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สามัคคี และป๎จจุบันนี้ช่องทางการสื่อสาร สื่อและเทคโนโลยีมีความทันสมัย ควรที่จะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ซึ่งจะทาให้การสืบสาน การถ่ายทอดและเรียนรู้พิธีการทาข้าวของตาบล
ขี้เหล็กได้รับรู้อย่างแพร่หลาย
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Abstract
The research entitled “Learning Process Community for Buddhist
Revival and Conservation of the Rice Culture” The objectives of this research
were to (1) Study the local wisdom of rice culture of Tambon kilhek , Aumphur
Mearim, Chiang mai Province (2) To enhance the learning process of rice culture
restoration and conservation in Tambon kilhek , Aumphur Mearim, Chiang mai
Province (3) To analyze the relationship of the local wisdom and Buddhism.
The research found that the tradition of making rice in Tambon kilhek,
Amphur MaeRim, Chiang Mai, especially Ban Ton Kham the community has basic
knowledge of restoration and conservation of rice culture at a high level. The
facility uses the Community Learning Center as a learning resource. To revive and
preserve the culture of rice to remain and widespread. For sharing the rituals, the
community has shared learning. And help to carry out the duties of their own
practice. In the ceremony cause harmony. And now this communication channel.
The media and technology are up-to-date. Which is should have more
publication. This will keep the continuation for the transmission and learning of
the rice cooking ceremony of the district is widely recognized.
Keywords: Learning, process, community, Buddhistic rice culture,
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บทนา
ประเทศไทยเป็ น แหล่ ง อารยธรรมของข้า ว โดยมี หลั กฐานว่ า มี การปลู กข้า ว
มากกว่า ๕,๐๐๐ ปี๔ ตลอดเวลาที่ผ่านมาบรรพบุรุษของไทยได้สะสมภูมิป๎ญญาเกี่ยวกับข้าวมา
ยาวนาน๕ ทั้งในส่วนของการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ วิธีการเพาะปลูก การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว
ตลอดจนประเพณีพิธีกรรมท้องถิ่นต่างๆ๖ และหลักพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวเกี่ยวกับข้าว ทาให้
ประเทศไทยโดย เฉพาะชาวล้านนา (ภาคเหนือ) มีชื่อเสียงในเรื่องสายพันธุ์และผลผลิตข้าว จน
ต่างประเทศต้องการหยิบยืมชื่อและสายพันธุ์เพื่อหวังผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
ในป๎จจุบัน ได้มีความพยายามในการปกปูองสายพั นธุ์ข้าวพื้น เมืองของไทย โดย
บทบาทของภาครัฐและเอกชน ด้วยการส่งเสริมให้มีการคัดเลือกรวบรวมปรับปรุงและรักษาพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองในแปลงนาของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวของรั ฐและการส่งเสริม
วิวัฒนาการของสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่อาจเป็นลูกผสมของพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพพิเศษ หากแต่ความรู้
เกี่ยวกับคุณสมบัติพันธุ์ข้าวพื้นเมืองก็ยังขาดการรวบรวม เพื่อการประเมินคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ
และสร้างความตระหนักในคุณค่าภูมิป๎ญญาเกี่ยวกับข้าว
ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อิทธิพล
จากระบบทุนนิยม ทาให้แบบแผนการผลิตข้าวของชาวนาเปลี่ยนแปลงไป ระบบการทานาแบบ
พื้นบ้านเปลี่ยนสู่การทานาที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้สารเคมีในปริมาณมาก ทาให้ชาวนาต้อง
พึ่งพาป๎จจัยภายนอกและต้องอยู่ในภาวะที่ไ ม่สามารถต่อรองได้ ก่อเกิดป๎ญหาสะสมต่อเนื่อง
ยาวนาน ทั้งผลผลิตตกต่า หนี้สิ้น ผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อสุขภาพและผลกระทบต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหาย ส่งผลเชิงลบต่อเนื่องต่อสุขภาวะ
ของชาวนา ครอบครัวและชุมชน
ภาวะวิกฤตป๎ญหาของชาวนาไทย มีสาเหตุซับซ้อนและเป็นพลวัติ อันเกิดจาก
ระบบคิด ระบบคุณค่าที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อการค้า ตามนโยบายของรัฐที่มุ่งส่งออกและกลไก
ทางการตลาดที่ถูกควบคุมโดยพ่อค้าคนกลางหรือระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารของสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง ทาให้
หลายฝุายเกิดความตระหนักที่จะต้องเร่งผลักดันให้ชาวนาลดการใช้สารเคมี หรือปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรมยั่งยืน โดยการสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้แก่
ชาวนา เพื่อให้เปลี่ยนวิธีคิดและการปฏิบัติเช่นเดียวกับชาวนาในเขตตาบลขี้เหล็ก ที่สืบทอดวิถี
