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ทางรอดของเกษตรกรในระบบการทําฟารมโดยอาศัยน้ําฝนใน 
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บทคัดยอ 

พื้นที่การเกษตรสวนใหญของอีสานตอนบน มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ประกอบดวยนาลุม และ
บริเวณที่ดอน ซ่ึงเดิมเคยเปนปาไมที่อุดมสมบูรณ ปจจุบันพื้นที่ปาไดเปลี่ยนเปนที่เพาะปลูกพืชไรหลายชนิด แต
ลักษณะสําคัญที่ยังคงอยู คือ ระบบการเพาะปลูกทั้งหมดยังคงอาศัยน้ําฝนเปนหลัก และดินยังคงเปนดินทราย ที่มี
ความอุดมสมบูรณตํ่าและไมอุมน้ํา  

การศึกษานี้เปนตัวอยางการวิเคราะห ระบบการทําฟารมในชุมชน บานหนองแซง กิ่งอําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน โดยไดประมวลขอมูลดานกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมของชุมชน จากขอมูลทุติยภูมิ  
ขอมูลสํารวจครัวเรือน  การประชุมเกษตรกร และการใชขอมูลประจักษ พบวาชุมชนมีการจัดการที่ดิน เพื่อเพิ่มการ
ผลิตอยางเต็มที่ ที่นาลุมที่มีประมาณ รอยละ 30 ใชปลูกขาวเหนียวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ที่ดอนปลูกพืชไร เชน ออย 
โรงงาน มันสําปะหลัง หรือปลอยวางไวเพื่อเลี้ยงโค ปจจุบันมีการขุดสระน้ําในไรนาไดชวยเพิ่มเสถียรภาพดานการ
ผลิตพืชอาหารที่สําคัญ จากการสัมภาษณเกษตรกร 55 ครัวเรือนในพื้นที่ที่ศึกษา พบวา เกษตรกรทุกครัวเรือน มีสระ
น้ําในไรนาอยางนอยหนึ่งสระ ทั้งจากการชวยเหลือของทางราชการ และเงินทุนของเกษตรกร มีการใชประโยชนจาก
สระหลากหลาย เชน เปนแหลงน้ําเสริมเพื่อทํานา ปลูกไมผล ปลูกผัก และเลี้ยงปลา ใชเปนแหลงน้ําด่ืมใหสัตวเลี้ยง
ในฤดูแลง แตเมื่อพิจารณาถึงการมีรายไดจากกิจกรรมเหลานี้ พบวา ระดับการผลิตโดยอาศัยน้ําจากสระยังคงเปน
เพียงการสรางแหลงอาหารใหครัวเรือนและชุมชน ซ่ึงชวยสรางถาวรภาพในระบบได  ทั้งนี้มีเพียง รอยละ 20 ของ
ครัวเรือนที่สัมภาษณที่สามารถผลิตไดจนเหลือขาย  เงื่อนไขที่สําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชสระน้ํา คือ 
ปริมาณน้ําที่มีไมเพียงพอที่จะผลิตพืชหรือสัตวชนิดใดในปริมาณมากๆ ได  เพราะสระไมสามารถเก็บน้ําไดตลอดชวง
ฤดูแลง เกษตรกรประหยัดน้ําไวเพื่อเลี้ยงปลา  ตลอดจนเกษตรกรยังมีปญหาเรื่องการตลาดที่ตองอาศัยพอคาคน
กลาง และตลาดในชุมชนเล็กๆ เปนหลัก  ดังนั้นหากตองการเพิ่มประสิทธิภาพการใชสระน้ําในไรนาในระดับที่
มากกวาการยังชีพ เกษตรกรตองไดรับการสนับสนุนขอมูลดานเทคนิคการผลิตพืชชนิดตางๆ ที่ใชน้ํานอย  และการ
รวมกลุมเพื่อการตลาด  
 
