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The main aim of this thesis is to study internal and external factors which determine the 
changing patterns of agricultural production in the middle Mun river basin from 1957 onward. The 
selected area for case study includes Buri Rum, Surin and Si Sa Ket, chosen on the ground of their 
uniqueness as a predominantly rice – growing area. This fact differentiates this area from the other 
production areas in the northeastern region where a main crop is glutinous rice. 

The result of the study shows that, after A. D. 1957, the most important external factor 
that underlined change in the agricultural economy of the area understudy were the inroad of 
capitalism and the state’s policy on economic development. Internal factors included the traditional 
form of agricultural economy, population growth and the availability of agricultural land. As soon as 
the main objective of agricultural development focused on marketing economy, the rural community 
in these three provinces were encouraged to expand their output in keeping with market demand. As 
a result, more capital was needed to acquire new technology such as seeding, fertilizes, insecticide, 
tractor and other labour-saving machineries. At the same time, the value of their output was 
determined by market machanism. The expansion of marketing economy in rural production opened 
these rural production areas to capitalist and entrepreneurs from outside who could take advantage 
of governmental policy. Within the rural community, unequal distribution of income occurred and 
influenced the stratification of society. Furthermore, the fact that production capital increased due to 
the use of modern technology  while price constantly fluctuated increased the risk of farmers towards 
indebtedness. Finally, the changing patterns of agricultural production had had important effect on 
the socio-economic and cultural patterns of the rural community within the area understudy, as well 
as having an adverse  effect on ecology of the middle Mun river basin.  
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มาใชไดอยางสะดวก ขอบคุณกําลังใจและการเปนเพื่อนรวมเดินทางตลอดเวลาของการเรียน
ปริญญาโทจากเพื่อนรวมรุน รุนพี่ รุนนอง สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษาทุกคน   

ขอบคุณเพื่อนกลุมเลิ้ง สําหรับความรัก กําลังใจ และมิตรภาพ ที่มีใหกันเสมอ ขอบคุณ
คุณพริ้ม  คุณปน  คุณน้ําปาย  คุณสายน้ํา  คุณตนหญา ที่คอยอยูเคียงขางเวลาที่เหนื่อยลา  

ขอขอบพระคุณ “ชาวนา” ตนเรื่องของงานวิทยานิพนธฉบับนี้ ที่ไดเสียสละหยาดเหงื่อ 
แรงกายปลูกขาวเลี้ยงคนทั้งประเทศมาตั้งแตคร้ังอดีต 

ขอขอบคุณสําหรับผูที่ใหความชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ทั้งที่ไดเอยนาม
และไมไดเอยนามอีกครั้ง  ผูศึกษาจะระลึกถึงน้ําใจและความชวยเหลือของทุกทานไวตลอดไป 

 สุดทายนี้ ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธฉบับนี้เปนความรับผิดชอบของผูศึกษา   
เพียงผูเดียว 
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บทที่ 1

บทนํา

ความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the problems)
เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมเคยมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปน

อันดับแรก  ถึงแมในปจจุบันสัดสวนรายไดของเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมมีไมมากเทากับเศรษฐกิจ
ภาคอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมหรือบริการ แตภาคเกษตรกรรมยังคงทําหนาที่เปนแหลงผลิตอาหาร
เพื่อเลี้ยงดูประชากรและปอนวัตถุดิบใหแกตลาดโลก  แหลงผลิตทางเกษตรกรรมที่สําคัญของไทย
กระจายอยูตามภาคตางๆ ของประเทศ อาทิ ลุมแมน้ําเจาพระยาในภาคกลาง ลุมน้ํามูล – ชี ใน
แองโคราช และโดยเฉพาะลุมน้ํามูล ซึ่งเปนลุมน้ําที่ผูศึกษาใหความสนใจในการศึกษาในครั้งนี้

ผูศึกษาไดเลือกพื้นที่ลุมน้ํามูลเนื่องจากเปนลุมน้ําหลักของแองโคราช มีพื้นที่ 69,701
ตารางกิโลเมตร หรือ 43,563,125 ไร ครอบคลุม 10 จังหวัดในภาคอีสาน1 หากพิจารณาตาม
สภาพภูมิศาสตรและพื้นฐานทางวัฒนธรรม สามารถแบงลุมน้ํามูลออกเปนมูลตอนบน ตอนกลาง 
และตอนลาง ลุมน้ํามูลตอนบนเปนที่กระแสน้ําไหลเชี่ยว มีตลิ่งสูงชัน ทําใหบริเวณทั้งสองฝงของ
แมน้ําไมสามารถใชทําการเกษตรได สวนลุมน้ํามูลตอนลางพื้นที่ตรงปากแมน้ําจะเต็มไปดวยเกาะ
แกง  ขณะที่ลุมน้ํามูลตอนกลางเปนที่ราบลุมขนาดใหญ อยูตรงกึ่งกลางของลุมน้ํา ลักษณะเฉพาะ
ดังกลาวนาจะมีสวนทําใหบริเวณลุมน้ํามูลตอนกลางเหมาะแกการเพาะปลูกสามารถขยายพื้นที่
ทําการเกษตรไดมากกวาบริเวณตอนบนและตอนลาง อีกทั้งเอื้อตอการตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้จึงมีการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ ไดแก กูย เขมร ไทย - ลาว ทําใหพื้นที่นี้มีพัฒนาการ
ดานเกษตรกรรมมานาน

                                                
1 การแบงขอบเขตลุมน้ํามูลของแตละหนวยงานแตกตางกัน งานศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลจาก 2 แหลง

อางอิง ไดแก โครงการศึกษาขอมูลและศักยภาพการพัฒนาลุมน้ํามูล ของ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และ บทความเรื่อง “ลักษณะภูมิศาสตรของลุมน้ํามูล” ของ เผดิมศักดิ์  ปอศรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะวิศวกรรมศาสตร, โครงการศึกษาขอมูลและศักยภาพการพัฒนาลุมน้ํามูล : ราย
งานฉบับสุดทาย เลม 1 : รายงานหลัก ( ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537 ) ; เผดิมศักดิ์ ปอศรี, “ลักษณะ
ภูมิศาสตรของลุมน้ํามูล,” วารสารภูมิศาสตร 4,3 ( พฤศจิกายน 2522 ).
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การเปลี่ยนแปลงวิถีผลิตภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางมีสวนสัมพันธกับ
เศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด จากการศึกษาของ Ingram เร่ือง “Economic Change in 
Thailand 1850 – 1970” แสดงสถิติปริมาณการสงออกขาวเจาจากอีสานในป พ.ศ. 2478 มี
ประมาณรอยละ 20 ของปริมาณสงออกทั้งหมด2 อาจอนุมานไดวาจํานวนขาวเจาที่สงไปจาก
อีสานนั้นเปนขาวเจาจากบริเวณลุมน้ํามูลตอนกลาง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่กลุมคนมีวัฒนธรรมการ
บริโภคขาวเจา ขณะที่พื้นที่อ่ืนๆ ของอีสานบริโภคขาวเหนียว แมสมัยนั้นยังเปนการปลูกเพื่อ
บริโภคและขายสวนที่เหลือออกสูตลาดเทานั้น การเปลี่ยนแปลงวิถีผลิตเพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อ
ขายปรากฎอยางชัดเจนในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา  เนื่องจากรัฐมี
นโยบายพัฒนาดานเศรษฐกิจและเนนที่การพัฒนาเกษตรกรรมเปนสําคัญ  รัฐไดวางนโยบาย
พัฒนาดานเกษตรกรรมในภาคอีสานเพื่อใชเปนแหลงผลิตสินคาทางการเกษตรสําหรับสงออก 
และตอบสนองความตองการอาหารของประชากรที่เพิ่มข้ึน

กอปรกับสถานการณโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เกิดการแผขยายของ
ลัทธิคอมมิวนิสม พื้นที่อีสานเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเผยแผลัทธิดังกลาว ทําใหรัฐใหความ
สนใจพื้นที่ภาคอีสานมากยิ่งขึ้น รัฐไดจัดสรรงบประมาณการพัฒนามายังภาคอีสานเปนจํานวน
มากโดยเรงขยายสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทถนน เขื่อน มายังภาคอีสาน เพื่อประโยชนทาง
ยุทธศาสตร ขณะเดียวกันสาธารณูปโภคพื้นฐานดังกลาวมีสวนชวยสงเสริมและขยายการผลิตทาง
เกษตรอยางมาก  กลาวไดวา ระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนไป นโยบายการพัฒนาของรัฐ
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในภาคอีสานและลุมน้ํามูลตอนกลาง

การเปลี่ยนแปลงดานเกษตรกรรมในภาคอีสานเริ่มจากการสงเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจประเภทพืชไร รัฐไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ผลจากการ
พัฒนาของรัฐทําใหเกิดการขยายตัวของกลุมทุนภายนอก เกิดการลงทุนในภาคเกษตรกรรมขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรมดังกลาวสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและระบบ
นิเวศนของอีสานอยางกวางขวาง ขณะที่พื้นที่อ่ืนๆ ของภาคอีสานไดปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจประเภทพืชไร พื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง เนน 3 จังหวัดที่ศึกษาเปนพื้นที่ที่เปล่ียนแปลงวิถี
การผลิตขาวเจาจากการผลิตเพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อขายแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจประเภท  

                                                
2 Ingram, James C, Economic Changes in Thailand 1850 – 1970 (Singapore : Oxford 

University Press, 1971), 47.
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พชืไร  คาํถามทีน่าสนใจ คอื ปจจยัใดทีท่าํใหเศรษฐกจิพืน้ถิน่ของลุมน้าํมลูตอนกลาง คอื ขาวเจา ได
เปลีย่นสถานะเปนพชืเศรษฐกจิแทนทีจ่ะเปนพชืไรเชนพืน้ทีอ่ื่นๆของภาคอสีาน และการเปลีย่นแปลงวถิี
การผลติขาวเจาเพือ่ขายแทนเพือ่ยงัชีพไดสงผลกระทบตอพืน้ทีลุ่มน้าํมลูตอนกลางอยางไร

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางที่
ผานมามีแนวทางศึกษา 2 แนวทาง ไดแก การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจลุมน้ํามูลที่เปนผล
จากการขยายเสนทางรถไฟ ตั้งแตนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี ผูศึกษาไดใชขอบเขตของการสราง
ทางรถไฟเปนขอบเขตแบงพื้นที่ลุมน้ํามูล เปนลุมน้ํามูลตอนบน ไดแก นครราชสีมา บุรีรัมย และลุม
น้ํามูลตอนลาง ไดแก สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี นอกจากนี้การศึกษาเนนสินคาที่มีความ
สําคัญทางเศรษฐกิจภายหลังจากการขยายเสนทางรถไฟ เชน ขาว และสุกร ไดแก งานของชุมพล 
แนวจําปา เร่ือง “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบน พ.ศ. 2443 – 2468” 
(2529)  วิลาศ โพธิสาร เร่ือง “รถไฟกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนลาง
ระหวาง พ.ศ. 2468-2484” (2536) ปราณี วรรณปะเก เร่ือง “การผลิตขาวในบริเวณลุมแมน้ํามูล
ระหวาง พ.ศ. 2489-2516” (2537) และวิทยา นนทนภา เร่ือง “การผลิตและการคาสุกรในบริเวณ
ลุมแมน้ํามูลตอนลางระหวาง พ.ศ. 2469 – 2484” (2541) จะเห็นวางานที่ศึกษาโดยใชขอบเขต
ลุมน้ํามูลนี้ ยังคงเนนชวงเวลากอนป พ.ศ. 2500 เปนหลัก และเปนงานศึกษาที่ขยายจากงานของ
ชุมพล ซึ่งมีกรอบแนวคิดเดียวกัน คือ การขยายเสนทางรถไฟไปยังลุมน้ํามูลทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงทางเศรษฐกิจข้ึน  เปนตน

อีกแนวทางศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่เปนผลมาจากนโยบายการพัฒนา
ของรัฐ  สวนใหญเปนงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงทศ
วรรษ 2520 – 2530 วิธีการศึกษาเปนลักษณะการใชหลักฐานประเภทเอกสารประกอบกับการลง
เก็บขอมูลในพื้นที่ศึกษาเพียงชวงเวลาสั้นๆ ขอบเขตการศึกษาเปนกรณีศึกษาระดับหมูบาน ทั้งนี้
จากสถานการณทางวิชาการในชวงเวลาดังกลาว เปนชวงที่เนนใหความสําคัญกับพื้นที่ชนบท งาน
วิจัยจึงจะไดรับการสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ของตางประเทศเปนหลัก

เนื้อหาของงานวิจัยชี้ใหเห็นผลกระทบที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรมจาก
นโยบายสงเสริมการเกษตรกรรมของรัฐที่ทําใหเกษตรกรประสบกับปญหาภาวะเสี่ยงตอการผัน
ผวนของราคาผลผลิต  รายไดและหนี้สิน ตัวอยางงานที่ศึกษา เชน ณรงค  หุตานุวัตร และคนอื่นๆ
เร่ือง “ตัวจํากัดทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีตอการผลิตทางเกษตรที่อาศัยน้ําฝนของภาคตะวัน
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ออกเฉียงเหนือตอนลาง” (2525) สุวิทย ธีรศาศวัต และคนอื่นๆ เร่ือง “รายงานวิจัยการเปลี่ยน
แปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน” (2533)  เปนตน

การศึกษาของทั้งสองกลุมขางตนเปนการศึกษาที่เนนเฉพาะปจจัยภายนอกที่สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภายในพื้นที่ที่ศึกษาแตไมไดชี้ใหเห็นปจจัยภายใน นอกจากนี้ ขอบเขต
การศึกษาที่มองระดับหมูบานและระดับลุมน้ํามูลเปนการศึกษาที่ใหความสําคัญกับพื้นที่ระดับ  
มหภาคและจุลภาคแยกสวนกัน และยังขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศกับการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นถิ่น

งานศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพื้นถิ่นหลังจากรัฐมีนโยบาย
พัฒนาดานเกษตรกรรมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับตางๆ ทั้งนี้ไดเลือกพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง กรณี
ศึกษา 3 จังหวัดคือ บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ เปนขอบเขตการศึกษา เนื่องจากมีระบบนิเวศน
และพัฒนาการของกลุมวัฒนธรรมที่หลากหลาย เปนบริเวณที่มีวัฒนธรรมการผลิตขาวเจาที่
สําคัญของภาคอีสานที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสัมพันธกับเศรษฐกิจของรัฐมาโดยตลอด และได
เร่ิมการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนไป เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตขาวเจาจาก
เพื่อยังชีพเปนเพื่อขายอยางชัดเจน เศรษฐกิจพื้นถิ่น คือ ขาวเจาไดเปลี่ยนเปนพืชเศรษฐกิจที่
สัมพันธกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐและภูมิภาค จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต            
ดังกลาวสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และระบบนิเวศน

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  (Goal and objective)
1.ศึกษาเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางตั้งแต พ.ศ. 2500 ศกึษา

เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ
2.ศึกษาปจจัยภายในและภายนอกที่มีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาค

เกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางตั้งแต พ.ศ. 2500
3.ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในดานสังคม        

วัฒนธรรม  และระบบนิเวศน ในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางตั้งแต พ.ศ. 2500

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5

สมมติฐานของการศึกษา  (Hypothesis to be tested)
การพัฒนาดานเกษตรกรรมของรัฐต้ังแต ป พ.ศ. 2500 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน

เกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางอยางรวดเร็ว เปาหมายการผลิตเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อ  
ยังชีพเปนการผลิตเพื่อขาย สงผลใหคนในพื้นที่ไดปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ขอบเขตของการศึกษา  (Scope or delimitation of the study)
การศึกษา เร่ือง “เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง ตั้งแต พ.ศ. 

2500 : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ”  เร่ิมศึกษาต้ังแต พ.ศ. 2500 เนื่องจาก 
รัฐมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาดานเกษตรกรรมเพื่อเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ทําใหมีการ
กําหนดแผนการพัฒนาเกษตรกรรมเปนรูปธรรมข้ึน เกษตรกรในพื้นที่ไดเปล่ียนวิถีการผลิตจากการ
ผลิตเพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อขาย เขาสูกลไกของตลาด และตอบสนองตอการบริโภคที่เพิ่มมาก
ข้ึน อีกทั้งยังเปนการวางพื้นฐานภาคเกษตรกรรมใหมในระดับภูมิภาค นําความเปลี่ยนแปลงมาสู
สังคมเกษตรในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางและสงผลกระทบตอระบบนิเวศนวัฒนธรรมจนถึงปจจุบัน

งานศึกษาสิ้นสุดที่ป พ.ศ. 2539 ปสุดทายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2530 – 2539) เนื่องจาก พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ไดสงผลกระทบตอภาค
เศรษฐกิจอ่ืนๆ รวมถึงภาคเกษตรกรรมเปนอยางมาก และสงผลตอการปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544)  ดังนั้น ตั้งแต พ.ศ. 2540 เปนตนมา นับเปนการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางที่สําคัญที่สามารถยกเปน
ประเด็นศึกษาไดอีกชวงเวลาหนึ่ง

เวลาที่ใชในการวิจัย
ประมาณ  2 ป  จะเริ่มงานศึกษาตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547  และเสนอวิทยา

นิพนธภายในเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2549

วิธีการศึกษา
ข้ันตอนการศึกษาของวิทยานิพนธฉบับนี้ ข้ันตอนแรกเปนการเก็บขอมูลและจัดการ  

ขอมูล เนื่องจากชวงเวลาที่ศึกษาเริ่มตนในป พ.ศ. 2500 เปนยุคของการพัฒนาประเทศ จึงมีงาน
ศึกษาของสาขาวิชาตางๆ และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกษตรกรรมหลากหลาย 
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การเลือกขอมูลจึงตองพึงระวังขอจํากัดของเอกสารแตละประเภทและสาขาวิชา ขอมูลที่ใชเปน   
ขอมูลของหนวยงานราชการและพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก แผนพัฒนาฯ ฉบับตางๆ เนนที่การพัฒนา
เกษตรกรรม สํามะโนเกษตร การสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร  สถติกิารใชทีด่นิ  สถติกิาร
เกษตรประเทศไทย  รายงานการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิ  การถอืครองทีด่นิทาํการเกษตร การถอืครองทีด่นิ
เพือ่การเกษตรของประเทศไทย  ขอมลูหมูบาน เปนตน การเกบ็ขอมลูและนาํขอมลูมาใชในการศกึษา 
แบงเปน 2 กลุม คอื

กลุมแรก เปนขอมูลเอกสารหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกษตรกรรม ทั้ง
สวนของเอกสารสถิติ และนโยบายของรัฐ  ขอมูลของกลุมนี้ แบงยอยเปน 2 ระดับ คือ ขอมูลระดับ
ประเทศ และขอมูลระดับจังหวัด ขอจํากัดของขอมูลสวนนี้ คือ หนวยงานที่รับผิดชอบสํารวจสถิติ
ดานเกษตรกรรรม รวมถึงสถิติที่นํามาเปนตัวอยางในงาน มีหลายหนวยงาน และมีวิธีการจัดเก็บ
ขอมูลแตกตางกัน ทั้งนี้การนําขอมูลสถิติมาใชจึงตองพิจารณาถึงเงื่อนไขของการจัดเก็บขอมูลของ
แตละหนวยงาน  สวนของนโยบายพัฒนาภาคเกษตรกรรม พิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนหลัก แตเนื่องจากนโยบายของแผนพัฒนาฯและผลการดําเนินงานใหเพียงภาพ
รวมไมไดเนนเฉพาะ 3  จงัหวดัทีศ่กึษาอยางชดัเจน จงึตองพจิารณาแผนพฒันาจงัหวดัประกอบดวย

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แบงเปน 2 แผน คือ แผนคําของบประมาณ เปนแผนที่
จังหวัดเสนอของบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจําประบุพื้นที่และการใชเงินงบประมาณอยาง
ชัดเจน เพื่อยืนยันการใชงบประมาณแตละป แตขอจํากัดของขอมูลแผนพัฒนาจังหวัด คือ หนวย
งานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดไมไดจัดเก็บแผนพัฒนาจังหวัดแตละปไว ผูศึกษาไม
สามารถสืบคนขอมูลแผนพัฒนาจังหวัดยอนหลังของ 3 จังหวัดนี้ไดซึ่งเปนอีกปญหาที่สําคัญของ
ขอมูลหนวยงานราชการ ป  พ.ศ. 2547  ไดเปลีย่นจากแผนพฒันาจงัหวดัเปนแผนยทุธศาสตรจงัหวดั

ความแตกตางระหวางแผนพัฒนาจังหวัดและแผนยุทธศาสตรจังหวัด คือ การจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดในชวงกอนที่จะเปลี่ยนเปนแผนยุทธศาสตรจังหวัดในปจจุบัน ไมมีระบบติดตาม
หรือเครื่องชี้วัดความสําเร็จ อีกทั้งงบประมาณขึ้นอยูกับงบประมาณของกรม ขณะที่แผนยุทธ
ศาสตรจังหวัด มีระบบการติดตามผล มีการชี้วัดความสําเร็จ มีงบประมาณของแตละจังหวัด ทั้งนี้ 
งบประมาณแบงเปน 2 สวน  คือ หากเปนโครงการใหญๆ จะของบประมาณผานกรม อีกสวนเปน
งบประมาณจัดสรรใหตามโครงการยุทธศาสตรของจังหวัดนั้นๆ 3

                                                
3 ขอมูลสวนนี้ ไดจากการสอบถามเจาหนาที่กลุมงานยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร
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จากขอจํากัดของแผนพัฒนาฯ และแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานนโยบายการพัฒนาของรัฐ ผูศึกษาใชขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรมในจังหวัดที่ศึกษา และใชขอมูลระดับหมูบานเพื่อพิจารณาถึงผล
การดําเนินการโครงการของหนวยงานรัฐในจังหวัดที่ศึกษา ขอมูลหมูบานจึงนํามาใชเพื่อตรวจสอบ
และวิเคราะหรวมกับขอมูลแผนพัฒนาฯ แผนพัฒนาจังหวัด แผนของหนวยงานตางๆ และขอมูล
สถิติอีกขั้นหนึ่ง

กลุมที่สอง ขอมูลระดับหมูบานจะใชเสริมขอมูลระดับจังหวัดและลุมน้ํามูลตอนกลาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น วิธีการทางประวัติศาสตร คือ การวิพากษ วิเคราะหขอมูลเอกสารเปนหลัก ดังนั้น    
ขอมูลจากการลงพื้นที่ (Action Research) ผูศึกษาไดใชขอมูลของแหลงขอมูลตางๆ ทั้งจากงาน
วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับจังหวัดที่ศึกษา คือ จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ  
ปญหาของขอมูลกลุมนี้ คือ งานศึกษาทุกชิ้นไมไดเนนไปที่เร่ืองเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในลุมน้ํา
มูลตอนกลาง และสวนมากไมไดศึกษาในแนวทางประวัติศาสตร ดังนั้น การคัดเลือกขอมูลจึงตอง
พึงระวังเรื่องของชวงเวลาของเหตุการณภายในพื้นถิ่น และระมัดระวังถึงขอจํากัดของหลักฐาน
ประเภทบอกเลาเนื่องจากขอมูลจากคําบอกเลาผูเลามักจะอิงชวงเวลาตามเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวเปนสําคัญ และบางครั้งมีความคลาดเคลื่อน และสัมภาษณตามคําถามจากประเด็นงาน
ของตนเปนหลัก ขอมูลของหมูบานที่ใชไดผานการกลั่นกรองจากผูวิจัยในงานนั้นๆแลว ดังนั้นการ
คัดเลือกขอมูลจากหมูบานตางๆ ผูศึกษาเนนขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ภาคเกษตรกรรมในลุมน้ํามูลตอนกลางเปนสําคัญ

ข้ันตอนหลังจากการจัดเก็บขอมูล ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหตามระเบียบวิธีวิจัยทาง
ประวัติศาสตรและนําเสนอตามแนวทางประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห รวมถึงการนําเสนอในรูปแบบ
ตาราง แผนภูมิกราฟ เพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมลุมน้ํามูลตอนกลาง
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
      1.ทําใหเขาใจพัฒนาการดานเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง

2.ทําใหเขาใจการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในลุมน้ํามูลตอนกลาง
จากกรณีศึกษา 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ มีสวนสัมพันธกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค และประเทศ
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3.ทําใหเขาใจผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาดานเกษตรกรรม ทั้งตอวิถีผลิต สภาพ
สังคม  ระบบนิเวศน  และดานตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง

แหลงขอมูล
1. หองสมุดปวย อ๊ึงภากรณ (คณะเศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
4. หอสมุดปรีดี พนมยงค  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
5. หองสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) มหาวิทยาลัยขอนแกน
6. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร และ หอสมุดวังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. หองสมุดศูนยมานุยวิทยาสิรินธร
8. ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรุงเทพฯ
10. ส่ืออิเล็กทรอนิกส
11. ขอมูลสัมภาษณเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ และบุคคลรวมสมัย

ขอตกลงเบื้องตน
การกําหนดขอบเขตศึกษาตามลุมน้ํา เพื่อใหมองเห็นลักษณะเฉพาะของวิถีชีวิตของ

กลุมคนที่สัมพันธกับระบบนิเวศน การปรับตัวของกลุมคนกับส่ิงแวดลอม จะเปนตัวกําหนด
ลักษณะเฉพาะของวิถีชีวิตของคนในแตละพื้นที่ นอกจากนี้ยังลุมน้ําหนึ่งๆอาจคาบเกี่ยวพื้นที่     
ปกครองหลายเขตดวยกัน เชนเดียวกับพื้นที่ลุมน้ํามูลซ่ึงเปนลุมน้ําขนาดใหญที่สุดของภาคอีสาน 
และมีความหลากหลายของวิถีชีวิตสัมพันธกับระบบนิเวศนในแตละสวนของลุมน้ํา ไมวาจะเปนลุม
น้ํามูลตอนตน ลุมน้ํามูลตอนกลาง และลุมน้ํามูลตอนปลาย  สวนของขอบเขตลุมน้ํามูลตอนกลาง
ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด ทําใหเกิดปญหาดานขอมูลที่จะนํามาใชวิเคราะห ผูศึกษาจึงไดเลือก
กรณีศึกษาขึ้นมาเพื่อใชเปนตัวแบบของพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพิเศษตางจากพื้นที่อ่ืนๆ ดังนั้น จึงเลือก
ศึกษาเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ

เกณฑการเลือกกรณีศึกษา 3 จังหวัด พิจารณาจาก 2 สวน ไดแก วัฒนธรรมและ 
สภาพภูมิศาสตร  สวนแรก ทั้ง 3 จังหวัดเปนบริเวณที่มีวัฒนธรรมผสมผสานกันระหวาง วัฒนธรรม
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กูย วัฒนธรรมเขมร และวัฒนธรรมลาว และเปนพื้นที่ที่มี 2 วัฒนธรรมแรกโดดเดนแตกตางจาก
สวนอื่นๆ ของลุมน้ํามูล และพื้นที่อ่ืนๆของภาคอีสาน นอกจากนี้ 2 กลุมวัฒนธรรมดังกลาวมีวัฒน
ธรรมการบริโภคที่แตกตางจากพื้นที่อ่ืน คือ วัฒนธรรมการบริโภคขาวเจา ทําใหมีการปลูกขาวเจา
เปนหลักตางจากพื้นที่อ่ืนของภาคอีสานที่ปลูกขาวเหนียว สวนที่สอง พื้นที่ 3 จังหวัดมีที่ตั้งอยูฝง
ขวาของแมน้ํามูล(โดยยึดหลักการหันหนาตาม การไหลของแมน้ํามูลออกแมน้ําโขง)ที่มีวิถีการผลิต
ขาวเจาตางจากพื้นที่ฝงซายของแมน้ํามูลซ่ึงมีวิถีการผลิตผูกพันกับการหาปลาและผลิตขาวเหนียว

ขอบเขตลุมน้ํามูลตอนกลางในการศึกษาครั้งนี้จึงหมายความเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดที่
ศึกษา ไดแก บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ

นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยการผลิต  หมายถึง  ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  ผูประกอบการ  รวมถึงเทคโนโลยีการ

ผลิต ประเภทเมล็ดพันธุขาว  ปุยเคมี  ยาฆาแมลง  และเครื่องทุนแรงทางการเกษตร
โครงสรางการผลิต หมายถึง องคประกอบสําคัญของการผลิต เชน ปจจัยการผลิตโดย

เฉพาะทุน  ระบบชลประทาน การแปรรูป และการตลาด เปนตน

อักษรยอ
กป.อพช. :   คณะกรรมการประสานงานองคกรเอกชนพัฒนาชนบท
กนข. :   คณะกรรมการนโยบายขาว
กชช. :   คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ
กสช. :   โครงการสรางงานในชนบท
ชสท.                      :   ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
ธกส. :   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ผสส. :   ผูส่ือขาวสาธารณสุข
พบก. :   โครงการฝกฝนดานพัฒนาบริการ
พอป. :   โครงการพัฒนาองคกรประชาชน
รพช. :   สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
สทก. :   โครงการสิทธิทํากิน
สปก. :   สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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อคส. :    องคการสินคา
อตก. :   องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
อพช. :   องคกรพัฒนาเอกชน
อพป. :   โครงการอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
อสม. :   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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บทที่ 2

เศรษฐกิจพื้นถิ่นลุมน้ํามูลตอนกลาง ในป พ.ศ. 2500

    ลุมน้ํามูลตอนกลางเปนบริเวณที่มีความแตกตางและมีลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร
และระบบนิเวศวัฒนธรรมที่มีผลตอการเพาะปลูก และการผลิตทางดานการเกษตร ซึ่งเปนรายได
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของบริเวณนี้ บทนี้จะศึกษาถึงสภาพภูมิประเทศและการดํารงชีวิตของกลุม
คนที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ โดยเนนไปที่การผลิตหรือเศรษฐกิจพื้นถิ่นในป พ.ศ. 2500 กอนที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากผลของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมของรัฐหลังจาก
ป พ.ศ. 2500 หรือการประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504  เปนตนไป  ทั้งนี้ไดแบง
ประเด็นศึกษาออกเปน 1) สภาพภูมิศาสตรของลุมน้ํามูลตอนกลาง  2) การตั้งถิ่นฐานและวิถีการ
ผลิตพื้นถิ่นในลุมน้ํามูลตอนกลาง และ 3) ความสัมพันธระหวางนโยบายรัฐที่สงผลกระทบตอชุม
ชนในลุมน้ํามูลตอนกลาง  ศึกษาเฉพาะ 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย  สุรินทร และศรีสะเกษ

สภาพภูมิศาสตรของลุมน้ํามูลตอนกลาง
ลุมน้าํมลูตัง้อยูบนแองโคราชมขีอบแองเปนภูเขาและทีสู่งทางดานตะวนัตก และดานใต   

ตอนกลางแองมลัีกษณะเปนรูปกนกะทะหงาย  แองนีล้าดเอยีงไปทางทศิตะวนัออกสูลําน้าํโขง  มีเนื้อที่
ประมาณ 70,100 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร           
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และพื้นที่ทางตอนใตของจังหวัดขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด และ
ยโสธร1

ลักษณะทางภูมิประเทศของลุมแมน้ํามูล แบงไดตามระดับสูงเปน 4  สวน ไดแก
1) ที่ราบเรียบ-ราบลุม ระดับความสูงต่ํากวา 160 เมตร  เปนพื้นที่อยูติดลําน้ํามูลและ

ลําน้ําสาขา
2) ที่เนินดอนต่ํา ระดับความสูง 160-200 เมตร เปนพื้นที่ที่ถัดจากที่ราบเรียบ-ราบลุม
3) ที่ลาดเชิงเขา โคก โนน สูง ระดับความสูง 200-300 เมตร เปนพื้นที่ติดเนินเขา

                                                
1 เผดิมศักดิ์ ปอศรี, “ลักษณะภูมิศาสตรของลุมน้ํามูล,” วารสารภูมิศาสตร 4,3 (พฤศจิกายน 2522) 

: 35.
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4) ภูเขาเตี้ย  ระดับความสูง สูงกวา 300 เมตร
ลักษณะภมูปิระเทศของลุมน้าํมลูดงักลาวนี ้ โดยเฉพาะลกัษณะทีร่าบเรยีบ – ราบลุมซึง่ตดิ

กบัลําน้าํมลูและลาํน้าํสาขาเปนพืน้ทีท่ีเ่หมาะแกการทาํการเกษตร ซึง่เปนลกัษณะภมูปิระเทศสวนใหญ
ของทัง้ 3 จงัหวดักรณศีกึษา ดงัตารางตอไปนี้

ตารางที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศของทั้ง 3 จังหวัด

รอยละของพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูง
(เมตร) บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ

ภูเขาเตี้ย สูงกวา 300 10 10 10
ลาดเชิงเขา โคก โนน
สูง (ระดับสูง)

200-300 15 15 10

ที่ เนินดอนต่ํา(ระดับ
ต่ํา)

160-200 40 30 20

ที่ราบเรียบ-ราบลุม ต่ํากวา 160 35 45 60

ที่มา : กวี วรกวิน, แอตลาสประเทศไทย กายภาพ รายจังหวัด (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด, 2546 ), 64,120,146.