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ความเป็นชาวนาและสั่งสมภูมิป๎ญญาเกี่ยวกับการเพาะปลูก การดูแลรักษาข้าว การคัดเลือก
สายพั น ธุ์ ข้ า ว ประเพณี วั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ ข้ า วมานานนั บ ร้ อ ยปี และมี พั ฒ นาการตาม
สภาพแวดล้อมของสังคม เช่น การผลิตข้าวเพื่อการบริโภคและเก็บสายพันธุ์ ไว้ผลิตในรุ่นต่อไป
เริ่มเป็นการผลิตเพื่อขาย ตามความต้องการตลาดและการส่งเสริมของภาครัฐ ต่อมาเมื่อประสบ
ป๎ญ หาเกี่ย วกับ กลไกการตลาดที่ท าให้ราคาข้า งตกต่ า ในขณะที่ ราคาปุ๋ ย สารเคมี เพื่ อการ
เพาะปลูกมีราคาสูง ชาวนาประสบป๎ญหาขาดทุนมีหนี้สิน เริ่มแสวงหาทางแก้ ป๎ญหาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งโดยการส่งเสริมของภาครัฐและการแสวงหาของชาวนา
โดยมี เกษตรกรบางส่ วนเข้า ร่ว มด าเนิน งานตามแนวนโยบายของรัฐ เช่ น การ
ปรับเปลี่ยนสู่การผลิตข้าวเพื่อขายบริโภค เป็นเพื่อขายเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือการทานาข้าวแบบ
ผสมสาน หรือการท านาแบบเกษตรอิน ทรีย์ ซึ่ ง ก็พบว่ า ประสบทั้ งความสาเร็จ ระดั บ หนึ่ ง
หากแต่ต้องเผชิญกับข้อจากัดในหลายด้าน หากแต่การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและน่าวิตก คือ การ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการผลิตข้าว ด้วยคิดว่าข้าวเป็นเพียงพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักของ
ครัวเรือน และหลงลืมความเชื่อในอดีตซึ่งข้าว คือ จิตวิญญาณของชุมชน ที่ได้รับการปฏิบัติด้วย
ความเคารพเช่นผู้มีพระคุณ และการผลิตดูแลเก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์จากข้ าวมีความเกี่ยวโยง
กับสรรพสิ่ง
อย่างไรก็ตามเกษตรกรในชุมชนได้แสดงความห่วงใยในสถานการณ์อนาคต เช่น
การละเลยวิธีคิดและความเชื่อดั้งเดิม ป๎ญหาระบบนิเวศที่เริ่มมีป๎ญหาสารเคมีสะสมในแหล่งน้า
และร่างกายชาวนา การลดลงและเสื่อมสูญของสัตว์น้าตามแหล่งน้าธรรมชาติ ป๎ญหาความ
มั่นคงในอาชีพเกษตรกร ป๎ญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม เนื่องจากคนรุ่นใหม่
ละทิ้งภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ป๎ญหาระบบการศึกษาแผนใหม่ที่มุ่งเน้นความรู้
สากล ขาดความสนใจในภูมิรู้ท้องถิ่น ทาให้เยาวชนเสมือนหนึ่งมีความรู้กว้างไกลแต่ห่างไกลจาก
ชุมชน สภาพเช่นนี้เป็นผลให้เยาวชนขาดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรของบรรพบุรุษ
ดังนั้นความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้าวซึ่งเป็นวิถีชีวิต ของชุมชนจึงถูกละเลยและสูญหาย ทั้งในส่วน
ของการผลิต การดูแล เครื่องมือ ความเชื่อ และประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีเพียงคน
สูงอายุหรือชาวนาเป็นผู้สืบทอด
อนึ่ง ด้วยลักษณะชุมชนที่กาลังจะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นชุมชนชนบทสู่การเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทั้งยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสังคมเนื่องจากการ
ขยายตัวของสังคมเมืองและการพัฒนาที่ดินของกลุ่มนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์สนใจเสนอซื้อ
ที่ดิ น ในบริเวณชุ ม ชนพั ฒ นาเป็น สถานที่ พักและบริการต่ า งๆ ท าให้เกษตรกรบางส่ วนที่ ไ ม่
สามารถแบ่งรับวิกฤติภาคเกษตรต้องขายที่ดิน ซึ่งหากมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลต่อแหล่ง
อาหารและระบบนิเวศของชุมชน
จากปรากฏการณ์ดังกล่าว เชื่อว่า กลไกทางการศึกษาจะสามารถเป็นแนวทาง
สาคัญในการแก้ไขป๎ญหา โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ซึ่งเกิดจากฐานคิดว่า
สังคมชาวนา มีทุนเดิมด้านความสัมพันธ์ทางสังคม แต่พื้นที่ทางสังคมสาหรับการทากิจกรรม

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

และการแบ่งป๎นความรู้ได้ขาดหายเพราะกระแสการพัฒนาสมัยใหม่ ดังนั้นการสนับสนุนให้
ชาวนามีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังเคราะห์คุณค่าภูมิป๎ญญาเกี่ยวกับการผลิต การดูแล
รักษา การบริโภค และประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว สร้างแรงจูงใจในการทากิจกรรมร่วมกัน
โดยการใช้ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ โดยการเรียนรู้ฟื้นฟูประเพณีพิธีกรรมที่
เกี่ยวข้อง ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง เพื่อการรวมกลุ่ม ใช้บุญเป็นเครื่องเสริมสร้างสายใยความสัมพันธ์
ของคนในสังคม ทุกเพศวัย ในกระบวนการมีอะไรบ้างที่เป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ แนวทางสาคัญใน
การแก้ป๎ญหา โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ซึ่งเกิดจากสมมติฐาน สังคมชาวนามี
ทุนเดิมด้านความสัมพันธ์กันทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณค่าภูมิป๎ญญาในการผลิต และได้
แนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าว ผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
อนึ่ง แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าว ยัง
สอดคล้ องกับ นโยบายของรัฐ บาลในการส่ ง เสริม หลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง เพื่ อสร้า ง
ภูมิคุ้มกันแก่บุคคล ครัวเรือนและความเข้มแข็งแก่ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายประการ จึงเชื่อว่า หากสามารถนามาปรับประยุกต์ใช้ให้
เห็นเป็นรูปธรรม จะก่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน การตระหนักในคุณค่าของข้าว
และวิถีชาวนา ความรักภาคภูมิใจในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันด้วยหลักศีลธรรม ทั้งยังสร้างและ
สืบทอดมุมมองต่อโลกและการดาเนินชีวิตตามวิถีพุทธธรรมให้แก่เยาวชนต่อไปได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรมข้าว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๒. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งกระบวนการเรีย นรู้ในการฟื้ น ฟู และอนุ รั กษ์ วั ฒ นธรรมข้า ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๓. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ซึ่งมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธี ได้ แก่ การศึกษาเอกสาร การสังเกต การศึกษาภาคสนาม
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสอบถาม การประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดเวทีเรียนรู้
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
แกนน าชาวบ้า นในพื้ นที่ ตาบลขี้เหล็ก อ.แม่ ริม จ.เชีย งใหม่ ซึ่ งประกอบด้ ว ย
พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มเกษตรกรชาวนา ปราชญ์
ชาวบ้าน เยาวชน ครู นักวิชาการ นักพัฒนาหรือตัวแทนข้าราชการในพื้นที่
๒. เครื่องมือการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ประเด็นการสนทนากลุ่ม การจัดเวทีเรียนรู้ สมุดบันทึก
ภาคสนาม อุปกรณ์บันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวและกล้องถ่ายรูป
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๓. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย เป็นระยะของการวิจัย (Research Phase) เป็น
การร่วมกับชุมชนในการศึกษาและพิจารณาดาเนินงาน
๓.๑) ระยะก่อนทาการวิจัย (Pre–Research Phase) เป็นการเตรียมชุมชนเพื่อให้มี
ความพร้อมในการวิจัยและสร้างความคุ้นเคยไว้วางใจระหว่างกัน ประกอบด้วย
๓.๑.๑) การสร้างสัมพันธภาพ การสารวจ การศึกษา การเข้าสู่ชุมชน การเตรียมคน
และเตรียมเครือข่าย
๓.๑.๒) สารวจชุมชนด้านสภาพพื้นที่ สภาพป๎ญหาข้าวของชุมชน โดยการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ /การสนทนากลุ่ม/การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
๓.๒) ระยะการจัดทาแผน (Planning Phase) เป็นการร่วมตัดสินใจวางแผน
กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย
๓.๒.๑) จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแกนนาชุมชนเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ป๎ญหาข้าวของ
ชุมชน และความพยายามในการแก้ไขป๎ญหาข้าว ประกอบด้วยผลสาเร็จและข้อจากัดในการ
ดาเนินงาน
๓.๒.๒) การจัดเวทีเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์และป๎ญหาข้าวต่อชุมชนในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษาและสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๓) การจัดเวทีเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ภูมิป๎ญญาเกี่ยวกับข้าวของชุมชนนับจาก
อดีตจนถึงป๎จจุบัน
๓.๓) ระยะการกาหนดแผนงาน : การเสนอทางเลือกและสร้างแผนปฏิบัติงาน
ระดับชุมชนเพื่อบรรลุเปูาหมาย
๓.๓.๑) การจัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแกนนาชุมชนเพื่อกาหนดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าวเชิงพุทธ
๓.๔) ระยะการนาแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase)
๓.๔.๑) การจัดเวทีเรียนรู้เรื่องภูมิป๎ญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าว
๓.๔.๒) การจัดกิจกรรมหนุนเสริมนาพาศึกษาดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวในแหล่ง
วิทยาการต่าง ๆ
๓.๔.๓) การหนุ น เสริม กิจ กรรมสร้ า งพลั ง ฟื้ น ฟู และอนุ รักษ์ วั ฒ นธรรมข้ า วโดย
บทบาทของชุมชน
๓.๔.๔) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม
ข้าวโดยสร้างเครือข่ายทั้งในระดับชุมชนและนอกชุมชน
๓.๔.๕) การจัดเวทีเรียนรู้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมข้าวสู่เยาวชน
๓.๕) ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Monitoring and Evaluation
Phase)โดยการจัดเวทีเรียนรู้ นาเสนอผลการวิจัยเพื่อให้ชุมชนได้ตรวจสอบ