คําสําคัญ :  สระน้ําในไรนา    เศรษฐกิจเกษตรกรขนาดยอย 
 
บทนํา 

พื้นที่แองโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพื้นที่ 137,000 ตารางกิโลเมตร 
หรือกวารอยละ 80 จากพื้นที่ทั้งหมด สภาพพื้นที่ดินเปนแบบลูกคลื่นลอนตื้น ดินคอนขางทรายจัด
และมีความอุดมสมบูรณต่ํา ถือเปนขอจํากัดที่สําคัญตอการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ในการเพาะปลูก 
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ลักษณะพื้นที่เชนนี้ทําใหการปลูกขาวในนาลุมทําไดทุกป ขณะที่นาดอนปลูกไดบางป และมีการ
ปลูกพืชไรเชนมันสําปะหลังได หรือปลอยวางในปที่แหงแลง (Limpinantana, 2001) ในแตละปแม
พื้นที่จะมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร แตปริมาณน้ํามีลักษณะไหลบามาและ
เหือดหายเร็ว โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ปาหายไปเปนจํานวนมาก  ทําใหพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรสวน
ใหญขาดแคลนน้ําผิวดินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  (Patma, 2004)  จากการสํารวจขอมูล
แหลงน้ําระดับหมูบาน ในป พ.ศ. 2535 โดย สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
พบวา กวารอยละ 35 ของหมูบานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาน้ําใชในครัวเรือน รวมทั้งน้ํา
เพื่อการเกษตร ในปที่สํารวจพบวา เกือบทุกหมูบานมีสระน้ําชุมชนที่ขุดแลวรวมกวา 164,000 สระ 
หรือประมาณ หมูบานละ 4 แหง แตก็มีเพียงรอยละ 60 ที่มีน้ําใชไดตลอดป (สศช., 2535) ใน
ขณะเดียวกัน การสงเสริมใหเกษตรกรขุดสระน้ําขนาดเล็กในไรนา ภายใตโครงการปรับโครงสราง
การผลิตเพื่อใหเกิดไรนาสวนผสมเพื่อทดแทนมันสําปะหลัง ในป พ.ศ. 2538 ทําใหเกษตรกรเริ่ม
สนใจที่จะพัฒนาแหลงน้ําในไรนาของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อไดขอมูลจากโครงการ
พระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” ในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจก็ยิ่งทําใหเกษตรกรสนใจขุดสระน้ําในไรนาของ
ตนเองมากขึ้น กลาวไดวาสระน้ําในไรนาเปนแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรตองการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต  และแมในปจจุบันรัฐบาลรวมทั้งแหลงสินเชื่อตางๆ ไดเปดโอกาสใหเกษตรกรเขาถึง
แหลงเงินทุน และเครื่องมือที่ทันสมัยในการขุดสระ  แตขอจํากัดเรื่องพื้นที่ ปญหาการชะลาง
พังทลายของดินทราย  รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือขุด  ทําใหการขุดสระยังไมเพียงพอกับความ
ตองการของเกษตรกร   หรือหากมีก็อาจถูกจัดไวในบริเวณที่ เกษตรกรเห็นวาไมเหมาะสม  
ขณะเดียวกันยังมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของเกษตรกรในการขุดสระ  และการใชสระ
น้ําในไรนา โดยเฉพาะในประเด็นที่สระนํ้าจะทําใหเกิดรายไดพอที่จะชวยยกระดับชีวิตความเปนอยู
ของเกษตรกรไดอยางไร และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนอยางไร จึงควรจะไดมีการศึกษาเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาตอไป   
 บทความนี้นําเสนอ ผลการศึกษา เพื่อทําความเขาใจขอมูลการเลือกพื้นที่ขุดสระ  การใช
สระน้ําในไรนาของเกษตรกร  ที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานปฏิรูปที่ดิน  ผลไดที่เกิดแก
ครัวเรือนและชุมชน และแนวทางการพัฒนาตอไป  รายงานนี้ประกอบดวยประวัติการเพาะปลูกของ
พื้นที่  การเลือกพื้นที่สําหรับขุดสระ  ลักษณะการใชประโยชน และขอเสนอแนะ 
 
วิธีการศึกษาและวิเคราะห 

 การทําความเขาใจพัฒนาการ เรื่องการสรางแหลงน้ําในไรนาของเกษตรกรและการใช
ประโยชน ประกอบดวย 3 สวน คือ (1) การศึกษาระบบการผลิตพืชและสัตวของพื้นที่ โดยการ
สัมภาษณผูรู (key informant interview) ซึ่งไดแก การสัมภาษณ ผูนําเกษตรกร เกษตรกรผูสูงอายุ  
(2) ทบทวนขอมูลทุติยภูมิของการใชประโยชนสระน้ํา ซึ่งตองใชขอมูลเชิงปริมาณ และ (3) เก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณเกษตรกร 55 ครอบครัว สุมเลือกแบบจําเพาะเจาะจงจากครอบครัวที่ไดรับ
การสนับสนุนสระน้ําในไรนาจากสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ในป พ.ศ. 2545   
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ผลการศึกษา 

 พ้ืนที่ศึกษา 
การศึกษานี้ไดเลือกพื้นที่หมูบานหนองแซง ต.หนองแซง อ.บานแฮด จ.ขอนแกน เปน

ตัวอยาง ในการรวบรวมขอมูล เนื่องจากหมูบานมีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นชัดเจน มีการใช
ประโยชนที่ดินเต็มที่ และไดรับการสนับสนุนแหลงน้ําจากสํานักงานปฏิรูปที่ดิน เดิมบานหนองแซง 
เคยเปนปาไมทึบ กอนที่รัฐบาลจะใหสัมปทานปาไมแกบริษัทเอกชน จนเหลือเปนปาเสื่อมโทรม และ
กลายเปนพื้นที่เพาะปลูกในเวลาตอมา บานหนองแซงอยูหางจากจังหวัดขอนแกน 40 กิโลเมตร โดย
ชุมชนประกอบดวย 2 หมูบาน คือ หมู 1 และหมู 7 รวมประชากร 1,870 คน หรือ 208 ครอบครัว 
พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 6,500 ไร ประกอบดวยพื้นที่ลุม (lowland) สลับกับที่ดอน (upland) ระดับ
ความสูงของพื้นที่อยูในชวง 160-190 เมตร จากระดับน้ําทะเล  

