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บทคัดย่อ 

 พื้นท่ีริมแม่น้้าโขงในจังหวัดบึงกาฬ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้พื้นท่ี
เพื่อปลูกข้าวมาเป็นยางพาราอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้น้ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารงชีพของครัวเรือนชาวนาใน 3 ด้าน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ในการด้ารงชีพ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด้ารงชีพ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านความเปราะบางในการด้ารงชีพ ท้ังน้ีความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนชาวนา
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มครัวเรือนท่ีปลูกข้าวไว้กินและท้าสวนยางไว้ขายเป็น
ครัวเรือนท่ีมีความมั่นคงทางอาหารสูงสุด เพราะยังมีข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน ขณะท่ี
รายได้จากยางพาราถูกแปลงมาเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนกลุ่มท่ีปลูกข้าว
เพียงอย่างเดียวเป็นกลุ่มท่ีมีความมั่นคงทางอาหารในล้าดับรองลงมา เพราะแม้จะมีข้าวไว้
บริโภคในครัวเรือน แต่ปัญหาต้นทุนแรงงานท่ีสูงขึ้น ปัญหาผลผลิตตกต่้า ท้าให้ความ
มั่นคงทางอาหารลดลง และกลุ่มครัวเรือนท่ีปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว เป็นครัวเรือนท่ี
มีความมั่นคงทางอาหารต่้าสุด เน่ืองจากมีรายได้ไม่แน่นอนจากความผันผวนของราคายาง 
ในขณะเดียวกันก็ต้องซ้ือข้าวกิน  
ค าส าคัญ: วิถีการด้ารงชีพ, ความมั่นคงทางอาหาร, ครัวเรือนชาวนา, นาข้าว, สวน
ยางพารา 
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Abstract 
 Mekong River riparian areas in Bueng Kan Province have been 
rapidly changed from the areas used for rice farming to Para rubber 
plantations. Such move results in the change in the livelihood lifestyle of 
famers’ family in 3 aspects which are the changes in the livelihood assets, 
the changes in livelihood activities and the changes in the vulnerability 
activities. Nevertheless, food security of farmer households is variedly 
different in each group which, in this respect, the household group growing 
rice for consumptions and making rubber plantations for sales is the 
household group having highest food security because they have rice for 
household consumption while their incomes generated from rubbers are 
converted to cashes for household expenses. While the household group 
just only growing rice is the group having food security next in line because 
even they have rice for household consumptions, but, the problem of 
increasingly high labor costs and down in the productivity have made their 
food security decreased. The household group making just only rubber 
plantation is the group having the lowest food security because of the 
reason that their incomes are not constantly certain from the fluctuation of 
the rubber price while, at the same time, they have to buy rice for 
consumptions. 
Keywords: livelihood, food security,  farmer households,  paddy field, 
rubber plantation   
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1. บทน า 
การเข้ามาของยางพาราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการ

เปลี่ยนแปลงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของการผลิต และการบริโภคยางพารา จาก
ตะวันตกมาเป็นตะวันออก ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีผลิตจากลุ่มน้้าอเมซอนใน
อเมริกาใต้ (ค.ศ. 1870 - ค.ศ. 1890) มาเป็นภูมิภาคเอเชียใต้ และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จากความต้องการยางพาราท่ีมีมากขึ้น  โดยเฉพาะจาก
อุตสาหกรรมรถยนต์ ซ่ึงเริ่มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นประเทศผู้บริโภค
ยางหลักของโลก (70%) (ค.ศ. 1914 – ค.ศ. 1945) จนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ท่ีตั้งการบริโภคยางพาราเริ่มเปลี่ยนแปลงจากประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นยุโรป
ตะวันตก และประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียอย่างญี่ปุ่น และจีน ท้าให้ในช่วงปี 
ค.ศ. 1945 - ค.ศ. 1984 ประเทศมาเลเซียกลายมาเป็นประเทศท่ีผลิตยางพารา
มากท่ีสุด รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และไทย จนเมื่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
และการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอื่นของจีนได้เริ่มต้นขึ้น ซ่ึงแม้จีนจะผลิตยางพารา
เองในแถบเขตสิบสองปันนาตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 ท้ังในรูปฟาร์มของรัฐ” (state 
farm) การพัฒนาสวนยางพาราในชนบท และการพัฒนาสวนยางพาราข้าม
พรมแดน แต่ผลผลิตท่ีได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จนท้าให้จีนต้อง
น้าเข้ายางพาราจากนอกประเทศ และความต้องการท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้
ส่งผลให้ราคายางพาราโลกสูงขึ้น จนเกิดการขยายตัวของพื้นท่ีปลูกยางพาราจาก
พื้นท่ีดั้งเดิมไปสู่พื้นท่ีแห่งใหม่ของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง จากพื้นท่ี
ไม่เหมาะสมมาเป็นเป็นพื้นท่ีเหมาะสม ท้ังในภาคเหนือของพม่า ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม รวมถึ งประ เทศไทย โดย เฉพาะในภาคตะวันออกเฉีย งเห นือ       
(Songchai, 2014; Songchai, 2015)  

ดังน้ันการเติบโตและการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจอย่าง “ยางพารา” 
ในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา จึงเกิดจากอิทธิพลของทุนนิยมและทุนนิยมชายขอบ
ของจีน บนฐานอุตสาหกรรมรถยนต์และการบริโภคยางธรรมชาติทดแทนยาง
สังเคราะห์ เศรษฐกิจกลไกตลาดเสรีนิยมใหม่และการค้าผ่านนโยบายการค้าเสรี 
รวมไปถึงการเชิดชูอุดมการณ์การพัฒนาท่ีเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อหวังให้
เกิดความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศท่ีพัฒนา ท่ีอาศัยภาพความส้าเร็จของการ
ปลูกยางพาราในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียด นาม ภาคใต้และภาค
ตะวันออกของประเทศไทยเป็น “แม่แบบ” (Yos and Aranya, 2013)  
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ข้อมูลจากส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (Office of Agricultural 
Economics) และแผนท่ีแสดงพื้นท่ีปลูกยางดั้งเดิม (Traditional rubber) และ
พื้นท่ีปลูกยางในพื้นท่ีใหม่ (Non-traditional rubber) ในแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาค
เอ เชี ย ตะวัน ออก เฉี ย งใต้  (Mainland Southeast Asia) ในช่ ว งระห ว่ างปี         
ค.ศ. 2007 – ค.ศ. 2009 ท่ีจัดท้าโดย Li and Fox (2012) ได้แสดงให้เห็นว่า 
ในช่วงเวลาไม่ถึงทศวรรษ ได้ท้าให้ภูมิภาคท่ีเรานิยมเรียกกันว่า “อีสาน” น้ัน มี
จ้านวนพื้นท่ีปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้ังน้ีจากข้อมูลจ้านวนพื้นท่ี
ปลูกยางพาราปี พ.ศ. 2558 ของ Office of Agricultural Economics (2016) ได้
ชี้ให้เห็นว่า ภาคอีสานมีพื้นท่ีปลูกยางพารามากเป็นอันดับสองของประเทศรองจาก
ภาคใต้ โดยภาคอีสานมีพื้นท่ีปลูกยางพาราเท่ากับ 4,726,466 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
20.3 ของพื้นท่ีปลูกยางท้ังประเทศและมีพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี ข้อมูล
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ในปัจจุบันยางพาราได้ขยายหลักแหล่งจาก “พื้นท่ี
ดั้งเดิม” อย่างภาคใต้ไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ซ่ึงเป็น “พื้นท่ีใหม่” ของการปลูกยางพารา 
โดยเฉพาะพื้นท่ีอย่างภาคอีสาน พื้นท่ีท่ีหลายคนไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะสามารถ
ปลูกยางพาราได้ โดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุด
ในภาคอีสาน เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดบึงกาฬมีพื้นท่ีปลูกยางพาราจ้านวน
ถึง 777,100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.4  ของพื้นท่ีปลูกยางท้ังหมดในภูมิภาคน้ี 
(Office of Agricultural Economics, 2016)    

การขยายตัวของพื้นท่ีปลูกยางดังกล่าวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อราคา
ยางพาราเพ่ิมสูงขึ้น จากท่ีมีราคาเพียงกิโลกรัมละ 66.24 บาท ในปี พ.ศ. 2549 มา
เป็ นกิ โลกรัมละ  124 .00  บาท  ในปี  พ .ศ . 2554 (Office of Agricultural 
Economics, 2016) ได้ท้าให้ครัวเรือนชาวนาอีสานริมแม่น้้าโขงในจังหวัดบึงกาฬ 
ตัดสินใจขยายพื้นท่ีปลูกยางพารา โดยในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558 
พื้นท่ีริมแม่น้้าโขงในจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ อ้าเภอปากคาด อ้าเภอเมืองบึงกาฬ 
อ้าเภอบุ่งคล้าและอ้าเภอบึงโขงหลง มีสวนยางเพิ่มมากขึ้นจาก  61,975.46 ไร่ มา
เป็น 86,583.93 ไร่ เพิ่มขึ้น 24,608.47 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.7 นอกจากน้ี
พื้นท่ีปลูกยางพาราท่ีเพิ่มขึ้นน้ัน ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นนาข้าวมาก่อนถึง 15,153.47 ไร่  

การเข้ามาของยางพารา ได้ท้าให้ครัวเรือนชาวนาอีสานริมแม่น้้าโขง 
จังหวัดบึงกาฬ ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการผลิตจากชาวนามาเป็น
ชาวสวนยางพารา จากท่ีเคยได้ผลผลิต “ปีละ 1-2 ครั้ง” เป็น “วันเว้นวัน” หรือ
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จาก “ฤดูกาล” เป็น “รายวัน” จาก “ได้ผลผลิตไม่แน่นอน” เป็น “แน่นอน” จาก
มีรายได้เป็น “รายปี” มาเป็น “ทุกเดือน เดือนละ 2-3 ครั้ง” และจากการท้างาน 
“กลางวัน” มาเป็น “กลางคืน” แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้น้ามาซ่ึงความห่วง
กังวลในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนชาวนาในพื้นท่ีแห่งน้ี และได้
ก่อให้เกิดข้อถกเถียงท่ีว่า “ยางพารา” ท้าให้เกิดความมั่นคงหรือความเสี่ยงในการ
ด้ารงชีพของพวกเขากันแน่ โดยเฉพาะหลังปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เมื่อราคา
ยางพาราได้ลดต่้าลงอย่างน่าใจหาย จนเหลือไม่ถึงกิโลกรัมละ 30 บาท จนมีค้าท่ี
พูดล้อกันเล่นในเชิงประชดประชันว่า “สี่โลร้อย” ท้าให้ครัวเรือนบางครัวเรือนต้อง
หันหลังกลับไปท้างานนอกพื้นท่ีเหมือนเช่นท่ีเคยเป็นมาในอดีต ส่วนครัวเรือน 
ท่ียังคงผลิตยางพาราอยู่ ก็เริ่มห่วงกังวลและเริ่มตั้งค้าถามว่า “ยางพารา” จะยังคง
เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีจะน้าพาพวกเขาไปสู่การมีชีวิตท่ีมั่นคง มีกินมีใช้ได้อีกต่อไปอีก
หรือไม่ หรือพวกเขาควรจะหันหลังกลับไปพึ่งพาอาชีพท่ีปู่ย่าตายายเคยท้ามา และ
ออกไปท้ามาหากินข้างนอกพื้นท่ีเหมือนวิถีชีวิตท่ีเคยท้าก่อนหน้าน้ีดี  

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้น้ามาซ่ึงประเด็นท่ีน่าสนใจและน่าท่ีจะต้อง
หาค้าตอบว่า ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงและแรงกดดันต่างๆ เหล่าน้ัน พวกเขา
คิดอย่างไรกับสถานการณ์ท่ีล้าบากน้ี หรือการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากข้าว
มาเป็นสวนยางพาราน้ัน เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด้ารงชีพของครัวเรือน
ชาวนาริมแม่น้้าโขง เพื่อลดความเปราะบางในการด้ารงชีพอันเนื่องมาจากความไม่
มั่นคงในการผลิตข้าว ท่ีมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ “ค่าแรง” แม้การ
เปลี่ยนแปลงครั้งน้ีจะส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนตามไปด้วยก็
ตาม แต่เน่ืองด้วยการเลือกกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกัน การมีต้นทุนทรัพยากรท่ีแตกต่าง
กัน ส่งผลให้การเข้ามาของยางพาราท้าให้ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน
แตกต่างกันไป ประกอบกับความม่ันคงทางอาหารไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะอาหารท่ี
ได้จากการเพาะปลูกจากไร่นาโดยตรงเท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึงรายได้ในรูปของ
เงินสดท่ีน้ามาใช้จ่าย ท่ีพิจารณาจากความสม่้าเสมอในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
มากกว่าในเรื่องของจ้านวนผลผลิต ด้วยเหตุน้ีบทความน้ีจึงต้องการน้าเสนอว่า การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากนาข้าวมาเป็นสวนยางในพื้นท่ีริมแม่น้้าโขง จังหวัดบึงกาฬเป็น
อย่างไร การเปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารงชีพและความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน
ชาวนาในพื้นท่ีดังกล่าวเป็นอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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2. วิธีการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณ กรรม เกี่ ย วกั บ แนวคิดวิถี ก ารด้ ารงชีพ 

