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บทคัดยอ     

 สระน้ําประจําไรนาเปนแหลงน้ําผิวดินสําคัญที่เกษตรกรในภาคคะวันออกเฉียงเหนือตองการ เพราะสวน

ใหญมีพื้นที่หางไกลจากแหลงน้ําธรรมชาติ อยางไรก็ตาม ลักษณะการใชสระน้ําประจําไรนาขึ้นอยูกับสภาพกายภาพ

และเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนของเกษตรกร การศึกษานี้เปนการศึกษาระบบการจัดการสระน้ําประจําไรนาของ

เกษตรกร จํานวน 5 ครัวเรือน ประกอบดวย ครัวเรือนที่มีแรงงานสตรีเปนหลักและทําเกษตรผสมผสาน จํานวน  

3 ครัวเรือน อีกจํานวน 2 ครัวเรือน มีแรงงานชายเปนหลัก ศึกษาโดยวิธีบันทึกขอมูลการใชสระน้ํารายวันระหวาง

ตุลาคม 2549-กันยายน 2550 เกษตรกรใชแรงงานครัวเรือนเต็มเวลา 1-2 คน ไดรับการสนับสนุนสระน้ํามาตรฐาน 

ขนาด 1,260 ลบ.ม. จากทางราชการ ผลการจัดการฟารมวัดดวย รายไดเงินสดที่เกิดจากพืชหรือสัตวที่ใชสระน้ําเสริม 

โดยเฉพาะในฤดูแลง (พฤศจิกายน-เมษายน) วัดการผสมผสานกิจกรรมเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว และการกระจาย

รายไดครัวเรือนตลอดป ดวย Diversity Index (DI) และ Relative Time Dispersion Index (RTD) ผลการศึกษา

พบวา เกษตรกรใชน้ําสระเพื่อลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของฝนในฤดูทํานา ดวยการสูบน้ําเพาะกลาและปกดํา

ใหทันฤดูกาล และสูบน้ําเสริมไดบางสวนหากเกิดฝนทิ้งชวงโดยเฉพาะปลายฤดูฝน มีการใชสระน้ําในการปลูกผักฤดู

แลงและปลายฤดูฝน การใชน้ําเพื่อปลูกผัก เชน ถั่วฝกยาว มะเขือเทศ ชวยเพิ่มรายไดครัวเรือน 19,000 บาท/ป 

สําหรับเกษตรกรที่ใชน้ําเสริมในการตัดแตงกิ่งไมผลดวยใชน้ําสระสูงสุด แตชวยเพิ่มรายได 30,000 บาท/ป เกษตรกรที่

ใชน้ําเพื่อเลี้ยงสัตวอยางเดียวใชน้ํานอยแตใหรายไดสูงสุดในกลุมถึง 46,000 บาท อยางไรก็ตาม สัดสวนรายไดจาก

กิจกรรมที่ใชสระน้ํามีรอยละ 15-24 ของรายไดครัวเรือนที่เกิดจากการเกษตร เกษตรกรที่ทําเกษตรผสมผสานมีระบบ

การจัดการฟารมที่ดีกวา โดยวัดจากดัชนีผสมผสาน (DI) 0.3-0.65 และดัชนีวัดการกระจายตัวของรายได (RTD) 

0.025-0.3 พบวา เกษตรกรที่ทําเกษตรผสมผสานไดคือ เกษตรกรที่มีแรงงานครัวเรือนอยางนอย 2 คน มีดัชนีการ

ผสมผสานและการกระจายตัวของรายไดดี เกษตรกรชายที่เปนแรงงานหลักเพียงคนเดียวในฟารมเลือกเลี้ยงสัตว หรือ

ปลูกพืชผักอายุสั้นเก็บเกี่ยวงาย เชน ขาวโพดหวาน ในปที่ฝนมาปกติระดับน้ําในสระเพียงพอที่จะใชหมุนเวียน

สอดคลองกับแรงงาน และวิถีชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางการเกษตรแบบพอเพียง อยางไรก็ตามหากเกษตรกรเริ่ม

ปลูกผักที่ใชน้ํานอยในฤดูแลงมากขึ้น หรือขยายการปรับปรุงสวนนอยหนา อาจเกิดปญหาการตลาดผักและผลไมใน

ตลาดทองถิ่นได ดังนั้นการพัฒนาระบบเกษตรแบบผสมผสานสําหรับเกษตรกรรายยอยในชุมชน ควรมีการศึกษาเรื่อง

การจัดการดานการตลาดควบคูไปดวย 

คําสําคัญ: สระน้ําประจําไรนา การเพาะปลูกแบบยังชีพ การจัดการฟารมระบบเกษตรน้ําฝน  

บทนํา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภูมิภาคที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา และมักจะประสบปญหา

ความแหงแลงเสมอมา เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเพาะปลูกโดยอาศัยน้ําฝนจากลมมรสุม สภาพฝนที่
                                                 
1 ภาควิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 
2 ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรเกษตรนานาชาติ ประเทศญี่ปุน 



 เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 
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แปรปรวนในแตละป กลายเปนอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาการเกษตรในภูมิภาคนี้ (Craig  
et al., 1985) การปรับตัวของเกษตรกรในอดีตที่ผานมาคือ การอพยพไปทํางานตางถิ่นในฤดูแลง จน
หลายครอบครัวพัฒนางานนอกฟารมใหเปนอาชีพหลัก การทํางานนอกฟารมเปนที่ยอมรับกันทั่วไป และ
หลายภาคสวนยอมรับถึงความจําเปนที่เกษตรกรอีสานตองทํางานนอกฟารม และไดกลายเปนแรงงาน
สําคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย (Rigg, 2001) อยางไรก็ตามยังมีประชากรอีกจํานวนมาก
ที่ไมสามารถทํางานนอกฟารมเสริมได ทั้งในหมูบานหรือที่หางไกล ดังนั้นการดํารงชีวิตของเกษตรกร
เหลานี้ยังตองพึ่งการเกษตรโดยอาศัยน้ําฝน ซึ่งมีความแปรปรวน โดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางและตะวันตก
เฉียงใตของภูมิภาค ซึ่งเปนเขตที่เกิดภาวะฝนแลงเสมอ (Prapertchop and Bhandari, 2004) เกษตรกร
ตองเผชิญความเสี่ยงในการผลิตสูง และกลายเปนสาเหตุของความยากจนของเกษตรกรในภูมิภาคนี้ การ
พัฒนาระบบการเพาะปลูกในไรนาสําหรับผูที่ตองอยูประจําในพื้นที่จึงยังมีความสําคัญ 