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๓.๕.๑) จัดเวทีสรุปบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปองค์ความรู้ใน
การฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าวร่วมกันระหว่างผู้วิจัย แกนนาชุมชน ตัวแทนองค์กรภาครัฐ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓.๖) การรวบรวมข้อมูล จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
๓.๗) การวิเคราะห์ข้อมูล จะนาข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบกับคาถาม วัตถุประสงค์
และกรอบคิดการวิจัย จากนั้นจึงจะจัดทาหมวดหมู่ของข้อมูล พร้อมทั้งนาเสนอในลักษณะของ
การอธิบายเชิงพรรณาและจัดทารายงานการวิจัย โดยการนาเสนอแก่ตัวแทนองค์กรชุ มชนที่เข้า
ร่วมการวิจัยเพื่อร่วมอภิปรายเติมเต็มจนกระทั่งได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จึงจะจัดทาเอกสารรายงานเพื่อ
เผยแพร่
ผลการวิจัย
รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ข้าวเชิงพุทธ พบว่า การทานาของชาวนาในอดีต เป็นวิธีคิดที่มีคุณค่าและเอื้ออาทรต่อทั้งผองผู้คน
และสัตว์ ไม่ดูถูกและเหยียดหยามซึ่งกันและกัน พอถึงฤดูทานาและย่างเข้าฤดูฝน ชาวนาบอกว่า
ในหนึ่งปี จะพลิกผืนดินให้เป็นทุ่งรวงทอง เจ้าควายตัวอ้วนซึ่งเจ้าของได้เลี้ยงดูเป็นอย่างดีก็ถึง
เวลาที่จะได้ทดแทนบุญคุณ ก่อนจะทานาในอดีตจะนาขี้วั ว ขี้ควายไปโยนลงในพื้นที่นาเสียก่อน
ประมาณ ๑ เดือนจึงจะทาการไถกลบ เพื่อให้ดินมีปุ๋ย ปรับสภาพให้ดีขึ้นและสิ่งที่สาคัญที่สุด
คือ การหามื้อจันทร์ วันดีเสียก่อน อันเป็นภูมิป๎ญญาที่ทาให้ชาวเกิดความมั่นใจว่า จะได้ข้าว ได้
น้าที่อุดมสมบูรณ์ หากใครไม่ทาก็จะทาให้เกิด ผลเสียเป็นอย่างมาก แต่ในป๎จจุบันจะเอาความ
สะดวกมากกว่า มีการป๎้นคันนาเพื่อกั้นน้าในพื้นที่นาไม่ให้ไหลออก ก่อนทาจะต้องใช้มีดพร้าถาง
หญ้าที่อยู่บริเวณคันนาออกให้หมดก่อน หลั งจากนั้ นก็เอาขี้โคลนมากองและป๎้นบนคันนาให้
สูงขึ้น เสร็จแล้วใช้มือปาดให้เรียบเท่ากับพื้นที่ คันนาเดิมที่มีอยู่แล้ว หลังจากป๎้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ ว ก็ จ ะเอาน้ าใส่ ทิ้ ง ไว้ การป๎้ น คั น นานั้ น ถ้ า หากยั ง ไม่ แ ห้ ง ถ้ า ขึ้ น ไปเหยี ย บก็ จ ะท าให้ เ สี ย
รูปทรง ฉะนั้นเด็กที่ชอบไปหาปู ปลาในนาก็จะโดนตีอยู่บ่อยครั้งเพราะมันคือความสนุกสนานที่ได้
ไปวิ่งเล่นและจับปู ปลา หลังจากที่ทาการเผียอีกหนึ่งรอบก็จะทาการหว่านต้นกล้า วิธีการทานา
ของชาวนาในอดีตนั้นจะแฝงไปด้วยภูมิป๎ญญา ถ้าหากน้าในพื้นที่นามีมากเกินความต้องการ
จะต้องระบายน้าออก วิธีทาในป๎จจุบันนั้น ใช้เครื่องสูบน้าสูบออกเพราะมีความรวดเร็ว แต่
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก
ชุ ม ชนชาวนาเป็ น ชุ ม ชนมี จิ ต ใจที่ โ อบอ้ อ มอารี ใ ห้ เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น และกั น มี
วัฒนธรรม วิธีคิดที่อยู่อย่างพอเพียงและพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยหรือพอ
ถึงฤดูทานา มีความช่วยเหลือกันด้วยวิธีของการ “ฮอม” เท่านั้น ไม่ได้เอามาเงินเป็นตัวชี้ วัด พอ
ถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ในนาของใครได้เก็บเกี่ยวก่อนก็จะพากันไป “เอามื้อ” กันก่อน จะเกี่ยวจน
หมดแต่จะเหลือ ข้าวแฮก ๙ ต้นไว้เพื่อทาพิธี “ฮ้องขวัญข้าว” หลังจากที่เก็บเกี่ยวและช่วยกันตี
ข้าวจนหมดแล้ว เจ้าของนาก็จะเริ่มทาพิธีโดยมีการเตรียม กระบุง ๑ ใบ หิง ๑ อัน สาหรับเครื่อง
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~ ๒๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ทาพิธีก็มี ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน เจ้าของนาจะนาเอาข้าวตอก ดอกไม้ และธูปเทียนไปวางไว้
ที่ใต้ต้น “ข้าวแฮก ๙ ต้น” เสร็จแล้วนาเอาไก่ต้มและข้าวสุกใส่ในกระบุง หลังจากนั้นก็จะนาเอา
หิงมาซ้อนเอาขวัญข้าว วิธีทาเหมือนการซ้อนหาปลาในหนองหรือลาธาร คนที่ทาได้จะต้องเป็น
ผู้หญิงเท่านั้น จะมีเอื้อนเอ่ยด้วยวาจาที่ไพเราะ เพื่อขอให้ขวัญข้าวที่ตกอยู่ในพื้นที่นาหรือตก
อยู่ ณ ที่ แ ห่ง ใ ด แ ห่ ง ห นึ่ ง ว่ า “ข วั ญ เ จ้ า ไ ด้ ต ก อยู่ ต า ง ใ ด บ่ ว่ า จ ะ เป็ น ทิ ศ เ หนื อ ใ ต้
ตะวันตก ตะวันออก ถ้าขวัญเจ้าได้ยินแล้วก็ขอหื้อเข้ามาอยู่ในหิ้ง ซึ่งบัดนี้ข้าเจ้าก็ได้มาซ้อนมา
ฮ้องเอาขวัญ แล้วข้าเจ้าก็จะได้เอาขวัญแม่ไปไว้ในถุง ในหลองข้าวต่อไป” จะพูดไปพร้อมกับซ้อน
ขวัญข้าวไปด้วยเสร็จแล้วก็นามาเทใส่ในกระบุง ๗ จะกระทาอยู่หลายครั้งจนกระทั่งแน่ใจแล้วว่า
ขวัญข้าวมาอยู่ในกระบุงแล้ว ในป๎จจุบันวิถีคิดของชาวนาได้เปลี่ยนไป การให้และการฮอมและ
การพึ่งพาอาศัยกัน ได้หายไปพร้อมกับสิ่งที่มีค่าเหล่านี้ พร้อมกับการดารงแบบตัวใครตัวมันและ
คิดว่า เงิน คือ พระเจ้าที่บันดาลได้ทุกอย่าง ความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