จากตารางที่ 1 จะเห็นวา ภูมิประเทศของทั้ง 3 จังหวัด เมื่อเทียบสัดสวนแลว สวนใหญ
เปนพื้นที่ราบเรียบ – ราบลุม จะพบในพื้นที่ที่ติดกับลําน้ํามูล และลําน้ําสาขา เปนรอยละ 35  45
และ 60 ของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย  สุรินทร และศรีสะเกษ ตามลําดับ ทั้งนี้ทําใหทั้ง 3 จังหวัดมีพื้นที่
เหมาะสมกับการเพาะปลูกโดยเฉพาะขาวเปนพืชที่ตองการน้ําและเปนอาหารหลักของคนในพื้นถิ่น
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นอกจากสภาพภูมิประเทศบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนกลางที่มีลักษณะดังกลาวไวแลว 
สภาพดินก็มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกมากกวาบริเวณอื่นของลุมแมน้ํามูลโดย
เฉพาะขาวซึ่งตอมาจะเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของบริเวณนี้ โดยพิจารณาไดจากขอมูลการสํารวจ
ของสํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ดังตารางตอไปนี้

ตารางที่  2  การจําแนกประเภทดินตามลักษณะดินในลุมน้ํามูล

จังหวัด/ สภาพดิน ดินไร ดินคละ ดินนา กลุมพื้นที่ภูเขา
นครราชสีมา 55 10 20 15
บุรีรัมย 40 20 30 10
สุรินทร 20 15 60 5
ศรีสะเกษ 15 10 60 15
อุบลราชธานี 40 30 15 15

ที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรมวชิาการเกษตร, สํานกังานวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตที ่4, 
ขอมลูสภาพแวดลอมและการผลติทางการเกษตรภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลาง( ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 
8 – 13.

จากตารางที่ 2 ไดจัดจําแนกประเภทของดินแบงประเภทเปนกลุมใหญ ๆ แบงได 4 
กลุม จะประกอบดวย ดินไร ซึ่งเหมาะแกการเพาะปลูกพืชไร  ดินคละเหมาะแกการเพาะปลูกพืช
สวน ดินนา เหมาะแกการปลูกขาว  และกลุมดินในพื้นที่ภูเขา ซึ่งไมเหมาะแกการทําการเกษตร ใน
จังหวัดที่เปนบริเวณลุมน้ํามูลตอนกลาง คือ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ นั้นมีสภาพดินที่เปนดินนา
สูง ซึ่งเปนสภาพดินที่เหมาะแกการเพาะปลูกขาวโดยเฉพาะจังหวัด สุรินทรกับศรีสะเกษนั้นมี
สภาพดินถึงรอยละ 60 ที่เปนดินนา ขณะที่บุรีรัมยมีสภาพดินที่เปนดินไรสูงกวาดินนารอยละ 10 
เทานั้น ดังนั้นในบริเวณนี้จึงมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณเหมาะทั้งแกการปลูกพืชไรและขาว อยางไรก็
ตาม ถาดูโดยรวม 3 จังหวัดแลวบริเวณลุมน้ํามูลตอนกลางมีสภาพดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการ
ปลูกขาวสูงกวาบริเวณลุมน้ํามูลตอนตนหรือตอนปลาย จะเห็นวาลุมแมน้ํามูลที่ผานนครราชสีมา
นั้นมีดินนาเพียงรอยละ 20 หรือตอนปลายแมน้ํามูลในจังหวัดอุบลราชธานีมีสภาพดินนาเพียง 
รอยละ 15  เทานั้น  ภายหลังเมื่อมีการเกษตรกรรมเพื่อการคา  บริเวณดังกลาวจึงกลายเปนแหลง
ปลูกขาวเจาที่สําคัญ
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ปจจัยธรรมชาติที่สําคัญและมีผลตอโครงสรางการผลิตของลุมน้ํามูลตอนกลางนอก
จากที่มีสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณแลว ลําน้ําสาขา ปริมาณน้ําฝน และพืชพรรณเฉพาะถิ่น
ยังเปนลักษณะทางธรรมชาติที่สําคัญตอการผลิตทางเกษตรกรรมและการดํารงชีวิตของกลุมคนที่
อาศัยอยูในพื้นที่ลุมแมน้ํามูลตอนกลางนี้

ลําน้ําสาขา
ลักษณะของลําน้ําสาขาหลายสายไหลบรรจบกันเปนลําดับถือเปนลักษณะทางภูมิ

นิเวศที่ปรากฎอยางชัดเจนในลุมแมน้ํามูล  ลําดับของลําน้ําสาขาตาง ๆ เร่ิมจากตนน้ําที่เกิดจาก
เทือกเขาสูงทางดานตะวันตกและดานใตของแองโคราช เปนสาขาสายสั้นๆ ขนาดไมกวางนักมักจะ
เรียกวา “หวย” เมื่อหวยมารวมกันทําใหสายน้ําใหญ  กวาง และยาวขึ้น  จะเรียกวา “ลํา” เมื่อแต
ละลําตางๆ มารวมกันกลายเปนทางน้ําที่ใหญ กวาง และยาวมากขึ้น เรียกวา “แมน้ํา”2 ความ
สําคัญของลําน้ําสาขา นอกจากจะเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่เอื้อประโยชนตอการตั้งถิ่นฐานและการ
ทําเกษตรกรรม ลักษณะสําคัญของลําน้ําสาขาในลุมน้ํามูลตอนกลางยังทําหนาที่เปนเขตแดน
ธรรมชาติกั้นระหวางชุมชนตางๆ ตั้งแตอดีตจนกลายเปนหนวยการปกครองในปจจุบัน

ลําน้ําสาขาในจังหวัดบุรีรัมยไดแก ลําปลายมาศ  ลํานางรอง ลําปะเทีย ลําจังหัน ลํา
ไทรโยง ลําชี หวยเสว ลําตะโคง (มีหวยหลายสายไหลมาบรรจบกันเปนลําตะโคง อาทิ หวยจรเข
มาก หวยตลาด หวยกระโดง หวยราช หวยยาง) ลําละเมนชัย ลําพังชู(แบงเขตระหวางอําเภอพุทไธ
สงกับอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม) หวยแอก จังหวัดสุรินทรมีลําน้ําชี (แบงเขตจังหวัด
สุรินทรและบุรีรัมย) หวยพลับพลา (แบงอาณาเขตจังหวัดสุรินทร มหาสารคาม และรอยเอ็ด) หวย
ทับทัน  หวยระวี  หวยเสน หวยระหาร หวยแกว หวยสําราญ(แบงอาณาเขตจังหวัดสุรินทร กับ    
ศรีสะเกษ) หวยจริง (แบงอาณาเขตอําเภอศรีขรภูมิกับกิ่งอําเภอโนนนารายณและสําโรงทาบ) 
จังหวัดศรีสะเกษ มีหวยขะยุง หวยทา หวยแฮด หวยสําราญ หวยทับทัน

                                                
2 กวี วรกวิน, แผนที่ความรูทองถิ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพัฒนา

คุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด, 2547), 26.
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จากตัวอยางลําน้ําสาขาขางตนมีลําน้ําบางสาขาอยูในพื้นที่จังหวัดรวมกันแสดงใหเห็น
วาคนลุมน้ํามูลตอนกลางตางก็ไดใชประโยชนจากลําน้ําสาขาสายตางๆที่ไหลผาน แตขอจํากัดของ
ปริมาณน้ําในลําน้ําสาขามักจะไมมีน้ําชวงฤดูแลงตางจากแมน้ํามูลซ่ึงเปนแมน้ําสายหลัก    ดังนั้น
การเพาะปลูกจึงตองอาศัยแหลงน้ําบางปอาจประสบภาวะการขาดแคลนน้ํามากหรือนอยขึ้นอยู
กับปริมาณน้ําฝนดวย เพราะสภาพดินของพื้นที่ไมอุมน้ํา  ดังนั้นลําน้ําสาขาก็จะมีปริมาณน้ํามาก
ในฤดูน้ําหลาก และจะแหงในฤดูแลงจึงใชประโยชนไดไมตลอดฤดูกาลผลิต เปนปญหาสําคัญตอ
การทําเกษตรกรรมของลุมน้ํามูลตอนกลาง

ปริมาณน้ําฝน
ปริมาณน้ําฝนเปนปจจัยการผลิตสําคัญโดยเฉพาะการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมนั้นอาศัย

น้ําฝนเปนหลัก  บริเวณลุมน้ํามูลตอนกลางหรือบริเวณ 3 จังหวัดที่ศึกษา คาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝนใน
รอบ 1 ป ปรากฏตามตารางตอไปนี้

ตารางที่ 3  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบหนึ่งป

ปริมาณ
น้ํ า ฝ น
( m m ) /
เดือน

ม .
ค.

ก .
พ.

มี .
ค.

เ ม .
ย.

พ .
ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

บร. 8.2 11.
0

37.
9

76.
5

154
.7

140.6 160.1 177.0 232.8 143.2 36.8 3.2

สร. 2.5 9.2 28.
1

88.
2

182
.2

160.2 189.3 200.5 282.0 131.9 22.4 1.7

ศก. 00.
0

33.
4

26.
4

80.
6

244
.0

187.3 246.5 248.7 307.1 110.7 59.9 0.4

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, กองภูมิอากาศ, อางถึงใน กวี วรกวิน, แอตลาสประเทศไทย กายภาพ
รายจังหวัด (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด, 2546 ), 64,120,146.

จากตารางที่ 3 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบหนึ่งปของทั้ง 3 จังหวัดจะเริ่มมีปริมาณน้ํา
มากขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม สัมพันธกับการเริ่มตนฤดูกาลเพาะปลูกขาวใน
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พื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติเปนหลัก ดังนั้นผลผลิตขาวในแตละปจะไดมาก
หรือนอยจึงขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนเปนสําคัญ นอกเหนือจากลําน้ําสาขาซึ่งปริมาณน้ําไมเพียงพอ
ตอการเพาะปลูก

ขณะเดียวกันปริมาณน้ําฝนก็มิไดสม่ําเสมอทุกป บางปฝนอาจไมมาตามฤดูกาลหรือ
ลาชากวาเดือนที่ทําการเพาะปลูกหรือบางครั้งปริมาณน้ําฝนมีไมเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก  
ดวยเหตุนี้ปริมาณน้ําฝนจึงเปนปจจัยที่สําคัญตอผลผลิต  จากขอมูลของบานดงกระทิง ตําบลบาน
ดาน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย การทํานาของหมูบานซึ่งไมมีแหลงน้ําธรรมชาติที่มีปริมาณน้ํา
เพียงพอตอการนําไปใชในการทํานา  ฉะนั้นในปที่ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง  การทํานาจะไมคอยไดผล
จากการสอบถามประวัติการมีฝนแลงในบานดงกระทิง พบวาจะมฝีนแลงมากทีสุ่ดในชวงป พ.ศ.
2484-2486 ชาวบานตองพึง่พาอาศยับานอืน่  โดยการไปขอญาตพิีน่องและนาํขาวของไปแลก   นอก
จากนั้นชาวบานยังสามารถหาหัวเผือกมันตามปาบริเวณรอบๆ หมูบานมากินแทนขาว3 นั่นหมาย
ความวาแตเดิมปญหาฝนแลงขาดแคลนน้ําก็ยังพอหาทางแกไขไดและแสดงใหเห็นการพึ่งพากัน
ของหมูบานใกลเคียงยามเกิดความเดือดรอนจากธรรมชาติ นอกจากนี้ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็น
วา แมวาเกิดการขาดแคลนน้ําซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเพาะปลูกและการบริโภค แตแหลงอาหาร
ก็หาไดจากพื้นที่ปาที่ยังสมบูรณ วิถีชีวิตเชนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปหลังป พ.ศ. 2500 เมื่อเขาสูการ
ผลิตเพื่อขาย

 ส่ิงหนึ่งที่ยืนยันถึงความสําคัญของน้ําฝนที่มีตอวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นในลุมน้ํามูลตอน
กลางจากประเพณีที่สําคัญเกี่ยวกับการขอฝน ตัวอยาง พิธีเสี่ยงทายน้ําฝนของชาวเขมร หมูบาน
ทุงใหญ อําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ มีชื่อเรียกภาษาเขมรวา “เบิงออกเปรี้ยะแค”(ปอน
พระจันทร) ซึ่งจัดขึ้นในเดือน 12  เพื่อเสี่ยงทายดูวาฝนฟาในปนี้เปนอยางไรบาง4

นอกจากลําน้ําสาขาและน้ําฝนแลว ยังมีแหลงน้ําธรรมชาติที่ชาวบานเรียกวา น้ําซําซึ่ง
เปนแหลงน้ําที่ชาวบานใชบริโภคไดตลอดป แตมิไดเพียงพอที่จะใชทําการเกษตรและบางครั้งแหลง
ที่มีน้ําซําผุดขึ้นมาอาจกลายเปนปญหาตอการทําการผลิต อยางบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษณ 

                                                
3 สมมาตร ผลเกิด,  รายงานการวิจัย เร่ือง วิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุไทยสวย บานดงกระทิง

ตําบลบานดาน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2538), 12.

4 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
(ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533), 33.
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จังหวัดศรีสะเกษ น้ําซําอยูในบริเวณที่นา ทําใหหญาอุดมสมบูรณ บางแหงทวมหลังควาย การใช
ควายไถนาจึงทําดวยความยากลําบาก ตองใชเวลานานกวาจะไถพื้นที่ไดในแตละไร แทนที่การมี
น้ําซําจะเอื้อใหเกิดประโยชนตอการเพาะปลูกแตกลายเปนอุปสรรคแทน และยังเปนสาเหตุใหตอง
นํารถไถเล็กเขามาใชในหมูบานเปนครั้งแรก5

แหลงน้ําธรรมชาติที่มีตามริมน้ํามูล คือ กุดหรือหลง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรองน้ํา
ของน้ํามูลตามวัฎจักรการไหลของชวงระยะตางๆ ทําใหแมน้ําเปลี่ยนทางเดิน แนวธารน้ําเกา  เรียก
วา “กุด” บางแหงกลายสภาพเปนหนอง บึง มี 2 ลักษณะคือ กุดที่มีน้ําตลอดทั้งป และกุดน้ําแหง 
กุดน้ําแหงจะมีน้ําเฉพาะฤดูฝน หรือชวงน้ําหลาก “กุดแลง” น้ําจะแหงเนื่องจากเปนแนวแมน้ําที่เกิด
ข้ึนมานาน เกิดจากการตื้นเขินแคบ6 ดังนั้นจะเห็นวาบริเวณริมมูลนั้นมีขอไดเปรียบทางดานแหลง
น้ําคือมีปริมาณน้ํา จากประวัติหมูบานบางหมูบานที่อยูบริเวณนั้นมีน้ําทวม จนตองมีการอพยพไป
หาที่ตั้งหมูบานที่อ่ืน ขณะที่หมูบานตามลําน้ําสาขา หรือหางไกลออกไป กลับมีภาวะแหงแลง
ทุรกันดาร  บางครั้งไมสามารถทําการเพาะปลูกไดตลอดฤดูกาล เพราะตองพึ่งฝนเปนหลัก

ปาไมและพืชพรรณเฉพาะถิ่น
จากสภาพทางภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอมของลุมแมน้ํามูลตอนกลางที่กลาวมาขางตน 

แลว ทรัพยากรปาไมนับเปนสิ่งที่สําคัญคือเปนตนน้ําของลําน้ําสาขากอนที่จะไหลลงลําน้ํามูล  
นอกจากนี้ปาไมในบริเวณลุมน้ํามูลตอนกลางที่กําหนดใหคนลุมแมน้ํามูลตอนกลางไดปรับตัวและ
ดํารงวิถีชีวิตอยางมีเอกลักษณพื้นถิ่น รายงานตรวจพันธุรุกขชาติในมณฑลภาคอิสาณ เมื่อป พ.ศ. 
2466-2467 ไดบรรยายสภาพปาที่พบเห็น โดยสรุปวาในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางเฉพาะพื้นที่ที่กอง
สํารวจฯ ไดเดินทางผาน จะเปนปาจําพวกปาแดง ปาเบญพันธุ และปาดง กลาวคือ ปาแดง มีทั้งที่
เกิดบนหินบะซอลต (ในเขตอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย) และปาแดงที่เกิดบนหินทราย จะมี
ความแตกตางกัน ปาแดงชนิดแรกมีตนรังขึ้นมาก ในขณะที่ปาแดงที่ข้ึนบนหินทรายจะมีตนไม
สําคัญหลายชนิด  เชน เต็งรัง พลวง และไมแดง สวนปาแดงที่ติดกับพื้นที่นา จะมีตนกราดที่มีคุณ
ประโยชนในการใหน้ํามันเชนเดียวกับตนยางแตคุณภาพไมดีเทา ปาเบญพันธุ มีตนพยุงเปนไม
สําคัญ ในเวลานั้นมีการคาไมขอนพยุงเปนจํานวนมาก  ตลาดที่รับซ้ืออยูที่โคราช  และยังมีประดู 

                                                
5 เร่ืองเดียวกัน, 15.
6ประสิทธิ์ คุณุรัตน และคนอื่นๆ, รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพแวดลอมและการใช

ประโยชนของปาบุงปาทามบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนกลาง (ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย
ขอนแกน, 2536), 51.
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กระแบก เสลา ซาด ซึ่งซาดเปนไมเนื้อแข็ง ทําถานไดดี จึงเปนที่ตองการของชางทองเปนอยางมาก
ปาดงโดยมากจะมีตนกระเบนหลักขึ้นอยู เปนไมที่ข้ึนอยูตามริมฝงน้ําในสาขาแมน้ํามูล7 คุณคา
ของการสํารวจครั้งนี้ทําใหมองยอนกลับไปเห็นความสัมพันธของคนและปาในอดีตไดเปนอยางดี 
เพราะนอกจากจะไดขอมูลเกี่ยวกับตนไมสําคัญในปาแตละประเภทแลวยังไดรูถึงการใชประโยชน
จากตนไมประเภทตางๆ ของคนในทองถิ่นอีกดวย

ดังนั้นจะเห็นวาบริเวณลุมน้ํามูลตอนกลางในป พ.ศ. 2500 นั้นมีสภาพปาที่อุดม
สมบูรณ จากขอมูลการสัมภาษณนายยอย เต็งรัมย อายุ 71 ป อดีตผูใหญบานดงกระทิง ตําบล
บานดาน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ไดเลาใหฟงวา ระยะแรกที่ชาวบานอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานที่
หมูบานดงกระทิง  พื้นที่ถูกปกคลุมดวยไมยืนตนขนาดใหญนานาชนิดขึ้นเบียดเสียดกัน รกทึบเปน
ปาดงดิบ ประกอบดวยพรรณไมตางๆ เชน ไมเต็ง ไมรัง ไมเหียง ไมแดง ไมมะคา ไมตะเคียน ไมจ
บก ฯลฯ มีสัตวปาจําพวกชาง เสือ กระทิง เกง กวาง หมูปา สุนัขจิ้งจอก ลิงคางชะนี และสัตวปา
ขนาดเล็กตางๆ อาศัยอยูเปนจํานวนมาก สัตวปาเหลานี้มักออกหากินเหยียบย่ําพืชไรของชาวบาน
ไดรับความเสียหายอยูบอยๆ 8

นอกจากปาดังกลาวแลวบริเวณลุมน้ํามูลตอนกลางยังมีลักษณะปาที่มีความสําคัญตอ
การดํารงชีพของชาวบาน นั้นคือ ปาบุงปาทาม ซึ่งเปนปาที่อยูติดริมมูล จากรายงานการวิจัยของ
ประสิทธิ์ คุณุรัตน และคณะ เร่ือง “การศึกษาสภาพแวดลอมและการใชประโยชนของปาบุงปาทาม
บริเวณลุมแมน้ํามูลตอนกลาง” กลาวไววา บุงและทาม (Flood plain)เปนภูมิสัณฐานของพื้นที่ราบ
ลุมน้ําทวมถึงในฤดูฝนที่เกิดชวงน้ําหลากไหลลนทวมทนฝงแมน้ํา น้ําจะไหลบาทวมพื้นที่กลุมริมฝง
น้ําแผออกเปนบริเวณกวาง  พื้นที่สวนที่ถูกน้ําทวมดังกลาวเรียกวา ทามมูล ภายในพื้นที่ทามไมได
ราบเรียบสม่ําเสมอกัน  หากแตมีลักษณะที่เนินที่ลุมและมีน้ําแชขังตลอดป  เพราะเปนแองหนอง
น้ํา  บึงหรือกุด พื้นที่สวนที่ลุมต่ําตอเนื่องกับแหลงลักษณะตางๆ นี้ เรียกวา บุง (Low  Flood Plain)
ดังนั้น ทามจึงหมายถึงที่ราบน้ําทวมถึงโดยทั่ว ๆ ไป  สวนบุงเปนสัณฐานเฉพาะบริเวณหนึ่งบริเวณ
ใดของทามที่ลาดลุมตํ่าตอเนื่องกับแหลงน้ําหรือทางน้ํา9 บริเวณบุงนี้จึงเปนที่วางไขของปลานานา

                                                
7“เร่ืองรายงานตรวจพันธุรุกขชาติในมณฑลภาคอิสาณ,” เอกสารการรถไฟแหงประเทศไทย, รฟท. 

2 / 6 ,จดหมายเหตุการสภาเผยแผพาณิชย  ฉบับที่ 15 มกราคม 2467, หอจดหมายเหตุแหงชาติ, 209 – 216.
8สมมาตร ผลเกิด, รายงานการวิจัย เร่ือง วิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุไทยสวย บานดงกระทิง

ตําบลบานดาน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย, 14.
9ประสิทธิ์ คุณุรัตน และคนอื่นๆ, รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพแวดลอมและการใช

ประโยชนของปาบุงปาทามบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนกลาง, 51.
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ชนิดคลายปาโกงกางในภาคกลางและภาคใตอีกดวย  ทําใหวิถีชีวิตของชมชนพื้นถิ่นบริเวณนี้เกี่ยว
พันกับประมงน้ําจืดมากพอกับการเปนเกษตรกรปลูกขาวเจาอีกดวย

ชนิดพืชพันธุไมในปาบุงปาทาม มีชนิดพันธุกรรมตามชื่อทองถิ่นมากกวา 100 ชนิด
(species)และตนไมที่เปนเอกลักษณของบุงทามคือ เสียวหูลิง ฝายน้ํา สวนหวายน้ําก็เปนพืชที่พบ
มากที่นี่  แตในปจจุบันถูกทําลายไปมาก  นอกจากนี้ยังเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา  เชน  กระตาย
พังพอน ไกปา ตะกวด เตา อีเห็น ฯลฯ และปลาตางๆ ประมาณ 57 ชนิด10

สภาพความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธรรมชาตินี้ดึงดูดใหผูคนไดอพยพเขามาตั้งถิ่น
ฐาน เพราะปาเปนแหลงอาหารที่ชาวบานเก็บหาของปามาเพื่อใชเปนอาหาร เชน เห็ดตางๆ มัน
เผือก หนอไม มดแดง เปนตน11

การคมนาคม
จากสภาพพื้นที่ที่ยังมีพื้นปาสมบูรณ แมวามีการตัดถนนและการสรางทางรถไฟใน

ระยะแรกๆ ก็ไมไดเขาถึงหมูบานที่อยูหางไกล  การคมนาคมในลุมน้ํามูลตอนกลางระหวางหมูบาน
หรือตัวจังหวัด จึงยังใชการเดินเทาและเกวียนเปนสวนใหญ  สวนผูที่คอนขางมีฐานะร่ํารวยจะใช
ชางหรือมาเปนพาหนะ สวนพวกชาวกวยหรือกูย ซึ่งมีวัฒนธรรมของการเลี้ยงชางนั้นใชชางเปน
พาหนะในการอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม  เพราะนอกจากจะใชชางขนสัมภาระตางๆ แลวยังสามารถ
เดินทางไปไดในระยะทางไกลๆ จนสามารถพบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดตอการตั้งถิ่นฐาน12 จน
กระทั่งหลัง พ.ศ. 2500 เมื่อรัฐมีนโยบายสงเสริมใหมีการขยายถนนเพื่อยุทธศาสตรในชวงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 2 กอใหกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่มีถนนตัดเขาสูหมูบานที่อยูหางไกล 
กลาวคือ ถนนมีมากข้ึนแตพื้นที่ปาลดนอยลงอยางเห็นไดชัด

                                                
10รักษพล สกุลวัฒนา,  “คนเล้ียงชางชาวไทยกวยจังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑติ 

สาขามานษุยวทิยา ภาควชิาสังคมวทิยาและมานษุวทิยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538),  58.
11ศรินทรรัตน อดทน, “ความสําคัญของผาไหมที่มีตอเศษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม กรณีศึกษา

บานโชกใต ต.อูโลก อ. ลําดวน จ. สุรินทร” (สารนิพนธประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัคร สํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536), 10.

