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บทนํา 

 
การทําความเขาใจวิถชีีวติของเกษตรกรทีมี่การปลูกพืชเพ่ือการคา เปนประเด็นศกึษาที่

นาสนใจมากเนื่องจากมีการศึกษาถึงวิถีชวีิตของเกษตรกร ที่มีการปลูกพืชเพ่ือการคา สวนใหญ
เปนการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของวฒันธรรมขาวตอวิถชีีวติของเกษตรกร   สวนการศึกษาใน
มิติของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนในกลุมที่เปนเกษตรกรชาวไรยังมีการศึกษาไมมากนัก    
โดยการศึกษาชิ้นนี้  ตองการแสดงใหเห็นถึงวิถีชวีติของเกษตรกร  ที่ยังตองพ่ึงพิงกับการเกษตร
เชิงพาณิชยเปนหลัก แตบางสวนก็ยังคงพึ่งพิงวิถีการเกษตรเพื่อยังชีพพรอมๆ  กัน   พรอมทั้ง
การสังเกตถึงการปรับตวัเพ่ือความอยูรอดของเกษตรกรในชุมชน ทามกลางกระแสระบอบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ที่ถาโถมเขาใสสังคมชนบทอยางตอเน่ืองและรุนแรง    โดยแบงเนื้อหา
ของการนําเสนออกเปน สามภาคดังน้ี ภาคแรกจะแสดงเห็นถึง แนวคิดทฤษฏี   ที่เกี่ยวของที่ใช
เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งน้ี    และบรบิทชมุชนที่เราเขาไปศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย
ลักษณะทางกายภาพ   ประวัตศิาสตรชมุชน   วัฒนธรรมชุมชน  โครงสรางองคกร  และระบบ
เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงจะชวยใหเราเห็นภาพของชุมชนที่เขาไปศึกษาอยางชัดเจนเพียงพอที่จะทํา
ความเขาใจวถิีชีวติของเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลังได   ในภาคที่สองน้ัน จะนําเสนอเรื่องของ
วิถีชวีิตของเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลัง และการปรับตวัเพ่ือความอยูรอดของเกษตรกร   
ทามกลาง    ความเปลี่ยนแปลง  ของกระแสเศรษฐกจิระบอบทุนนิยม ผานเรื่องเลา  จากประวัติ
ชีวติจริง   ประสบการณ    และมุมมอง   ความคิดของเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลัง  หลาย
ครอบครัว ในภาคสุดทาย  จะเปนการวิเคราะหและสังเคราะหโดยสรุปใหเห็นวา เกษตรกร
ชาวไรมันสําปะหลัง  น้ันมีการปรับตวัและวถิีชวีิตอยางไรจึงสามารถอยูรอดได  ในวงลอมของ
ระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   ทามกลางความแหงแลงของผืนดินภาคอีสาน 

การศึกษาในครั้งน้ีจะทําการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงวถิีชวีิต ความคิด มุมมองของ
เกษตรกรชาวไรมันสําปะหลังตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน  และตองการเห็นภาพการปรับตวัของ
เกษตรกรเพื่ออยูรอดในชุมชนเพ่ือทําความเขาใจถึงวถิีชีวติของเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลัง ให
ลึกซึ้งมากกวาเดิม ซ่ึงอาจถือวาเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลังเปนตัวแทนของเกษตรกรที่ปลกู
พืชเพ่ือการคาในภาคชนบท  โดยจะใชเกษตรกรในบานพระพุทธบาท   อําเภออุบลรัตน  

                                                 
1 เปน เภสัชกร ในโรงพยาบาลอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  มาประมาณ ๑๐ ป  หลังจากเริ่มศึกษาชุมชนแหงนี้ 
ได ๓ เดือน ทางครอบครัวจึงได ซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง ในบานพระพุทธบาท  เพ่ือทําบานสวน ไวเปนสถานที่
พักผอนของครอบครัว 



 

จังหวัดขอนแกน  มาเปนกรณีศึกษา    เน่ืองจากหมูบานแหงน้ีมีขนาดเล็กและพึ่งกอตั้งไดไม
นาน  ทําใหสามารถศึกษาบริบทตางๆ ของชุมชน    ไดอยางรอบดานและลึกซึ้งได      ที่สําคัญ
หมูบานแหงน้ี  ไมไดมีการปลูกขาวเปนหลักเหมือนกับหมูบานอ่ืนๆ    จึงทําใหวัฒนธรรมขาวมี
ผลกระทบตอวิถีชวีิตของเกษตรกรนอยกวา  หากเทยีบกับหมูบานอ่ืนๆ  ที่มีการปลูกขาวเปน
อาชีพหลัก  โดยตองการจะใหเห็นถึง วีถีชวีติ  ความเปนอยูของเกษตรกร  ที่มีการทํา
การเกษตรเพือ่การคา  วาเกี่ยวของอยางไรกับระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   ความเกี่ยวเน่ือง
ของการทําการเกษตรเชิงพาณิชย   และการดํารงชีวิตของเกษตรกร มีความสัมพันธกันอยางไร   
โครงสรางทางสังคม   ภูมิปญญาทองถิน่ ระบบเศรษฐกิจชุมชน  และวัฒนธรรมชุมชน  มีสวน
ชวยใหเกษตรกร   สามารถอยูรอดไดอยางไรในภาวะปจจุบนั   
 

ภาคหนึ่ง แนวคิดทีเ่ก่ียวของ และบริบทของชุมชน 
 

แนวคิดและทฤษฏี ที่เก่ียวของ 
 
ในการทําการศึกษาถึงวิถีชวีิตของเกษตรกรชาวไรมันสาํปะหลังน้ัน     เพ่ือใหเราเขาใจ

ถึงการปรับตวัของเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลังเพ่ือความอยูรอดในกระแสของเศรษฐกิจระบอบ
ทุนนิยมนั้น  จําเปนตอง ทบทวนวรรณกรรม  ในประเด็นตางๆ  ตอไปน้ี  เพ่ือใหเห็นความ
เชื่อมโยงระหวางระบบโครงสรางตางๆ  ของสังคม   และความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจชุมชน
น้ัน  มีความจําเปนตองศึกษาประเด็นดังตอไปน้ี  รวม   3 ประเด็น คือ  

1. ประวตัิศาสตรทองถิ่น  และวัฒนธรรมในชุมชนอีสาน 
2. แนวคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจชุมชน 
3. ประวตัิและความเปนมาของ การทําไรมันสําปะหลังในประเทศไทย 
4. การปรับตวัของเกษตรกรเพื่อความอยูรอดในสังคมไทย 

 
สังคมชนบทไทยในปจจุบัน  สวนมากนั้น ดํารงอยูในรูปแบบทวิลักษณทางการเกษตร 

ในสวนหนึ่งของชนบทนั้นเปนการเกษตรเพื่อยังชีพดวยโดยเฉพาะการปลูกขาวเพื่อใชบริโภคใน
ครัวเรือน   อีกสวนหนึ่งก็ทาํการผลิตเพ่ือการคาเปนหลกั (สมภพ 2528) ซ่ึงแตกตางจากอดีตที่
สวนใหญเกษตรกรในภาคอสีาน จะทําการเกษตรเพื่อการยังชีพเกือบทั้งหมด  แตอยางไรก็ตาม
ความจําเปนในการใชเงินตรา ก็ยังมีอยูในสังคมชนบทภาคอีสานมาชานานมาก เงินตราเริ่มมี
บทบาทมากขึน้มาก   ในชวงสมยัรัชกาลที่ ๕  ซ่ึงการเขามาทางรถไฟเขาสูภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ  ทําใหการคมนาคม เริ่มดีขึ้น     ประชาชนในภาคอีสานจึงสามารถตดิตอ 
คาขายไดสะดวกยิ่งขึ้น   พรอมๆ  กับการเขามาของอํานาจรัฐ            ทําใหมีความจําเปนตอง
มีการเสียภาษใีหรัฐในรูปแบบตางๆ  ไดแก  คารัชชปูการ2   เงินคาศึกษาพลี3   และมีสินคา
                                                 
2 เงินภาษี เก็บ ชายฉกรรจ  คนละ ๔ บาท  หากไมมีจาย ตองถูกเกณฑแรงงานไป ทํางานหนักนาน ๒ เดือน 



 

บางอยางที่ชาวบานจําเปนตองใชเงินซ้ือหามากมายอาทิเชน ยาแผนปจจุบัน  เสื้อผา  
นํ้ามันกาด  มีด  สียอมผา  ดังน้ันจึงเปนแรงกดดันใหเกษตรกรในชนบทภาคอีสาน      ตองผลิต
สินคาเพื่อขาย  ซ่ึงก็คือ   ขาว  ววั  ควาย  และผาไหม   นอกจากนี้  ยังมีระบบการแลกเปลีย่น
สินคา  กับคนในหมูบานอ่ืนๆ  อีกดวย  ซ่ึงระบบการแลกเปลี่ยนสินคานั้นมีมานานมากแลว  
หลังจากนั้นก็ไดมี  พอคาชาวจีนเขาไปในหมูบานมากขึ้น  ไดนําสินคาหลายชนิดเขาไปขาย    
และมีการปลอยกูให  กับชาวบาน ที่เดือดรอนและมีความจําเปนตองใชเงินในหลายรูปแบบ
ไดแก  การซอมแซมบานเรือน   เงินซ้ือขาวกิน  เงินลงทุนทําไร    นอกจากนี้  พอคาชาวจีนยัง
รับซ้ือผลิตผลทางการเกษตรจากชาวบานไปขายตออีกดวย (สุวิทย 2546) ถึงแมวาพอคาชาว
จีน จะชวยใหชาวบานในชนบทไดรับความสะดวกสบายในการซื้อสินคาตางๆ และการขาย
สินคาจากชุมชน  แตในทางตรงกันขาม  พอคาชาวจนีก็ขูดรีด  ทรัพยากรออกจากหมูบานดวย   
โดยเฉพาะการปลอยกูดอกเบี้ยสูงๆ    ใหแกชาวบานในชนบท  จนทําใหชาวบานบางคนตอง
เสียบานและทีท่ํากินไปก็มี  

ชุมชนอีสานสวนใหญ เปนชุมชนเกิดใหมหากเทียบกบัชุมชนภาคกลาง   โดยแตเดิมใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน  เปนเขตการปกครองของอาณาจักรลานชาง    จนตอมาใน
สมัยพระเจาตากสินมหาราช จึงไดผนวกเอาดินแดนแหงน้ี เขามาอยูในอาณาจักรไทยโดยจะ
เห็นไดจากวัฒนธรรมฮีตสิบสองคองสิบสี่   โดยผานการบอกเลาดวยวาจา  วรรณกรรมใบลาน  
และการรองรําของหมอลํา  หมูบานสวนใหญในภาคอีสานนั้น  เกิดจากการอพยพ  ผูคนของ
ชาวอีสาน  ไปตั้งรกรากใหม  ในพ้ืนที่ทีมี่ความอุดมสมบูรณและเหมาะสม   ในการตั้งหมูบาน   
โดยแพวถางปา  ซ่ึงเลือกพื้นที่ตั้งบานเปนที่ดอนใกลแหลงนํ้า   โดยปลูกบานในที่ดอน  และทํา
นาในบริเวณที่ลุมที่ใกลแหลงนํ้า  โดยหมูบานเหลานี ้  มักมีอยูวา  หนอง4   หรือกุด5 เปนคํา
นําหนาของชื่อหมูบาน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาหมูบานดังกลาวมีแหลงนํ้าอยูใกลๆ  สวนหมูบานที่
เกิดขึ้น  ทีหลัง   จะไมไดพ้ืนที่ที่ใกลแหลงนํ้าก็ได  เน่ืองจากพื้นที่ดีๆ   ไดถูกจับจองไปหมดแลว  
หมูบานเหลานั้นจึงตั้งอยูในที่ดอน    จึงมีชื่อนําหนาวาโคก6   หรือโนน7    โดยมากการยาย
หมูบานเขามาในชวงแรก   ชาวบานกลุมแรกที่เขามาตั้งหมูบานในชุมชน  มักเปนญาติพ่ีนอง  
หรือเพ่ือนสนิทกัน  (ฉัตรทพิย และพรพไิล  2541) 

กอนตั้งหมูบาน  จะตองมีการขอขมาและบูชาเจาที่เจาทาง  กอนโดยมีการตั้ง ศาลเจาปู
ตา  ซ่ึงใชเปนศูนยรวมจิตใจของคนในหมูบาน    เม่ือหมูบานมีความพรอม  ชาวบานก็จะ
ชวยกันสรางวดัขึ้นมา    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน   ชาวบานจะมีการเชื่อ  และนับถือผี
เขมขนมาก  เน่ืองจากศาสนาพุทธ  เขาไปภาคอีสานชาเม่ือเทียบกับภาคอื่นๆ  ของประเทศ

                                                                                                                                            
3 เงินสนับสนุนการศึกษาคิดหัวละ ๒ บาท 
4 หนอง  หมายถึงหนองน้ํา 
5 กุดหมายถึง บึงขนาดใหญ 
6 โคกหมายถึง พ้ืนที่สูง  หรือที่ดอน 
7 โนนหมายถึง พ้ืนที่สูง  หรือที่ดอน 



 

ไทย  โดยพบวา ในหลายหมูบานยังมีความเชื่อเรื่อง  หมอผีฟา    เฒาจํ้า8  อยูอยางเหนียวแนน  
ซ่ึงจะชวยรักษากฎเกณฑ   ตางๆ  ในชุมชนใหเปนระเบียบเรียบรอย   นอกจากนี้  ยังเปนที่พ่ึง
ทางใจ ของประชาชน ในหมูบานได  ในความเชื่อของคนอีสานเชื่อวาพญาแถน  หรือผีฟา คือ
เทพสูงสุดมีอํานาจกําหนดทุกสรรพสิ่ง   เปนผูสรางโลก  มีอํานาจกําหนดทุกสิ่ง   ซ่ึงหมอผีฟา  
สามารถติดตอกับพญาแถนไดผานการเขาทรง   และรักษาโรคไดโดยใชพิธีกรรมรําผีฟา   ซ่ึง
หมอผีฟา  ไมสามารถเรียกรับเงิน  เงินทองจากการรักษาใหชาวบานได  มิฉะนั้นแลวจะ
กลายเปนปอบ  ซ่ึงถือวาเปนกลไกหนึง่ที่ใชควบคุม ไมใหหมอผีฟาเอาเปรียบชาวบาน (ฉัตร
ทิพย และพรพิไล 2541) 

สําหรับวิถชีีวติของชาวอีสานแตด้ังเดิม ก็จะมีการผลิตเพ่ือการยังชีพเปนหลกัโดยแทบ
ทุกชุมชน  จะมีการปลูกขาวเปนหลัก  โดยบางสวนจะมีการทํานาหวานโดยใชขาวไร  และ
สําหรับพ้ืนที่ทีมี่ความเหมาะสม  จะมีการทํานาดํา โดยใชขาวพันธุพ้ืนเมือง  ซ่ึงการทํานาดําจะ
ไดผลผลติสูงกวาการทํานาหวาน  นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีการปลูกผักพื้นบาน  ไมผล เพ่ือใช
บริโภคในครวัเรือนอีกดวย   มีการเลี้ยงวัว  ควายเพือ่ใชไถนา   สําหรับหมูบานที่อยูใกลปา  
ชาวบานก็อาจออกไปลาสัตว   ไปตัดไม  ไปขุดมัน ไปขุดกลอย หาครั่ง  เก็บเห็ด  และหาของ
อ่ืนๆ  มาใชในครอบครัวเชนกัน        การขยายพื้นทีเ่พาะปลูกของชาวบาน   จะทําโดยการถาง
ปา ที่อยูใกล ๆ โดยใชแรงงานในครัวเรอืนเปนหลัก  ในปแรกๆ  ทีถ่างปานั้น  จะเหลือตอไม อยู  
ทําใหพ้ืนที่ใหม   จากการ ถางปา  ไมสามารถ ใชทํานาได   แตสามารถใชปลูกพืชไรได    เชน
ปลูกขาวไร  ปลูกปอ  หรือปลูกมัน     จนเม่ือเกษตรกร  สามารถถางปา   และปรับพ้ืนที่ให
เรียบเสมอกันแลว   หากมนํ้ีาเพียงพอ  พ้ืนที่น้ัน  เกษตรกรจะเปลีย่นใหเปนที่นา  ซ่ึงแตเดิม
เวลาการใช ถางปา  ปรับพ้ืนที่ จนไดพ้ืนที่ทําการเกษตรแบบสมบูรณน้ัน  อาจใชเวลานานถึง  
20 ป   ตอมาเม่ือไดมีการใชรถแทรกเตอรเขามา   การถางปาเพื่อใช ทําการเกษตร    จึง
สามารถทําได งายกวาเดิมมาก  (สุวทิย  2546) ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มของประชากร ที่มี
มากขึ้นมาก  ใน ชวงปพ.ศ. ๒๔๙๐  ถึงป พ.ศ. ๒๕๒๕    การสัมปทานปา  การลักลอบตัดไม    
และการเขามาของพืชไร เศรษฐกิจ  เชน ปอ    มันสําปะหลัง    และออย   จึงทําใหพ้ืนที่ปา
ลดลง อยางรวดเร็ว 

แนวคิดระบบเศรษฐกิจชุมชนน้ัน  สามารถแบงออกตามชวงเวลาได ๓ ระยะ ระยะแรก
คือ แนวคิดเรื่องการพัฒนาใหทันสมัย  โดยมองวาชนบทนั้นลาหลงั  จําเปนจะตองพัฒนาให
ทันสมัย  เพ่ือชวยใหสังคมชนบทสามารถอยูรอดได โดยมุงพัฒนาไปเปนประเทศอุตสาหกรรม 
สวนระยะตอมาไดนําแนวคิดของคารล มารก9 เขามาใช โดยเชือ่วา สังคมสวนใหญ จะตอง
เปลี่ยนผานจาก ระบบชุมชนบุพกาล  ไปเปนระบอบทุนนิยม  และสุดทายจะเปลี่ยนไปเปน
ระบอบสังคมนิยม  ในที่สดุ  โดยเชื่อวา ระบอบชุมชนบุพกาล หรือชุมชนชาวนานั้นไมสามารถ

                                                 
8 เฒาจ้ํา คือ  คนทรง ซึ่งเปนตัวแทนที่สามารถติดตอกับผีปูตา 
9  เปนนักสังคมวิทยาเปนชาวเยอรมัน เสนอแนวคิดของความขัดแยงระหวางชนชั้น  จนกอใหเกิดแนวคิด
สังคมนิยม 



