยก็ได้แต่เราอาจจะได้ราคาต่ า แต่เมื่อเราแยกผลผลิตออกจ าหน่ายเป็นช่วงราคาจะดีกว่าเพราะ
เมื่อใดผลผลิตน้อยลง ราคาก็จะดีข้ึน” พ่ีนัด (8 พฤกษาคม 2560). สัมภาษณ๑. 

5.2.3 กลยุทธ์การปรับตัวด้านแรงงาน 
แรงงานคือ ปัจจัยส้าคัญของการผลิต ที่ทุกๆ ระบบการผลิตมีแรงงานทั้งสิ้น และ

แรงงานก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามกระแสความเป็นจริงของสังคมการผลิต ดังเชํน การผลิตข๎าวโพดเลี้ยง
สัตว๑ของชาวบ๎านน้้าพุง ที่มีการปรับแรงงานกันทั้งในระดับครอบครัวและระดับหมูํบ๎านในชํวงที่เศรษฐกิจ
ตกต่้า โดยแยกการปรับตัวออกเป็น 

5.2.3.1 แรงงานครอบครัว 
แรงงานครอบครัวเป็นแรงงานหลักในการผลิตการเกษตรมาตั้งแตํอดีตที่มีการ

ปฏิบัติกันมาหลายชั่วคนในระยะเวลายาวนาน แตํพอมาถึงปัจจุบันการผลิตมีการเปรี่ยนแปลงจากการ
ผลิตแบบยังชีพมาเป็นการผลิตเพ่ือการค๎าได๎ท้าให๎การผลิตมีจ้านวนพื้นที่เพ่ิมมากข้ึน โดยเพ่ือให๎ได๎รายได๎ที่
มากขึ้น พ้ืนที่การผลิตมีมากกวําแรงงานในครัวเรือนที่สามารถจะท้าได๎ แตํชาวบ๎านยังคงคิดวําถึงแม๎
แรงงานครอบครัวจะไมํเพียงพอก็ตาม เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตก็สามารถจ๎างแรงงานเพ่ิมได๎ แตํนั้น
เป็นเพียงการแก๎ไขแรงงานที่น้าใช๎ได๎เฉพาะชํวงที่ผลผลิตข๎าวโพดมาราคาดีเทํานั้น แตํเมื่อผลผลิตข๎าวโพด
หากต่้าลงไมํสามารถจ๎างแรงงานได๎จะแก๎ไขกันอยํางไร ชาวบ๎านยังไมํมีแผน ดังในปัจจุบัน ที่ราคาผลผลิต
ข๎าวโพดได๎ต่้าลงได๎สํงผลกระทบตํอครัวเรือนหลายครัวเรือนที่ปลูกข๎าวโพด ซึ่งได๎ท้าให๎ชาวบ๎านมีการ
ปรับตัว หาวิธีการเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในครัวเรือน โดยใช๎การปรับตัว คือ ปรับเวลาท้างาน
ในไรํนาให๎มากข้ึนจากเวลา 07.30 น. มาเป็น 05.00 น. – 06.00 น.  

5.2.3.2 แรงงานในระดับชุมชนการเอาแรง 
การเอาแรงงานกันในแตํละคุ๎มมีลักษณะเหมือนกัน มีการจัดรอบเวียนผัน

เปลี่ยนไปในแตํละวันโดยมีการตกลงกันภายในกลุํม โดยอิงกับความเหมาะสมด๎านครอบครัว และพืชผล
เป็นหลัก เชํน เอาแรงงานให๎กับครัวเรือนที่มีข๎าวโพดแกํกํอนครัวเรือนอ่ืน พิจารณาจากความพร๎อมของ
ครัวเรือน เชํน อุปกรณ๑ ถุงบรรจุข๎าวโพด ทั้งนี้ในแตํละคุ๎มจะมีจ้านวนครัวเรือนมากน๎อยเฉลี่ยประมาณ 
10-20 ครัวเรือน ในการเอาแรงงานนอกจากเอาแรงงานคนแล๎ว ยังมีการเอาแรงด๎านวัตถุด๎วย เชํน      
การเอาแรงงานรถอีแต็กในการขนผลผลิตข๎าวโพด (ถุงข๎าวโพด) ออกจากไรํไปเก็บไว๎ยุ๎งฉางหรือบ๎าน
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แตกตํางกันไปในแตํละครัวเรือน โดยวิธีการใช๎แรงงานคืนเจ๎าของไรํ ก็ต๎องท้าเหมือนกับคนที่มาเอาแรง ถ๎า
อีกฝุายไมํมีรถ ก็อาจมีการให๎แรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 2 วัน หรือขอจํายคําจ๎างข้ึนกับการพูดคุยตกลงกัน 

นอกจากการเอาแรงยังได๎มีการแยกออกเป็นกลุํมยํอย การเอาแรงงานใน
หมูํบ๎านนอกจากมีการแบํงเป็นกลุํมใหญํตามลักษณะโซนหมูํบ๎านแล๎ว ยังมีการแยกออกเป็นกลุํมยํอยที่มี
ขนาดจ้านวนครัวเรือนประมาณ 2-8 ครัวเรือน สาเหตุของการแยกออกเป็นกลุํมยํอยเพราะรอบเวียน
มาถึงช๎า การเก็บเกี่ยวก็จะเสร็จช๎า กลุํมยํอยจึงเป็นกลุํมที่มีการรํวมกลุํมกันตามความใกล๎ชิดคุ๎นเคย เชํน 
บ๎านใกล๎กัน เป็นเครือญาติกัน และอยูํในคุ๎มเดียวกัน ดังนั้นกลุํมยํอยจึงมีลักษณะที่ตํางออกไปจากกลุํม
ใหญํ มีการสลายตัว และรวมกันใหมํอยูํเสมอ เชํน กลุํมยํอย 2 ครัวเรือน ให๎แรงกันเสร็จแล๎วก็สลายตัว
หยุดไปชั่วครั้งคราว แล๎วกลับมารวมกันใหมํอีกครั้ง ในครั้งใหมํอาจ 3 หรือ 4 ครัวเรือนเข๎ามา เป็นต๎น 
ดังนั้นการรวมตัวของกลุํมยํอยจะไมํยาวนานมีการปรับเปลี่ยนตลอด อิงกับความเหมาะสม และความ
สะดวกในการรวมกลุํมกันของการเอาแรงงาน  

5.2.4 กลยุทธ์การปรับตัวลดต้นทุน 
จากการที่ผลผลิตได๎น๎อย ราคาพืชผลทางการเกษตรในปัจจุบันตกต่้าลง ชาวบ๎านผู๎มี

อาชีพเกษตรกรรมในหลายครัวเรือน ได๎ผลตอบรับจากการขายผลผลิตพืชผลไมํคุ๎มคํากับการลงทุน มีทั้ง
ขาดทุน เทําทุนเป็นจ้านวนมาก เหตุดังกลําวนี้ได๎กลายมาเป็นตัวกระตุ๎นให๎ครัวเรือนลดต๎นทุนในการผลิต 
เป็นการลดการกู๎ยืมจากแหลํงทุนลง เนื่องจากไมํสามารถที่จะยืมทุนตํอไปเพราะมีหนี้สิน การปรับตัวเพ่ือ
เพ่ิมการปลูกพืชผลที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังที่ได๎กลําวมาแล๎วใน ข๎อ 5.2.1.1 ในการสร๎างความ
หลากหลายในการผลิตภาคเกษตร แสดงให๎เห็นวําเป็นการลดต๎นทุนการผลิตลง โดยเพราะวําจ้านวน
พืชผลที่ชาวบ๎านน้ามาปลูกนั้นมีการซื้อในต๎นทุนต่้า เป็นพืชให๎ผลผลิตยาว แถมยังมีการขยายพันธุ๑ด๎วยตัว
ชาวบ๎านเอง เป็นพืชที่มีความยั่งยืน “การปลูกสับปะรดจ านวน 500-3,000 เบี้ย ผสมกับการปลูกมะขาม 
กล้วย ไปในพ้ืนที่เดีวยกันก็เป็นการลดต้นทุนได้มากกว่าการปลูกข้าวโพด เนื่องจาก พันธุ์พืชทั้งหมด
ส่วนมากนั้นไม่ได้ซื้อเอามาจากคนรู้จัก ญาติ เพ่ือนบ้านใกล้ๆกัน แต่ราคาพืชผลก็ค่อนข้างดี ความเสี่ยงมี
น้อยกว่าข้าวโพด แถมพืชทั้งหมดนี้ยังเป็นอาหารได้”  นายอ้า (นามสมมุติ). (8 พฤษภาคม 2560). 
สัมภาษณ๑. 
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5.3 บทสรุป 
 