กลับกลายเป็นผลประโยชน์ที่จะต้องได้ จนนาไปสู่การแบ่งแยกที่เป็ นก๊กเป็นเหล่าและนี่คือ สัจ
ธรรมความที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วชาวนาจะเอาข้าวมากองไว้ที่ตอซัง
ข้าว เพื่อตากให้ข้าวแห้งและง่ายสาหรับการตีข้าวให้หลุดออกจากรวง ปกติจะใช้เวลาเพียง ๓๔ วันที่มีแสงแดดทั้งวันและหากวันไหนมีฝนตกลงมาจะมีคาพูดของคนเฒ่าคนแก่ว่า “ฝนเจยเม็ด
ข้าว” และจะยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ต้องเพิ่มระยะเวลาไปอีกประมาณ ๓–๔ วัน ก่อนที่จะทาการเก็บ
เกี่ยวนั้น ชาวนาจะไม่การเก็บเกี่ยวในวันอังคาร ซึ่งจะไปเกี่ยวพันกับการไถนาซึ่งห้ามไถวันอังคาร
ด้วยเหมือนกัน เป็นวิถีคิดของคนในอดีตว่า วันอังคารเป็นวันที่แข็งซึ่งเหมาะกับการทาพิธีทางไสย
ศาสตร์เท่านั้น หลังจากที่ได้ตีข้าวเสร็จแล้วก่อนที่จะนาข้าวเข้าไปใส่ในตู้ข้าว เจ้าของนาจะจุด
เทียน ๙ เล่มและเกี่ยวข้าวแฮก ๙ ต้น๘ที่ทาพิธีไว้และนามามัดรวมกัน พร้อมกับกล่าวว่า “ขวัญ
ข้าวอย่าตกอก ตกใจ๋ ไปเน้อบัดนี้การนาก็ได้เสร็จสิ้นหมดแล้ว ก็ขอหื้อขวัญข้าวตึงหมด ตึงมวลมา
ต้อม มาฮอมกันอยู่ตี้ข้าวแฮก ๙ ต้นนี้เน้อ จากนั้นนามาใส่ในตู้ข้าวพร้อมทั้งข้าวหนึ่งป๎้น กล้วย
หนึ่งลูก น้าหนึ่งแก้ว พร้อมกล่าวว่า “เจ้าน้อย (ข้าว) ขอเจิญมาอยู่ในถุงข้าว หลองข้าว ขอหื้ออยู่
อย่างสุขสบาย ขอหื้ออยู่ดีกินดีทุกปี๋อย่าได้หมดอย่าได้ขาด”
คนในสมัยโบราณจะยึดถือวิถีคิดและภูมิป๎ญญาและได้สั่งสอนลูกหลานได้นามาปฏิบัติ
เพื่อเป็นสิริมงคล อย่างเช่นวันที่จะเอาข้าวไปตา (ใช้ครกตา) จะละเว้นในวันศีล (พระ) นอกนั้น
จะตาข้าวได้หมดทุกวัน เพราะข้าวเป็นเจ้าและมีชีวิต ก่อนที่จะมาเป็นข้าวให้กับคนทั่วโลกได้กิน
กัน ข้าวได้ยอมตายถึง ๓ ครั้งด้วยกัน พ่ออุ้ย แม่อุ้ย ได้เล่าให้ฟ๎งว่า จากต้นข้าวต้นเล็กๆที่มีสีเขียว
เต็มท้องทุ่งนา ต่อจากนั้นก็กลายเป็นสีเหลืองทองเต็มท้องทุ่งหรือ “ทุ่งรวงทอง” ถึงเวลาที่ชาวนา
๗

ทรงพันธ์ วรรณมาศ, พจนานุกรมภาพศิลปวัฒนธรรมล้านนาและหัวเมืองฝ่ายเหนือ,
พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๕๑-๕๒.
๘
มณี พะยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย, (เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์,
๒๕๔๓), หน้า ๑๔๑.
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จะต้องเก็บเกี่ยว โดยการใช้เคียวเกี่ยวลาต้นให้ขาดครั้งนี้ก็คือการตายครั้งที่ ๑ ของข้าว จากนั้นก็
นาไปตากแดดให้แห้งและตีข้าวจนเมล็ดหลุดออกจากรวงข้าวกว่าที่จะทาให้เมล็ดหลุดออกได้นั้น
ต้องใช้แรงเป็นอย่างมากและนี่คือการตายครั้งที่ ๒ มนุษย์จะกินข้าวก็ต้องกะเทาะเปลือกออก
เสียก่อน คนเฒ่าคนแก่ได้บอกว่า เปลือกข้าวก็เหมือนเสื้อผ้าที่ห่อหุ้มร่างกายของคน หากถอด
ออกหมดก็ยังได้เห็นเนื้อหนัง มังสาที่อยู่ข้างในซึ่งมีเลือดเนื้อ ในอดีตนั้นการกะเทาะเปลือกข้าว
ออกจะใส่ ค รกต า เมล็ ด ข้าวที่ ไ ด้จ ะมี สี แดงเรีย กว่ า ข้า วกล้อง มี แคลเซี่ย มสู ง มีป ระโยชน์ ต่ อ
ร่า งกายของคนเราเป็น อย่า งมากแต่ ในป๎ จ จุบั น จะให้โรงสี ทาการขัด สีข้า วจนขาว ฉะนั้น จะ
คงเหลือคุณประโยชน์ต่อร่างกายที่น้อยมาก และการยอมตายในครั้งที่ ๓ ของข้าว คือ การนาข้าว
ไปหุง นึ่ง ต้ม เพื่อทาให้สุกและภูมิป๎ญญาเหล่านี้ก็คือ สิ่งที่คนเฒ่าคนแก่ได้เล่าถึงบุญคุณของข้าว
ให้ลูกหลานได้ฟ๎ง ในอดีตนั้นลูกสาวจะเป็นคนตาข้าวและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามความต้องการ
ของแต่ละบ้านโดยการฮอมแฮง (เอามื้อ) พอตกกลางคืนสาวๆ จะตาข้าว อ้ายบ่าวบ้านเหนือ บ้าน
ใต้หรือหมู่บ้านใกล้เคียงก็จะมา “แอ่วสาว” ที่ตัวเองหมายปองไว้และมาช่วยสาวๆ ตาข้าวการ
ไป “แอ่ ว สาว” นั้ น ก็ คื อ ความหมายของการหาคู่ ค รองนั่ น เอง ซึ่ ง เป็ น ขนบธรรมเนี ย มและ
วัฒนธรรมที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาและในป๎จจุบันนี้ได้สูญหายไปหมดแล้ว การจีบสาวจะจีบ
กันเป็นถ้อยคา “จ้อย” หรือ “คาค่าวคาเครือ” ค่าลงแล้วพวกหนุ่มๆก็จะผัดหน้าทาแปูง หวีผม
เสี ย เรี ย บแปล้ หากใครชอบดนตรี ก็ จ ะ “สะปายซึ ง ” หรื อ “สี ส ะล้ อ ” ไปด้ ว ย และจาก
กระบวนการได้ร่วมกันถอดองค์ความรู้ต่างๆ ออกมา ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ของประเพณีและ
พิ ธี ก รรมต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ า วและที่ ส าคั ญ ก็คื อ องค์ ค วามรู้ ข อง “ข้า วเฮี้ ย ” ที่ ช าวนาไม่ ใ ห้
ความสาคัญและถูกละเลย เมล็ดข้าวที่ตกหล่นได้กลายเป็น “ข้าวเฮี้ย” ที่ขาดการดูแลจากเจ้าของ
นา ด้วยความอยู่รอด “ข้าวเฮี้ย” ได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองพร้อมกับดึงเอาความเป็นสัญชาติ
ญาณออกมาเพราะหลายพันปีก่อน ข้าวคือ ข้าวปุาที่มีหางและพัฒนาการมาจนเป็นข้าวที่เราได้
กินอยู่ในป๎จจุบัน มีความสามารถฝ๎งตัวอยู่ในดินได้เป็นเวลานานโดยที่ไม่ย่อยสลาย พอฝนแรก