 

อยูรอดได    สังคมในชนบท  จึงตองปรับตวัเขาสูระบอบทุนนิยมเพื่อความอยูรอดในที่สุด  แต 
คารล มารกเองก็ตั้งขอสังเกตไววา    ระบอบชุมชนชาวนา ในเอเชยี  อาจเขาสูระบอบทุนนิยม 
ไดยากกวา ภูมิภาคยุโรป  เน่ืองจากสังคมชาวนา  มีความผูกพันกันสูงมาก  ความเปลี่ยนแปลง
ไปสูระบอบทนุนิยม   จึงเปลี่ยนแปลงไปอยางเชื่องชา  เม่ือเทียบกับทวีปอ่ืนๆ  สวนระยะ
สุดทาย  เปนแนวคิดเรื่องวฒันธรรมชุมชน  โดยเชื่อวา ชุมชนนั้นพ่ึงตนเองได  เน่ืองจากชุมชน
มีการชวยเหลอืพ่ึงพาอาศัยกัน  เปนทุนเดิมอยูแลว  การรื้อฟนวัฒนธรรมชุมชนขึน้  มาจะทําให
ชุมชนเขมแขง็ขึ้นและพ่ึงพาตัวเองไดในที่สุด (ฉัตรทพิย 2548) 

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน โดยใชวัฒนธรรมชุมชนนั้น   เปนแนวคดิที่เกิดจากชาวบานที่
เปนผูนําทางความคิด     รวมกันกับองคกรพัฒนาของเอกชน   เสนอแนวคิดเรื่องการพึ่งตนเอง  
ผานการเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ     โดยสนับสนุนใหเกษตรกรหันมาทําการเกษตรแบบยัง
ชีพ  เปนหลักกอน  หากมีเหลือจึงขาย   ไมเนนการผลิตเพ่ือขายเปนหลัก    ใหมุงเนนปลูกพืช  
ที่ใชในการบรโิภคในครัวเรอืน  ใหเพียงพอ  ซ่ึงไดแก  การปลูกขาว  ผักสวนครวั  ผลไม   และ
มีการเลี้ยงสัตว  เพ่ือการบริโภค  เชน  การเลี้ยงปลา    เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  กลาวคือมีการทําไร
นาสวนผสม  ทําใหสามารถประหยัดรายจาย  จากการซื้อหาอาหารได   มีการลดรายจายที่ไม
จําเปนลง  โดยมีการทําบัญชีครัวเรือน  เพ่ือที่จะทําใหเห็นวา  มีรายจายอะไรบางในครอบครวั    
และใหมีการลงทุนผานการ   ออมดิน  ออมตนไม  โดยการปลูกไมยืนตน และออมน้ํา  โดยการ
ขุดสระน้ํา ไวในไรนา นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหเกษตรกร ลดการใชปุยเคมี และยาฆาแมลงอีก
ดวย  จะเห็นวา แนวทางการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองนั้น  ไมเนนการผลิตเพ่ือขาย    ไมมี 
การสงเสริมใหปลูกพืชไร  หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ    ตวัอยางการใชวัฒนธรรมชุมชน  จน
สามารถทําให ชุมชนสามารถกอกําเนิดขึ้นมาใหม จนชุมชนสามารถพึ่งตนเองได  พบใน
การศึกษา ชมุชนทาเกวียน (ยศ 2539) ซ่ึงแนวคิดนี้นาจะเปนแนวคิดที่ดี  ที่จะทําใหเกษตรกร
สามารถพึ่งตนเองได    แตจุดออนของแนวคิดนี้  ก็คือ  เกษตรกร จําเปนตองเลิกทําการผลติ
เพ่ือการคาหรือไม     หากตองการเงิน  มาใชเปนคาใชจายในครวัเรือน    หรือมาใชชําระหนี ้ 
จะตองทําอยางไร     หากการเกตษรเชิงพาณิชยน้ันมีกําไรดี  หรือมีกําไรแนนอนพออยูได   
โดยไมเดือดรอน  จะตองใหเลิกทําการเกษตรเพื่อการคาชนิดนี้อีกหรือไม   นอกจากนี้  ยังขาด
ความชัดเจนเรื่องการนําวัฒนธรรมชุมชน  ชนิดไหนอยางไร  มาชวยใหเกษตรกร  สามารถอยู
รอดไดในชุมชน    

 
มันสําปะหลงั ผูรายตัวใหมตอจากปอ 

มันสําปะหลังเปนพืชพ้ืนเมือง  ในอดีตนั้น การปลูกมันสําปะหลัง  จะมีการปลูกในทวีป
อเมริกาใต  และทวีปแอฟรกิาเทานั้น  โดยพบวา  ชาว Jiwaro   ซ่ึงเปนชาวพื้นเมือง อเมริกาใต 
ที่อาศัยอยูตามเทือกเขาแอนดิสนั้น มีการปลูกมันสําปะหลังเพ่ือการยังชีพ   มีการทําการเกษตร
แบบไรหมุนเวียน  และมีวิถีชวีิต  ที่ผกูพันกับการทาํไรมันสําปะหลังมาก (ยศ 2544) สําหรับ
ประเทศไทยนัน้ภาคใต เปนภาคที่มีการนํามันสําปะหลังมาเพาะปลกูเปนภาคแรก  โดยในชวง



 

แรกมีการปลูกมันสําปะหลงัเพ่ือใชทําขนมเทานั้น ตอมามีการเพาะปลูกเพื่อการคาในภาคกลาง
และภาคตะวนัออกของประเทศไทยกอน แลวจึงไดขยายพื้นที่เพาะปลูกมาที่ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือในที่สดุ  ซ่ึงในปจจุบันนี้ภาคอีสานไดกลายเปนแหลงปลูกมันสําปะหลังที่
ใหญที่สุดของประเทศไทย   การปลูกมันสําปะหลังน้ันเกือบทั้งหมดจะเปนการผลิตเพ่ือการคา  
โดยใชเปนสินคาสงออก เพ่ือใชในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือทดแทนธัญพืชที่มีราคาแพงในยุโรป  
ซ่ึงสงออกไปยังประเทศตางๆ  ในทวีปยโุรป  รอยละ 95 ของการสงออกมันสําปะหลังจะสงไปที่
ยุโรป (กรมสงเสริมการเกษตร 2527)   สําหรับในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือน้ันมันสําปะหลัง  ได
เขามาปลูกครัง้แรก พ.ศ. 2494 ที่อําเภอมัญจาคิรี  จังหวัดขอนแกน    โดยเปนพืชไร ที่มา
ทดแทนการปลูกปอ  ที่มีราคาไมแนนอน  และมีการใชแรงงานครอบครัวอยางเขมขนมาก   มัน
สําปะหลัง ซ่ึงเปนพืชที่ปลูกงาย  ราคาดี  และใชแรงงานนอยกวาปอ  จึงไดรับความนิยมเปน
อยางมากและมาเปนพืชทดแทน ปอในทีสุ่ด (สุวิทย  2546)  

 ในบางปมันสําปะหลัง มีราคาตกต่ํา ทําใหเกษตรกรเดือดรอนมาก โดยเฉพาะเกษตรกร  
ที่ทําไรมันขนาดใหญ   ที่มีการจางแรงงาน  การใชปุยเคมีมาก   สงผลใหเกษตรกรหลายคนตอง
เปนหนี้เปนสนิ     และสูญเสียที่ดินหลายครอบครัว   (ฉันทนา และสุริชัย 2546)   ในป พ.ศ.
2520-2525 ราคามันสําปะหลังไดตกต่ํามาก  เน่ืองมาจากเกิดความขัดแยงเรื่องโควตาสงออก 
ระหวางกลุมบริษัทของคนไทย กับกลุมบริษัทขามชาต ิประกอบกับทวีปยุโรป จํากัดโควตาการ
สงออกมันสําปะหลังของไทยเหลือปละ 5 ลานตันทําใหราคามันสําปะหลังตกต่ําลงมากจากราคา
กิโลกรัมละ 71 สตางค  ลดลงมาต่ําสุด    เหลือเพียงกิโลกรัมละ 35 สตางคเทานั้น   ทําให
เกษตรกรหลายรายตองขาดทุนเปนอยางมาก   ปลายป พ.ศ. 2525  กรมการคาระหวางประเทศ  
กระทรวงพาณิชย  ตองมาจัดระบบการสงออกมันสําปะหลังแบบใหม   โดยใหโควตาแบบระบบ
บัตรควิ  คือใชระบบมากอน ไดสงออกกอนทําใหราคามันสําปะหลัง ไดพุงทะยานขึ้นมาเปน
กิโลกรัมละ 90  ถึง 100  สตางคเลยทีเดียว  เม่ือราคามันสําปะหลังดีขึ้น  เกษตรกรกลับมานิยม 
ปลูกมันสําปะหลัง มากขึ้นอีก  ทําใหผลติไดเกินโควตาสงออก  ทําใหราคามันสําปะหลังลดต่ําลง
อีกครั้งเหลือเพียงกิโลกรัมละ 40 สตางคเทานั้น  นอกจากนี้  ชาวไรในทวีปยุโรปก็พยายาม
กดดันใหรัฐบาลกีดกันมันสําปะหลังจากเอเชียอีกดวย  จึงทําใหอนาคตการสงออกมันสําปะหลัง
ของไทยไมสนใสมากนัก (สมภพ 2528) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริบทชุมชน และประวตัศิาสตรชุมชนของบานพระพุทธบาท 
 

  บานพระพุทธบาทเปนบานที่เกิดขึ้นไมนาน    โดยมีชาวบานสามครอบครัวอพยพมา
จากบานนาคํา มาบุกเบิกถางปา  เพ่ือทําการเกษตรในป พ.ศ.๒๕๐๑  บานพระพุทธบาทเปน
บานที่ติดภูเขาเขตภูพานคาํ    ในอดีตนัน้หมูบานพระพุทธบาทไดมีถนนตัดผานเทือกเขาภูพาน
คํา  มุงไปสูอําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภูได  ในครั้งแรกที่ผูเขียนไดเขาไปในหมูบานแหง
น้ี   เน่ืองจากขับรถหลงทาง  โดยตั้งใจจะไปบานนาคาํ   แตเลี้ยวรถผิดจึงทําใหไดเขามาในบาน
พระพุทธบาทแทน   ผูเขียนรูสึกวาหมูบานนี้   มีตนไมใหญมากเปนพิเศษ   สองขางทางตลอด
แนวหมูบานดูรมรื่นและเงียบสงบ  มีบานไมกี่หลัง  ปลูกหางๆ  กัน  ซ่ึงแตกตางจากหมูบาน
อ่ืนๆ  ในอุบลรัตนอยางชัดเจน       ถนนลาดยางผากลางหมูบานไปสิ้นสุดที่ตีนเขาภูพานคําซึ่ง
เปนเขตพื้นทีป่าสงวน ถึงแมวาอากาศจะรอนแตดูไมแหงแลงเหมือนที่อ่ืน เน่ืองจากมีภาพของ
ตนยางพาราสลับกับไรมันสําปะหลังและออย     ขึ้นอยูสองขางทางตลอดแนวถนนของหมูบาน  
ลอมรอบดวยพ้ืนที่ปาและภเูขาเปนฉากหลัง     ใหความรูสึกที่แปลกตาอยูไมนอย  สิ่งแรกที่
ผูเขียนนึกไดเกี่ยวกับหมูบานแหงน้ี  ก็คือสวยและสงบ      ตอมาผูเขียนไดขอมูลของหมูบานนี้
เพ่ิมเติมจากพี่เขียว10 หัวหนาพยาบาลหองฉุกเฉินที่มีหนาที่ดูแลหมูบานนี้  โดยเฉพาะงานวิจัย
เกษตรประณตี หน่ึงไร ของโรงพยาบาลอุบลรัตน   พ่ีเขียวบอกวาหมูบานนี้  มีการพัฒนาตาม
แนวทางเกษตรพึ่งตนเองไดเร็วมากที่สุด  หมูบานหนึ่งในอําเภออุบลรัตนเลยทเีดียว   ทั้งๆ  ที่
การพัฒนามีมาราวๆ สิบปกวาเทานั้น 

บานพระพุทธบาทเปนบานขนาดเล็ก คอืมี ๒๒ หลงัคาเรือนที่มีคนอาศัยอยูจริงและมี
ประชากรเพยีง ๑๔๖ คนเทานั้น บานพระพุทธบาทหางจากตัวอําเภออุบลรัตนประมาณ ๑๐ 
กิโลเมตร แรกเริ่มเดิมทีหมูบานแหงน้ีก็ไดถือกําเนิดมาเหมือนกับหมูบานอ่ืนๆ ในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ  คือเกิดจากการขยายตัวของคนในหมูบานดั้งเดิมที่มีประชากรเพิ่มขึ้น  ทํา
ใหพ้ืนที่ทํากินมีไมเพียงพอ จึงทําใหคนบางสวนในหมูบานใกลเคียงในตําบลนาคาํ  ออกไปถาง
ปาเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลกู โดยมีนายแสน ขามกอน มาถางปาเพื่อบุกเบิก   เปนครอบครัวแรก  
ตอมาจึงไดชักชวนเพื่อนบาน  มาถางปาเพิ่มเติมอีกสองครอบครัว   แตในป พ.ศ.๒๕๐๙   กรม
ประชาสงเคราะหไดมีการจัดสรรที่ดินในหมูบานใหมทั้งหมด โดยแบงที่ดินออกเปนหลายๆ  
แปลง    โดยจัดสรรใหครอบครัวละประมาณ ๑๕  ไร  โดยอพยพชาวบานจากอําเภอชานุมาน 
อําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ในขณะนั้น)   ซ่ึงหลายคนถูกกลาวหาวาเปนสมาชิก
ของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย โดยเจาหนาที่รัฐ     ประมาณ ๔๒ ครอบครัว   มาอยูที่
บานหวยคํานอย   และบานพระพุทธบาท     ซ่ึงทําใหเกิดการจางงานเกิดขึ้นมากมาย  ซ่ึงไดแก   
การสรางบาน   การถางปา  การปรับพ้ืนที่ โดยมีการจางงานชาวบานในการตําบลนาคํา
มากมาย ทําใหเศรษฐกิจของหมูบานดีขึ้นมากในชวงสองปที่มีการอพยพ  ของชาวบานจาก

                                                 
10 คุณนิรวรรณ รวมธรรม เปนพยาบาลวิชาชีพ ที่ทํางานสงเสริมการเกษตรกรรมแบบยั่งยืนมานานมากกวา 
10 ป 



 

อําเภอชานุมาน    ซ่ึงชาวบานในอําเภออุบลรตัน  น้ันเรียกคนกลุมน้ีวาไทยปเหลอ    เน่ืองจาก
มีสําเนียงพูดที่แตกตางกันกับคนขอนแกน  และมีผิวสขีาวเหลืองมองดูคลายคนญวน 

ขอมูลที่ไดจากคําบอกเลาของผูใหญบาน และชาวบานอีกหลายคนใหขอมูลขัดแยงกับ
ขอมูลจากการศึกษาของโกมาตรและคณะ ในการศึกษาเรื่องพลวัตสขุภาพกับการพึ่งตนเองภาค
ชนบทพอสมควร (โกมาตร และคณะ 2547)  ในประเด็นเรื่องชาวไทยปเหลอ ซ่ึงก็คือชาวบาน
จากอําเภอชานุมานและอําเภออํานาจเจริญน่ันเอง  ในมุมมองของชาวบานพระพทุธบาทนั้นชาว
ไทยปเหลอ     สวนใหญเปนคนอีสาน   มีสวนนอยเปนชาวไทยเชือ้สายจีน   ซ่ึงหากินดวยการ
หาของปาเปนหลัก   เน่ืองจากในอดีตอําเภอชานุมานนั้นปามีความอุดมสมบูรณมาก   การหา
ของปาเพื่อยังชีพทําไดสะดวกกวาการทํากสิกรรมมาก คนพวกนี้จึงนิยมหาของปามากกวาจะทํา
นา  ทําไรเหมือนชาวนาอีสานทั่วไป และสาเหตุหน่ึงที่คนจากคําปลาหลาย   มองวาชาวไทยป
เหลอแตกตางจากพวกตนกค็ือ  ชาวบานจากอําเภอชานุมานถูกตตีราวาเปนพวกคอมมิวนิสต 
จึงมักจะถูกมองในแงรายจากชาวบานคาํปลาหลาย  ซ่ึงไมมีโอกาสรูจักคุนเคยกับชาวบานจาก
อําเภอชานุมานกลุมน้ีเลย   ในสวนของคนบานพระพุทธบาทเองกับมองวาคนพวกนี้  ก็เปนคน
อีสานที่รักสงบและมีอัธยาศัยดี มีนํ้าใจ   เสียแตไมคอยชอบคบคาสมาคมกับคนอ่ืนมากนักเทา
น้ันเอง สําหรับเหตุผลที่ชาวไทยปเหลอไมทํานานั้น เหตุผลนี้ดูจะชดัเจนเพราะปจจุบันบานพระ
พุทธบาทนั้น มีชาวบานทีท่าํนาเพียงแคสองครอบครัวเทานั้น อันเนื่องมาจากบานพระพุทธบาท
เอง   มีภูมิอากาศแหงแลงมาก มีฝนตกนอย  มีที่ดอนมาก และดินเปนดินทรายทําใหไมเหมาะ
กับการปลูกพชืที่ตองใชนํ้ามาก     

ตอมาอีกราวหาป   ชาวบานจากอําเภอชานุมานเกือบทั้งหมดไดยายกลับคืนถิ่นเดิมเม่ือ   
ทางการสามารถกวาดลางสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตไดหมดจากพื้นที่อําเภอชานุมาน จะมีก็เพียง
บางครอบครวัที่ไดแตงงานกับคนตําบลนาคําเทานั้นทีย่ังคงอยูในหมูบานตอไป หลังจาก
ชาวบานจากอําเภอชานุมานยายออกไป    ที่ดินไดถูกชาวบานจากอําเภออุบลรัตน หรือจากที่
อ่ืนๆ มาจับจอง  หรือมาซื้อตอ  เพ่ือทําการเกษตร เน่ืองจากหมูบานนี้ มีฝนตกนอย   อีกทั้งไมมี
หวยขนาดใหญ  หรือแมนํ้าไหลผาน   หมูบานแหงน้ี  จึงไมเหมาะที่จะทํานาเทาใดนัก   หาก
เทียบกบัหมูบานอ่ืนที่มีนํ้ามากกวา  การซื้อขายที่ดินในหมูบานนี้  เกิดไดยาก   เน่ืองจากที่ดิน
บางสวนไมมีเอกสารสิทธิ   หรือถามีก็มักจะเปนที่ดินของนิคมพึ่งตนเอง    ทําใหการซื้อขาย
ที่ดิน  เปนไปดวยความยากลําบาก      