(livelihood) แนวคิดความมั่นคงทางอาหาร (food security) และความสัมพันธ์
ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับวิถีการด้ารงชีพ ประกอบกับข้อมูลจากการ
ท้างานสนามมาชั่วระยะเวลาหน่ึง งานวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมไป
ถึงข้อสมมติฐานเบื้องต้นต่อไปน้ี 

ประการท่ี 1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการ
ด้ารงชีพกับความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือน เน่ืองด้วยวิถีการด้ารงชีพและ
ความมั่นคงทางอาหารน้ันท้างานร่วมกันและเป็นองค์ประกอบท่ัวไปท่ีต้องท้าการ
วิเคราะห์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ของ USAID เป็นหลัก ซ่ึงเป็นการพิจารณา
ว่าการเปลี่ยนระบบการผลิตจากนาข้าวไปเป็นสวนยางพาราน้ัน ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารงชีพใน 3 มิติต่อไปน้ีอย่างไรบ้าง กล่าวคือ (1) การ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ในการด้ารงชีพ (livelihood assets) (2) การเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมการด้ารงชีพ (livelihood activities) และ(3) บริบทด้านความเปราะบาง 
(vulnerability activities) ท่ีส่งผลต่อความสามารถของครัวเรือนในการสร้าง
รายได้ท่ีเพียงพอต่อการหามาเพื่อด้ารงชีพ ซ่ึงในท่ีน้ีเป็นการพิจารณาว่า การเข้ามา
ของยางพาราได้ก่อให้เกิดความเปราะบางในการด้ารงชีพอย่างไร 

ประการท่ี 2 เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารงชีพมีความสัมพันธ์
กับการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึง
เป็นการพิจารณาว่า การเปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารงชีพดังท่ีได้กล่าวมาก่อนหน้าน้ี ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารอย่างไร โดยการวิเคราะห์ความ
มั่นคงทางอาหารน้ัน ผู้วิจัยอาศัยกรอบในการวิเคราะห์ของ USAID เช่นเดียวกัน 
โดยพิจารณาว่า วิถีการด้ารงชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปน้ัน  ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความมั่นคงทางอาหารใน 4 มิติ ต่อไปน้ี กล่าวคือ (1) การเข้าถึงอาหาร ( food 
access) (2) การใช้ประโยชน์จากอาหาร (food utilization) (3) การมีอาหาร
เพียงพอ (food availability) และ (4) การมีเสถียรภาพทางอาหาร (stability)  

ประการท่ี 3 การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อสมมุติท่ีว่า การเปลี่ยนแปลง
ระบบการผลิตจากข้าวมาเป็นสวนยางพาราน้ัน เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
ด้ารงชีพของครัวเรือนชาวนาริมแม่น้้าโขง รวมไปถึงเป็นไปเพื่อลดความเปราะบาง
ในการด้ารงชีพอันเนื่องมาจากความไม่ม่ันคงในการผลิตข้าว ซ่ึงลักษณะดังกล่าวได้
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ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนตามไปด้วย 
โดยเฉพาะการลดหรือการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้ผลิตอาหาร มาเป็นผู้ ซ้ือ
อาหาร ดังน้ันในพื้นท่ีแห่งนี้ การเปลี่ยนแปลงจากการท้านามาเป็นการท้าสวนยาง
จึงเปรียบเสมือนการตัดสินใจของครัวเรือนชาวนาในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ใน
การด้ารงชีพ เพื่อลดความเปราะบางท่ีมีต่อความมั่นคงอาหาร แม้ว่าในท้ายท่ีสุด
แล้วกลยุทธ์ดังกล่าวจะน้าไปสู่ปัญหาใหม่ท่ีมีต่อความม่ันคงทางอาหารก็ตาม  

จากกรอบความคิดดังกล่าว ได้น้ามาสู่วิธีวิทยาการการวิจัยท่ีผสมผสาน
ระหว่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปริมาณเข้าด้วยกัน โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปน้ี 

2.1 พื นท่ีศึกษาและการคัดเลือกหมู่บ้าน 
พื้น ท่ี ศึกษาในครั้งน้ีกินขอบเขตพื้ น ท่ี ใน 4 อ้าเภอของ     

จังหวัดบึงกาฬซ่ึงมีพื้นท่ีติดกับแม่น้้าโขง ได้แก่ อ้าเภอปากคาด อ้าเภอเมืองบึงกาฬ 
อ้าเภอบุ่งคล้า และอ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยผู้วิจัยได้ท้าการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงและคัดเลือกพื้นท่ีมาอ้าเภอละ 1 ต้าบล รวม 4 ต้าบล ซ่ึงเป็น
ต้าบลท่ีมีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากนาข้าวมาเป็นส่วน
ยางในช่วงปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2558 มากท่ีสุดซ่ึงประกอบไปด้วย ต้าบลโนนศิลา 
อ้าเภอปากคาด ต้าบลนาสวรรค์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ต้าบลโคกกว้าง อ้าเภอบุ่งคล้า
และต้าบลโพธ์ิหมากแข้ง อ้าเภอบึงโขงหลง  

2.2 ประชากรเป้าหมาย ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งน้ีแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ตัวแทน
ผู้ใหญ่บ้านกระจายใน 4 ต้าบล รวม 11 คน และกลุ่มตัวแทนครัวเรือนเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์จ้านวน 400 ครัวเรือน ซ่ึง
ได้จากการก้าหนดขนาดตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่น 
95% และก้าหนดค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้เท่ากับบวกลบ 5% โดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
และมีเกณฑ์ในการสุ่มตัวอย่างดังนี้ (1) เป็นตัวแทนครัวเรือนท่ีอยู่ในต้าบล/หมู่บ้าน
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีศึกษาและเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากนาข้าวมาเป็นสวนยางมาก
ท่ีสุด และ (2) เป็นตัวแทนครัวเรือนท่ีกระจายอยู่ในกลุ่มท่ีเปล่ียนพื้นท่ีท้ากินจากนา
ข้าวมาเป็นสวนยางท้ังหมด กลุ่มท่ีเปลี่ยนพื้นท่ีท้ากินจากนาข้าวมาเป็นสวน
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ยางพาราเพียงบางส่วนและกลุ่มครัวเรือนท่ีไม่ได้เปลี่ยนพื้นท่ีท้ากินจากนาข้าวมา
เป็นสวนยาง 
 2.3 วิธีด าเนินการวิจัย 

ดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว การศึกษาครั้งน้ีเป็นการใช้วิธีวิทยาการ
วิจัยท่ีหลากหลาย ท้ังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ งานวิจัยเชิงปริมาณ 
และงานวิจัยสนาม โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังต่อไปน้ี 

2.3.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากนาข้าวมา
เป็นสวนยางพารา ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากนามา
เป็นยางพารา ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (GIS Vector Data) ซ่ึง
ประกอบไปด้วยข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลแม่ น้้า และข้อมูลการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน จังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558  จาก
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
ส่วนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมส้าเร็จรูปทางด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems) และกล้องถ่ายภาพ ส้าหรับ
วิธีการด้าเนินการวิจัย ได้แก่ (1) ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial 
Data Collection) ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
ข้อมูลแม่น้้า และข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2549        
พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 (2) ด้าเนินการจ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ตามรหัสประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 3 (Level3) ออกเป็นสองประเภท 
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนาข้าว การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทยางพารา 
ในปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 โดยแสดงผลการจ้าแนกออกเป็นราย
อ้าเภอและรายต้าบล (3) ด้าเนินการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินท้ังสองประเภท ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนาข้าว 
ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2558  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทยางพารา ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2558 และการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินจากนาข้าวเป็นยางพารา ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2558 โดย
แสดงผลการเปรียบเทียบเป็นรายอ้าเภอและรายต้าบล และ(4) จัดท้าแผนท่ีและ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
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2.3.2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีพและความ
มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนชาวนาในพื นที่ศึกษา การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
วิถีการด้ารงชีพและความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนชาวนาในพื้นท่ีศึกษา
ประกอบไปด้วย (1) ศึกษาบริบทพื้นท่ีศึกษา ท้ังบริบททางกายภาพ บริบททาง
สังคมและบริบทการท้ามาหากินของพื้นท่ีศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงวิถี
การด้ารงชีพและความมั่นคงทางอาหาร จากแหล่งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ท้ังจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง (2) ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารงชีพ และความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนชาวนา ด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวแทนชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน โดยมี
ประเด็นสัมภาษณ์หลัก ๆ เกี่ยวกับ บริบทชุมชนด้านการท้านาและการท้าสวน
ยางพารา การเข้ามาของยางพาราในต้าบล/หมู่บ้าน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในต้าบล/หมู่บ้าน การบริโภคและการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของชาวบ้าน
ในต้าบล/หมู่บ้าน ความมั่นคงทางอาหาร และความคิดเห็นอื่น ๆ   และเก็บข้อมูลจาก
ครัวเรือนชาวนาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากกรอบแนวคิดในการวิจัย และจากข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวแทนชุมชน โดยแบบสัมภาษณ์ครั้งน้ีมี 3 ชุด ได้แก่  แบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลการท้านา แบบสัมภาษณ์ข้อมูลการท้าสวนยางพารา และแบบ
สัมภาษณ์การบริโภค/แหล่งอาหาร (3) ลงภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การประชุมทีมเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติตัวในการเก็บข้อมูล และลงเก็บ
ข้อมูลภาคสนามตามแผนท่ีได้ก้าหนดไว้ และ (4) วิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลเชิง
คุณภาพจะน้ามาสรุปหาแบบแผนตามประเด็นค้าถามการวิจัยท่ีก้าหนดไว้ 
ส่วนข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามได้ถูกน้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลง
รหัส น้าเข้าข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใน 2 ระดับ ได้แก่  ข้อมูล
ปลายปิดถูกน้ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่้าสุด สูงสุด และสถิติเชิงอธิบาย ได้แก่ สถิติเพื่อการ
เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ ย  ได้ แก่  t-test และสถิติ เพื่ อหาความสัมพันธ์  ได้ แก่           
Chi-square เป็นต้น ส่วนข้อมูลปลายเปิดจะถูกน้ามาสรุปเรียบเรียงตามประเด็น
การวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้  
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3. บริบทเชิงพื นที่ 
จากผลการศึกษาบริบทเชิงพื้นท่ีของพื้นท่ีริมแม่น้้าโขง จังหวัดบึงกาฬ 

ซ่ึงประกอบไปด้วยลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินจากนาข้าวมาเป็นสวนยาง ประวัติศาสตร์การเข้ามาของยางพารา 
และวิถีการท้านาและการท้าสวนยางพาราพบว่า 

3.1 ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม   
พื้นท่ีริมแม่น้้าโขงทั้ง 4 อ้าเภอในจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ อ้าเภอ

ปากคาด อ้ าเภอเมืองบึ งกาฬ  อ้ าเภอบุ่ งคล้ าและอ้าเภอบึ งโขง ตั้ งอยู่ ใน          
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางพารามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยพื้นท่ีทางทิศเหนือติดกับแขวงบอลิค้าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชน
ลาวโดยมีแม่น้้าโขงเป็นเขตกั้น ทางทิศตะวันออกติดกับอ้าเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม ทิศตะวันตกติดกับอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ส่วนทิศใต้ติดกับ
อ้าเภอโซ่พิสัย อ้าเภอพรเจริญ อ้าเภอศรีวิไลและอ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ดังนั้น
พื้นท่ีริมแม่น้้าโขง จังหวัดบึงกาฬ จึงมีลักษณะเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกจนถึง
ทิศตะวันออกขนานไปกับแม่น้้าโขง มีพ้ืนท่ีรวม 1,529.637 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
35.53% ของพื้นท่ีท้ังหมด ของจังหวัดบึงกาฬ ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ อยู่
ในแนวรัศมีจากแม่น้้าโขงประมาณ 1.5 กิโลเมตร ส่วนพื้นท่ีถัดลงมาทิศใต้เป็นท่ี
ดอน สลับด้วยท่ีราบตามแนวล้าน้้า พื้นท่ีบางส่วนเป็นแนวเขาของภูลังกา มีภูเขาท่ี
อยู่ในลุ่มน้้าส้าคัญ ได้แก่ ภูวัว  