สวนหนึ่งของหมูบานอยูติดกับหวยภูเหล็ก แตไมมีน้ําตลอดป  พื้นที่ลุมมีประมาณหนึ่งใน
สามของพื้นที่ทั้งหมด บริเวณที่ลุมเหลานี้เกษตรกรมักจะสรางฝายดินในลักษณะคันนาใหญ เพื่อกัก
เก็บน้ําไวใชปลูกขาว และเก็บน้ําไวใหสัตวเล้ียง ที่ดอนมีลักษณะเหมือนเนินเขาเตี้ยๆ ความสูง
ประมาณ 170 – 190 เมตร จากระดับน้ําทะเล ความชันของพื้นที่ประมาณ 2 – 5% ลักษณะดิน
ทรายเปนสวนใหญ ในฤดูฝนจะเกิดการชะลางดินเปนจํานวนมากลงสูที่ลุม ในชวงปลายฤดูฝน
พบวาดินบริเวณนี้ดูดซับน้ําไวเพียงพอที่จะปลูกพืชบางชนิด และเจริญเติบโตไดตลอดฤดูแลง เชน 
ออยโรงงาน มันสําปะหลัง (JIRCAS, 2004)   

ที่นาดอน ไดแก  พื้นที่ระหวางนาลุมกับที่ดอน บริเวณนาดอนนี้เดิมเกษตรกรปลูกขาวโดย
สรางคันนาไลขึ้นไปตามพื้นที่ ในปที่ฝนดีจะปลูกขาวไดผลผลิตพอๆ กับนาลุม  ในปที่ฝนแลงอาจ
ปลอยวางไว ในระยะหลังพบวาเกษตรกรรื้อคันนาออกเปนที่โลงเพื่อปลูกออยหรือปลอยวางไวเล้ียง
สัตว ตลอดจนปลูกหญา  

แหลงน้ํา การเพาะปลูกที่บานหนองแซงไดรับแหลงน้ํา ดังนี้  
1) น้ําฝน บานหนองแซงไดรับน้ําฝน ประมาณ  1,000 ม.ม. ตอป เดือนที่มีฝนตกชุก 

ไดแก เดือนสิงหาคม และกันยายน  ซึ่งไดรับน้ําฝนประมาณ  200-300 ม.ม. ตอเดือน เกษตรกรระบุ
วาเดิมปริมาณน้ําฝนที่ไหลจากที่ดอนสูที่ลุม จะใชเวลานานเปนชั่วโมง เนื่องจากที่ดอนมีตนไมดูดซับ
น้ําไวไดมาก ปจจุบันเกษตรกรสังเกตวา น้ําที่ดอนจะไหลบามาสูที่ลุมรวดเร็วมาก บางจุดถึงขั้นทําให
ขาวในนาลุมเสียหาย 

2) ลําหวย ที่บานหนองแซงมีลําหวยไหลผาน ซึ่งเกษตรกรที่มีที่ดินติดลําหวยจะได
ประโยชน อยางมากในฤดูฝน คือ สามารถสูบน้ําใสนาไดในปที่ฝนทิ้งชวง อยางไรก็ดี ปจจุบันบริเวณ
ลําหวยมีปญหาการชะลางดินทรายบริเวณขอบหวยมาก ทําใหที่นาบริเวณนี้เสียหายเปนประจําทุก
ป 
 3) สระน้ําในไรนา  เปนแหลงน้ําขนาดเล็กมีในพื้นที่ของเกษตรกรเปนรายๆ ไป ในอดีต 
เกษตรกรบางรายขุดสระดวยแรงงานคน คราวละ 4-5-คน ขุดสระขนาดเล็ก (4x4x2 เมตร) ไวที่นา 
เพื่อเปนบอดักปลา และเปนแหลงน้ําใหสัตวเล้ียงไดดื่มในชวงฤดูแลง ตอมาในป พ.ศ. 2542-2543
กรมพัฒนาที่ดินไดชวยเหลือดานเครื่องมือขุดสระ ทําใหเกษตรกรบานหนองแซงมีสระเพิ่มขึ้น และ
ในป พ.ศ. 2544-2545 สํานักงานปฏิรูปที่ดินไดขุดสระใหเกษตรกรฟรีจํานวนมากทําใหเกษตรกร
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บานหนองแซงเกือบทุกครัวเรือนมีสระนํ้าในไรนา มีเพียงรอยละ 26 เปนสระที่เกษตรกรขุดดวยทุน
ตนเอง (ตารางที่ 1) อยางไรก็ตาม เงื่อนไขของสํานักงานปฏิรูปที่ดิน คือ การขุดสระตองขุดบนที่ 
สปก. ดังนั้นสระน้ําหลายแหงจึงถูกขุดบนที่ดอน ซ่ึงมีปญหาเรื่องการรับน้ําและการชะลางของดิน
ขอบสระ รวมทั้งสระอยูไกลบานมาก จึงทําใหการใชประโยชนไดไมเต็มที่   
        ปจจุบันที่ดินของเกษตรกรบานหนองแซง ใชเพาะปลูกอยางเต็มที่โดยมีการปลูกขาว 
พืชผัก บนที่นาลุม สวนที่ดอนปลูกออยโรงงานสลับดวยมันสําปะหลัง สวนไมผล หรือปลอยวางไว
เล้ียงสัตว เกษตรกรสวนใหญมีที่ดินทํากินเฉลี่ยถึง 40 ไรตอครัวเรือน ซึ่งสูงกวาพื้นที่เฉล่ียของ
ภูมิภาคนี้43 เนื่องจากเปนเขตปฏิรูปที่ดิน ผูที่อพยพมาอยูรุนแรกหากมีเงินทุนก็สามารถที่จะจาง
แรงงานชวยบุกเบิกที่ไดมาก ปจจุบันพบวาเกษตรกรผูที่มีที่ดินสูงสุดมีถึง 250 ไร สวนผูที่มีที่ดินนอย
สุดคือ 4 ไร เศรษฐกิจของหมูบานดีขึ้นมากเมื่อมีการเพาะปลูกออยแพรหลาย ในระยะ 10 ปที่ผาน
มา ทําใหเกษตรกรทุกระดับ พอมีรายไดเปนเงินสดชวยแบงเบาภาระคาใชจายของครอบครัวได 
ฐานะของคนในชุมชนเริ่มแตกตางกันชัดเจนโดยผูเปนเจาของรถแทรกเตอรขนาดใหญมีรถบรรทุก
หรือมีพื้นที่เพาะปลูกออยมาก กลายเปนผูมีรายไดเงินสดจํานวนมาก ขณะที่คนสวนใหญจะเปนผู
ปลูกออยขายเขียว และมีรายไดจากการรับจางในไรออย อาศัยใชแรงงานในครัวเรือนใหมากที่สุด  
(Eleonore and Cousinou, 2003) การมีสระน้ําในไรนาในชวงระยะ 5 ปที่ผานมา ชวยใหเกษตรกร
ทําการเพาะปลูกไดหลากหลายชนิดขึ้น  การเลี้ยงสัตวสะดวกขึ้นมากเพราะมีแหลงน้ําใหสัตวเล้ียง
ในฤดูแลง ในป พ.ศ. 2546 พบวาเกษตรกรเริ่มนําขาวไรมาปลูกแทนมันสําปะหลังระหวางรอปลูก
ออยในปถัดไป รวมทั้งเริ่มมีบางรายเปลี่ยนจากออยเปนสวนมะมวง นอยหนา และปลูกหญาเลี้ยงโค 
(ภาพที่ 1)  
 การเลือกพื้นที่ขุดสระ 