ในฤดูฝนและฤดูแลง การตัดสินใจของครัวเรือนเกษตรกรเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ครัวเรือน หลายทศวรรษที่ผานมารัฐบาลไดลงทุนสรางระบบชลประทานหลายโครงการ แตสัดสวนพื้นที่
ชลประทานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีเพียง รอยละ 10 ซึ่งต่ํากวาภูมิภาคอื่นของประเทศ 
(Prapertchop and Bhandari, 2004) ตอมาเมื่อทางราชการสงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องทฤษฎีใหม เกษตรกรมีการตื่นตัวเรื่องการขุดสระน้ํา
ประจําไรนา เพื่อใหสามารถจัดการดินและน้ําในไรนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งแกปญหาความแหง
แลงหรือน้ําทวมในบางพื้นที่ ดังจะเห็นไดจากการสะทอนความตองการของเกษตรกรที่ตองการใหรัฐบาล
สนับสนุนการขุดสระน้ําประจําไรนาถึง 1 ลานสระ ซึ่งหากทําสําเร็จจะหมายถึงการปรับโครงสราง
การเกษตรในไรนาของเกษตรกรจํานวนมาก และอาจมากพอที่จะทําใหเกิดการพัฒนาระบบการเกษตร 
ทั้งในลักษณะการเพิ่มผลผลิต และการสรางเสถียรภาพของการผลิตในระบบรวมทั้งหมด อยางไรก็ตาม 
ปจจุบันยังขาดความรูพื้นฐานดานการจัดการฟารมที่มีสระน้ําประจําไรนา ทั้งเรื่องการจัดการสระน้ําและ
เหมาะกับทรัพยากรครัวเรือน ตลอดจนการวัดผลการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบดวยสระน้ําประจําไรนา 
ดังนั้นการศึกษานี้จึงเปนการศึกษาการจัดการฟารมของเกษตรกรในระบบเกษตรน้ําฝน ซึ่งมีสระน้ํา
ประจําไรนาเปนแหลงน้ําเสริม เพื่อสรางองคความรูพื้นฐานเรื่องปริมาณน้ําในสระ ระบบการใชน้ําจาก
สระ ประเมินผลไดจากการใชสระน้ําเสริม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของระบบการเกษตรที่
อาศัยน้ําฝนภายหลังมีสระน้ําประจําไรนา 

วิธีการศึกษา 
การศึกษานี้ เปนกรณีศึกษาพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ  

จ.ขอนแกน ซึ่งอยูบนที่ราบสูง สภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ที่มีการแบงพื้นที่เปนที่นาลุม นาดอน และที่ไร 
สภาพดินเปนดินทรายซึ่งมีความอุดมสมบูรณต่ํา (pH 4-5) สภาพการเพาะปลูกตองอาศัยน้ําฝนเพียง
อยางเดียว หางจากแมน้ําหรือแหลงน้ําตามธรรมชาติอื่น การศึกษาแบงเปน 2 สวน ไดแก การศึกษา



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 
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ระบบกายภาพของปริมาณน้ําฝนลงสูสระน้ํา ดวยการวัดปริมาณฝนตกรายวัน และระดับน้ําในสระ
ตัวอยางทุกสัปดาห สวนที่สอง ไดแก การศึกษาลักษณะการใชน้ําปริมาณการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว รวมทั้งรายไดที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรที่เกิดจากการใชน้ําสระ โดยเลือกศึกษา
ครัวเรือนเกษตรกร 5 ราย ที่มีพื้นที่บริเวณที่ลุม ที่นาดอน และบริเวณที่ดอน เกษตรกรจดบันทึกการใชน้ํา 
การผลิต และการจําหนายพชื ระหวางตุลาคม 2549-กันยายน 2550 ขอบเขตของการเก็บขอมูล จํากัด
เพียงกิจกรรมการเกษตรที่ตองใชน้ําสระเสริมน้ําฝนในการผลิต  

การวิเคราะหขอมูลการใชสระน้ําประกอบลักษณะครัวเรือนดวยวิธีเชิงคุณภาพ โดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ลักษณะการผลิตวิเคราะหดวยดัชนีผสมผสาน (DI) และดัชนีวัดการกระจายตัวของรายไดโดย
เปรียบเทียบ (RTD) ใชสูตรที่นําเสนอโดย McConnell et al. (1997) ทั้งนี้ดัชนีวัดระดับการผสมผสาน 
ไดแก การวัดสัดสวนปริมาณผลผลิตหรอืรายไดจากแตละกิจกรรมตอผลรวมของทั้งระบบการผลิต ดวย
สูตรการคํานวณดังนี้ 
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S หมายถึง จํานวนกิจกรรมในระบบการผลิต ni (i = 1 ถึง S) ไดแก ขนาดของกิจกรรมซึ่งวัดไดในรูปพื้นที่
หรือจํานวนผลผลิต หรือ มูลคาผลผลิตของกิจกรรมแตละชนิด และ N(= ∑ in ) ไดแก ผลรวมทุก
กิจกรรม DI หมายถึง ดัชนีวัดระดับการผสมผสานกิจกรรมในระบบ หากคา DI สูง แสดงวา ระบบมีการ
ผสมผสานสูง  