นอกจากนี้บานพระพุทธบาทยังถือวาเปนหมูบานปด เน่ืองจากถนนของหมูบานไป
สิ้นสุดที่เขตอุทยาน  ซ่ึงเปนถนนสายเกาที่ปดตายมานานแลวกวา ๓๐ป    ประกอบกับมีจํานวน
ประชากรนอย  จึงเปนเหตุใหหมูบานแหงน้ี  ไมมีความเจริญทางวัตถุมากเหมือนกับหมูบาน
อ่ืนๆ ชาวบานพระพุทธบาทสวนใหญจะมีที่ดินเปนของตัวเอง  และจะทําการเกษตรเปนหลกั  
โดยมักจะปลูกพืชไร  เชน มันสําปะหลัง ยูคาลิปตัส หรือออยเปนพืชหลัก และบางครอบครัวอาจ
มีการเลี้ยงโค กระบือควบคูไปดวย   คนบางสวนในหมูบาน   เปนคนในพื้นที่อ่ืนมาซ้ือที่ตอจาก
ชาวบานรุนแรกๆ   โดยสวนใหญจะมีการทําสวนยางพารา ปลูกมะมวง   ปลูกยูคาลิปตสั     



 

และปลูกออยเปนหลัก  ซ่ึงคนกลุมน้ีมักจะเปนนายทุน  หรือขาราชการในอําเภออุบลรัตนหรือ
อําเภอใกลเคยีง   สวนคนหนุมสาวสวนใหญในหมูบาน     จะอพยพไปขายแรงงานในเมืองใหญ   
เม่ือมีลูกก็มักจะนํามาฝากปูยาตายายเลีย้ง ซ่ึงก็คลายกับหมูบานอ่ืนๆ ในอําเภออุบลรัตน    
นอกจากนี้  ชาวบานบางสวนยังไปรับจางเล็กนอยๆ   สุดแทแตมีคนมาจาง   ซ่ึงผูจางก็คือ กลุม
นายทุน  หรือขาราชการ ในหมูบานนั่นเอง  ซ่ึงการจางงานนี้ถือวาเปนแหลงรายไดที่สําคญั
อยางหนึ่งของบานพระพุทธบาท ชาวบานบางคนอาจจะไปหาของปา  หรือเผาถานขายเกือบทุก
ครอบครัว    และมีหลายครอบครัวที่นําโค กระบือ ไปเลี้ยงที่ตีนภู  ในเขตอุทยาน    

นอกจากนี้  หมูบานยังไดมีการขายผัก ผลไม  ที่เหลอืจากการบริโภค โดยนําไปขายที่
ตลาดเขื่อนอุบลรตันเปนหลัก  หรือขายใหกับผูที่มาศกึษาดูงานเกษตรกรรมพึ่งตนเองในหมูบาน
น่ันเอง ในบานนี้  มีรานคา  เพียง ๑ รานเทานั้น   โดยเปนรานของพอสมัย   จะขายของใช       
ของกินแทบทกุอยาง สวนวสัดุ  อุปกรณอ่ืนๆ  ที่ไมมีขาย   ชาวบานก็มักจะไปซื้อจากรานคาใน
บานหวยคํานอย หรือบานทานตะวัน  ซ่ึงเปนหมูบานที่อยูใกลๆ กนันั่นเอง  ระบบความสัมพันธ
ฉันทเครือญาติในหมูบานพระพุทธบาท  จะมีอยูบางแตไมมาก มีอยู ๕ ครอบครัวเทานั้น  ที่เปน
พ่ีนองกันคือจะเปนครอบครวัของผูใหญบาน ครอบครัวพอจอม  ครอบครัวแมจอน  ครอบครัว
พอแกว   และครอบครวัของพอแสง  ที่พอจะมีพ่ีนองอาศัยอยูในบานเดียวกัน   โดยผูใหญบาน
คนปจจุบัน  คือพอผูใหญเกษม หนูพวก  ซ่ึงเปนคนในพื้นที่อาศยัอยูใน  บานพระพุทธบาท  
ตั้งแตหมูบานตั้งขึ้นมาใหมๆ      โดยรับตําแหงตอจากพอแสง  ที่ลาไปบวชที่อําเภอน้ําพอง  
โดยไมสึก  ผูใหญเกษมมีผลงานดานการเกษตรแบบพึ่งตนเองที่มีชื่อเสียงในระดับภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ที่ไดรับการสนับสนุนในการทาํการเกษตรแบบพึ่งตนเองจากโรงพยาบาล
อุบลรัตนมานานเกือบสิบป   ในอดีตนั้น  ผูใหญเกษมจะชอบเลนการพนันมาก  จนทําให
ครอบครัวยากจน   แตในเม่ือไดผานการอบรม จากโรงพยาบาลอุบลรัตน  ทาํใหผูใหญเกษม  
มาสนใจ ปลูกพืช  ปลูกไมยนืตน  และเลีย้งวัว  ทําใหฐานะทางครอบครัวดีขึ้นกวาเดิมมาก        

กลุมองคกรอยางเปนทางการ  ที่มีในหมูบานพระพุทธบาท   ก็จะมีคลายๆ กับหมูบาน
อ่ืน  ซ่ึงไดแก กลุมผูนําชุมชน  กลุมแมบาน  กลุมอาสมัครทางสาธารณสุข  และสุดทายคือกลุม
เกษตรพึ่งตนเองซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นจากโรงพยาบาลอุบลรตัน ซ่ึงไปสงเสริมใหเกษตรกรทาํ
การเกษตรแบบพอเพียงและมีการตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยขึ้นในบานพระพุทธบาท  ซ่ึงสามารถ
ระดมเงินออมในหมูบานไดมากพอสมควรคือมีเงินหุนสะสมถึง 400,000บาท  และกองทุนมี
กําไรบางสวนมาจัดสวัสดิการใหกับสมาชกิไดอยางเปนรูปธรรม   ซ่ึงไดแก   การปนผล  การ
จายเงินใหสมาชิก  ที่เจ็บปวยตองนอนโรงพยาบาล   สวนงานดานเกษตรพึ่งตนเอง  น้ัน ก็มี
การขุดสระเพือ่ออมน้ําในหมูบานในหลายครอบครัว  มีการทําเกษตรประณีต ๑ ไร 11  และ
สงเสริมการปลูกไมยืนตน  ซ่ึงก็ไดผลในระดับหน่ึง  แตก็ยังไมสามารถแกปญหาความยากจนใน

                                                 
11 เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จาก สสส. สงเสริมใหชาวบาน ปลูกผักสวนครัว ผลไม  และไมยืน
ตนแบบปลอดสารพิษ  และทําการเกษตรกรรมอื่นๆ เพ่ือใชบริโภคในครัวเรือน ภายในพื้นที่ หนึ่งไร 



 

หมูบานไดทั้งหมด  จากคําบอกเลา  ของสมาชิกกลุมเกษตรพึ่งตนเองคนหนึ่ง12 บอกวา  
“โครงการนี้ดีหลายหมอ  ซอยลดรายจายครอบครัวได แตก็คงบหายจนดอกหมอ”    จาก
ขอสังเกตของผูเขียนพบวา บานที่มีการทําเกษตรผสมผสานแบบเต็มรูปแบบนั้นมีเพียงสอง
ครอบครัวเทานั้น โดยเฉพาะแปลงเกษตรของผูใหญบานนั้นจะมีแปลงเกษตรสาธิตที่เต็มรูปแบบ
ใชเปนทีศ่ึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอ่ืนๆ  เกือบทุกเดือน 

 แตอยางไรก็ตามสมาชิกในกลุมเกษตรพึ่งตนเองสวนใหญ ก็ยังมีการปลูกพืชเพ่ือการคา  
เปนหลักโดยมีการปลูกมันสําปะหลัง ออย และยูคา เหตุผลสําคัญในการทําการเกษตรเพื่อ
การคาก็คือ  การหาเงินมาซื้อขาวกินและเปนคาใชจายอ่ืนๆ ในครวัเรือนน่ันเอง   นอกจากนี้ยัง
มีการเลี้ยงววัเปนอาชีพเสริม  โดยชาวบานบางคนและผูใหญบาน13  ใหความเห็นตรงกันวา    
การเลี้ยงววัควายเปนฝูงใหญ  นาจะชวยเกษตรกรปลดหนี้ได   แตติดปญหาตรงที่หาหญาใหววั
กินไดยาก  และไมมีทุนมากที่จะเลี้ยงวัวควายครั้งละมากๆ น่ันเอง    มีโครงการจากภาคเอกชน  
สนับสนุนการเลี้ยงววัแบบรวมกลุมในหมูบาน ถึงสองโครงการคือโครงการจากมูลนิธิศุภนิมิต   
และโครงการจากวางทอแกสภูฮอม14    แตอยางไรก็ตามในปน้ี  วัวงาม15 มีราคาตกจึงทําให
ชาวบานบางคน  ถอนตัวจากโครงการเลีย้งวัวเนื่องจากคาดวาจะไดกําไรนอยนั่นเอง   แตก็ยังมี
ชาวบาน หลายครอบครัวที่สามารถมรีายไดเปนกอบเปนกําจากการเลี้ยงววั โดยเฉพาะ
ครอบครัวผูใหญเกษม  สามารถปลดหนี้สินทั้งหมดได   จากการลงทุนเลี้ยงววัประมาณ ๓๐ ตัว
เพียงในเวลาไมกี่ป   นอกจากนี้  ยังมีครอบครัวแมจอน พอจอม พอเพชร   พอสําลี  พออํ่า และ
แมวิสา  เลี้ยงววัอยูจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงทุกครอบครัวเห็นตรงกันวา  การเลี้ยงววัน้ันดี  ไดกําไรพอ
อยูไดไมขาดทุน   แตไมสามารถเลี้ยงววัทีละมากๆ จนทําใหครอบครัวมีฐานะขึน้มาได เพราะไม
มีเงินทุน   ขาดแคลนแรงงาน  และไมมีหญาใหววักินอยางเพียงพอนั่นเอง 

จากขอมูลขางตนสามารถกลาวไดวา  การปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือการคาสามารถดํารงอยู
ไดอยางเหนียวแนน  ในหมูบานมาอยางยาวนานและตอเน่ือง  ถึงแมวาบานพระพุทธบาทเองจะ
ไดรับการสงเสริมใหมีการทําการเกษตรแบบเพื่อการยังชีพจากหนวยงานของรัฐและองคกร
เอกชนอยางเขมขนก็ตามท ี แตก็ไมสามารถปฏิเสธการดํารงอยูของการปลูกพืชเพ่ือการคา  ซ่ึง
ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐซ่ึงมีมาตั้งแตกอน  มีใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หลายป    นอกจากนั้น  การที่หมูบานแหงน้ี มีภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ไมเหมาะแกการปลกู
ขาวนั้น  ทําใหความจําเปนในการปลูกพชืเพ่ือการคา  เพ่ือที่จะไดนําเงนิที่ไดจากการปลูกพืชมา
ใชซ้ือขาวกิน และไวใชจายซื้อสินคาอ่ืนๆ  ที่จําเปนมีมากขึ้น   จากการสอบถามชาวบานสาม
ครอบครัวพบวาชาวบานตองซื้อขาวสารกินตก  คนละ ประมาณ 1700 บาทตอป16   จึงจะมีขาว

                                                 
12 เปน ชายอายุ 45 ป แตไมขอเปดเผยชื่อ 
13 นายเกษม หนูพวก 
14 เปนการวางทอแกส จากอุดร มาขายแกส ให สถานีผลิตแกส ปตท. ที่อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
15 เปนวัวพันธุดี  โดยเนนขายเปนพอพันธุ  สวนมากจะเปนพันธุฮินดู บราซิล 
16 ไดจากการคํานวณ  โดยเก็บขอมูลจากชาวบาน ๑๐ ครอบครัว 



 

พอกิน  ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวผลตอบแทนตอไรของมันสําปะหลัง  หักตนทุนแลวจะตกประมาณไรละ 
2000 – 3000 บาท ขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของดิน   และราคาของมันสําปะหลังเปนหลัก    
ดังน้ันการทําการเกษตรเชงิพาณิชยเพ่ือใหไดเงินมาใชจายในครอบครัวจึงเปนสิ่งที่ขาดไมได  
ในทุกๆ  ชุมชน  จําเปนตองมีเงินไวเพ่ือใชจาย  ในกรณีของการทําไรมันสําปะหลังน้ัน  ไดแสดง
ใหเห็นแลววาการทําไร  โดยเฉพาะมันสําปะหลัง  มีความเหมาะสมในการเพาะปลกูในพื้นที่บาน
พระพุทธบาท   เพราะมีการทําไรมันสําปะหลัง  มาตั้งแต แรกเริ่มที่มีการตั้งหมูบาน    จนถึง
ปจจุบันนี้  ก็ยังมีการทําไรมันสําปะหลังอยูอีกหลายครอบครัว   เน่ืองมากจาก  มันสําปะหลัง
เปนพืชที่ทนแลงไดดี   ในดินทรายก็สามารถปลูกได  ลงทุนไมสูงมาก  และไมตองการแรงงานที่
เขมขนเหมือนการปลูกขาวนาดํา  หรือหรือไมผลอ่ืนๆ อีกดวย      จากการสอบถามชาวบาน
หลายครอบครวั17  พบวา  มันสําปะหลังเปนพืชที่ปลกูงาย  ลงทุนไมมาก   แมไมไดกําไรมาก   
แตก็มักไมคอยขาดทุนเทาใดนัก  หากมีทางเลือกอ่ืนๆ    หรือมีเงินทุนมากกวานี้  ก็อยากจะ
ลองปลูกยางพารา  หรือปลูกออย   ดูแตติดที่ไมมีเงินจะลงทุน   และที่สําคญัหาจะปลูกไมยนืตน   
กวาจะไดผลผลิตก็หลายป   ชวงรอผลผลตินี้ก็ไมรูจะเอาอะไรกินเหมือนกัน 

สาํหรับบานพระพุทธบาทแลว ระบบเศรษฐกิจของหมูบานแหงน้ีขึ้นอยูกับการทํา
การเกษตรเปนหลัก   พืชเศรษฐกิจในหมูบานนี้ไดแก   มันสําปะหลัง  ออย  ยูคา   และ
ยางพารา (ที่เปนของขาราชการ)    นอกจากนี้  รายไดเสริมของชาวบานจะมาจากการจางงาน
ภาคการเกษตร  ในหมูบานหรือพ้ืนที่ใกลเคียงเปนหลกั    การเลี้ยงวัวแบบรวมกลุมก็เปนรายได
เสริมอีกทางหนึ่ง   ของหลายครอบครวั   คนที่มีฐานะดีในหมูบาน แหงน้ี  มี  5 ครอบครัว
ทั้งหมดเปนขาราชการ  หรืออดีตขาราชการ   สวนชาวบานในหมูบาน  สวนใหญ  มีฐานะไม
รํ่ารวยแตสามารถอยูรอดได  คือชาวบานเกือบทุกครอบครัวจะมีที่ดินประมาณ  10 ไร  ทําใหมี
รายไดจากการทําการเกษตร  พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได   หนุมสาวเกือบทั้งหมด  จะออกไปหา
งานทําในเมืองใหญ  ทําใหในหมูบาน   มีแตคนวัยกลางคน  ผูสูงอายุ  และเด็กเทานั้น   โดยใน
หมูบานแหงน้ี  ไดมีโครงการชวยเหลือชาวบานจากหนวยงานของรัฐและเอกชนเขามามากมาย  
ไดแก มูลนิธิศุภนิมิต  มูลนิธิโรงพยาบาลอุบลรตัน โครงการแกส   ภูฮอม  และนิคมสรางตนเอง
เขื่อนอุบลรตัน  เขามาใหการชวยเหลือและสนับสนุนแกเกษตรกร  และใหทุนการศึกษา  อยู
ตลอดทําใหหมูบานที่แหงแลงแหงน้ี    สามารถพอจะอยูรอดได    และสิ่งสําคัญสดุทายก็คือบาน
พระพุทธบาท  อยูติดภูพานคํา  ซ่ึงเปนเขตอุทยาน  ทําใหชาวบานไปเก็บของปา   เก็บเห็ด   
เก็บฟน   หรือเอาวัวไปเลีย้งเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่งดวย     จากการ สังเกตพบวา   หลาย
ครอบครัวจะมีเครื่องเลื่อยไม หรือเตาถาน  อยูในครอบครัว  ซ่ึงถือวามีมากกวาหมูบานอ่ืนๆ    
อยางชัดเจน  แตจากการอยูในพ้ืนที่หลายเดือนพบวา   แทบไมมีครอบครัวใดเลย   ที่จะมีการ
ขายไม   หรือเผาถานขายอยางเปนล่ําเปนสัน    แตมีการแอบๆ เผาถานขาย    คงเปนเพราะ
ชาวบานกลัววาจะมีความผดินั่นเอง      นอกจากนี้  ในบานพระพุทธบาทยังมีอาชีพรับตัดไม  
แปรรูปไมอยูหลายครอบครัวดวยเชนกัน   

                                                 
17 ครอบครัวพอจอม  พอสี  พอเหรียญ พอเพชร แมจอน  และแมสม 



 