นอกจากน้ีพื้นท่ีบางส่วนของอ้าเภอปากคาดและอ้าเภอเมือง
ยังตั้งอยู่ในลุ่มน้้าสาขาห้วยคอง ในขณะท่ีพื้นท่ีบางส่วนของอ้าเภอบึงกาฬและ
อ้าเภอบึงโขงหลงตั้งอยู่ในลุ่มน้้าห้วยฮี้ ซ่ึงเป็นลุ่มน้้าท่ีมีลักษณะพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็น
พื้นท่ีลาดชัน โดยพื้นท่ีท้ัง 4 อ้าเภอมีอาณาเขตด้านใดด้านหน่ึงติดกับแม่น้้าโขง 
ลักษณะดินจึงเป็นดินปนทรายตลอดชั้นดิน การระบายน้้าดีและการไหลบ่าของน้้า
บนผิวดินมีความรวดเร็ว (Buangkan Provincial Administrative Organization, 
2016) และเป็นพื้นท่ีมีลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นชุดดินโพนพิสัย (Pp) (สีชมพู) ซ่ึง
เป็นชุดดินท่ีเหมาะส้าหรับปลูกพืชไร่ บางชุดดินเหมาะแก่การท้านา ดังน้ันลักษณะ
ภูมิประเทศของพื้นท่ีของท้ัง 4 อ้าเภอ จึงมีความหลากหลาย ท้ังที่ราบ ท่ีดอน ท่ีดิน
สลับท่ีลุ่มและภูเขาสูงเหมาะส้าหรับการท้าเกษตรกรรม โดยท่ีดอนใช้ท้าไร่ แต่ใน
ปัจจุบันนิยมเปลี่ยนมาปลูกยางและท่ีลุ่มใช้ปลูกข้าว นอกจากน้ีสภาพอากาศ 
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ฤดูกาลและปริมาณฝน ยังเอื้อต่อการปลูกยางพารา เพราะแม้จังหวัดบึงกาฬจะมี
ลักษณะอากาศจัดอยู่ในจ้าพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง แต่ในฤดูมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้ซ่ึงเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้้าฝนจะมีมากกว่า
จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากน้ันอุณหภูมิจะเริ่มลดลงจน
อากาศหนาวเย็น  จนถึ งเดือนกุมภาพันธ์  (Weather Watch and Waning 
Bureau, n.d.) ซ่ึงในช่วงฤดูกาลดังกล่าว เป็นฤดูกาลท่ีครัวเรือนสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตยางได้เป็นกอบเป็นก้าเพราะไม่มีปัญหาเรื่องฝน  

ในด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคมน้ัน ในภาพรวมของ
จังหวัดบึงกาฬ แรงงานมากกว่าครึ่งอยู่ในภาคเกษตร (68%) แต่มีสัดส่วนแรงงาน
ภาคเกษตรลดลงทุกปี เน่ืองจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาผลผลิตทาง
การเกษตร ดังน้ันอัตราการว่างงานของจังหวัดบึงกาฬในแต่ละปี จึงปรับตัวขึ้นลง
ตามฤดูกาลผลิตทางการเกษตร และจากข้อมูลของ National Statistical Office 
of Bueng Kan (2017) ปี พ.ศ. 2558  พบว่า ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
251 ,443  บาท มี ค่าใช้จ่ าย เฉลี่ ยต่อ เดือน 234 ,724 บาท มีห น้ีสิน เฉลี่ ย          
73,098 บาท โดยร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ท่ี 93.35 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มสถานะทางเศรษฐสังคมท่ีแตกต่างกันพบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครัวเรือนมากท่ีสุดอันดับสอง คือ กลุ่มลูกจ้าง (137,006 บาท) รองลงมา
คือ กลุ่มผู้ถือครองท้าการเกษตร (62,731 บาท) แต่เมื่อพิจารณาท่ีร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จะพบว่า กลุ่มผู้ถือครองท้าการเกษตรอยู่ ในอันดับท่ี 1 
(98.64%)  

3.2 จากนามาเป็นสวนยาง: การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงท้าการศึกษา

โดยกลุ่มวิเคราะห์ศักยภาพการใช้ท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรม
พัฒนาท่ีดินปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ประกอบกับข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและการส้ารวจภาคสนาม
พบว่า  

3.2.1 ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 มีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากนาข้าวมาเป็นสวนยางพาราจ้านวน 
80,656.97 ไร่ โดยพื้นท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด ได้แก่  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ 
โดยมี พื้ น ท่ี เท่ ากั บ  54 ,080 .23  ไร่  คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ  67 .0  ขอ งพื้ น ท่ี ท่ี มี                
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การเปลี่ยนแปลงท้ังหมด รองลงมาได้แก่  อ้าเภอปากคาด มีพื้น ท่ี ท่ีมีการ
เปลี่ ยนแปลงเท่ ากับ  19,194.23 ไร่  คิด เป็ นร้อยละ  23.8 ส่ วนพื้ น ท่ี ท่ี มี               
การเปลี่ยนแปลงน้อยท่ีสุด ได้แก่ อ้าเภอบุ่งคล้า มีพื้นท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพียง 
3,637.00 ไร่ หรือร้อยละ 4.5  

3.2.2 ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558 มีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากนาข้าวมาเป็นสวนยางพาราเพ่ิมขึ้นจาก 
80,656.97 ไร่ มาเป็น 83,198.85 ไร่ เพิ่มขึ้น 2,541.89 ไร่ โดยเพิ่มขึ้นเพียงร้อย
ละ 3.2 และพื้นท่ีอ้าเภอเมืองบึงกาฬยังคงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด 
โดยมีพื้ น ท่ี เท่ากับ  49,690.75  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 59.7 ของพื้ น ท่ี ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังหมด รองลงมาได้แก่ อ้าเภอปากคาดมีพื้นท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
เท่ากับ 14,299.73 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.2 อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาน้ี พื้นท่ี ท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงจากนาข้าวเป็นยางพาราในอัตราส่วนค่อนข้างสูง ได้แก่ พื้นท่ี
อ้าเภอบึงโขงหลงซ่ึงในช่วงปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 มีการเปลี่ยนแปลงเพียง 
3,745.51 ไร่ แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2558 มีการเปลี่ยนแปลงถึง 11,038.68 ไร่ 
เพิ่มขึ้น 7,293.16 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 194.7 หรือเพิ่มขึ้น 1.95 เท่า ส่วนพื้นท่ี
อ้าเภอบุ่งคล้ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย กล่าวคือ มีพื้นท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
เพียง 8,169.70 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.8  

3.2.3 ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2558 ในช่วง 10 
ปี สามารถสรุปได้ว่า บริเวณพื้นท่ีศึกษามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากนาข้าวมา
เป็นสวนยางพาราจ้านวนท้ังสิ้น 150,689.24 ไร่ เพิ่มขึ้นในอัตรา 0.078 เท่า โดย
อ้าเภอเมืองบึงกาฬยังคงเป็นอ้าเภอท่ีมีจ้านวนพื้นท่ีนาข้าวท่ีเปลี่ยนมาเป็นยางพารา
มากท่ีสุด โดยมีพื้นท่ีเท่ากับ 96,449.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.0 ของพื้นท่ีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังหมด รองลงมา ได้แก่ อ้าเภอปากคาดมีพื้นท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
เท่ากับ 29,161.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.4 อ้าเภอบึงโขงหลงจ้านวน 15,153.47 
ไร่ หรือร้อยละ 10.1 และอ้าเภอบุ่งคล้า มีพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงน้อยท่ีสุดเท่ากับ 
9,924.15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.6   

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกลับ
พบว่า ในช่วงเวลาน้ี พื้น ท่ี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากนาข้าวเป็นยางพาราใน
อัตราส่วนค่อนข้างสูง ได้แก่ พื้นท่ีอ้าเภอบึงโขงหลง ซ่ึงในช่วงปี พ.ศ. 2549 –    
พ.ศ. 2558 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 3.05 เท่า รองลงมา คือ อ้าเภอบุ่งคล้า 
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1.73 เท่า ส่วนอ้าเภอเมืองบึงกาฬและอ้าเภอปากคาดมีการเปลี่ยนแปลงเพียง 
0.078 และ 0.052 เท่า  

3.3 ประวัติศาสตร์การเข้ามาของยางพารา  
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2558 หรือในช่วง 10 

กว่าปี ท่ีผ่านมา พื้น ท่ีริมฝั่ งแม่ น้้าโขงในจังหวัดบึ งกาฬท้ัง 4 อ้ าเภอ มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากนาข้าวมาเป็นสวนยางอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนอกจากจะท้าให้ภูมิทัศน์ทางกายภาพของพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงจากพื้นท่ีโล่ง
ของนาข้าวและไร่มันส้าประหลังมาเป็น “ป่ายางพารา” ท่ีเขียวขจีแล้ว การ
เปลี่ยนแปลงท่ีส้าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารงชีพจากชาวนามาเป็น
ชาวสวนยางพารา โดยการเข้ามาของยางพาราในเขตพื้นท่ีริมฝั่งแม่น้้าโขงสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ช่วงเวลาด้วยกัน ได้แก่  

3.3.1 ช่วงที่ 1: ช่วงยางอีสานเขียวและการเข้ามาของ 
ส.ก.ย. (ประมาณปี พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546) ก่อนท่ียางพาราจะเข้ามา พืช
เศรษฐกิจหลักๆ ของครัวเรือนในพื้นท่ีแห่งน้ี ได้แก่ ข้าวและมันส้าปะหลัง ส่วน
พื้นท่ีท่ีอยู่ติดริมแม่น้้าโขงซ่ึงมีน้้าอุดมสมบูรณ์ถูกใช้เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกพืชสวน อาทิ 
ข้าวโพด มะเขือเทศ ในขณะท่ีพื้นท่ีตอนในซ่ึงมีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลอนคลื่น โดย
บริเวณที่ลุ่มจะใช้ท้านา ส่วนบริเวณท่ีดอนจะใช้ปลูกข้าวดอหรือข้าวไร่ รวมไปถึงมัน
ส้าปะหลังและพืชไร่ชนิดอื่น ๆ ท้ังน้ียางพาราถูกน้ามาปลูกในเขตพื้นท่ีริมแม่น้้าโขง 
จังหวัดบึงกาฬ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535 – 2536 อันเน่ืองมาจากโครงการอีสาน
เขียว แต่มีเพียงไม่กี่หมู่บ้านเท่าน้ันท่ีเข้าร่วมโครงการและมีบางครัวเรือนเท่าน้ันท่ี
ตัดสินใจเข้าร่วม เน่ืองจากยังไม่มั่นใจว่ายางพาราจะสามารถปลูกได้ รวมท้ังยังไม่รู้
ว่าจะขายลผลิตท่ีไหน “ช่วงแรกๆ ท่ีต ำบลนำสวรรค์ ปลูกไม่กี่ครอบครัวมั้ง ไม่เยอะ 
เฉพำะคนแคน ท่ีบ้ำนผมน่ำจะมีอยู่สักประมำณถึงสี่ครอบครัวหรือเปล่ำไม่รู้ น่ำจะ
เห็นอยู่ประมำณสอง” (Khaen, 2017) ต่อมาส้านักงานกองทุนสงเคราะห์การท้า
สวนยางหรือท่ีนิยมเรียกกันว่า “ส.ก.ย.” ได้เข้ามาส่งเสริม แต่จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการยังคงมีน้อย ดังน้ันในช่วงน้ีสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่จึงยังคงเป็นทุ่งนา วิถีชีวิต
ของคนในพื้นท่ีน้ียังคงเป็นวิถีชีวิตของคนท้านาท้าไร่ พื้นท่ีบางส่วนถูกปล่อยให้ท้ิง
ร้างว่างเปล่าเพราะขาดน้้า พอว่างจากไร่น่าก็จะออกไปท้างานนอกพื้นท่ี โดย
เฉพาะงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร พอถึงฤดูท้านาก็จะกลับมาท้างานในไร่นา
อีกครั้ง  
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3.3.2 ช่วงที่  2 : ช่วง “เห็นเพื่ อนขายได้  รัฐสนับสนุน      
จึงปลูกบ้าง” (ประมาณปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552) หลังจากครัวเรือนท่ียังไม่ได้
ปลูกยางเห็นว่ากลุ่มครัวเรือนท่ีทดลองปลูกยางพารากลุ่มแรกสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิต และมีรายได้จากการขายผลผลิต ประกอบกับรัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูก
ยางพาราในพื้นท่ีภาคอีสานมากยิ่งขึ้น ยางพาราจึงเริ่มเป็นท่ีนิยมปลูกมากขึ้น “เห็น
ว่ำได้ผล เริ่มมีรำยได้ ก็เริ่มทยอยปลูก ในช่วงทักษิณก็เข้ำมำปลูกเยอะ เพรำะมี
โครงกำรปลูก” (Hong, 2017) นอกจากน้ีราคายางพาราเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
หลังจากน้ันมาครัวเรือนท่ีต้องการปลูกยางก็ได้ลงทุนซ้ือกล้ายางปลูกเอง บาง
คนท้างานอยู่นอกพื้นท่ีก็กลับมาปลูกยางทิ้งเอาไว้จนกระท่ังสามารถเปิดหน้ายางได้
จึงตัดสินใจย้ายถิ่นกลับมากรีดยาง  