ความมั่นคงของระบบเกษตร อาจวัดไดจากลักษณะการกระจายตัวของรายได โดยเปรียบเทียบ
ระหวางกิจกรรมการผลิตแตละชนิด เชน ระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวที่ปลูกพืชพื้นฐาน เชน ขาว มัน
สําปะหลัง ออยโรงงาน และโค ผลผลิตเหลานี้เก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียว และหากเกษตรกรตองขายพืชนั้นๆ 
ทันที รายไดจะกระจุกตัวสมบูรณ คือจะไมมีการกระจายตัวของรายได RTD จะเทากับศูนย เกษตรกรที่มี
รายไดลักษณะเชนนี้ตองบริหารรายไดใหสามารถใชจายไดตลอดป ในทางตรงขามหากเกษตรกรสามารถ
ปลูกพืชที่เก็บเกี่ยวไดหลายครั้ง เชน พืชผัก และไมผล จะมีรายไดที่กระจายตัว ซึ่งชวยใหมีกระแสเงินสด
ในระบบถี่ขึ้น ในทางทฤษฎีเชื่อวา การกระจายตัวของผลผลิตหรือรายไดชวยใหเกษตรกรลดโอกาสของ
การเปนหนี้สินเพื่อการบริโภคลงได เพราะการมีรายไดเขามาอยางสม่ําเสมอ แมจะเปนคราวละไมมาก 
จะชวยใหมีรายไดเพื่อใชจายประจํามีสภาพคลองกวาคนที่มีรายไดคราวเดียวได ดังนั้น RTD จึงวัดจาก
รายไดประจําเดือนของแตละกิจกรรม ดวยการวัดการกระจายตัวของายไดของแตละกิจกรรม 
เปรียบเทียบกับรายไดที่กระจุกตัวเพียงครั้งเดียว เชน เปรียบเทียบการกระจายตัวของรายไดจาก
ถั่วฝกยาวตอขาว ทั้งนี้การกระจายตัวรายเดือนวัดดวยคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (coefficient of 
variation: CV) แลวเปรียบเทียบคา CV ของกิจกรรมที่กระจายตัวตอกิจกรรมที่กระจุกตัวสมบูรณ เรียกวา 
ดัชนีวัดการกระจุกตัว (Relative Time Concentration: RTC) ดังนั้น คา RTD คํานวณไดดังนี้ 

RTD  =  1 – RTC 
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การคํานวณคาเฉล่ีย RTD ของระบบการผลิต ไดแก การถวงน้ําหนัก คา RTD แตละกิจกรรมดวยสัดสวน
ผลผลิต หรือรายไดที่ไดแตละ กิจกรรม เชน คา RTD ของถั่วฝกยาว และ ขาว 0.4 และ 0.1 ตามลําดับ  
แตสัดสวนรายไดที่เกิดจากพืชสองชนิด 0.2 และ 0.8 ตามลําดับ คาเฉลี่ย RTD ของครัวเรือน ไดแก 

RTD ครัวเรือน  =  0.4(0.2) + 0.1 (0.8)  = 0.16  
ทั้งนี้การที่เกษตรกรมีสระน้ําประจําไรนา ยอมมีโอกาสเพาะปลูกพืช เล้ียงสัตวไดหลากหลาย ซึ่งนาจะ
ชวยใหระบบการผลิตมีคา DI และคา RTD สูงขึ้น ซึ่งหมายถึง ระบบมีความหลากหลายในการผลิต และ
มีการกระจายตัวของรายไดตลอดปมากขึ้น  

ผลการศึกษา 
สภาพทั่วไปของพื้นที ่
พื้นที่ศึกษา ไดแก บานหนองแซง หมูที่ 1 และ 7 อ.บานแฮด จ.ขอนแกน เปนพื้นที่ในเขตปฏรูิป

ที่ดิน เกษตรกรไดรับการสงเสริมสระน้ําประจําไรนากันอยางแพรหลาย ทั้งสองหมูบานมีประชากรรวม 
203 ครัวเรือน หางจาก จ.ขอนแกน 35 กม. จากการสํารวจครัวเรือนเกษตรกรจํานวน 142 ครอบครัว หรือ
รอยละ 70 ของครัวเรือนรวม โดย อบต.หนองแซง ในป 2549 พบวา จากพื้นที่เกษตรกรรม รวม 4,290 ไร 
รอยละ 35 เปนที่นาลุม รอยละ 8 เปนที่นาดอน และที่เหลือรอยละ 43 เปนที่ดอน เกษตรกรสวนใหญ 
(67%) มีสระน้ําประจํานาลุม รอยละ 14 มีสระน้ําประจําพื้นที่นาดอน และรอยละ 13 มีสระน้ําประจํา
แปลงที่ไร (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ เกษตรกรมีแรงงานอยางนอย 2 คน จากจํานวนสมาชิกเฉลี่ย 4.48  
คน/ครัวเรือน รอยละ 72 เล้ียงโค เฉล่ียครัวเรือนละ 5 ตัว รอยละ 21 ของครัวเรือนสํารวจ เล้ียงกระบือ 
ครัวเรือนละ 1-2 ตัว รายไดเฉล่ียของครัวเรือน 99,645 บาท/ครัวเรือน ในจํานวนนี้ รอยละ 15 เปนรายได
จากการขายขาว รอยละ 54 เปนรายไดจากพืชไร ซึ่งไดแก ออย มันสําปะหลัง และที่เหลือคือรายไดอื่นๆ 
ทั้งนี้แมเกษตรกรจะมีรายไดคอนขางสูง แตจากการสํารวจภาระหนี้สินพบวา สวนใหญ (78%) เปนหนี้
กองทุนหมูบาน รอยละ 79 เปนหนี้ ธกส. และรอยละ 20 เปนหนี้นอกระบบอื่นๆ เริ่มมีการปลูกผักฤดูแลง 
และปรับปรุงไมผลหลังจากมีการขุดสระอยางแพรหลายในหมูบาน 

ตารางที่ 1 การกระจายสระน้ําประจําไรนาตามพื้นที่ 

ประเภท

ที่ดิน 
จํานวนแปลง พื้นที่ (ไร) 

พื้นที่ถือครองเฉลี่ย  

(ไร/ครัวเรือน) 