สําหรับงานประเพณี  งานบุญ  และงานรื่นเริงในหมูบานแหงน้ี    มีนอยมากหากจะ
เทียบกบัหมูบานอ่ืนๆ ในอําเภออุบลรัตน   เหตุผลนาจะมาจากหมูบานนี้  เพ่ิงกอตั้งไดไมนาน   
ความสัมพันธทางเครือญาตมีินอย  และมีจํานวนประชากรไมมาก   บานแตละหลังปลูกหางกัน   
ทําใหเกษตรกรมีเวลาในการทําไร   ทําสวนมาก   หากไมมีงานไร  งานสวนชาวบานก็จะไปเกบ็
ของปามาขาย   โดยเฉพาะฤดูฝน  เห็ดโคนในปา    ไขมดแดงจะมีมากเปนพิเศษ   นอกจากนี้  
ชาวบานหลายคนยังปลูกผกัเอาไวขายเลก็ๆ  นอยๆ  อีกดวย     จึงดูเหมือนกับวา  แรงงานใน
หลายครอบครัวถูกใชอยางเต็มที่และเขมขน  สําหรับงานประเพณีที่สําคัญของหมูบานแหงน้ี  
คืองานสงกรานต      ที่ลูกหลานจะกลับมาบาน  มีการดื่มกินกันอยางเต็มที่ครึกครื้นมาก     
นอกจากนี้  งานบุญบั้งไฟ  ยังถือวามีความสําคัญอยู   เพราะจะมีการดื่มกิน  และมีขบวนแหบั้ง
ไฟของหมูบาน  สงเขาประกวด  กับทางอําเภอเกือบทุกป แตงานไมคึกคักเหมือนชวงสงกรานต   
ที่ลูกหลานจะกลับมามาก    เปนที่นาสังเกต   สําหรับบานแหงน้ี   ก็คือ  แทบทุกบาน  จะมีลูก
ไปทํางาน  ขายแรงงาน   ในกรุงเทพฯ  กันมาก   แตไมมีครอบครัวใดเลย   แมแตครอบครวั
เดียว  ที่จะมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้นชัดเจนจากการขายแรงงานของคนหนุมสาว   ในทาง
ตรงกันขาม  พอแมคนวัยกลางคนในหมูบาน  กับตองมีภาระสงเงินไปใหลกูหลานเมื่อเดือดรอน 
หรือเลี้ยงหลานใหลูกของตนเองที่ไปทํางานในเมืองใหญอีกดวย 
 

ภาคสอง:  การปรับตัวเพือ่ความอยูรอดของเกษตรกรชาวไรอีสาน 
 

การดํารงชีวิตที่ยังคงตองพ่ึงพิงกับการเกษตรเชิงการคา      น้ันพบไดทั่วไปในหมูบาน
ชนบทอีสาน   ชาวบานบางครอบครัวมักจะมีการทําไร  มันสําปะหลัง   ทําไรออย       ปลูกยูคา   
และปลูกขาวเพื่อขายมาเปนคาใชจายในครอบครัว         วิถีชีวิตแบบนี้  เกษตรกรตองรับความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับราคาผลผลิตพืชเชิงพาณิชย  ที่มีราคาไมแนนอน   ในบางปผลผลติอาจมี
ราคาตกต่ํา นอกจากนี้  เกษตรกรยังตองแบกรับภาระคาใชในการเพาะปลูก  โดยเฉพาะคาปุย    
คารถไถ คาพนัธุพืช  คาจางเก็บเกี่ยวผลผลิต     ประกอบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพ
เปนดินปนทราย   มีความอุดมสมบูรณต่ํา     และมีปริมาณน้ําฝนนอย   นอกจากนี้แรงงานหนุม
สาวสวนใหญก็มักจะไมอยูในหมูบานแตจะไปขายแรงงานในเมืองใหญเปนสวนมาก ทําให
เกษตรกรในภาคอีสาน ตองอยูในสภาพที่ตั้งรับ และมีความเสียเปรียบอยูมากมาย  ที่ไมสามารถ
กําหนดราคาผลผลติไดเอง ตองขายผลผลิตตามกลไกของตลาดทีผู่สงออกมันสําปะหลังและผูคา
รายใหญไดเปรียบเปนอยางมาก  นอกจากนี้ การขาดแรงงาน  และขาดเงินทุน   ก็ยังเปนปญหา
ที่สําคัญในชนบทอีสาน  กรณีศึกษาตอไปน้ี  จะแสดงใหเห็นวาเกษตรกรธรรมดาคนหนึ่ง    มี
วิถีชวีิตอยางไร   ปรับตัวใหอยูรอดไดอยางไร     มีฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร   และมี
มุมมองอยางไรในการทําไรมันสําปะหลัง ในขณะทีค่รอบครัวยังตองพ่ึงพิง  กับการเกษตรเชงิ
การคา   โดยใชตวัแบบเปนเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลัง   ในหมูบานพระพุทธบาท  ตําบลนา
คํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกนมากศึกษา  



 

คนปากหนัก แหงบานพระพุทธบาท 
พอจอม  สารสม  ชายวัยกลางคนอายุ ๕๕ ป รูปรางสันทัด ผิวออกดําแดงเพราะกรํา

แดดมาตลอดชีวติ  เปนเกษตรกรรายยอยคนคนหนึ่งที่อยูบานพระพุทธบาทมานานกวา   ๔๐ ป
แลว ปจจุบนัมีตําแหนงผูชวยผูใหญบาน เม่ือเขาสูวัยรุนพอจอมไดเขามาชวยลุงในการถางปา
เพ่ือบุกเบิก  พ้ืนที่ในการทาํไร     และไดทํางานรับจาง  ถางปาและสรางบานใหกับชาวบานที่
อพยพมาจากอําเภอชานุมานและอํานาจเจริญ ตอมาเม่ือชาวบานกลุมน้ีอพยพกลับ พอจอมจึง
ไดซ้ือที่ดินบานพระพุทธบาท  จํานวน ๒ ไร   เพ่ือใชทําที่อยูอาศัยและทําการปลูกพืชเล็กๆ   
นอยๆ เพ่ือใชในการดํารงชีพ ซ่ึงตอมาทางพอแมของพอจอมก็ไดสูขอสาวคนหนึ่งจากอําเภอน้ํา
พองมาใหเปนคูครองของพอจอม ซ่ึงมีชื่อวาแมมอย ซ่ึงก็ไดอยูกินดวยกันมานานเกือบ ๔๐ ป
แลวโดยมีลูกดวยกัน ๔  คน  สองคนแรกเปนผูหญิงชือ่ มาลีเปนลูกสาวคนโตปจจุบันอายุ ๓๑ ป    
และรําไพเปนลูกสาวคนรอง     สวนลูกชายสองคนมีชื่อวา ธีระกับสทุัย    โดยมีสุทัยเปนนองคน
สุดทองปจจุบันอายุ  ๒๕ ป     

บานของพอจอมเปนบานใตถุนสูงขนาดกลาง ทําจากไมแดงสภาพดี ซ่ึงถูกขัดเงาทั้ง
หลังมองดูสวยงามไปอีกแบบ ปลูกติดๆ กันกับบานของลูกสาวชื่อมาลทีี่เปนบานใตถุนสูงเชนกัน
แตบานทําจากไมเกาๆ   มองดูแลว  ฝาบานและพื้นบานยังมีรูใหลมผานได     ซ่ึงไมสวยงาม
เหมือนบานพอจอม  นอกจากนั้นยังมีบานชั้นเดียวขนาดเล็กๆ  กอจากอิฐบล็อก ๒  หลัง  ซ่ึง
เปนบานของของนายสุทัย และนายธีระ  พอจอมมีที่ดินทั้งหมดประมาณ  ๓๐  ไร    มีวัว  ๖ ตวั  
ควายอีก  ๒  ตัว    รถไถนาเดินตาม ๒ คัน  และมีมอเตอรไซคอีก  ๒ คัน   

 พอจอมเลาใหฟงวา  ชีวติเริ่มตนจากไมมีอะไรติดตวัเลย  มารับจางทํางานที่บานพระ
พุทธบาท ก็เลยมีเงินเก็บอยูจํานวนหนึ่งก็เลยขอซื้อทีดิ่นตอจากชาวบานอําเภอชานุมานจํานวน   
๒  ไร  ก็ใชทําไรปอ   ไรมันสําปะหลัง และปลกูผัก  ปลูกผลไม   พอกินพอใชเรื่อยมา    
บางครั้งมีคนมาจางงานไปทําสวนทําไร   ตอมาราวป   พ.ศ.๒๕๑๕   แมมอยไดปวยหนัก    มี
อาการไขสูง  และเบื่ออาหาร   พอจอมไดพาแมมอยไปตระเวนรักษาตามหมอตางๆ    ทั้งหมอ
ทหาร   หมอผีฟา   แพทยนํ้าพองและแพทยในจังหวดัขอนแกนนานกวา  ๒ ป   แมมอยจึงหาย
จากอาการปวย ในชวงนั้นน่ันเองพอจอมก็ตองไปกูหน้ียืมสิน   จนเสียที่ดินของครอบครัว  ซ่ึงมี
อยูเพียง ๒ ไรตองเสียไปเพราะหมดไปกับคารักษาพยาบาลของแมมอยนั่นเอง   จากคําบอกเลา
ของแมมอยบอกวาพอจอมเปนคนไมพูด   แตขยันทํางาน   ทํางานในไรเกงมาก   ทํางานทั้งวัน
แทบไมเคยไปไหนเลย    เม่ือครอบครัวเสียที่ดินทั้งหมดไป    พอจอมบอกกับผมวาที่ดินหาใหม
ได   แตถาคนตายแลวฟนไมได   เม่ือกอนผมก็ไมมีที่ดินสักไรเดียวเหมือนกัน   ผมก็ยังอยูได
เลย  พอจอมจึงไดทําการเชาที่ดินผูอ่ืนเพ่ือทําไร มันสําปะหลังเพราะวาเปนสิ่งเดียวที่ตนมีความ
ถนัดและเคยทํามากอนและที่สําคัญไมกลาไปขายแรงงานในกรุงเทพฯ   หรือที่ไกลๆ   เน่ืองจาก
เปนหวงแมมอยที่ยังไมหายดีน่ันเอง 

 
 



 

การทําไรมันสําปะหลัง  น้ันสามารถทําไดในดินปนทรายและมีฝนตกนอย   ในมุมมอง
ของพอจอม สรุปวาการทําไรมัน   เปนอะไรที่งายไมเกินกําลัง   และทําไรมันสาํปะหลังเปนแค
อยางเดียว   ไมอยากเสี่ยง   ไมอยากไปทําอยางอ่ืน   การทําไรมัน  ก็มีเงินเหลือพอไดใชไดกิน
อยู   ขยันหนอยก็ไปหาของปา   ไปเก็บฝน    เก็บเห็ด    เผาถานขายก็พอจะมีรายไดเลี้ยงดู
ตัวเองบาง  พออยูรอด  ชวงหาปแรกที่เชาที่ดินทําไรมัน   บังเอิญราคาผลผลติของมันสําปะหลัง     
มีราคาดี   ทําใหมีเงินเหลือเก็บ  มากพอจะซื้อที่ดินได ๑ แปลงจํานวน  ถึง  ๑๕  ไร  ทําใหชีวิต
ความเปนอยูเร่ิมดีขึ้น    ซ่ึงครอบครัวพอจอมก็ไดทําไรมันเรื่อยมาอีกหลายป   จนมีเงินเก็บอยู
กอนหนึ่ง    จึงลองเสี่ยงที่จะทําไรออยดูสักครั้ง    ซ่ึงไดผลผลติดีมาก  คือไดกําไรถึงกวา   
๗๐๐๐๐ บาทในปเดียว       ทําใหนายจอมมีเงินซื้อที่ดินอีก ๑ แปลง  จํานวน  ประมาณ ๑๕  
ไร ปตอมามีปญหาเรื่องหาผูรับซ้ือชวง18 ออยไมได   จึงไมไดปลูกออยอีกเนื่องจากเงินเก็บ
ทั้งหมดนําไปซื้อที่ดินหมดแลว   นายจอมบอกวา   การปลูกออยตองมีโควตาคดิจะปลูกเลย  ก็
ทําไมไดงายๆ   เหมือนปลูกมันสําปะหลงั   นายจอมก็เลยเลิกคิดปลูกออย     จึงไดขยายพื้นที่
ปลูกมันสําปะหลังเพ่ิมขึ้นทาํไรมันสําปะหลังอีกราว ๒ ป   ก็พอมีเงินเหลือซ้ือวัวควาย    มา
เลี้ยงดู   ซ่ึงทําใหไดปุยคอกไปใชในไรไดเปนอยางดี    และเม่ือวัวตกลูกก็สามารถขายทํากําไร
ไดอีกดวย    เพียงแตพอจอมบอกวา   หากจะเลี้ยงมากๆ  ก็กลัวไมมีหญาใหวัวกิน     ก็เลยไม
กลาเลี้ยงวัวทลีะมากๆ       

ชีวติที่วนเวียนซ้ําซากของพอจอมในการทําไรเปนหลกัมานานหลายสิบป ในมุมมองของ
พอจอมคือ การทําสิ่งที่เราพอทําได   สิ่งที่เราถนัด     ไมลงทุนสูง   แถมถาโชคดีราคามัน
สําปะหลังดี  ก็จะมีเงินเหลือเกบ็ที่ดินสองแปลงที่ไดมา   ก็มาจากผลกําไรจากการปลูกมัน
สําปะหลังทั้งสิ้น       “มันสําปะหลังเองถือวามีบุญคณุตอครอบครวัผมมาก   เหมือนกัน    แต
ตอนนี้ผมแกแลว    ไมมีแรงทําไรเหมือนแตกอน   หากมีเงินมากกวานี้   ก็อยากจะไปปลกู
ยางพารา   คือสิไดเงินหลายกวาการทําไรมันสําปะหลัง    แตติดตรงบมีเงินซิลงทุนพอจะทํา
ยางพาราได” 

จากการสังเกตของผูเขียนพบวาการทําไรมันสําปะหลงัของครอบครัวพอจอมนั้นจะใช
แรงงานในครอบครัว หรือแรงงานจากการลงแขกออกแรงทั้งหมด  ไมไดมีการจางเลยแมแตนอย      
ตอนเก็บเกี่ยวก็ใชลูกๆ และญาติชวยกันเก็บเกี่ยว   ตอนปลูกก็ทยอยปลูกมันสําปะหลังเองกับ
ลูกๆ กิ่งพันธุ มันสําปะหลังก็หามาเองเปนหลัก   ไถปรับพ้ืนที่ไร  จะใชเราไถของตัวเอง   ไมได
จางใคร     จากการเดินสังเกต  และสอบถามเพิ่มเตมิวาแลวปุยเคมีไดใสในไรมันบางไหม    พอ
จอมแกก็ตอบวาถามีเงินเหลือมากๆ  อาจซื้อมาใส  ไรละครึ่งกระสอบ    แตเคยลองซื้อมาใสดู
แลวหัวมันก็ไมเห็น    จะใหญขึ้นมาสักเทาไร  ผมวาใสไปก็ไมคุม    สูใชปุยขี้ววั   ไปไรก็คอยใส   
ไปทุกวันเด๋ียวมันก็งามเอง  จากการสังเกตและสอบถามเกษตรกร  หลายครอบครัว   และ
สอบถามดูจากรานคาปุยและสารเคมใีนอําเภอ       ไมพบวามีการใชปุยสตูร           ตัวทายสูง  

                                                 
18 คือพอคาที่ไดโควตา  ขายออยจากโรงงานน้ําตาล ซึ่งโควตานี้  ถูกนํามาขายตอเหมือนหุนในตลาด
หลักทรัพย  ซึ่งพอผูเขียนเคยซื้อ ขายโควตาขายออยนี้  จนไดกําไรมาแลว 



 

หรือ โปแตสเซียมสูง  มาใชในการทําไรมันสําปะหลังแตประการใด   ซ่ึงชี้ชัดวาความรูในการทํา
ไรมัน  โดยเฉพาะการเลือกใชปุยเคมีใหเหมาะสมกับพืชยังมีขอจํากัดอยูมาก   ซ่ึงขอมูลสวนนี้
สอดคลองกับ คําบอกเลาของพอจอมและเกษตรกรอีกหลายครอบครัววาไมมีเจาหนาที่รัฐมา
บอกเกษตรกรเลยวาจะตองใชปุยอยางไร  ดูแลอยางไรในการทําไรมันสําปะหลงั  ”เฮ็ดมัน พวก
ผมก็ไดแตคึดเองเฮ็ดเองทั้งน้ัน    หรือจังสั่นก็ถามรานปุยดูวาจะซือ้ปุยเคมีตวัไหนไปใสมัน   บ
เคยมีเจานายคนใด มาบอกมาสอนพวกผมดอก” 

    นอกจากการทําไรมันแลวครอบครวัพอจอมจะมีอาชีพ เลี้ยงววัควายเปนรายไดเสริม    
โดยมีแมมอยและลูกเขยชวยตอนววัควายไปหาหญากินตามที่ตางๆ     โดยเฉพาะบริเวณตีนภู    
พอตกเย็นก็ตอนวัวควายเขาคอก    โดยครอบครัวพอจอมมีรายไดจากการขายวัวควายปละ 
๒๐๐๐๐ ถึง ๔๐๐๐๐ บาทตอป     ขึ้นอยูกับวาววัควายจะตกลูกมากนอยแคไหน และราคาวัว
ควายทีข่ายได   ถาราคาดี  ก็จะขาย  ราคาไมดีก็ไมขาย        ซ่ึงจุดนี้  จะเห็นไดชัดวาการเลีย้ง
วัวมีความยืดหยุนสูงมาก   ทําใหชาวบานมีโอกาสตอรอง   กําหนดราคาไดเองในระดับหน่ึง  ซ่ึง
ตางจากการทําไรออย   ไรมันสําปะหลัง  หากราคาผลผลติตกต่ํามาก   เกษตรกรก็จําเปนตอง
ขายผลผลิตอยูดี    สําหรับครอบครวัพอจอมนั้นจะรายไดจากการทําไรมันสําปะหลังตกปละ
ประมาณ ๕๐๐๐๐ ถึง ๗๐๐๐๐ บาทซึ่งหากปลูกมันสําปะหลังเต็มพ้ืนที่  ๒๕ ไร   หักตนทุนแลว
คิดเปนกําไรประมาณ ๓๐๐๐๐ ถึง ๗๐๐๐๐ บาทตอป โดย   มีการทยอยทําไรมันไปทีละสวน  
เพราะจะทํารวดเดียว ๒๕ ไรคงทําไมไหว   แตจะคอยๆ  ทยอยทาํไปเรื่อยๆ  เต็มพ้ืนที่และอาจ
เชาที่ดินขางเคียงเพ่ือทําไรมันอีก  บางปอาจทําไรมันสําปะหลังไดมากถึง   ๔๐  ไร  ถาปไหน
โชคดี    มันมีราคาสูงก็จะไดเงินเปนแสนเลยทีเดียว  จากการสอบถามพอจอม  พอเหรียญและ
พอสําลี  ลงความเห็นตรงกันวา  หากมันสําปะหลังมีราคาเกินกิโลกรัมละ ๑ บาทเกษตรกรก็
สามารถอยูไดอยางมีกําไรมากพอสมควร    และอยูไดสบายแนนอน  (ราคามันสําปะหลังสด
วันที่ ๔ พย. ๕๐กิโลกรัมละ ๑บาท ๙๕ สตางค ) 