3.3.3 ช่วงที่ 3: ช่วงของการขยายพื นที่ปลูกยาง “ช่วงของ
การเปลี่ยนนาลุ่มมาเป็นสวนยางพารา” เมื่อราคายางขึ นจนยางราคาตก      
(พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน) ประมาณปี พ.ศ. 2552 นอกจากครัวเรือนจะมีความ
มั่นใจว่ายางพาราสามารถปลูกและขายได้แล้ว ราคายางพาราท่ีเพิ่มสูงขึ้น “โลละ
เก้ำสิบ เห็นคนท่ีบ้ำนเน้ีย รอบละสองแสนสำมแสน ตังค์เขำท ำไมได้เยอะจัง มันก็
ขึ้นเยอะนะ” (Phaisan, 2017) ท้าให้ครัวเรือนท่ียังลังเล ครัวเรือนท่ียังคงเหลือท่ี
ดอน ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีมาปลูกยางพารา แม้บางพื้นท่ีจะเป็นท่ีลุ่ม ไม่เหมาะสมกับ
การปลูกยางก็ตาม ท้าให้พื้นท่ีปลูกยางขยายตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม
ภายหลังปี พ.ศ. 2554เป็นต้นมา ราคายางพาราได้ลดต้่าลงเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน  
 3.4 วิถีการท านาและการท าสวนยาง 
  จาการศึกษาครัวเรือนท่ีท้านา จ้านวนท้ังสิ้น 309 ครัวเรือน 
(จากท้ังหมด 400 ครัวเรือน) จ้าแนกเป็นท้านาและท้าสวนยาง 238 ครัวเรือน และ
ท้านาเพียงอย่างเดียว 71 ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนดังกล่าวมีท่ีนาเฉลี่ยครัวเรือน
ละ 10 ไร่ เกือบท้ังหมดเป็นเจ้าของท่ีนาของตัวเอง (92.2%) โดยกรรมสิทธิ์ในท่ีนา
ของครัวเรือนมากกว่าครึ่งหน่ึงเป็นท่ี ส.ป.ก. (57.5%) ท้ังนี้ในช่วง 3 - 4 ปีท่ีผ่านมา 
การก้าหนดค่าแรงขั้นต่้า 300 บาทและการเข้ามาของยางพารา ได้ท้าให้ครัวเรือน
ตัดสินใจเลือกท้านาหว่านเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเวลาในการผลิต โดยมี
ครัวเรือนท่ีท้านาด้าและนาหว่านใกล้เคียงกัน (50.0% และ 47.7%) และครัวเรือน
เกือบครึ่งหน่ึงเพิ่งจะปรับเปลี่ยนจากนาด้ามาท้านาหว่าน (47.9%)  
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ท้ังน้ีการท้านาในพื้นท่ีแห่ง น้ี  เป็นการท้านาปี เป็นหลัก 
(98.4%) เนื่องด้วยข้อจ้ากัดในเรื่องน้้าท่ีต้องอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก (89.2%) ยกเว้น
บางพื้นท่ี “ส่วนของผมน่ี ถ้ำจะท ำก็ท ำได้ แต่ถ้ำท ำเยอะก็จะได้อยู่ เพรำะน้ ำมันได้
อยู่” (Hae, 2017) ท้ังน้ีฤดูกาลท้านาจะเริ่มต้นในเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 
โดยครัวเรือนมากกว่าครึ่งหนึ่งใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก (56.0%) เป็นการท้า
นาเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก (84.0%) “ส่วนมำกจะไว้กินเองครับ  ไม่ค่อย
ขำย มีก็ส่วนน้อยขำย ส่วนมำกก็เป็นปลูกเอำไว้กินเอง ใส่กระสอบใส่อะไรไว้” 
(Chom, 2017) ท้าให้ครัวเรือนมากกว่าครึ่งหน่ึงปลูกข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียว 
(63.6%) อย่างไรก็ตามมีครัวเรือนจ้านวนหน่ึงท่ีผลผลิตข้าวไม่เพียงพอส้าหรับ
บริโภค (23.4%)  

ในส่วนของการผลิตยางพาราน้ัน ครัวเรือนท่ีปลูกยางพารา
จ้านวน 328 ครัวเรือน (จาก 400 ครัวเรือน) จ้าแนกเป็นท้านาและท้าสวนยาง 
238 ครัวเรือนและท้าสวนยางเพียงอย่างเดียว 90 ครัวเรือน มากกว่าครึ่งหน่ึง ท่ีดิน
ท่ีใช้ปลูกยางเป็นท่ี ส.ป.ก. (65.8%) โดยมีสวนยางพาราโดยเฉลี่ย 14 - 15 ไร่ 
ต่้าสุด 1 ไร่สูงสุด 100 ไร่  ท้ังน้ีครัวเรือนส่วนใหญ่ก่อนท่ีจะเปลี่ยนมาท้าสวน
ยางพารา ท่ีดินใช้ปลูกมันส้าปะหลังมาก่อน (43.8%) โดยพันธุ์ยางท่ีนิยมปลูก 
ได้แก่ พันธุ์ 600 ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีส้าคัญ คือ สามารถยืดอายุการกรีดได้ถึง 35 ปี 
และพันธุ์ 251 ซ่ึงให้ผลผลิตมากกว่าแต่มีอายุกรีดน้อยกว่าพัน ธุ์ 600 ดังน้ัน
ครัวเรือนมากกว่าสามในสี่จึงเลือกท่ีจะปลูกยางพันธุ์ 600 (83.7%)  

ส้าหรับการผลิตยางพาราน้ันมีรูปแบบแตกต่างกันไป บาง
ครัวเรือนกรีดสองวันเว้นสองวัน บางครัวเรือนกรีดวันเว้นวัน เป็นการผลิตยางก้อน
ถ้วยเป็นหลัก (99.7%) และเกือบท้ังหมดกรีดเอง (91 .1%) โดยมีสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีกรีดยางตั้งแต่ 1 คน จนถึง 8 คน อย่างไรก็ตามมากกว่าครึ่งหน่ึงกรีด
สองคน (65.5%) และสามารถจ้าหน่ายผลผลิตได้เดือนละ 2 ครั้ง (88.0%) โดย
แหล่งจ้าหน่ายผลผลิตท่ีนิยม ได้แก่ ลานยางภายในชุมชน (59.6%) 
 
 4. “จากชาวนามาเป็นชาวสวนยาง”: การเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีพ  

การเข้ามาของยางพาราดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ได้ ท้าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารงชีพ ท้ังการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ในการด้ารงชีพ          
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การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด้ารงชีพ และการเปลี่ยนแปลงด้านความเปราะบาง
ในการด้ารงชีพ กล่าวคือ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ในการด ารงชีพ  
4.1.1 การเปลี่ยนแปลงความรู้  สินทรัพย์ทางมนุษย์       

จากชาวนามาเป็นชาวสวนยาง โดยครัวเรือนได้รับความรู้ในการท้าสวนยางมา
จาก 5 แหล่งท่ีส้าคัญ เรียงตามล้าดับ คือ จากการฝึกฝนเอง ทดลองเอง (74.1%) 
จากการฝึกอบรมโดยหน่วยงาน (23.5%) เรียนรู้จากพ่อ/แม่ (4.9%) จากการไปอยู่
ภาคใต้/ภาคตะวันออก (2.7%) และจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ (2.4%) อาทิ จากคนท่ี
เคยท้าสวนยางพารามาก่อนซ่ึงไม่ได้เป็นสมาชิกในครัวเรือน  

4.1.2 การเปลี่ ยนแปลงสินทรัพย์ท างกายภาพและ
ธรรมชาติ จากที่ลุ่มมาเป็นที่ดอน ในอดีต “ท่ีลุ่มท ำนำปี ส่วนท่ีดอนจะใช้ปลูกข้ำว
เบำ ข้ำวดอ หรือข้ำวไร่” ส่วนท่ีดอนซ่ึงเป็นพื้นท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดน้้า 
ครัวเรือนจะใช้ปลูกพืชไร่หรือถูกปล่อยให้รกร้างไม่มีมูลค่า แต่ภายหลังจาก
ยางพาราเข้ามา ท่ีดอนได้กลายมาเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส้าหรับปลูกยางพารา ท้ัง
ความเหมาะสมของสภาพดิน และความเหมาะสมในแง่ของลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นท่ีมีการระบายน้้าได้ดี “ท่ีดอนก็ปรับเป็นสวนยำง ส่วนมำกจะเป็นสวนยำง” 
(Phu, 2017) ท้าให้ท่ีดอนมีมูลค่ามากขึ้น  

4.1.3 จ านวนสวนยาง จ านวนต้นยาง อายุต้นยางและพันธุ์
ยาง สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงทางด้านสินทรัพย์ทางกายภาพของครัวเรือน 
ท้ังนี้จ้านวนสวนยางที่แต่ละครัวเรือนมีเพียงพอต่อการด้ารงชีพของครัวเรือนน้ัน จะ
อยู่ท่ีครัวเรือนละไม่ต่้ากว่า 10 ไร่ แตกต่างกันไปตามจ้านวนต้นยางพาราท่ีสามารถ
เปิดกรีดได้ อายุของต้นยางท่ีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานกว่า 30 ปี ท้าให้
เกิดความมั่นคงของรายได้ระยะยาว แม้ราคายางพาราจะผันผวนก็ตาม “ของผมมี 
20 กว่ำไร่ 10 ไร่ขึ้นไป ถึงจะอยู่ได้ เพรำะว่ำ เรำต้องดูว่ำ ช่วงยำงขึ้นยำงลง ไม่งั้นก็
ได้ใช้จ่ำยไปแค่เดือนต่อเดือน ไม่มีเก็บ” (Hong, 2017) “ถ้ำเป็นของตัวเอง 10 ไร่ก็
สบำยแล้ว” (Phon, 2017) 

4.1.4 การเกิดขึ นของลานยาง กลุ่มออมทรัพย์ และการ
หายไปของการร่วมแรงกับการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ทางสังคมเป็นทุนทาง
สังคม การเข้ามาของยางพาราได้ท้าให้เกิดเครือข่ายทางสังคมแบบใหม่ท่ีเรียกว่า 
“กลุ่มยาง” หรือ “ลานประมูลยาง” นอกจากน้ี รายได้ท่ีมั่นคงจากยางพาราซ่ึง
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แตกต่างจากพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ยังท้าให้เกิดเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นในต้าบล
เพื่อเป็นแหล่งเงินออมและแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่้าของคนในชุมชน โดยใช้วิธีการ
ระดมเงินจากสมาชิกในชุมชนท่ีมีทุน “คนละแสนสองแสน” (Mak, 2016) หลังจาก
น้ันจึงปล่อยให้สมาชิกในหมู่บ้านกู้ ท้ังนี้จากข้อมูลการส้ารวจสถานะการเป็นสมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์ของครัวเรือนตัวอย่างพบว่า ครัวเรือนครึ่งหน่ึง (50.5%) เป็น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ โดยเฉพาะครัวเรือนในอ้าเภอบุ่งคล้า (61.1%) รองลงมา
ได้แก่ อ้าเภอปากคาด (58.3%) อย่างไรก็ตามการเข้ามาของยางพาราได้ท้าให้ 
“การร่วมแรง” ท่ีเคยมีอยู่เดิมลดน้อยลงไป เปลี่ยนมาเป็นร่วมเงิน ด้วยกิจกรรมการ
ผลิตท่ีต้องท้าเกือบทุกวัน และเป็นการผลิตในตอนกลางคืน ชีวิตประจ้าวันท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ได้ท้าให้เวลาท่ีจะมีให้กับส่วนรวมลดน้อยลงไป บางชุมชนต้อง
ก้าหนดให้วันพระเป็นวันท่ีให้ทุกคนหยุดท้าสวนยางพารา เพื่อให้แต่ละครัวเรือนมี
เวลามาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านหรือเป็นวันประชุมของหมู่บ้าน “วันพระ ทุกวันพระ
จะท ำกันวันพระ ครัวเรือนไม่ว่ำง เป็นวันว่ำง จะรวมตัวกัน ตกลงกันไว้” (Muek, 
2016)  