สระน้ําในไรนาของเกษตรกรบานหนองแซงสวนใหญไดมาเพราะความชวยเหลือจาก
หนวยงานราชการ  โดยทั่วไปเกษตรกรสามารถเลือกพื้นที่ขุดสระได ยกเวนในการชวยเหลือจากบาง
หนวยงาน เชน สํานักงานปฏิรูปที่ดิน โดยเฉพาะการดําเนินงานในป พ.ศ. 2544 ที่กําหนดให
เกษตรกรตองขุดบนที่ดินของ สปก. ทําใหสระที่ขุดสวนใหญในชวงหลังอยูบนที่ดอน หรือขุดบริเวณที่
รถขุดจะเขาไปถึงเนื่องจากเปนรถขุดที่ทางราชการจางเหมามา จากการสํารวจพบวา รอยละ 17 
ของบอที่ขุดอยูบริเวณที่ดอน (ตารางที่ 2) ปญหาของสระบนที่ดอนในหมูบานนี้ คือ การพังทลาย
ของขอบสระเพราะพื้นที่สวนใหญเปนดินทราย และการที่น้ําซึมออก พบวาหากขอบสระพังหนึ่งดาน 
เกษตรกรเลือกที่จะไมซอม แตปลอยใหเปนทางที่สัตวเดินลงไปดื่มน้ําได สระน้ําสวนใหญจะมีน้ํา
เหลือเพียงเล็กนอยในชวงเดือนเมษายน 

เศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร 
จากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรจํานวน 55 ครัวเรือน โดยเลือก

สัมภาษณเกษตรกรที่มีสระน้ําในไรนา พบวา สวนใหญเกษตรกรมีฐานะปานกลางถึงคอนขางดี ทั้งนี้
พิจารณาจากการถือครองพื้นที่การเกษตรโดยเฉลี่ยถึงครัวเรือนละ 40 ไร ทุกครัวเรือนจะถือครอง
ที่ดิน 2 ประเภท คือ ที่นาประมาณรอยละ 32  และที่เหลือเปนที่ดอนซึ่งใชปลูกพืชไรหรือไมผล กวา
                                                        
43 พื้นที่เฉลี่ยของฟารมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทากับ 16 ไร สํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2545  
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รอยละ 70 ของครัวเรือนมีรถไถนาเดินตาม และกวาครึ่งของครัวเรือนมีเครื่องสูบน้ํา รอยละ 40 ของ
ครัวเรือนที่สํารวจไดรับการสนับสนุนสระน้ําฟรี ทําใหทุกครัวเรือนมีสระน้ําในไรนาประมาณ 2 สระ 
ขนาดเฉลี่ย ตอสระ 3,125 ลบ.ม. อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจํานวนแรงงานเพื่อการเกษตรใน
ครัวเรือน พบวาไมมีความสัมพันธกับขนาดที่ดินที่ถือครอง กลาวคือ สวนใหญจะมีแรงงานใน
ครัวเรือนเพียง 2 คน ไมวาจะมีที่ดินเพื่อการเกษตรมากนอยเพียงใด ลักษณะดังกลาวชี้ใหเห็นวา
เกษตรกรสวนใหญตองจางแรงงานเพื่อชวยงานในไรนา เกือบทุกครัวเรือนปลูกขาวและออย แต
รายไดหลักของครัวเรือน คือ การขายออย เพราะแมจะปลูกขาวแทบทุกครัวเรือนแตมีเพียงรอยละ 
23 ของครัวเรือนที่ปลูกขาวแลวมีผลผลิตเหลือพอขาย สําหรับพืชไรอื่น พบวามีเกษตรกรเพียง     
รอยละ 20  ปลูกมันสําปะหลัง รอยละ 60 – 70 ของครัวเรือนที่สํารวจปลูกผักและผลไม แตสัดสวน
ครัวเรือนที่มีผลผลิตเหลือพอขายมีเพียงรอยละ 10 เทานั้น กวาครึ่งของครัวเรือนที่สัมภาษณมีการ
เล้ียงโค กระบือ และในปที่สัมภาษณมีเพียงรอยละ 30 ของครัวเรือนที่สัมภาษณขายโคได พบวา
เกษตรกรนิยมซื้อปลานิล ไน ตะเพียน ปลอยเลี้ยงในสระทุกป แตสวนที่ขายไดมีนอยมาก (ตารางที่ 
3 และ 4)  