ป พ.ศ.๒๕๕๐  พอจอมเห็นยางพารามีราคาดีมาก    ก็อยากจะลองปลูกดูบาง  แตไมมี
เงิน   หากลูกไดโบนัส   มีเงินกอนมาใหพอ   สักหลายหมื่นก็จะลองปลูกยางดู  แตก็ยังเสียดาย
การปลูกมันสาํปะหลังอยูเพราะปน้ีมันราคาดีมาก    โดยมีราคาสูงสุดถึงกิโลกรัมละ ๒ บาทเลย
ทีเดียว   สําหรับครอบครวัพอจอมลูกทั้งสี่คนออกไปหางานทําในกรุงเทพฯ    โดยลูกแตละคน
น้ันทํางานไดเงินมามาก  โดยลูกสาวสองคนทํางานบริษัทมีเงินเดือนเปนหม่ืน สวนลูกชายสอง
คนก็ทํางานเกบ็เงินซื้อรถไถได    ในตอนแรกภาพของลูกๆ   ที่ไปทํางานในเมืองใหญสงเงินมา
จุนเจือ   ทางบานลอยเห็นเดนชัดเลยวาคนอีสานนี่    รักครอบครัวทํางานสงเงินมาชวยทางบาน   
ใหพอแมภูมิใจที่ลูกไดดิบไดดี    แตจากการสัมผัสครอบครัวพอจอมอยางใกลชิดพบวา   ขอมูล
ที่ผูเขียนสรปุไวแตแรกวา     ชุมชนเกษตรกรชาวอสีาน    น้ันอยูรอดไดเพราะการขายแรงงาน
ของคนหนุมสาวเปนหลักนัน้อาจไมจริงก็ได    เน่ืองจากการดูบัญชีรับจายครวัเรือน   และ
สนิทรัพยที่เปนเงินของลูกนั้น      พบวารายจายสวนใหญทีเ่กดิขึ้นในบานเกิดจากการขาย
ผลิตผลทางการเกษตรแทบทั้งสิ้น    รายจายในการเลี้ยงดูหลาน  น้ันมากจากเงินของพอแม   ที่



 

สงมาจากกรุงเทพฯ    บวกกับการไดรับการสนับสนนุจากมูลนิธิศภุนิมิตบางสวน    สินทรัพย
ที่มาจากลูกจริงๆ ก็เปนรถไถหนึ่งคัน  และบานหลกัเลก็ๆ  สองหลังซ่ึงวากันจริงๆ แลว   ก็เปน
สินทรัพยของลูกที่ฝากใหพอแมดูแลใหเทานั้นเอง      

ชีวติของชาวไรมันสําปะหลงัน้ันเปนชีวติที่ตองทํางานตลอดวัน   เริ่มจากตอนเชาตรู
ตองไปดายหญาและใสปุยในไร   กลับมาจากไรก็จะไปรดน้ําผักในสวนซึ่งปลูกพริก  ปลูกมะเขือ  
ไวบริโภคในครัวเรือนกลับ  ตอนสายๆ  ก็จะกินขาวเชาที่ภรรยาเตรยีมไวให    เวลาวางก็จะไป
ดายหญา พรวนดิน   ใสปุย  เผาถาน  ตัดฝนใชเวลาในการทําไร  ไดเต็มที่เน่ืองจากบานกับไร
อยูติดกัน     หากเหนื่อยก็มานอนพักสักชั่วโมง   รอนก็มาอาบน้ํา   ทํางานไดสบายตลอดวัน
ตั้งแต  ตีสี่จนถึงเกือบหนึ่งทุม   ทํางานไดสะดวกสบาย  อยากจะหยุดงานวันไหนก็ทําได    น่ี
คือขอดีของที่ดินแบบนิคมที่บานและที่ดินอยูติดกัน  ตามมุมมองและแนวคิดของพอจอม    สวน
ขอดอยของการมีที่ดินในเขตนิคมสรางตนเองก็คือ   ที่ดินไมสามารถนําไปขาย  หรือจํานองกับ
ธนาคารได เน่ืองจากเปนที่ดินเปนเอกสาร  น.ค. ๓19   พอจอมแสดงความกังวลออกมาทางสี
หนาวาตอนนีรู้สึกวาตนเองแกแลว ไมมีแรงเหมือนหนุมๆ ตอไปคงทํางานในไรไมไหวแนนอน     
เน่ืองจากผูเขียนเองเปนเภสัชกร    จึงไดไปดูอาการเหนื่อยงายของพอจอมพบวานาจะเกิดจาก    
การสูบบุหร่ีของพอจอมน่ันเอง     จึงไดชักชวนใหพอจอมไปโรงพยาบาล    แพทยไดใหยาพน
ขยายหลอดลมและยากินมาทําใหตอนนี ้  พอจอมทํางานไดไมเหน่ือยงายแลว จึงทําใหความ
กังวลวาแกแลวทํางานไมไหวของพอจอมหมดลง   จนดูเหมือนกับวาแววตาของแกนั้นสดใสขึน้
อีกครั้งหน่ึง   

จากเหตุการณตรงนี้เองที่ทําใหครอบครัวพอจอมยอมรับผูเขียนมากขึ้น ทําใหการ
สอบถามขอมูล  หรือการสงัเกตอยางมีสวนรวมทําไดงายขึ้นกวาเดิมมาก    ทําใหไดมีประเด็น
แลกเปลีย่นพูดคุยกับพอจอมหลายอยางเกี่ยวกับการดาํรงชีวิตของเกษตรกรชาวอีสาน   ที่อยูใน
พ้ืนที่แหงแลง   ผูเขียนสังเกตพบวาหลายครั้งพอจอมมีการจุดธูปบริเวณทายไร    พอจอมบอก
วาจุดบอกผีเจาที่เจาปา ชวยปองกันไฟปาลามมาถึงบาน โดยเฉพาะจุดที่ไมไดปลูกมันสําปะหลงั
ไปปาอาจลามเขามาจนถึงตวับานได  และขอมูลรายรบัรายจายของทางบานก็เริ่มปรากฏชัดวา    
พอจอมไดแบงผลผลติจากการทําไรมันใหกับลูกชายสองคนที่มาชวยงานในไร คนละ ๑๐๐๐๐ 
บาท และเลี้ยงดูหลานสามคน  โดยไมใชเงินจากลูกเลย   เงินที่ลูกสงมาเก็บไวใหหลานทั้งหมด 

สิ่งที่พอจอมไดเรียนรูจากการทําไรมันสําปะหลัง   กค็อืการลดตนทุนการผลิตใหเหลือ
นอยที่สุด  ผานการใชแรงงานในครอบครัวและกลุมเครือญาติ   การใชปุยคอกเปนหลักในการ
บํารุงดิน       จากกรณีศึกษาของพอจอม  พบวาเกษตรกรไดปรับตัวผานการลดตนทุนการผลิต
มันสําปะหลัง การรับจางเล็กๆ นอยๆ และมีรายไดเสริมจากการเลี้ยงววั   นอกจากนี้  ยังใช
ประโยชนจากปาในเขตอุทยานที่ติดหมูบาน   อาศัยเก็บเห็ด  เก็บฝน   และไขมดแดงมาไวเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือน หรือเอาไปขายใหหมูบานใกลเคียง  พอมีรายไดเล็กๆ นอยๆ จนทําให

                                                 
19 คือที่ดิน ในเขตนิคมสรางตนเอง  สําหรับสมาชิกนิคม  ไมสามารถซื้อขาย  หรือใหเชาได     แตสามารถ
เปล่ียนเปนเอกสารแบบ      นส. ๓ ก  ไดในอนาคต   



 

สามารถอยูรอดไดในผืนดินอีสาน  นอกจากนี้ ผูเขียนยังมีโอกาส  ไดถามลูกชายของพอจอมที่
ชื่อสุทัย   ถึงเหตุผลในการไปหางานทําในชนบท  โดยในชวงแรกสทุยัก็ตอบไปวาตองการไปหา
เงินเลี้ยงครอบครัว ตอมากไ็ดคุยเรื่องทั่วไปกับสุทัยอีกหลายครั้งพบเหตุผลอ่ืนๆ   ไดแก   อยาก
ไปเห็นกรุงเทพ     อยากเปนอิสระ   นอกจากนี้  การอยูแตในบานก็นาเบื่อ   งานในไรก็ไมไดมี
มากทุกเดือน  และการอยูกับพอแมก็ดูเหมือนเด็กที่ไมรูจักโต จากขอมูลตรงนีแ้สดงใหเห็นวา   
การออกไปขายแรงงานของหนุมสาว   ไมไดหวังไปเพ่ือหารายไดอยางเดียว  แตยังหวัง   ไป
เปดหู   เปดตา      และไปเที่ยวดวย   ซ่ึงขอมูลน้ี สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา(Vichit-
Vadakan 1983) 

จากขอมูลทั้งหมด  ในกรณีของครอบครัวพอจอม พอจะสรุปไดวา  ครอบครัวพอจอมที่
มีวิถีการผลติเพ่ือขาย  จากการทําไรมันสําปะหลัง  และ เลี้ยงววัควายเพื่อขายนั้น  ทําให
ครอบครัวมีรายไดพอที่จะเลีย้งตัวเองและครอบครัวใหอยูรอดได โดยมีการใชแรงงานครอบครัว
เปนหลัก  ไมมีการกูเงินมาลงทุนทางการเกษตร  แตจะใชเงินออมของครอบครัวและเงินทีลู่กสง
มาใหในการลงทุนทําการเกษตร  หรือเอาไวสรางบาน โดยมีรายรับของครอบครัวมากกวา 
๘๐๐๐๐ บาทตอป  ตามที่ยศ สันตสมบตัิ  ไดแบงระดับรายไดชาวนา  พบวารายไดครอบครวั
พอจอม  อยูในขั้น  Well to Do  ในบางปที่มันสําปะหลงัมีราคาสูง  ครอบครัวพอใจ  จะมีรายได
มากกวา ๑๒๐๐๐๐ บาท ซ่ึงถือวาเปนขั้น Rich หรือเปนชาวนารวยแลว (ยศ 2546)   

จากขอมูลจากการสอบถามพอจอม  แมมอยและบัญชีกองทุนเงินลานพบวาครอบครัว
พอจอมมี หน้ีสินประมาณ ๔๐๐๐๐ บาท ซ่ึงเกิดจากวามีเงินลานเขามา   ประธานกลุมตองการ
ใหชาวบานมากูไปใหหมด   โดยคิดดอกเบี้ยเพียงรอยละ ๖ ตอปเทานั้น  สําหรับทรัพยสิน
สุทธิ20ทั้งหมดของพอจอมน้ัน ไดแก   ที่ดินบาน เงินหุนออมทรัพย รถไถ  มอเตอรไซดแลว  
และววัควาย  คิดเปนมูลคารวมไดประมาณ ๑ ลานบาท  แตอยางไรก็ตามหากจะเทียบรายได
ตอครอบครวัของพอจอม   ตอคาเฉลี่ยของรายไดคนในประเทศคือปละ 120,000 บาทนั้น   กย็ัง
พบวาครอบครัวพอจอมมีรายไดต่ํากวาคาเฉลี่ยของคนในประเทศอยูดี    โดยที่ครอบครวัพอ
จอมมีจํานวนสมาชิกถึง 8 คน ซ่ึงถอืวาเปนครอบครัวขนาดใหญ ดังน้ันจึงอาจมากไดอีกทาง
หน่ึงวาครอบครัวพอจอมนั้นมีรายไดต่ํา   เม่ือเทียบกับคนไทยทั่วไปถึงแมวาจะเปนชาวนารวยก็
ตาม 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 สินทรัพยสุทธิ คือมูลคาสินทรัพยรวม  หักดวยหนี้สิน 



 

คนแกรงทระนง 
พอเพชร  ปจจุบันอายุ  ๕๐ ป   ชายวัยกลางคนผิวดําแดง  รูปรางกํายํา    ยายมาอยู

บานพระพุทธบาท พ.ศ.๒๕๑๓  หลังจากพวกไทปเหลอ  ยายออกจากบานพระพุทธบาท  พอ
เพชรกับภรรยา  น้ันมาจากบานศรีสขุ   มาซื้อที่ดินตอจาก  ชาวบานอําเภอชานุมาน   ในตอน
แรก  พอเพชรไดทํานา  เปนอาชีพหลัก  แตไดผลผลิตไมคอยดีเพราะบานพระพุทธบาทมีฝนตก
นอย    ทําใหขาวไมงาม   บางปแลงจัดขาวก็ตายหมด  พยายาม ทํานาอยูหลายปก็ไดขาวไม
พอกิน   ราวๆ ป พ.ศ.๒๕๑๗  ไดทดลองทําไรมันจํานวน ๕ ไร  ก็ไดผลดี   เลยทํามันสําปะหลัง
เรื่อยมา  พอเพชร  มีลูกชายสองคน  ซ่ึงก็ชวยครอบครัวทําไรทํางานมาตลอด     จนลูกชายคน
โตอายุ ๒๐ ปจึงออกไปหางานทําในกรุงเทพฯเปนคนงานกอสราง    ไดไมนานก็เกิดอุบัติเหต ุ 
ตกนั่งรานตายอยูกรุงเทพฯ    ตอนนี้  จึงเหลือลูกชายคนเล็ก  คนเดียวที่อยูชวยงานครอบครัว  
ลูกชายคนเลก็มีชื่อ  กวาง  ปจจุบันอายุ ๒๕ ป    ปจจุบันพอเพชร มีที่ดิน  ๒๕  ไร ปลูกมัน
สําปะหลัง  ๒๐ ไร  ที่เหลอืขุดสระไว  ๒ บอ    มีววัแปดตวั    พ้ืนที่ที่เหลือปลูกผักสวนครวั     
โดยปลกูพริกเปนรายไดเสรมิ   ปจจุบันพอเพชร  มีเงินเก็บอยู ๓๐๐๐๐ บาท  และไมมีหน้ีสิน
เลย   มีรถกระบะ และรถมอเตอรไซคอยางละคัน   

รายไดของครอบครัวพอเพชรมาจากการจําหนายมันสําปะหลังและววัเปนหลักแตชวงนี้  
วัวราคาลงเลยไมไดขายววั แตก็พออยูไดเพราะมันสําปะหลังราคาด ี รายไดอ่ืนๆ ของครอบครัว
พอเพชร  นาจะมาจากการเผาถานขายเพราะในบานพอเพชรมีเตาเผาถานอยูสองเตา   
สมัยกอนราวๆ ปพ.ศ.๒๕๒๐ น้ันพอเพชร  ปลูกมันสําปะหลังมาก  บางปปลูกเปนรอยไร   เคย
ไดกําไรเปนแสน  จนไดที่ดินเพ่ิมอีกหลายแปลง    แตชวงป พ.ศ.๒๕๒๖ ถงึ ๒๕๒๙  มัน
สําปะหลัง  ราคาตกต่ํา    ขาดทุนจนแทบหมดตัว  ทาํใหชวงนั้น  พอเพชร  ตองขายที่ดิน  ไป
หลายแปลงเพื่อใชหน้ีสินจากการทํามันสําปะหลังขาดทุนหลายปตดิกัน        ชวงนั้นเลยเลิกทํา
ไรมันสําปะหลังไปเกือบสามป  แต ตอมาราคามันสําปะหลังดีขึ้นมาก  ทําใหพอเพชรหันมาปลกู
มันสําปะหลังอีกครั้ง และไดกําไรงาม   เลยปลูกมันสําปะหลังเปนอาชีพหลักตั้งแตน้ันเปนตอมา  
โดยสิ่งที่พอเพชร  ไดปรับเปลี่ยนเทคนิคในการทําไรมันสําปะหลงัไดแก  การปลูกทลีะแปลง  
ปลูกหางกัน ๓ เดือน  มีการใสขี้ววัลงไปมากๆ     ชวงที่ตนมันปลกูติดแลว     ไมจางรถไถ   ที่
จะทําเอง  แรกๆ ก็ใชควายไถ   ตอมามีเงิน ก็ซ้ือ รถไถนาเดินตาม  หากไมแนใจวาราคามันจะ
ดี  จะไมใสปุยเคมี    เลือกพันธุมันสําปะหลัง   ที่ใหนํ้าหนักตอไรสูง  โดยไมไดเนนที่เปอรเซ็นต
แปง   เนนพันธุที่ปลูกงายและทนแลง   ซ่ึงก็คือพันธุเกษตร  และพันธุอีสรอย   
 ชวงป พ.ศ.๒๕๔๐  มีโครงการสงเสริมใหชาวบานเลี้ยงวัว21  พอเพชร จึงลงทุนเลีย้งววั 
เริ่มจากเลี้ยงตัวเดียวกอนในปแรก   แลวคอยๆ   เพ่ิมจํานวนจนมีวัวมากถึง  ๘  ตัวในปจจุบัน    
รายไดในการขายววัแตปจะตกปละประมาณ ๑๐๐๐๐ ถึง ๒๕๐๐๐ บาท  รายไดสวนนี้   พอ
เพชรบอกวา  จะเก็บไวใชยามฉุกเฉิน   การเลี้ยงวัวของพอเพชร  น้ันจะ ใชไลตอนใหไปกิน
หญา  ตามที่สาธารณะ   หรือที่ดินที่ปลอยทิ้งไว    บางครั้งก็ตอนวัวไปหาหญากินอยูบนภู    

                                                 
21 เปนการซื้อวัวควายใหชาวบานเลี้ยง  และตองคืนลูกวัวควาย ใหอยางนอย ๑ ตัวภายในสองป 



 

ชวงหนาแลง  ไมมีหญาจะซื้อฟางขาวมาใหวัวกิน   พอเพชรบอกวา  การเลี้ยงวัวไมตองลงทนุ
มาก    ไมมีขาดทุน  ถาววัไมปวยตาย   หากมีเงินเก็บมากกวานี้  อยากจะไดที่ดินอีกสักแปลง  
เอาไวปลูกหญา  กับทําไรมันสําปะหลงัเพ่ิม พอเพชรบอกวา   สมัยกอนหวังรวยมากไปหนอย    
ปลูกมันสําปะหลังเยอะเกินกําลัง  ทําใหขาดทุน  ไปเปนแสนๆ    เลยเสียที่ดินไปหลายแปลง   ถา
ตอนนั้นไมโลภตอนนี้ก็สบายไปแลว  ผูเขียน  สอบถามเพิ่มเติมวา  เคยขาดทนุเกือบหมดตัว  
ทําไมยังกลับไปปลูกมันสําปะหลังอีก  พอเพชรตอบวา  ถาไมปลูกมัน  จะไปทําอะไรกิน  เรามัน
จน  มันน่ีลงทุนนอย  ดินไมดี  ฝนไมดีก็ปลูกได       