กลําวโดยสรุป จากระบบการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎าน ผํานชํวงระยะเวลามา
ยาวนานประกอบไปด๎วยการผลิตที่ไมํมีความมั่นคงทางด๎านราคา สํงผลได๎ท้าให๎ชาวบ๎านได๎ตระหนักถึงกล
ยุทธ๑การปรับตัวเพ่ือสร๎างความมั่นคงด๎านรายรับของการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ซึ่งเป็นเหตุผลของการ
ศึกษาวิจัยในบทนี้ ซึ่งผู๎วิจัยสามารถจ้าแนกลักษณะของความไมํมั่นคงการผลิตของชาวบ๎านได๎เป็น 2 
ปัจจัย คือ ปัจจัยด๎านราคา และปัจจัยที่อยูํนอกเหนือการควบคุม อาทิ ด๎านพ้ืนที่การผลิตที่ไมํมีเอกสาร
สิทธิ์ในการใช๎ที่ดิน ความเสี่ยงปัจจัยด๎านราคาผลผลิตที่ไมํมีความแนํนอน ความเสี่ยงตํอการเสื่อมโทรม
คุณภาพของที่ดิน ความเสี่ยงด๎านสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ความไมํมั่นคงจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวในลักษณะพ้ืนที่ใหญํ เกิดปัญหาขาดแรงงาน เป็นต๎น 

แตํด๎วยปัญหาความเสี่ยงตํางๆ ได๎ท้าให๎ชาวบ๎านเกิดมีการเปลี่ยนด๎านการปรับตัวโดย
พยายามค๎นหาชํองทางเพ่ือสร๎างความมั่นคงให๎ครอบครัว โดยมีกลยุทธ๑การปรับตัว 4 ด๎าน ได๎แกํ         
(1) กลยุทธ๑การปรับตัวด๎านการผลิต ได๎แกํ การสร๎างความหลากหลายในการผลิตทั้งในและนอกพ้ืนที่ เชํน  
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่หลากหลายขึ้น การปลูกพืชผสมผสาน การท้าเกษตรผสมผสาน การปรับเปลี่ยน
พันธุ๑ การจัดตั้งรํวมกลุํมไม๎ผล การเชําเนื้อที่ท้าการผลิตเพ่ิม (2) กลยุทธ๑การสร๎างความหลากหลายนอกไรํ
นา เป็นการรับจ๎างนอกภาคการเกษตร (3) กลยุทธ๑ด๎านการจ้าหนําย (4) กลยุทธ๑ด๎านการเอาแรงกันใน
ชุมชน และ (5) กลยุทธ๑การปรับตัวลดต๎นทุน จากผลกการเปลี่ยนแปลงด๎านการผลิต น้ามาสูํการปรับตัวที่
ท้าให๎ชาวบ๎านหันมาพ่ึงพาประเภทอาหาร ที่สนองตํอการบริโภคเป็นหลัก 
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บทที่ 6 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจัยเรื่อง “ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑”: ประวัติศาสตร๑ วิถีการผลิต และกลยุทธ๑การปรับตัว ของ
ชาวบ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค๑ในการศึกษา 3 ประการได๎แกํ เพ่ือ
ศึกษาประวัติการเข๎ามาของข๎าวโพดในชุมชนหมูํบ๎านน้้าพุง เพ่ือศึกษาการผลิตข๎าวโพดของชาวบ๎านใน
ชุมชนหมูํบ๎านน้้าพุง และเพ่ือศึกษากลยุทธ๑ในการปรับตัวกับความไมํมั่นคงในการผลิตข๎าวโพด โดยเป็น
งานวิจัยสนาม ที่มีการเก็บข๎อมูลจากวิธีการสอบถาม พูดคุย สัมภาษณ๑เชิงลึก การสังเกตอยํางมีสํวนรํวม 
ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะดังรายละอียดตํอไปนี้ 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา  
 

6.1.1 ประวัติศาสตร์การเข้ามาของข้าวโพดในชุมชนหมู่บ้านน้้าพุง  
จากการศึกษาประวัติศาสตร๑การเข๎ามาของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ สามารถสรุปได๎วํา การ

เข๎ามาของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑สามารถแบํงได๎ 3 ชํวง ได๎แกํ ชํวงที่ 1 “ยุคแรกของการปลูกข๎าวโพด” 
ข๎าวโพดพันธุ๑สิงคโปร๑ (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2520) เป็นชํวงของการผลผลิตแบบดังเดิม เป็นการเพาะปลูกที่
มีการถางปุาดงหรือปุาไม๎ใหญํ ด๎วยมีด ขวาน เลื้อย เป็นลักษณะของไรํหมุนเวียน มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก ท้า
เพียงแคํพออยูํพอกินในครัวเรือน ใช๎แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก การท้าไรํข๎าวโพดในระยะนี้ยังปลูกผสม
กับข๎าวไรํ พืชหลักยังเป็นข๎าวไรํ สํวนข๎าวโพดปลูกสํวนน๎อย การเพาะปลูกยังใช๎อุปกรณ๑การเกษตรแบบ
พ้ืนบ๎านใช๎เสียม จอบ ในการเพาะปลูก และก้าจัดวัชพืช มีการเก็บเกี่ยวด๎วยแรงงานคน ขนผลผลิตด๎วย
การหาบ รถม๎า เทียมวัว มีการน้าผลผลิตมาเก็บรักษาไว๎ที่บ๎านตามยุ๎งฉาง และใต๎ถุนบ๎าน เพ่ือสะดวกใน
การน้ามาสี โดยมีการสีด๎วยใช๎มือแกะ และการอ้ิว ในชํวงที่ 2 “ยุคของการเปลี่ยนผําน”: การเข๎ามาของ
ข๎าวโพดลูกผสม (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2539) ข๎าวโพดลูกผสมได๎เข๎ามาแทนที่ข๎าวโพดพันธุ๑พ้ืนเมืองที่ พ้ืนที่
เพาะปลูกเริ่มแยกออกจากข๎าวไรํ เนื่องจากข๎าวโพดมีราคาดี สามารถสร๎างรายได๎ พ้ืนที่มีการขยายเพ่ิมขึ้น 
และลักษณะการท้าไรํยังคงเป็นการท้าไรํกึ่งหมุนเวียนส้าหรับครัวเรือนที่มีที่มาก ในชํวงนี้เริ่มมีการใช๎
เครื่องทุนแรง ใช๎ปุ๋ยเคมี และมีแหลํงทุนกู๎ยืม ธนสคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตรเริ่มเข๎ามา มี
การใช๎สารเคมี ยังคงเก็บเกี่ยวผลผลิตด๎วยการใช๎แรงงานคน แตํการการขนสํงผลผลิตเริ่มใช๎เครื่องทุนแรง 
และมีการท้ายุ๎งฉางเก็บผลผลิตไว๎ที่ไรํเป็นหลัก ผลผลิตที่ได๎ประมาณ 500 – 1,000 ถัง มีการสีผลผลิตด๎วย
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เครื่องจักรที่ทันสมัย มีพํอค๎ามารับซ้ือตามพ้ืนที่ไรํ การผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎านมีการขยายตัวขึ้น
เพ่ิมมากข้ึนในชํวงที่ 3 “ยุคตื่นข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑” (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2559) ที่พบวํา พ้ืนที่การเพาะปลูก
ได๎แยกออกจากข๎าวไรํอยํางสิ้นเชิง ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ท้าให๎การท้า
ไรํหมุนเวียนหายไป รัฐมีการสนับสนุนการประกันพืชผลในชํวงระยะหนึ่ง และมีแหลํงทุนการกู๎ยืมเพ่ิมขึ้น
ทั้งในระบบ และนอกระบบ มีการใช๎ปุ๋ย และสารเคมีอยํางเข๎มข๎นด๎วยเครื่องฉีดพํนยาทั้งแบบเครื่องจักร 
และแบบถังเปูฉีดพํนแบบไฟฟูา อยํางไรก็ตามการเพาะปลูกเพ่ือในพ้ืนที่เดิมหลายปี พร๎อมกับการใช๎
สารเคมีอยํางเข๎มข๎น รวมทั้งมีการไถพรวนดินหลายครั้งในพ้ืนที่ลาดชัน ได๎ท้าให๎หน๎าดินสูญเสียความอุดม
สมบูรณ๑ไป สํงผลให๎คุณภาพดินเสื่อมโทรม ท้าให๎ชาวบ๎านได๎เพ่ิมปริมาณการใช๎ปุ๋ยเคมีมากขึ้น เพ่ือให๎ได๎
ผลผลิตตามความต๎องการซึ่งเป็นการเพ่ิมต๎นทุนการผลิตสูงขึ้น สุดท๎ายเมื่อราคาผลผลิตตกต่้าลงใน        
ปี พ.ศ. 2560 ท้าให๎เกษตรกรชาวบ๎านขาดทุน เป็นหนี้สิน และเริ่มมีการปรับตัว 