12 รักษพล  สกุลวัฒนา, “คนเลี้ยงชางชาวไทยกวยจังหวัดสุรินทร,” 50.
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การต้ังถิ่นฐานและวิถีการผลิตพื้นถิ่นในลุมน้ํามูลตอนกลาง
  สภาพภมูปิระเทศ แหลงน้าํ และสภาพภมูอิากาศ รวมถงึพชืพรรณธรรมชาตซิึง่มลัีกษณะ

เฉพาะของลุมน้าํมลูตอนกลางนีม้คีวามสมัพนัธกบัวถิชีวีติ การเขามาตัง้ถิน่ฐานและประกอบวถิกีารผลติ
ในลุมน้าํมลูตอนกลาง  โดยเฉพาะการผลติพืน้ถิน่ทีม่ลัีกษณะการใชทีด่นิ การไดมาของทีด่นิและการถอื
ครองกรรมสทิธิ ์ แลวการเลอืกพนัธุขาวในการเพาะปลกู  การใชแรงงานการผลติ เครือ่งมอืการผลติกแ็ตก
ตางกนัในแตละสภาพพืน้ดนิและลกัษณะของภมูปิระเทศ  และหลงัจากไดผลผลิตแลวมกีารคาขายแลก
เปลีย่น และการเกดิขึน้ของรายได หรือภาวะหนีสิ้นอยางไรบางนัน้  มรีายละเอยีดดงัตอไปนี้

การอพยพตั้งถิ่นฐานและกลุมวัฒนธรรมในลุมน้ํามูลตอนกลาง
พื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางเปนพื้นที่มีผูคนอพยพเคลื่อนยายจากหมูบานหรืออําเภอ

ใกลๆเขามา จากประวัติหมูบานแสดงใหเห็นวาบริเวณนี้มีการตั้งถิ่นฐานที่สืบตอกันมาจนถึง
ปจจุบันตั้งแตตนรัตนโกสินทร โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการอพยพเขามาตั้งหมูบานในพื้นที่
ลุมน้ํามูลตอนกลางนี้เปนกลุมคนลาว  คนเขมร และคนกวย ที่อพยพเขามาต้ังถิ่นฐาน

ตัวอยาง หมูบานโชกใต ตําบลอูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร  ผูคนที่อพยพเขามา
ที่นี่รุนแรกนั้นเปนคนลาวมาจากจําปาศักดิ์กับคนเขมรสุรินทรที่อําเภอลําดวน นายดี สมนึก คือ ผูริ
เร่ิมต้ังบานเรือนที่บานโชกใตเปนรุนแรก และยังเปนผูใหญบานคนแรกอีกดวย เดิมนายดีเปนคน
ลาวอยูจําปาศักดิ์ไดเขามารับจางที่เมืองสุรินทรแลวมาพบและแตงงานกับยายสัว ซึ่งเปนคนเขมร
พื้นเมืองสุรินทร คร้ังแรกไดยายครอบครัวมาตั้งบานเรือนที่อําเภอลําดวน เมื่อประชากรหมูบาน
เพิ่มมากขึ้น นายดีจึงไดยายครอบครัวของตนเองและครอบครัวพื้นบานอีกราว 8 ครัวเรือน มาจับ
จองที่ดินทํามาหากินในบริเวณบานโชกใต รวมระยะเวลาถึงปจจุบันตั้งมาประมาณ 150 -170 ป 13  

วิถีการผลิตในลุมน้ํามูลตอนกลาง
เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุมน้ํามูลหรือตามริมน้ําสาขาของแมมูลแลว ชาวบานได

มีวิถีชีวิตในการหาอยูหากินโดยการผลิตขาวหรือพืชผักไวเลี้ยงชีพ จึงตองมีการจับจองที่ดินในการ
ทําการผลิต  ที่ดินจึงเปนปจจัยสําคัญสําหรับการตั้งถิ่นฐานและการผลิตของพื้นถิ่น

                                                
13 ศรินทรรัตน อดทน, “ความสําคัญของผาไหมที่มีตอเศษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม กรณีศึกษา

บานโชกใต ต.อูโลก อ. ลําดวน จ. สุรินทร”, 4.
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ที่ดิน
การใชที่ดินหลังจากการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานแลว ชาวบานไดจับจองพื้นที่เพื่อสราง

บาน และมีการจับจองที่ดินซึ่งมีที่มาแตกตางกัน ภายหลังการถือครองที่ดินนั้นไดมีเอกสารสิทธิ์เกิด
ข้ึนเพื่อการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน สงผลใหเกิดปญหาในระยะตอมา

การไดมาของที่ดิน ชุมชนลุมน้ํามูลตอนกลางไดจับจองที่ดินเพื่อทําการเพาะปลูก
เร่ิมแรกเมื่อมีการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานโดยการแผวถางปา โดยใชแรงงานของครัวเรือน มีวิธีการ
ตางๆ เชน การเอามีดไปบากตนไม การปกหลักเขต มัดขมวดใบหญาแฝกหญาคาเปนแนวเขต ถาง
ปาใหเตียนโดยรอบ ขุดดินลอมรอบ ถือวาที่ดินตรงนี้มีคนจับจองและทําประโยชนแลวและถือเปน
กรรมสิทธิ์ของผูนั้นไปโดยอัตโนมัติ จะไมมีผูใดมาอางสิทธิอีกตอไป14 หลังจากนั้นจึงมีการแผวถาง
ปาเพื่อการเพาะปลูกซึ่งในระยะแรกนั้นจะทําขาวไร ซึ่งไมตองมีการปรับที่ดินมากนัก ไมตองยกคัน
นา และเลือกพันธขาวที่เปนขาวเบา ที่เก็บเกี่ยวไดรวดเร็ว และไมตองการน้ํามาก แลวถึงขยับขยาย
พื้นที่ใหมไปเร่ือยๆ แลวจึงกลับมาปรับพื้นที่เดิมเปนการทํานา มีการปนคันนาขึ้นมาแลวทําการ
เพาะปลูกนาดํา แรงงานในครัวเรือนจึงเปนปจจัยสําคัญในการผลิตและจับจองพื้นที่ในการเพาะ
ปลูก  ดังนั้นในระยะแรกๆ แตละครัวเรือนจึงมีพื้นที่ในการเพาะปลูกไมมากนัก  อีกทั้งยังมีพื้นที่ปา
ที่อุดมสมบูรณอยู  การจับจองพื้นที่จึงเพียงพอกับจํานวนคนในครัวเรือนที่สามารถทําการเพาะ
ปลูกได ไมมีปญหาในการแยงที่ดิน หรือมีการซื้อขายที่ดินเกิดขึ้น ผูที่จะไดเปรียบคือผูที่มากอน
และไดจับจองที่ดินที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก   แมวาเมื่อทําการเพาะปลูกไปสักระยะ 
ที่ดินไดเสื่อมสภาพก็จะสามารถแผวถางที่ดินเพื่อการเพาะปลูกใหมไดเพราะพื้นที่ปายังมีจํานวน
มาก  การบุกเบิกที่ดินทํากินไดเร่ิมหมดไป ชวงป พ.ศ. 2517 เพราะมีกระแสการปฏิรูปที่ดินเกิดขึ้น

การไดมาของที่ดินนอกจากบุกเบิกที่ทํากินของแรงงานในครัวเรือน ยังพบวาที่ดินยังได
มาจาก 1)คนอื่นยกที่ดินให กลาวคือ ผูที่จับจองที่ดินมากอนนั้น ถาตองการเพื่อนมาอยูดวย หรือ
คนที่ยายเขามาใหม ก็จะชักชวนแลวแบงที่ดินให เพื่อที่ไดทํานาใกลกันชวยเหลือกันได  เชน ชวย
เหลือกันยามมีเหตุราย ปองกันสัตวปา15 หรือชวยงานเพาะปลูกกัน 2) การแลกที่นากับส่ิงของอื่น 
                                                

14 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ
วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน ( กรุงเทพมหานคร : 
สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต,ิ 2532),124.

15ไพฑูรย มีกุศล และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืช
เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : ศึกษากรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
(ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533), 40
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เชน มีการแลกควาย 1ตัว ไดนา 6 ไร16 3) การซื้อขาย พบวา ในป พ.ศ. 2461 ราคาขายที่ดิน 2ไร 2 
งาน เปนเงิน 3 ตําลึง และที่นาในป พ.ศ. 2481 พื้นที่ 32 ไรขายได 1 ตําลึงกับ 2 บาท17  4)การเชา
ที่ดิน  และ5) ไดจากมรดก การยกมรดกใหกับลูกหลาน ทําใหการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินจากราย
ใหญกลายเปนรายยอยทําใหมีผลตอการผลิต และปญหาเรื่องรายไดหนี้สินในระยะตอมา

การถือครองที่ดิน เนื่องจากมีที่ดินและสภาพปาที่อุดมสมบูรณเมื่อเทียบกับจํานวน
คนในหมูบาน  ทําใหการถือครองที่ดินของแตละครัวเรือนในระยะแรกๆ นั้นมีจํานวนมาก แตการ
เพาะปลูกจริงอาจไมไดใชที่ดินทั้งหมดที่ตนครอบครอง  และไมมีหลักฐานเอกสารสิทธิของรัฐ     
จนกระทั่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปพ.ศ. 2475  ที่เร่ิมมีใบเหยียบย่ําเปนหลักฐานที่
แสดงการถือครองที่ดินในระยะแรก โดยผูถือครองกรรมสิทธิ์จะตองไปแจงกับกํานันหรือผูใหญบาน
ใหจดบันทึกไวเปนหลักฐานโดยไมไดทําการรังวัดที่ดิน และตองเสียภาษีที่ดิน สมัยนั้นตองเสียภาษี
ที่ดินไรละ 10 สตางค ทําใหชาวบานบางคนไมบอกจํานวนที่ดินที่จับจองที่แทจริง เนื่องจาก
ตองการหลีกเลี่ยงภาษี  แลวเปลี่ยนมาเปนใบสิทธิครอบครอง (ส.ค.1) ประมาณป พ.ศ. 2485-
2500 ก็มีเฉพาะหมูบานที่อยูในอําเภอเมืองที่ไดรับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินกอนหมูบานอื่นที่อยูหาง
ไกล ทําใหหมูบานเหลานี้รัฐสามารถใชอํานาจดึงผลประโยชนอยางเขมขน ไมวาจะเปนการเก็บ
ภาษี การเกณฑแรงงานตางๆ กวาหมูบานที่อยูหางออกไป รัฐเขาไปไมถึงทําใหบางหมูบานจนถึง 
พ.ศ. 2531 แลวก็ยังไมมีเอกสารสิทธิ์อยางเปนทางการ แมวาจะมีการซื้อขายที่ดินกันในชุมชนแลว
ก็ตาม18

หมูบานที่ไดรับกรรมสิทธิ์ที่ดินสามารถใชเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ก็เปนหลักทรัพยค้ํา
ประกันในการกูยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบ และการซื้อขายที่ดินในระยะตอมา

                                                
16บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ, 
57

17ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ
วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน,125

18 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ
วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475ถึงปจจุบัน, 125.
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พื้นที่ปลูกขาว
การถือครองที่ดินในระยะแรกของชุมชนลุมน้ํามูลตอนกลางแตละครัวเรือนจะจับจองที่

ดินตั้งแต 30 – 50 ไรตอครอบครัวเปนสวนใหญ แตแบงพื้นที่เปนที่นาไวเพียง 5 – 10 ไร เพื่อปลูก
ขาวแคเพียงพอตอการบริโภคในแตละป พื้นที่ที่เหลือสวนหนึ่งทิ้งเปนปาเพื่อใชประโยชนในการหา
ฟน และเปนที่เลี้ยงวัวควายในฤดูทํานา19 ระยะเวลาตอมาเมื่อมีประชากรมากขึ้น พื้นที่ปาดังกลาว
จะปรับเปนพื้นที่ทํานาไรและทํานาดําในที่สุด  จะเห็นไดวา จํานวนประชากรมีสวนสัมพันธกับการ
ขยายพื้นที่ปลูกขาว เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นการปรับพื้นที่ปาใหเปนที่นาจะเพิ่มตาม เนื่องจาก
กลุมคนในลุมน้าํมลูตอนกลางมวีฒันธรรมการบรโิภคขาวเจาเปนอาหารหลกั ทาํใหพืน้ทีป่ลูกขาว 3 
จงัหวดัทีศ่กึษา มเีนือ้ทีป่ลูกขาวเจามากกวาเนือ้ทีป่ลูกขาวเหนยีวอยางเหน็ไดชดั ตามตารางที ่ 4

ตารางที่  4  เนื้อที่ปลูกขาวแยกเปนขาวเจาและขาวเหนียวรายจังหวัด20 ป พ.ศ. 2499
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

จังหวัด รวมปลูก ขาวเหนียว ขาวเจา
นครราชสีมา 1,592,193 295,383 1,296,810
ชัยภูมิ 780,182 472,930 307,252
บุรีรัมย 904,946 292,026 612,920
สุรินทร 785,745 42,343 743,402
ศรีสะเกษ 953,049 419,563 533,486
อุบลราชธานี 2,760,389 2,633,147 127,242
รอยเอ็ด 1,563,433 1,470,085 93,348
มหาสารคาม 1,032,177 991,068 41,109
กาฬสินธุ 905,035 890,147 14,888
ขอนแกน 1,199,479 1,075,742 123,737

ที่มา : กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานสรุปผลการทํานาประจําป พ. ศ.  2499  (พระนคร :
กรมการขาว, 2501), 30.

                                                
19 ไพฑูรย มีกุศล และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืช

เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : ศึกษากรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร, 40.
20 ลุมน้ํามูลครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัดในภาคอีสาน ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน 

กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะวิศวกรรมศาสตร, โครงการศึกษาขอมูลและศักยภาพการพัฒนาลุมน้ํามูล : ราย
งานฉบับสุดทาย เลม 1 : รายงานหลัก (ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537).
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จากตารางที่ 4 ขางตน หากเปรียบเทียบกับเนื้อที่ปลูกขาวของจังหวัดอื่นๆ ที่อยูในเขต
ลุมน้ํามูล ชาวนาจังหวัดบุรีรัมย  สุรินทร และศรีสะเกษ ใชเนื้อที่ปลูกขาวเจาคิดเปนรอยละ 67.7  
94.6  56 ของเนื้อที่ปลูกขาวทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ ตามลําดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบเนื้อที่จังหวัดที่ปลูกขาวเจามากกวาขาวเหนียวในภาคอีสานป พ.ศ. 2499 จังหวัด
สุรินทรมีเนื้อที่ปลูกขาวเจาสูงเปนอันดับหนึ่งของภาคอีสาน รองมาเปนจังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดศรีสะเกษ  ตามลําดับ 21 ทั้งนี้เนื่องจากการปลูกขาวในลุมน้ํามูลตอนกลาง
อาศัยปจจัยธรรมชาติเปนหลัก และมีเทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิม เมื่อเกิดปญหาธรรมชาติ  
สวนใหญจากภัยแลงและน้ําทวม22 สงผลใหเนื้อที่ปลูกขาวในแตละปไมแนนอน ตัวอยาง เนื้อที่
ปลูกขาวของภาคอีสานป พ.ศ. 2500 ลดลงจากป พ.ศ. 2499 เปนอยางมาก จาก 15,517,044 ไร 
เหลือเพียง 10,365,951 ไร  สาเหตุหลักเกิดจากปญหาฝนแลงและน้ําทวม

เนื้อที่ปลูกขาวจังหวัดบุรีรัมย ป พ.ศ. 2500 เหลือเพียง 232, 525 ไร มีเนื้อที่เสียหาย 
57,921 ไร เกิดจากภัยแลงทั้งสิ้น 33,920 ไร เนื้อที่ปลูกขาวจังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2500 ลดเหลือ 
314, 636 ไร เนื้อที่เสียหาย 8,165 ไร เกิดจากภัยแลงทั้งสิ้น 4,082 ไร เนื้อที่ปลูกขาวจังหวัด        
ศรีสะเกษ ป พ.ศ. 2500 ลดเหลือ 443,170 ไร เนื้อเสียหาย 13,056 ไร แตสาเหตุความเสียหายเกิด
จากน้ําทวมมากที่สุด 10,056 ไร 23 สาเหตุของความเสียหายเนื้อที่ปลูกขาวดังกลาวยืนยันไดวา 
ลักษณะการผลิตของลุมน้ํามูลตอนกลาง ในป พ.ศ. 2500 ยังคงใชเทคโนโลยีการผลิตดั้งเดิมที่
อาศัยปจจัยธรรมชาติเปนหลัก ระยะตอมาเมื่อรัฐมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขายตอบสนอง

                                                
21 กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานสรุปผลการทํานาประจําป พ.ศ. 2499 (พระนคร : 

กรมการขาว, 2501), 30.
22 การสํารวจความเสียหายของนาขาวภาคอีสาน ตั้งแต ป พ.ศ. 2490 – 2501 พบวา สาเหตุหลัก

ของความเสียหายนาขาวภาคอีสาน คือ ฝนแลง ทั้งนี้แมปริมาณฝนของภาคอีสานมีเทาๆ กันหรือบางทีก็มีมาก
กวาบางจังหวัดภาคกลาง แตจากสภาพดินที่เปนดินทราย ไมอุมน้ําและความชุมชื้นไดนาน แมจะไดรับฝนมากก็
จะระเหยหรือซึมหายไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความแหงแลงมากกวาภาคอื่นๆ สาเหตุรองลงไป ไดแก น้ําทวม 
และ ปญหาเรื่องแมลง หนอน เพลี้ย สาเหตุหลังนี้มีมากกวาภาคอื่นๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ (กอน ป พ.ศ. 
2502) ยังคงเปนปาสลับกับที่นา แมลงตางๆ จึงสืบพันธุเพิ่มจํานวนไดงาย และจากสภาพอากาศแหงแลงมีสวน
ชวยใหแมลงศัตรูขาวบางชนิดเจริญแพรพันธุอยางรวดเร็วโดยธรรมชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กระทรวง
เกษตร, กรมการขาว, สถิติความเสียหายของนาขาว พ.ศ. 2490 – 2501 ( พระนคร : กรมการขาว, 2504 ), 5 – 
6.

23 เร่ืองเดียวกัน, 13, 58, 62, 64.
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ความตองการของตลาดและใชบริโภคในครัวเรือน หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดาน
เกษตรกรรมจะเขามามีบทบาทในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางมากขึ้น  จะกลาวในบทตอไป

พันธุขาว
การเลือกใชพันธุขาวปลูกในลุมน้ํามูลตอนกลางสะทอนถึงวิถีผลิตของกลุมคนในพื้น

ถิ่นเพราะการเลือกพันธุขาวปลูกจะเลือกตามวัฒนธรรมการบริโภคของแตละเชื้อชาติ และเลือก
ตามลักษณะพื้นที่และวิธีการปลูกขาว พันธุขาวที่คนในพื้นถิ่นใชปลูกมีสองประเภท คือ พันธุขาว
เจาและพันธุขาวเหนียว ซึ่งหากเปนคนเชื้อสายเขมร จะบริโภคขาวเจาเปนอาหารหลัก คนกลุมไทย 
- ลาว ที่อพยพเขามาหลังกลุมอ่ืน จะบริโภคขาวเหนียวเปนอาหารหลัก ขณะที่คนกลุมเชื้อชาติกูย 
โดยหลักจะบริโภคขาวเจา แตก็มีหมูบานกูยบางหมูบานที่บริโภคขาวเหนียว ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวากลุม
ชาติพันธุกูยมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมกลุมใดระหวางกลุมวัฒนธรรมเขมร และกลุมวัฒนธรรม
ไทย - ลาว24

การใชพันธุขาวเจาหรือขาวเหนียวนอกจากจะขึ้นอยูกับกลุมเชื้อชาติที่แตกตางกันแลว  
การเลือกพันธุขาวปลูกยังตองเลือกใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตางๆอีกดวย ในที่นี้สามารถแบง
พันธุขาวที่ปลูกตามระยะเวลาที่ใหผลผลิตเปนชนิดที่ใหผลผลิต ในทองถิ่นเรียกพันธุขาวที่ให      
ผลผลิตเร็ววา “ขาวดอ” มีระยะเก็บเกี่ยวประมาณ 2 – 3 เดือน ใหผลผลิตระยะปานกลางวา “พันธุ
ขาวกลาง”  และใหผลผลิตชาวา “พันธุขาวหนัก” เปนลําดับ

นอกจากนี้พันธุขาวปลูกยังสัมพันธกับพัฒนาการของวิธีการปลูกขาวอีกดวย  ในระยะ
เร่ิมแรกของการตั้งหมูบานและการอพยพของชุมชนในลุมน้ํามูลตอนกลาง ระยะแรกของการปลูก
ขาวจะใชวิธีการปลูกขาวไร จากนั้นเมื่อปรับสภาพพื้นที่ที่ถากถางไดแลว ก็จะปรับพื้นที่ ปนคันนา
เปนที่นา และเลือกทําวิธีการดํานา  พันธุขาวที่เลือกสําหรับขาวไร และนาดํา ก็แตกตางกันดวย

ฉะนั้นคนพื้นถิ่นลุมน้ํามูลตอนกลางไดเรียนรูที่จะเลือกใชพันธุขาวใหเหมาะกับวัฒน
ธรรมของกลุมเชื้อชาติ และสภาพทางภูมิศาสตรในทองถิ่น กลาวคือ กลุมวัฒนธรรมในลุมน้ํามูล
ตอนกลางมีวัฒนธรรมการบริโภคที่ตางกัน พันธุขาวบางชนิดก็มีความสําคัญใชประกอบพิธีกรรม
ของเชื้อชาติ ตัวอยาง กลุมวัฒนธรรมเขมร หมูบานโคกเพชร อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร จะ

                                                
24 ขอสังเกตเกีย่วกบักลุมชาตพินัธุกยู คอื หากวาอยูรวมกบักลุมวฒันธรรมใดกจ็ะปรับรับ   วฒันธรรมนัน้ๆ

เปนกลุมเขมร - สวย (หรอื เขมรและกยู) กลุมลาว - สวย  (หรอืลาวและกยู)
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ปลูกพันธุขาวตระกูลเนียงกวง ซึ่งเปนพันธุขาวเจาแยกเปนหลายลักษณะและมีชื่อเรียกตางกัน25

เนียงในภาษาเขมรหมายถึงผูหญิง เนียงในความหมายของขาวก็คือแมโพสพผูรักษาขาว สวนกวง
หมายถึงคงอยู ยืนยาว ไมมีวันสูญหาย ไมหมดสิ้น เนียงกวงจึงหมายึถงขาวที่คงอยูไมมีวันหมดวัน
ส้ิน เปนชื่อที่มีความหมายเปนมงคล ชาวเขมรจึงนําขาวเนียงกวงใชประกอบพิธีกรรมตางๆ เชน 
งานบวช งานแตงงาน ใสหลุมเสาตอนปลูกบานใหม และหากจะนําขาวขึ้นเลาตองใชขาวตระกูล
เนียงเพื่อความมั่นใจวาจะไดมีขาวกินตลอดป26 แมจะมีการปรับเปลี่ยนพันธุขาวจากพันธุขาว    
พื้นเมืองเปนพันธุขาวสงเสริมหรือพันธุขาวเกษตรของรัฐบาลซึ่งจะกลาวในบทตอไป แตพันธุขาว
พื้นเมืองบางพันธุก็ยังปลูกดวยเหตุผลขางตน

การเลือกพันธุขาวปลูกยังสะทอนใหเห็นการเรียนรูที่จะเลือกพันธุขาวใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่  อยางที่กลาวไวแลวถึงสภาพทางภูมิศาสตรของลุมน้ํามูลตอนกลาง เปนพื้นที่ราบสูงมี
ระดับพื้นที่ตางกัน ดังนั้น ในพื้นที่นาที่ไดครอบครองจะมีทั้งที่นาที่อยูระดับตํ่าสุดเปนพื้นที่ลุม และ
มีระดับสูงหางไกลน้ําออกไป จนถึงที่นาที่อยูบนดอนหรือโคก ไกลน้ําออกไป พื้นที่นาที่ตางกัน นอก
จากจะสัมพันธกับการใชประโยชนจากแหลงน้ํา ยังสัมพันธกับแสงแดดดวยวาพื้นที่ใดจะอยูใกล
แสงแดดมากกวากัน ทั้งนี้พื้นที่ที่อยูใกลแสงแดดมากกวาจะใหผลผลิตเร็วกวา และเปนที่มาของ
การเลือกพันธุขาวปลูกที่แยกชนิดเปนพันธุขาวดอ  พันธุขาวกลาง และพันธุขาวหนัก

อีกทั้งพันธุขาวปลูกยังสัมพันธกับพัฒนาการการปลูกขาวจากขาวไรเปนนาดํา ซึ่งใช
พันธุขาวปลูกไมเหมือนกัน ตัวอยาง ระยะแรกของตั้งหมูบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอกันทร-
ลักษณ จังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนหมูบานที่พูดภาษาเขมร การเพาะปลูกขาวระยะแรกเปนการปลูกขาว
ไร หรือภาษาเขมร เรียก “เทอจังกา”  วิธีการปลูกขาวใชการหยอดหลุม พันธุขาวที่ใชเปนพันธุขาว
เจา มีหลายพันธุเชน พันธุสะวง มีอายุส้ันประมาณ 2 เดือนเศษ พันธุขาวผะกาตม มีอายุเก็บเกี่ยว
ประมาณ 3 เดือน สุกไมพรอมกันแตละกอเกี่ยวได 2 – 3 คร้ัง พันธุขาวเมือดแซะหรือขาวหนามา มี

                                                
25 ตัวอยางขาวพันธุเนียงกวงในกลุมวัฒนธรรมเขมร เชน  เนียงกวงซอ เมล็ดเล็กอวน เนียงกวง

กาสะนู รวงแดงแกมมวงแตสีออกมาเปนขาวสารสีขาว เนียงกวงละอองกะสัด เปลือกบางน้ําหนักดีสีเปน
ขาวสารไดมากกวาขาวพันธุอื่นในปริมาณขาวเปลือกเทากัน  เนียงกวงโกนขุมุม เมล็ดเล็กสีแดง เนียงกวงปะ
กาโดง เมล็ดถี่คลายดอกมะพราว  เนียงกวงกรัวโดง เมล็ดหาง  และ เนียงกวงกะเบิดมุ เปนพันธุขาวหนัก มี
ตนเตี้ย โคนตนสีมวง ลําตนออนแตเหนียว ไมกรอบงาย เก็บเกี่ยวงาย รสชาติออนนุมกวาขาวพันธุอื่น เปนตน

26 จิตติมา ผลเสวก และ อารีวรรณ คูสันเทียะ, ขาวพื้นบาน เชื้อพันธุแผนดินอีสาน
(กรุงเทพมหานคร : ชมรมศิษยเกาบูรณะชนบทและเพื่อน, 2546), 97 – 98.
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อายุประมาณ 3 เดือน ชาวบานนิยมปลูกเพราะรสชาติอรอยเมื่อหุงแลวขาวไมแข็ง พนัธุลูกปลามี
อายปุระมาณ 3 เดอืน27

สวนการทํานาดํา หรือ ภาษาเขมร เรียก “เทอซแร” พันธุขาวที่ใชเปนพันธุพื้นเมืองสวน
ใหญเปนขาวเจาเนื่องจากในชีวิตประจําวันชาวบานโสมนรับประทานขาวเจา สวนขาวเหนียวจะ
ปลูกในพื้นที่นาดอนเพียงเล็กนอยไวใชทําขนม ขาวตมและนึ่งกินบางในชวงลงนา ตัวอยางพันธุ
ขาวเจาที่ปลูก ไดแก พันธุนางรวย (นางลอย) เปนขาวพันธุหนัก เก็บเกี่ยวระหวางเดือนมกราคม – 
ตนกุมภาพันธ พันธุละออง เปนขาวพันธุหนัก พันธุโกนจุจ เปนขาวพันธุกลาง เก็บเกี่ยวปลายเดือน
ธันวาคม พันธุรันเดียว เปนพันธุขาวกลาง สวนพันธุขาวเหนียว เชน พันธุตะเนิบเผาะ เปนพันธุขาว
กลาง ใชเวลา 2 เดือนเศษ เก็บเกี่ยวราวๆ ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงตนเดือนธันวาคม  พันธุ   
ปองแอว เปนพันธุขาวกลาง28

การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวปลูกจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ และเปนหนาที่ของผูหญิง ขาว
ที่จะทําพันธุปลูกในปตอไปจะแยกเก็บจากขาวที่จะใชบริโภคหรือแบงขาย การเลือกพันธุขาวปลูก
จะเลือกพันธุใหเหมาะกับสภาพดินของที่นา ความแตกตางของดินนาทําใหมีความหลากหลายของ
พันธุขาวขึ้น นอกจากนี้แลว พันธุขาวที่เลือกก็สอดคลองกับรสนิยมการบริโภคของแตละคน และ
รูปแบบการผลิตเพื่อยังชีพที่มุงผลิตเพื่อใชในบริโภคใหเพียงพอตอจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ภาย
หลังจะมีการปรับสภาพที่นาใหเสมอกันทําใหการเลือกพันธุขาวใหเหมาะกับสภาพที่นาที่ตางกัน
เร่ิมหมดความสําคัญ และทําใหจํานวนพันธุขาวพื้นเมืองลดลง อีกทั้ง เมื่อเขาสูกระบวนการผลิต
ขาวเพื่อขาย เกิดการแลกเปลี่ยนพันธุขาวดีหรือพันธุขาวสงเสริมของรัฐกับพันธุขาวพื้นเมือง เพื่อให
ไดผลผลิตตอไรสูงขึ้น ทําใหพันธุขาวพื้นเมืองหายไปจากที่นา การเปลี่ยนแปลงพันธุขาวเปนอีก
หนึ่งปจจัยที่สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีผลิตแบบยังชีพสูการผลิตเพื่อขายในลุมน้ํามูลตอนกลาง 
จะกลาวรายละเอียดตอไป

แรงงาน
แรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญมาตั้งแตชวงกอน พ.ศ. 2500 แรงงานที่ใชในการ

ผลิตสวนใหญอาศัยแรงงานคนในครัวเรือนเปนหลักที่ประกอบดวยพอ  แม  ลูกชาย  ลูกสาว ( รวม

                                                
27 ไพฑูรย มีกุศล และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืช

เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : ศึกษากรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร, 45 
– 46.