จากกรณีพอเพชร  ผูที่เคยขาดทุนเพราะปลูกพืชพาณชิย    ไดมีการปรับตวัโดยไมปลูก
มันสําปะหลังเกินกําลัง  ปลูกนอยๆ  พอที่ครอบครวัจะทําเองไหว  และเลิกใชปุยเคมี   และมี
การใชปุยขีว้วั  ใสไรมันสําปะหลังแทนปุยเคมี  นอกจากนี้ พอเพชรยังบอกวาบางครั้งปลูกมัน
ติดๆ   กันหลายป  ดินก็จะจืด  บางปก็ตองมีพักดินบาง  หากปน้ันพักดินพอเพชรก็จะขายวัว
มากหนอย   และเขาปาไปหาของปาบอยขึ้น   หรืออาจไปรับจางนอกหมูบานเพิ่มเตมิ  ก็พอทาํ
ใหอยูได    ไมลําบากมาก  

การทําไรมันของเกษตรกรรายยอย  กับเกษตรกรที่มีฐานะดีน้ันแตกตางกันมาก  สวนที่
ตางกันมากที่สุด  คือเรื่องของการจางแรงงาน  และการจางรถไถ   เกษตรกรที่มีฐานะดี  จะเนน
ใชรถไถขนาดใหญในการปรับพ้ืนที่   และจางดายหญา  จางใสปุย  จางกูมัน      ซ้ือปุยเคมี    
ทําใหมีตนทุนสูงกวา  เกษตรกรรายยอยมาก   แตอยางไรก็ตามในบานพระพุทธบาทไมพบวามี 
เกษตรกรที่มีฐานะดี  จะทําไรมันสําปะหลังตดิตอกันเกินสามปสักรายเดียว อาจเปนผล
เน่ืองมาจากในความเห็นของเกษตรกรสวนใหญ22 น้ัน ใหความเห็นตรงกันวาผลตอบแทนจาก
การทําไรมันสําปะหลังมักจะลดลง  หากปลูกติดตอกันหลายป   ผลผลิตตกต่ํา  เน่ืองจากดินเริ่ม
เสื่อมคุณภาพนั่นเอง 

ผูเขียนเคยสอบถามในวงสุราวานายกวางรูสึกยังไง  กบัการเปนชาวไร  ชาวนา  ไม
อยากไปทํางานในกรุงเทพฯ บางเหรอ  นายกวางบอกวา  อยากไปกรุงเทพฯ  มากๆ   แตแม
ไมใหไป อีกอยางไปกรุงเทพฯ  ก็ไมรูจะไปทําอะไรกิน   ทําเปนแคทําไรมันสําปะหลังกับเลี้ยงววั  
เปนชาวไร ชาวนาก็ดี    สบายไมเปนขีข้าใคร  เงินทองก็พอมีใช   แตอยากลองลงไปกรุงเทพฯ  
เพราะอยากไปเที่ยวที่อ่ืนดูบาง   อยูบานมานานตั้งแตเกิด   มันเบื่อๆ     แตคิดดูอีกทีไมไป
กรุงเทพฯ  ดีกวา  เพราะเห็นเพ่ือนไปก็ไมเห็นไดดีอะไร    หลายคนไมมีเงินเหลือกับมาบาน
ดวยซ้ํา    แตถาพวกผูสาวจะมีเงินเหลือเก็บมาบาง     เพราะพวกผูสาวจะประหยดักวา     จึงมี
เงินเหลือเกบ็บาง    แตถาเปนผูบาวไป   ไดเงินมาก็กินเที่ยวหมด     ผูเขียนเลยสอบถามตอ
เกี่ยวกับความรูที่นายกวางไดจากการทําไรมัน  ก็พบวานาย กวางมีความรูในการเลือกชวงปลกู
มันสําปะหลัง     และเลือกชวงกูมันไดอยางถูกตองวา  ชวงไหนมันจะมีแปงมาก   แปงนอยได
อยางแมนยํา 

                                                 
22 สัมภาษณเกษตรกร ๙ ใน ๑๐ ราย เห็นตรงกันวา ปลูกมันสําปะหลังนานๆ  ทําใหผลผลิตลดลง 



 

แตความรูเรื่องการปรับปรุงดินของเกษตรกรมีนอยมาก  รูแตเพียงการใสปุยคอกเทานั้น
ที่จะทําใหไดดินดี    แตนายกวางตั้งขอสงัเกตวา   หากปลอยใหดินวางโดนแดดนานๆ  แลวดิน
จะเสีย   ตองมีตนไมเกิดดินจึงไมเสีย   จากการสังเกตของผูเขียนไมพบวาชาวบานจะใชปุยจาก
พืช   ฟางขาว   ปูนขาว    หรือนํ้าหมักชีวภาพ23 ในการปรับปรุงดินเลย  ชาวบานทุกรายคิดวา   
ดินไมดี   ปรับปรุงอยางไรก็ไมดีขึ้นมาได    ดังน้ัน  หากเลือกได เกษตรกรจะเลือกพื้นที่ดอน
ที่ดินมีความอุดมสมบูรณสูง  ซ่ึงจะทําใหผลผลติตอไรสูงตามไปดวย    

นอกจากนี้ หากฝนแลงเกษตรกร  ก็ไมมีทางเลือก  หรือทางแก   ในการจัดการปญหา
ถาปไหน ฝนแลง  ตนมันสําปะหลังที่ปลกูไว   ก็อาจจะตายยกไร   หรือหากไมตายยกไรผลผลิต
มันก็จะไดนอยมาก  เกษตรกรมักจะมีการปลูกซอมทดแทนมันสําปะหลังที่ตายไป 

แตอยางไรก็ตาม  เกษตรกรรายยอยที่ปลูกไรมันสําปะหลัง     ก็ไมไดหายไปไหน  เปน
ที่นาสังเกต  ยังคงอยูในชุมชนชนบทมาอยางตอเน่ือง    วาเกษตรกรที่มีฐานะด ี  หรือนายทุน
ทองถิ่น  มักจะทําไรออย  หรือทําสวนยางพารามากกวา   การปลูกมันสําปะหลัง      เน่ืองจาก
กําไรจากออยจะมากกวาทําไรมันสําปะหลังน่ันเอง  ในมุมมองของเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลงั  
มีความเห็นตรงกันวา  การปลูกออยตองใชเงินการลงทุนสูงกวา   แตที่ไดกําไรมาก     เน่ืองจาก
หากไดโควตา    การขายออยจากโรงงานน้ําตาลมาเปนกําไรอีกตอหน่ึงน่ันเอง 

จากขอมูลของสองครอบครัวพบวาเกษตรกร   ทั้งสองครอบครัวมีรายไดหลักจากการ
ทําการเกษตร   ครอบครัวละประมาณหนึ่งแสนบาทตอป โดยมีรายไดจากการปลูกมันสําปะหลงั
และเลีย้งววัเปนหลัก     ซ่ึงปจจัยที่สําคัญในการทําไรมันสําปะหลัง      ในมุมมองของเกษตรกร
ก็คือที่ดิน   และแรงงาน   ซ่ึงพอจะหาได   โดยการเชาที่ดินรกรางของพวกนายทุน    และใช
การลงขันออกแรง    แรงงานในครอบครัวเปนหลัก   หลีกเลี่ยงการทําไรมันสําปะหลังทีต่อง
ลงทุนสูง   ประกอบกับหลายปที่ผานมา มันสําปะหลังราคาคอนขางดี ทําใหเกษตรกรสามารถ
ทํากําไรจากการทําไรมันสําปะหลังไดดีพอสมควร      นอกจากนี้  ในมุมมองของเกษตรกร   ให
ความเห็นวา    รายไดจากการหาของปา   การเผาถาน   การรับจาง  ก็ถือวาเปนรายไดที่สําคัญ
ไมนอย   แตคิดเปนตัวเงินไดยาก  เน่ืองจากมีรายไดไมแนนอน  สมํ่าเสมอ    แตก็ยังมี
ความสําคัญมากกวาเงินจากการขายแรงงานในตางจังหวัดมาก  จะเห็นวาครอบครัวของพอจอม  
และพอเพชร  น้ันมี   ที่ดินมากพอและมีรายไดจากการเกษตรมาก  ทําให  ความจําเปนในการ
ขายแรงงานของครอบครัวมีนอยลง    ซ่ึงขอมูลน้ีจะตางจากเกษตรกรที่มีที่ดินนอยหรือมีลูกมาก   
เชนครอบครวัของพอสําลี   มีที่ดินแค  15  ไร  แตมีลกูมากถึง   7  คน ที่ดินไมมากพอจะแบง
ใหลูกทุกคนทาํการเกษตร   ทําให   รายไดจากการขายแรงงานของลูกในตางจังหวัด  มี
ความสําคัญมากในการทําใหครอบครัวอยูรอดได 

 
 
 

                                                 
23  น้ําหมักชีวภาพ  ทําจากกากน้ําตาลผสมเศษอาหารในครัวเรือน 



 

นอกจากนี้  ยังมีเกษตรกรอีกหลายครอบครัว  ที่มีรายไดไมนอยจากการทําไรมัน
สําปะหลัง   เลี้ยงววั   และหาของปาขาย   ไดแก   ครอบครัวของพอเหรียญ พอสมบูรณ  แม
จอน   และพอแกว   ซ่ึงมีรายไดหลักของครอบครัว    จากการทําการการเกษตร   ปละเกือบ
แสนบาท      และมีรายไดเสริมจากการรับจางและหาของปาเปนรายไดรอง      โดยผูเขียนเอง
ในชวงแรกไปเก็บขอมูลในฐานะนักวิจัย   พบวาชาวบานทุกคนก็จนพอๆ   กันหมด   แตเม่ืออยู
หมูบานนานหลายเดือน   โดยอยูในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของหมูบาน  กลับเริ่มพบวา  มี
เกษตรกรหลายครอบครัว  มีรายไดดี    จากการทําเกษตร   หลายครอบครวัมีเงินออมและ
ทรัพยสิน    มากกวาขาราชการบางคนดวยซ้ํา    แตก็มีเกษตรกรไมนอยหลายครอบครัวทีมี่
รายไดต่ําแตมีหน้ีสินมาก     ในสวนนีพ้อจอมและแมจอน  ใหคําอธิบายวา  คดิวาผมเปนคน
ของโรงพยาบาล  หากเห็นเกษตรกร หรือชาวบาน  เดือดรอน  ยากจน  อาจมีโครงการ
ชวยเหลือ   หรือ เงินสนับสนุน  จึงไมกลาบอกความจริง      ในเวลาตอมา   แนใจ  วาขาพเจา  
จะเขามาอยูเปนเพ่ือนบานกับ พวกเขา จริงๆ   จึงกลาบอกถึง  รายไดและฐานะทางเศรษฐกจิ  
ของตนเองและครอบครวัมากขึ้นเรื่อยๆ     แตทีเปนเรื่องแปลกเกษตรกรกค็ือ  ทุกคนคิดวา
ตนเองยากจนและลําบากมาก  24   

 สิ่งที่ผูเขียนอยากจะนําเสนอก็คือมีเกษตรกรที่ทําการเกษตรเพื่อการคาบางราย  ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีรายไดดี มีเงินออมมาก  จากการทําการเกษตรเชงิพาณิชย มา
หลายสิบป   ถึงแมวาจะเปน  การผลิตดวยแรงงานในครัวเรือนก็ตาม    เกษตรกรก็ยังมีพ้ืนที่ให
ยืนหยัดตอสูไดอยูในระบอบทุนนิยม     โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีที่ดินมากกวา ๒๐  ไร  และยังมี
แรงงานภายในครอบครัวอยางเพียงพอ  อาจมีรายไดที่เพียงพอจะเลี้ยงครอบครวั  มีทรัพยสิน
สุทธิ    และมีเงินออม  มีมูลคารวมมากกวา  หน่ึงลานบาทได   ซ่ึงความเปนหวง ของ นักวิจัย
ในโครงการวจัิยเศรษฐกิจชมุชนหมูบานไทย  ทีว่า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่นาเปน
หวงที่สุด เพราะชุมชนดํารงอยูดวยรายไดระดับต่ํา มีการกระจายผลผลิตทางการเกษตรนอย ใช
วิธีทําลายปา เพ่ือปลูกพืชพาณิชยมักไมยั่งยืน ใชวิธีสงออกแรงงานไปขายเมืองไกล แทนที่
แรงงานเหลานั้นจะไดพัฒนาทองถิ่นและภูมิภาค” ความเปนหวงของนักวิจัยในโครงการวิจัย
เศรษฐกิจชุมชนหมูบานไทย อาจไดบรรเทาลงเนื่องจากมีเกษตรกรธรรมดา หลายครอบครัวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถปรับตวัใหครอบครัวอยูรอดได  โดยมีรายไดในระดับกลาง  
หรือระดับสูง  และบางครอบครัวอาจไมจําเปนตองพ่ึงพาการสงออกแรงงานไปขายเมืองไกลอีก
ดวย  

 
 
 
 
 

                                                 
24 ขอมูลจากเกษตรกร  ชาวไรมันสําปะหลัง ๑๐ ครอบครัว 



 

พี่สาวทีแ่สนดี 
แมจอน  อายุ ๕๐ ป หญิงวัยกลางคน  รูปรางทวมๆ   แววตาสดใสและออนโยน   เดิน

ขาลากไป   เน่ืองจากเจ็บขามาก  แตก็ยงัไมยอมแพ   เขาไปลยุทํางานในไรกับนองๆ  แทบทกุ
วัน  บางครั้งเดินไมไหว   แตก็คลานไปทาํไร   ไดชื่อเกษตรกร  ไรมันตัวจริง  ครอบครัวแมจอน  
ทําไรมันสําปะหลัง มานานกวา ๒๐ ปแลว  แมจอนแตเดิมเปนคนบานนาคํา    ในอดีตทํางาน
เปนสาวโรงงานอยูนานกวา ๑๐ ป  ที่จังหวัดนครราชสีมา  เปนโรงงานทอกระสอบ  และทําพรม  
ซ่ึง เปนบริษทั  มีขนาดใหญ  ทํางานจนไดเปน  หัวหนา QC คอยควบคุมคุณภาพชิ้นงาน   ใน
ทีมที่มีคนงานในกะมากกวา ๕๐  คน    อยูในการดูแลของแมจอน  แมจอนเลาวาเม่ือกอน
ทํางานขยันมาก  แตละป  มีวันที่ไมทํางานอยูไมเกิน ๗ วัน   เพราะงานโรงงานตองทํางานได
ตามเปา   หากทํายอดไดเกินเปาจะเปนเงิน  ทั้งหมด บางวันมีรายไดสูง ถึงพันบาทเลยก็มี
บอยๆ   ทํางานอยูเกือบ ๒๐  ป   มีเงินสรางบาน  ซ้ือที่ดินกวา ๓๐  ไร   ซ้ือวัว  ซ้ือควาย  ให
นองๆ  ไดทําอยูทํากิน  จนตอมามีคนญี่ปุนมาซื้อกิจการของบริษัทไป    มาใชระบบหมุนเวียน
งาน  สลับหนาที่กัน  ในคนงานฝายตางๆ   ทําใหแมจอนทํางานดวยความยากลําบาก  ประกอบ
กับ  ไดสิ่งที่ตองการในชีวิตครบถวนแลว  ไมวาจะเปนบาน  ที่ดิน  วัวควาย  และเงินเกบ็กอน
ใหญ    จึงตัดสินใจลาออกจากงานมาอยูกับนองๆ   ที่บานพระพุทธบาทเกือบสบิปแลว 

   โดยยึดอาชีพ  ทําไรมันสาํปะหลัง   เลีย้งวัว ควายเรือ่ยมา   และมีการปลูกขาวเพื่อ
การบริโภคในพื้นที่ ๓ ไรอีกดวย  โดยการปลูกขาวดอ25    ในพ้ืนที่ลุมที่พอมีนํ้าขังที่พอมีอยู  
โดยปลูกขาวแบบนาดํา  ซ่ึง  ขาว ๓ ไร  ยังไมพอจะเลี้ยง สมาชิกครอบครัวทั้งหมด  ใน
ครอบครัวของแมจอน  ดูแลนองสามคน และดูแลหลานๆ  ดวย  ทําใหบทบาทของแมจอนซ่ึง
เปนสาวโสด  ทําหนาที่เปนหัวหนาครอบครัวไปโดยปริยาย  โดยนองๆ   ของแมจอนและ
หลานๆ    น้ันจะเรียกแมจอนวายาย   เพราะแมจอนมีหนาที่เลี้ยงและดูแลนองมาตั้งแตสมัยสาว 
รุนๆ   แลว   

ครอบครัวแมจอน  ก็จะเหมือนครอบครัวชาวไรมันสําปะหลัง  สวนใหญที่จะเปนสมาชิก
กลุมเกษตรตนแบบของโรงพยาบาลอุบลรัตน   จะมีการขุดสระ  เลี้ยงปลา  ปลูกผักสวนครวั  
ปลูกกลวย  ผลไม  ไวบริโภคไวในครัวเรือน  อยางชัดเจน  โดยเกษตรกร  จะกนัพ้ืนที่ไวสวนนี้
ไวประมาณ ๓ ถึง ๕ ไร  โดยพื้นที่บางสวนจะเปนบานและคอกวัวดวย   ทําใหรายจาย
ครอบครัวลดลง   แมจอมบอกวา  “พวกผัก  ผลไม  ปลา  เปด  ไก  เฮาบตองซื้อ”  ใหเสียเงิน
ซ่ือๆ  ทําใหครอบครัวแมจอม  ที่มีสมาชิกกวา ๘ คนอยูไดอยางสบาย  โดยมีแหลงรายไดที่
สําคัญ  คือ  การทําไรมันสําปะหลัง    การขายวัว ควาย  และการรับจางทํางานทั่วไปของ
นองชายแมจอน  ที่มีชื่อวานอย น่ันเอง   สิ่งที่นาสนใจในครอบครัวของแมจอนก็คือ  มีการนําขี้
วัว   เห็ด  และของปา  ไปแลกขาว  ในหมูบานอ่ืน  โดยจะเนนแลกเปลีย่นกันในหมูพ่ีนองและ
ญาติสนิท  ซ่ึงลักษณะการแลกเปลีย่นสินคาแบบนี้  ก็พบในกรณีของพอจอมและพอเพชรดวย  
แตไมมีการแลกเปลีย่นสินคามากมายเหมือนครอบครัวแมจอน  

                                                 
25  ขาวเหนียวพันธุพ้ืนเมือง  ชนิดหนึ่งที่มีอายุเก็บเกี่ยวส้ันประมาณ ๓ เดือน 



 