6.1.2 การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของชาวบ้านน้้าพุง 
การผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ของชาวบ๎าน สามารถแยกได๎เป็น 4 สํวน ได๎แกํ ระบบการ

เพาะปลูก ระบบการจ้าหนําย แรงงานการผลิต และทุนการผลิต 
1. ระบบการเพาะปลูก เป็นการเพาะปลูกที่แตกตํางกันไปตามฤดูกาล เชํน ต๎น

ฤดูกาล และท๎ายฤดูกาล ที่ข้ึนกับสภาพพ้ืนที่โดย (1) การเตรียมพ้ืนที่ ได๎แกํ การก้าจัดวัชพืชโดยใช๎สารเคมี 
เพ่ือท้าให๎พ้ืนที่โลํงเตียน การเผาพ้ืนที่เพ่ือท้าลายวัชพืช และซังข๎าวโพด มีทั้งการเผาที่เกิดจากไฟปุา และ
การเผาโดยเกษตรกรเจ๎าของไรํ มีการท้าแนวกันไฟ การไถพรวนดินเพ่ือกลบตอซังข๎าวโพด วัชพืช เพ่ือให๎
เกิดการยํอยสลายกลายเป็นแหลํงอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืช (2) วิธีการเพาะปลูก มี 2 วิธี คือ      
การปลูกด๎วยเครื่องหยอดเมล็ด และการเพาะปลูกด๎วยแรงงานคน อยํางไรก็ตามวิธีการเพาะปลูก ยังมี 
การไถพรวนดินหรือการตีดินกํอนการเพาะปลูก เป็นการปรับพื้นที่ให๎สามารถหยอดเมล็ดพันธุ๑ได๎ ซึ่งการไถ
พรวนหรือตีดินจะเป็นประโยชน๑การผลิตข๎าวโพดคือ ท้าให๎ดินสามารถเก็บความชื้นไว๎ได๎ดี เป็นการท้าลาย
วัชพืช ชํวยท้าให๎มีอากาศถํายเทในพ้ืนที่แปลง ท้าให๎เกิดมีอินทรีย๑วัตถุในดิน ดินสามารถอ๎ุมน้้าได๎ดี หลัง
การหยอดเม็ดพันธุ๑ไปแล๎วใน 1 อาทิตย๑จะมีการฉีดพํนยาคุมหญ๎าทุกครั้ง (3) การดูแลรักษา แยกออกได๎ 2 
ลักษณะ ไดแ๎กํ การก้าจัดวัชพืช และ การใสํปุ๋ย ซึ่งการก้าจัดวัชพืช ชาวบ๎านนิยมท้าเมื่อต๎นข๎าวโพดมีความ
สูงประมาณ 50 – 80 เซนติเมตร หลังจากที่วัชพืชตายไปประมาณ 1 – 2 อาทิตย๑ ชาวบ๎านจะใสํปุ๋ยให๎
ข๎าวโพดด๎วยการหวํานโรยตามเหง๎าของต๎นข๎าวโพด (4) การเก็บเกี่ยว ได๎แกํ การหักข๎าวโพด และการขน
ข๎าวโพด ซึ่งใช๎แรงงานคนเป็นหลัก เป็นการหักเอาฝักข๎าวโพดแห๎ง ที่มีการปอกเปือกข๎าวโพดออกแล๎วใสํใน
กระสอบวางตามไรํ ขนด๎วยรถอีแต็กน้าไปเก็บไว๎ที่ยุ๎งฉางท่ีได๎เตรียมไว๎ทั้งท่ีไรํ และท่ีบ๎านเพื่อรอสีขาย 
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2. ระบบการจ้าหนําย แหลํงจ้าหนํายผลผลิต ได๎แกํ การจ้าหนํายในพ้ืนที่ โดยมีพํอค๎า
มารับซื้อตามบ๎าน ตามไรํ และ การจ้าหนํายผลผลิตออกนอกพ้ืนที่ คือ การที่ชาวบ๎านน้าผลผลิตออกไป
ขายให๎กับโกดังที่อยูํนอกพ้ืนที่โดยตรง ด๎านรายได๎จากการจ้าหนํายขึ้นกับปัจจัย 2 ปัจจัย ได๎แกํ (1) ปัจจัย
ด๎านต๎นทุนการผลิต และปัจจัยด๎านราคา โดยชาวบ๎านมีต๎นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยเทํากับ 3,095 บาท/ไรํ 
ซึ่งไมํรวมต๎นทุนแฝง เชํน คําเลี้ยงอาหารแรงงาน และคําแรงงานในครัวเรือน  (2) ปัจจัยด๎านราคาเฉลี่ย 
5.8 บาท/กก. ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแตํละปี ดังนั้นรายได๎จากการขายผลผลิตที่ยังไมํหักต๎นทุนแฝง เฉลี่ยไรํ
ละ 3,480 บาท/ไรํ ในขณะที่ก้าไรจากการขายผลผลิตอยูํที่ 385 บาท/ไรํ 

3. แรงงานในการผลิต จากสภาพสังคมของหมูํบ๎านที่มีความสัมพันธ๑กันเป็นเครือญาติ
ท้าให๎ชาวบ๎านมีประเพณีการชํวยเหลือเอาแรงซึ่งกัน และกัน โดยแยกแรงงานออกเป็น 2 ด๎านคือ แรงงาน
ครัวเรือน และการเอาแรงงานโดย (1) แรงงานในครัวเรือน คือ แรงงานหลัก และแรงงานผู๎สูงอายุ        
ซึ่งแรงงานหลัก ได๎แกํ อายุระหวําง 16 – 50 ปี ท้าไรํ และสวน แรงงานผู๎สูงอายุจะท้างานเบาเป็นแรงงาน
ส้ารอง และสามารถที่รับจ๎างในภาคเกษตรทั้งที่บ๎าน และโรงงานการเกษตร อาทิ ปอกขิง หอม เป็นต๎น 
(2) การเอาแรงงาน มีทั้งการเอาแรงที่เป็นกลุํมใหญํตามคุ๎มหมูํบ๎าน และที่แยกออกมาเป็นกลุํมยํอยๆ   
กลุํมละ 2 – 8 ครัวเรือน เป็นต๎น เพ่ือให๎รอบหมุนเวียนการเอาแรงงานมาถึงเร็วขึ้น 

4 ทุนการผลิต ด๎านทุนที่ชาวบ๎านใช๎ในการลงทุนผลิต มีทั้ง ทุนในระบบ และทุนนอก
ระบบโดย (1) ทุนในระบบ ได๎แกํ ทุนมาจากสถาบันการเงิน ทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑
การเกษตร ที่มีการท้าสัญญากู๎มากกวํา 1 สัญญา (2) ทุนนอกระบบ ได๎แกํ แหลํงทุนที่ชาวบ๎านได๎กู๎ยืมจาก
คนในชุมชน และนอกชุมชน ที่มีอัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 30 บาทตํอปี เมื่อกู๎เกิน 3 เดือน 