4.1.5 การเข้ามาของยางพาราท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ทางการเงิน ยางพาราได้กลายมาเป็นแหล่งรายได้หลักจากยางพาราของ
ครัวเรือนของผู้คนในพื้นท่ีริมแม่น้้าโขง จังหวัดบึงกาฬ แทนการส่งเงินกลับจากการ
ย้ายถิ่น “แต่ก่อนปลูกข้ำวเสร็จก็ไป ลงปักษ์ใต้ ไปท ำงำนก่อสร้ำง” (Can, 2017) 
ประกอบกับความสม่้าเสมอ ความมั่นคงของรายได้ท่ีมากกว่าพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ 
“เพรำะว่ำ ปลูกครั้งเดียว มันก็ใช้ได้หลำยปี 20 ปี รำคำมันจะลด ขึ้นบ้ำง ลงบ้ำง ก็
ยั่งยืน พอได้ รำยได้ของครัวเรือน พอรำคำช่วงน้ีขึ้น ครัวเรือนก็รำยได้ดี ฐำนะดี
ขึ้น” (Hong, 2017) ท้ังน้ีจากการส้ารวจผลผลิต ราคาและรายได้จากการขาย
ยางพาราในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยพบว่า ใน 1 งวด (ประมาณ 15 วัน) 
ครัวเรือนจะได้ผลผลิตเฉลี่ย 383 กิโลกรัม ต่้าสุด 50 กิโลกรัม สูงสุด 1,300 
กิโลกรัม โดยราคาผลผลิตในช่วงเวลาน้ันจะอยู่ท่ีประมาณกิโลกรัมละ 38.10 บาท 
ต่้าสุด 20 บาท (หน้าลาน) สูงสุด 48 บาทต่อกิโลกรัม (ลานประมูลยาง) ดังน้ัน
ครัวเรือนจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 14,898.61 บาท อย่างไรก็ตามเนื่องจากแต่ละ
ครัวเรือนมีจ้านวนต้นยางท่ีสามารถเปิดกรีดได้แตกต่างกัน ปริมาณผลผลิตจึง
ต่างกัน ท้าให้แต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตามรายได้
ดังกล่าวท้าให้ครัวเรือนมีเงินออมมากกว่าแต่ก่อน  (49.5%) นอกจากน้ีบาง
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ครัวเรือนหลังจากหันมาปลูกยางพารา หน้ีสินของครัวเรือนลดลง (20.6%) ท้ังน้ี
จ้านวนหน้ีสินมีความสัมพันธ์กับเงินเก็บอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 1 โดยกลุ่ม
ครัวเรือนท่ีมีเงินเก็บ หน้ีสินจะลดลง  

4.2 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด ารงชีพ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
การด้ารงชีพท่ีพบ ได้แก่  

4.2.1 การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมในภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตร มาเป็นกิจกรรมในภาคเกษตรเพียงอย่างเดียว แหล่งท่ีมาของรายได้
หลักของครัวเรือนก่อนการเข้ามาของยางพารา ได้แก่ รายได้จากการท้านา 
(33.7%) รองลงมาคือ การรับจ้างในพื้นท่ี (31.0%) รวมถึงการออกไปรับจ้างนอก
พื้นท่ี (18.4%) นอกจากน้ียังมีรายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ (11.7%) อาทิ ขับรถ
รับจ้าง ขายวัวขายควาย อาชีพประจ้า เช่น ครู จักสาน ซ่อมรถ ทอผ้าขาวม้าขาย 
ท้าสวนมัน ปลูกพริก ปลูกฟักทอง ปลูกยูคาลิปตัส ไปท้างานต่างประเทศ รับจ้าง
สร้างบ้าน รับเหมา (แบคโฮ) เป็นต้น นอกจากน้ียังมีครัวเรือนบางส่วนท่ีประกอบ
อาชีพค้าขาย (5.2%) แต่หลังจากยางพาราเข้ามา กิจกรรมการด้ารงชีพของ
ครัวเรือนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป ครัวเรือนท่ีเคยท้านาดอน และท้าไร่ก็ได้เปลี่ยน
พื้นท่ีมาเป็นสวนยางพารา ครัวเรือนท่ีเคยออกไปรับจ้างก็กลับมาท้างานในสวน
ตัวเอง ครัวเรือนท่ีเคยออกไปท้างานนอกพื้นท่ีก็ได้ย้ายถิ่นกลับมาท้างานในภาค
เกษตรด้วยการพึ่งพิงรายได้จากสวนยางมากกว่าเงินส่งกลับ  

4.2.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากฤดูกาลมาเป็น
รายวัน ท่ีต้อง “ตื่นตีสอง เมื่อวำนตื่นตีสองไปกรีดยำง กลับมำสว่ำง เดี๋ยวพรุ่งน้ีก็
ตื่นตีสอง กลับมำสว่ำง” (Can, 2017) ชีวิตท่ีเริ่มต้นในช่วงเช้ามืดและกลับบ้านใน
ตอนรุ่งเช้าเพื่ออาบน้้า หุงหาอาหาร ส่งลูกไปโรงเรียน หลังจากนั้นก็กลับไปยังสวน
ยางอีกครั้ งเพื่ อหยอดน้้ากรดและเข้ านอนในตอนค้่า ได้กลายมาเป็นวิถี
ชีวิตประจ้าวันของสมาชิกในครัวเรือน 

4.2.3 การเปลี่ยนแปลงการจ าหน่ายผลผลิตจากโรงสีมา
เป็นลานยาง จากรายปีมาเป็น 15 วันครั ง โดยครัวเรือนเกือบท้ังหมดจ้าหน่าย
ผลผลิตเดือนละ 2 ครั้ง (88.0%) ท้ังน้ีครัวเรือนนิยมจ้าหน่ายผลผลิต ณ ลานยาง
ภายในชุมชนมากกว่าแหล่งอื่น (59.6%) เน่ืองจากใกล้บ้าน ใกล้สวนยาง ดูแลง่าย 
                                                 
1 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05 (.000) เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Chi-
square (Pearson Chi-Square = 31.896)  
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สะดวก ท้าให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งมาก ประกอบกับมีความคุ้นเคยได้ราคาดี 
มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้    

4 .3  การเปลี่ ยนแปลงด้ านความ เปราะบางในการด ารงชี พ 
(vulnerability activities)  

การเข้ามาของยางพาราได้ก่อให้เกิดค้าถามท่ีว่า “ยางพารา” 
ก่อให้เกิดความมั่นคงหรือความเปราะบางในการด้ารงชีพกันแน่ เน่ืองจากราคา
ยางพารามีความผันผวนขึ้นลงไม่แน่นอน ในขณะท่ีบางครัวเรือนได้ผูกโยงระบบการ
ผลิตของตัวเองเข้ากับระบบการผลิตยางพาราอย่างเต็มรูปแบบ ท้าให้รายได้หลัก
ของครัวเรือนมาจากยางพารา ความไม่มั่นคงในการด้ารงชีพจึงเกิดขึ้น ในขณะท่ี
บางครัวเรือนเลือกท่ีจะท้าสวนยางพารา ขณะเดียวกันก็ยังคงท้านาเพื่อลดความ
เปราะบางดังกล่าวลง ดังน้ันยางพาราจึงน้ามาซ่ึงความเปราะบางในการด้ารงชีพ
ของครัวเรือนเหมือนและแตกต่างกันไปดังต่อไปน้ี 

4.3.1 ความเปราะบางอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงขึ น
ลงของราคายางพารา เน่ืองจากราคายางพารามีความผันผวนขึ้นลงไม่แน่นอน 
ส่งผลให้รายได้จากยางพาราเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังน้ันเมื่อไรก็ตามท่ีราคา
ยางพาราลดต้่าลง ครัวเรือนท่ีท้าสวนยางเพียงอย่างเดียวก็จะประสบกับปัญหาการ
ด้ารงชีพทันที อาทิ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 เมื่อราคายางได้ลด
ต่้าลงอย่างมาก ท้าให้เกิดผลกระทบต่อครัวเรือน “ท ำใจกันล ำบำก ลงต่ ำสุดอยู่ท่ี
เท่ำไหร่หว่ำ 15 หรือ 18 เน้ียแหละ แทบจะไม่ไหว แทบจะพำกันหนีลงกรุงเทพ” 
(Phu, 2017) “สิบแปดหรือสิบหกน่ีแหละ สิบหกต่ ำสุดแล้ว” (Can, 2017) “รำคำ
ยำงลดไม่รู้กี่เท่ำต่อกี่เท่ำ” (Phaisan, 2017) ดังน้ันแม้ครัวเรือนส่วนใหญ่ยางพารา
จะท้าให้หน้ีสินลดลง แต่มีครัวเรือนบางส่วนท่ีหลังจากปลูกยางพารามีหน้ีสินเพิ่ม
มากขึ้นกว่าแต่ก่อน (34.0%) เพราะติดค้างค่าปุ๋ย ค่างวดรถ ต้องกู้ เงินเพิ่ม 
นอกจากน้ียังมีครัวเรือนท่ีปลูกยางพาราจ้านวนหน่ึง (10.4%) ท่ีภายหลังราคา
ยางพาราตกต่้าลง ท้าให้สมาชิกในครัวเรือนบางคนต้องกลับออกไปท้างานนอก
พื้นท่ีอีกครั้ง ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีท้านาและปลูกยางพารา แม้ราคายางพาราจะ
ตกต่้าลง แต่ก็ยังคงมีข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน  

4.3.2 ความเปราะบางอันเนื่องมาจากฤดูกาลและความไม่
แน่นอนของผลผลิต ปริมาณผลผลิตยางพาราของแต่ละครัวเรือนแตกต่างกันไปใน
แต่ละฤดูกาล โดยหลังจากเปิดหน้ายางในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายนแล้ว เมื่อเข้า
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ฤดูฝนแม้ปริมาณน้้ายางจะมีมาก แต่ผลผลิตมีความเสี่ยงท่ีจะเสียหายจากฝน 
เนื่องจากเป็นการท้ายางก้อนถ้วย ประกอบกับมีช่วงเวลาในการกรีดยางไม่แน่นอน 
เพราะหากฝนตก หน้ายางไม่แห้ง ก็ไม่สามารถกรีดยางได้ นอกจากน้ีในช่วงเวลา
ดังกล่าว ยังเป็นช่วงท่ีต้นยางพาราเกิดโรคได้ง่าย ดังน้ันช่วงเวลาท่ีครัวเรือนมีความ
มั่นคงในการผลิตมากที่สุด ได้แก่ ฤดูหนาวซ่ึงนอกจากปริมาณผลผลิตจะได้มากแล้ว 
ความเสี่ยงท่ีผลผลิตจะเสียหายยังมีน้อย “ช่วงฝนหมด ผ่ำนหน้ำหนำว ตุลำมำหำ
มกรำ เป็นช่วงท่ีไม่กลัวฝน ตอนหน้ำฝนผมไม่ได้กรีด เพรำะมันเป็นเชื้อรำ เชื้อรำ
บำงคนเขำก็กรีด แต่ผมลองดูไม่กรีด ได้ปริมำณเท่ำกันล่ะมั้ง เรำน้อยกว่ำเขำมั่ง 
เพรำะเขำกรีดหน้ำฝน” (Phaisan, 2017)   