เมื่อพิจารณาการใชสระน้ําในไรนาของเกษตรกรตัวอยาง ไมพบการใชน้ําในการเพาะปลูก
พืชไร แตมีการสูบน้ําใชในนาขาว โดยเฉพาะการสูบน้ําจากสระเพื่อตกกลาตนฤดูเพาะปลูก และสูบ
น้ําเสริมเมื่อฝนทิ้งชวง  การเลี้ยงโคเปนกิจกรรมหนึ่งที่เกษตรกรไดประโยชนจากสระน้ําอยางมาก คือ
ความสะดวกที่มีน้ําใหสัตวไดดื่มในชวงฤดูแลง ไมตองตอนฝูงสัตวไปหาแหลงน้ําธรรมชาติ สวนการ
เล้ียงปลาเปนกิจกรรมที่ไดใหประโยชนแกทุกครัวเรือน โดยมีการซื้อปลามาปลอยเลี้ยงไวบริโภค การ
ใชน้ําจากสระแบบอเนกประสงค เกษตรกรตองจัดสรรน้ําเผื่อขาว สัตวเล้ียง และปลาเลี้ยง จึงไม
สามารถมุงใชน้ําเพื่อผลิตพืชใดพืชหนึ่งในพื้นที่มากๆ ได (ตารางที่ 5)  

 ปจจุบันพบวาการใชสระน้ําในไรนายังไมไดชวยเพิ่มรายไดใหเกษตรกรในระดับที่จะชวย
ยกมาตรฐานการครองชีพ หรือลางหนี้สินได แตวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชนนี้กลับดีขึ้นมาก จาก
การมีเสถียรภาพในการผลิตขาว มีปลาไวบริโภค มีผักและไมผลเพิ่มมากขึ้น เชน กลวย นอยหนา
และมะมวง ผักพื้นบานตามฤดูกาล  นอกจากนี้สระน้ําในไรนายังชวยใหดินมีความชุมชื้นมากขึ้น  

อยางไรก็ตามปญหาสําคัญของเกษตรกร คือ หนี้สินที่มีอยูในปจจุบัน ทั้งนี้จากการสํารวจ
พบวา กวารอยละ 85 ของครัวเรือนที่สัมภาษณ มีภาระหนี้สิน โดยเฉลี่ยในชวง 30,000 – 50,000 
บาท ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา แมวาเกษตรกรทั้งหมดจะถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปการเกษตร แต
เกษตรกรก็เขาถึงแหลงเงินทุนไดเพราะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร บริการสินเชื่อ
แกเกษตรกรในเขตปฏิรูป ประมาณรอยละ 50 ของราคาประเมิน นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถ
กูยืมเงินนอกระบบไดดวยเหตุที่วา การปลูกออยชวยสรางเครดิตทางการเงิน เพราะเจาของเงินทุน
ม่ันใจวา เกษตรกรจะมีรายไดแนนอนจากการขายออย เพราะออยเปนพืชที่มีการประกันราคาขั้นต่ํา 
ปญหาที่เกิดตามมาคือ แมรายไดจากการปลูกออยมีมากขึ้น แตรายจายก็มากเปนเงาตามตัว เพราะ
ออยเปนพืชที่ตองใช ปุยเคมีสูงถึงไรละ 100 กิโลกรัม ตองใชยาฆาหญา ทําใหรายไดเงินสดสุทธิ ไม
เพียงพอที่จะใชหนี้สินได หากมีที่ดินนอยหรือตองขายออยนอกโควตา ประกอบกับคาใชจาย
ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น   

จากขอมูลตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา รายไดจากการปลูกออยสูงกวามันสําปะหลังกวาสอง
เทาตัว โดยชวยใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิจากออยกวา 2,600 บาทตอไร ดังนั้นหากเกษตรกร มีที่
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ดอน ครัวเรือนละ 20 ไร ปลูกออยตัดขายเอง จะไดรายไดสุทธิกวา ปละ 50,000 บาท แตหาก
เกษตรกรปลูกในลักษณะขายเขียว เกษตรกรก็จะไดรายไดนอยลงกวาครึ่ง ซึ่งเกษตรกรไมตอง
จัดการแรงงานจาง และหาคาใชจายในการเก็บเกี่ยว ดังนั้นสําหรับเกษตรกรสวนใหญการปลูกออย
แบบขายเหมาสวนยังเปนทางเลือกที่นิยมปฏิบัติ รายไดจากการปลูกออยจึงลดลงดวย รายไดที่
สําคัญรองมาคือ รายไดจากการเลี้ยงโค แตเกษตรกรรายยอยที่เล้ียงไมมากจะไมสามารถขายเปน
รายไดทุกป นอกจากกิจกรรมสองอยางนี้ สัดสวนรายไดจากกิจกรรมอื่นมีนอยมาก (ตารางที่ 7) 
ดังนั้นหากเกษตรกรมีคาใชจายในครัวเรือนมากขึ้น เชน คาใชจายในครัวเรือนปจจุบันสูงถึง 30,000 
– 40,000 บาทตอป รายไดจากการปลูกออยในพื้นที่ 20 ไร แทบจะไมเพียงพอตอการใชหนี้ครัวเรือน
ได  ความสามารถในการชําระหนี้จึงตองอาศัยรายไดจากการเลี้ยงสัตว และการทํางานรับจางทั้งใน
และนอกการเกษตรของคนในครัวเรือน หรือจากเงินออม และที่นาสังเกต คือ คาใชจายในปจจุบันมี
ลักษณะที่เปนรายจายประจํามากขึ้น  ในขณะที่รายไดจากการเพาะปลูก หรือเล้ียงสัตว จะเกิดเพียง
ปละ 2-3 ครั้งเทานั้น ดังนั้นหากเกษตรกรไมสามารถจัดการเงินสดได เกษตรกรก็จะตกอยูในวงจร
แหงการเปนหนี้ไมส้ินสุด เพื่อใหครอบครัว มีเงินใชจายประจําได และเปนสาเหตุหนึ่งที่ชาวไรออย 
มักจะหนีจากวงจรแหงการเปนหนี้ไดยาก  
 ดังนั้น การสงเสริมเกษตรกรใหใชสระน้ําในไรนา อาจเปนหนทางหนึ่ง ที่จะชวยใหเกษตรกร
รายยอยเริ่มมีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีทางเลือกในระบบการทําฟารมได  

ทางรอดของเกษตรกรรายยอย 
 จากการวิเคราะหครัวเรือนในเบื้องตนพบวา รายไดจากระบบการทําฟารมของเกษตรกร
โดยเฉลี่ย หากตองพึ่งรายไดจากการขายออยเทานั้น  อาจไมเพียงพอที่จะดํารงชีพดวยการเกษตร 
และชําระหนี้สินได ในระบบนี้ ผูที่อยูรอดได คือ ผูที่มีพื้นที่เพาะปลูกจํานวนมากหรือมีลูทางการ
ประกอบอาชีพเสริม สําหรับเกษตรกรรายยอยหากตองอาศัยระบบการเพาะปลูกเชนที่กลาวมานี้ 
เกษตรกรจะดํารงชีพไดอยางไรเพื่อใหปราศจากหนี้สิน  

ดังนั้นการวิเคราะหครัวเรือนจึงไดเลือกเฉพาะเกษตรกรกรรายยอยโดยเปรียบเทียบ
เกษตรกรกลุมนี้ โดยกําหนดใหเปนครัวเรือนที่มีที่ดินตอแรงงาน 1 คน ประมาณ  20 ไร หรือ มีรายได
เงินสดขั้นต่ํา 50,000 บาทตอป เมื่อพิจารณาตามเกณฑดังกลาว พบวามี 17 ครัวเรือน หรือ
ประมาณรอยละ 30 ในกลุมตัวอยางที่ไดสํารวจไว เปนเกษตรกรรายยอยโดยเปรียบเทียบจากกลุม
ตัวอยางนี้ ในจํานวนนี้ รอยละ  80 มีหนี้สิน เฉล่ียประมาณ  36,937 บาท ทุกบานปลูกขาวแตไม
เหลือขาย รอยละ 50 ดํารงชีพไดดวยการปลูกออยแตเปนการขายเขียว ซึ่งจะชวยใหมีรายได 
ประมาณ 30,000 บาทตอป (ตารางที่ 8) รายไดของครัวเรือนเกษตรกรรายยอย หากสามารถ
กระจายไปสูการผลิตพืชหรือสัตวชนิดอื่น จะมีรายไดมากขึ้น โดยปรากฏ 2 ทางเลือก คือ ถา
เกษตรกรมีเงินทุน การเลี้ยงโคชวยเพิ่มรายไดครัวเรือนไดดี อยางไรก็ตามเกษตรกรตองมีแรงงาน 
อยางนอย 1 คน เพื่อดูแล และตองการเงินลงทุนสูงหากเกษตรกรยังไมมีสัตวเล้ียงเปนทุนเริ่มตน 

สวนอีกทางเลือกหนึ่ง คือ การอาศัยงานในแบบผสมผสาน คือ ปลูกขาว ไมผล และปลูก
ผัก เชน พริก และมะเขือเทศ โดยเกษตรกรตองมีสระน้ําในไรนา การเพาะปลูกแบบผสมผสาน 
ดังกลาว ชวยใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิประมาณ 25,000 บาทตอป ซึ่งแมจะถือวาเปนระดับรายไดที่
ยังต่ํากวาเกณฑรายไดขั้นต่ําของครัวเรือนเกษตร ความเพียงพอเกิดไดจาก 2 แนวทางคอื 
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1. การลดรายจายดานอาหาร ดวยมีขาวพอบริโภค มีอาหารพืชผักและปลาเพียงพอ 
2. น้ําชวยใหเกษตรกรวางแผนปลูกพืชที่ชวยใหไดรายไดเร็วขึ้น เชน ผักอายุส้ัน กลวย 