ราวๆ ปลายเดือนเมษายนได้ตกลงมา เมล็ด “ข้าวเฮี้ย” จะงอกออกมาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษ
คือ มีลาต้นที่แข็งแรง อดทนต่อความแห้งแล้งและสามารถที่จะอยู่ได้ในขณะที่ไม่มีน้าหล่อเลี้ยงอยู่
เลย การที่ได้ฝ๎งตัวอยู่ในดินเป็นเวลาที่หลายเดือนก็ได้สร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองด้วย เมื่องอก
ออกมาก็มีความต้านทานต่อโรคสูงมาก จะเห็นได้จากการลงไปสังเกตในแปลงนาของพ่อป๎นใน
ขณะที่ ใ นแปลงนาที่ ล้ อ มรอบแปลงนาของพ่ อ ป๎ น จะมี แ ต่ โ รคใบข้ า วหลาวเต็ ม ไปหมด
นอกจากนั้นชาวนายังบอกอีกว่า พอให้ปุ๋ยพ่นเสริมฮอร์โมนในแปลงนาก็จะเริ่มมีโรคใบข้าวเข้า
มา ก็ต้องพ่นสารเคมีเพื่อทาลาย ชาวนาต้องใช้เงินเป็นจานวนมากในแต่ละครั้ง พอถึงฤดูทานาไม่
มีทุนต้องไปกู้เงินมา ชาวนาบางคนขายข้าวจนหมดก็ยังใช้หนี้ไม่หมดจะเป็นอยู่อย่างนี้และจะสอน
ลูกสอนหลานไม่ให้ทานา เพราะทานาแล้วขาดทุน แนะนาลูกหลานไปทางานต่างจังหวัดกันหมด
ซึ่งผิดกับการทานา “ข้าวเฮี้ย ” ของพ่อป๎นไม่ต้องลงทุนอะไรมาก “ข้าวเฮี้ย ” ไม่ต้องการหรือ
ฮอร์โมนอื่นๆ เลยเพราะหน้าดินยังไม่ถูกทาลายและยังมีสารอาหารอยู่อีกมาก สิ่งที่จะต้องเสริมให้
ก็เพียงแค่ใช้ขี้วัว ขี้ควายเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว
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ทีมวิจัยได้เริ่มทาเวทีในพื้นที่ ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา
เกือบหนึ่งปี เพื่อถอดองค์ความรู้ของ “วัฒนธรรมข้าว” จากภูมิป๎ญญาชาวบ้านและชาวนาใน
ท้องถิ่นและต่อมาก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จากนั้นได้นาเข้าสู่กระบวนวิจัย
ในบริบทของชุมชนชาวนา องค์ความรู้เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่มีค่า หากไม่ได้รับการถ่ายทอดและ
นาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็ไม่สามารถที่จะทาให้ชาวนาในป๎จจุบันหลุดพ้นหนี้สินจากการทานาได้
เลยและหวังว่างานวิจัยเรื่องนี้ จะเป็นแสงสว่างแห่งความรู้และภูมิป๎ญญาการทานาของชาวนา
ไทยในยุคป๎จจุบัน นอกจากชาวนาได้ทานาหลักคิดหลักปฏิบัติแล้ว ยังได้นาหลักคาสอนของพุทธ
ศาสนามาประพฤติปฏิบัติมีหลักธรรม เช่น
หลักความกตัญญู คือ การรู้อุปการคุณที่มีผู้ทาไว้ก่อนเป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวที
คือ การตอบแทนอุปการคุณที่ผู้ อื่นทาไว้นั้น ผู้ที่ทาอุปการคุณก่อนเรียกว่า บุพพการี ขอยกมา
กล่าวในที่นี้ คือ บิดามารดาและครูอาจารย์ บิดามารดา มีอุปการคุณแก่บุตร ธิดา ในฐานะเป็น
ผู้ให้กาเนิดและเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ ให้การศึกษา อบรมสั่งสอน ให้ละเว้นจากความชั่ว มั่นคงใน
การทาความดี เมื่อถึงคราวมีคู่ครอง ก็จัดหาคู่ครองที่เหมาะสมให้ และมอบทรัพย์สมบัติให้ไว้เป็น
มรดก บุตร ธิดา เมื่อรู้อุปการคุณที่บิดามารดาทาไว้ย่อมตอบแทนด้วยการประพฤติตัวดี สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล เลี้ยงดูท่านและช่วยทางานของท่าน และเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทาบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้ท่าน ครูอาจารย์ มีอุปการคุณแก่ศิษย์ในฐานะเป็นผู้ประสาทความรู้ให้ ฝึกฝน
แนะนาให้เป็นคนดี สอนศิลปวิทยาให้อย่างไม่ปิดบังยกย่องให้ปรากฏแก่คนอื่นและช่วยคุ้มครอง
ศิษย์ทั้งหลาย ศิษย์เมื่อรู้อุปการคุณที่ครูอาจารย์ทาไว้ย่อมตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียน ให้เกียรติ
และให้ค วามเคารพไม่ ล่ว งละเมิด โอวาทของครู ความกตัญ ํู และความกตเวที นี้ ถือว่า เป็ น
เครื่องหมายคนดี ส่งผลให้ครอบครัวและสังคมมีความสุขได้ เพราะบิดามารดาจะรู้จักหน้าที่ของ
ตนเองด้วยการทาอุปการคุณให้ก่อน และบุตรธิดาก็จะรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยการทาดีตอบ
แทน สาหรับครูอาจารย์ก็จะรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยการทาอุปการคุณ คือ สอนศิลปวิทยาอย่าง
เต็มที่ และศิษย์ก็จะรู้จักหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจเรียน และให้ความเคารพเป็นการตอบ
แทน นอกจากจะใช้ในกรณีของบิดามารดากับบุตรธิดา และครูอาจารย์กับศิษย์แล้ว คุณธรรมข้อ
นี้ก็สามารถนาไปใช้ได้แม้ ระหว่าง พระมหากษัตริย์กับพสกนิกร นายจ้างกับลูกจ้าง ๙ เพื่อนกับ
เพื่อนและบุคคลทั่วไปรวมทั้งมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการพัฒนาคนก่อน เพื่อสร้างคนให้มี
ความเข้มแข็ง ๓ ประการ คือ๑๐ ความเข้มแข็งทางพฤติกรรม ได้แก่ ความขยันขันแข็งจริงจังใน
การทางาน ความเข้มแข็งทางจิตใจ ได้แก่ การช่วยเหลือตนเอง ไม่รอคอยความช่วยเหลือจาก
ภายนอก และความเข้มแข็งทางป๎ญญา ได้แก่ ความพยายามทาด้วยตัวเอง ใช้ป๎ญญาเป็น
เครื่องมือในการแก้ป๎ญหา โดยยึดหลักธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ ถือหลักทาการให้
๙

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๐/๒๑๐.