นอกจากนี้แมจอน  ยังไดเขาไปชวยเหลือดูแลพ่ีนองที่เจ็บปวยทกุคน  โดยดูแลพ่ีสาวคน
โต  ที่ปวยเปนมะเร็งที่บานเลา   นองชายชื่อนอย  ที่แขนขาไมคอยมีแรง    การจัดการใน
ครอบครัวของแมจอน  น้ัน มีการแบงงานกันอยางชัดเจน   และมีการใชระบบเครอืญาติ   เขา
มาชวยในการดํารงชีวิตอยูหลายอยาง   ครอบครัวแมจอน  จะมีผูชายสามคนคือนองชาย  
หลานชาย    และนองเขย   โดยผูชายจะมีหนาที่ทํางานไรที่เปนงานหนัก  เชนงานขับรถไถ   
หรือการใชควายไถพรวนดนิในไรมันสําปะหลัง   นอกจากนี้  ผูชายยังออกไปรับจางทํางาน
กอสรางหรือแปรรูปไม  ในหมูบานอีกดวย  สวนผูหญิง  จะทํางานในไรนาที่ไมหนักมาก   และ
ยังรับผิดชอบทํางานบานตางๆ อีกดวย 

สรุปครอบครวัแมจอน  มีรายไดดังน้ี  รายไดจากการทําไรมันสําปะหลังประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท   รายไดจากการขายววัควายประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท  รายไดจากการหาของปา   
การรับจางทั่วไป   ไมแนนอน   แตรวมแลวประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท สําหรับทรพัยสินที่เปนทีดิ่น 
๓๐ ไร  รถไถ  วัวควาย เงินออมในธนาคาร  มอเตอรไซด    และบาน  มีมูลคารวมมากกวา 
หน่ึงลานบาท   โดยมีหน้ีสินจากกองทุนเงินลานอยู  ๒๐,๐๐๐ บาท    

 
ภาคสุดทาย   บทสรุปของการตอสูและปรับตวัของเกษตรกรรายยอยอีสาน 

 
ขอมูลภาคสนามที่ไดจากการทาํวิจัยเชิงคณุภาพ จากการเก็บขอมูลผานชีวิตของ

เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลัง   ทั้งหมด ๑๐ ครอบครัวในบานพระพุทธบาท   ไดขอสรุปที่
ตรงกันวา  เกษตรกร  ทุกราย  สามารถปรับตัวใหอยูรอดได     ผานการทําการเกษตรเชงิ
การคา   โดยการทําไรมันสําปะหลัง     และเลี้ยงวัวเพ่ือเปนรายไดหลกัของครอบครัว   
นอกจากนี้ยังมีการหาของปา   และการรับจางทั่วไปเปนรายไดเสริม   โดยมี ๖ ครอบครัวที่มี
รายไดมากกวา ๘๐,๐๐๐ บาทตอป    ๓ ครอบครวั  ที่มีรายไดมากกวา ๖๐,๐๐๐ บาท   แตไม
เกิน ๘๐,๐๐๐ บาทตอป    มีเพียงครอบครัวเดียวเทานั้น  ที่มีรายไดต่ํากวา ๖๐,๐๐๐ บาทตอป      
โดยใน ครอบครัวที่มีรายไดตอปสูงกวา ๘๐,๐๐๐ บาท  น้ันมีทุกครอบครวัมีที่ดินมากกวา
ครอบครัวละ ๒๐  ไร มีทรัพยสินสุทธิไมนอยกวาครอบครัวละ หน่ึงลานบาท    และมีแรงงาน
ภาคเกษตรแบบเต็มเวลาอยางนอยครอบครัวละ  ๓  คน   อีกทั้งทกุครอบครัว   จะมีญาติ  หรือ
เพ่ือนฝูง   มากเพียงพอจะใชวธิีลงแขก   เอาแรงได  ในการทําไรมันสําปะหลังได   สําหรับ
ครอบครัวที่มีรายไดนอยวา  ๖๐,๐๐๐ บาทตอปน้ันมีที่ดินเพียงสองไร    และมีแรงงานภาค
เกษตรแบบเตม็เวลาเพียงแค   คนเดียวเทานั้น   แตอยูไดจากการเลี้ยงววัขาย  และมีการทําผกั
สวนครวั  โดยมีรายไดประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทตอป และ มีววั ๑๒ ตัว 

 
 
 
   



 

ขอมูลจากครอบครัวพอจอมและพอเพชร  แสดงใหเห็นอยางชัดแจงวาเกษตรกร
จําเปนตองทําการผลิตโดยการลดตนทุนใหไดมากที่สุด   เน่ืองจากเกษตรกรไมมีเงินจะลงทุน    
มีการใชแรงงานในครอบครวัเปนหลัก      ไมเนนการใชปุยเคมีมากเนื่องจากคิดวาไมคุมและ
ปุยเคมีมีราคาแพง  และแทบไมมีการใชสารเคมีในการทํา       ไรมันสําปะหลังเลย   ดวย
ขอจํากัดของเงินทุนนี่เอง   ทําให เกษตรกรไมกลาใชเงินลงทุนมาก   ในการทําไรมันสําปะหลงั  
ทําใหโอกาสขาดทุน  ก็มีนอยลงไปดวยเชนกัน ซ่ึงขอมูลตรงนี้  ตางจากการศึกษาที่ผาน  ใน
กรณี ทําไรมันสําปะหลัง แลวขาดทุนในชวงป พ.ศ.๒๕๒๐ ถึง ๒๕๒๘  น้ัน เกษตรกรตองกูเงิน
มาลงทุน  มีการใชปุยเคมีมาก  มีการจางรถไถ  จางแรงงาน มีการทําไรมันสําปะหลังในพื้นที่
ขนาดใหญ   ทําใหเม่ือมันสําปะหลังราคาตก เกษตรกรหลายครอบครัว จะขาดทนุและเปนหนี้
มาก   เปนผลใหเกิดแนวคิดเกษตรพึ่งตนเองในเวลาตอมาในเกษตรกรบางกลุม (ฉันทนา 
บรรพศิริโชต ิ และสุริชัย หวันแกว 2546)     ซ่ึงขอมูลน้ีพบวายังมีเกษตรกรในหมูบานอ่ืนๆ      
มีการปลูกมันสําปะหลังทีต่องมีการลงทุนมาก     ใชรถไถ   มีการจางแรงงาน   มีการใชปุยเคมี   
ทําไรมันสําปะหลัง  ในพ้ืนทีข่นาดใหญ   ทําใหตองใชเงินลงทุนสูงมาก   เน่ืองจากผลผลติตอไร
ของมันสําปะหลังมักจะต่ํา   คือไมเกินไรละ 3 ตันดังน้ันหากมันสําปะหลังราคาตก  จะทาํให
เกษตรกรขาดทุนทันที  

เปนที่นาสังเกตวาประเพณลีงแขกออกแรงในหมูบานก็ยังมีอยู     จากการสอบถาม
ผูใหญบานพบวาชาวบานไดรวมกลุมเกษตรพึ่งตนเองกันขึ้นและมีขอตกลงรวมกัน   ที่จะใชการ
ลงแขกออกแรงมาใชในการทําการเกษตรอีกครั้ง    โดยเริ่มนํามาใชจริงตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๒  
แตการลงแขกออกแรง   ในหมูเครือญาตน้ัิน  ก็ยังมีอยูตลอดไมเคยสิ้นสูญไปจากหมูบาน   ซ่ึง
ตางจากการลงแขก  แบบที่มีการเลี้ยงขาวยาปลาปง  ใหกับเพ่ือนบานที่มาชวยทําไรทํานา       
การลงแขกแบบนี้  สิ้นสดุลง  และถกูทดแทนดวยการจางแรงงานรายวันแทนมานมนานแลว     
หากวิเคราะหผังเครือญาติในบานพระพุทธบาท  น้ันพบวาความสัมพันธทางสายเลือด  มีนอย
มาก  เม่ือเทียบกับหมูบานอ่ืนๆ    แตทําไมการลงแขกเอาแรง  จึงเกิดขึ้นไดอยางตอเน่ือง
ยาวนาน   ในที่สุดผูเขียนกไ็ดคําตอบเมื่อ  ไดจําเปนตองดูแลผูปวยในอีก ๗ หมูบาน          ทํา
ใหพบวาญาตพ่ีินองของชาวบานพระพทุธบาท  น้ันมีมากมาย  แตอยูกันคนละหมูบานเทานั้น
เอง   โดยพบวาจะอยูในบานเลา  บานขาม บานนาคํา  และบานทานตะวัน    ซ่ึง  การลงแรก
เอาแรง  และการชวยเหลือกันในหมูพ่ีนองยังคงอยู  สงผล     ทําใหชาวบานอยูรอดได  ผาน
การลงแขกเอาแรง   การยืมขาว  การแลกขาว  การยืมควาย   และอุปกรณทางการเกษตรอืน่ๆ   
ซ่ึงถือวาตรงกบัแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน  ที่วาความผกูพัน  ของชุมชนในชนบทยังมีอยูสูง   มี
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน     ในหมูญาติมิตร  ทําใหการเปลี่ยนแปลงของสังคมอีสาน ไปสูระบอบ
ทุนนิยม  โดยมีการลมสลายของสังคมชาวนา   มีความหนืดตัวสูงมาก  (มณีมัย  2546) 

 
 
 



 

ขอมูลที่ไดจากพอจอม พอเพชร พอจะแสดงใหเห็นวาเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลัง  ได
มีการปรับตวัและตอสูเพ่ือใหครอบครัวสามารถอยูรอดได    มีการใชแรงงานของครอบครัวอยาง
เต็มที่   ในชวงทีต่องการแรงงานเขมขน     ลูกๆ บางคนจะลงมาจากกรุงเทพฯเพื่อชวย
ครอบครัวทําไร  พอหมดฤดูเก็บเกี่ยวก็จะไปหางานทําในกรุงเทพฯอีกครั้ง    ในเกษตรกรทั้ง
สามครอบครวั  มีการลงแขกออกแรงเพื่อที่จะไดไมจําเปนตองจางแรงงานนอกครอบครัว   มี
การแบงปลูกทีละแปลงแทนที่จะปลูกมันสําปะหลังในครั้งเดียว    พอจอมใหความเห็นวา     
การทยอยปลกูทีละแปลง  ทําใหไมตองใชคนทํางานหลายคนเกินไป   พอจะขอแรงจากลูกๆ  
และญาติมาชวยกันได   และเวลาเกบ็เกีย่วก็ทยอยเกบ็ผลผลิตได   หากราคามันไมดี      ก็ไม
ตองรีบขายใหขายแคบางสวนพอจะไดเงินมาใช    หากมันสําปะหลังมีราคาดีมาก    อาจ
จําเปนตองจางคนมาชวยเกบ็เกี่ยวผลผลติและขายใหไดเร็วที่สุด       นอกจากนี้ครอบครัว
เกษตรกรก็ไดปรับตวัผาน  การเลือกพันธุมันที่ใชเพาะปลูก   โดยเลือกพันธุที่มีนํ้าหนักมาก   
น้ันมีความสําคัญกวาพันธุมันสําปะหลังที่มีเปอรเซ็นตแปงดี          จากประสบการณแลวพบวา  
การเลือกพันธุตองลองทดลองปลูกดู   ถาพันธุไหนทําเงินไดมาก     จึงจะถือวาคุมคา   พันธุมัน
ที่ไดเงินมากจะมีลักษณะปลกูงาย    กูงาย26 และน้ําหนักหัวมันมาก          ซ่ึงไดแกพันธุอี
สรอย  พันธุเกษตร และพนัธุระยอง  หรือถาหากเราจะมองในมุมกลับเราก็พบวามันสําปะหลัง
เอง    เปนพืชที่เหมาะกับการปลูกในประเทศไทยเนื่องจาก   ทนแลง  ปลูกไดแมดินไมดี    ไม
ตองการแรงงานมาก   และไมตองลงทุนสูงนัก   นอกจากนี้หากมันสําปะหลังราคาไมดีเกษตรกร
ก็อาจรอตอไปไดเม่ือราคาดีจึงคอยขุดขาย    หรือหากมีราคาดีมากเกษตรกรก็อาจเรงขุดขายมัน
สําปะหลังกอนกําหนดเวลา     จึงนับไดวามันสําปะหลงัเปนพืชที่มีความยืดหยุนสูงพอสมควร 

จากการสํารวจขอมูลของหมูบานพระพุทธบาท  ทุกครอบครัว  พบวาในการที่คนหนุม
สาวไปขายแรงงานในกรุงเทพฯ   น้ัน    สวนใหญไปเปนแรงงานไรฝมือ   หรือเปนแรงงานที่มี
การศึกษาต่ํา   คือสวนมากจะมีระดับการศึกษาแคระดับมัธยมศึกษาตอนตนเทานั้น    ดังน้ัน
โอกาสจะมีรายไดจากการทํางานมากๆ   หรือมีเงินเหลือเก็บมากพอจะมาสงเสีย  จุนเจือ
ครอบครัวทางบานจึงมีไมมากนัก  ลําพังแคแรงงานอีสานจะเอาตัวรอดในเมืองใหญ    ก็ลําบาก
แลว   ดังน้ัน  ชวงที่แรงงานชาวอีสาน  จะมีเงินเหลือสงเสียทางบานได    ตองเปนชวงกอนทีจ่ะ
มีลูก หรือมีครอบครัวหากมีลูกแลว   คาใชจายจะเพิม่ขึ้นมากทันท ี    จนไมมีเงินเหลือจะสงมา
ชวยเหลือครอบครัว     จากการพูดคุยกับเกษตรกรหลายครอบครวัพบตรงกันวา    เกษตรกร  
จะพยายามพูดชมเชยลูกตวัเองวาขยันอยางโนน   ทํางานดีๆ   อยางนี้      มีเงินเดือนสูงขนาด
น้ัน   ซ่ึงเวลาพอแมพูดถึงลูกแววตาจะเปนประกายหนาตา  มีรอยยิ้มที่มุมปาก    เปนความสุข
ของพอแมที่เห็นลูกไดดี   เกษตรกร   ที่พอจะพ่ึงพอตนเองไดหลายคน   ไมยอมรับเงินจากลกู
ดวยซ้ําเพราะกลัวลูกลําบากไมมีเงินใช        อยางกรณีของพอจอมเองก็เคยมีครั้งหน่ึงที่ลูกสาว
ติดหนี้   คนอ่ืนหลายหมื่นบาท   พอจอมก็ตอง   ลงกรงุเทพฯ  เอาเงินของตนเองไปใชหน้ีแทน

                                                 
26 กู แปลวา ถอนหัวมันสําปะหลังออกจากกัน 



 

ลูกสาวดวยซ้าํไป สวนกรณีพอเพชร  ชวงทีลู่กชายคนโตไปทํางานในกรุงเทพฯ  ก็ไมเคยสงเงิน
มาชวยทางบานเลย  เน่ืองจาก  ไปทํางานเปนคนงานกอสรางทั่วไป    ซ่ึงมีคาแรงต่ํา   

จากการออกทํางานในชุมชนพบวา   ชาวบานใชลูกเปนตวัแทนถึงความสาํเร็จและ
ภาคภูมิใจของคนในครอบครัว  ลูกคนไหนทํางานหาเงินไดมาก   หรือไดเปนขาราชการระดับสงู   
ก็จะมาพูดคุยอวดกัน  จากขอมูลจากชาวบานรายหนึ่ง27   บางบานถึงขนาดลงทุนสงเงินมาให
ลูกเพื่อเวลาทีก่ับมาจากกรุงเทพฯ    จะไดมีเงินซื้อขาวของกับมาฝากทางบานเปนที่เชิดนาชู
ตราของครอบครัว      ทําใหผูเขียนสนใจประเด็นทีว่าการที่ลูกของเกษตรกรไปทํางานในเมือง
ใหญ    จะชวยทําใหฐานะครอบครวัดีขึ้นหรือไมผูเขียนไดทําการเดินสํารวจทกุบานเพื่อเกบ็
ขอมูลเพ่ิมเตมิ  พบวามีนางมะลิเทานั้นที่มีฐานะทางบานดีขึน้จากการที่ลกูสาวไดสามีเปน
ชาวตางชาต ิ  แตบางครอบครัวในบานพระพุทธบาท  ที่มีที่ดินนอย   หรือไมมีแรงงานใน
ครอบครัว    เงินจากการขายแรงงานมีความสําคัญมาก    ในทางตรงกันขาม  เกษตรกรทีมี่
รายไดมาก  ก็มักจะไมตองการเงินจากลูกที่ขายแรงงาน อยากจะใหลูกเก็บเงินไวใชเอง   แตจะ
ตองการใหลูกๆ   กับบานมาอยูดวยกันพรอมหนาพรอมตามากกวา  

การปรับตวัของเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลัง ในระบอบทุนนิยมของเกษตรกรชาวอีสาน
แหงบานพระพุทธบาท    มีรูปแบบที่พอจะสรุปไดตามวัตถุประสงคดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27  นายจาง  อายุ 53 ป  เกษตรกรบานนาคํา 



 

 
ประเด็นวิถชีีวติและมุมมองของเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลัง 
 
๑. มุมมองเกษตรกรตอการทําไรมันสําปะหลัง   มองวามันสําปะหลังเปนพืชทางเลือกที่

ปลอดภัยไมเสี่ยงขาดทุน    เน่ืองจาก ปลูกงาย  ดินเลวก็ปลูกได   แลงก็ปลูกได   ไมตองลงทุน
มาก   ไดกําไรแนนอน   แตกําไรอาจไมมากเทาใดนัก   เม่ือเทียบกับยางพารา   ในมุมมองของ
ผูเขียนแลว  ถือวา  มันสําปะหลัง  เปนยาสามัญประจําบาน  ซ่ึงก็คือปลอดภัย   ถึงแมวาจะ
ไมไดมีคุณสมบัติพิเศษอะไรมากมาย    สวนขอเสียที่เกษตรกรสวนใหญ   มีความเห็นตรงกันก็
คือ  มันสําปะหลังทําใหดินจืด 

๒.  ในการไปขายแรงงานของหนุมสาว   สวนใหญ  เปนการตัดสินใจของหนุมสาวเปน
หลัก28  ไมใชเปนการตัดสินใจของครอบครัว    และหนุมสาวบางคนก็ไมไดคาดหวังวา  จะ
ทํางานเพื่อใหไดเงินกลับมาสงเสียครอบครัว  แตเปนการไปทํางานเพื่อเปดหู  เปดตา  หา
ประสบการณมากกวา   จะเปนการขายแรงงานเพื่อสงรายไดกลับมาเลี้ยงครอบครัวเพียงอยาง
เดียว   นอกจากนี้   ในมุมมอง  ของคนหนุมสาวบางคน  การอยูกับพอแมไปตลอดชีวิต  เปน
สัญลักษณของความออนแอ  ไมสามารถยืนบนขาตนเองได29     