% เกษตรกร 

ที่ถือครอง 

% พื้นที่แปลงที่

มีสระน้ํา 

ที่นาลุม 113 1,509 13.8 79 67 

ที่นาดอน 36 374 11.6 25 14 

ที่ไร 36 2,407 18.2 96 13 

ที่มา: ฐานขอมูลทรัพยากรหมูบาน อบต. หนองแซง 2549 
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สภาพกายภาพของสระน้ําและปริมาณน้ําฝน 
ชุมชนบานหนองแซงทําการเพาะปลูกโดยอาศัยน้ําฝน จากการศึกษา พบวา ปริมาณน้ําในสระ

ไดมาจากน้ําฝนโดยตรง และการไหลบาจากพื้นที่รับน้ําบริเวณเหนือสระ ทั้งนี้จากการศึกษาดวย
ภาพถายทางดาวเทียมและการสํารวจสภาพสระน้ําในไรนา 180 สระ โดย Suzuki et al. (2005) พบวา 
รอยละ 50 ของสระน้ํา อยูในกลุมที่มีน้ําพอคือมีพื้นที่รับน้ําตอพื้นที่สระ (catchments area/on farm 
pond area: Rca) มากกวา 9 เทา อีกรอยละ 10 เปนกลุมที่มีน้ําพอประมาณ คือมีคา Rca 5-9 และอีก
รอยละ 40 มีน้ําคอนขางนอย คือ Rca ≤5 ดังนั้น สระน้ําประจําไรนาควรมีพื้นที่รับน้ําอยางนอย 5 เทา
ของพื้นที่สระ นอกจากนี้ยังพบวาสระน้ําประจําไรนาที่เก็บน้ําไวไมไดเนื่องจากขุดในพื้นที่ไมเหมาะสมมี
ถึงรอยละ 20 การศึกษาของ Hamada et al. (2005) พบวา น้ําสระจะระเหยประมาณ 5 มม./วัน 
นอกจากนี้สภาพดนิทรายของพื้นที่เปนอุปสรรคตอการอุมน้ํา ทําใหปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในตนชวง
ฤดูฝนไหลซึมลงดินเปนสวนใหญ จนกระทั่งดินอุมน้ําไวไดเพียงพอจึงจะเกิดการไหลบาลงสูสระน้ํา
ประจําไรนา ซึ่งจะเกิดชวงเดือนสิงหาคมเปนตนไป ขอสรุปดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของเกษตรกร
ที่วา หากสภาพน้ําฝนอยูในระดับที่เปนอยูในปจจุบัน น้ําจะเต็มสระในปลายฤดูฝน อยางไรก็ตาม 
ปริมาณน้ําในสระที่เหลือสําหรับฤดูแลงขึ้นอยูกับความจําเปนที่ตองใชน้ําสระปลายฤดู โดยเฉพาะเมื่อ
ตองสูบน้ําเสริมนาขาวในกรณีที่ฝนขาดหายไปเร็วชวงปลายฤดู ดังเชนสภาพน้ําฝนระหวางป 2548-2550 
ที่มีความแปรปรวนในแตละป จากขอมูลปริมาณน้ําฝนวัดไดที่ อบต.หนองแซง ป 2548 มีเพียง 685 มม. 
อยางไรก็ตามในป 2549 เพิ่มเปน 948 มม. และมีการกระจายตัวดีขึ้นในป 2550 เพิ่มขึ้นเปน 1,016 มม. 
แตมีสภาพฝนทิ้งชวงตนป ลักษณะฝนทิ้งชวงหยุดไปตั้งแตปลายเดือนตุลาคมในป 2458 มีผลกระทบ
โดยตรงตอผลผลิตขาว เกษตรกรที่ตองการผลผลิตขาวตองสูบน้ําเพื่อรักษานาขาว ซึ่งทําไดเพียง
บางสวนเพราะปริมาณน้ําในสระมีไมมากพอ โดยเฉพาะกรณีเกษตรกรตองเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง 
(พ.ย.-พ.ค.) ในทางตรงขามการมีฝนชวงปลายปชวยเพิ่มผลผลิตขาว และเกษตรกรกักเก็บน้ําไดเต็มที่ 
จากการติดตามระดับน้ําในสระของเกษตรกร 5 ราย ทุกสัปดาห ตั้งแตกันยายน 2549 พบวา สระน้ํา
ประจําไรนามปีริมาณน้ําสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน คือมีความลึกระหวาง 1.5-2.5 เมตร แตจะลดจนถึง
จุดต่ําสุดในเดือนเมษายน หากสภาพฝนตนฤดูยังมีไมมากพอและเกษตรกรไมสูบน้ํามาก ปริมาณน้ําใน
สระจะยังคงรักษาระดับไวได จนฝนเริ่มตกชุกระดับน้ําในสระจะเพิ่มขึ้นไดจนเต็มสระปลายฤดูประมาณ
เดือนพฤศจิกายน ดังเสนอในภาพที่ 1 จากการติดตามขอมูลปริมาณฝนและระดับน้ําในสระป 2550 
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสระน้ําที่ใชกักเก็บน้ําฝน ชวยใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิตชวงฤดูแลงได และ
หากสระไมร่ัวซึมเกษตรกรจะสามารถบริหารจัดการน้ําใหมีไวใชสอยไดตลอดป 
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ภาพที่ 1 ปริมาณน้ําฝน และระดับน้ําในสระประจําไรนา 

 

การจัดการระบบฟารมที่มีสระน้ําประจําไรนา 
จากขอมูลดานกายภาพไดขอสรุปที่วา สภาพน้ําฝนในปจจุบันยังเพียงพอที่จะเติมเต็มสระ