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถานการณ์พระพุทธศาสนาพลิกหายนะเป็น
พัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๖), หน้า ๑๓๙.
๑๐
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สาเร็จด้วยความเพียรพยายาม ที่เรียกว่า “หลักกรรม” ถือหลักเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
เรื่อยไป ทั้งทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และทางป๎ญญา ที่เรียกว่า “ไตรสิกขา”๑๑ ถือหลักทาการ
ทั้งหลายอย่างเร่งรัดไม่รอเวลาด้วยความไม่ประมาท ที่เรียกว่า “หลักอัปปมาทะ” ถือหลักทาตน
ให้เป็นที่พึ่งเพื่อพึ่งตนเองได้และเป็นอิสระ ที่เรียกว่า “หลักอิสรภาพแห่งการพึ่งตนได้”
การอภิปรายผล
การพัฒนาสังคมไทยนั้นต้องพัฒนาคนควบคู่ด้วย เพื่อให้คนมีความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกาย จิตใจและป๎ญญา โดยการประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ดารงชีวิตอยู่บน
รากฐานแห่งสัจจะหรือความจริง ไม่หลงงมงาย มีความพอเพียง รู้จักช่วยเหลือตนเอง ให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ และดารงชีวิตอย่างมีความสุข หลักธรรมที่นามาใช้ในการพัฒนาสังคม ได้แก่ หลัก
กรรม คือ ความเพียรหรือความพยายาม หลักไตรสิกขา คือ การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และ
ป๎ญญาให้ดียิ่งขึ้น หลักอัปปมาทะ คือ การไม่รอเวลาและไม่ประมาทและหลักอิสรภาพแห่งการพึ่ง
ตนได้ คือ การพึ่งตนเองและเป็นอิสระ ถ่ายทอดวิถีชาวนาให้กับบุตรหลาน เช่น การเตรียมการ
ทานา การทานา สร้างกลุ่มชาวนาที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยังได้สร้างฐานะ เศรษฐกิจไป
พร้อมกัน จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ พบว่า ในตาบลขี้เหล็กเป็นชาวนา ๙๐ % สาหรับ ๑๐ %
อาชีพทั่วไป แต่ก็ยังราลึกถึงการทานาที่บรรพบุรุษได้ทามา เมื่อมีพิธีเกี่ยวกับข้าว กลุ่มอาชีพทั่วไป
ก็ไปร่วมเสมอ
กระบวนการเรียนรู้ชุ มชนเพื่อฟื้นฟูแ ละอนุรัก ษ์ วัฒ นธรรมข้ า ว เกิด จากภู มิ
ป๎ญญาแบบดั่งเดิมผสมผสาน ตามที่เกษตรจังหวัดแนะนา และการนาข้าวไปเพื่อการขายและ
การเก็บไว้กิน การสัมภาษณ์ ตัวแทนของชาวนา คือ ที่เป็นกลุ่มชาวนาและชาวนาที่ไม่มีกลุ่มใน
ชุมชนตาบลขี้เหล็ก ทาให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวรูปแบบการทานาในพื้นที่ในการทาการวิจัย
รูปแบบการทานา ที่นี่มีความเป็นชาวนาเต็มตัว รักษาประเพณีและภูมิป๎ญญาของ
บรรพบุรุษ เช่น เลือกวันทาการเพาะปลูก ไม่ทานาวันพระ เป็นตัวแทนของชาวนาที่คัดเลือกพันธุ์
ข้าวให้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ในอดีตทานาปีละ ๑ ครั้ง ป๎จจุบันบางครอบครัวทานาปีละ ๒ ครั้ง
คือ นาดา ๙๐ % นาหว่าน ๑๐ % การทานา ยังยึดตามภูมิป๎ญญาของบรรพบุรุษแต่มีการ
ประยุกต์เล็กน้อย เช่น การใช้รถไถนา รถเกี่ยวข้าว เพื่อทันเวลา ทดแทนแรงงาน ทานาเพื่อขาย
และเพื่อกิน ขาย ๘๐ % นาไว้กินและทาบุญ ๒๐ % มีความพึงพอใจที่เป็นลูกหลานของชาวนา
และปฏิบัติตามภูมิป๎ญญาของบรรพบุรุษ ลูกหลานได้เห็นที่ไปที่มาของตนเอง การทานาป๎จจุบันมี
การลงทุนมาก คือ ใช้ปุ๋ย บางครั้งก็ต้องใช้ยาบ้าง แต่ก็น่าเสียดายว่า ต้นฤดูการทานา จะทาให้มี
กบปลาน้อย เมื่อข้าวเริ่มเขียว สัตว์เหล่านั้นจะกลับมาอีก การรวมกลุ่มชาวนาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
๑๑

องฺ.ปํฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๕/๒๘๗.