6.1.3 ความไม่ม่ันคงในการผลิต 
จากผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได๎วํา ครัวเรือนในชุมชนหมูํบ๎านน้้าพุงเกษตรกรที่

เพาะปลูกข๎าวโพดมีความเสี่ยงในการผลิตจากปัจจัย 2 ปัจจัยด๎วยกัน คือ ปัจจัยด๎านราคา และปัจจัยที่อยูํ
นอกเหนือการควบคุม ที่สํงผลตํอระบบการผลิตของชาวบ๎าน ท้าให๎รายได๎จากการขายผลผลิตตกต่้าลงจน
ท้าให๎การผลิตขาดทุน เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาโดย (1) ปัจจัยด๎านราคา ราคาต่้าลง โดยราคาข๎าวโพดมีความ
ผันผวนในปีที่ผํานมา โดยเฉพาะในชํวงปัจจุบันประเทศมีเศรษฐกิจตกต่้าท้าให๎เกิดผลกระทบตํอราคาการ
ขายผลผลิตของชาวบ๎านท้าให๎ราคาตกต่้าลง นอกจากที่ยังไมํมีการรับประกันราคาพืชผล และในอนาคต
จะไมํรับซ้ือผลผลิตที่มาจากพ้ืนที่การเกษตรที่ไมํมีการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยเฉพาะชาวบ๎านน้้าพุง
ทีอ่ยูํในพื้นท่ีการเกษตรที่ไมํมีสิทธิ์ในการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และได๎มีการเปิดการรับซื้อผลผลิตจาก
ประเทศเพ่ือนบ๎านเพิ่มมากขึ้นท้าให๎ความต๎องการข๎าวโพดภายในประเทศลดลง (2) ปัจจัยที่อยูํนอกเหนือ
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การควบคุม ได๎แกํ ความผันผวนของสภาพอากาศ ความไมํมั่นคงด๎านกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ความเสื่อมโทรม
ของดินจากการปลูกข๎าวโพด การเพาะปลูกที่ยังพ่ึงพาน้้าฝน ด๎านโรค และแมลงที่เกิดกับพืช และด๎าน
แรงงานในการผลิต โดยปัจจัยทั้งหมดได๎สํงผลกระทบท้าให๎ผลผลิตของชาวบ๎านมีจ้านวนน๎อยลง 

6.1.4 กลยุทธ์การปรับตัวในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านน้้าพุง 
จากความเสี่ยงดังกลําว ชาวบ๎านมีกลยุทธ๑ในการปรับตัวใน 5 ลักษณะ คือ 
1. กลยุทธ๑การปรับตัวด๎านการผลิต ได๎แกํ 2 รูปแบบ ได๎แกํ  
1.1 การสร๎างความหลากหลายในการผลิตภาคเกษตร (1) การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่

หลากหลายขึ้น ด๎วยการขยายจ้านวนเนื้อที่เพ่ิมให๎มากขึ้น และเพ่ิมจ้านวนชนิดพันธุ๑พืชเชิงเดี่ยวให๎มากขึ้น 
จาก 1 ชนิดพันธุ๑เป็น 2 - 3 ชนิด (2) การปลูกพืชผสมผสาน เป็นการปลูกพืชที่หลากหลายชนิดพันธุ๑ที่
พ่ึงพาซึ่งกัน และกัน เพ่ือการตอบสนองการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก โดยเป็นการลดการใช๎สารเคมี 
และการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ (3) การท้าเกษตรผสมผสาน ได๎แกํ การปลูกพืชผสมผสานกับ
การเลี้ยงสัตว๑ในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งเน๎นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน และกัน เป็นการสร๎างแหลํงอาหาร และสร๎าง
รายได๎ให๎กับครัวเรือน (4) การปรับเปลี่ยนพันธุ๑พืช ที่เป็นการทดลองพันธุ๑ที่ให๎เข๎ากับสภาพพ้ืนที่ที่
เพาะปลูกเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น (5) การจัดตั้งรวมกลุํมไม๎ผลเพ่ือสํงเสริมปลูกพืชที่หลากหลาย
มากขึ้น เป็นการรวมตัวกันด๎านการเกษตร เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งในการผลิต สามารถชํวยเหลือให๎
ค้าปรึกษาซึ่งกัน และกัน สามารถสร๎างเครือขํายการตลาดให๎มีการขยายตัวมากขึ้น และเร็วขึ้น รวมทั้งเป็น
การสร๎างความเข๎มแข็งของการตลาดให๎กับครัวเรือน และกลุํมไปพร๎อมๆ กัน (6) การเชําพ้ืนที่เพ่ือผลิตพืช
ให๎หลากหลายขึ้น เพ่ือสร๎างความหลากหลายด๎านการเพาะปลูกเพ่ือสร๎างแหลํงอาหาร และแหลํงรายรับ
ให๎แกํครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีที่ดินการเกษตรไมํเพียงพอ และครัวเรือนที่มีที่ดินเสื่อมโทรม 
ลักษณะของพ้ืนที่เชําสํวนมากเป็นพื้นที่ท่ีใกล๎กับแหลํงน้้าเป็นหลัก (7) การรับจ๎างในภาคการเกษตร ได๎แกํ 
การรับจ๎างเป็นพนักงานในโรงงานการเกษตร และการรับจ๎างการเกษตรแบบรายวั น โดยการรับจ๎างใน
โรงงานภาคการเกษตร มีจ้านวนร๎อยละ 10.8 ครัวเรือน และการรับจ๎างรายวัน 

1.2 การสร๎างความหลากหลายนอกภาคเกษตร คือการรับจ๎างทั่วไป ทั้งการรับจ๎าง
ขับรถ เป็นนายชํางสร๎างบ๎านเรือน และนายชํางเชื่อมโครงเหล็กเป็นต๎น ซึ่งมีจ้านวนร๎อยละ 7.0 ของ
จ้านวนครัวเรือนในหมูํบ๎าน 

2. กลยุทธ๑ด๎านระบบการจ้าหนําย จากผลการศึกษาพบวํา ชาวบ๎านได๎มีการปรับตัว
ด๎านการขายผลผลิต มีการแบํงสํวนในการขาย และมีการศึกษาราคากํอนการขาย เพ่ือเป็นการหาชํองทาง
ในการสร๎างรายได๎ให๎เพ่ิมข้ึน 



Ref. code: 25595900080077EUA

133 
 

 
 

3. กลยุทธ๑การปรับตัวด๎านแรงงาน ผลผิตจากที่เผชิญกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่้าท้า
ให๎ชาวบ๎านได๎มีการปรับเวลาการท้างานในไรํมากขึ้น จาก 7:30 น. มาเป็น 05:00 น. - 06:00 น. และยัง
มีการขยายกลุํมการเอาแรงแยกออกเป็นกลุํมยํอยมากขึ้น เพ่ือให๎ทันกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามชํวง
ฤดูกาล 

4. กลยุทธ๑การปรับตัวด๎วยการลดต๎นทุน ชาวบ๎านได๎หันมาปลูกพืชที่เป็นอาหาร
มากขื้น ทั้งพืชล๎มลุก และพืชยืนต๎น เพื่อเป็นการลดการใช๎จํายในครัวเรือน พร๎อมทั้งเป็นการลดต๎นทุนการ
เพาะปลูกพืชที่แบบเชิงเดี่ยวปีตํอปี เป็นต๎น 
 
6.2 อภิปรายผล  
 

ในเชิงทฤษฎีจากผลการศึกษา ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ประวัติศาสตร๑ วิถีการผลิต และกลยุทธ๑
การปรับตัวของชาวบ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย ผู๎วิจัยพบวํามีประเด็นที่นําสนใจที่
ควรน้ามาอภิปราย ดังนี้ 