ประจําไรนา หากเกษตรกรไมสูบน้ําออกจากสระมากเพื่อชวยนาขาวจากภาวะฝนแลงปลายฤดู ดังนั้นน้ํา
ในระดับวิกฤตคือตั้งแตพฤศจิกายนจนถึงเมษายน ซึ่งเปนชวงเวลาที่ไมมีน้ําฝนเติม ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรตองบริหารจัดการน้ําเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแลง เล้ียงสัตว และเลี้ยงปลา ตลอดจนเผ่ือไว
สําหรบัสูบตกกลาในฤดูถัดไป ดังนั้น ลักษณะการใชน้ําจึงสัมพันธกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน 
และจํานวนแรงงานในครัวเรือน การตัดสินใจเรื่องการปลูกขาว จากการติดตามการใชประโยชนสระน้ํา
ประจําไรนาของเกษตรกร 5 ครอบครัว ซึ่งมีสภาพแรงงานและความจําเปนเรื่องการปลูกขาว ตลอดจน
ปริมาณน้ําที่ตางกัน มีระบบการผลิตพืชและสัตวโดยใชน้ําสระเสริมดังนี้ 

เกษตรกร F1-F3 เปนแรงงานสตรี อายุ 30-45 ป สนใจทําเกษตรผสมผสาน (ผัก ไมผล และ
เล้ียงโค) ระดับของการผลิตจะมากนอยขึ้นกับจํานวนแรงงานของครัวเรือน ขณะที่ F4 และ F5 เปน
เกษตรกรชายวัยกลางคน และเปนแรงงานหลักคนเดียวของครอบครัว ครัวเรือนเกษตรกรชายมี 2 
ลักษณะ คือ F4 มีพื้นที่ดอนทั้งหมด สนใจเลี้ยงโคแตขาดเงินทุน จึงใชน้ําสระปลูกพืชระยะสั้นในฤดูแลง
และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ยืดหยุนได จึงเลือกปลูกขาวโพดหวานในฤดูแลง ขณะรอเก็บเกี่ยว 
มันสําปะหลังจะทํางานรับจางเสริม สวน F5 เปนเกษตรกรชาย อายุ 50 ป สนใจเลี้ยงโคและกระบือ และ
พอพันธุโคเพื่อบริการผสมพันธุ ไมมีปญหาเรื่องเงินทุน และมีรายไดจากลูกที่ทํางานนอกฟารม สระน้ํา
จึงใชเล้ียงสัตว เล้ียงปลาธรรมชาติ เทานั้น ทั้งนี้ทุกครอบครัวปลูกขาวไวเพื่อบริโภคเปนหลัก จะขาย
ตอเมื่อมีเหลือ ปลูกออยขายเขียว และปลูกมันสําปะหลังเพื่อเปนรายไดเงินสดที่สําคัญ สวนการเลี้ยงโค
เปนกิจกรรมที่ทํามาตลอด ปจจุบันการใชสระน้ําประจําไรนาเพื่อปลูกผักและไมผลเปนกิจกรรมเสริม ที่
เริ่มจากการผลิตเพื่อบริโภคและพัฒนาขึ้นเปนการผลิตเพื่อตลาด และการมีสระน้ําประจําไรนาทําใหการ
เล้ียงโคงายขึ้นเพราะไมตองตอนโคไปดื่มน้ําที่ลําหวยที่หางไกล จากขอมูลพื้นฐานครัวเรือน ในตารางที่ 2 
แสดงใหเห็นวา ทั้ง 5 ครอบครัว มีพื้นที่และปริมาณน้ําในไรนาเพียงพอแกการเพาะปลูก โดยเกษตรกรที่
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ถือครองที่ดินเกิน 10 ไรขึ้นไป จะมีสระน้ําขนาดใหญหรือมีมากกวา 1 สระ การนําน้ําขึ้นมาใชมี 2 วิธีคือ 
การสูบดวยเครื่องสูบน้ําหรือเคร่ืองยนตรถไถเดินตามเปนเครื่องฉุด และการตัก สวนการใชน้ําเพื่อใหสัตว
เล้ียงสวนใหญใชวิธีใหโคเดินลงไปดื่มน้ําในสระโดยตรง สวนกระบือใชวิธีตักหรือสูบน้ําขึ้นจากสระเพื่อ
ปองกันไมใหลงเลนน้ําในสระ เกษตรกรทุกรายยกเวน F1 ไมมีไฟฟาใชที่ไรนา 

ตารางที่ 2 การเพาะปลูกขาว การสูบน้ําเสริม 
การสูบนํ้าใสนาขาว 

พ้ืนท่ีปลูก 
(ไร) 

ป 2548  
(ฝนแลงปลายฤดู) 

ป 2550  
(ฝนตนฤดูนาลาชา) เกษตรกร 

อายุ 
(ป) 

พ้ืนท่ี  
(ไร) 

แรงงาน 
เต็มเวลา 

(คน) ป 
2548 

ป 
2550 

ตก
กลา 

ปกดํา 
กอน
เกี่ยว 

ตก
กลา 

ปกดํา 
กอน
เกี่ยว 

F1 39 58.5 1 30 30 Y Y - ทํานาหวาน 
F2 40 10.0 2 5 5 Y - - Y Y - 
F3 48 51.0 2 26 20 - - - Y - - 
F4 57 30.0 1 4 3 ปลูกขาวไร ปลูกขาวไร 
F5 55 33.0 1 13 9 - - Y Y - - 

ที่มา: จากการสํารวจ      Y = สูบน้ําจากสระใสนา 
 

การใชน้ําสระและรายได 
การใชน้ําสระ แบงเปน 2 ชวง ไดแก ฤดูฝน และฤดูแลง ในฤดูฝนเปนการสูบน้ําเสริมเพื่อการ