28 เร่ืองเดียวกัน,48.
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ลูกเขย)บางพื้นที่ของลุมน้ํามูลตอนกลางพัฒนาการของแรงงานเปนผลกระทบจากการเลิกทาส
กลาวคือ ระยะเวลากอนที่จะมีการจัดใหมีการเก็บเงินคารัชชูปการ ป พ.ศ. 2446 ระบบแรงงาน
ของบางหมูบานในลุมน้ํามูลตอนกลางผูกพันอยูกับระบบทาสอยางเขมขนโดยมากเปนหมูบานที่
อยูใกลศูนยกลางอํานาจของทองถิ่น ภายหลังจากการยกเลิกระบบทาสทําใหเกิดชาวนาอิสระข้ึน 
ผลกระทบที่เกิดตอนายทาสและลูกทาส คือ นายทาสสูญเสียแรงงานการผลิต ขณะเดียวกัน      
ลูกทาสภายหลังจากไดรับอิสระแลว นายทาสก็จะแบงที่ดินทํากินใหแตมีขนาดที่ทํากินที่ใหผลผลิต
ไมพอตอการยังชีพ เกิดภาวะความเปนอยูที่ขาดแคลน ทางออกของปญหาที่เกิดขึ้น คือ การปรับ
เปล่ียนสถานะจากนายทาส และลูกทาส เปล่ียนเปนนายจางและลูกจาง ความสัมพันธบนเนื้อที่ถือ
ครองเดิม และเปลี่ยนจากการใชแรงงานเปลาเปนการใหคาจางตอบแทน สงผลใหโครงสรางระบบ
อุปถัมภยังคงมีอยูในสังคมตอไป ลักษณะความสัมพันธดังกลาว จะเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่อยูใกลศูนย
กลางอํานาจทองถิ่น ขณะที่บริเวณรอบนอก ผลกระทบจากการเลิกทาสดังกลาวไมไดทําใหเกิด
การสูญเสียแรงงานแตอยางใด แรงงานครัวเรือนยังคงเปนแรงงานการผลิตที่สําคัญ แตผลจากการ
จัดเก็บคารัชชูปการ การเกณฑแรงงานของรัฐ ที่จะกลาวถึงในประเด็นตอไป จะสงผลกระทบโดย
ตรงและกวางขวางตอแรงงานในครัวเรือนมากกวาการเลิกทาส

เหตุที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะระยะทางที่หางไกลจากศูนยอํานาจการปกครองของรัฐ 
ที่ทําใหการใชอํานาจรัฐเปนไมสามารถเขาถึงได จนกระทั่งเมื่อมีการคัดเลือกหรือแตงตั้งผูใหญ
บานซึ่งถือเปนตัวแทนอํานาจรัฐในแตละหมูบาน นั่นเปนเครื่องหมายแสดงใหเห็นวา อํานาจรัฐได
แผเขาไปถึงพื้นที่นั้นๆแลว และความหางไกลจากพื้นที่อ่ืนๆ เปนปจจัยทําใหเกิดการรวมกลุมและ
ใหความชวยเหลือกันภายในชุมชนหรือหมูบานจากปญหาภัยธรรมชาติ และภัยจากโจรขโมย     
ดังนั้น การลงแขกจึงเปนการแสดงความรวมมือในชุมชน เปนการใหความชวยเหลือและตอบแทน
กันดวยแรงงาน

กระบวนการผลิตเริ่มจากการเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยว จะใชแรงงานคนและแรง
งานสัตวเปนหลัก โดยแบงงานกันในครัวเรือนตามเพศ ผูชายเปนผูเตรียมเครื่องมือการผลิต เชน 
ไถ เชือก คราด เปนตน เมื่อถึงฤดูทํานาพอหรือลูกชายจะเปนผูไถนา คราดนา รวมทั้งดูแลการปด
น้ํา ทดน้ําใหพอหลอเลี้ยงตนขาวไดพอเพียงจนกระทั่งออกรวงและโตเต็มที่พรอมเก็บเกี่ยวในที่สุด
สวนแรงงานผูหญิง ทั้งแมและลูกสาวจะมีหนาที่หุงหาอาหาร ถอนกลา และดํานาเปนหลัก เมื่อถึง
ชวงเกี่ยวขาว ก็จะใชแรงงานรวมกัน การขนขาวขึ้นยุงฉางอาจจะมีการขอแรงจากเพื่อนบาน 
ประเพณีการเลี้ยงดูของเจาบานแคเพียงจัดหาอาหารและเหลายามาเลี้ยงแขกเทานั้น ไมตองหา
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อาหารและเหลายามาเลี้ยงดูแขกมากอยางสมัยหลัง พ.ศ. 2500 เมื่อเขาสูการผลิตเพื่อขายและ
ขาดแคลนแรงงาน

ส่ิงที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นวา การรวมแรงกันเปนการชวยเหลือดานแรงงานโดยยังไมได
จางงานดวยตัวเงิน แตการปรับเปลี่ยนการตอบแทนคาแรงอาจจะอยูในรูปของผลผลิต หรือการ
จายเงินก็เกิดขึ้นบางแลวในลุมน้ํามูลตอนกลาง กอน พ.ศ. 2500 ตัวอยางการจายคาจางแรงงาน
เปนขาวเปลือก ถาเปนผูชายก็จะไดขาวเปลือก ประมาณ 3 เกวียนตอคน และถาเปนเด็กหรือผู
หญิงจะไดขาวเปลือกประมาณ 2 เกวียนตอคน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาฤดูกาลเพาะปลูกปนั้นๆเปน  
อยางไร ถาฝนตกดีและผลผลิตอุดมสมบูรณดีก็จะไดรับคาจางเต็มที่ ถาปใดมีฝนทิ้งชวงทําใหผล
ผลิตเสียหาย คาจางก็จะลดหลั่นลงมาตามลําดับ29

ระบบการจางงานเทียบกับจํานวนที่ดินที่ถือครองในลุมน้ํามูลตอนกลาง จะมีลักษณะ
ดังนี้ หากเจาของที่ดินมีที่ไมเกินขนาด 20 ไร สวนใหญจะทํานาดวยแรงงานของครอบครัว หรือ
อาจจะเปนการจางรายวัน ผูมีที่ดินขนาด 20 – 50 ไร จะใชลูกจางประมาณ 2 – 3 คน  ผูที่มีที่ดิน
ขนาด 50 – 100 ไร จะใชลูกจางประมาณ 4 – 7 คน และผูที่มีที่ดินประมาณ 100 ไร จะใชลูกจาง
ประมาณ 8 – 10 คน กลุมลูกจางเหลานี้จะผูกพันกับนายจางซึ่งเปนเจาของที่ดินอยางแนนแฟน30

ลักษณะความสัมพันธของระบบอุปถัมภดังกลาว ทําใหความสัมพันธระหวางนายจาง
และลูกจางมีความแนนแฟนกันมาตั้งแตการเปลี่ยนจากระบบนายทาสและลูกทาสมาเปนนายจาง
และลูกจาง ซึ่งเปนรากฐานของความสัมพันธที่สงตอในระยะเวลาตอไป ทั้งนี้สวนของการใชแรง
งานครอบครัวมีความสัมพันธกับการใชเครื่องมือการผลิตในระยะเวลากอน พ.ศ. 2500 ดังที่จะได
กลาวตอไป

ขณะที่วัฒนธรรมลุมน้ํามูลตอนกลาง ตัวอยางหมูบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษณ  
จังหวัดศรีสะเกษ และหมูบานโสมน  ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร  มีการใชแรงงาน
ในวิถีการผลิตดั้งเดิมแตกตางออกไป  สามารถแบงตามปฏิทินการเพาะปลูกดังนี้

เดือนสาม เร่ิมพิธีเผาปา หรือ กอลเซาะแม กองฮึงนําโดยผูอาวุโสของหมูบาน
เดือนสี่ และ หา ชาวบานตัดไม เผาไม เตรียมที่ไวทําไร ทํานา เปนหนาที่ของผูชาย

                                                
29 ชัยยงค  ขามรัตน และ คนอื่นๆ, รายงานการวิจัย เร่ือง ศักยภาพชุมชนหมูบานอีสาน : กรณี

ศึกษาบานตระแบก อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ( ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน,
2533), 22.

30 เร่ืองเดียวกัน 22.
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สวนผูหญิงจะทําไหม ทอผาไหม
เดือนหก เตรียมเครื่องมือทํานา ไถดะ เตรียมดินปลูกขาวไร และพืชผักเพื่อบริโภค
เดือนเจ็ด ไถดะ โดยใชวัวบาง ควายบาง ตกกลา ดํานา
เดือนแปด เร่ิมปกดํา มีการลงแขกถอนกลา และลงแขกดํานาในกรณีที่มีที่มากในกรณี

ที่มีที่นอยใชแรงงานในครัวเรือน
เดือนเกาและเดือนสิบ ดูแลรักษาขาว
เดือนสิบเอ็ด เร่ิมเก็บเกี่ยวขาวไร พรอมพืชผลที่ปลูก
เดือนสิบสอง ถึง เดือนยี่ เร่ิมเก็บเกี่ยวขาวในนา
เดือนยี่ ถึง เดือนสาม ฟาดขาว ขนขาวขึ้นยุง ตัดฟนขนมาไวที่บาน และเปนชวงที่นํา

ผลผลิตที่ผลิตได เชน ฝาย ขาว ออกไปตระเวนแลกปจจัยที่จําเปนอื่นๆ เชน เกลือ น้ําออยหรือ นํา
ผลผลิตไปขาย เพื่อนําเงินมาซื้อจอบ เสียม เคียว ฯลฯ31

แรงงานสัตวจะใชแรงงานกระบือ และโค โดยเฉพาะกระบือมีความสําคัญตอการผลิต
ขาวเปนอยางมาก  ใชในการไถนา การนวดขาว การขโมยกระบือในชวงเวลากอน พ.ศ. 2500 หรือ
แมแตหลัง พ.ศ. 2500 แสดงวากระบือเปนสัตวมีราคาและมีความสําคัญตอการผลิตขาว การตาม
หากระบือที่โดนขโมยไปเปนหนาที่ของคนในหมูบานนั้นๆ สวนรัฐไมไดสนใจที่จะติดตามคดีนี้ให
เลย บางทีก็เรียกคาติดตามเปนราคาสูงเปนราคาเปนหมื่น32

สวนโคจะใชเทียมเกวียนซึ่งเปนพาหนะเดินทางที่สําคัญสมัยนั้น และอาจจะใชจายเปน
เงินแทนคารัชชูปการ33 สําหรับบริเวณที่ใชในการเลี้ยงสัตว ในระยะแรกของการกอต้ังชุมชนจะแบง

                                                
31 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ, 
62 – 63 ;  ไพฑูรย มีกุศล และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืช
เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : ศึกษากรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร, 44.

32 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ
วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475ถึงปจจุบัน, 95.

33การจายคารัชชูปการในหมูบานทุงใหญ  ในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง กําหนดการเก็บคารัชชูปการ
จากชายฉกรรจคนละ 4 บาทตอป  หมูบานนี้บางคนไมมีเงินจายจึงนําวัวไปจายแทนคารัชชูปการ เม่ือจายไปแลว
เจาหนาที่ของรัฐนําไปฆากิน ตอมารัฐก็ยังตามมาทวงเงินจึงเกิดคดีไตสวนกัน จนทายที่สุดชาวบานเปนฝายชนะ
คดีความ  ดูเพิ่มเติมใน บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 44.
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พื้นที่ไวสําหรับเล้ียงสัตวสวนหนึ่ง ตอมาระยะหลังพื้นที่ถูกนําไปใชในการผลิต ทําใหพื้นที่เลี้ยงสัตว
ลดนอยลง โดยมากคนทําหนาที่เลี้ยงสัตวคือ ลูกชาย และเปนการแบงความรับผิดชอบภายในครัว
เรือน ระยะเวลากอน พ.ศ. 2500 บริเวณลุมน้ํามูลตอนกลางใชแรงงานคนและแรงงานสัตวเปน
ปจจัยการผลิตที่สําคัญ กอนจะมีการปรับเปลี่ยนแรงงานในการผลิตทั้งสวนของแรงงานคนและ
แรงงงานสัตว ที่จะกลาวถึงบทที่ 3 ตอไป

เครื่องมือการผลิต
การใชเครื่องมือการผลิตสัมพันธกับแรงงานคนและแรงงานสัตว ระยะการบุกเบิกที่ดิน

เพื่อการผลิต จะหาไมจากปาไมที่ไมไกลจากหมูบานนักหรือบริเวณที่นามาทําเปนเครื่องมือการ
ผลิต เมื่อใกลถึงฤดูการผลิต แรงงานผูชาย พอและลูกชาย จะจัดเตรียมเครื่องมือทําการผลิต ไดแก 
หางไถ ผาลไถ แอก เชือก เปนตน ตัวอยางหมูบานโสมน ตําบลทาตูม จังหวัดสุรินทร เครื่องมือที่ใช
ทําการเกษตรทําจากไมชนิดเนื้อแข็ง เหนียว และทนทาน เชน ไมประดู ไมพะยุง34 เชนเดียวกับหมู
บานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีเครื่องมือที่ผลิตเองทําจากไม และมี    
เครื่องมือการผลิตที่ตองซื้อคือเครื่องมือเหล็กที่ผลิตเองไมไดเชน มีด เสียม เคียวเกี่ยวขาว จอบ 
ผาล (สบไถ) โดยมากจะไปซื้อที่ตลาด ราคาเคียวเลมละ 10 สตางค มีดราคา 25 – 50 สตางค 35

แหลงผลิตเครื่องมือเหล็กใชทําการเกษตรโดยตรงที่มีชื่อเสียงอยูที่บานหนองตอ ตําบล
ทาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ราคาเครื่องมือเหล็กในป พ.ศ. 2475  มีดโต ราคาเลมละ 25 
สตางค จอบเลมละ 15 – 20  สตางค  ขวานเลมละ 50  สตางค ผาลอันละ 12 สตางค 36 จากตัว
อยางดังกลาว จะเห็นวาเครื่องมือที่ใชในการผลิตเปนเครื่องมือที่ทําข้ึนไมตองใชเทคโนโลยีซับซอน
ดวยฝมือของเกษตรกรที่ตกทอดกันมา หรือแมเปนเครื่องมือที่ใชโลหะ เชน เหล็ก ก็มีแหลงอยูใน
ทองถิ่น ราคาไมแพง และอายุการใชงานไดนาน หากชาวนาตองจายในสวนเครื่องมือในการผลิต 
ก็จะจายเพียงในสวนเหลานี้ การซอมแซมเครื่องมือการผลิตเปนหนาที่ของผูชาย เครื่องมือการผลิต

                                                
34 ไพฑูรย มีกุศล และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืช

เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : ศึกษากรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร, 47.
35 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ, 
46.

36 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ
วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน, 180 - 181.
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ทั้งหมดที่ใชในการผลิตเปนขอจํากัดหนึ่งที่ทําใหผลผลิตที่ไดมีไมมากนัก แตก็พอกินในครัวเรือน
และเหมาะกับแรงงานที่มีในครัวเรือน

ผลผลิต
ลักษณะการผลิตถึงป พ.ศ. 2500 จะพึ่งพิงกับปจจัยธรรมชาติเปนหลัก ดังนั้น สาเหตุ

ทางธรรมชาติ เชน สภาพดิน น้ําทวม ฝนแลง และสัตวแมลงตางๆ จะเปนตัวกําหนดวา ผลผลิตที่
ไดในแตละปจะไดมากหรือนอย ทั้งนี้การผลิตในลุมน้ํามูลตอนกลางจะใชพื้นที่ในการปลูกขาวไร 
และทํานาดํา

การปลูกขาวไร เปนลักษณะของการบุกเบิกปาเพื่อปรับพื้นที่ทําการปลูกขาว  การปลูก
ขาวไรใชวิธีการปลูกขาวแบบหยอดหลุมใชน้ํานอยและใชพันธุขาวที่ทนกับความแลงได แสดงถึง
การผลิตเพื่อบริโภคเพียงอยางเดียวอยางแทจริง เนื่องจากใชพื้นที่ประมาณ 1 งานจนถึง 2 ไร จะ
ใชทําการปลูกประมาณ 2 – 3 ป จากนั้นก็จะบุกเบิกปาที่อยูใกลกับพื้นที่ปาเดิม และปลอยพื้นที่ทิ้ง
ไวประมาณ 4 – 5 ป แลวจะกลับไปถากถางตอไมที่ยังเหลืออยูเปนพื้นที่ทําไรและถาสภาพไรที่อยู
ต่ําก็จะปรับเปนที่นา มีการปนคันนาเพื่อเก็บกักน้ําอีกขั้นหนึ่ง37 ผลผลิตที่ไดจากการเก็บเกี่ยวขาวไร
จะมีเพียงพอแคบริโภคภายในครัวเรือน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาใชพื้นที่ผลิตแคไหนและไดรับน้ําเพียงพอ
หรือไม ผลผลิตขาวไรที่ไดจาก 4 หมูบานตัวอยางในลุมน้ํามูลตอนกลาง มีดังนี้ หมูบานอาหวดได
ประมาณ 14 – 16 ถังตอไร หมูบานมวงใตไดประมาณ 40 – 50 ถังตอไร หมูบานไพรขลาได
ประมาณ 36 – 40 ถังตอไร38 หมูบานโสมนไดประมาณ 30 ถังตอแปลง (ประมาณ 1 งาน)39  การ
เปล่ียนจากการทําขาวไรมาเปนการทํานาดํา เนื่องจากการทําขาวไรตองเผชิญกับหญาตางๆ ที่ข้ึน
ทวมตนขาว อีกทั้งประสบปญหาจากกา นก  สัตวตางๆ ที่มาทําลายตนขาวทําใหผลผลิตที่ไดต่ํา

การทํานาดํา จะปรับเปลี่ยนภายหลังจากไดถากถางที่ปลูกขาวไรอีกตอหนึ่ง ข้ันตอน
ของการปลูกทํานา จะมีความยุงยากซับซอนเพิ่มจากการทําขาวไร ตั้งแตการเลือกที่นาที่เหมาะสม
คือเลือกบริเวณที่ลุม มีการปนคันนาเพื่อกักเก็บน้ําไวหลอเลี้ยงตนขาว จัดเตรียมเครื่องมือทํานา
เชน ผาลไถ หางไถ แอก เชือก รวมถึงพันธุขาวที่เหมาะสมกับสภาพที่นาแตละแหง  การสํารวจของ
                                                

37 ไพฑูรย มีกุศล และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืช
เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : ศึกษากรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร, 26.

38 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ
วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน, 126.

39 ไพฑูรย มีกุศล และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืช
เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : ศึกษากรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร, 45.
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กรมการขาว ป พ.ศ. 2499 แสดงจํานวนเนื้อที่นาของ 3 จังหวัดที่ศึกษาเปนนาดํากวารอยละ 90
กลาวคือ จังหวัดบุรีรัมยทํานาดํา 904,489 ไร หรือรอยละ 99.9 ของเนื้อที่นาทั้งหมด  จังหวัด
สุรินทรทํานาดํา 780,245 ไร หรือรอยละ 99.3 ของเนื้อที่นาทั้งหมด  และจังหวัดศรีสะเกษทํานาดํา
949,941 ไร หรือรอยละ 99.7 ของเนื้อที่นาทั้งหมด40

ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาเกษตรกรทั้ง 3 จังหวัด ไดปรับที่นาจากนาไรเปนนาดําเกือบทั้งหมด 
เนื่องจากเล็งเห็นวาผลผลิตจากนาดํามีมากกวาขาวไร แมวิธีการเพาะปลูกหลายขั้นตอนกวาแต
ผลผลิตตอไรจะสูงกวาการทําขาวไร ตวัอยาง ผลผลิตขาวตอไรจากพื้นที่นาที่ไดเพาะปลูก ในป พ.ศ. 
2475 เทียบกับ พ.ศ. 2500 41 หมูบาน 3 แหงในลุมน้ํามูลตอนกลาง มีดังนี้ หมูบานอาหวด ไดผล
ผลิต 10 – 15 และ 10 - 13 ถังตอไร  หมูบานมวงใตไดผลผลิต  20 – 30 และ 10 – 15 ถังตอไร  
หมูบานไพรขลา ไดผลผลิต  11 – 20 และ 10 - 16 ถังตอไร  ผลผลิตขาวนาดํากอนป พ.ศ. 2500 
ใหผลผลิตตอไรสูงเพราะดินยังมีความอุดมสมบูรณ ภายหลังเมื่อสภาพดินเริ่มเสื่อมความอุดม
สมบูรณเนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน มีขอจํากัดดานที่ดินเพาะปลูกที่เร่ิมนอยลง เกษตรกร
ปลูกขาวซ้ําในที่นาเดิม ทําใหผลผลิตตอไรป พ.ศ. 2500 ลดลงจากป พ.ศ. 2475

ตารางที่ 5  ผลผลิตขาวเปลือกแยกเปนขาวเจาและขาวเหนียวรายจังหวัด ป 2499

ผลผลิตขาวเปลือก (เกวียน)42

จังหวัด รวม ขาวเหนียว ขาวเจา
นครราชสีมา 257,366 66,346 291,020
ชัยภูมิ 208,160 128,523 79,637
บุรีรัมย 109,126 40,426 68,700
สุรินทร 81,485 4,077 77,408
ศรีสะเกษ 91,849 40,255 51,594

                                                
40 กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานสรุปผลการทํานาประจําป พ.ศ. 2499 , 27.
41 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ

วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน, 136.
42 การเทียบมาตราตวงขาวเปลือก 1 เกวียน เทากับ 100 ถัง หรือ 2,000 ลิตร และ 1 ถัง เทากับ 20 

ลิตร  มาตราวัดน้ําหนักขาวเปลือก 1 เกวียน หนักเฉล่ีย 1,010 กิโลกรัม หรือ 1.01 เมตริกตัน และ 1 ถัง หนัก
เฉล่ีย 10.1 กิโลกรัม  ในที่นี้ขาวเปลือก 1 เกวียนเทียบตามมาตราวัดน้ําหนักขาวเปลือก
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ตารางที่ 5 (ตอ) ผลผลิตขาวเปลือกแยกเปนขาวเจาและขาวเหนียวรายจังหวัด ป 2499

ผลผลิตขาวเปลือก (เกวียน)43

จังหวัด รวม ขาวเหนียว ขาวเจา
อุบลราชธานี 415,060 396,966 18,094
รอยเอ็ด 170,656 157,371 13,285
มหาสารคาม 149,889 143,045 6,844
กาฬสินธุ 143,180 141,666 1,514
ขอนแกน 211,747 186,605 25,142

ที่มา : กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานสรุปผลการทํานาประจําป พ. ศ.  2499  (พระนคร :
กรมการขาว, 2501), 33.

จากตารางที่ 5 ผลผลิตขาวเจาป พ.ศ. 2499 จังหวัดสุรินทรมีปริมาณมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 95 ของผลผลิตขาวทั้งหมด รองลงมาไดแก จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 81.4  
จังหวัดบุรีรัมย คิดเปนรอยละ 62.9 และจังหวัดศรีสะเกษ คิดเปนรอยละ 56.2  ตามลําดับ44 จะเห็น
วาผลผลติขาวเจาของภาคอสีานไดจากพืน้ทีลุ่มน้าํมลูตอนกลางโดยเฉพาะ 3 จงัหวดัทีศ่กึษาเปนหลกั

เมื่อดินเริ่มเสื่อมคุณภาพและเกษตรกรยังไมไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพิ่มผลผลิต
ผลผลิตที่ไดจึงลดต่ําลง ปญหาสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณและการขาดการใชเทคโนโลยีใน
การผลิตเปนวิธีการที่ไมสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลไดวางแผนไวในระยะ
เวลาตั้งแต พ.ศ. 2500 ดังนั้น การแกไขปญหาของรัฐ คือ การกําหนดนโยบายการพัฒนาเกษตร
กรรมและมีมาตรการสงเสริมใหนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มผลผลิตในที่นาลุมน้ํามูลตอนกลาง
มากขึ้น ผลการเปลี่ยนแปลงจะเสนอรายละเอียดในบทตอไป

ผลผลิตสวนที่นอกเหนือจากการปลูกขาว เปนผลผลิตจากพืชที่ปลูกระหวางพื้นที่ปลูก
ขาวไร และที่นา ชาวบานจะปลูกแตง พริก มะเขือ ถั่ว สลับกันไปตามชองวางที่ทําไร หรือตาม  

                                                
43 การเทียบมาตราตวงขาวเปลือก 1 เกวียน เทากับ 100 ถัง หรือ 2,000 ลิตร และ 1 ถัง เทากับ 20 

ลิตร  มาตราวัดน้ําหนักขาวเปลือก 1 เกวียน หนักเฉล่ีย 1,010 กิโลกรัม หรือ 1.01 เมตริกตัน และ 1 ถัง หนัก
เฉล่ีย 10.1 กิโลกรัม  ในที่นี้ขาวเปลือก 1 เกวียนเทียบตามมาตราวัดน้ําหนักขาวเปลือก

44 กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานสรุปผลการทํานาประจําป พ.ศ. 2499, 33.
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จอมปลวกเปนการปลูกพืชแบบผสมผสานกันไป45 ระยะตอมาเมือ่ขาวมคีวามสาํคญัเปนพชืเศรษฐกจิ
ของลุมน้าํมลูตอนกลาง ผลผลติบางอยางของพืน้ถิน่กส็รางรายไดใหเกษตรกรรองจากขาว

เศรษฐกิจพื้นถิ่นลุมน้ํามูลตอนกลางนอกเหนือจากขาว ไดแก หอมและกระเทียม 
จังหวัดที่ปลูกพืชสองชนิดนี้และเปนสินคาหลักของพื้นถิ่นมาต้ังแตกอน พ.ศ. 2500 คือ จังหวัด    
ศรีสะเกษเนื่องจากเปนพื้นที่มีความอุดมสมบูรณมากกวาจังหวัดบุรีรัมย และสุรินทร ทําให
สามารถปลูกพืชชนิดอื่นนอกจากขาว เชน หอม กระเทียม พริก ฟก  แฟง แตงโม46 ไดมากกวาอีก 2 
จังหวัดดังกลาว

บริเวณที่ปลูกหอมกระเทียมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ คือ เมืองศรีไสล ปจจุบัน
หมูบานที่ปลูกหอมกระเทียมขายแยกเปนอําเภอยางชุมนอย ชาวบานใชน้ําบอ (น้ําสาง) รดหอม
กระเทียม ขุดลึกเพียง 2 เมตรก็จะเจอน้ํา ปหนึ่งจะปลูก 2 คร้ัง ปลูกในทองนาหลังทําการเก็บเกี่ยว
ขาว การขายหอมกระเทียมนั้น จะมีพอคาเกวียนเรขายตามหมูบานตางๆ รวมถึงมีพอคาคนกลาง
เขาไปซื้อประมูลขายทุกป  ปหนึ่งสามารถขายไดคนละประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาท47 ความ
สําคัญของหอมกระเทียมถือเปนสินคาหลักและขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษมาตั้งแตกอนป พ.ศ. 
2500 จนถึงปจจุบันยังคงเปนพืชที่ทํารายไดใหแกเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษรองจากการขายขาว

ผลผลิตทั้งขาวนาดํา และพืชผลสวนอื่นๆ ชาวบานจะใชบริโภคในครัวเรือน สวนหนึ่ง
อาจจะนําไปแลกเปลี่ยนผลผลิตจากทองถิ่นอื่น การแลกเปลี่ยนสินคาเปนลักษณะของความ
สัมพันธในระยะแรกของกลุมคนในลุมน้ํามูลตอนกลาง และพัฒนาเปนการซื้อขายกันในเวลาตอไป

การแปรรูป
การผลิตขาวในลุมน้ํามูลตอนกลางตั้งแตอดีตจนถึง ป พ.ศ. 2500 ยังคงมีลักษณะเปน

การผลิตเพื่อบริโภคเปนหลัก พิจารณาจากขนาดที่นาของแตละครัวเรือน แรงงานคนและสัตว  
พันธุขาวพื้นเมือง และเทคโนโลยีการผลิต ที่ยังเปนวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ผลผลิตขาวแบงเปน 2 
                                                

45 ไพฑูรย มีกุศล และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืช
เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : ศึกษากรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร, 46.

46 คําไวอาลัยและคําบรรยายในการอบรมผูพิพากษา เรื่อง สภาพประชาชน การอาชีพ การ
คมนาคมในภาคตางๆ ของประเทศไทย โดย หลวงอาทรคดีราษฎร ในครั้งที่ดํารงตําแหนงอธิบดีผูพิพากษา ภาค 
3 (พระนคร : บริษัทคณะชาง จํากัด, 2502) (พิมพเปนอนุสรณียบรรณาการ ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวง
อาทรคดีราษฎร (อาทร วราทร) ณ เมรุวัดมกฎกษัตริยาราม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2502), 99.

47 พระอริยานุวัตร  เขมจารี, ประเพณีโบราณอีสานบางเรื่อง, พิมพครั้งที่ 3 (ม.ป.ท., 2529), 61 – 
62.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41

สวน คือ ใชภายในครัวเรือน ทั้งบริโภคและทําพันธุปลูก48 สวนที่เหลือจากการบริโภคภายในครัว
เรือนถึงจะนําไปขาย การแปรรูปขาวเปลือกของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลางเดิมใชวิธีตําขาว       
สีขาว ซอมขาวกินเองในปริมาณที่เพียงพอตอการบริโภคภายในครัวเรือน

ระยะตอมา พอคาชาวจีนมีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจโรงสีในลุมน้ํามูลตอน
กลาง สะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของลุมน้ํามูลตอนกลาง ได 2 ลักษณะ ประการแรก 
โรงสีขาวเปนตัวแทนของทุนระยะเริ่มแรกจากภายนอกที่ขยายตัวมายังลุมน้ํามูลตอนกลาง 
ประการที่สอง โรงสี เปนตัวชี้วัดการเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อขายในลุมน้ํามูลตอนกลางเนื่องจาก
การแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสารทําใหราคาขาวสูงขึ้น และสีขาวไดขาวสารปริมาณมากตางจาก
วิธีการแปรรูปขาวเปลือกสมัยกอนที่ทําเพื่อบริโภคตอวัน

ตารางที่ 6 จํานวนโรงสีขาวใน 3 จังหวัดที่ศึกษา เปรียบเทียบป พ.ศ. 2472 และ พ.ศ. 2499

จํานวนโรงสี ถึง พ.ศ. 2472 จํานวนโรงสี พ.ศ. 2499

จังหวัด
ก อ น
2462

พ . ศ .
2462 –
พ . ศ .
2468

พ . ศ .
2469 –
พ . ศ .
2472

รวมจํานวน
โรงสี2472

ข น า ด
เล็ก

ข น า ด
กลาง

ขนาดใหญ รวมจํานวน
โรงสี 2499

บุรีรัมย - - 1 1 9 29 2 40
สุรินทร - - 4 4 50 11 8 69
ศรีสะเกษ - - 5 5 10 35 2 47
รวม - - 10 10 69 75 12 156

ที่มา : “เร่ือง บัญชีโรงสีเขาในพระราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ. 2472),” เอกสารสวนพระองค
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สบ. 2. 41 / 27,หอจดหมายเหตุแหงชาติ ; กระทรวงเกษตร, 
กรมการขาว, รายงานจํานวนโรงสีขาวและอาคารเก็บขาว พ.ศ. 2499 (พระนคร : โรงพิมพสหกรณ, 
2499), อางถึงใน ปราณี  วรรณปะเก, “การผลิตขาวในบริเวณลุมแมน้ํามูลระหวาง พ.ศ. 2489 – 
2516” ( วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  มหาสารคาม, 2537), 86 – 87.

                                                
48 ผลผลิตขาวที่ไดในป พ.ศ. 2499 แบงไวเพื่อบริโภค คนละประมาณ 204.5 กิโลกรัมขาวเปลือก 

ใชทําพันธุนาดําไรละ 8 กิโลกรัม  ใชทําพันธุนาหวานไรละ 16 กิโลกรัม และคิดเปนคาสูญเสียรอยละ 3 ของผล
ผลิตขาว ดูเพิ่มเติม  กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานสรุปผลการทํานาประจําป พ.ศ. 2499, 44.
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จากตารางที่ 6  โรงสีขาวชวงป พ.ศ. 2472 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2499 มีปริมาณเพิ่มข้ึน
อยางเห็นไดชัด  ขอมูลบัญชีโรงสีขาวตั้งแตกอน พ.ศ. 2462 จนถึง ป พ.ศ. 2472 นั้น อธิบายการ
ทํางานตอ 1  ชั่วโมงของโรงสีจังหวัดบุรีรัมย  ขุขันธ (ศรีสะเกษ)และสุรินทร ป พ.ศ. 2472  โรงสีที่  
ขุขันธจะสีขาวไดปริมาณมากที่สุดอยูระหวาง 27 – 50 หาบ ขณะที่โรงสีจังหวัดสุรินทร สีขาวได 
10.4 – 30 หาบ และจังหวัดบุรีรัมย สีขาวได 13 หาบ49  ขอมูลโรงสีขาว พ.ศ. 2499 ใชจํานวนขาวที่
สีไดตอวันเปนเกณฑแบงโรงสีขาวเปนขนาดตางๆ ไดแก โรงสีขาวขนาดเล็ก  สีขาวได 1 – 5 เกวียน
ตอวัน โรงสีขาวขนาดกลาง สีขาวได 5 – 20 เกวียนตอวัน และขนาดใหญ สีขาวไดมากกวา 30
เกวียนตอวัน50 เมื่อเปรียบเทียบ 3 จังหวัดที่ศึกษา จังหวัดสุรินทรมีโรงสีขาวขนาดเล็กมากที่สุด 
จังหวัดบุรีรัมย และศรีสะเกษมีโรงสีขาวขนาดกลางมากที่สุด สวนโรงสีขนาดใหญใน 3 จังหวัดยังมี
จํานวนไมมากนัก

 การเพิ่มข้ึนของโรงสีในลุมน้ํามูลตอนกลางจากป 2472 ถึง พ.ศ. 2499 เปนสิ่งยืนยันได
วากอน ป พ.ศ. 2500 ไดมีการขยายตัวของทุนเอกชนผานการลงทุนธุรกิจโรงสี ซึ่งถือเปนธุรกิจการ
เกษตรขั้นเริ่มแรกในลุมน้ํามูลตอนกลาง การลงทุนดังกลาวเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการสะสมทุน
ของกลุมทุนภาคเกษตรกรรมจากภายนอกซึ่งจะขยายตัวภายหลังจากมีโครงการพัฒนาภาคเกษตร
กรรมของรัฐในระยะตอมา ขณะเดียวกันการสะสมทุนของกลุมทุนภายในพื้นถิ่นลุมน้ํามูล        
ตอนกลางเกิดจากการคาขาย และจะขยายการลงทุนในภาคเกษตรกรรมเชนเดียวกับกลุมนายทุน
จากภายนอก จะกลาวรายละเอียดในบทตอไป

การคาและการแลกเปลี่ยน
ลุมน้ํามูลตอนกลางมีการติดตอระหวางชุมชนในละแวกใกลกัน โดยการสรางความ

สัมพันธทางเครือญาติระหวางหมูบานหรือในลักษณะแลกเปลี่ยนสินคาและทําการคา รวมถึงการ
ติดตอกับสังคมภายนอก สวนมากการเดินทางไปแลกเปลี่ยนสินคายังชุมชนอ่ืนจะเดินทางชวงฤดู
แลงหลังการเก็บเกี่ยวเพราะวางเวนจากการทํานา โดยใชเกวียนบรรทุกสินคาหรือถาไมไกลนักก็จะ
ใชการหาบ  การแลกเปลี่ยนสินคา คือ โดยมากเปนสินคาที่มีในทองถิ่นตน และสวนใหญนําไปแลก
                                                

49 “เร่ือง บัญชีโรงสีเขาในพระราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ. 2472),” เอกสารสวนพระองคสมเด็จฯกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ, สบ. 2. 41 / 27,หอจดหมายเหตุแหงชาติ.