6.2.1 ความเสี่ยงที่พบในงานวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ความเสี่ยงจากปัจจัยด๎านราคา และความ
เสี่ยงจากปัจจัยที่อยูํนอกเหนือการควบคุม โดยความเสี่ยงจากปัจจัยด๎านราคาที่ชาวบ๎านน้้าพุงพบเกิด
ขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงด๎านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และการก้าหนดตลาดซื้อขายของกลุํมพํอค๎า
รายใหญํ สํวนปัจจัยที่อยูํนอกเหนือการควบคุม เกิดจากความผันผวนของสภาพอากาศ ความไมํมั่นคงด๎าน
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ความเสื่อมโทรมของดินจากการผลิตข๎าวโพด และการเพาะปลูกที่ยังพ่ึงพาน้้าฝน ด๎าน
โรค และแมลงที่เกิดกับพืช และด๎านแรงงานในการผลิต ซึ่งสอดคล๎องกับที่ ประยงค๑ เนตยารักษ๑ (2550, 
หน๎า 76) ได๎แบํงความเสี่ยงออกเป็น 2 สํวนคือ ความเสี่ยงทางด๎านผลผลิตเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยที่อยูํนอกเหนือการควบคุมของเกษตรกร ซึ่งปัจจัยเหลํานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได๎ เชํน อากาศ
แปรปรวน ฝนแล๎ง และความเสี่ยงด๎านราคา เกิดจากราคาสินค๎ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอุปสงค๑ และอุปทาน ลักษณะดังกลําวจึงเป็นความเสี่ยงในการผลิตสินค๎าเกษตร โดยผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยเรื่อง การวิเคาะห๑สถานการณ๑เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตร
ผสมผสานในพื้นท่ีสูง จังหวัดนําน โดยจิวรรณ กิจชัยเจริญ และคณะ (2558) ที่พบวํา การขยายพ้ืนที่ปลูก
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑เป็นสาเหตุส้าคัญของการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม๎ และน้าไปสูํปัญหาสิ่งแวดล๎อม เชํน มลพิษ
ทางน้้าจากการใช๎สารเคมี มลพิษทางอากาศจากการเผําไรํข๎าวโพด การชะล๎างพังทลายของดินในพ้ืนที่สูง
ชัน ความเสื่อมโทรมของดิน และความแห๎งแล๎ง รวมทั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ที่น้ามาสูํ
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ความเสี่ยงในการผลิตข๎าวโพดของเกษตรกรในจังหวัดนําน นอกจากนี้ จากการท้าเกษตรเชิงพาณิชย๑ที่มี
การพ่ึงพิงปัยจัยการผลิต และแหลํงเงินทุนจากภายนอก การใช๎สารเคมีในปริมาณมาก สํงผลตํอคุณภาพ
ของดิน และน้้า ท้าให๎ผลผลิตที่ได๎ลดน๎อยลง ในขณะที่ราคาผลผลิตมีความผันผวน ท้าให๎การด้ารงชีพตก
อยูํในสภาวะที่เสี่ยง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให๎เกิดการเปรี่ยนแปลงเริ่มต๎น เชํนเดียวกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษา
รายได๎เกษตรกรจากการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ และวงจรอุบาทว๑ของการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ในที่ชัน
ของ เขมรัฐ เถลิงศรี และสิทธิเดช พงศ๑กิจวรสิน (2558) ที่พบวํา เกษตรกรที่ปลูกข๎าวโพดในพ้ืนที่ลาดชัน
ต๎องเผชิญข๎อจ้ากัดด๎านกายภาพ ขาดแคลนน้้า ขาดสิทธิในที่ท้ากิน ขาดแหลํงสินเชื่อในระบบที่เพียงพอ 
ขาดการเข๎าถึงแหลํงความรู๎ทางเทคโนโลยีเกษตร และพ้ืนที่ไกลตลาด ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑มีตันทุนในการ
ผลิตสูงในขณะที่สํวนแบํงรายได๎เกษตรมีความผันผวนมาก การสะสมรายได๎ของเกษตรกรท้าได๎ช๎า และมัก
พ่ึงพิงกับการเชื่อวัตถุดิบจากพํอค๎าที่คิดดอกเบี้ยในอัตราสูง การพยายามเพ่ิมปริมาณผลผลิตเป็นหนทาง
ในการช้าระดอกเบี้ยเงินกู๎ และสร๎างรายได๎เกษตรกรจึงเพ่ิมการใช๎เมล็ดพันธุ๑ ปุ๋ย และยาปราบวัชพืช
มากกวําปริมาณที่จ้าเป็น จนในที่สุดต๎องเผชิญกับสภาวะดินเสื่อมโทรม การพังทลายของหน๎าดิน ผลผลิต
ตกต่้า เพ่ือแก๎ปัญหาดังกลําวเกษตรกรสํวนใหญํจึงพยายามขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น เรํงการใช๎ปุ๋ย และ
สารเคมีอ่ืนๆ และใช๎ปริมาณเมล็ดพันธุ๑มากยิ่งข้ึนไปอีกท้าให๎ต๎องเพ่ิมจ้านวนเงินกู๎ และการเชื่อวัตถุดิบมาก
ขึ้น ต๎นทุนที่สูงเกินปกติท้าให๎รายได๎สุทธิที่เกษตรกรได๎รับลดลงไปอีก เมื่อไมํมีเงินทุนพอใช๎เพาะปลูกใน
รอบตํอไปหรือใช๎ในชีวิตประจ้าวัน เกษตรกรต๎องเชื่อวัตถุดิบท้าให๎เกิดภาระหนี้สิน ท้าให๎เกษตรกรเกิด
ความเสี่ยง 