๓. ความสัมพันธเชิงเครือญาติ  ในชุมชน   มีสวนชวยทําใหเกษตรกร และครอบครัวอยู
รอดได  ผานกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเชน การลงแขก เอาแรง    การแลกเปลีย่นสินคา   การ
ใหที่พ่ึงคนปวย   คนทกุขยาก  และมีการใหยืมเงิน  ยมืขาว  และอุปกรณทางการเกษตร  โดย
ไมคิดผลตอบแทน   เปนตน  

 
ประเด็นระบบเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลัง 
 

๑. ระบอบเศรษฐกิจชุมชน  ในหมูบานพระพุทธบาท   มีความซับซอนและหลากหลาย
มากขึ้น    มี ชาวบานหลายคนมีรายไดดี    เกษตรกรบางคนในหมูบาน   สามารถเปลี่ยน
สถานะเปนนายทุนทองถิ่น    แตก็ยังไมทิ้งภาคการผลิตเชิงพาณิชย    เน่ืองจากครอบครัวสวน
ใหญจะมีที่ดินทํากินอยางนอย   ๑๕  ไร  เน่ืองจากหมูบานแหงน้ี   เปนเขตนคิมสรางตนเอง   
ทําใหเกือบทกุครอบครัวมีการทําการเกษตรอยางตอเน่ือง  ประกอบกับการซื้อ  ขายที่ดินของ
นิคมสรางตนเอง  กระทําไดยากมาก  ทาํใหเกษตร  ไมสามารถขายที่ดิน  ออกไปไดงายนัก   
จึงทําใหชาวบวนสวนใหญยงัคงมีที่ทํากินเปนของตัวเอง    

                                                 
28 สอบถามจากทุกครอบครัวที่มีลูกอยูในวัยหนุมสาว  โดยถามจากคนหนุมสาว โดยตรง ๙ ครอบครับ เปน
ชาย ๕ คน  หญิง ๔ คน   สอบถามจากพอแม ๖ ครอบครัว  ๑๔ ครอบครัวตอบวา  หนุมสาวเปนคนตัดสินใจ
เอง  ไมเกี่ยวกับพอแม  หนุมสาวทั้ง ๙ คนไมคาดหวังวา  จะไปทํางานเพื่อใหตนเองร่ํารวย  หนุมสาว ๕ คน
บอกวาตองการไปทํางานเพราะเบื่อที่จะอยูบาน  หรอืตองการเปดหูเปดตา    
29 สอบถามจากนายวิจิตร อายุ ๒๓ ป   นายคมสนัต อายุ  ๒๗ ป 



 

๒ . ระบอบเศรษฐกิจชุมชน  ในหมูบานพระพุทธบาทนั้น    เกี่ยวของกับการไปหาของ
ปามาก     เชนการไปเก็บเห็ด   เก็บฝน  หาผลไมปา   หาไขมดแดง   อาหารและสมุนไพรอ่ืนๆ    
จากในปาเขตอุทยาน  ซ่ึงยังคงมีความอุดมสมบูรณอยูพอสมควร   ทําใหชาวบานมีรายไดเสริม
และอาหารจากปา อยางไมขาดแคลนตลอดป 

๓. นายทุน  หรือ นายจางในทองถิ่น   จะมีอยูสองกลุมไดแก  กลุมขาราชการ  และกลุม
พอคา  โดยจะมีหนาที่  จางงานในทองถิ่น  และบางคนก็เปนที่ปรึกษาใหชาวบาน  โดยเฉพาะ
นายทุนที่เปนขาราชการ  ชาวบานจะรักใคร  นับถือมาก   สวนนายทุน  ที่เปนพอคา  หาก คน
ใดเห็นแกตัว  หรือเอาเปรียบชาวบานมาก   ชาวบานก็มักจะไมไปยุงเกี่ยวดวย   จนพอคาหลาย
คนไมสามารถอยูในหมูบานได  
 
ประเด็นเรื่องการปรับตัวของเกษตรกรชาวไรมันสาํปะหลัง 
 

  ๑. เกษตรกร  พยายาม  ลดความเสี่ยงในการลงทุน   ดวยการใชแรงงานในครอบครัว  
หรือใชวิธลีงแขกเอาแรง     ลดการใชปุยเคมี       ซ่ึงสามารถมองได  สองแงก็คือเกษตรกร  
กลัวที่จะเสี่ยงขาดทุน    เลยมีการพยายามลดตนทุนในการผลติ    สวนอีกมุมหน่ึงก็คือ   
เกษตรกรรายยอย  ไมมีเงินทุนมากพอที่จะลงทุน    จึงมีการปรับตวัใหสามารถ  ดํารงวิถี
การเกษตรเชงิพาณิชยไดโดยการควบคมุตนทุนการผลิตใหต่ําที่สุด 

๒.เกษตรชาวไรมันสําปะหลัง   เพ่ิมรายไดดวยการขยายพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลงั  
ดวยการเชาทีดิ่นของนายทุน  หรือเชาทีดิ่นของเพ่ือนบานที่มีพ้ืนทีว่างอยูในการขยายพื้นที่ปลกู
มันสําปะหลัง   เลี้ยงวัวควาย     และเก็บของปาเปนรายไดเสริม    นอกจากนี้  ยังมีการรับจาง
ทั่วไป  จากเกษตรกรรายอื่น  หรือจากนายทุนในหมูบานใกลเคียงอ่ืนๆ   ทําใหเกษตรกรทกุ
ครอบครัวมีรายไดหลายทาง   ไมพ่ึงพาเฉพาะ   รายไดจากการปลูกพืชพาณิชยเพียงอยางเดียว   
ทําใหความเสีย่งเร่ืองความไมแนนอนของรายไดลดลง     และเปนการจัดการปญหาการวางงาน
แฝงของภาคการเกษตรไปในตวั   

๓.ปจจัยดานแรงงานเปนสิ่งสําคัญ  เน่ืองจากหนุมสาวสวนใหญในหมูบาน  จะไปขาย
แรงงานในตางจังหวัด   ทําใหในหมูบานขาดแคลนแรงงาน  จึงพบเห็นวามีการปรับตวัในการ
ดํารงชีพของเกษตรกรหลากหลายรูปแบบ  ไดแก   การลงแขกเอาแรง   การใหลูกกลับมาชวย
ทําไรเปนบางชวงของแตละป     กาทยอยทําไรทีละสวน  ไมทํารวดเดียวทั้งแปลง      การขึ้น
เวรเลี้ยงววัของกลุมเลี้ยงโคในหมูบาน   ซ่ึงเปนการใชสายสัมพันธที่ดีตอกันในชมุน   ใหเปน
ประโยชนในการดํารงชีวิตอยางเปนรูปธรรม        

๔. ชาวบานพระพุทธบาท   มีการรวมกลุมกัน  ทํากิจกรรมหลายอยางเพื่อชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน   ไดแก  กลุมออมทรัพย     กลุมออมวัว   กลุมเกษตรตนแบบ และกลุมแมบาน    มี
การใชพ้ืนที่สาธารณะของหมูบาน  มากปลูกยูคา  เพ่ือเปนคาใชจายสวนกลางของชุมชน     



 

 ๕.หนวยงานภายนอก  ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน    ไดเขามาสนับสนุน
ชวยเหลือชาวบานพระพุทธบาทดวยกิจกรรมที่หลากหลาย  ไดแก   การเลี้ยงววั   การฝกอาชีพ   
การใหทุนการศึกษา การขดุสระ การสงเสริมการปลูกไมยืนตน การสงเสริมการปลูกผักสวนครวั   
ฯลฯ    ซ่ึงเกษตรกรคิดวา  มีสวนชวยใหชีวติความเปนอยูของเกษตรกรดีขึ้น  

 
จากขอมูลซ่ึงแสดงถึงรายไดและสินทรัพยของเกษตรชาวไรมันสําปะหลงั  ซ่ึงไดแก

ครอบครัวพอจอม    พอเพชร   แมจอน   พอเหรียญ   พอสมบูรณ  และพอแกว  มีรายไดตอป  
มากกวา  ๘๐,๐๐๐ บาท  และสินทรัพยสทุธิ  เกินกวา ๙๐๐,๐๐๐ บาทนั้น   บงชี้อยางชัดเจนวา   
เกษตรกรชาวอีสานบางครอบครัว   สามารถปรับตวัใหเขากับวิถีการผลิตเชิงการคา  ไดเปน
อยางดี   โดยมีองคประกอบที่สําคัญคือ   ที่ดิน   แรงงาน   ความชํานาญในการผลิต แหลง
รายไดหลายทาง   และการควบคุมตนทุนการผลิต  ซ่ึงแตกตางจากแนวคิดของนักวิชาการบาง
คน (นิธิ  2531) ที่แสดงใหเห็นวาเกษตรกร  ที่ปลูกออย  หรือมันสําปะหลัง  ประสบกบัปญหา
ขาดทุน   เน่ืองจากราคาผลผลติตกต่ํา  และมีตนทุนการผลิตสูง    โดยการศึกษาที่ผานมา  จะ
ใหภาพของชาวบานทีล่งทนุ  กูยืมเงิน  มาทําไรพืชพาณิชย  ในพ้ืนที่ขนาดใหญ   มีการจาง
แรงงานมาก    มีการลงทุนเรื่องปุยและสารเคมีมาก  สงผลทําใหเกษตรกรขาดทุนอยางหนัก   
หากราคาผลผลิตตกต่ํา   (โกมาตร และคณะ 2547)    ซ่ึงการศึกษานั้น  เปนขอมูลในการทําไร  
ที่ตอจากการทําไรปอ  โดย  ถือวาเปนยุค ๒๕ ปแรก  ของการปลูกพืชพาณิชย   ในปจจุบัน  น้ี 
เกษตรกร  ไดผานรอน  ผานหนาว    ในการตอสูผานการผลิต  พืชเชิงการคา   มานานกวา ๕๐ 
ป  เกษตรกร   ตองไดบทเรียน  และเรียนรูในการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดบางพอสมควร    หา
ไมแลวเกษตรกร  คงไมสามารถอยูรอดได   จนถึงทุกวันนี้   ในเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลงั
หลายครอบครัว   แหง  บานพระพุทธบาทเอง  สามารถปรับตัวจนมีรายได  และสินทรัพยสุทธ ิ  
ที่อยูในระดับพนความยากจนไปแลว 

 เหตุผลสําคญัอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลงั  สามารถอยูไดก็คือ   
ในชวงป พ.ศ.๒๕๔๔   ตลาดของมันสําปะหลัง  ก็ไดขยายตวัมากกวาเทาตัว  เม่ือเทียบกับใน
อดีต เน่ืองจากนโยบายการเปดประเทศของจีน   ทําใหแตเดิม   การสงออกมันสําปะหลังที่เคย
พ่ึงพิงตลาดยุโรปเกือบทั้งหมด     สามารถสงออกไปยังประเทศจีนไดอีกทางหนึ่ง ซ่ึงเปนตลาด
ที่มีขนาดใหญมาก  จึงสงผลใหราคามันสําปะหลังมีเสถียรภาพมากขึ้น   ราคาผลผลติ  และ
ผลผลติตอไรมีแนวโนมสูงขึ้นตลอด มา ๕ปแลว       อีกเหตุผลหนึง่ก็คอื  เม่ือป   พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ทางรัฐบาลมีการจัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ขึ้น   มี
การแทรกแซงราคาและรับจํานํามันสําปะหลัง  จึงทําใหเกษตรกร    มีโอกาสทํารายไดจากการ
ปลูกมันสําปะหลังเพ่ิมขึ้น  (สํานักสงเสริมสินคาเกษตร กรมการคาภายใน 2550) 

 
 
 



 

บทสรุปในเรื่องของการปรับตัวของเกษตรกรชาวไรมันสาํปะหลังก็คือ เกษตรกรสามารถ
ปรับตวัดวยการทําการเกษตรเชิงพาณิชย โดยใชวิถีการผลติแบบครวัเรือนมาผลิตสินคาทุน
นิยมเพ่ือขาย    ซ่ึงการศึกษานี้ใช    มันสําปะหลังเปนตัวแทนของพืชพาณิชย   ในการทําความ
เขาใจถึงการปรับตวัของเกษตรกรรายยอยเพ่ือความอยูรอด   ทามกลางกระแสเศรษฐกิจระบอบ
ทุนนิยม  ที่เกษตรกรไรอํานาจตอรอง  ขาดเงินทุน   และมีความเสียเปรียบอีกหลายดาน   ซ่ึง
การศึกษานี้ไดทาทายแนวคิดวัฒนธรรมชมุชน   ที่เนนการปลูกพืชเพ่ือการยังชีพ       ไมเนน
ทําการเกษตรเพื่อการคา    มีการทําเกษตรแบบผสมผสาน   หรือวนเกษตร   แตเพียงอยาง
เดียว   และมีแนวโนมจะตอตานพืชพาณิชยอยางชัดเจน         นักวิชาการหลายคนอาจโตแยง
ถึงความเปนไปไดที่วา   เกษตรกรรายยอยในภาคอีสาน   ที่ทําแคไรมัน  เลี้ยงวัวควาย  ในผืน
ดินแหงแลงจะสามารถหลุดจากความยากจนได  จากการศึกษาหลายชิ้นที่ผานมา   แตถาจะ
เปรียบเทียบรายไดของปราชญชาวบาน (อนุสรณ  2548)  หรือชาวเขาที่ทําวนเกษตร (ยศ 
2546)  บางรายที่มีรายไดมากกวาปละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท   การที่เกษตรกรรายยอยในภาคอีสาน
หลายครอบครัว   จะมีรายไดมากกวาปละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทก็ไมใชเร่ืองแปลกอะไร        

 ดังน้ัน  คําถามการวิจัยในอนาคตแทนที่จะเนนมองเห็นแตแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
ลวนๆ     การรื้อฟนอดีต   วัฒนธรรมโบราณมาใชใหมในปจจุบัน  หรือ   การลมสลายของ
สังคมชาวนาในชนบท     เราสามารถมองไดอีกทางหนึ่งวาปจจัยใดบางที่จะสงผลใหเกษตรกร  
สามารถปรับตัวใหอยูรอดไดในการผลิตสินคาการเกษตรเชิงพาณิชย     ที่เปนที่นิยมอยูแลว  
ซ่ึงไดแก   มันสําปะหลัง      ออย    ผัก     ผลไม     ขาว     และการเลีย้งสัตว  โดยมีการ
ผสมผสานแนวคิด  การชวยเหลือกันในชุมชน      การเรียนรูของชาวบาน    การลดความเสีย่ง
ในการผลิต   หรือแมแตมีการประดิษฐวฒันธรรม หรือประเพณีขึ้นมาใหมเพ่ือรับใชชาวบานและ
ชุมชน   การใชภูมิปญญาชาวบานในการเพิ่มผลผลติ  ก็เปนแนวคิดที่นาสนใจ    ในอดีตไดมี
การศึกษาชิ้นหนึ่ง (อคิน รพีพัฒน 2531)  ที่แสดงใหเห็นวาถาชุมชนไดรับการชวยเหลือ
สนับสนุนในการประกอบอาชีพ  จนชาวบานสามารถพึ่งตนเองไดในระดับหน่ึง    ถึงแมวาการ
สนับสนุนจะไมตอเน่ืองนาวนาน หลายๆ  ป   ชาวบานก็ไดประโยชน  และสามารถพัฒนาอาชีพ
ของตนเอง   จนครอบครัวสามารถยืนหยัดอยูไดในวถิีการผลิตเพ่ือการคา     โดยจะตองเลอืก
สงเสริมอาชีพที่มีศักยภาพสงูและสองคลองกับวิถชีีวติของคนในชุมชน  จึงจะทําใหการพัฒนา
เกิดขึ้นอยางยั่งยืนได 

นอกจากนี้   ในสวนของการเพิ่มผลผลติ ดวยการเรียนรูของชาวบาน และการชวยเหลือ
จากภาครัฐ ก็เปนสิ่งที่จําเปนที่ขาดไมได      เปนที่นาเสียดาย    ในชุมชนบานพระพุทธบาท   
น้ัน        ยังไมพบวามีการใชภูมิปญญาทองถิ่น มาชวยในการเพิ่มผลผลติพืชพาณิชยอยาง
ชัดเจน   อยางไรก็ตาม  การใชแนวคิดดานเดียวอยางสุดโตง  ไมวาจะเปนแนวคิดทุนนิยม  ของ
คารล มารก  หรือ  แนวคิดแบบวัฒนธรรมชุมชน     กอ็าจไมใชทางเลือกเดียว  ในการใชพัฒนา
ชนบท   เน่ืองจากทั้งระบอบทุนนิยม   และวัฒนธรรมชุมชน   ไดฝงแนน  เกี่ยวของกับวิถชีีวติ  
ของประชาชนในชนบทอยางแยกไมออกแลว   ดังน้ัน  การผสมผสาน  แนวคิดวฒันธรรมชุมชน  



 

และระบบทุนนิยม  โดยเลอืกปรับใชใหเหมาะสม  ก็เปนสิ่งที่นาสนใจ  ยกตวัอยางในชุมชนชาว
นานาโส ไดมีการปรับใช แนวคิดแบบทนุนิยม    มาใชพัฒนาระบอบเศรษฐกจิชุมชน  โดยให
ชุมชนรวมตวักัน  เพ่ือจัดการการผลิตขาว  โดยมีโรงสีเปนของตนเอง  เพ่ือที่จะมีอํานาจตอรอง
มากขึ้น  (พรเพ็ญ  2546) 

 
    บทสรุปของการศึกษาในครั้งน้ี  สรุปไดวา เกษตรกรชาวไรมันสําประหลังใน

บานพระพุทธบาท  สามารถปรับตวัจนครอบครัว  สามารถอยูรอดได  โดยที่มีรายได
เพียงพอแกการดํารงชีพ   และมีสินทรัพยสุทธิ   ที่มากพอจะพนจากเสนของความ
ยากจนได      โดมีปจจัยสําคัญไดแก  การมีที่ดินอยางเพียงพอ   การมีแรงงานเพียงพอ   
การมีเครือขายญาติมิตรเพียงพอ   การมีแหลงรายไดที่หลากหลาย    ความสามารถใน
การลดตนทนุการผลิต การรวมกลุมเพื่อพึ่งพากนัในชุมชน  ความชํานาญในการผลิต 
และความชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน      
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