4.3.3 ความเปราะบางอันเนื่องมาจากหนี สิน นอกจากท่ีดิน
แล้ว ความไม่มั่นคงในเรื่องสินทรัพย์ยังรวมไปถึง “รถยนต์” ท่ี “ช่วงยำงโลละ 80 
รถยนต์มีกันทุกบ้ำงเลย” แต่ “หลังจำกฟองสบู่แตก รำคำเริ่มตกรถก็หำย” (Mak,  
2016) เน่ืองจากการได้มาซ่ึงรถยนต์น้ันเกือบทุกบ้านใช้วิธีผ่อนส่ง “งวดรถงวดลำ
อะไรบ้ำงเนี้ย ก่อนสมัยยังไม่ปลูกยำง ก็ไม่มีใครกล้ำออกรถมำ ก็ไม่มีรำยจ่ำยเรื่อง
รถ พอยำงได้รำคำ ก็อยำกจะได้รถบ้ำง ก็น่ำจะไปรอด พอยำงตกลงมำจำกแปดสิบ 
ตกลงมำหกสิบ ห้ำสิบมั่ง ไปๆ มำๆ ยี่สิบ บำงทีตกลงมำสิบบำท” (Can, 2017) 
ดังนั้นเมื่อไรก็ตามท่ีราคายางพาราต่้าลง ผลผลิตท่ีได้ไม่เพียงพอท่ีจะผ่อนส่ง การมี
สินทรัพย์ประเภทน้ีก็ได้ก่อให้เกิดความไม่มั่นคง เพราะหากไม่มีเงินส่งงวดรถก็จะ
ถูกยึด 

4.3.4 ความเปราะบางอันเนื่องมาจากการขาดแคลน
แรงงาน โดยส่วนใหญ่แล้ว ครัวเรือนชาวนาใช้แรงงานของสมาชิกในครัวเรือนเอง
เป็นหลัก อย่างไรก็ตามมีบางครัวเรือนท่ีต้องอาศัยการจ้าง อาทิ ครัวเรือนท่ีมีแต่
ผู้สูงอายุหรือบางครัวเรือนท่ีไม่มีบุตร ครัวเรือนท่ีมีบุตรแต่บุตรศึกษาต่อ ครัวเรือนท่ี
มีสวนยางมาก ครัวเรือนเหล่าน้ีจ้าเป็นต้องจ้างแรงงานในการกรีดยาง ท้าให้รายได้
ส่วนหน่ึงต้องหักเป็นค่ากรีดยำง “บำงเจ้ำมันเยอะ เขำก็ให้คนกรีดให้ บำงเจ้ำถึงไม่
เยอะ แต่แรงงำนไม่มีก็ให้คนกรีดเหมือนกัน เพรำะเมื่อก่อนเรียนจบก็หกใช่ไหม ก็
แรงงำนเยอะ เดี๋ยวน้ีเรียนต่อ ช่วยก็ส่วนน้อยแหละ” (Can, 2016) “แรงงำนไม่มี
อีก แรงงำนอยู่ครัวเรือนไม่ไหวแล้ว กรีดก็เหน่ือย อำยุมำกแล้วมันเหน่ือย มันก็ไม่
ไหว หำคนกรีดทีน้ี” (Phaisan,2017)   บางครัวเรือนขาดแคลนแรงงาน ประกอบ
กับในช่วงท่ีราคายางตกต่้าการกรีดยางไม่คุ้มกับต้นทุนด้านแรงงาน ท้าให้ครัวเรือน
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ตัดสินใจหยุดเก็บเกี่ยวผลผลิต “เมื่อปีท่ีแล้ว ช่วงน้ีก็ 11 – 12  บำทนะ เจ้ำของได้ 
6 เรำได้ 4 บำท ตอนรำคำ 10 บำท ผมขอแบ่งครึ่ง เขำไม่ให้ ผมก็เลยเลิกกรีดกับ
เจ้ำน้ัน” (Phon, 2017) ดังน้ันค่าแรงจึงเป็นเงื่อนไขหน่ึงท่ีน้ามาสู่ความเปราะบาง
ในการด้ารงชีพของครัวเรือน ท้ังในส่วนของผู้จ้าง และผู้รับจ้าง  

4.3.5 ความเปราะบางอันเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ลดลง
จากการเร่งน  ายาง ด้วยความผันผวนของราคายางพาราท่ีมีความไม่แน่นอน ดังน้ัน
ในช่วงท่ีราคายางพาราขึ้น หลายครัวเรือนใช้วิธีเร่งน้้ายางเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิต
มาก ส่วนในช่วงท่ีราคาตกต่้าลง ก็เร่งให้ได้ปริมาณมาก เพื่อท่ีจะท้าให้มีรายได้
เท่ากับในช่วงที่ยางพารามีราคาสูง อย่างไรก็ตามในระยะยาว การเร่งน้้ายางอาจท้า
ให้ปริมาณน้้ายางลดลง ประกอบกับท้าให้ต้นยางพาราเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ “เร่ง
น้ ำยำง ผมว่ำอีกไม่นำนมันก็จะหมด ได้ยินเขำบ่นหลำยคนมำว่ำ บำงต้นมันไม่ออก
แล้ว เขำเร่งเกินไป ยำงไม่มีรำคำ แต่อยำกได้เงินเยอะ คือ ใช้เดือนละสองหมื่น พอ
ยำงตกได้แค่เดือนละ 5,000 – 6,000 เดือนละหมื่นงี้ ต้องเร่งให้ได้สองหมื่น ถ้ำงั้นก็
ไม่ไหวไปไม่รอด ก็เอำยำมำใส่” (Phaisan, 2017) นอกจากน้ีบางครัวเรือนไม่หยุด
พักหน้ายาง (20.7%) โดยให้เหตุผลว่า เน่ืองจากในช่วงน้ีราคายางเพิ่มสูงขึ้น การ
ปิดหน้ายางจะท้าให้เสียโอกาส เพื่อน้าเงินมาใช้จ่ ายในครอบครัว กังวลว่าจะมี
รายได้ไม่พอใช้ เพราะบางรายต้องส่งลูกเรียนหนังสือ ต้องการให้มีรายได้ตลอดท้ังปี 
หากปิดหน้ายางจะไม่มีเงินหมุนเวียน มีภาระ มีหน้ีท่ีต้องจ่ายรายเดือน ไม่มีงาน
อย่างอื่นท้า ไม่มีรายได้เสริมอย่างอื่น เป็นต้น หรือแม้แต่กลุ่มท่ีตัดสินใจปิดหน้ายาง 
แต่ก็เปลี่ยนจากหยุดต่อเน่ืองมาเป็นการกรีดวันเว้นวัน (29.3%) หรือกรีดหน่ึงวัน
เว้นสองวันหรือกรีดแปลงเว้นแปลง (1.8%)  
 
5.  “ข้าวและหรือยาง”: ทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนในพื นที่ริมแม่น  าโขง จังหวัดบึงกาฬ 

ตลอดเวลาเกือบสามทศวรรษ การเข้ามาของยางพาราได้ท้าให้ครัวเรือน
ในพื้นท่ีแห่งน้ี ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารแตกต่างกัน
ไปใน 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) กลุ่มท่ีท้านาและปลูกยาง : “ท้านาไว้กิน ปลูกยางไว้
ขาย” การผลิตอาหารโดยตรงด้วยการด้ารงนาไว้เพื่อผลิตข้าวส้าหรับบริโภคและ
การผลิตอาหารโดยอ้อมจากวิถีการผลิตยางพารา (59.5%) (2) กลุ่มท่ีท้านาเพียง
อย่างเดียว: “ปลูกข้าวไว้กิน และหารายได้จากหลายหลายอาชีพ”  วิถีการด้ารงชีพ
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แบบเดิม (17.8%) (3) กลุ่มท่ีปลูกยางเพียงอย่างเดียว: “ปลูกยางแล้วซ้ือข้าวกิน” 
การผลิตอาหารโดยอ้อมจากวิถีการผลิตยางพาราเพียงอย่างเดียว (22.5%) แต่ก็
สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารให้กับครัวเรือนเอง ท้ั งน้ีการเข้ามาของยางพาราได้ ท้าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารใน 4 มิติ ต่อไปน้ี คือ (1) การเข้าถึงอาหาร (2) 
การใช้ประโยชน์จากอาหาร (3) การมีอาหารเพียงพอ และ (4) การมีเสถียรภาพ
ทางอาหารซ่ึงความมั่นคงทางอาหารดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม
ครัวเรือน ได้แก่  

5.1 การเข้าถึงอาหาร  
 การเข้ามาของยางพาราได้ท้าให้ความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งอาหารของครัวเรือนแต่ละกลุ่มเปลี่ยนแปลงไป จากการเข้าถึงอาหารโดยตรง
จากไร่นา มาเป็นการเข้าถึงแหล่งอาหารทางอ้อมจากรายได้ท่ีได้จากยางพารา  
อย่างไรก็ตามแต่ละครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกต่างกันไป กลุ่มหน่ึงตัดสินใจ
เลือกท่ีจะเข้าถึงอาหารโดยตรงจากไร่นาตนเอง อีกกลุ่มหน่ึงเลือกที่จะเข้าถึงอาหาร
ทางอ้อมท้ังหมดผ่านเงินสดท่ีได้จากการขายยางพารา ในขณะท่ีครัวเรือนส่วนใหญ่
เลือกที่จะยังคงนาข้าวไว้ ขณะเดียวกันก็ปลูกยางพาราไว้ขาย ท้าให้สามารถเข้าถึง
แหล่งอาหารได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ และเป็นกลุ่มท่ีมีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงแหล่ง
อาหารได้มากที่สุด 

 ดังน้ันการเข้ามาของยางพาราจึงท้าให้การเข้าถึงแหล่งอาหาร
ทางตรงลดน้อยลง ในขณะท่ีรายได้จากยางพาราได้ท้าให้แหล่งอาหารทางอ้อมท่ีมี
บทบาทมากขึ้น ผ่านการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีท้าสวนยาง
เพียงอย่างเดียว ดังน้ันผลการส้ารวจแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในการท้าอาหารจึง
พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ซ้ือหามาจากร้านค้า/ตลาดในชุมชน (85.3%) เป็นหลัก
รองลงมา คือ จากท่ีปลูก/เลี้ยงเอง (44.5%) ซ้ือจากร้านค้า/ตลาดนอกชุมชน 
(30.3%) หาจากแหล่งอาหารธรรมชาติ (23.8%) และซ้ือจากแม็คโคร/โลตัส 
(11.5%) โดยเฉพาะตลาดนัด “ตลำดนัดก็อำทิตย์หนึงสำมครั้ง เมื่อก่อนเน่ีย
อำทิตย์ละครั้งก็ยำก ตอนช่วงน้ี ยำงเข้ำมำ ยำงเริ่มเป็นรำคำ เพรำะขำยดี ขำยดีก็
ตลำดก็โตขึ้น ๆ มันอยู่กับรำคำยำงเน่ีย ถ้ำยำงรำคำประมำณน้ีไม่ต่ ำกว่ำน้ีก็น่ำจะ
อยู่ได้ เพรำะคนท่ีมีหน้ีค้ำงสี่ห้ำปีก็มี ก็เริ่มจะทยอยจ่ำยได้แล้ว” (Sawan, 2017) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ “เวลา” และ “ปริมาณ” ในการหาอาหารจากแหล่งอาหาร
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ธรรมชาติลดน้อยลงจากกิจกรรมในสวนยาง “90% จะเป็นฝ่ำยซ้ือมำกกว่ำ ไอ้จะ
ไปหำปลำตำมธรรมชำติจะลดลง ก็อย่ำงผมว่ำสมัยก่อน ซ้ือกิน 90% เพรำะเงินมัน
หำง่ำย ก็เลยสร้ำงคนให้ใช้จ่ำยมือเติบ ตลำดนัดพี่มำดูเลยนะ ตลำดนัดมีเมื่อไร คน
เยอะเมื่อน้ัน” (Mak, 2016) นอกจากน้ีการมีรถยนต์ ยังท้าให้ครัวเรือนสามารถ
ออกไปหาซ้ือวัตถุดิบในการท้าอาหารได้ไกลขึ้น เช่น ตลาดนัดในตัวอ้าเภอ แม็ค
โคร/โลตัสในตัวจังหวัด เป็นต้น   

5.2 การใช้ประโยชน์จากอาหาร  
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ีพิจารณา