ส้าหรับผลการศึกษากลยุทธ๑ในการปรับตัวของชาวบ๎านน้้าพุง ที่พบวํา เกษตรกรผู๎เพาะปลูก
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ในหมูํบ๎านน้้าพุงมีการปรับตัว ได๎แกํ การสร๎างความหลากหลายในการผลิตภาคเกษตร 
และการสร๎างความหลากหลายนอกภาคเกษตร โดยผู๎วิจัยพบวําชาวบ๎านได๎สร๎างความหลากหลายในไรํนา
ของตนเองใน 7 ลักษณะด๎วยกัน ได๎แกํ (1) การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่หลากหลายขึ้น (2) การปลูกพืช
ผสมผสาน (3) การท้าเกษตรผสมผสาน (4) การปรับเปลี่ยนพันธุ๑พืช (5) การจัดตั้งรวมกลุํมไม๎ผลเพ่ือ
สํงเสริมปลูกพืชที่หลากหลายมากขึ้น (6) การเชําพ้ืนที่เพ่ือผลิตพืชให๎หลากหลายขึ้น และ (7) การรับจ๎าง
ในภาคการเกษตร และการสร๎างความหลากหลายนอกภาคเกษตร ได๎แกํ การรับจ๎างทั่วไป ทั้งการรับจ๎าง
ขับรถ เป็นนายชํางสร๎างบ๎านเรือน และนายชํางเชื่อมโครงเหล็กเป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยการ
ปรับตัวของเกษตรกรที่ท้าการผลิตพืชประเภทอ่ืนๆ ได๎แกํ งานของ ปุรวิชณ๑ พิทยาภินันท๑ และคณะ 
(2558) ที่ได๎ศึกษาระบบการผลิตปาล๑มน้้ามันของเกษตรกรในอ้าเภออําวลึก จังหวัดกระบี่พบวํา การท้า
สวนปาล๑มน้้ามันเป็นการเกษตรที่ส้าคัญของอ้าเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ มีการปรับตัวด๎วยการผลิตแบบ
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ผสมผสาน ได๎แกํ (1) ระบบการผลิตปาล๑มน้้ามัน-ยางพารา (2) ระบบการผลิตปาล๑มน้้ามัน (3) ระบบการ
ผลิตปาล๑มน้้ามัน-ผัก (4) ระบบการผลิตปาล๑มน้้ามัน-ผลไม๎ (5) ระบบการผลิตปาล๑มน้้ามัน-ยางพารา-ผัก 
(6) ระบบการผลิตปาล๑มน้้ามัน-ยางพารา-ผลไม๎ และ (7) ระบบการผลิตปาล๑มน้้ามัน-ยางพารา-ผัก-ผลไม๎ 
เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให๎มีความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกมากขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงที่
เกษตรกรไมํสามารถควบคุมได๎ จากงานวิจัยของ กัลยาลักษณ๑ วิเศษทักษ๑ (2557) ที่กลําววํา ชาวนาได๎มี
การสร๎างความหลากหลายในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร  ด๎วยการเปลี่ยนจากการท้านาเพียงอยําง
เดียวมาเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว๑ในแบบที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การเพ่ิมความเข๎มข๎นในการ
ผลิตข๎าว ด๎วยการเพ่ิมรอบการปลูกข๎าว การศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมเพ่ือนามาปรับใช๎ในการปลูกข๎าว การ
ขอรับการชํวยเหลือจากโครงการชํวยเหลือตํางๆ ของรัฐบาล การเป็นสมาชิกหรือการรวมกลุํมชาวนาเพ่ือ
สนับสนุนชํวยเหลือกัน ผลการการวิจัยของ วันเพ็ญ ทับทิมแก๎ว (2558) พบวํา เกษตรในจังหวัดราชบุรีมี
การปรับตัวโดยการปลูกพืชอ่ืนหรือผสมผสานมากกวําการเลือกท้านาปลูกข๎าวในลักษณะเดิม เกษตรกรที่
เลือกปลูกพืชชนิดอ่ืนหรือผสมผสานนั้นมีรายได๎จากการปลูกพืชชนิดอ่ืนในชํวงที่ปลูกข๎าวไมํได๎ และการ
เลือกปลูกผสมผสานนั้นยังเป็นปัจจัยควบคุมไมํให๎ข๎าวล๎นตลาด ซึ่งน้าไปสูํราคาข๎าวที่ตกต่้าตามกลไกตลาด 
และจากผลงานวิจัย ทรงชัย ทองปาน และคณะ (2554) ที่พบวํา รูปแบบการปรับตัวในการผลิตข๎าว และ
การท้านาของชาวนาในพ้ืนที่น้้าทํวมซ้้าซากระดับสูง มีการปรับตัวใน 7 ลักษณะคือ (1) การสร๎างความ
หลากหลายในการผลิตทางการเกษตร(2) การจัดการด๎านการผลิต (3) การลดต๎นทุนการผลิต และการ
เพ่ิมก้าไรจากการผลิต (4) การศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมเพ่ือน้ามาปรับใช๎ในการปลูกข๎าว (5) การขอรับการ
ชํวยเหลือตํางๆ ของรัฐบาลที่ให๎กับเกษตรกรที่ท้านา (6) การเป็นสมาชิก หรือการเข๎ารํวมกลุํมชาวนาเพ่ือ
สนับสนุนชํวยเหลือกันที่เกิดจากปัญหาน้้าทํวม (7) การตกลงซื้อขายลํวงหน๎า เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นจากปัญหาน้้าทํวม 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรตํอความไมํมั่นคงด๎านราคา
ผลผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ และภัยธรรมชาติ ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้จึงกํอให๎เกิดประเด็นที่หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องควรน้าไปปรับใช๎ และผู๎ที่สนใจจะน้าไปศึกษาวิจัยตํอยอดดังรายละเอียดตํอไปนี้  
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6.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หนํวยงานที่กี่ยวข๎องควรเข๎ามาสํงเสริมสนับสนุน และชํวยเหลือ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการปรับตัวให๎กับเกษตรกรบ๎านน้้าพุง อาทิ การปลูกพืชเพ่ือฟ้ืนฟูดิน การปลูกพืชผสมผสาน เกษตร
ผสมผสาน และการสํงเสริมด๎านการตลาด 

2. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรเข๎ามาชํวยเหลือ สนับสนุนให๎ความรู๎เพ่ิมเติมทางด๎าน
เทคนิค และวิธีการลดต๎นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรให๎กับชาวบ๎านทราบถึง ควรมีการให๎ความรู๎
ในเรื่องการจัดการที่ดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตํอไรํให๎ขึ้น โดยไมํต๎องขยายพ้ืนที่ออกไป ไมํต๎องลงทุน และใช๎
สารเคมีมากเกินความจ้าเป็น การปรับปรุงอนุรักษ๑หน๎าดิน การปูองกันการชะล๎างหน๎าดิน การปลูกพืช
หมุนเวียน เพ่ือปรับโครงสร๎างดิน การสร๎างความอุดมสมบูรณ๑ให๎ดิน เพ่ือให๎สามารถปลูกข๎าวโพดได๎อยําง
ยั่งยืน รวมทั้งการลดต๎นทุนการใช๎ปุ๋ยด๎วยการน้าเปลือก และซังข๎าวโพดมาท้าเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือเพ่ิม
จุลินทรีย๑ในดินเพื่อชํวยลดต๎นทุนคําปุ๋ยเคมีของการเกษตรกร 

3. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรเข๎ามาให๎ความรู๎ด๎านสารเคมีตํอเกษตรกร เพ่ือให๎
ชาวบ๎านตระหนักถึงอันตราย และเพ่ือลดจ้านวนการใช๎สารเคมีลง และควรเข๎ามาสนับสนุนสํงเสริม
เกษตรกรชาวบ๎านให๎ปลูกพืชผสมผสานให๎มากขึ้น ทั้งพืชระยะสั้น พืชระยะยาวที่มีความยั่งยืนในพ้ืนที่ 
เพ่ือให๎เกิดมีการหนุนเวียนชนิดพืชปลูก และเป็นการปรับปรุงฟ้ืนฟู ดินไปด๎วย เพ่ือเกษตรกรจะได๎มีการ
ปูองกันมากข้ึนใน การฉีดพํนสารเคมี ผู๎วิจัยพบวํา เกษตรกรนั้นยังขาดความเอาใจใสํในสํวนนี้  

6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการน้าแนวทางในการศึกษาการปรับตัวการท้าไรํข๎าวโพดของเกษตรกร

ชาวบ๎านน้้าพุง ต้าบลโปุง อ้าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลยครั้งนี้ ไปใช๎ในการศึกษาพ้ืนที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑
อ่ืนๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่มีเกษตรกรท้าไรํข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ในพ้ืนที่ที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมที่แตกตํางกันไป เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ หรือการศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรประเภท
อ่ืน ๆ ที่มคีวามไมํม่ันคงด๎านราคาผลผลิต และภัยธรรมชาติ เชํน ชาวไรํ ชาวสวน ฯลฯ 

2. ควรมีการศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ในสภาวะที่
สภาพอากาศมีความแปรปรวนมากกวําปกติ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎กับเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว๑ส้าหรับการรับมือกับความผันแปรของภูมิอากาศ 

3. ควรมีการศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ที่มีตํอภัย
ธรรมชาติประเภทอ่ืน ๆ ได๎แกํ ภัยแล๎ง ดินถลํม การระบาดของโรคหรือศัตรูพืช เพ่ือหาแบบแผนการ
ปรับตัวของเกษตรกรที่มีตํอภัยธรรมชาติ  
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แบบค้าถามเก็บข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านน้้าพุง 
 
 

 ด้านประวัติศาสตร์ 
1. หมูํบ๎านน้้าพุงได๎มีการตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ.ใด อยํางไร? 
2. ในอดีตถึงปัจจุบันหมูํบ๎านได๎มีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร? และเปลี่ยนแปลงด๎านไหนบ๎าง

อยํางไร? 
3. ชาวบ๎านมีการประกอบอาชีพอะไรบ๎างอยํางไร? โดยมีอาชีพหลัก และอาชีพรองอยํางไร? 
4. ชาวบ๎านมีการเพาะปลูกพืช หลัก และพืชรอง เพาะปลูกด๎วยวิธีการใด ด๎วยสาเหตุอะไรเป็น

หลักบ๎างอยํางไร? 
5. ในอดีตการใช๎ประโยชน๑ที่ดินของหมูํบ๎าน มีการแบํงปันจัดสรรที่ดินมีลักษณะอยํางไร? 
6. ในอดีตชาวบ๎านมีการรักษาสุขภาพโดยพึ่งพา อะไร อยํางไรบ๎าง? 
7. ในอดีตชาวบ๎านมีการด้ารงชีวิต ความสัมพันธ๑กับคนภายนอก ด๎านการติดตํอสัมพันธ๑ ค๎าขาย 