50 กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานจํานวนโรงสีขาวและอาคารเก็บขาว พ.ศ. 2499 (พระนคร
: โรงพิมพสหกรณ, 2499), อางถึงใน ปราณี  วรรณปะเก, “การผลิตขาวในบริเวณลุมแมน้ํามูลระหวาง พ.ศ. 
2489 – 2516” ( วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาสารคาม, 2537), 86 – 87.
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กับสินคาที่ทองถิ่นไมมี ในแตละทองถิ่นจะมีความชํานาญในการผลิตสินคาที่แตกตางกันทั้งนี้สวน
หนึ่งเปนเพราะสภาพแวดลอมของแตละชุมชนทําใหการนําทรัพยากรมาใชยอมแตกตางกัน 
ประกอบกับ ความชํานาญเฉพาะเชื้อชาติ  การแลกเปลี่ยนจะแลกเปลี่ยนกันตามความพอใจของ
แตละฝายไมไดมีการเทียบราคากัน

การแลกเปลี่ยนและการคา แบงเปน 2 พื้นที่ คือ ระหวางภายในชุมชน และ คาขายกับ
ดินแดนเขมรต่ํา ตัวอยางเชน นายพัด สงนวน ชาวบานหมูบานโสมน ไดเลาถึงการแลกเปลี่ยนสิน
คาหมูบานโสมน ชวงเวลาประมาณ พ.ศ. 2482 - 2492 สรุปไดวา ชาวบานจะนํากลวย มะพราว
น้ําออย (ออยโสบ) และมะละกอไปแลกเกลือและปลาราตามหมูบานในเขตทุงกุลารองไห ซึ่งเปน
หมูบานชาวเขมรที่เปนญาติพี่นองกัน การเดินทางจะเดินทางขามแมน้ํามูลโดยใชเกวียน เดินทาง
ไปจนถึงบอพันขันซึ่งเปนแหลงตมเกลือสินเธาว อัตราการแลกเปลี่ยน เชน มะพราวแหง 2 ผล แลก
เกลือได 1 กระทอ (ประมาณ 10 กิโลกรัม) มะพราวแหง 1 ผล แลกเกลือได 1 กระทอ น้ําออย 1
โสบ (น้ําออย 10 แผน) แลกเกลือได 1 กระทอ  ขณะเดียวกัน หมูบานแถวทุงกุลารองไห ก็ไดนํา
ปลาและเกลือมาแลกกับชาวบานโสมนและหมูบานอื่นๆ ในฤดูแลงดวย อัตราแลกเปลี่ยนมีดังนี้
ปลารา 1 ไห แลกขาวไดคร้ังละ 2 – 3 กระสอบ เกลือ 1 ครุถัง แลกขาวได 2 ถัง

นอกจากนี้ นายพัด สงนวน ยังเคยลงไปคาขายแถบเขมรต่ําในชวงเวลาเดียวกัน การ
คากับเขมรต่ําเวลานั้น คิดราคาเปน น้ําออย 1 โสบ  ราคาโสบละ 10 สตางค เกลือ 1 กระทอ (น้ํา
หนัก 12 กิโลกรัม) ราคากระทอละ 10 สตางค และ ปลารา 1 ไหซองใหญ ราคา 1 – 2 บาท51

ถาพิจารณาจากเหตุการณขางตนเชนนี้ นายพัดทําหนาที่เปนเหมือนพอคาคนกลาง 
นําสินคาจากแหลงตางๆ ไปขายที่เขมรต่ํา เนื่องจาก ตัวสินคาจําพวก เกลือ และปลารา ในหมูบาน
โสมนไมมี ตองไปแลกจากหมูบานในทุงกุลารองไหอีกตอหนึ่ง และที่นาสังเกตคือ ผลผลิตในพื้นที่
ทุงกุลารองไหดวยกัน แตละพื้นที่ก็มีผลผลิตที่แตกตางกัน ขณะที่ทุงกุลารองไหแถบจังหวัดรอยเอ็ด
จะมีเกลือและปลารา แตบานโสมน ซึ่งอยูทุงกุลารองไห เขตจังหวัดสุรินทร เปนแหลงปลูกขาว 
แสดงถึงความแตกตางของการใชพื้นที่ผลิตฝงขวาและฝงซายของริมมูลวา ขณะที่ฝงซาย คือ แถบ
จังหวัดรอยเอ็ด อุดมสมบูรณดวยเกลือ และปลา  สวนฝงขวา คือ จังหวัดสุรินทร เปนพื้นที่ปลูกขาว
ที่สําคัญ และมีมากพอที่จะใชแลกเปลี่ยน และขายได  ที่กลาวเชนนี้เปนเพราะ จากคําบอกเลาของ 
นายพัด สงนวน ชวงเวลาประมาณ พ.ศ. 2472 – 2482  ไดมีการซื้อขายขาวเปลือก หมู ผาขาวมา 
และอ่ืนๆ ที่ตลาดและตามหมูบานตางๆ  ตลาดที่สําคัญของการขายขาวเปลือกและหมู คือ ตลาดที่

                                                
51 ไพฑูรย มีกุศล และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืช

เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : ศึกษากรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร, 31.
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อําเภอศรีขรภูมิ การขายขาวเปลือกจะขายชวงปลายฤดูฝนเมื่อชาวบานแนใจวาขาวในฤดูกาลใหม
จะมีผลผลิตพอบริโภคตลอดปใหม  ราคาขายขาวเปลือกที่ตลาดศรีขรภูมิเวลานั้นคอนขางจะตาย
ตัวในแตละป คือ  ขาวเปลือกขายไดกระสอบละ 3 บาท (ประมาณ 8 ถัง) สวนหมูน้ําหนัก 100 
กิโลกรัม ราคาตัวละ 8 – 10 บาท52

ตัวอยางหมูบานอื่นๆ เชน กลุมชาวกูยหมูบานสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร จะผลิตขาวเพื่อบริโภคและใชแลกเปลี่ยนสินคาอุปโภคบริโภค เชน หมาก พลู ยาสูบ ปลา
รา และสียอมผา จะมีพอคาจากตางถิ่นนํามาแลกเปลี่ยน ชาวกูยเรียกกลุมคนเหลานั้นวา แกวกุลา 
มาจากแถบจังหวัดอุบลราชธานี และยโสธร (ขอบเขตในปจจุบัน)  ภายในหมูบานเองก็จะมีการยืม
ขาวมาบริโภค ชาวกูย เรียกวา “แอเบ็อล” เปนการกูยืมขาวเปลือกวิธีหนึ่ง อัตรายืม 3  ถังหรือ 3  
ปบ ก็จะคืน 4 ถังหรือ 4  ปบ สวนที่เพิ่มมา 1 ถังหรือ 1 ปบ คือ การคิดกําไรของเจาของขาว ขอตก
ลงดังกลาวไมแนนอนเสมอไป หากเปนการยืมในเครือญาติก็จะคิดกําไรนอยกวา หากปนั้นผลผลิต
ขาวไมไดผล  เจาของขาวก็จะเอาคืนเฉพาะที่ใหยืมไปกินเทานั้น หรือหากไมมีจริงๆ ก็สามารถยก
ยอดไปปตอไปได โดยไมมีการวากลาวกันอยางไร เปนลักษณะของการกูยืมแบบชวยเหลือกันเอง
มากกวา53 รูปแบบการกูยืมขาวเปลือกในหมูสังคมชาวกูยจะปรับเปลี่ยนไปเปนการตกขาวเขียว 
และการขายขาวลวงหนา ซึ่งจะกลาวถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหเห็นเปนตัวอยาง    
ตอไป

ปจจัยที่ทําใหคนในลุมน้ํามูลตอนกลางไดเขาสูกระบวนการคาขาว คือ กลุมพอคาคน
จีน บทบาทของชาวจีนเปนพอคาคนกลางเขามาซื้อสินคาและนําสินคามาขายยังทองถิ่นและ
ประกอบธุรกิจโรงสี ซึ่งเปนการแปรรูปสินคาเกษตรในระยะแรก และเปนตัวแทนของทุนที่เขาไปยัง
ทองถิ่น เนื่องจากการสีขาวเปนการแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสารทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาสินคา
ขาว  จากขอมูลการบอกเลาระดับหมูบานในลุมน้ํามูลตอนกลาง ชาวจีนเปนกลุมนายทุนภายนอก
ที่มีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในลุมน้ํามูลตอนกลาง เปนตนวา ประมาณ พ.ศ. 
2478 หมูบานทุงใหญ มีคนจีนเขามาตั้งรานในหมูบาน คือ เจ็กลิบ เจ็กบังเกี้ยะ และเจ็กจั้ว โดยเขา
มาซื้อพริก เนื้อสัตว เขาสัตว และขาว ไปขายที่ตลาดศรีสะเกษ ทําใหชาวบานไดเขาสูกระบวนการ
คาขายกับตลาดดวยเชนกัน โดยสวนใหญจะขนขาวไปขายที่ตลาดศรีสะเกษและซื้อน้ําออยน้ําตาล

                                                
52 เร่ืองเดียวกัน, 32.
53อิศราพร จันทรทอง, “บทบาทหนาที่ของพิธีแก็ลมอของชาวกูยบานสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ 

จังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชามานุษยวิทยา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537) ,23.
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มาขายในหมูบาน บางสวนก็เอาขาวไปขายที่ตลาดกันทรลักษ ซึ่งถาไปขายที่ตลาดศรีสะเกษ ก็จะ
เดินทางเปนกองคาราวานเปนจํานวนมากๆ แตถาไปขายที่ตลาดกันทรลักษ ก็เดินทางแค  2 – 3 
เลมเกวียน54

การแลกเปลี่ยนสินคาในลุมน้ํามูลตอนกลาง แสดงใหเห็นวาชุมชนในพื้นถิ่นลุมน้ํามูล
ตอนกลางไดมีการแลกเปลี่ยนสินคากันมาตั้งแตอดีตและจะเปนพื้นฐานของการปรับเปลี่ยนเปน
การคาขายไดในชวงเวลาตอมา นอกจากนั้น กลุมคนที่ทําหนาที่เปนพอคานําสินคาไปแลกเปลี่ยน
ยังทองถิ่นอื่นจะมีการสะสมทุนจนกลายเปนนายทุนในทองถิ่น และจะกลายเปนกลุมที่มีบทบาท
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่นระยะเวลาตอมา รวมถึงตัวสินคาที่ใชแลกเปลี่ยนในระยะ
แรกเปนสินคาที่แตละทองถิ่นขาดแคลน และแตละทองถิ่นสามารถผลิตไดเอง ขณะที่ตอมา สินคา
ที่ใชแลกเปลี่ยนกลับเปนขาวซึ่งเปนพืชหลักที่ใชบริโภคภายในครัวเรือน

การแลกเปลี่ยนสินคาและพัฒนาการขายสินคาในระยะกอน พ.ศ. 2500 และหลัง พ.ศ.
2500 จะมีเปาหมายในการผลิตที่แตกตางกัน ในระยะกอน พ.ศ. 2500 ผลผลิตที่ใชขายจะเปน
สวนเกินที่เหลือจากการบริโภคหรือมีเงื่อนไขบังคับทางออมใหขายจากความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางรัฐสวนกลางกับทองถิ่นลุมน้ํามูลตอนกลาง เชน การขายขาวเพื่อนํามาจายเงินรัชชูปการ 
ขณะที่หลัง พ.ศ. 2500 เปาหมายของการปลูกเพื่อขาย และลงทุนเพิ่มผลผลิตใหมากข้ึน  อีกทั้ง
การสรางเสนทางคมนาคม เชน ถนน และ รถไฟ ตามเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 
และ 2 ใชเปนตัวเชื่อมใหการติดตอระหวางพื้นที่ตางๆ ใชเวลารวดเร็วขึ้น และทําใหเกิดศูนยกลาง
ตลาดขึ้นมา จากเดิมที่ตองไปแลกเปลี่ยนหรือซื้อสินคายังพื้นที่ที่ทําการผลิตจริงๆ อยางไรก็ตาม
จากลักษณะความสัมพันธจากการแลกเปลี่ยนและการคามีสวนทําใหชาวนาตองเขาไปเกี่ยวพัน
กับปญหารายได และภาวะหนี้สิน ซึ่งจะสั่งสมจนเปนปญหาเรื้อรังภายในสังคมของชาวนาในลุม
น้ํามูลตอนกลาง

รายไดและหนี้สิน
หากพิจารณาวิถีผลิตของกลุมคนในลุมน้ํามูลตอนกลางขางตน จะเห็นวา การผลิตใน

ลุมน้ํามูลตอนกลาง มีลักษณะการผลิตสินคาเกษตรกรรมที่หลากหลายชนิด ทั้งที่ผลิตเพื่อใช
บริโภคเปนหลัก คือ ขาว และผลิตเพื่อใชแลกเปลี่ยนสินคาจําเปนในทองถิ่นของตนขาดแคลนกับ

                                                
54บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ, 
45.
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ทองถิ่นอื่นๆ แมการแลกเปลี่ยนหรือการคาขายที่มีในระยะกอน พ.ศ. 2500 จะเปนไปเพื่อการจัด
หาปจจัยที่จําเปนในชีวิตประจําวัน แตก็สะทอนใหเห็นวา คนในลุมน้ํามูลตอนกลาง มีความเปนอยู
ที่พึ่งพิงกับธรรมชาติและสามารถปรับใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเอื้อประโยชนตอการดํารงชีวิตของ
ตนได   

จากการพิจารณาวิธีการปลูกขาว การใชแรงงาน และการใชเครื่องมือการผลิตขาวขาง
ตน จะเห็นไดวา ภายในครัวเรือนหนึ่งไมไดลงทุนเพื่อใชจายในการผลิต  ทั้งตัวแรงงานก็ใชแรงงาน
ในครัวเรือน เครื่องมือการผลิตจะซื้อในสวนของเครื่องมือเหล็กที่ผลิตเองไมได แตการลงทุนซื้อเปน
การลงทุนระยะยาวเหตุที่เปนเชนนั้นเพราะเปาหมายของการผลิตไมไดเนนใหเกิดการผลิตเพื่อขาย
แตเปนการผลิตเพื่อบริโภค และบางสวนก็นําไปแลกเปลี่ยน เพราะเปาหมายดังกลาวนี้ ชาวนาจึง
ไมเห็นความจําเปนตองลงทุนเพื่อใหไดผลผลิตมาก ขณะเดียวกันดวยลักษณะการแลกเปลี่ยน  
สินคาทองถิ่นสามารถนําสินคาที่ตนมีเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนกับสินคาอื่นได

ถึงแมจะไมไดมีการลงทุนการผลิต แตสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะตรงกันขาม คือ 
ขณะที่ไมมีรายไดที่เปนตัวเงินแนชัด แตภาวะหนี้สินไดเกิดขึ้นในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางแลว 
แหลงเงินกูของชาวบาน คือ ญาติพี่นอง พอคาในทองถิ่น และพอคาชาวจีน จะเห็นไดวากลุมที่เปน
แหลงเงินกูไมไดเปนกลุมที่สัมพันธกับการผลิตและการคาขาวในลุมน้ํามูลตอนกลาง ดังนั้น การ
ขูดรีดและภาวะการถูกบังคับขายขาวภายหลังจากเก็บเกี่ยวขาว จึงยังไมไดเกิดขึ้นในลุมน้ํามูลตอน
กลาง ภาวะหนี้ที่เกิดขึ้นเกิดจากการไปกูยืมเงินเพื่อไปใชจายคารัชชูปการ  และการกูยืมขาวเปลือก
เพื่อใชบริโภคในปที่ผลผลิตไดเพียงพอ ชาวนาไดหยิบยืมกับพอคาในทองถิ่น แตคาการยืมและการ
สงคืนทั้งสวนตนและดอกเบี้ยจะทบมากกวาที่ยืมมากทําใหภาวะการเปนหนี้เพิ่มข้ึนเปนเงาตามตัว

นอกจากนี้กลุมพอคาคนจีนที่เขามาในหมูบานไดเปลี่ยนระบบการซื้อขายจากการขาย
เงินสด เปนการจัดระบบเงินเชื่อทําใหชาวนาซึ่งไมมีเงินอยูในมือ มีสภาพคลองในการใชจาย     
เหตุการณดังกลาวเกิดที่หมูบานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ระหวางป พ.ศ.  2499 – 2500 
ชาวบานไดเชื่อสินคาพอคาชาวจีน เปนตนวา ถาเชื่อขาวสาร 1 กระสอบ ตองใชคืนดวยขาวเปลือก 
1 เกวียน เชื่อพริก 1 กิโลกรัม ตองใชขาวคืน 1 กระเฉะ (20 กิโลกรัม)55

การศึกษาเรื่องรายไดในป พ.ศ. 2500 แมไมสามารถระบุรายไดของชาวนาในลุมน้ํามูล
ตอนกลางไดอยางชัดเจน แตก็ทําใหทราบวา ชาวนาในลุมน้ํามูลตอนกลาง ไดทําการผลิตในสวน

                                                
55 บัญชร แกวสอง  บุษบา จันทรผอง ชัยยง ขามรัตน และ มงคล ดานธานินนทร, รายงานการวิจัย

เร่ือง ศักยภาพชุมชนหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร (ขอนแกน : สถาบันวิจัย
และพัฒนา, 2533), 21.
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ใดบาง และจัดการกับผลผลิตนั้นอยางไร เปนการตอบคําถามที่วา เศรษฐกิจพื้นถิ่นในลุมน้ํามูล
ตอนกลางจนถึงป พ.ศ. 2500 มีลักษณะอยางไร ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร
กรรมภายหลัง พ.ศ. 2500 คือ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ บทบาทของรัฐตอพื้นที่ลุมน้ํา
มูลตอนกลางจะเปลี่ยนไปจากลักษณะความสัมพันธกอนพ.ศ. 2500 ดังนั้นการปรับนโยบายของ
รัฐดังกลาวไดสงผลกระทบตอวิถีผลิตในลุมน้ํามูลตอนกลาง จะไดกลาวรายละเอียดบทตอไป

ความสัมพันธระหวางนโยบายรัฐที่สงผลกระทบตอชุมชนในลุมน้ํามูลตอนกลาง

นโยบายรัฐที่สงผลกระทบตอชุมชนในลุมน้ํามูลตอนกลางที่สําคัญ คือ การเก็บภาษี  
การเกณฑแรงงาน  และการเกณฑทหาร ในระยะเวลากอน ป พ.ศ. 2500 ความสัมพันธระหวางรัฐ
กับคนในลุมน้ํามูลตอนกลาง แบงเปน 2 ระยะ ไดแก ชวงเวลากอน 2475 รัฐไดเรียกเก็บคา
รัชชูปการจากชายฉกรรจ คนละ 4  ปบาทตอป และหากใครไมจายจะตองถูกเกณฑไปเปนแรงงาน
โยธา สวนการเกณฑแรงงานนั้นจะเกิดขึ้นตามความตองการของรัฐโดยเฉพาะในการกอสราง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน การสรางทางรถไฟ การสรางถนน เปนตน  และป พ.ศ. 2476 เร่ิมมีการ
เกณฑทหาร หรือชาวบานเรียกวา การเรียกเขาประจํากอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเก็บภาษี
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการเก็บภาษี ที่สงผลกระทบตอคนในลุมน้ํามูลตอนกลาง มี

ดวยกัน 3 ประเภท คือ การเก็บคารัชชูปการ  คาศึกษาพลี  และคาภาษีที่ดิน

การเก็บคารัชชูปการ
การเก็บคารัชชูปการ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 รัฐไดนํามาใชแทนระบบแรงงานเกณฑ 

เร่ิมเมื่อป พ.ศ. 2446 โดยการนี้รัฐมีเปาหมายใหเศรษฐกิจขาวเปนแหลงที่มาของรายไดรัฐ56 ทาง
อีสานเรียกสั้นๆ วา “เสียหัว”   คือ การเสียเงินเปนรายหัวของหนุมฉกรรจ ยกเวนเฉพาะขาราชการ
พลเรือน ทหาร ตํารวจ ผูใหญบาน กํานัน นักบวช ผูหญิง คนแกอายุเกิน 60 ป เด็กอายุต่ํากวา 20 
ป คนวิกลจริต และคนพิการ  การเก็บคารัชชูปการนั้นเรียกเก็บเปนรายป ปละ 4  บาท หรือจะจาย
คร้ังเดียว 20 บาทแลวไมตองจายอีก  ตอมาลดเหลือ ปละ 2 บาท  ชวงเวลาที่ตองจายหลังจากฤดู
เก็บเกี่ยวแลว ชายฉกรรจที่อยูในเกณฑการเก็บคารัชชูปการนี้จะตองเดินทางไปจายที่ตัวอําเภอ 
                                                

56 ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ , พิมพครั้งที่ 2 ,       
( เชียงใหม : ซิลคเวอรม , 2542),35.
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หลังการเลิกทาสเกิดชาวนาอิสระเพิ่มมากขึ้น และรัฐไดข้ึนอัตราคานาในป พ.ศ. 2443 พ.ศ. 2448 
พ.ศ. 2452 นอกจากจะเพิ่มอัตราภาษีแลวยังขยายบริเวณเก็บภาษีและกํากับการจัดเก็บภาษีอยาง
เขมงวดอีกดวย กลไกการเก็บภาษีมีความสําคัญในเขตภาคกลางและภาคเหนือแตคอยลดความ
เขมงวดลงในเขตพื้นที่ไกลๆออกไป การเก็บภาษีทั้งภาษีรัชชูปการและคานาไดยกเลิกเมื่อป พ.ศ. 
2482 57

จากขอบังคับนี้ ชาวบานไมพอใจที่ตองจายเงินคารัชชูปการ เพราะวาคาเงินที่เรียกเก็บ
สูงมากสําหรับชาวบานที่ยังทําการผลิตเพื่อยังชีพ และอยูในหมูบานที่การแลกเปลี่ยนไมไดใชเงิน
เปนตัวกลาง แตเปนการแลกเปลี่ยนสินคาตอสินคา  อยางไรก็ตามชาวบานพยายามที่จะหาเงินมา
เสียคารัชชูปการ ทั้งจากการขายผลผลิตและการหยิบยืมจากญาติพี่นอง  ทั้งนี้หากจายเงินไปแลว
ก็ไมตองถูกเกณฑไปทํางานโยธา ซึ่งเปนงานที่หนักและก็ไมรูวาจะโดนเกณฑไปทํางานที่ไหน      
ตัวอยาง หมูบานทุงใหญ ตําบลเมือง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบานกลัวการถูก
เกณฑไปทํางานโยธา เพราะการไปทํางานโยธาเปรียบเสมือนนักโทษหรือทาส ประกอบกับสวน
ใหญไมแนใจวาไปทํางานโยธาอะไร ที่ไหน บางครั้งก็สงไปไกลๆ จึงเกิดความกลัว จึงตองพยายาม
ดิ้นรนหาเงินมาจาย แมวาจะตองเปนหนี้เปนสินก็ยอม58ขณะที่บางคนไมสามารถหาเงินมาจายได
ถึงกับตองหนีเขาปาในชวงที่มีการเกณฑแรงงานนี้ บทสัมภาษณนายมาก ขันธวงศ อดีตผูใหญ
บาน วัย 76 ป หมูบานอาหวด ตําบลดินแดง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ทําใหเห็นความหวาด
กลัวที่จะถูกเกณฑไปทํางานโยธาวา 

“การเสียหัวเสียปละ 4 บาท เสียการปละ 2 บาท ถาไมมีเงินเสียจะถูกจับ
ไปทํางานที่ อําเภอขุขันธ ไปเลื่อยไม ขุดดิน สรางศาลใหมเปนเวลาคนละ 15 วัน 7 วัน
ชาวบานอาหวดถูกจับไปเกือบ 20 คน  ชาวบานที่เปนชายฉกรรจพอไดยินเสียงสุนัขเหา
ก็พากันวิ่งเขาปา เพราะกลัวจะถูกจับไปทํางานอนาถา  เหตุการณจะอยูในชวงระหวาง
พ.ศ. 2478 – 2489” 59

                                                
57เร่ืองเดียวกัน ,36.
58 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ, 
45.

59 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ
วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน, 82.
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ดังนั้นอาจกลาวไดวาความไมพอใจของชาวนาในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางตอนโยบาย
ของรัฐ ดังกรณีหมูบานที่ไดยกตัวอยาง อาจเปนเพราะประชากรในหมูบาน มีนอย และหากตอง
เกณฑแรงงานไปทํางานโยธา แมจะเปนชวงฤดูหลังเก็บเกี่ยวแตทําใหขาดแรงงานในหมูบาน กรณี
บานอาหวด ป พ.ศ. 2480 มีครอบครัวเพียง 30 กวาครอบครัว60  จากบทสัมภาษณของนายมาก
ขันธวงศ ที่วา ชาวบานอาหวดถูกจับไปเกือบ 20 คน สมมติใหจํานวน 20 คนของชายฉกรรจ เปน
ตัวแทนของแตละครอบครัวที่มีในป พ.ศ. 2480 ถือวา จํานวนชายฉกรรจที่ถูกจับไปมีคอนขางสูง
ตัวเลขขางตนมีนัยสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก การเสียแรงงานหลักครอบครัวละ 1 คนยอม
กระทบตอแรงงานที่เหลือในแตละครัวเรือน ประการที่สอง จํานวนแรงงานที่ถูกจับไปเปนเพราะไม
มีเงินจายคารัชชูปการ นั่นหมายถึง ภาวะเศรษฐกิจของคนในขณะนั้น ไมไดมีเงินพอที่จะจายเปน
คารัชชูปการ สะทอนภาพใหเห็นตอไปอีกวา การผลิตเพื่อขายยังไมไดเปนวิถีการผลิตหลักของชาว
บานและการหาเงินในขณะนั้นเปนเรื่องยากลําบาก การเก็บคารัชชูปการจึงเปนเรื่องกระทบตอวิถี
ชีวิตของชาวนาลุมน้ํามูลตอนกลาง  ดังที่สะทอนใหเห็นจากมุมมองของชาวนาขางตน

ตอมาแมวาการเสียคารัชชูปการจะถูกยกเลิกไปชาวบานก็ถูกขาราชการมาหลอกเก็บ
เงินคารัชชูปการนี้ไปหลายราย อยางเชนบานมวงใต ตําบลมะเฟอง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
โดนขาราชการหลอกวาถาใครจายเงิน 5 บาทแลวไมตองเสียคารัชชูปการไปอีกเปนเวลา 10 ป 
มาทราบภายหลังวาการเสียหัวไดเลิกไปแลว61 จะเห็นวาการเสียคารัชชูปการเปนภาระที่ตองหา
เงินมาจายทุกป การที่ชาวบานยอมจายเงินเพิ่มอีก 1 บาท เพื่อจะเวนการไมตองเสียเงินคา
รัชชูปการไปอีก 10 ป  และสะทอนใหเห็นวาแมจะมีกฎขอบังคับของรัฐ  แตความหางไกลของพื้นที่
ทําใหเกิดชองทางในการเอารัดเอาเปรียบหรือฉอโกงชาวบาน  เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ทําใหเห็นวาคา
รัชชูปการเปนการขูดรีดผลประโยชนจากชาวบานมากพออยู หนําซ้ํายังถูกขาราชการเอารัดเอา
เปรียบอีกตอหนึ่ง  และยังทําใหระบบเงินตราไดถูกนํามาใชเปนสื่อกลางในหมูบานลุมน้ํามูลตอน
กลางเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ นอกจากคารัชชูปการชาวบานยังตองจายเงินคารัชชูปการและคาศึกษาพลีให
รัฐอีกดวย

คาศึกษาพลี   
การเก็บคาศึกษาพลี เกิดขึ้นเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 6 รัฐไดขยายการศึกษา และ

เรียกเก็บภาษีบํารุงการศึกษา ที่เรียกวา “ศึกษาพลี” ทางภาคอีสานเรียกวา “เสียการ” ซึ่งจะเรียก

                                                
60เร่ืองเดียวกัน, 79.
61 เร่ืองเดียวกัน,93.
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เก็บปละ 2 บาท คาศึกษาพลีที่จาย รัฐจะนําไปใชจางครูสอนหนังสือ เงื่อนไขของการจายคาศึกษา
พลีนี้ไมแตกตางจากการจายคารัชชูปการ คือ หากไมจายตามที่รัฐกําหนดก็จะถูกเกณฑแรงงานไป
ทํางานโยธาแทนการเสียเงิน  แมวาจะไมทราบไดแนชัดถึงความรูสึกของคนในลุมน้ํามูลตอนกลาง
ตอการจายคาศึกษาพลีวาเปนเชนไร แตการที่รัฐมีนโยบายจัดเก็บคาศึกษาพลีสะทอนใหเห็นการ
เปล่ียนแปลง 2 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ การเสียคาศึกษาพลีมีเงื่อนไขเชนเดียวกับการเก็บคา
รัชชูปการ แมตัวเงินที่ตองเสียจะไมมากเทา แตก็ถือเปนปญหาสําคัญ เพราะขณะนั้นเงินยังไมได
เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน การหาเงินสดจึงเปนเรื่องที่ยากลําบาก และหากไมเสียเงินก็จะถูก
เกณฑแรงงาน ซึ่งแรงงานเปนปจจัยสําคัญในการผลิต  ดานที่สอง ดานวัฒนธรรม  การขยายการ
ศึกษาเปนรูปแบบของการครอบงําทางวัฒนธรรมของรัฐตอทองถิ่น เพราะโรงเรียนจะเปนสื่อกลาง
ในการถายทอดการเขียน  การอาน และการพูด ตามหลักภาษาไทย ทําใหคนในทองถิ่นในลุมน้ํา
มูลตอนกลางเปนกลุมคนที่พูดทั้งภาษาเขมร ภาษากูย และภาษาลาว ไดเรียนรูภาษาไทยจากโรง
เรียน และผลระยะยาวคนในทองถิ่นมีคานิยมที่ดีตอการศึกษา เพราะมองวา การศึกษาทําใหได
โอกาสประกอบอาชีพที่ดีข้ึน ทั้งการเปนเจาคนนายคน (รับราชการ) และนําไปสูการเปนผูนําชุมชน
อีกตอหนึ่ง