จากการเปลี่ยนแปลงจากอาหารท่ีมีอยู่อย่างปลอดภัย มีความหลากหลากหลาย
ครบท้ัง 5 หมู่ ให้พลังงานและมีสารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตน้ันพบว่า 
การเข้ามาของยางพาราได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัยจากอาหารมากท่ีสุด เน่ืองจากในกระบวนการผลิตยางพาราท่ีต้องใช้
สารเคมี โดยเฉพาะการฉีดยาฆ่าหญ้า ได้ท้าให้พื้นท่ีริมแม่น้้าโขงมีแนวโน้มท่ีจะเกิด
สารพิษตกค้าง ปนเปื้อนอยู่ในดินและแหล่งน้้าธรรมชาติ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
แหล่งอาหารท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ แม้จะยังไม่มีการพิสูจน์อย่างชัดเจนก็ตาม แต่
ครัวเรือนเริ่มเกิดความกังวลว่าอาหารจากธรรมชาติจะมีสารพิษตกค้าง “คนท ำสวน
ยำงส่วนมำกต่ำงก็ใช้ยำสำรเคมีต่ำง ๆ ท ำให้พืชผักค่อย ๆ ตำยลง” “ต่ำงคนต่ำงใช้
สำรเคมี ท ำให้สัตว์ไม่มีอำหำรกิน” “ลดลงอย่ำงมำก เพรำะยำฆ่ำเยอะ สำรเคมี
สำรพัด” “ขนำดกิ้งกือยังไม่มี น้ีก็ฉีด” ส่งผลให้บางครัวเรือนไม่นิยมหาอาหารจาก
ธรรมชาติมาบริโภคโดยตรง แต่นิยมซ้ือวัตถุดิบจากตลาดเป็นหลัก เพื่อน้ามาปรุง
อาหารรับประทานเอง ท้ังอาหารเช้า (84.7%) อาหารกลางวัน (81.5%) และ
อาหารมื้อเย็น (87.3%) อย่างไรก็ตาม “ไปตลำดเขำย่ำงกันควันฟุ้ง...บำงทีเขำมี
อะไรเจือปนมำเรำก็ไม่รู้ พวกหนังยำง ถุงพลำสติก อยู่ในกับข้ำวผมเห็นแล้วมันไม่
ไหว...เดี๋ยวน้ีเนื้อหมูก็ฉีดให้มันแดง ไก่ก็บังคับให้มันไข่ มีสำรพิษนะในไข่ เพรำะว่ำ
บังคับมัน” (Phaisan, 2017)  

ดังนั้นการปลูกพืชอาหารไว้รับประทานเองในบริเวณบ้าน จึง
เป็นทางออกท่ีส้าคัญท่ีท้าให้ครัวเรือนพอท่ีจะมั่นใจได้ว่า อาหารของพวกเขา
ปลอดภัยจากสารพิษ โดยมีครัวเรือนมากกว่าครึ่งหน่ึงท่ีท้าสวนครัว (71. 0 %) 
“ส่วนมำกพวกผักผมก็ไม่ค่อยซ้ือ ต้นหอมต้นอะไร ปลูกหน้ำบ้ำน ไม่ต้องไปซ้ือเขำ
เพรำะว่ำกลัวสำรพิษ” (Phaisan, 2017) “ปลูกผักสวนครัว ไม่มีสำรพิษ ปลูก



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 

33 

ธรรมชำติ ใช้แค่ขี้วัว ขี้ควำย ปรับปรุงดินนิดหน่อย” (Hong, 2017) รวมไปถึงมีการ
เลี้ยงสัตว์เพ่ือไว้บริโภค (52.5%) โดยเฉพาะไก่และเป็ด 
 5.3 การมีอาหารเพียงพอ 

การเข้ามาของยางพาราได้ท้าให้ครัวเรือนต้องเลือกระบบการ
ผลิตระหว่างข้าวกับยาง บางครัวเรือนเลือกท่ีจะโละนาเพื่อมาปลูกยางพารา “ครับ
โละไปเลย นำมันก็ไม่มั่นคง ลงทุนหมื่นนึง ได้ข้ำวแค่เท่ำไหร่  ได้ข้ำวแค่ประมำณ
สองร้อยโล โลนึงก็ไม่กี่บำท คิดดูแล้วก็ไม่ไหว ก็เลยมำปลูกยำง น่ีก็ยังดีหน่อย ยังไง
เรำก็เอำไว้ ไม่ต้องลงทุนมำก ลงทุนแต่ตอนครั้งแรก” (Phaisan, 2017) ส่งผลให้
ครัวเรือนในกลุ่มท่ีปลูกยางเพียงอย่างเดียว ค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารจ้านวนหน่ึง 
จึงเป็นเรื่องของค่าข้าวสาร โดยครัวเรือนในกลุ่มน้ีเกือบท้ังหมด ต้องซ้ือข้าวสาร
บริโภคในครัวเรือน (94.3%)  

ดังน้ันความเพียงของอาหารจึงแตกต่างกันไปในแต่ละ
ครัวเรือน โดยกลุ่มครัวเรือนท่ีโละนามาปลูกยาง ความเพียงพอของอาหารพิจารณา
จากรายได้ท่ีได้มาจากการผลิตยางพาราซ่ึงผันแปรไปตามราคายางและก็ต้องซ้ือ
ข้าว ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีท้านาเพียงอย่างเดียวน้ัน การมีข้าวไว้กินตลอดท้ังปีโดยไม่
ต้องซื้อเพิ่ม กลายมาเป็นตัวชี้วัดการมีอาหารเพียงพอ แต่ในปัจจุบันเน่ืองด้วยภาวะ
ความผันแปรของภูมิอากาศ บางปีแล้ง บางปีน้้าท่วม ท้าให้ได้ผลผลิตในแต่ละปีไม่
แน่นอน ดังน้ันในบางปีปริมาณข้าวท่ีได้มีไม่เพียงพอส้าหรับบริโภคในครัวเรือน เช่น 
ในปีท่ีผ่านมา มีครัวเรือนท่ีปลูกข้าวไว้กินเองท้ังหมดถึง 27.6% ท่ีต้องซ้ือข้าวเพิ่ม 
ดังน้ันการมีอาหารเพียงพอจึงผันแปรไปตามผลผลิตท่ีได้ในแต่ละปี ส่วนครัวเรือนท่ี
ท้านาและท้าสวนยาง กลับเป็นกลุ่มท่ีมีความยืดหยุ่นทางอาหารมากกว่า  
 5.4 การมีเสถียรภาพทางอาหาร 
  ส้าหรับในระยะยาว การเข้ามาของยางพาราได้ท้าให้เกิด
เสถียรภาพทางอาหารแตกต่างกันไปในครัวเรือน 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีปลูกข้าวเพียง
อย่างเดียว การมีเสถียรภาพทางอาหารยึดโยงกับปริมาณข้าวส้ารองท่ีอยู่ในยุ้งข้าว
เป็นหลักซ่ึงผันแปรไปตามความเสี่ยง อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขทางธรรมชาติท่ีผัน
แปรไปในแต่ละปี เช่น ภัยแล้ง น้้าท่วม การระบาดของแมลง เป็นต้น เช่น ในปีท่ี
เก็บข้อมูล ครัวเรือนมากกว่าครึ่งหน่ึงได้ผลผลิตข้าวต่้ากว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากนา
ถูกน้้าท่วมเป็นส่วนใหญ่ (50.7%) ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีปลูกยางเพียงอย่างเดียว
เสถียรภาพทางอาหารอยู่ท่ีอายุของยางที่สามารถเปิดกรีดได้ ซ่ึงยาวนานกว่า 20 ปี 
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และเป็นเงื่อนไขหน่ึงท่ีท้าให้ครัวเรือนบางส่วนหันมาปลูกยางพารา แม้ปริมาณ
ผลผลิตจะแปรผันไปตามฤดูกาล ส่วนรายได้ท่ีได้รับจะผันแปรไปตามราคายาง      
ก็ตาม  “เพรำะว่ำ ปลูกครั้งเดียวมันก็ใช้ได้หลำยปี 20 ปี รำคำมันจะลด ขึ้นบ้ำง ลง
บ้ำง ก็ยั่งยืน พอได้ รำยได้ของครัวเรือน พอรำคำช่วงน้ีขึ้น ครัวเรือนก็รำยได้ดี 
ฐำนะดีขึ้น” (Hong} 2017) ดังน้ันการเลือกยางพันธุ์ 600 ท่ีกรีดได้นาน “ได้กิน
นำน” จึงเป็นหน่ึงในกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในกลุ่ม
น้ี นอกจากน้ียังรวมไปถึงปัญหาอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อปริมาณน้้ายาง เช่น หน้ายางตาย 
(47.3%) ดังน้ันกลุ่มท่ีปลูกข้าวและยางพาราจึงเป็นกลุ่มท่ีมีการมีเสถียรภาพทาง
อาหาร ท่ียึดโยงกับปริมาณข้าวส้ารองและระยะเวลาของยางพาราท่ีสามารถเปิด
กรีดได ้
 ท้ังนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารงชีพและ
ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนริมแม่น้้าโขง จังหวัดบึงกาฬท้ังสามกลุ่มได้
ดังต่อไปน้ี 
  
วิถีการด ารงชีพ/ความมั่นคง

ทางอาหาร 
กลุ่มท่ีท านา 
อย่างเดียว 

กลุ่มท่ีท าสวนยาง 
อย่างเดียว 

กลุ่มท่ีท านาและ 
ท าสวนยาง 

1. วิถีการด้ารงชีพ ยังคงเดิม 
ปลูกข้าวไว้กินเหลือ
ขายและออกไป
รับจ้างนอกไร่นา
ตัวเอง 

เปลี่ยนแปลงไป 
ท้าสวนยางไว้ขาย 

เปลี่ยนแปลงไป
บางส่วน 
ท้านาไว้กินและท้าสวน
ยางไว้ขาย 

1.1 การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ในการด้ารงชีพ 

ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนความรู้จากนามาเป็นยาง จากที่ลุ่มมาเป็น
ที่ดอน จากจ้านวนที่ดินมาเป็นจ้านวนต้นยางที่
สามารถเปิดกรีดได้ จากรวมแรงมาเป็นร่วมเงิน 
จากเงินส่งกลับมาเป็นรายได้จากยางพารา 

1.2 การเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมการด้ารงชีพ 

ไม่เปลี่ยนแปลง จากกิจกรรมในและนอกภาคเกษตร มาเป็นใน
ภาคเกษตรอย่างเดียว จากฤดูกาลมาเป็นรายวัน 
จากโรงสีมาเป็นลานยาง 

1.3 บริบทด้านความ
เปราะบาง 

ข้ึนอยู่กับภัย
ธรรมชาติเป็นหลัก 

ข้ึนอยู่กับราคายาง
เป็นหลัก 

ข้ึนอยู่กับทั้งภัย
ธรรมชาติและราคา
ยาง 

2. ความม่ันคงทางอาหาร ปานกลาง น้อย มาก 
1.1 การเข้าถึงอาหาร จากไร่นาและจาก

ตลาด 
จากตลาด จากไร่นาและจาก

ตลาด 
1.2 การใช้ประโยชน์ มีความปลอดภัยน้อยลง 
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วิถีการด ารงชีพ/ความมั่นคง
ทางอาหาร 

กลุ่มท่ีท านา 
อย่างเดียว 

กลุ่มท่ีท าสวนยาง 
อย่างเดียว 

กลุ่มท่ีท านาและ 
ท าสวนยาง 

จากอาหาร 
1.3 การมีอาหาร

เพียงพอ 
ผันแปรไปตาม
ปริมาณผลผลิตข้าว
ในแต่ละปีและจาก
รายได้จากการ
รับจ้าง 

ผันแปรไปตามราคา
ยางพาราที่ขึ้นลง
แตกต่างกันไปในแต่
ละเดือน 

ผันแปรไปตามปริมาณ
ผลผลิตข้าวในแต่ละปี
และตามราคา
ยางพาราที่ขึ้นลง
แตกต่างกันไปในแต่ละ
เดือน 