เตรียมแปลงกลาและปกดําตนฤดู มากนอยขึ้นกับปริมาณน้ําในสระและสภาพฝนตนฤดู ในกรณีที่ทํานา
หวานแหงจะทําเมื่อประสบภาวะฝนแลง แตจะชวยรักษาตนขาวไดเพียงบางสวนเทานั้น เพราะขาวเปน
พืชที่ตองการน้ํามาก ดังนั้นการทํานาในแตละปเกษตรกรจะปรับเปล่ียนวิธีปลูกและการสบูน้ําเสริมไป
ตามความเหมาะสม ดังจะเห็นไดจากป 2548 ปริมาณน้ําฝนมีเพียงพอในชวงตนและกลางฤดู แตขาด
หายไปเร็วในปลายฤดู รายที่มีปริมาณน้ําในสระมากพอและไมมีกิจกรรมอื่นในฤดูแลง เชน F5 ซึ่งเนน
การเลี้ยงโค สามารถสูบน้ําจากสระเพื่อชวยรักษาระดับผลผลิตขาวได เนื่องจากการเลี้ยงโคในฤดูแลงไม
ตองการน้ํามาก ขณะที่รายอื่นไมสูบน้ําใสนาชวงปลายฤดู เกษตรกร F4 ซึ่งพื้นที่สวนใหญเปนที่ดอนไม
เหมาะที่จะทํานา จึงเลือกปลูกขาวไรเพียงพอบริโภคในครอบครัว 4-5 ไร/ป จึงไมตองใชน้ําจากสระตลอด
ฤดูฝน และในป 2550 ซึ่งมีสภาพฝนทิ้งชวงตนฤดู เกษตรกร F2 สูบน้ําเพื่อตกกลาและปกดําเพื่อใหม่ันใจ
วาจะไดผลผลิตเพราะมีพื้นที่นานอย ขณะที่เกษตรกร F1 เลือกที่จะเปลี่ยนวิธีปลูกเปนนาหวานเพราะมี
พื้นที่มากและตองการประหยัดแรงงาน สวน F3 และ F5 ปลูกทั้งนาดําและนาหวาน โดยสูบน้ําเพื่อตก
กลาปกดําเฉพาะสวน พื้นที่สวนใหญใชวิธีหวาน (ตารางที่ 2)  

การใชสระน้ําในฤดูแลง เปนกิจกรรมใหมสําหรับเกษตรกรบานหนองแซง ที่เดิมเคยปลอยพื้นที่
วางหลังเก็บเกี่ยวขาว การปลูกผักปลายฤดูแตเดิมอาศัยความชื้นในดิน หรือบริเวณใกลลําหวย การปลูก
ผักโดยใชน้ําจากสระ เปนกิจกรรมใหมที่เริ่มทําภายหลังไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนาจาก สปก. 
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แมปริมาณน้ําจะมีเพียงพอเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแลง แตเกษตรกรตองเผื่อปริมาณน้ําสําหรับสัตวเล้ียง 
และปลาธรรมชาติ ตลอดจนใชอุปโภค ดังนั้น เกษตรกรจึงตองจัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับสภาพ
น้ําและแรงงานครัวเรือน ตัวอยางใชน้ําในฤดูแลงอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การปลูกถั่วฝกยาว มะเขือ
เทศ พริก หอมแบง และผักชี ของเกษตรกร F2 และ F3 ซึ่งใชพื้นที่ปลูกผักชวงเดือนธันวาคม-มีนาคม รวม 
0.25-0.5 ไร ปลูกผักหมุนเวียนเพื่อใหไดผลผลิตตอเนื่องหลายเดือนดวยแรงงานครัวเรือนละ 2 คน ใชน้ํา
โดยวิธีสูบน้ํารดดวยสายยาง ดังนั้น พื้นที่ปลูกผักจึงอยูไกลจากสระได ขอบสระปลอยโลงเพื่อใหโคเดินลง
ไปกินน้ําได รายไดจากการปลูกผักฤดูแลงของเกษตรกร F2 สูงถึง 19,066 บาท แตคิดเปนเพียงรอยละ 
17 ของรายไดรวมของครัวเรือน สําหรับ F3 มีรายไดจากการปลูกผัก 9,827 บาท แตมีรายไดจาก
นอยหนา 21,709 บาท ทั้งนี้นอยหนาเปนไมผลดั้งเดิมของเกษตรกร F3 เดิมปลอยตามธรรมชาติ ตอมา
เกษตรกรเรียนรูวิธีตัดแตงกิ่ง ใหปุย และใหน้ําชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ทําใหสามารถผลิต
นอยหนาพันธุพื้นเมืองที่มีผลโต และมีระยะการใหผลผลิตยาวนานกวาเดิม โดยเก็บเกี่ยวชวงเดือน
มกราคม-กันยายน ประกอบกับเกษตรกรนําผลผลิตไปขายที่ตลาดใน อ.เมืองขอนแกน ดวยตนเอง จึงมี
รายไดเพิ่มสูงขึ้น คา DI และ RTD ของเกษตรกร F2 อยูในระดับดี และปานกลาง ที่ 0.39 และ 0.37 
ตามลําดับ สวนเกษตรกร F3 มีคา DI สูงถึง 0.65 เพราะมีชนิดพืชที่หลากหลายทั้งผัก ไมผลและปลา มี
คา RTD 0.33 โดยมีสัดสวนรายไดจากการใชสระน้ําในฤดูแลงที่ผลิตแบบผสมผสาน ประมาณรอยละ 22 
ของรายไดครัวเรือนรวม (ตารางที่ 3 และ 4) 

สําหรับเกษตรกร F1 มีความสนใจผลิตผักและไมผล แตเนื่องจากมีแรงงานเพียงคนเดียว จึง
จํากัดเพียงปลูกผัก 0.14 ไร ไมผล (นอยหนา) 0.5 ไร ชวงฤดูแลง ป 2550 เกษตรกรมีความจําเปนตอง
ติดตามสามีไปทํางานนอกพื้นที่บางชวงจึงไมไดผลเต็มที่ อยางไรก็ตามเกษตรกรสามารถเลี้ยงเปดไก
พื้นบานไดมากเพราะที่นามีไฟฟา มีผูสูงอายุเฝาที่นาประจํา จึงมีรายไดกิจกรรมฤดูแลงเพียง 3,680 บาท 
หรอืรอยละ 4 ของรายไดเกษตรของครัวเรือน ซึ่งไดจากการขายมะเขือเทศ หอมแบง ผักชี ไกและเปด
พื้นบาน แมจะเปนเงินจํานวนนอย แตกระจายไปทั่วทุกชนิดเทาๆ กัน ทําให F1 มีคา RTD สูงถึง 0.75 แต
คา RTD ในแตละเดือนต่ําเพียง 0.12 ซึ่งหมายความวารายไดนอยและคอนขางกระจุกตัว  