ในรูปแบบ ลักษณะอยํางไร? 
การผลิตข้าวโพดของชาวบ้าน 
1. ข๎าวโพดได๎เข๎ามาสูํบ๎านน้้าพุง ด๎วยรูปแบบลักษณะอยํางไร? ในปี พ.ศ ใด และเป็นไปอยํางไร? 
2. การที่ข๎าวโพดได๎กลายมาเป็นพืชหลักของหมูํบ๎านนั้น มาจากปัจจัยอะไรเป็นตัวก้าหนด? 
3. พ้ืนที่การเพาะปลูกข๎าวโพดของบ๎านได๎มีการขยายตัวเป็นไปอยํางไร? สํงผลกระทบตํอพ้ืนที่ปุา

ของหมูํบ๎าน?  
4. ระบบการปลูกข๎าวโพดของชาวบ๎านจากอดีตถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอยํางไร? 
5. การปลูกข๎าวโพดได๎ท้าให๎ครัวเรือนชาวบ๎านมีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร? 
6. ในการเพาะปลูกข๎าวโพดในชํวงระยะผํานมาได๎เกิดมีปัญหา ตํอครัวเรือนชาวบ๎าน อยํางไร? 
7. โดยทั่วไปชาวบ๎านมีการประกอบอชีพหลัก และรอง ในการสร๎างรายรับสูํครัวเรือน อยํางไร? 
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แบบฟอร์มสัมภาษณ์ครัวเรือน 

I. (หัวหน๎าครัวเรือน) ช่ือนาย.นางสาว....................................................นามสกลุ............................................ บ๎าน
เลขที...... 

 สมาชิดในครัวเรือน.............คน 

1. นาย.นางสาว...................................................นามสกุล.....................................................อายุ...........ปี(พํอเฒํา/. 
แมํเฒํา            พํอปูุ/ แมํยํา      พํอ/ แมํ      ลูกเขย/ลุกไภ๎      ลูก       หลาน     อ่ืนๆ............... ) 

2. นาย.นางสาว...................................................นามสกุล.....................................................อายุ...........ปี(พํอเฒํา/. 
แมํเฒํา            พํอปูุ/ แมํยํา      พํอ/ แมํ      ลูกเขย/ลุกไภ๎      ลูก       หลาน     อื่นๆ............... ) 

3. นาย.นางสาว...................................................นามสกุล.....................................................อายุ...........ปี(พํอเฒํา/. 
แมํเฒํา            พํอปูุ/ แมํยํา      พํอ/ แมํ      ลูกเขย/ลุกไภ๎      ลูก       หลาน     อ่ืนๆ............... ) 

4. นาย.นางสาว...................................................นามสกุล.....................................................อายุ...........ปี(พํอเฒํา/. 
แมํเฒํา            พํอปูุ/ แมํยํา      พํอ/ แมํ      ลูกเขย/ลุกไภ๎      ลูก       หลาน     อ่ืนๆ............... ) 

5. นาย.นางสาว...................................................นามสกุล.....................................................อายุ...........ปี(พํอเฒํา/. 
แมํเฒํา            พํอปูุ/ แมํยํา      พํอ/ แมํ      ลูกเขย/ลุกไภ๎      ลูก       หลาน     อ่ืนๆ............... ) 

6. นาย.นางสาว...................................................นามสกุล.....................................................อายุ...........ปี(พํอเฒํา/. 
แมํเฒํา            พํอปูุ/ แมํยํา      พํอ/ แมํ      ลูกเขย/ลุกไภ๎      ลูก       หลาน     อ่ืนๆ............... ) 

7. นาย.นางสาว...................................................นามสกุล.....................................................อายุ...........ปี(พํอเฒํา/. 
แมํเฒํา            พํอปุู/ แมํยํา      พํอ/ แมํ      ลูกเขย/ลุกไภ๎      ลูก       หลาน     อ่ืนๆ............... ) 

8. นาย.นางสาว...................................................นามสกุล.....................................................อายุ...........ปี(พํอเฒํา/. 
แมํเฒํา            พํอปูุ/ แมํยํา      พํอ/ แมํ      ลูกเขย/ลุกไภ๎      ลูก       หลาน     อ่ืนๆ............... ) 

9. นาย.นางสาว...................................................นามสกุล.....................................................อายุ...........ปี(พํอเฒํา/. 
แมํเฒํา            พํอปูุ/ แมํยํา      พํอ/ แมํ      ลูกเขย/ลุกไภ๎      ลูก       หลาน     อ่ืนๆ............... ) 

10. นาย.นางสาว...................................................นามสกุล.....................................................อายุ...........ปี(พํอเฒํา/. 
แมํเฒํา            พํอปูุ/ แมํยํา      พํอ/ แมํ      ลูกเขย/ลุกไภ๎      ลูก       หลาน     อ่ืนๆ............... ) 
 

  การแกษตร 

1. ปลูกข๎าวโพด 

 ปีผํานมาใช๎พันธ๑ไป..............ถุง ช่ือพันธ๑.....................................จากบริษัท........................................... 
ปุ๋ยงาม................ถุง ช่ือปุ๋ย.........................................สูต..........................................ราคา............บาท.  
ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย............................... สตู.........................................ราคา............บาท 

ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ................................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ..................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ...............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
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คําไถและออยอด................บาท 

ผลิดได๎ทั้งหมด............ถัง ราคาถังละ...........บาท 

 ปีนี้ใช๎พันธ๑ไป..............ถุง ช่ือพันธ๑.....................................จากบริษัท........................................... ปุ๋ย
งาม................ถุง ช่ือปุ๋ย.........................................สูต..........................................ราคา............บาท.  
ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย............................... สตู.........................................ราคา............บาท 

ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ................................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ..................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ...............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
คําไถและออยอด................บาท 

ผลิดได๎ทั้งหมด............ถัง ราคาถังละ...........บาท 

 ขายผลดิครั้งที1............ถัง ราคาถังละ...........บาท 

ขายผลดิครั้งที2............ถัง ราคาถังละ...........บาท 

ขายผลดิครั้งที3............ถัง ราคาถังละ...........บาท 

 

2. ปลูกมัน 

 ผํานมาใช๎พันธ๑ไป..............ถุง ช่ือพันธ๑........................................จากบริษัท........................................... 
ปุ๋ยงาม................ถุง ช่ือปุ๋ย.......................................สตู............................................ราคา............บาท 

ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย............................. สตู..........................................ราคา............บาท. 
ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ...........................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ.............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 

 ขายสด.....................กโิล  ราคากิโล............บาท 

 ขายแห๎ง...............ถัง ราคาถัง..............บาท 

 

 ปีนี้ใช๎พันธ๑ไป................ถุง ช่ือพันธ๑......................................จากบริษทั................................................. 
ปุ๋ยงาม................ถุง ช่ือปุ๋ย........................................สตู.........................................ราคา............บาท.  
ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย.............................สตู..........................................ราคา............บาท 

ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ.........................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ.........................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ..............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 

 ขายสด.....................กโิล  ราคากิโล............บาท 

 ขายแห๎ง...............ถัง ราคาถัง..............บาท 

 ถ๎าขายหากแห๎งเป็นจ้านวนครั้ง 

 ครั้งท่ีหนึ่งขาย.................ถัง ถังละ.................บาท  
 ครั้งที่สองขาย.................ถัง ถังละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสามขาย.................ถัง ถังละ.................บาท  
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3. ปลูกขีง 

 ผํานมาใช๎พันธ๑ไป..............ถุง ช่ือพันธ๑.......................................จากบริษัท........................................... 
ปุ๋ยงาม................ถุง ช่ือปุ๋ย.........................................สตู............................................ราคา............บาท. 
ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย.......................... สูต............................................ราคา............บาท. 
ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ...............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
คําไถหรือจ๎างขุด............บาท 
ขายขี้งอํอน............กิโล ราคากโิลละ...........บาท 

ขายขี้งดอกแดง............กโิล ราคากิโลละ...........บาท 

ขายขี้งแก.ํ...........กิโล ราคากิโลละ...........บาท 

 