1.4 การมีเสถียรภาพ
ทางอาหาร 

ระยะสั้น ปีต่อปี ระยะยาว  ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว 

 
6. สรุปผลและอภิปรายผล 
 กล่าวโดยสรุป ก่อนท่ียางพาราจะเข้ามาในพื้นท่ีริมแม่น้้าโขง จังหวัดบึง
กาฬ กลยุทธ์ในการด้ารงชีพของผู้คนในบริเวณ ได้แก่ “ท ำนำไว้กิน เหลือถึงจะขำย 
และออกไปรับจ้ำงนอกไร่นำตัวเอง” โดยมีแหล่งที่มาของรายได้หลากหลายทิศทาง 
ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีพบได้ในเกือบทุกพื้นท่ีของอีสาน อาทิ งานของ Preuk (2008) ท่ี
พบว่า ครัวเรือนในบ้านแฮ อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงปลูกข้าว
ไว้กินในครัวเรือนหรือกินเอง ส่วนหน่ึงขาย มีเพียงส่วนน้อยท่ีขายท้ังหมด โดยทุก
ครัวเรือนจะมีสมาชิกออกไปรับจ้าง และพบว่าส่วนใหญ่ท้างานรับจ้างในท้องถิ่น
มากกว่าจะไปกรุงเทพฯ  
 อย่างไรก็ตามภายหลังการเข้ามาของยางพารา โดยเฉพาะในช่วงท่ีราคา
ยางพาราสูงขึ้น ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนต่างเลือกท่ีจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
ด้ารงชีพของตัวเองตามสินทรัพย์ในการด้ารงชีพท่ีตัวเองมี โดยเฉพาะท่ีดินท่ี
เหมาะสมส้าหรับการปลูกยาง ท้าให้เกิดครัวเรือนท่ีมีวิถีการด้ารงชีพท่ีแตกต่างกัน
ไปใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีท้านาเป็นหลัก กลุ่มท่ีท้าสวนยางเป็นหลัก และกลุ่มท่ีท้ัง
ท้านาและท้าสวนยางเป็นหลัก โดยกลุ่มแรกยังคงด้ารงกลยุทธ์เดิม คือ “ท ำนำไว้
กินเหลือถึงขำย” กลุ่มท่ีสองเลือกกลยุทธ์ “ปลูกยำงไว้ขำย” โดยเลือกท่ีเข้าสู่
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเต็มตัว (Supee, 2016) เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารง
ชีพอย่างสุดขั้ว และกลุ่มท่ีสามด้าเนินกลยุทธ์ “ปลูกข้ำวไว้กิน ปลูกยำงไว้ขำย” ซ่ึง
การด้าเนินกลยุทธ์ของครัวเรือนสองกลุ่มหลังน้ี ได้ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ในการด้ารงชีพ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด้ารงชีพ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านความเปราะบางในการด้ารงชีพ เช่นเดียวกับงานของ Orawan 
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and Saman (2012) พบว่า การเข้ามาของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
น้ัน ได้ท้าให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนภายหลังการปลูกยางพาราส่วนใหญ่
ดีขึ้นกว่าเดิม รายได้จากการปลูกยางท้าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่ก็ท้าให้วิถีชีวิตใน
เรื่องกิจวัตรประจ้าวันเปลี่ยนแปลงไป การมีส่วนร่วมในชุมชนลดน้อยลงเพราะใช้
เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท้าสวนยาง เช่นเดียวกับหมู่บ้านท่ี Uraiwan (2014) 
ท้าการศึกษา ซ่ึงพบว่าครัวเรือนใช้เวลาส่วนใหญ่ในกิจกรรมผลิตยางพารา งานของ 
Songsak and Narakitti (2016) ท่ีพบว่า การใช้ชีวิตประจ้าวันของครัวเรือนใน
ต้าบลโนนสมบูรณ์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬเปลี่ยนแปลงไป ท้ังในเรื่องการรับประทาน
อาหาร การท้าอาหารเองท่ีบ้าน เวลาพักผ่อน เป็นต้น และไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นท่ี
ปลูกยางใหม่อย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่าน้ัน งานของ  Aranya (2013) 
ชี้ให้เห็นว่า พื้นท่ีปลูกยางใหม่อย่างภาคเหนือ การเข้ามาของยางพาราก็ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับภาคอื่น ๆ โดยการเข้ามาของยางพารา 
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการปรับตัวของชุมชน ท้าให้เศรษฐกิจของ
ครอบครัวและชุมชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับการท้าเกษตรในแบบท่ีผ่าน ๆ มา สวนยาง
ได้เปิดโอกาสให้วัยแรงงาน-ลูกหลานได้กลับมาอยู่บ้าน ยางพาราท้าให้เกิดผล
กระทบต่อเวลาและพื้นท่ีอย่างส้าคัญในชีวิตประจ้าวันของเกษตรกรภาคเหนือ ท้า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงตารางชีวิตการท้างานท่ีสอดรับกับงานในสวนยางพารา 
 ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารงชีพดังกล่าว ได้ท้าให้แต่ละครัวเรือนมี
การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงอาหารแตกต่างกันไป ท้ัง (1) ท้าให้แต่ละครัวเรือน
เลือกวิธีการเข้าถึงแหล่งอาหารต่างกันไป โดยกลุ่มท่ีท้านาเพียงอย่างเดียวเลือกท่ีจะ
เข้าถึงแหล่งอาหารทางตรงจากไร่นาเป็นหลัก ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีท้าสวนยางเพียง
อย่างเดียว เลือกท่ีจะเข้าถึงอาหารทางอ้อมจากรายได้ท่ีได้จากยางพารา ส่ วน
ครัวเรือนท่ีท้านาและสวนยางน้ัน มีการเข้าถึงอาหารท้ังสองรูปแบบ อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบัน การเข้าถึงแหล่งอาหารท้าได้ง่ายขึ้นผ่านแหล่งจับจ่ายใช้สอยท่ีมีเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าในอดีต (2) ท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีความปลอดภัยจาก
อาหารมีน้อยลงอันเน่ืองจากกระบวนการผลิตยางพาราท่ีต้องใช้สารเคมีใน
กระบวนการผลิต ท้าให้เกิดความห่วงกังวลในความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะ
อาหารจากธรรมชาติ อย่างก็ตามแหล่งอาหารในบริเวณบ้านได้กลายมาเป็น
ทางเลือกท่ีส้าคัญท่ีปลอดภัยท่ีสุด (3) การเลือกระบบการผลิตระหว่างข้าวกับยาง 
ส่งผลให้แต่ละครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารแตกต่างกันไป ครัวเรือนท่ีปลูก
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ข้าวเพียงอย่างเดียว ความเพียงพอของอาหารขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็นหลัก ส่วน
กลุ่มท่ีปลูกยางเพียงอย่างเดียวความเพียงพอของอาหารขึ้นอยู่กับราคายางพารา 
ในขณะท่ีกลุ่มท่ีท้ังปลูกข้าวและปลูกยางกลายเป็นกลุ่มท่ีมีความยืดหยุ่นมากท่ีสุด 
เพราะหากปริมาณข้าวลดลงไม่เพียงพอส้าหรับการบริโภค ก็ยังคงมีรายได้จาก
ยางพาราท่ีจะซ้ือหาอาหารมาบริโภค ในทางตรงกันข้าม หากราคายางพาราตกต่้า
ลง ก็ยังพอมีข้าวไว้กิน ดังน้ันกลุ่มครัวเรือนท่ีด้าเนินกลยุทธ์ปลูกยางไว้ขายเพียง
อย่างเดียว จึงกลายมาเป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารมากท่ีสุด 
เน่ืองด้วยต้องซ้ือข้าวกิน ขณะท่ีรายได้ท่ีได้จากยางพาราไม่แน่นอน การออกไป
ท้างานนอกสวนยางพาราก็ท้าได้ยากเพราะไม่มีเวลา ซ่ึงเมื่อใดก็ตามท่ีชาวบ้านต้อง
ซ้ือข้าวเพื่อยังชีพ ความเสี่ยงในชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้น เพราะข้าวยังคงมีความส้าคัญต่อ
ครัวเรือนในชนบท (Pinkaew, 2011) และ (3) ส้าหรับการมีเสถียรภาพทางอาหาร
น้ัน กลุ่มครัวเรือนท่ีท้าสวนยางเป็นกลุ่มท่ีเสถียรภาพทางอาหารมากที่สุด เนื่องด้วย
ยางพาราให้ผลผลิตยาวนานกว่า 20 ปี   
 ท้ังน้ีการท่ีครัวเรือนส่วนใหญ่ท้ังกลุ่มท่ีท้านาอย่างเดียวและกลุ่มท่ีท้ังท้า
นาและท้าสวนยาง ยังคงด้ารงนาเอาไว้น้ัน เป็นปรากฏการณ์ท่ีสนับสนุนแนวคิด
ท่ีว่า เกษตรกรไทยมีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ประกอบการผลิตรายย่อย (small 
owner-operators)  ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินขนาดเล็กในการผลิต มี
ความก้้ากึ่งระหว่างการเป็นชาวนาท่ีท้าการผลิตเพ่ือยังชีพ กับการเป็นเกษตรกรราย
ย่อยท่ีท้าการผลิตทางการเกษตรเพื่อขาย โดยขาข้างหน่ึงยังอยู่ในภาคการผลิตแบบ
ยังชีพหรือเป็นชาวนาอยู่ แต่ในอีกด้านหน่ึงก็ได้ก้าวเข้าสู่ระบบการผลิตเชิงพาณิชย์ 
ปลูกผลิตพืชเงินสดไว้ขาย (Chamari, 2011) หรือท่ี Preuk (2008) เรียกว่า “การ
ครองชีพแบบสองขาหยั่ง” ส่วน Narong (อ้างโดย Preuk, 2008) เรียกว่า “หน่ึง
ครัวเรือน สองวิถีกำรผลิต” แตกต่างจากการเข้ามาของยางพาราในประเทศเพื่อน
บ้านอย่างลาว ท่ี Pinkaew (2011) เรียกว่า “นิคมเกษตรกรรมยำงพำรำ” ท่ีมี
ลักษณะของความเป็นทุนนิยมเต็มตัว เป็นการผลิตในแปลงขนาดใหญ่ มีระบบการ
จัดการแรงงานท่ีสลับซับซ้อนคล้ายคลึงกับโรงงาน ดังน้ันครัวเรือนริมแม่น้้าโขง 
จังหวัดบึงกาฬ จึงก้าวเข้าสู่ระบบการผลิตเชิงพาณิชย์เพียงแค่ส่วนหน่ึงเท่าน้ัน 
(partial commercialization)  (Anan, 1984 อ้างโดย Chamari, 2011) อย่างไร
ก็ตาม Preuk (2008) โต้แย้งว่า การปลูกข้าวในลักษณะดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการ
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ผลิตบนพื้นท่ีท้ังหมด เป็นเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบเพราะมีการลงทุนในขั้นตอน     
ต่าง ๆ  
 ดังน้ันการเข้ามาของยางพารา การเลือกกลยุทธ์ในการด้ารงชีพ และการ
เปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละครัวเรือนสะท้อนให้
เห็นว่า ครัวเรือนชาวนาริมแม่น้้าโขง จังหวัดบึงกาฬ มีความหลากหลายแตกต่างกัน
ไป และการเข้ามาของยางพาราจึงไม่ได้ท้าให้ความมั่นคงทางอาหารลดน้อยลงไป
ทุกครัวเรือน แต่ครัวเรือนท่ียังคงมีข้าวไว้กิน และมียางไว้ขาย กลับเป็นครัวเรือนท่ี
มีความมั่นคงทางอาหารมากกว่ากลุ่มอื่น เน่ืองด้วยความมั่นคงทางอาหารไม่ได้
หมายถึงแต่เฉพาะอาหารท่ีได้จากการเพาะปลูกจากไร่นาโดยตรงเท่าน้ัน แต่ยัง
หมายรวมถึงรายได้ในรูปของเงินสด ท่ีสามารถน้ามาใช้จ่าย ซ่ึงยางพาราสามารถ
ตอบสนองต่อเงื่อนไขดังกล่าวได้ แม้ราคายางพาราจะขึ้นลงไม่แน่นอนก็ตาม แต่
ความสม่้าเสมอของรายได้ท่ีมีเกือบท้ังปี ก็ได้ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารแก่
พวกเขา ดังน้ันการเลือกใช้กลยุทธ์ในการด้ารงชีพของครัวเรือนชาวนาดังกล่าว จึง
สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารงชีพของครัวเรือนชาวนา ท่ี
แสดงให้เราได้เห็นถึง “ควำมยืดหยุ่น” ในการด้ารงชีพของครัวเรือนชาวนาเอง ท่ี
พยายามปรับเปลี่ยนวิถีการด้ารงชีพ วิถีการท้ามาหากิน ให้สอดคล้องไปตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Yos, 2003; Yos, 2008) เป็น “ชำวนำผู้ยืดหยุ่น” 
(flexible farmers)  หรือชาวนาผู้ก้าลังพยายามรักษาเศรษฐกิจแบบครอบครัว
และชุมชนของเขาเอาไว้ให้ได้น่ันเอง โดยความยืดหยุ่นต่าง ๆ เหล่าน้ัน เป็นเรื่อง
ของการจัดการกับความเสี่ยงแทน เนื่องด้วยการจัดการความเสี่ยงไม่ได้จ้ากัดเฉพาะ
ในด้านการผลิตท่ีหลากหลายเท่าน้ัน หากยังรวมถึงการบริโภคด้วย ท้ังทางสังคม 
วัฒนธรรมและการเมืองอีกด้วย (Anan, 2011)  
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