ตารางที่ 3 ที่ดิน แรงงานและ ปริมาณน้ําสระประจําไรนา 

เกษตรกร 
พื้นที่ 
(ไร) 

แรงงานเต็ม
เวลา (คน) 

จํานวน
สระ 

ขนาดความจ ุ
(ลบ.ม./สระ) 

กิจกรรมหลักม่ีเกี่ยวของกับการใชสระ
น้ํา ในฤดูแลง (ไร) 

F1 58.5 หญิง 1 3 2,274 มะเขือเทศ (0.14 ไร) เปด ไก นอยหนา 
F2 10 ชาย 1 หญงิ 1 1 2,520 ถั่วฝกยาว ผักสวนครัว (0.25 ไร) 
F3 51 ชาย 1 หญงิ 1 1* 6,955* มะเขือเทศ พริก ถั่วฝกยาว (0.5ไร)

นอยหนา (4ไร) 
F4 30 ชาย 1 2 1,392 ขาวโพดหวาน (0.25 ไร) 
F5 33 ชาย 1 2 3,144 โคเนื้อ 10 ตัว กระบือ 2 ตัว 

ที่มา: จากการสํารวจ     * สระน้ํา 3 สระเช่ือมเปนสระเดียวกัน 
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ตารางที่ 4 ระดับผสมผสาน รายไดและการกระจายตัว และแรงงาน   

เกษตรกร ระบบการผลิต 
คา 

DI 

คา 

RTD 

แรงงาน 

(คน) 

รายไดจาก

การใชสระ 

(บาท/ป) 

ปริมาณนํ้า

จากสระ 

(ลบ.ม) 

สัดสวนรายไดจาก

กิจกรรมใชสระนํ้า:

รายไดเงินสดรวม 

F1 ผัก สัตวปก 0.75 0.12 1 4,424 88 4% 

F2 ผัก  0.39 0.37 2 19,066 114 17% 

F3 ผัก ไมผล ปลา 0.65 0.33 2 31,536 248 22% 

F4 ขาวโพดหวาน 0 0.027 1 4,260 8 24% 

F5 โคเนื้อ ปลา 0.52 0.025 1 46,715 54 100% 

ที่มา: การสํารวจ 
 

เกษตรกร F5 เปนตัวอยางของการจัดการฟารมอยางงาย ใชทุนมากกวาแรงงาน โดยลอมร้ัว
ที่ดินแปลงที่มีสระน้ําเพื่อเล้ียงสัตว ไมปลูกพืชลมลุก เปดพื้นที่โลงใหสัตวเล้ียงเดินลงไปดื่มน้ํา โดยไม
ตองเฝา ระบบนี้ประหยัดแรงงานแตใหผลตอบแทนสูง ป 2550 มีรายไดจากการขายโคถึง 27,000 บาท 
และกระบือ 15,000 บาท มีรายไดจากการผสมพันธุสัตว รวม 4,000 บาท รายไดจากปศุสัตวเปนรายได
เงินสดทางการเกษตรแหลงเดียว มีคา DI 0.52 แตมีคา RTD เพียง 0.025 เนื่องจากเกษตรกรขายสัตว
เพียงสองครั้งในรอบป  

การใชน้ําและแรงงานสัมพันธโดยตรงกับกิจกรรมปลูกพืชและรายได เกษตรกร F4 ใชน้ําจาก
สระสูงสุดที่ 248 ลบ.ม. เพื่อปลูกผักในฤดูแลง และใหน้ํานอยหนาชวงตัดแตงกิ่ง และสูบน้ําตกกลา ป 
2550 รายไดจากกิจกรรมใชสระน้ําสูงสุดที่ 31,536 บาท รองมาไดแกเกษตรกร F2 ซึ่งเนนการปลกู
ถั่วฝกยาว และมะเขือเทศ ชวงฤดูแลง (ธ.ค.-เม.ย.) และกลางฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.) รวมทั้งสูบตกกลาปกดํา 
ปริมาณน้ําสระที่สูบใชรวม 114 ลบ.ม. สรางรายได 19,000 บาท และมีการกระจายตัวของรายไดดี 
สําหรับเกษตรกร F1 ใชน้ําสระตลอดปเพียง 88 ลบ.ม. เพื่อปลูกผักเล็กนอยและเลี้ยงไกบาน ไมไดสูบน้ํา
ทํานาเพราะทํานาหวานและฝนดีชวงปลายฤดู เกษตรกรที่ใชน้ํานอยที่สุดคือ F3 ใชน้ําสระ 8 ลบ.ม. ปลูก
ขาวโพดหวานเพียง 2 งาน ดวยแรงงานคนเดียว ไมไดสูบทํานาเพราะปลูกขาวไร น้ําที่เหลือในสระเลี้ยง
ปลาธรรมชาติเพื่อบริโภค และใหญาติซึ่งเลี้ยงโคในที่ขางเคียงนําโคมาดื่มน้ํา เกษตรกร F5 เล้ียง โค 8 ตัว 
และกระบือ 2 ตัว ใหเดินลงสระดื่มน้ําทุกวัน และสูบน้ําตกกลาเทานั้น จึงใชน้ําสระไปเพียง 54 ลบ.ม. 
รายไดจากปศุสัตว กวา 43,200 บาท ที่เหลือ 3,515 บาท ไดจากการขายกบ และปลา (ตารางที่ 4) ทั้งนี้
เกษตรกรทุกรายปลูกขาวไดเพียงพอกับความตองการของครัวเรือน ในปที่ศึกษามีเพียงเกษตรกร F4 ขาย
ขาวในเดือนมิถุนายน เปนเงิน 5,700 บาท ซึ่งไมไดนํามาพิจาณาในการวิเคราะหคา DI และ RTD 