บวบ ขา ตะไคร และขาวโพดหวาน เปนตน รายไดเหลานี้แมจะไดมาเพียงเล็กนอยแตหากไดเปน
ประจํา จะชวยแบงเบาภาระคาใชจายรายวันของเกษตรกร ชวยลดโอกาสของการเปนหนี้นอกระบบ
ได 
  ปจจุบันเปนที่ยอมรับวาชุมชนมีปริมาณ ผัก ผลไม และปลามากขึ้น สําหรับผูเพาะปลูกยัง
คิดวาตลาดในชุมชนมีจํากัด ไมสามารถขยายไดในระดับการคาที่จะชวยใหครัวเรือนไดยกระดับ
รายได นอกจากนี้ เกษตรกรไมสามารถขยายการเพาะปลูกในระดับการคามากพอที่จะมีคนกลาง
เขามาติดตอได อุปสรรคเรื่องน้ําและแรงงาน ทําใหเกษตรกรแตละรายปลูกพืชไดในปริมาณที่ไมมาก 
ดังนั้นการขยายการเพาะปลูกผัก ผลไมสําหรับเกษตรกรรายยอยได เกษตรกรตองสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชน้ําใหดียิ่งขึ้นไปอีก เชน การหาเทคนิคการปลูกผักโดยใชน้ํานอยที่สุด หรือหา
ลูทางปลูกพืชราคาสูง เชน สมุนไพร ซึ่งเชื่อมโยงกับการฟนฟูวนเกษตร ซึ่งเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของ
ชาวอีสาน  อยางไรก็ตามเกษตรกรไดแสดงความกังวลถึงเรื่องการตลาด เพราะสวนใหญไมคุนเคย
กับการทําการตลาดดวยตนเอง เพราะพืชไรอายุส้ันและผักเพื่อการคา ยังเปนเรื่องใหมของพื้นที่ 
การตลาดในปจจุบันจึงยังผูกขาดกับขอมูลการตลาดจากคนกลางเพียง 1-2 คน ดังนั้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชน้ําเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เกษตรกรควรไดรับการสนับสนุนดานการตลาด
ในลักษณะกลุมผูผลิต เชื่อมตอกับผูบริโภค อาศัยการพัฒนาเครือขายการตลาดจะชวยใหผูปลูกราย
ยอยเขาถึงชองทางการตลาดไดอยางหลากหลาย เพื่อเปนหลักประกันไดวาเกษตรกรรายยอยและ
คนกลางที่เกี่ยวของไดผลประโยชนตามสมควรขณะที่ ความตองการของผูบริโภคไดรับการ
ตอบสนอง  
 
สรุป  

ตัวอยางของระบบการทําฟารมในพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน แสดง
ใหเห็น การใชประโยชนพื้นที่อยางเต็มที่ ทั้งการปลูกขาว ออย มันสําปะหลัง และการเลี้ยงสัตว แต
การปลูกขาวยังคงเปนระบบเพื่อยังชีพ  สําหรับเกษตรกรรายยอยที่มีพื้นที่ดอนจํากัด การปลูกออย
อยางเดียวไมเพียงพอกับคาใชจายที่มีมากขึ้น  การมีสระน้ําในไรนา ชวยใหระบบการผลิตมี
เสถียรภาพและหลากหลายขึ้น แมในปจจุบันประสิทธิภาพการใชสระน้ําในไรนาบางจุดยังต่ําเพราะ
ปญหาทางกายภาพ และสังคม แตการมีสระน้ําไดชวยเพิ่มแหลงอาหารครัวเรือนและชุมชน การหา
ลูทางเพิ่มรายไดจากการปลูกพืชใชน้ํานอย และมมูีลคาสูง เชน การปลูกผัก พืชสมุนไพรควบคูกับวน
เกษตร อาจเปนลูทางหนึ่ง ที่จะชวยเพิ่มรายได อยางไรก็ตาม เกษตรกรควรไดรับการสนับสนุน ใน
การพัฒนาระบบการตลาดแบบกลุม หรือสนับสนุนใหมีผูคาคนกลางมากขึ้น เพื่อเพิ่มการแขงขันซึ่ง
จะชวยให เกษตรกรอยูรอดได ขณะที่ผูบริโภคไดรับอาหารที่มีคุณภาพ  
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ตารางที่ 1     จํานวนสระน้ําจําแนกตามแหลงเงินทุน    
 

แหลงเงินทุน หมูที ่ จํานวน
ครัวเรือน 

โครงการ
ปรับปรุง
โครงสราง
การผลิต 

สํานักงาน 
ปฏิรูปที่ดิน 

สหกรณ กรมประมง 
และกรม
พัฒนา
ที่ดิน 

เงินทุน
ตนเอง 

รวม 

 หมูที่ 1 84 3 62 1 19 47 132 
 หมูที่ 7 124 6 69 4 34 24 137 
รวม 208 9 131 5 53 71 269 