 ปีนี้ใช๎พันธ๑ไป................ถุง ช่ือพันธ๑....................................จากบริษทั................................................. 
ปุ๋ยงาม................ถุง ช่ือปุ๋ย...................................... สูต......................................ราคา..............บาท.  
ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย.............................. สตู........................................ราคา............บาท. 
ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ.............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
คําไถหรือจ๎างขุด............บาท 

ขายขี้งอํอน..................กโิล ราคากิโลละ...........บาท 

ขายขี้งดอกแดง............กโิล ราคากิโลละ...........บาท 

ขายขี้งแก.ํ....................กิโล ราคากิโลละ...........บาท 

 

4. ปลูกหอมยี่ปุณุ 

 ผํานมาใช๎พันธ๑ไป..............ถุง ช่ือพันธ๑....................................จากบรษิัท........................................... 
ปุ๋ยงาม................ถุง ช่ือปุ๋ย...............................สูต.........................................ราคา............บาท.  
ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย..............................สตู.........................................ราคา............บาท. 
ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ........................หนึ่งขวด..................ลติร ขวดละ......................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ........................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
คําไถหรือจ๎างขุดรํอง............บาท 

 ครั้งท่ีหนึ่งขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสองขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสามขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
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 ปีนี้ใช๎พันธ๑ไป..............ถุง ช่ือพันธ๑....................................จากบริษัท........................................... ปุ๋ย
งาม................ถุง ช่ือปุ๋ย...............................สูต.........................................ราคา............บาท.  
ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย..............................สตู.........................................ราคา............บาท. 
ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ........................หนึ่งขวด..................ลติร ขวดละ......................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ........................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
คําไถหรือจ๎างขุดรํอง............บาท 

 ครั้งท่ีหนึ่งขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสองขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสามขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  

 

5. ปลูกพืชอื่นๆ(กรณีหากเป็นพืชที่ไมไํด๎ระบุชื่อ) 
ช่ืพันธ๑.......................................................... 

 ผํานมาใช๎พันธ๑ไป..............ถุง ช่ือพันธ๑......................................จากบรษิัท........................................... 
ปุ๋ยงาม................ถุง ช่ือปุ๋ย.....................................สตู..............................................ราคา............บาท.  
ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย............................... สตู......................................ราคา............บาท. 
ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ...............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
คําไถหรือจ๎างขุด............บาท 

 ครั้งท่ีหนึ่งขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งที่สองขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสามขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ปีนี้ใช๎พันธ๑ไป..............ถุง ช่ือพันธ๑......................................จากบริษัท........................................... ปุ๋ย

งาม................ถุง ช่ือปุ๋ย.....................................สูต..............................................ราคา............บาท.  
ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย............................... สตู......................................ราคา............บาท. 
ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ...............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
คําไถหรือจ๎างขุด............บาท 

 ครั้งท่ีหนึ่งขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสองขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสามขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  

 

ช่ืพันธ๑.......................................................... 
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 ผํานมาใช๎พันธ๑ไป..............ถุง ช่ือพันธ๑......................................จากบรษิัท........................................... 
ปุ๋ยงาม................ถุง ช่ือปุ๋ย.....................................สตู..............................................ราคา............บาท.  
ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย............................... สตู......................................ราคา............บาท. 
ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ...............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
คําไถหรือจ๎างขุด............บาท 

 ครั้งท่ีหนึ่งขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสองขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสามขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  

 

 ปีนี้ใช๎พันธ๑ไป..............ถุง ช่ือพันธ๑......................................จากบริษัท........................................... ปุ๋ย
งาม................ถุง ช่ือปุ๋ย.....................................สูต..............................................ราคา............บาท.  
ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย............................... สตู......................................ราคา............บาท. 
ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ...............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
คําไถหรือจ๎างขุด............บาท 

 ครั้งท่ีหนึ่งขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสองขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสามขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  

 

ช่ืพันธ๑.......................................................... 
 ผํานมาใช๎พันธ๑ไป..............ถุง ช่ือพันธ๑......................................จากบรษิัท........................................... 

ปุ๋ยงาม................ถุง ช่ือปุ๋ย.....................................สตู..............................................ราคา............บาท.  
ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย............................... สตู......................................ราคา............บาท. 
ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ...............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
คําไถหรือจ๎างขุด............บาท 

 ครั้งท่ีหนึ่งขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสองขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสามขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  

 

 ปีนี้ใช๎พันธ๑ไป..............ถุง ช่ือพันธ๑......................................จากบริษัท........................................... ปุ๋ย
งาม................ถุง ช่ือปุ๋ย.....................................สูต..............................................ราคา............บาท.  
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ปุ๋ยให๎น้้าหนัก................ถุง ช่ือปุ๋ย............................... สตู......................................ราคา............บาท. 
ยาฆําหญ๎า.................ขวด   ช่ือ............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
ยาคุ๎มหญา๎................ขวด ช่ือ...............................หนึ่งขวด..................ลิตร ขวดละ......................บาท. 
คําไถหรือจ๎างขุด............บาท 

 ครั้งท่ีหนึ่งขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสองขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  
 ครั้งท่ีสามขาย.................กิโล ราคากิโลละ.................บาท  

 

ด้านการรับจ้าง 

1. ปรอกขีง 

 หนึ่งอาทิตได๎...............กโิล กิโล............บาท  
2. ปรอกหอมญี่ปุุญ 

 หนึ่งเดือนได๎...............กิโล กิโล............บาท  
 ถ๎าประกอบอาชีพขายส๎มใหร๎ะบรุายละเอียดลุํมนี ้

 ถ๎ารับมาขายเป็นรายอาทิต (รับซื้อกันมาแบบไมไํด๎ก้าหนดขหนาด ใหญํ กลาง เล็ก) 

- ในหนึ่งอาทิตรับส๎มมา.......................กิโล กิโล...............บาท 

- ส๎มใหญรํับมา..................กิโล กิโล.................บาท เราขายได.๎.............กิโล  ขายกิโล...................บาท  
- ส๎มกลางรับมา..................กิโล กิโล...............บาท  เราขายได๎..............กิโล  ขายกิโล...................บาท 
- ส๎มเล็กรับมา....................กิโล กิโล ..............บาท  เราขายได๎..............กิโล  ขายกิโล ...................บาท 

 

แตํถ๎ารับซื้อมาเป็นขหนาดใหญํ กลาง และเล็กให๎ละบุด๎านรํางนี ้
- ส๎มใหญรํับมา..................กิโล กิโล.................บาท  เราขายได๎..............กิโล  ขายกิโล...................บาท 
- ส๎มกลางรับมา..................กิโล กิโล...............บาท  เราขายได๎..............กิโล  ขายกิโล...................บาท 
- ส๎มเล็กรับมา....................กิโล กิโล ..............บาท  เราขายได๎..............กิโล  ขายกิโล ...................บาท 

II. ได๎มีการกู๎เงินใชํหรือไมํ ใชํ    ไมํ 
1. กู๎เงินยาวก้านดสํงงวด 3ปี       4ปี        5ปี       6ปี        7ปี         8ปี       (และอื่นๆ..........ปี) 

จ้านวนเงินก๎ู...................................บาท  อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ..............บาท/ปี 

2. กู๎เงินสั้นจ้านวน..............................บาท  อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ..............บาท/ปี 

3. กู๎เงินดํวนจ้านวน..............................บาท  อัตราดอกเบีย้ร๎อยละ..............บาท/ปี 

 

III. เค่ืองใช้สิ่งอ้านวยความสะดวก 

1. มีรกไถใหญํ(KUBOTA)จ้านวน…………คัน 

2. รกแม็กโคจา้นวน…………คัน 
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3. รก12ล๎อจ้านวน…………คัน 

4. รก10ล๎อจ้านวน…………คัน 

5. รก6ล๎อจ้านวน…………คัน 

6. รกFORTUNERจ้านวน…………คัน 

7. รกVIGOจ้านวน…………คัน 

8. รกอีแตก็จ้านวน…………คัน 

9. รกมอเตีซยัจ้านวน…………คัน 

10. เคื่องอยอดจ้านวน…………เคื่อง 

11. เคื่องสีดยาจา้นวน…………เคื่อง 
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วันเดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2534  
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