พูนชัย ปันธิยะ และคณะ

~ ๒๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

และกันยังมีอยู่
พึ่งต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ และพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีช าวนา ชาวนา
ยังมีความเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามบรรพบุรุษ เช่น พระแม่โพสพ เจ้าที่ เจ้านา ตามบรรพบุรุษ
และมีความกตัญ ํูต่อพระพุทธศาสนา เมื่อการทานาเก็บเกี่ย วเป็นที่เรียบร้อย ชาวนาตาบล
ขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้นาข้าวใหม่ไปทาบุญที่วัดทุกหลังคาเรือน และพระสงฆ์
ในวัดเป็นผู้ให้หลักคาสอนได้นาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เช่น ความกตัญํู ความสามัคคี หลัก
สันโดษ การเสียสละ เป็นต้น
ปัจจัยที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าวของ
ตาบลขี้เหล็ก พบว่า พ่อ แม่ หรือผู้ใหญ่ การทาให้เห็ น การรักษาประเพณีที่ปฏิบัติกันมา เช่น
การเลือกวันดี ในการทานา หว่านข้าว แฮกนา (แรกนา) วันพระ หยุดทานา ให้ลูกหลานไปช่วย
ทานา ในวันที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ให้ช่วยขนอุปกรณ์ทานา หว่านกล้าข้าว บอกขั้นตอนในการทา
นา เล่าประวัติการทานา เกี่ยวข้าว ของบรรพบุรุษ การอนุรักษ์ ประเพณีและภูมิป๎ญญาของ
บรรพบุรุษไว้ เช่น แสงความเคารพ กตัญํูต่อ ศาสนา ต่อคน สัตว์ สิ่งของ
ประเด็นปัญหาในการทานาในปัจจุบัน คือ การใช้จ่ายในการทานาใช้ทุนสูง เช่น
ค่าปุ๋ย ค่ายา สภาพของดิน ใช้ได้เฉพาะปลูกข้าว และน้าเริ่มลดน้อยลง ไม่แน่ใจระบบชลประทาน
สัตว์ในนาปลาในทุ่ง หายไปช่วงฤดูกาลบ้าง และการใช้ปุ๋ย อินทรีย์น้อย
ข้ อดี ใ นการท านาปั จ จุ บั น พบว่ า ชุ ม ชน มี ความพึ ง พอใจที่ เป็ น ลู กหลานของ
ชาวนา ได้เห็นที่ไปที่มาของตนเอง ชุมชนมีความเข้มแข็ง เช่น รวมกลุ่มชาวนาเพื่อช่วยเหลือเพื่อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อปกปูองและต่อรอง เช่น การประกันราคาข้าว ชุมชนมีความสามารถ
คัดพันธุ์ข้าวได้เอง
การเรียนรู้และการสืบทอด การเรียนรู้และการสืบทอดวัฒนธรรมข้าว พ่อแม่หรือ
ผู้ใหญ่ ควรทาให้ลูกหลานเห็นและควรให้ลูกหลานช่วยทานา นอกจากเวลาว่างจากการเรียน แต่
ป๎จจุบันลูกหลานมีความสนใจในการสืบทอดวัฒนธรรมข้าวเป็นจานวนน้อย
การสร้างพื้นที่ชุมชนให้รู้จักการทานา สร้างความสนใจและความสาคัญของการ
ทานา ให้ความรู้กับชุมชน หาแนวทางแก้ไขหากเกิดป๎ญหาร่วมกัน และอนุรักษ์การทานาให้อยู่กับ
สังคมไทยภาคต่างๆ ต่อไป
ปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
วัฒนธรรมข้าวเชิงพุทธ เป็นภูมิป๎ญญาที่สืบทอดกันมา เช่น การคัดพันธ์ข้าว การหว่านกล้าข้าว
๔๕ วัน การไถดะ ไถแปร การปลูก การดูแล รักษา การเก็บเกี่ยว การนาข้าวเพื่อเก็บ ทั้งที่เป็น
ประเพณีและเป็นไปตามธรรมชาติเลือกความเหมาะสมตามที่ปฏิบัติกันมา
จากการเข้าร่วมกิจกรรมของชาวบ้านรวมกลุ่มทานา ได้พูดคุยกันแล้วถ่ายทอดให้
ลูกหลาน พี่น้อง ผู้วิจัยได้ลงปฏิบัติกับชาวนา เช่นการปลูกข้าว ถอนกล้า เป็นวิธีการที่ละเอียดทุก
ขั้นตอน ไม่ได้เป็นเพียงแต่เฉพาะการปลูกข้าวทานาเท่านั้น ชาวบ้านยังได้ปลูกใจ ปลูกมิตรให้กับ
เพื่ อ น บ้ า น เกิด ความรัก ความสามั คคี นอกจาก ได้ รู้จั กวิ ธี การท านา ยั ง ได้ เกิ ด คุณ ค่า ทาง
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พระพุทธศาสนา สืบต่อพระพุทธศาสนา โดยชาวนามีประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจาปีในล้านนา คือ
ประเพณีทานข้าวใหม่ หลังจากเก็บเกี่ยวทุกปี
ในฐานะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบ
อาชีพทานาเป็นหลัก แนวคิดที่ถูกนาเสนอหรือ หยิบยกขึ้นมาพูดกันมากก็คือ การนา “ธรรมะ”
หรือ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างบรรยากาศการทางานที่พึงประสงค์
คือ งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ ดังกล่าว โดยให้ความสาคัญกับชุด “ธรรมะ” ที่เกี่ยวข้องกับการทา
หน้าที่ตามบทบาทของแต่ละคนที่เป็นอยู่ในหน่วยงาน/องค์กรและครอบครัว ทั้งนี้ ก็เพื่อให้แต่ละ
คนรู้จัก “ทาหน้าที่” ตามบทบาทของตนได้อย่างถูกต้อง ชีวิตของผู้คนในหน่วยงาน/องค์กรก็จะมี
ความหมาย และบรรยากาศในองค์กรก็จะเป็นมิตรและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป นอกจากการเลี้ยง
ชีพโดยทั่วๆ ไปก็ยังต้องใช้หลักแห่งจิตใจคู่กันไปด้วย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาการเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ควรให้ความรู้กับผู้
ทาการศึ กษาทุกระดับ เพราะอาชีพ การท านาเป็น พื้ นฐานชี วิ ต ของคนไทย ควรมี การเรีย นรู้
เทคโนโลยีของคนโบราณเพราะเป็นสิ่งที่ดี ควรมีการนาหลักคาสอนของพุทธศาสนามาบูรณาการ
ในการเรียนรู้และการทานาควรมีการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในอดีตด้วย
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