 
ตารางที่  2   สัดสวนการวางสระน้ําในไรนาตามพื้นที่     
 

สภาพที่ดิน จํานวนแปลง จํานวนแปลงที่มีสระ 
อยางนอย 1 สระ 

สัดสวนพื้นที่ 
ที่มีสระน้ํา 

สัดสวนการวางสระ 
ตามพื้นที่ 

ที่นาลุม 14 10 71% 28% 
ที่นาดอน 39 20 51% 55% 
ที่ดอน 21 6 29% 17% 

รวม 74 36 49% 100% 
     
ตารางที่  3   จํานวนครัวเรือนจําแนกตามแรงงานเกษตรและขนาดที่ดินเพาะปลูก 
 
จํานวนแรงงานเกษตร 1 2 3 4 5 รวม 
ที่ดิน < 10 ไร 1 2 1 0 0 4 
ขนาด 11 – 30 ไร 7 7 0 0 1 15 
ขนาด 31 – 50 ไร 3 10 6 0 0 19 
ที่ดิน > 50 ไร 1 9 5 2 0 17 

รวม 12 28 12 2 1 55 
ที่มา:  ขอมูลสํารวจ ป 2546   
 

ตารางที่ 4   ขอมูลทั่วไปของครัวเรือนที่ศึกษา  
 

รายการ ขอมูล 
จํานวนครัวเรือนที่ศึกษา 55 
สมาชิกครัวเรือนเฉล่ีย(คน) 5 
แรงงานในครัวเรือน เฉลี่ย(คน) 2 
ที่ดินทํากินเฉลี่ย (ไร)  40.7 
สัดสวนที่นา (%) (ไร) 32.3%(13.2) 
สัดสวนที่ไร (%) (ไร) 58.4%(23.8) 
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ตารางที่ 4   (ตอ)  
 

รายการ ขอมูล 
สัดสวนครัวเรือนที่มีที่นาอยางเดียว 3.6% 
สัดสวนครัวเรือนที่มีรถไถนาเดินตาม 72.70% 
สัดสวนครัวเรือนที่มีเครื่องสูบน้ํา 58.20% 
สัดสวนครัวเรือนที่มีรถกระบะ 3.60% 
สัดสวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน 95% 
จํานวนหนี้สินโดยเฉลี่ย (บาทตอครัวเรือน) 37,760 

 
ตารางที่  5    ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสระน้ําในไรนา  
 

รายการ ขอมูล 
สัดสวนครัวเรือนที่ไดสระฟรี  14% 
จํานวนสระน้ําในไรนาเฉลี่ย ตอครัวเรือน (สระ) 2.18  
ปริมาณน้ําที่กักเก็บไดในไรนาตอครัวเรือน(ลบ.เมตร) 6,600 
ขนาดเฉลี่ยตอสระ (ลบ.เมตร) 3,125 
สัดสวนสระน้ําขนาดเล็ก (<1,000 ลบ.ม) 32% 
สัดสวนสระน้ําขนาดกลาง  (1,000 – 5,000 ลบ.ม) 54% 
สัดสวนสระน้ําขนาดใหญ  (>5,000 ลบ.ม) 13% 

 
ตารางที่   6    ตนทุนการผลิตพืชหลักในพื้นที่ 

หนวย: บาทตอไร             
รายการ ขาวนาดํา มันสําปะหลัง ออยโรงงาน 

 คาพันธุ 60 100 1,000 
การเตรียมดิน 130 150 450 
ปลูก 200 130 200 
คาแรงดายหญา& ใสปุย 50 200 400 
คาปุย 180 370 680 
เก็บเกี่ยว 200 360 400 
คาใชจายเงินสดรวม 820 1,310 3,130 
ผลผลิต (กก ตอไร) 300 2,800 10,000 
ราคา (บาทตอกก) 5.8 0.75 0.58 
รายได(บาทตอไร) 1,740 2,100 5,800 
รายไดเงินสดสุทธิ(บาทตอไร) 920 790 2,670 

ที่มา:  ขอมูลสํารวจ พ.ศ. 2545 
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ตารางที่ 7   เศรษฐกิจระดับครัวเรือนจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 
 

 % ครัวเรือนที่ทํา % ครัวเรือนที่ทําและไดขาย บาทตอครัวเรือน 
ออย 92.7 90.9 66,855 
ไมผล 72.7 38.2   6,640 
โค  54.5 36.4 50,300 
ขาว   98.2 23.6   6,038 
มันสําปะหลัง 20.0 16.4 16,734 
ผัก  60.0 12.7   5,240 
เลี้ยงปลาในสระ  96.4  7.3   4,650 

ที่มา:  ขอมูลสํารวจ พ.ศ. 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สัดสวนครัวเรือนที่ทําการผลิตและรายได  
 
ตารางที่  8   ระบบการทําฟารมของเกษตรกรรายยอย 
 

ระบบการเพาะปลูก จํานวน รายไดตอป 
ขาว ออย 2 42,080 
ขาว ไมผล ผัก ปลา 2 25,690 
ออย มัน 2 18,750 
ไมผล ออย วัว 4 36,200 
ออย 7 30,568 
เฉลี่ย 17 31,283 
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ภาพที่ 2 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชบานหนองแซง กิ่ง อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 
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