คาภาษีที่ดิน
คาภาษีที่ดินเปนการเก็บภาษีแทนการเก็บเงินคารัชชูปการ จากขอมูลหมูบานมวงใต มี

ความเขาใจวา คานา กับคาภาษีดิน เปนตัวเดียวกัน แทจริงแลวขณะที่ไดเร่ิมเก็บคาภาษีที่ดินภาย
หลังจากที่ไดยกเลิกการเก็บเงินคารัชชูปการ โดยรัฐไดเรียกเก็บคาภาษีที่ดิน โดยเรียกเก็บปละ 1 
บาทบาง ปละ 50 สตางคบาง เปล่ียนมาเรื่อยๆ62 ในระยะเวลาเดียวกันรัฐไดยกเลิกการเก็บคานา
และคารัชชูปการไปแลว อาจกลาวไดวา กอนป พ.ศ. 2500 ไดเร่ิมมีการเก็บภาษีที่ดินในลุมน้ํามูล
ตอนกลางแลว  แมวาจากขอมูลของหมูบานอื่นๆ จะไมปรากฏเรื่องการเก็บคาภาษีที่ดิน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะความหลงลืมของผูถูกสัมภาษณ หรือความเขาใจผิดวาคานากับคาภาษีที่ดินเปนตัว
เดียวกัน หรือดวยความหางไกลของพื้นที่ทําใหอํานาจรัฐเขาไปไมถึง

อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางรัฐและคนในลุมน้ํามูลตอนกลางที่เกิดขึ้นดังกลาว 
เปนลักษณะของการดึงเอาผลประโยชนเขารัฐโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนของประชาชน         
ที่กลาวเชนนี้ เปนเพราะเงินคารัชชูปการที่ตองเสียคนละ 4 บาทตอปนั้น ถือเปนเงินจํานวนมากถา
เทียบกับตัวเงินจริงๆ ที่มีของคนในสมัยนั้นขณะเดียวกัน หากไมจายเงิน แรงงานก็จะถูกเกณฑไป

                                                
62 เร่ืองเดียวกัน, 92.
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เปนแรงงานทํางานโยธาที่อ่ืนๆ การเกณฑแรงงานของรัฐสงผลกระทบตอแรงงานในการผลิต  จาก
นโยบายการเก็บภาษีที่ดินทั้ง 3 ประเภทขางตน สะทอนไดวา กอน ป พ.ศ. 2500 รัฐไมไดใหความ
สําคัญตอนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมหรือสงเสริมการปลูกขาวอยางจริงจังในเขตลุมน้ํามูล
ตอนกลางเหมือนในเขตภาคกลาง ทั้งนี้ดวยเหตุของความหางไกลดานระยะทางการคมนาคมที่เร่ิม
อยางชาๆ เขามาสูพื้นที่ในบริเวณดังกลาว จะเห็นวาการเก็บคารัชชูปการหรือภาษีที่ดินเองก็เร่ิมข้ึน
ในระยะหลังๆ และเปนไปอยางไมไดเขมงวดมากนัก สวนการเกณฑแรงงานไปสรางสาธารณูปโภค
ก็เกิดจากนโยบายที่สัมพันธกับความมั่นคงทางการเมืองโดยเฉพาะชวงหลังความตองการของรัฐ
เปนเพียงการขูดรีดเอาผลประโยชน หนําซ้ํายังไมไดตระหนักวา แรงงานมีความสําคัญตอการผลิต
ของคนในลุมน้ํามูลตอนกลางเพียงใด

การเกณฑแรงงาน
รัฐไดเขามาสัมพันธกับหมูบานในลุมน้ํามูลตอนกลางนอกจากการเก็บคารัชชูปการ

แลว ยังไดมีการเกณฑแรงงานราษฎรไปทํางานใหแกรัฐ  โดยไมมีคาตอบแทน  ผูดูแลควบคุมคือผู
ใหญบาน ผูที่ถูกเกณฑแรงงานตองจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือทํางาน เสบียงอาหาร เสื้อผา เครื่อง
นุงหมไปเอง และทํางานโดยไมมีคาตอบแทนใดๆทั้งสิ้น เพื่อสรางสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการ
สรางถนนและทางรถไฟ ไปทํางานในถิ่นทุรกันดาร จากประวัติหมูบานไพรขลา อําเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร สัมภาษณนายศรี ลุนนู นายอุน กระโจมทอง นายพา นิแพง และนางทองอยู สุดา
ปน (สัมภาษณขณะที่นายศรีอายุ 85 ป นายอุน อายุ 65 ป นายพา อายุ 47 ป  และนางทองอยู
อายุ 78 ป  สัมภาษณ ป 2531)

 “คนในหมูบานถูกเกณฑแรงงานไปสรางทางรถไฟที่เพชรบูรณ คราวหนึ่ง
ประมาณละ 10 คน  บางคนจะมีครอบครัวทางเพชรบูรณ บางคนเปนไขปาตาย บางคน
เปนไขปาแลวกลับมาตายบาน บางคนลอบหนีไปตายในกรุงเทพฯ สวนใหญจะตายเพราะ
ไขปาทั้งหมด มีเพียงรายเดียวที่กลับมาบานแลวไปอาบน้ํามนตกับหลวงพอที่วัดเลยรอด
ตาย พวกไหนที่หนีไมรอดจะถูกจับจําคุกหรือไมก็ใหสงเมล 5 วัน (ทํางานสงขาวสารของ
ทางราชการไปตามหนวยราชการตาง ๆ เปนเวลา 5 วัน) ประชาชนไมพอใจเปนอันมากแต
ก็ตองยอมทน แมตายก็จํายอม นอกจากนั้นก็ยังมีการเกณฑแรงงานไปสรางถนนสายชุม
พลบุรี-ทาตูม อยูครั้งหนึ่งจากนั้น ก็มาเริ่มจางโดยคิดคาจางหลุมละ 10 ( 1 หลุมกวาง 1 
เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2 เมตร) ประมาณ พ.ศ. 2486 “63

                                                
63 เร่ืองเดียวกัน, 107.
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ตัวอยาง หมูบานมวงใต ตําบลมะเฟอง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย สัมภาษณ 
นายชอง บาลไธสง และนายคํา บาลไธสง (สัมภาษณขณะที่ นายชอง อายุ 67 ป และนายคํา อายุ 
65 ป สัมภาษณ ป พ.ศ. 2531)

“ทางราชการมาเกณฑเอาพวกหัวดื้อหัวขโมย ( ชาวบานเรียกวา พวกหัว
สูง) ไมเกรงกลัวเจานาย ชอบทําตัวเปนนักเลง ลักเล็กขโมยนอย ไปทํางานที่โคกกรวด 
นางรอง บุรีรัมย เชียงตุง และเพชรบูรณ เปนจํานวนมาก เกือบครึ่งบาน พวกนี้ไปแลวมัก
ไมคอยไดกลับเพราะมักตายดวยไขปา หรือถาไดกลับมาก็เปนไขปา(มาเลเรีย)ตาย  
พวกที่ไปเพชรบูรณเส้ือผาขาดเปนริ้วทางการไมไดสนใจดูแลเลยหมูบานนี้ถูกเกณฑไป 
10 กวารายตายเกือบหมด คนที่รอดชีวิตกลับมาก็ปวยไขจนผมหลุดรวง ขณะที่ทําทาง
รถไฟถาปวยตายก็จับโยนทิ้งเลย ขณะเจ็บปวยนั้นไมมียารับประทาน ไมมีใครดูแลใคร 
มีผูรอดกลับมาถึงบาน 2 คนก็มาตายที่บาน อุปกรณเครื่องมือทํางาน เสบียงอาหาร เส้ือ
ผา   เครื่องนุงหมตองเตรียมไปเองทั้งหมด  ทํางานโดยไมมีคาตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน ทุก
คนไมพอใจ แตก็ไมมีใครหลบหนี “64

นายอุน กระโจมทอง ซึ่งเคยถูกเกณฑแรงงานทหารในป พ.ศ. 2486-2490  ตอนอายุ
ประมาณ 20 ระหวางทางได พบกลุมที่ถูกเกณฑแรงงานไปสรางทางรถไฟที่เพชรบูรณ ดวยความ
สังเวชสลดใจมาก65

จากบทสัมภาษณขางตนเปนชวงเวลาสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งรัฐหวาดกลัวภัย
คอมมิวนิสตเปนอยางมาก การสรางสาธารณูปโภคในชวงนี้เนนไปที่การสรางถนนเพื่อใหเกิดการ
เชื่อมโยงพื้นที่ตางๆ เขาดวยกัน ดังนั้น จากนโยบายของรัฐดังกลาว ยอมแสดงใหเห็นวา รัฐยังไมได
ใหความสนใจที่จะเขามาสงเสริมหรือมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรอยางเปนรูป
เปนราง  เพราะรัฐยังไมไดตระหนักวา การเกณฑแรงงานไดสงผลกระทบตอการผลิตภายในครัว
เรือนมากเพียงใด ส่ิงที่รัฐสนใจคือตัวแรงงานที่จะไปทํางานใหกับรัฐเทานั้น จากเหตุการณดังกลาว 
สะทอนใหเห็นวา ในชวงเวลากอน พ.ศ. 2500 แรงงานเปนปจจัยที่สําคัญ 66 อีกดานหนึ่ง ขอมูลได
สะทอนถึงการเอารัดเอาเปรียบของรัฐ และความจํานนของชาวบานที่ตองทนทุกขจากการถูก
เกณฑแรงงาน โดยที่รัฐไมไดมีสวัสดิการพื้นฐานใดๆ ตอบแทน

                                                
64 เร่ืองเดียวกัน, 94.
65 เร่ืองเดียวกัน, 107.
66 เร่ืองเดียวกัน, 106.
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การเกณฑทหาร
การเกณฑทหาร เร่ิมเมื่อป พ.ศ. 2476 ราชการไดออกคําสั่งเรียกชายฉกรรจที่มีอายุ

ครบ 20 บริบูรณ เขาประจําการทั่วประเทศ ทหารจะถูกเกณฑไปรบในสงคราม หรือไมก็ถูกสงไป
ฝกเพื่อเตรียมสงไปรบ การถูกเกณฑทหารจะไดสวัสดิการที่ดีกวาการถูกเกณฑแรงงานธรรมดา
มาก ทั้งนี้เห็นไดจาก การไดยกเวนการเสียคาหัว ครอบครัวใดถูกเกณฑไปเปนทหาร รัฐจะใหการ
ชวยเหลือดานแรงงานโดยการเกณฑแรงงานในหมูบานชวยทํานา และภรรยาที่สามีไปรบ สามารถ
หยิบปลาจากไซหรือลอบโดยไมผิดกฎหมาย แตผูที่ถูกเกณฑทหารเองก็กลัวถูกเกณฑไปรบ บาง
คนก็ยินดีเขารวม ตัวอยาง พอใหญพุฒ  ลาพันธุ  ไดรวมกับกองทัพไทย ในคราวสงครามอินโดจีน
โดยลงไปรบถึงประเทศเขมร แตก็รบดวยความกลัว67

ความสัมพันธกับรัฐเปนความสัมพันธทางอํานาจของสวนกลางที่ดึงแรงงานการผลิต
ในชุมชนไปใชประโยชนอยางไรคาตอบแทนในการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน การสรางทาง
รถไฟ การสรางถนน เปนตน เพื่อประโยชนทางดานเศรษฐกิจของรัฐในการขนสงจากแหลงผลิตพืช
ผลการเกษตรและสุกรเขาสูตลาดสวนกลาง มีเพียงการเกณฑทหารที่รัฐตอบแทนดวยการใหสวัสดิ
การแกทหารและครอบครัว

ดังนั้น อาจกลาวไดวาความสัมพันธระหวางนโยบายรัฐกับชุมชนในลุมน้ํามูลตอนกลาง
นั้นคือการเรียกเก็บคารัชชูปการสะทอนถึงความตองการตัวเงินที่ไดจากการขายผลผลิตขาว กลาว
คือ เปนการกระตุนใหชาวนาผลิตมากขึ้น ซึง่จากเดิมรัฐตองการแคแรงงานคนไปทํางานใหรัฐตาม
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  แมวานโยบายรัฐจะสะทอนใหเห็นความสําคัญของการผลิตขาวเพื่อ
ขายเกิดขึ้นแลว  ซึ่งใชไดผลกับชาวนาภาคกลางหรือเหนือ  นอกจากนี้รัฐก็ยังคงมีการเรียกแรงงาน
ไปใชทํางานโยธาโดยไมมีคาตอบแทน เพื่อตอบสนองนโยบายการสรางสาธารณูปโภค อยางทาง
รถไฟ ถนน ทั้งนี้ดวยเหตุผลทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจไปพรอมกัน แตกับชุมชนลุม
แมน้ํามูลตอนกลางความหางไกลและความทุรกันดารของสภาพภูมิประเทศทําใหหมูบานที่อยูหาง
ไกลเขาสูความสัมพันธนี้ลาชาและเปนอุปสรรคตอการรับรูขาวสารจากสวนกลาง ทําใหบางหมู
บานที่อยูใกลกับตัวเมืองไดเขาสูความสัมพันธนี้กอนและเขมงวดกวดขันมากกวาหมูบานที่อยูไกล
ออกไป จากตัวอยางที่ยกมาขางตนจะเห็นวาเวลาการรับรูหรือการปฏิบัติตามนโยบายหรือขอ

                                                
67 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด             
ศรีสะเกษ,45.
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บังคับของรัฐนั้นไมเหมือนกัน บางครั้งอุปสรรคนี้ยังกลายเปนชองโหวใหขาราชการทองถิ่นใชเอารัด
เอาเปรียบ  หาผลประโยชนเขากระเปาตัวเองอีกดวย

ดังนั้น จากความสัมพันธระหวางนโยบายรัฐกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในลุมน้ํามูลตอน
กลางทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงการผลิต 2 ประเด็นสําคัญ คือ ประการแรก การใหความสําคัญตอ
ปจจัยการผลิตไดเปลี่ยนจากแรงงานเปนที่ดิน  เดิมทีปจจัยดานแรงงานมีความสําคัญในระบบ
ศกัดินา แมจะมีการเลิกทาสกอใหเกิดชาวนาอิสระข้ึน แตก็เฉพาะบริเวณที่อํานาจรัฐเขาถึง เชน 
ใกลตัวเมือง (บุรีรัมย สุริทร และศรีสะเกษ) ผลของการเลิกทาสเพียงแตเปล่ียนสถานะจากนาย
ทาสและลูกทาสเปนนายจางและลูกจาง แตความสัมพันธยังอยูบนพื้นฐานการพึ่งพิงผลประโยชน
กับมูลนายเชนเคย  เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ดินทํากินเริ่มลดนอยลง ที่ดินทํากินไม
เพียงพอ และกเ็ร่ิมประสบกบัปญหาขาดความอดุมสมบรูณจากการปลูกพืชซ้ําๆบนที่ดินเดิม ที่ดินจึง
กลายเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญและเปนปจจัยภายในที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาค
เกษตรกรรมในลุมน้ํามูลตอนกลางระยะตอมา

ประเด็นที่สอง การเปลี่ยนแปลงเปาหมายการผลิตขาวจากการผลิตเพื่อยังชีพเปนการ
ผลิตเพื่อขายเริ่มปรากฏใหเห็นบางพื้นที่ของลุมน้ํามูลตอนกลาง ถึงแมวาผลผลิตขาวที่นําไปขาย
จะเปนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนไมไดเกิดจากการลงทุนทางการผลิตแตอยางไร 
และยังใชเทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิม มีพอคาคนจีนและพอคาภายในพื้นถิ่นทําหนาที่ใน
กระบวนการแปรรูปและตลาด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหคนในพื้นถิ่นลุมน้ํามูลตอนกลางมี
รายไดเปนตัวเงินเพื่อใชจายหรือแมแตจายคาภาษีที่ดิน เงินเริ่มมีบทบาทเปนสื่อกลางในการแลก
เปล่ียนสินคาที่สําคัญแทนการแลกเปลี่ยนสินคาตอสินคา

ดังนั้น ในป พ.ศ. 2500 พื้นที่บางสวนของลุมน้ํามูลตอนกลางไดเขาสูกระบวนการผลิต
ขาวเพื่อขายแลว ภายหลังจากการมีแผนพัฒนาเกษตรกรรมอยางเปนระบบตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 1 เปนตนไป เกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลางลงทุนซื้อปจจัยการผลิตตัวใหมๆ เชน เมล็ดพันธุ 
ปุยเคมี ยาฆาแมลง เครื่องทุนแรงการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตใหมากพอสําหรับขายและบริโภคใน
ครัวเรือน แหลงรายไดที่สําคัญนอกจากผลผลิตขาวเจาแลว เกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลางยังคง
ปลูกพชืเศรษฐกจิพืน้ถิน่ตวัอ่ืน เชน หอม กระเทยีม ควบคูกนัไปดวย จะไดกลาวในรายละเอยีดตอไป
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บทที่ 3

ทุนกับการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตลุมน้ํามูลตอนกลาง

การพัฒนาภาคเกษตรกรรมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฯ 
โดยมุงหวังใหเกิดรายไดในสาขาเกษตรขึ้น สงผลใหเกิดการเปลี่ยนเปาหมายการผลิตจากเพื่อยัง
ชีพเปนการผลิตเพื่อขาย องคประกอบสําคัญของการพัฒนาเกษตรกรรม ไดแก การปฏิรูปที่ดิน 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต สินเชื่อชนบท การคาและภาวะความยากจนในชนบท เปนตน  
เห็นไดวาองคประกอบการพัฒนาภาคเกษตรกรรมดังกลาวมีสวนสัมพันธกับพื้นที่ชนบทเนื่องจาก
ประชากรสวนใหญอาศัยอยูในชนบทและเปนแหลงทําการผลิตทางการเกษตร ดังนั้น การวางแผน
การพัฒนาเศรษฐกิจจึงตองวางแผนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมควบคูกับการวางแผนการพัฒนา
ชนบทไปดวย จุดมุงหมายของการพัฒนาชนบท คือ ยกระดับรายไดของเกษตรกร มีองคประกอบ
ของการพัฒนาคลายคลึงกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ไดแก การปฏิรูปที่ดิน สาธารณูปโภค  
พื้นฐาน ระบบชลประทาน การพัฒนาสังคม สาธารณสุข และการศึกษา เปนตน

การพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางไดเร่ิมตนอยางจริงจังหลังป 
พ.ศ. 2500 เปนตนมา เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวไดมีการจัดทําแผนงานที่กําหนดเปาหมายและ
นโยบายอยางชัดเจน สมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ไดนําแผนพัฒนาประเทศมาใช
อยางเปนระบบครั้งแรกในป พ.ศ. 2504 โดยการแนะนําของธนาคารโลกที่สงเจาหนาที่เขามา
ศึกษาภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย  ตั้งแตป พ.ศ. 2501 และไดพิมพรายงานเสนอแนวทางใน
การพัฒนาประเทศ พ.ศ. 25021 เพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ โดยพยายามรักษาระดับ
ราคาขาวภายในประเทศใหต่ําอยูอยางสม่ําเสมอ เพื่อรักษาระดับคาแรงงานในประเทศใหต่ํา  ทั้งนี้
เมื่อราคาขายขาวต่ําผลักดันใหเกษตรกรอพยพไปขายแรงงานแมจะไดคาจางแรงงานไมมากก็ตาม 
รัฐบาลไดมีนโยบายลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน  ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมีเปาหมายเพื่อเพิ่ม
รายไดใหแกประเทศ

                                                 
1อภิชัย  พันธเสน, พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี และภาพรวมของ

การพัฒนา, พิมพครั้งที่  2 (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, 2541), 103.
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เบื้องหลังนโยบายการพัฒนาคือความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่ใหรัฐบาลไทย
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม พรอมทั้งพยายามผลักดันใหรัฐบาลไทยดําเนินนโยบายการ
พัฒนาชนบท ดวยความเชื่อที่วาการเผชิญภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสมไดก็ตอเมื่อมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่มั่นคง ประชาชนในชนบทตองไมหิวโหย ตอมาในป พ.ศ. 2502 มีการสรางถนนและ
ทางหลวงจากเหตุผลในเรื่องความมั่นคงแหงชาติ เพราะเชื่อกันวา ถนนและทางหลวงเปนสื่อ       
ที่อํานวยความสะดวกใหรัฐบาลสวนกลางเขาถึงประชาชนในชนบทไดโดยงาย อีกทั้งยังชวยให    
รัฐบาลสวนกลางสามารถเขาไปสกัดกั้นอิทธิพลและภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสมไดอยางมีประ
สิทธิภาพอีกดวย2

ดังนั้น นโยบายของรัฐไดกําหนดใหมีโครงการพัฒนาตางๆ เขามาในชนบท รวมทั้งลุม
แมน้ํามูลตอนกลาง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตตามมา เปนการผลิตเพื่อขายที่
ตองใชปจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้น ทําใหประเทศตองนําเขาปุยเคมี และเครื่องจักรที่ใชในการ
เกษตรจากตางประเทศ3 ซึ่งตอบสนองตอวัตถุประสงคของรัฐในความตองการเพิ่มผลผลิตแตกด
ราคาขาวเพื่อรักษาระดับคาแรงงานในประเทศใหต่ําไว เพื่อเปดโอกาสใหตางชาติเขามาแสวงหา
ผลประโยชนจากแรงงานราคาถูกและยินยอมใหไทยสงออกพืชผลการเกษตร โดยเฉพาะขาวใน
ตลาดโลก โดยไทยไดนําเขาเทคโนโลยีการเกษตร เชน ปุยเคมี เครื่องจักรตางๆ จากตางประเทศ 
โดยการลดหยอนภาษีอากรเพื่อสนับสนุนสินคาจากตางประเทศเพราะคิดงายๆวา เมื่อสินคา
ประเภททุนเขามาก็สามารถถายทอดเทคโนโลยีได  ตามทัศนะของอภิชัย พันธเสน ถือวา กลาย
เปนการทําลายขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง4 ซึ่งพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง
แมวาที่ตั้งไมใชศูนยกลางการปกครองก็ไดรับผลกระทบนี้ แตการเขาไปของเทคโนโลยีการผลิตชา
กวาพื้นที่ปลูกขาวในภูมิภาคอื่น แมแตในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางเองก็แตกตางกันตามสภาพที่ตั้ง
ใกลไกล  อยางไรก็ตามดวยพื้นฐานเศรษฐกิจพื้นถิ่นของลุมน้ํามูลตอนกลาง คือ ขาวเจา สอด

                                                 
2 รังสรรค  ธนะพรพันธ,  กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะหเชิง

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 , พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพผูจัดการ, 2539),
45.

3 อภิชัย  พันธเสน,  พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรค ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี และภาพรวมของ
การพัฒนา, 51.

4 อภิชัย พันธเสน, พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค ตอนที่ 3 ความหวัง ทางออก และทางเลือก
ใหม (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, 2539),167.
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คลองกับเปาหมายการเพิ่มผลผลิตขาวเจาเพื่อสงออกของรัฐ และทําใหพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง 
เนน 3 จังหวัดที่ศึกษา เปนแหลงผลิตขาวเจาที่สําคัญประเทศ

ประเด็นคําถาม คือ เพราะเหตุใดพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง เนน 3 จังหวัดที่ศึกษา จึง
เปนพื้นที่ผลิตขาวเจาที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ การศึกษาบทนี้เปนการอธิบายกระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง โดยพิจารณาผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาภาค
เกษตรกรรมของรัฐ ชวง พ.ศ. 2500  ถึง  2524 หรือระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 4  ซึ่งมีนโยบายเพิ่มผลผลิตเพื่อการสงออก ไดกําหนดใหมีโครงการพัฒนาตางๆ มายัง
ชนบท โดยเนนที่การสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure) เชน  ถนนหนทาง  ระบบชล
ประทาน เปนตน อันเปนปจจัยพื้นฐานสงเสริมใหเกิดการขยายตัวของพื้นที่การผลิต การพัฒนา
และขยายตัวทุนเอกชน  ตลาด   ผลผลิต เทคโนโลยีการผลิต ทําใหวิถีการผลิตเปลี่ยนจากการผลิต
เพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อขาย มีรายละเอียดดังนี้

แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมของภาครัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 - 4
แนวคิดเรื่อง “การพัฒนา”(Development) ปรากฏในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษด์ิ ธนะ

รัชต (พ.ศ. 2500 –2506) เปนครั้งแรก  การพัฒนาเนนไปที่การพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนหลัก แนว
ทางการแกปญหาเศรษฐกิจไดยึดหลัก 2 ประการ ไดแก ประการแรก ใหมีการประสานงานระหวาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา อีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีทั้งการแกปญหา
ในปจจุบันและใหมีการวางแผนการสําหรับอนาคต5 แนวคิดดังกลาว ทําใหการดําเนินการพัฒนา
ของรัฐเปนไปในลักษณะการพัฒนาแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงการพัฒนาดานตางๆ เขาดวยกัน

การทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีพื้นฐานจากแนวคิดดานการเจริญ
เติบโต (Growth Concept) ซึ่งมีอิทธิพลตอวงการเศรษฐกิจโลกในเวลานั้นอยางมาก จึงทําให
ความหมายของ “การพัฒนา” ขณะนั้นหมายถึง “การพัฒนาเศรษฐกิจ” อันมีนัยวาถาประเทศใด
สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได ก็สามารถกาวทะยานขึ้น  ไปสูข้ัน “ความทัน
สมัย” (Modernization) เมื่อกาวไปถึงจุดนั้นประโยชนที่ไดจากการพัฒนาในขั้นความทันสมัยจะ

                                                 
5 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (ระยะที่ 

1  พ.ศ. 2504 – 2506)  ( กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ,2503 ), คําปรารภ 
หนา ก –ข.
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กระจายไปสูคนและสังคมทั้งมวล กระบวนการนี้เรียกวา “การพัฒนาดวยการสรางเจริญเติบโต” 
(Development with growth)6 เชน การกอสรางถนนสายยุทธศาสตร การพัฒนาระบบชลประทาน 
การสงเสริมพันธุขาวเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนนโยบายที่กําหนดการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั้งประเทศและทุกมิติที่ใหความสําคัญในแตละแผน เชน อุตสาหกรรม      
เกษตรกรรม สาธารณสขุ การศกึษา เปนตน แตการศกึษาครัง้นีเ้นนไปทีเ่ศรษฐกจิภาคเกษตรกรรม  
ดงันัน้ การศกึษาแผนพฒันาฯนีจ้งึเนนไปทีก่ารพฒันาเศรษฐกจิทีเ่กีย่วของกบัการเกษตรเปนสาํคญั

สวนแนวความคิดการพัฒนาชนบทกําเนิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติที่เร่ิมข้ึนสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ในป พ.ศ. 2504 ซึ่งเปนแนวคิดการวางแผนจากสวน
กลางหรือระดับบนลงลาง (Top-Down Planning) ซึ่งไมเคยเกิดขึ้นมากอน7 ทั้งนี้จากสถานการณ
ความขัดแยงระหวางลัทธิคอมมิวนิสมกับระบอบประชาธิปไตย ฝายเสรีนิยมประชาธิปไตยเกรงวา
ลัทธิคอมมิวนิสมจะลุกลามจากรัสเซียและจีนขยายมายังภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สหรัฐอเมริกาที่กาวขึ้นมาเปนผูนําฝายประเทศเสรีประชาธิปไตยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกรง
วาภัยคอมมิวนิสตจะเขามายังประเทศไทย เพื่อปองกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสมจึง
ตองการใหไทยเปนประเทศกันชนเพื่อไมใหเปนไปตามทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) วิธีการของ
สหรัฐอเมริกา คือ การใหทุนการพัฒนาและสนับสนุนใหมีการวางนโยบายหรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจข้ึนในประเทศไทยโดยผานกองทุนระหวางประเทศ และธนาคารโลก อีกดานหนึ่งสหรัฐ
อเมริกาไดเล็งเห็นความอุดมสมบูรณของทรัพยากรที่จะเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญใหแกตลาดโลก
และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีคาแรงต่ํา อาจกลาวไดวา งบการพัฒนาของรัฐสวนหนึ่งไดจาก
เงินชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและตางประเทศ จากเงื่อนไขสถานการณการเมืองดังกลาว

อยางไรก็ตาม นโยบายพฒันาเกษตรกรรมตามแผนพฒันาฯ 8 เปนแนวทางการพฒันาระดบั
ประเทศ  การตดิตามผลการดาํเนนิการจงึเปนภาพรวม งานศกึษาครัง้นีจ้งึเนนพจิารณาเฉพาะโครงการที่
ลงสูพืน้ทีลุ่มน้าํมลูตอนกลางเนน 3 จงัหวดัทีศ่กึษา เพือ่ทีจ่ะพจิารณาผลของโครงการตาง วาสงผลตอการ
เปลีย่นแปลงภาคเกษตรกรรมในพืน้ทีด่งักลาวอยางไร

                                                 
6 เร่ืองเดียวกัน.
7สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 5 ทศวรรษสภาพัฒน                 

( กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ม.ป.ป.),67
8 รายละเอียด สรุปสาระแผนพัฒนาเกษตรกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 4 ดูที่ภาคผนวก ค
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หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชนบท
บทบาทของรฐัในการพฒันาดานการเกษตรนบัแต  พ.ศ. 2500 ปรากฏชดัเจนในแผนพฒันา

เศรษฐกจิแหงชาต ิฉบับที ่ 1(พ.ศ. 2504 – 2506 และ พ.ศ. 2507 –2509) แนวความคดิในการพฒันา
เกษตรกรรมนัน้สอดคลองกบัการพฒันาชนบท    ซึง่เริม่ข้ึนมากอน   พ.ศ. 2500 และจากโครงการพฒันา
เกษตรกรรมในลุมน้าํมลูตอนกลางกแ็สดงใหเหน็วา พืน้ทีลุ่มน้าํมลูตอนกลางไดรับผลจากโครงการพฒันา
ชนบทของรฐั  กลาวคอื  ตัง้แต ป พ.ศ. 2485 สมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม โดยกระทรวงมหาดไทยได
กาํหนด แผนการบรูณะชนบท แตดาํเนนิการไดเพยีง 2 ปก็ถูกยุบเลิก แตก็นับวาโครงการดานพัฒนา
ชนบทไดเร่ิมตนตั้งแตจุดนี้เปนตนมา9

แนวความคิดและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาชนบทของรัฐ ในชวงตั้ง
แต พ.ศ. 2500 หรือแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่  4  อาจแบงไดเปน 2 ชวง คือ ระยะแรก ตั้ง
แต พ.ศ. 2500 เปนตนมา สหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกเริ่มเขามามีบทบาทในการแนะนําและ
กําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย แนวคิดในชวงแรกนี้ เปนสวนหนึ่งของนโยบายตอตาน
ลัทธิคอมมิวนิสม  ระยะที่สอง ตั้งแตหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 บทบาทของสหรัฐอเมริกาได
ลดลงภายหลังการพายแพในสงครามเวียดนามและประชาชนในประเทศเริ่มมีเสรีภาพทางความ
คิดเพิ่มข้ึน ทําใหการมองปญหาการพัฒนาชนบทของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ การ
พิจารณาการพฒันาชนบทในฐานะทีเ่ปนยทุธศาสตรในการแกปญหาความยากจนของประชาชนใน
ชนบทเพิม่มากขึน้10 ดังนั้น เมื่อแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรรมและแนวคิดในการพัฒนาชนบท
เปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาฯ การศึกษาครั้งนี้ จึงเนนไปที่หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
พัฒนาชนบทที่ลงสูพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง

การดาํเนนิงานของหนวยงานรฐัเกีย่วกบัการพฒันาชนบทในลุมน้าํมลูตอนกลาง ระยะแรกมี
เปาหมายเพือ่ความมัน่คงของประเทศเปนหลกั หนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก กรมการพฒันาชมุชน สํานกั
งานเรงรัดพฒันาชนบท (รพช.) และกองนคิมสรางตนเอง กรมประชาสงเคราะห    มรีายละเอยีดดงันี้

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน เกิดจากแนวคิดโครงการดานพัฒนาชนบทที่ไดจัดตั้งตั้งแต พ.ศ.