จากการวิเคราะหปริมาณน้ําที่ใชตลอดป พบวา มีเกษตรกรรอยละ 50 ใชน้ําจากสระในชวงฤดู
แลง (พ.ย.-เม.ย.) อีกรอยละ 40 ใชชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ซึ่งเปนชวงปกดํา ที่เหลือรอยละ 10 
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กระจายใชระหวางป การใชน้ําในปริมาณที่ไมมากทําใหสระประจําไรนามีน้ําคงเหลือตลอดป แมระดับ
น้ําจะระเหยไปในฤดูแลง ประมาณ 5 มม./วัน โดยระดับน้ําลดต่ําสุดในเดือนเมษายน และจะเริ่มรับน้ํา
ใหมในฤดูฝนถัดไป จนถึงระดับสูงสุดเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้การปลูกพืชฤดูแลงส้ินสุดในเดือนเมษายน
ตอเนื่องถึงพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงที่อากาศรอนจัด แมจะมีน้ําเกษตรกรก็ไมปลูกพืชผัก รายไดจาก
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสระในเดือนดังกลาวจึงเหลือเพียงกลวยอยางเดียว 

สรุป/เสนอแนะ 
สระน้ําประจําไรนาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดตามสภาพครัวเรือน และความสนใจของ

เกษตรกร ดังจะเห็นไดจากการศึกษาระบบการใชสระน้ําประจําไรนาของเกษตรกร จํานวน 5 ราย ใน  
จ.ขอนแกน เกษตรกรทําการเพาะปลูก เล้ียงสัตว ใชแรงงานเทาที่มีอยูในครัวเรือน อาศัยน้ําจากสระ
ประจําไรนาที่ไดรับการสนับสนุนจากทางราชการ พบวา เกษตรกรทุกรายใชน้ําเพื่อการปลูกพืชเพิ่มเติม
จากที่มีอยูในระบบเดิม เพิ่มความผสมผสานการผลิตพืช ไมผล และสัตวในระบบ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาเรื่องทฤษฎีใหม: การจัดการน้ําและดินเพื่อการเกษตร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (2543) การ
กระจายตัวของรายไดจากการเพาะปลูกดีขึ้น ยกเวนเกษตรกรที่เล้ียงโคเนื้อเทานั้น ที่รายไดสูงแตกระจุก
ตัว และพบในรายที่พอมีเงินทุน เกษตรกรตองวางแผนการผลิตพืชตลอดปใหสอดคลองกับปริมาณน้ํา
และแรงงาน อยางไรก็ตาม การใชน้ําเพื่อปลูกพืชอื่นนอกเหนือจากการใชเสริมในนาขาวพบวา ระดับการ
ผลิตโดยเฉพาะผักฤดูแลงและไมผล ตองมีแรงงานหลักอยางนอย 2 คนขึ้นไป ซึ่งแตกตางจาก นงนุช 
(2550) ที่ศึกษาการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร ภายใตโครงการแหลงน้ําในไรนาใน จ.ขอนแกน ซึ่ง
ไมพบความแตกตางของการใชสระน้ํากับจํานวนแรงงาน เกษตรกรบานหนองแซงที่มีแรงงานจํากัดเลือก
เล้ียงปศุสัตวเปนหลัก สําหรับเกษตรกรที่ไมมีทุนเลี้ยงสัตว หากเปนแรงงานชายเลือกปลูกพืชระยะสั้นที่มี
ระยะเก็บเกี่ยวที่ยืดหยุน หากเปนสตรีที่มีแรงงานคนเดียวเลือกปลูกผักในปริมาณที่พอเหมาะกับแรงงาน 
ใชน้ําปรับปรุงไมผล เล้ียงไกพื้นบาน ซึ่งขายไดตลอดป สําหรับเกษตรกรชายที่มีทุนเลี้ยงปศุสัตว พบวา 
การมีสระน้ําประจําไรนาชวยใหการเลี้ยงสัตวสะดวกขึ้น เพราะสัตวมีแหลงน้ําดื่มตลอดป สามารถลอม
ร้ัวและปลูกหญาเสรมิ โคกระบือใชน้ํานอยกวาพืชผัก ใหรายไดสูง แมการกระจายรายไดระหวางปจะไม
ดีเทาที่ทําเกษตรผสมผสาน สําหรับระดับน้ําในสระขนาดมาตรฐานมีเพียงพอใหใชไดตลอดป หาก
ปริมาณน้ําฝนปกติที่ 900-1,000 มม./ป ทั้งนี้การปลูกพืชฤดูแลงชวยสรางรายไดเงินสดแกครอบครัว  
รอยละ 17-25 ของรายไดเงินสดรวมทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีปลาเปนแหลงอาหาร ซึ่งไมไดนํามา
พิจารณาในที่นี้ หากเกษตรกรผลิตพืชผักไมผลในระดับครวัเรือน อาศัยน้ําและแรงงานเทาที่มี ปริมาณ
สินคาจะพอเหมาะกับตลาดในทองถิ่น และถือเปนระดับการผลิตแบบพอเพียงที่เหมาะสมสําหรับ
เกษตรกรรายยอย อยางไรก็ตามหากมีเกษตรกรสนใจผลิตผักฤดูแลงมากขึ้น หรือบางรายมีปริมาณน้ํา
มากพอและจางแรงงานขยายการปลูกเชิงการคามากขึ้น จําเปนจะตองหาตลาดผักผลไมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากตลาดภายในชุมชน ดังนั้นสวนราชการที่สงเสริมใหมีสระน้ําประจําไรนาควรที่จะศึกษา
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เรื่องตลาดรองรับ เพราะเมื่อสระน้ําประจําไรนากระจายไปมาก ปริมาณผลผลิตผักไมผลนาจะขยายตัว 
ทั้งนี้การเรงพัฒนาเครือขายการตลาดจะเปนแนวพัฒนาขั้นที่ 2 ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม ซึ่งให
ความสําคัญเรื่องการรวมกลุมผูผลิต และการเชื่อมกับตลาดเพื่อใหระบบการผลิตเกษตรแบบพอเพียงนี้มี
ความยั่งยืน   
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