2485 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนด “แผนการบูรณะชนบท”

                                                 
9 อภิชัย  พันธเสน,  พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรค ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี และภาพรวมของ

การพัฒนา, 175.
10 เร่ืองเดียวกัน, 174.
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แตดําเนินการเพียง 2 ป ก็ถูกยุบเลิก ในป  พ.ศ. 2499 กรมประชาสงเคราะห ไดสงเจาหนาที่ไปดู
งานการพัฒนาทองถิ่นในประเทศสหภาพพมาและอินเดีย และกลับมารางโครงการพัฒนาทองถิ่น
ซึ่งไดรับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี พรอมกับแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และต้ังสํานัก
งานพัฒนาการทองถิ่น11 แลวในป 2503 กระทรวงมหาดไทยไดปรับปรุงโครงการพฒันาการทองถิน่ให
รวมไวเปนสวนหนึง่ของแผนพฒันาการเศรษฐกจิแหงชาต ิ  โดยยกฐานะเปนสวนพฒันาการทองถิน่แหง
ชาต ิ พ.ศ. 2505 ยกฐานะสวนพฒันาการทองถิน่แหงชาตข้ึินเปนกรมการพฒันาชมุชน  โดยแยกออกจาก
กรมมหาดไทย ซึง่เปลีย่นชือ่เปนกรมการปกครองในปเดยีวกนั และไดยกขึ้นเปนกรมการพัฒนาชุมชน
ในป พ.ศ. 2505 แนวคิดหลักในการดําเนินการพัฒนาชุมชน ถือวาประชาชนเปนพลังสําคัญพื้น
ฐานที่จะกอใหเกิดการพัฒนา ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนจึงเนนหลักการสําคัญ 3 ประการ ไดแก
ประการแรก เนนใหประชาชนชวยเหลือตนเอง ประการที่สอง การพัฒนาชุมชนเปนการพัฒนา
แบบเบ็ดเสร็จ ถือการประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และเนนการดําเนินงานที่ริเร่ิมจาก
ชนบท    และกิจกรรมในทองถิ่นจะเริ่มจากประชาชนและใหสอดคลองกับนโยบายของชาติ 12   

ตั้งแตเร่ิมต้ังกรมการพัฒนาชุมชนจนถึงปจจุบัน ลักษณะการดําเนินงานของกรมอาจ
จําแนกได  3  ประเภท ตามลําดับเวลาที่ผานมา คือ ระยะแรก เปนการใหความชวยเหลือแบบให
เปลา  ระยะที่สองมีการกระตุนใหประชาชนเกิดความกระตือรือรน และความตองการที่จะเห็นชุม
ชนของตนมีการพัฒนา  และระยะที่สาม  เปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาดวยการพึ่งตนเอง  แม
วาวัตถุประสงคของกรมพัฒนาชุมชนจะเนนใหประชาชนชวยเหลือตนเอง13  แตการดําเนินงานก็ยัง
เปนการรับนโยบายจากสวนกลางหรือรัฐ จึงทําใหแผนงานไมสอดคลองกับความตองการของคน
ในชนบท
                                                 

11นิพนธ พัวพงศกร, รายงานการวิจัย เร่ือง การสํารวจสถานะความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและ
สรางงานในชนบท (กรงุเทพมหานคร : สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ สํานกันายกรฐัมนตร,ี2529), 5.

ในงานเขียนเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทของหนวยงานรัฐ มีงานเขียนสองชิ้นเปนขอมูลเดียวกันแตใช
ชื่อเรื่องและชื่อผูแตรวมถึงปที่พิมพแตกตางกัน นั่นคือ งานของนิพนธ พัวพงศกร เร่ือง รายงานการวิจัย เร่ือง การ
สํารวจสถานะความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและสรางงานในชนบท (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแหงชาต ิ สํานกันายกรฐัมนตร,ี2529) และ งานเขยีนของ  อภิชัย  พันธเสน, พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและ
มรรค ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี และภาพรวมของการพัฒนา, พิมพครั้งที่  2 (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, 
2541) หากจะอางอิงขอมูลระหวางงานทั้ง 2 ชิ้นนี้อางอิงจากงานของนิพนธ พัวพงศกร ทั้งนี้เนื่องจากเปนตน
ฉบับรายงานการวิจัยและไดตีพิมพกอน

12 เร่ืองเดียวกัน, 14 – 15.
13 เร่ืองเดียวกัน, 14.
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กรมการพัฒนาชุมชนไดกําหนดแผนการดําเนินงานพัฒนาชุมชนข้ึน เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานปรากฏชัดเจนขึ้น และสามารถจัดสรรงบประมาณซึ่งมีอยูอยางจํากัดไดตรงตามวัตถุ
ประสงคและเปาหมายที่แนนอน สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แบงแผนการดําเนินงานเปนระดับกรม  ระดับเขต  มีทั้งหมด 9 เขต 
สวนของจังหวัดบุรีรัมย  สุรินทร และศรีสะเกษ อยูในเขต 314  ระดับจังหวัด  และระดับตําบล15  ทั้ง
นี้รายงานประจําปที่กรมการพัฒนาชุมชนไดจัดทําขึ้นนั้นจะรายงานผลการดําเนินงานเปนภาพรวม 
ยังไมไดรายงานเนนเปนรายจังหวัด โดยมากจะรายงานตามแผนงานซึ่งจะปรับเปลี่ยนแผนงาน
โดยตลอด

ทั้งนี้  ผลของการดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด จึงกลาวได
เพียงโครงการตามแผนงานที่ดําเนินการแตละป เชน แผนงานสรางเสริมรายได สนับสนุนใหมีโครง
การจัดตั้งกลุมอาชีพ รวมถึงสนับสนุนอุปกรณแกกลุมอาชีพในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ชางและ 
อุตสาหกรรมในครอบครัว เปนตน แผนงานสงเสริมการออมทรัพยเพื่อการผลิต มีโครงการจัดตั้ง
ศูนยสาธิตการตลาด จัดตั้งยุงฉาง และธนาคารขาวหรือที่เก็บผลผลิตการเกษตรอื่นๆ เปนตน   ซึ่ง
ซึ่งการตรวจสอบวาโครงการดังกลาวลงสูพื้นที่ 3 จังหวัดหรือไม สามารถตรวจสอบจากขอมูลระดับ
หมูบานได อยางไรก็ตาม แมจะไมสามารถทราบรายละเอียดขอมูลการปฏิบัติงานของกรมการ
พัฒนาชุมชนใน 3 จังหวัดไดอยางชัดเจนอยางนอยก็ทําใหทราบวา งบประมาณจากแผนงานของ
กรมการพัฒนาชุมชน ทําใหเกิดการรายไดแกเกษตรกรและสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมเกษตรกร

                                                 
14 ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2506 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 158 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 

2515 ใหแบงทองที่การปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชมุชน กระทรวงมหาดไทย ออกเปนเขตรวม 9 เขต เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลือทางวิชาการ ชางเทคนิคเครื่องมืออุปกรณ ในการใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนแกอําเภอและจังหวัด เปนตน สําหรับสํานักงานพัฒนาชุมชนเขต 3 ไดตั้งขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
เม่ือ ป พ.ศ. 2505 มีเขตความรับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 
ศรีสะเกษ และชัยภูมิ

15 แผนการดําเนินงานระดับตําบล พัฒนากรมีบทบาทสําคัญในการประสานงานกับสภาตําบลและ
หัวหนาสวนราชการตางๆ ระดับอําเภอ กําหนดแผนไวระยะเวลา 5 ป การดําเนินงานจะแบงเปนแผนงานตางๆ 
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานมาโดยตลอด  จากรายงานประจําป 2522 ของกรมการพัฒนาชุมชน มีแผนงาน
ทั้งหมด 7 แผน ไดแก แผนพัฒนาเด็ก  แผนพัฒนาเยาวชน  แผนพัฒนาสตรี แผนศูนยสงเสริมความรูประจํา
ตําบล แผนพัฒนาอาสา แผนการสรางเสริมสาธารณสมบัติ และแผนพัฒนาอื่นๆ  มีจํานวนโครงการทั้งส้ิน 3,504
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน, รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ประ
จําป 2522 (กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน, 2523).
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สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.)
งาน รพช. เปนงานที่ถือกําเนิดมาจากความจําเปนและเหตุการณที่ตองเรงรัดการชวย

เหลือชนบท  งานนี้เร่ิมดําเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2506 และกอต้ังสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทในฐานะ
เทียบเทากรม   เมื่อ 26 มกราคม 2509   ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมุงพัฒนาหมูบานใน
เขตที่ทางราชการกําหนดใหความชวยเหลือเรงดวนใน 52 จังหวัด16   ป พ.ศ. 2509 จังหวัดบุรีรัมย
สุรินทร   ศรีสะเกษ ก็เปนจังหวัดที่ถูกกําหนดใหไดรับความชวยเหลือดวย

วัตถุประสงคหลักของงานเรงรัดพัฒนาชนบท ไดแกการพัฒนาเพื่อสรางความมั่นคงใน
ชนบท  นอกจากนั้นก็คือ เพิ่มพูนอาชีพและรายไดใหแกชาวชนบทในเขตที่ยากจนลดการวางงาน
ในชนบท  ปองกันการอพยพเขาเมือง  ลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจของประชาชนในชนบทกับ
เมือง  ปองกันปญหาการกอการราย  และทําใหเกิดการรวมมือภาครัฐบาลกับเอกชนในการพัฒนา
ชนบทตามแผนผนึกกิจกรรมเบ็ดเสร็จ  ลักษณะของการดําเนินงาน  คือ มุงแกปญหาทางดาน
สังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง ควบคูกันไป  การดําเนินการเปนการนําเอาการพัฒนาเปนสื่อสราง
ความมั่นคงในชนบท 17

งานเรงรัดพัฒนาชนบทตางกับงานพัฒนาตามปกติในสาระสําคัญ คือ งานพัฒนาตาม
ปกติมุงผลทางเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง  แตงานเรงรัดพัฒนาชนบทตองกําหนดแผนงานพัฒนา
หลายดานประกอบกัน  และกําหนดทองถิ่นใหเหมาะสม  ประสานกับงานคุมครอง - ปองกัน  มิให
ผลงานพัฒนาเปนประโยชนแกปฏิปกษ  ทั้งตองรีบเรงดําเนินงานใหไดผล  ทันตอสถานการณใน
ชวงระยะเวลาที่ยังไมเกิดสงครามประชาชน  งานนี้เปนเสมือนการทําสงครามชวงชิงชาวชนบท ถา
ฝายใดสามารถเอาชนะจิตใจไดชาวชนบทสวนใหญเปนพวกฝายนั้นก็ไดรับชัยชนะในที่สุด 18 หรือ
อีกนัยหนึ่งงานเรงรัดพัฒนาชนบทนั้นเปนงานพัฒนาที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติจาก
ภัยคอมมิวนิสต

วิธีดําเนินงานเริ่มดวยการกําหนดแผน มี 11 งานที่สัมพันธเกื้อกูลกัน เพื่อใหเปนงาน
พัฒนาที่สมบูรณแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ 1) แผนเรงรัดพัฒนาขั้นพื้นฐาน เปนการชวยชาวชนบท
ทางออม มี 4 งาน ไดแก งานสรางถนนชนบท งานพัฒนาแหลงน้ํา  งานจัดที่ดินประกอบอาชีพใน
ทองถิ่นเดิม  งานฝกอบรมเจาหนาที่และประชาชน  2) แผนเรงรัดพัฒนาข้ันตัวบุคคล เปนการชวย

                                                 
16 เร่ืองเดียวกัน, 17.
17เร่ืองเดียวกัน.
18 สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท, งานเรงรัดพัฒนาชนบท 2509 - 2513 (พระ

นคร : โรงพิมพการศาสนา, ม.ป.ป.), 17.
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ชาวชนบทโดยตรง มี 4 งาน ไดแก งานรักษาพยาบาลและอนามัยเคลื่อนที่  งานสงเสริมอาชีพ งาน
ปรับปรุงสภาพหมูบาน  งานสนับสนุนการคุมครองปองกัน และ3) แผนเรงรัดพัฒนา  ข้ันผนึกชาว
ชนบท เปนการรวมกลุมรับการชวยเหลือ มี 3 งาน ไดแก งานกลุมเยาวชนวัยฉกรรจในชนบท  งาน
กลุมธุรกิจเศรษฐกิจชนบท และงานประสานมวลชนชนบท 19

กองนิคมสรางตนเอง  กรมประชาสงเคราะห
โครงการจัดตั้งนิคมสรางตนเอง เร่ิมตนในป 2491 จนถึงป พ. ศ. 2529 มีนิคมสราง   

ตนเองทั้งสิ้น 57 นิคม ในพื้นที่ 38 จังหวัด มีสมาชิกรวมประมาณ 5.7 แสนคน จุดประสงคเพื่อจัด
สรรที่ดินใหประชาชนที่ยากจนไดเขาอยูอาศัยและทํากิน เพื่อใหสมาชิกมีรายไดและมีความเปนอยู
ที่ดีข้ึน อีกทั้ง เพื่อปองกันผูกอการรายคอมมิวนิสต และแกปญหาแบงแยกดินแดนชองชาวไทย
มุสลิม การดําเนินงานเปนการกําหนดนโยบายจากสวนกลางลงไปสูสวนภูมิภาค นอกจากการจัดที่
ดินใหประชาชนยากจนแลว ยังมีแผนงานพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการจัดทําโครงการ
ฟารมสมบูรณแบบ (Integrated farming program) ซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิต การตลาด สินเชื่อ 
และการรวมกลุมสหกรณการเกษตร นอกจากนั้นก็มีการพัฒนาดานสาธารณสุขชาวบานและการ
พัฒนาการศึกษาของชาวบาน20 ตัวอยางนิคมสรางตนเองใน 3 จังหวัดที่ศึกษา  มีทั้งสวนของนิคม
ที่ยังไมไดยกเปนหมูบาน และ นิคมสรางตนเองที่ยกเปนหมูบาน

นิคมสรางตนเองบานกรวด อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย เปนหนึ่งใน 51 นิคม  จัด
ตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2502 ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485 
และปรับปรุงแกไขตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 เปนตัวอยางการ
ดําเนินงานของนิคมสรางตนเองในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง นิคมแหงนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อจัดสรรที่
ดินชวยเหลือราษฎรผูยากจนที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีไมเพียงพอตอการใชประโยชน
เลี้ยงครอบครัวใหไดมีที่อยูอาศัย และพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในนิคม เพื่อเพิ่มพูนรายได  ที่ดินที่
จัดไวเพื่อต้ังนิคมสรางตนเองบานกรวด มี 211,562 ไร แตมีที่ดินสงวนไวและนํามาจัดสรรไมได 
รวม 122,112.50 ไร การดําเนินงานของนิคมตั้งแต พ.ศ. 2502 – 2517 นิคมไดจัดสรรและบรรจุ
สมาชิกนิคมเขาทํากินแลว จํานวน 3,255 ครอบครัวๆ ละ 25 ไร รวมที่ดิน 81,375 ไร และยังมีที่ดิน
เหลือพอจะจัดสรรบรรจุสมาชิกเขาทํากินอีกประมาณ 323 ครอบครัว รวมที่ดิน 8,075 ไร  ผลของ

                                                 
19 เร่ืองเดียวกัน, 26 – 29.
20 นิพนธ พัวพงศกร, รายงานการวิจัย เร่ือง การสํารวจสถานะความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและ

สรางงานในชนบท, 22.
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การจัดตั้งนิคมสรางตนเองบานกรวด คือ แตละครอบครัวที่อยูในนิคมสรางตนเองมีสิทธิ์ในการถือ
ครองที่ดินขนาดเทากัน คือ 25 ไร และมีโครงการพัฒนาอาชีพใหแกเกษตรกร ในทางตรงกันขาม 
เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมใหแตละครอบครัว บางรายเมื่อทําการเกษตรกรรมไมไดผลก็
ไดขายที่ดินนั้นใหแกพอคา นายทุน รวมถึงขาราชการ ซึ่งกลุมเหลานี้เปนกลุมที่มีฐานะปานกลาง
หรือรํ่ารวย และไมไดทําประโยชนในที่ดินใหเกิดประโยชน ที่ดินจะถูกปลอยทิ้งไว 21 กรณีหมูบาน
เกาะแกว อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร หมูบานนี้เคยเปนนิคมสรางตนเองมากอน ดังนั้น การ
แบงขนาดถือครองจะไดครอบครัวละ 25 ไร แตภายหลังที่ไดยกเลิกหมูบานเปนนิคมสรางตนเอง 
ตั้งแต พ.ศ. 2517 ก็มีการซื้อขายหรือแบงที่ดินใหลูกไดตามสิทธิของแตละคน ทําใหการถือครองที่
นาของแตละครอบครัวมีพื้นที่ไมเทากัน22 ขอมูลเปรียบเทียบของสองนิคม แสดงใหเห็นวา          
จุดมุงหมายของโครงการและผลที่เกิดขึ้นจริงตรงกันขามกัน โครงการไมสามารถชวยแกปญหา     
ที่ดินและรายไดใหแกเกษตรกรได ภายหลังเมื่อมีการยกขึ้นเปนหมูบานและชาวบานไดกรรมสิทธิ์ที่
ดิน บางสวนก็ขายใหแกนายทุน กลายเปนชาวบานที่ไรที่ดินทํากินเชนเคย

โครงการพัฒนาชนบทของรัฐขางตนแสดงใหเห็นถึงเปาหมายหลักที่อยูเบื้องหลังของ
แตละโครงการ คือ เพื่อความมั่นคงของประเทศ และไดยึดเอาชนบทเปนแนวปองกันการเผยแผ
ของคอมมิวนิสตมากกวาจะเนนใหเกิดการพิจารณาปญหาภาคเกษตรกรรมเพื่อใหสอดคลองกับ
เปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ หลังจากการพายแพของสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม 
ถือเปนเหตุการณที่ทําใหสหรัฐอเมริกาลดอิทธิพลในการกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ รวม
ถึงพัฒนาชนบทของไทย และเหตุการณภายในของประเทศไทย หลัง 14 ตุลาคม 2516 ทําให
ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น กอปรกับการกอต้ังสหพันธชาวนาชาวไรแหง
ประเทศไทย วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 23 ไดเรียกรองใหรัฐบาลแกปญหาหนี้สิน การสูญเสีย
ที่ดิน และการเอารัดเอาเปรียบเรื่องคาเชาเร่ืองที่ดิน แมโดยมากจะเปนชาวนาภาคกลางและ    

                                                 
21 อัมพร เรืองนุน, “การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในนิคมสรางตนเองบานกรวด อ. บานกรวด         

จ.บรีุรัมย” ( สารนพินธประกาศนยีบตัรชัน้สูง บณัฑติอาสาสมคัร  สํานกับณัฑิตอาสาสมคัร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 
2518 ), 17 – 18.

22 สุนทร สุรวาทกุล, “การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรของชาวไทยที่พูดภาษาลาว กวย และเขมร : 
ศึกษาเฉพาะกรณีบานเกาะแกว อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาไทยคดีศึกษา (เนนสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม, 2531), 37 – 38.

23 กนกศักดิ์  แกวเทพ, บทวิเคราะหสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย : เศรษฐศาสตรการเมือง
วาดวยชาวนารวมสมัย (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), 48.
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ภาคเหนือ แตการกดดันของชาวนาเปนปจจัยสําคัญในการบีบใหรัฐบาลที่ไมมีเสถียรภาพในชวง 
2516  และ 2519ตองยินยอมแกปญหาภาคเกษตรกรรม  ผลที่ตามมา พรรคการเมืองพันธมิตรที่
รวมกันเปนรัฐบาล หลัง พ.ศ. 2516 ตองการสรางความสงบในเขตชนบทและนําชนบทเขามาใน
เวทีการเมืองในฐานะเปนพันธมิตรเพื่อตานแนวโนมไปสูเผด็จการทหาร ภายหลังจากนี้แนวทาง
การพัฒนาชนบทของไทยไดปรับเปลี่ยนไปโดยเนนใหมีการพิจารณาปญหาความยากจนในชนบท
มากขึ้น โครงการพัฒนาชนบทในลุมน้ํามูลตอนกลางที่เกิดขึ้นหลัง พ.ศ.2516 ไดแก สํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  โครงการพัฒนาทองถิ่นและชวยประชาชนในชนบทใหมีงานทําในฤดู
แลง(ปชล.)หรือโครงการเงนิผนั โครงการพฒันาตาํบล และ โครงการสรางงานในชนบท (กสช.)

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนหนวยงานรัฐที่จัดตั้งขึ้นจากผลหลังการเรียก

รองของสหพันธชาวนาชาวไร ที่เรียกรองใหรัฐหันมาแกไขปญหาที่ชาวนาตองเผชิญขณะนั้น เร่ือง
สําคัญ คือ ปญหาเรื่องที่ดิน การดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2518 ตาม
พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินหรือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
เปนผูรับผิดชอบวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ คือ การปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดิน 
ตลอดจนมุงพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต รวมทั้งการพัฒนาชุม
ชนในดานอื่นๆ ดวย สวนที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับผิดชอบคือ การปรับปรุงสิทธิ
และการถือครองที่ดิน รวมทั้งการจัดหาแหลงน้ําและการปรับปรุงถนน สวนงานพัฒนาอื่นๆ ให
ประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ผลงานระหวางป พ.ศ. 2518 – 2524 ในพื้นที่ลุมน้ํา
มูลตอนกลางที่สําคัญ คือ โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห โดยจัดตั้งสหกรณสงเสริมดานการเกษตร
และพัฒนาอาชีพ ปลูกปาชมุชน   สรางถนน ขุดบอน้าํตืน้24

                                                 
24 นิพนธ พัวพงศกร, รายงานการวิจัย เร่ือง การสํารวจสถานะความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและ

สรางงานในชนบท, 23.
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ความสนใจของรฐัในการพฒันาเกษตรกรรมในลุมน้าํมลูตอนกลางทีเ่หน็เดนชดัครัง้แรก คือ 
การจัดการที่ดินในทุงกุลารองไห25 ซึ่งเปนแองที่ต่ําที่สุดของแองโคราชและเปนทุงราบขนาดใหญ
ของอีสาน สําราย สมบัติพานิช ไดสรุป ความเปนมาเกี่ยวกับการพัฒนาทุงกุลารองไห26  ไวดังนี้ 
เร่ิมจากป พ.ศ. 2485 กรมประชาสงเคราะหซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการจัดหาที่ทํากินใหประชาชน มี
นโยบายพิจารณานําที่ดินในทุงกุลารองไหและทุงอื่นๆ ที่มีดินเลวสภาพแวดลอมไมเหมาะสมแก
การเกษตรมาจัดสรร  เนื่องจากพื้นที่ปาไมยังมีเหลือมากจึงเนนไปจัดสรรพื้นที่ปาไมแทน  ตอมาป 
2498 กรมประชาสงเคราะหไดรับงบประมาณในการสํารวจพื้นที่ทุงกุลารองไห แตก็โอนงบใหกรม
ชลประทานในการสํารวจพื้นที่ เพราะชวงนั้นพื้นที่มีปญหาเรื่องน้ําทวมสูงทุกป ภายหลังจากการ
สํารวจกรมชลประทานไดจัดพิมพแผนที่ระดับของทุงกุลารองไหในป พ.ศ. 2500 วา พื้นที่ทุงกลา
รองไหมีปญหาน้ําทวม  970,000 ไร สวนพื้นที่น้ําไมทวม 40,000 ไร  ป พ.ศ. 2504 กรมชล
ประทานไดเสนอใหลดอุทกภัยและจัดหาน้ําใหเกษตรกรในทุงกุลารองไหโดยไดงบประมาณ 970 
ลานบาท ซึ่งใชไดเฉพาะปญหาอุทกภัยและจัดหาน้ําใหเกษตรกรเทานั้น   สวนโครงการอื่นๆ ที่กรม
ชลประทานเสนอ เปนตนวา การจัดหาเครื่องทุนแรง  การสหกรณ การบรกิารสาธารณปูโภคอืน่ให
เกษตรกรทีไ่ดรับการจดัสรรทีด่นิไร ตองรอใหมเีงนิทนุมากกวานีแ้ละจะพจิารณาในลาํดบัตอไป

ภายหลังจากตั้งกรมพัฒนาที่ดินไดเขามารับผิดชอบการสํารวจพื้นที่ทุงกุลารองไห แต
จากขอจํากัดเรื่องงบประมาณและกําลังคนทําใหการเขามาสํารวจพัฒนาที่ดินในทุงกุลารองไหทํา
ไดเฉพาะในจังหวัดรอยเอ็ดเทานั้น และไดจัดทํารายงานการสํารวจขึ้นในป พ.ศ. 2509  และจัด
พิมพผลการสํารวจอีกครั้งในป 2513 ตามลําดับ  หลังเสร็จส้ินการสํารวจไดเสนอขอตั้งงบประมาณ
เพื่อพัฒนาที่ดินในทุงกุลารองไห ป พ.ศ. 2513 คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดมอบหมายให
กรมพัฒนาที่ดินใหทําการสํารวจที่ดินในทุงกุลารองไห กรมพัฒนาที่ดินไดเชิญผูวาราชการจังหวัด
ตางๆ ใน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี รอยเอ็ด และ

                                                 
25 พื้นที่ทุงกุลารองไห มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 2,107,691 ไร ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของ 5 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดรอยเอ็ด มีเนื้อที่ 986,807 ไร อยูในพื้นที่อําเภอเกษตรวิสัย  อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอปทุมรัตน  อําเภอ
โพนทราย  จังหวัดสุรินทร มีเนื้อที่ 575,993 ไร อยูในพื้นที่อําเภอชุมพลบุรี และอําเภอทาตูม  จังหวัดศรีสะเกษ มี
เนื้อที่ 287,000 ไร อยูในพื้นที่อําเภอราษีไศลทั้งหมด  จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ 193,890 ไร อยูในพื้นที่
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยทั้งหมด  และ จังหวัดยโสธร  มีเนื้อที่ 64,000 ไร อยูในพื้นที่อําเภอมหาชนะชัย และอําเภอ
คอวัง

26สําราญ สมบัติพานิช, “ความเปนมาเกี่ยวกับการพัฒนาทุงกุลารองไห,” วารสารพัฒนาที่ดิน
10,99 (สิงหาคม16) : 49-54.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



67

มหาสารคาม มารวมประชุมขอทราบขอมูลเกี่ยวกับที่ดินในทุงกุลารองไห แตผลของการประชุมได
ทราบแควา มีจํานวนที่ดินในทุงกุลารองไหเทาใด หลังจากป พ.ศ. 2513 คณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติไมไดยกเอาเรื่องทุงกุลารองไหมาพิจารณาอีก  ป พ.ศ. 2514 สมัยประชุมสภาผูแทน
ราษฎร ร.ต. อําพัน  หิรัญโชติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดรอยเอ็ด ไดตั้งกระทูถามรัฐมนตรี
วาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติวา กระทรวงฯไดดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทุงกุลารองไห
ไปอยางไรแลวบาง และไดแจงปญหาการบุกรุกของประชาชนเขามาในพื้นที่ทุงกุลารองไหอยางผิด
กฎหมาย  ระหวางป 2515 – 2516 กรมพัฒนาที่ดินไดสงคณะสํารวจไปยังทุงกุลารองไห กลุม
สํารวจมี 2 กลุม ไดแก กลุมสํารวจที่ดินและกลุมปรับปรุงบํารุงดิน จากการสํารวจดังกลาวทําใหมี
ขอมูลในการพัฒนาทุงกุลารองไหในเวลาตอมา  จะเห็นวา พื้นที่ทุงกุลารองไหไดรับความสนใจของ
รัฐมาเปนเวลานานใชเวลากวาจะรางเปนแผนแมบทและมีงบพัฒนาเฉพาะพื้นที่และในปจจุบันพื้น
ที่ทุงกุลารองไหเปนพื้นที่ทําการเกษตรอีกแหงที่สําคัญของพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง

นอกจากรัฐจะเขามาจัดการเรื่องที่ดินทํามาหากิน  แหลงน้ํา และ ถนน รัฐมีโครงการ
สรางงานในชนบทหลายโครงการที่เขามาชวยเหลือเพื่อสรางรายไดข้ึนในพื้นถิ่นลุมน้ํามูลตอน
กลาง และจากงบประมาณจากโครงการสรางงานตางๆ ของรัฐ เปนอีกแหลงทุนที่สําคัญของ
เกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง

การสรางงานในชนบท
การสรางงานในชนบทเปนโครงการทีม่ตีัง้แตหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ซึง่หลกัการ วธิกีาร

และการดาํเนนิการของแตละโครงการนัน้จะแตกตางกนัออกไป ระยะเวลาหลงั พ.ศ. 2516 โครงการสราง
งานในชนบททีเ่ขาสูทองถิน่ลุมน้าํมลูตอนกลางทีสํ่าคญั ม ี 2 โครงการ ไดแก โครงการพฒันาทองถิน่และ
ชวยประชาชนในชนบทใหมงีานทาํในฤดแูลง(ปชล.)หรือ  โครงการเงนิผนั ระยะตอมาเปนโครงการพฒันา
ตาํบล  (พ.ศ. 2518 – 2519) และ โครงการสรางงานในชนบท หรือ กสช. (พ.ศ. 2522)

โครงการพฒันาทองถิน่และชวยประชาชนในชนบทใหมงีานทาํในฤดแูลง(ปชล.)
หรอื  โครงการเงนิผนั และ โครงการพฒันาตาํบล     สมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มีมาตร
การสนับสนุนราคาสินคาเกษตรเพื่อชวยเหลือชาวนาและจัดตั้งโครงการพัฒนาตําบลเปนครั้งแรก 
เพื่อผันเงินทุนเพื่อการพัฒนาไปใหองคกรทองถิ่นแทนที่จะใหระบบราชการเปนผูใชจายทั้งหมด
อยางที่เคยเปนมา โครงการนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อวา โครงการเงินผัน ในป พ.ศ. 2518 โครงการเงินผันมี
จํานวน 2,500 ลานบาท แจกจายไปยังสภาตําบล 5,023 แหง เพื่อสรางสาธารณูปโภค เชน ถนน 
อางเก็บน้ํา ที่ทําการของรัฐบาล และโรงงานผลิตไฟฟา นอกจากนั้นยังเสนอโครงการใหมีการเลือก
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ตั้งกํานันซึ่งเปนหัวหนาสภาตําบล แทนระบบการแตงตั้งตลอดชีพ27 เปาหมายของโครงการนี้เพื่อ
ชวยใหประชาชนมีงานทําในระหวางฤดูกาลกอนทําไรทํานา เปนการยกฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชาวชนบทใหสูงขึ้น ตอมาในป 2519 รัฐบาลไดตั้งงบประมาณไว 3,500 ลานบาท เปน
โครงการผันเงินตอเนื่องจากป 2518 มีหลักดําเนินงานเชนเดิม แตแตกตางในการจัดสรรเงิน คือ 
จัดสรรเงินใหตําบลละ 600,000 บาท และอีก  500 ลานบาท จัดสรรใหสุขาภิบาลทั่วประเทศ  250 
ลานบาท และทีเ่หลอืจดัสรรใหสภาจงัหวดัโดยทีส่ภาจงัหวดัจะจดัสรรเงนิรอยละ 50 ของเงนิ 5 ลานบาท 
ไปดําเนนิโครงการทีต่อเนือ่งระหวางตาํบล หรือโครงการทีจ่งัหวดัเหน็วาเปนประโยชนตอประชาชน28

การประเมินผลของโครงการเงินผันซึ่งเนนการสรางสาธารณูปโภคขนาดเล็ก เกิดผล 2
ดาน คือ ดานแรกโครงการเงินผันเปนแหลงรายไดระยะสั้นของคนในชนบท แมการกอสรางใชเวลา
ไมนานแตไดคาจางสูงเมื่อเทียบกับคาจางทั่วไป และสภาตําบลเปนผูเลือกโครงการเอง แตทางตรง
กันขาม การเลือกโครงการของสภาตําบลไมไดอยูในการควบคุมของประชาชนเสมอไป เนื่องจาก
สภาตําบลประกอบดวยผูใหญบานที่ไดรับการแตงตั้ง หลายๆ กรณีผูที่ไดรับประโยชนมากที่สุด
จากโครงการนี้ คือ เจาหนาที่ทองถิ่นและนักธุรกิจทองถิ่นที่รวมมือกันทําธุรกิจกอสราง เพื่อตักตวง
เงินกอนใหญทีไ่หลเขามาจากการผลกัดนัจากกรงุเทพฯ และพวกเขากลายเปนผูรํ่ารวยในกระบวนการนี2้9

อยางไรก็ตาม โครงการนี้สรางงานใหแรงงานทั่วประเทศ 3.8 ลานคน เฉล่ียทํางานคนละ 15 วัน
และมีรายไดตอครัวเรือนเพิ่มข้ึนรอยละ 7 ของรายไดเฉล่ียระหวาง  4  เดือนของการสรางงาน30

โครงการเงนิผนั ไดจดัสรรงบไปใหหมูบานใชดานสาธารณปูโภคพืน้ฐาน เชน ชวงแรกของการ
ตัง้หมูบานพนาสวรรค ตาํบลหนองบวั  อําเภอรตันบรีุ  จงัหวดัสริุนทร มปีญหาเรือ่งขาดน้าํทัง้น้าํดืม่  น้าํ

                                                 
27 ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, พิมพครั้งที่ 2 

(เชียงใหม : ซิลคเวอรมบุคส, 2542), 511.
28 นิพนธ พัวพงศกร, รายงานการวิจัย เร่ือง การสํารวจสถานะความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและ

สรางงานในชนบท, 55 – 56.
29 Wattana Sugunnasil, “The state and agrarian policy in Thailand, 1960 – 80,” Ph.D. 

dissertation, University of Wisconsin at Madison, May 1991, 164 – 165,  อางถึงใน  วอลเดน  เบลโล     
เชียร คันนิงแฮม ลี เค็ง ปอห, โศกนาฎกรรมสยาม : การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม, 
พิมพครั้งที่ 2 , แปลโดย สุรนุช ธงศิลา ( กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542), 225 – 226.

30 Poot, H., “Evaluation of the Tamborn Development Programme in Thailand,” Asian 
Employment Programme Working Papers, ILO – ARTER, Bangkok (March 1979 ), อางถึงใน นิพนธ      
พัวพงศกร, รายงานการวิจัย เร่ือง การสํารวจสถานะความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและสรางงานในชนบท, 56.
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เลีย้งววั – ควาย น้าํทาํการเกษตร  ชวงเวลากอน ป พ.ศ. 2520 ไดงบเงนิผนัใชขุดลอกหนองน้าํ ซึง่อยูไกล
จากหมูบาน จงึใหประโยชนเพยีงการเลีย้งววั - ควาย และใชรดผกัในบรเิวณใกลหนอง31

โครงการสรางงานในชนบท (กสช.) การสรางงานในชนบทของรัฐบาลมีจุดประสงค
เพือ่บรรเทาความเดอืดรอนจากความแหงแลงในฤดเูพาะปลกูป พ.ศ. 2523 ลักษณะของการจางงานใน
ชนบทตองเปนกจิกรรมทีต่องใชแรงงานมาก และสอดคลองกบัความตองการของทองถิน่ ผลจากโครงการ
นีจ้ะชวยชะลอการอพยพเขาสูตวัเมอืงของชาวชนบท  เพิม่รายไดใหคนชนบท  และสรางปจจัยพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและเอื้ออํานวยประโยชนใหแกทองถิ่นนั้นๆ   ทั้งนี้ เนนการจัดทําโครง
การประเภทแหลงน้ํารอยละ 70 ที่เหลือเปนโครงการประเภทสิ่งสาธารณประโยชนอ่ืนๆ รอยละ 30
โครงการนี้ไดงบประมาณ 3,500 ลานบาท เกณฑในการจัดสรรเงินใหแกจังหวัด จะพิจารณาความ
เดือดรอนของแตละพื้นที่จากปจจัยปริมาณน้ําฝน และรายไดตอหัวของแตละจังหวัด เมื่อจังหวัดได
รับเงินมาแลวก็จะจัดสรรใหแกสภาตําบล โดยใหน้ําหนักความสําคัญแกพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ
หรือพื้นที่แหงแลง รอยละ 50 ของวงเงิน พื้นที่นอกเขตชลประทานใหน้ําหนักรอยละ 30 และ
จาํนวนประชากรใหน้ําหนักรอยละ 2032

ผลของโครงการการพัฒนาชนบทในลุมน้ํามูลตอนกลาง
จากโครงการพัฒนาชนบทขางตน สามารถแบงประเภทของการพัฒนาชนบท ไดเปน 2

ประเภทใหญ คือ การลงทุนดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน  และการสรางรายไดใหแกคนในชนบท

การลงทุนดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐจําเปนตองสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สําคัญ ถนน และ

แหลงน้ํา เพื่อเชื่อมตอระหวางพื้นที่ผลิตและตลาดไดรวดเร็วขึ้น และ ชวยเพิ่มพื้นที่ผลิตเพื่อใหผล
ผลิตมากยิ่งขึ้น แตนัยทางการเมืองที่อยูเบื้องหลังการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 1 – 2 นั้น เอื้อตอเปาหมายความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ เห็นไดจากมีหลายหนวยงานที่
เขามารับผิดชอบเกี่ยวกับการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางรวมถึงภาค

                                                 
31 สุพรรณี ไชยอําพร, รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเจาะลึกโครงการพัฒนาองคกรเอกชน : กรณี

จังหวัดสุรินทร (กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2531), 21.
32 นิพนธ พัวพงศกร, รายงานการวิจัย เร่ือง การสํารวจสถานะความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและ

สรางงานในชนบท, 59 – 60.
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อีสาน เบื้องหลังของการวางโครงการพัฒนาตางๆ คือ เพื่อความมั่นคงเปนที่ตั้ง ดังที่ไดกลาวมา
แลวขางตน อยางไรก็ตาม ผลของการสรางถนนและการมีแหลงน้ํา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตในลุมน้ํามูลตอนกลางขึ้น ที่เห็นไดชัด คือ การเชื่อมตอกับชุมชนรอบนอกไดสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน สวนที่กระทบตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตในลุมน้ํามูลตอนกลางหรือไม เปนประเด็นศึกษา
ที่ตองพิจารณาตอไป

การสรางถนน แมวารัฐไดสรางทางรถไฟมายังพื้นที่ลุมน้ํามูลจากนครราชสีมาจนถึง
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เร่ิมสรางป พ.ศ. 2434 เปดใชป พ.ศ. 2443 จากหัวลําโพง
มาถึงโคราช จนในปพ.ศ. 2473 ถึงเปดมาถึงอําเภอวารินชําราบ33 แตเสนทางรถไฟไมไดมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากเสนทางรถไฟผานเฉพาะบางพื้นที่ 
ทําใหเปนอุปสรรคตอพื้นที่ผลิตที่อยูหางไกลจากเสนทางรถไฟตองเสียคาใชจายสูงหากตองการนํา
สินคามาขายยังชุมทางรถไฟ  จนกระทั่งชวงปลายทศวรรษที่ 2490 สหรัฐไดมีโครงการสนับสนุนให
สรางถนนไปอีสานหลายสาย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการสรางสาธารณูปโภคเพื่อชวยสหรัฐฯ 
ตอตานคอมมิวนิสตในอินโดจีน  ถนนสายแรกที่สหรัฐชวยสรางคือ ถนนมิตรภาพ เชื่อมกรุงเทพฯ
กับโคราช ในป พ.ศ. 2498-249934 เมื่อรัฐมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติข้ึนเปนครั้งแรกไดกําหนด
ใหมีการสรางถนนทางหลวงขึ้น ทําใหเกิดการสรางถนนเพื่อเชื่อมระหวางจังหวัดกับจังหวัดที่เรียก
วา ทางหลวงแผนดิน  และถนนที่สรางภายในจังหวัดเพื่อเชื่อมระหวางอําเภอกับอําเภอที่เรียกวา 
ทางหลวงจังหวัด

ระยะแรกของแผนพัฒนาฯ มีวัตถุประสงคในโครงการบูรณะและกอสรางทางหลวง
แผนดิน 8 ป (พ.ศ. 2506 – 2513) และโครงการทางหลวงจังหวัด 6 ป (พ.ศ. 2508 – 2513) เพื่อ
การปรับปรุงและการกอสรางเสนทางสายใหม  หลักในการพิจารณากอสรางเสนทางหลวงแผนดิน
ใหม พิจารณาการเชื่อมตอระหวางทองถิ่นตางๆ ที่มีความจําเปนเรงดวนในดานเศรษฐกิจ การ
บริหารและสังคมของประเทศ ขณะที่หลักในการพิจารณาการกอสรางเสนทางหลวงจังหวัด 
พิจารณาจัดความสําคัญของทางหลวงจังหวัดแตละสายภายในแตละภาค เลือกเสนทางที่จะ

                                                 
33 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ

วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2532), 72-73.

34 ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, พิมพครั้งที่ 2 
(เชียงใหม : ซิลคเวอรมบุคส, 2539), 89-90.
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พัฒนาทางแตละสายในแตละปและมีมาตรฐานการกอสรางใหเหมาะสม ผลจากโครงการดังกลาว 
จะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม35

ตอมารัฐไดเพิม่ใหความสาํคญัตอการสรางถนนโดยกาํหนดให รพช.เปนผูดาํเนนิการสราง
ถนนตามแผนงานของรพช.  ระหวาง ป พ.ศ. 2509 – 2513 ใน 3 จงัหวดัทีศ่กึษา สวนของถนนมาตรฐาน
รพช. และทางลาํลอง ของแตละจงัหวดั มรีะยะทาง ดงันี ้  จงัหวดับรีุรัมย ระยะทางถนนมาตรฐาน รพช.
140.951 กโิลเมตร  ทางลาํลอง  93.2  กโิลเมตร จงัหวดัสริุนทร  ระยะทางถนนมาตรฐาน รพช. 105.82
กโิลเมตร  ทางลาํลอง 84  กโิลเมตร จงัหวดัศรสีะเกษ ระยะทางถนนมาตรฐาน รพช. 80.02 กโิลเมตร 36

ระยะระหวาง ป พ.ศ. 2520 – 2524 โครงการสรางถนนของรพช.มทีัง้โครงการกอสรางใหมและบรูณะ
ทางรพช. การกอสรางทางรพช. จงัหวดับรีุรัมย มรีะยะทาง 655 กโิลเมตร จงัหวดัสริุนทร มรีะยะทาง 564
กโิลเมตร และจงัหวดัศรสีะเกษ มรีะยะทาง 630 กโิลเมตร  สวนของการบรูณะเสนทางรพช. เดมิ จงัหวดั
บรีุรัมย มทีัง้สิน้ 4,590 กโิลเมตร จงัหวดัศรสีะเกษ มทีัง้สิน้ 2,830 กโิลเมตร และ จงัหวดัศรสีะเกษ มทีัง้สิน้
3,188.5 กโิลเมตร 37

ผลของการสรางทางถนนไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกเกษตรกรและคนในทองที่ทั้ง 
3 จังหวัด  คือ ถนนทําใหเกิดการพึ่งพิงปจจัยภายนอกในการผลิตมากขึ้น ทําใหเกิดอาชีพใหมๆ ข้ึน
ภายในทองถิ่น และเปนตัวเชื่อมระหวางรัฐและทองถิ่นไดอยางกวางขวาง ตัวอยาง การสรางทาง
หลวงชนบทสายกระสัง – ลําชี ที่เสร็จในป พ.ศ. 2516 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหมูบานหวา
ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย  กลาวคือ หลังจากถนนสายกระสัง – ลําชี สรางเสร็จ
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพขึ้นภายในหมูบาน  อัตราคนที่ประกอบอาชีพหลัก คือ การทํานาและ
การปลูกปอ ลดลงจากรอยละ 95.45 เหลือรอยละ 77.25 เมื่อถนนเขามา ทําใหมีการอพยพของคน
ไปทํางานนอกหมูบานมากขึ้น และคนที่เหลือในหมูบานก็ไมประกอบอาชีพนี้เทาไรนัก นอกจากนี้

                                                 
35สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 2  พ.ศ.

2510 – 2514 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2510),118 – 133.
36สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท, งานเรงรัดพัฒนาชนบท 2509 – 2513  (พระ

นคร : โรงพิมพการศาสนา, ม.ป.ป.),163 – 164.
37กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, รายงานเบื้องตนการวางแผน

พัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการดําเนินงานเพื่อใหบรรจุตามเปาหมายในแผนพัฒนา
ฉบับที่ 4 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),6 –16 – 6 – 23.
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ยังมีอาชีพเพิ่มข้ึนภายในหมูบาน ไดแก อาชีพประกอบธุรกิจขนสง  กิจการโรงสีขาวขนาดกลาง
และรานคาในหมูบาน38

ถนนยังทําใหมีการเปลี่ยนแปลงดานการคาขึ้นในหมูบานมวงใต ตําบลมะเฟอง อําเภอ
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย  ภายหลังการสรางถนนสายบุรีรัมย – พุทไธสง  พ.ศ. 2515 และสรางถนน
ดินผานหมูบานมวงใตเชื่อมถนนสายบุรีรัมย – สุรินทร พ.ศ. 2518 ทําใหการพึ่งพาระหวางหมูบาน
กับหมูบานลดลง และเปลี่ยนไปพึ่งพาเมืองเพิ่มข้ึน แตกอนผูชายจะเขาเมืองเพียงครั้งเดียวเพื่อ
เกณฑทหาร ผูหญิงก็หลายๆ ป ถึงจะเขาไปเมืองสักครั้ง ภายหลังจากการสรางถนนและมีรถสาม
ลอเครื่องรับจางรับสงผูคนระหวางถนนใหญ (สายบุรีรัมย – พุทไธสง) กับบานมวงใต  ทําให
สะดวกแกการเดินทาง คนเดินทางเขาเมืองเดือนหนึ่งหลายๆ คร้ัง ทั้งเขาไปขายสินคาและซื้อสินคา
จากเมืองซึ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้น ภายในหมูบานเองก็มีรานคาเกิดขึ้นในหมูบาน 8 ราน เพื่อจําหนาย
สินคาที่ตองใชบอยๆที่ราคาไมแพงมาก หากไมมีสินคาที่ตองการที่รานก็จะไปซื้อที่พุทไสธง และ
บุรีรัมย สวนสินคาที่หมูบานนี้ขายใหกับเมือง  จะขายขาวเปลือกเปนหลัก นอกจากนั้นจะมีแตง
กวา พริก หนูนายาง ซึ่งมีปริมาณและมูลคาไมมากนัก 39

การสรางถนนแผนดินนั้นไดมีนโยบายและการสรางเรื่อยมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2520 – 2524  ซึ่งเนนการสรางถนนสายประธานและสายรอง
ซึ่งสรางไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ที่ผานมาใหถึงมือประชาชนมากขึ้น โครงการการกอสรางและ
บูรณะถนน ไดเงินทุนจากงบประมาณแผนดิน  เงินกูตางประทศ  งบเฉพาะของศูนยเครื่องมือกล
ขอนแกน งบเฉพาะของศูนยเครื่องมือกลมหาสารคาม และงบในสวนของรพช. โครงการที่สําคัญ
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เฉพาะในสวนของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ มีอยู 3
ประเภท คือ โครงการบูรณะทางหลวงแผนดิน จํานวน 4 สาย ระยะทาง 183.4 กิโลเมตร โครงการ
บูรณะทางหลวงจังหวัด จํานวน 7 สาย ระยะทาง 296.8 กิโลเมตร และโครงการกอสรางขึ้นใหม
จํานวน 10 สาย ระยะทาง 384.9 กิโลเมตร  โครงการบูรณะของรพช. รวมระยะทาง 10,608.5
กิโลเมตร และโครงการกอสรางของรพช. รวมระยะทาง 1,849 กิโลเมตร  โครงการสรางถนนขาง

                                                 
38 เลิศ  บรรเลงเสนาะ, “การเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในหมูบานอันเนื่องมา

จากความกาวหนาทางการคมนาคม : ศึกษาเฉพาะกรณีความเปลี่ยนแปลงของบานหวา ตําบลหนองเต็ง อําเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย สืบเนื่องมาจากการสรางทางหลวงชนบทสายกระสัง – ลําชี” (วิทยานิพนธปริญญาพัฒน
บริหารศาสตรมหาบัณฑิต  คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2517), 202.

39 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ
วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน, 181 – 183.
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ตน แสดงใหเห็น การเชื่อมโยงเครือขายถนนทั่วทั้งลุมน้ํามูลตอนกลาง ทั้งระดับอําเภอตออําเภอ
จังหวัดตอจังหวัด รวมถึงถนนชนบทเพื่อเชื่อมกับถนนสายหลัก ในที่นี่มีนัยสําคัญ คือ ความหาง
ไกลไมเปนอุปสรรคตอการปกครองของรัฐไดอีกตอไป และไดเปดพื้นที่ใหชนบทและเมืองไดมีความ
สัมพันธและเพิ่มการพึ่งพิงตอกันมากขึ้น และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิม

ถนนที่สรางขึ้นในลุมน้ํามูลตอนกลาง เร่ิมจากถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนลาดยาง 
การปรับปรุงถนนทําบนฐานของเสนทางเดิม ตัวอยาง การเดินทางของคนหมูบานทุงใหญใชเกวียน
เปนหลัก จนมาถึงป พ.ศ. 2500 สรางทางสายศรีสะเกษ – กันทรลักษ เปนถนนลูกรัง และปรับเปน
ถนนลาดยางในป  2512 และสรางถนนสายกันทรลักษ – เขาพระวิหาร เร่ิมสรางเปนถนนลูกรัง 
เมื่อ พ.ศ. 2504 และสรางเปนถนนลาดยางป พ.ศ. 2518 สวนถนนเชื่อมระหวางหมูบานทุงใหญ
กับบานผือ สรางป พ.ศ. 2516 – 2517 40 จะเห็นวา กวาจะมีการปรับปรุงถนนขึ้นเปนถนนลาดยาง
นั้น ใชเวลาในการสรางเปนเวลานานพอสมควร และกวาจะสรางถนนเชื่อมภายในหมูบานและ
ถนนหลัก ก็อาศัยเวลาอีกเชนกัน อยางไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงภายในหมูบานไดเกิดขึ้นตั้งแต
เร่ิมมีถนนลูกรังแลว สงผลใหการติดตอกับภายนอกสะดวกสบายขึ้น มีการติดตอระหวางหมูบาน
กับตัวเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะการไปซื้อสินคาตางๆคอนขางสะดวกสบาย ถนนที่เกิดขึ้นเอื้อตอการ
แสวงหาสินคามาบริโภค ขณะเดียวกันก็นําความเปลี่ยนแปลงในดานปจจัยการผลิตเขาสูหมูบาน

ตารางที่ 7 โครงการกอสรางและบูรณะทางหลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัด และทางรพช.      
(พ.ศ. 2500 – 2524)

กอสราง บูรณะ

ทางหลวงจังหวัด ระยะทาง
(กิโลเมตร)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

งบประมาณ
(ลานบาท)

สุรินทร-ศรีขรภูมิ-สําโรงทาบ-อุทุมพรพิสัย 35.7 41.6 - -
อุทุมพรพิสัย-ศรีสะเกษ-กันทรารมย-วารินชํา
ราบ

40.9 53.8 - -

สังขะ-บานดาน 29.1 21.1 - -
กันทรารมย-กันทรลักษ 25 25 - -

                                                 
40 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
(ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533), 48.
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ตารางที่ 7 (ตอ) โครงการกอสรางและบูรณะทางหลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัด และทางรพช.          
(พ.ศ. 2500 – 2524)

กอสราง บูรณะ

ทางหลวงจังหวัด ระยะทาง
(กิโลเมตร)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

งบประมาณ
(ลานบาท)

นครราชสีมา-จักราช-บุรีรัมย-กระสัง-สุรินทร 85 85 - -
จอมพระ-ศรีขรภูมิ 30.9 17.8 - -
รัตนบุรี-สําโรงทาบ 20.8 30.8 - -
By pass สุรินทร 7.5 14.9 - -
ลําปลายมาศ-นางรอง 45 54 - -
บุรีรัมย-พุทไธสง 65 65 - -
สุรินทร-สังขะ - - 49 59
อุทุมพรพิสัย-ราษีไศล-มหาชนะชัย-
คําเขื่อนแกว

- - 68 81.6

ทาตูม-ชุมพลบุรี - - 45.3 57
นางรอง-บานปะคํา - - 22.7 26.4
บานปะคํา-ละหานทราย - - 19.3 24.5
กระสัง-ปอเดิร - - 33 42.2
ราษีไศล-กันทรารมย - - 59.5 70
ทางหลวงแผนดิน
ศรีสะเกษ-ขุขันธ - - 30 25.8
โชคชัย-บานหนองกี่ - - 42.1 21.4
บุรีรัมย-ประโคนชัย - - 44.2 18.2
บุรีรัมย-สตึก-พยัคฆภูมิพิสัย 67.1 54.8
ทางรพช.
จังหวัดบุรีรัมย 655 90 4,590 76.4
จังหวัดสุรินทร 564 82 2,830 47.3
จังหวัดศรีสะเกษ 630 95 3,188.5 54.6
ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, รายงานเบื้องตนการวางแผน
พัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการดําเนินงานเพื่อใหบรรจุตามเปาหมายใน
แผนพัฒนาฉบับที่ 4 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),6 –16 – 6 – 23.

จากตารางที่ 7 โครงการกอสรางและบูรณะทางหลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัด และ
ทางรพช. ถนนมีนัยสําคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ เพราะถนนเปนตัวเชื่อมพื้นที่
ชนบทที่อยูหางไกล กับศูนยอํานาจการปกครองเขาดวยกัน และเอื้อประโยชนตอการติดตอ
ระหวางรพช.และหนวยงานราชการอื่นๆ ที่จะนํากิจกรรมดานการพัฒนา ดานรักษาความสงบ และ
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ดานการปกครองไปยังพื้นที่ชนบท อีกทั้งเปนตัวเชื่อมของพื้นที่การผลิตและตลาด ทําใหสามารถ
ตดิตอและขนสงสนิคาไดตลอดป  ดวยเหตดุงักลาว ถนนจงึเปนปจจยัเบือ้งตนของงานเรงรัดพฒันา
ชนบท41

การสรางแหลงน้ํา ปญหาเรื่องน้ํา ไมวาจะเปนฝนแลง หรือน้ําทวม เปนปจจัยที่สงผล
ตอการอพยพยายถิ่นฐานของคนในลุมน้ํามูลตอนกลาง ในระยะเวลากอน พ.ศ. 2500 พื้นที่ปายังมี
จํานวนมากพอตอการบุกเบิกที่ดินทํากินใหม แตระยะหลังจาก พ.ศ. 2500 สภาพปาไมเร่ิมลดนอย
ลง กอปรกับจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น  ทางออกของการเผชิญปญหาเรื่องน้ํา  มีขอจํากัดมาก
ข้ึน ทําใหคนในลุมน้ํามูลตอนกลางบางพื้นที่ที่ประสบปญหาเรื่องน้ํา เกิดภาวะความเปนอยูที่
ลําบาก ขาดทั้งน้ําใชอุปโภคและบริโภค  รัฐไดเขามาแกปญหาเรื่องน้ํา ทั้งการสรางโครงการชล
ประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กในภาคอีสาน โดยอยูในความรับผิดชอบของกรมชล
ประทานที่เร่ิมมาต้ังแต พ.ศ. 2482  มีโครงการชลประทานขนาดใหญรวม 8 โครงการในเขต 7
จังหวัด แบงเปน 2 ประเภท คือ ทดและสงน้ํา  5 โครงการ และบรรเทาอุทกภัยโดยการสรางคันกั้น
น้ําริมฝงแมน้ําอีก 3 โครงการ   โครงการชลประทานขนาดใหญที่สรางในจังหวัดที่ศึกษาคือ โครง
การทดและสงน้ํา หวยเสนง จังหวัดสุรินทร สรางขึ้นในป 2482 ตองหยุดสรางในชวงสงครามโลก
คร้ังที่ 2 หลังสรางไปแลว 2 ป และกลับมาสรางอีกครั้งในป พ.ศ. 249142

โครงการชลประทานแบบเขื่อนเก็บกักน้ําขนาดใหญสรางเปนครั้งแรกในภาคอีสานป 
พ.ศ. 2506 เปนตนมา  โดยเริ่มจากเขื่อนลําพระเพลิง(สรางป พ.ศ. 2506)  เขื่อนลําตะคอง (สรางป
พ.ศ. 2507)  เขื่อนมูลบน (สรางป พ.ศ. 2513)  ตอมากรมชลประทานก็ดําเนินงานสรางเขื่อนที่ตน
น้ํามูลอีก 4 แหง คือ ตนมูล ลําแซะ ลําลาก และลําสะแก  ในขั้นตอไปก็สรางเขื่อนที่ลําจักราช  ลํา
ปลายมาศ  ลําชี และหวยทับทัน  หากสรางเสร็จสงผลใหลดหรือหยุดอุทกภัยในลุมน้ํามูลไดอยาง
ส้ินเชิง43

นอกจากกรมชลประทานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงน้ําแลว รพช. 
เปนอีกหนวยงานสําคัญในการสวนชวยเหลือแกปญหาน้ําของลุมน้ํามูลตอนกลาง การดําเนินงาน

                                                 
41 สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท, งานเรงรัดพัฒนาชนบท 2509 – 2513 (พระ

นคร : โรงพิมพการศาสนา, ม.ป.ป.), 33.
42 กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร, กรมชลประทาน, 84 ป ชลประทาน (กรุงเทพมหานคร : 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2529), 442 – 443.
43สําราญ สมบัติพานิช, “ความเปนมาเกี่ยวกับการพัฒนาทุงกุลารองไห,” วารสารพัฒนาที่ดิน

10,99 (สิงหาคม16) : 52.
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ของรพช.ที่สําคัญนอกจาการพัฒนาทางหลวงในชนบทแลวยังมีงานพัฒนาแหลงน้ําเปนปจจัย
สําคัญพื้นฐานของงานเรงรัดพัฒนาชนบทถัดจากงานสรางถนนชนบท เปาหมายของงานคือ ใหมี
แหลงน้ําบริโภคและแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ตามความตองการของชนบท และเหมาะสมตาม
สภาพของแตละตําบลหมูบาน  รพช. ไดรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัด จัดสํารวจแหลงน้ํา
และความกันดารน้ําในชนบทเพื่อทําแผนพัฒนาแหลงน้ําในชนบททุกจังหวัดในเขตปฏิบัติการ

สวนของจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ ไดรับพิจารณาเปนพื้นที่ที่ในเขต รพช. 
ตั้งแต พ.ศ. 2509 จากการสรางแหลงน้ําของรพช. ระหวาง ป พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2513 มี บอขุด  
บอบาดาล  สระขุดลอกหนอง   และฝาย ทํานบ เขื่อน จังหวัดบุรีรัมยมีทั้งสิ้น  99  แหง  บอขุด 48 
บอ บอบาดาล 12 บอ สระขุดลอกหนอง 35แหงทํานบ ฝาย 4 แหง จังหวัดสุรินทรมีทั้งสิ้น  97 แหง 
บอขุด 80 บอ บอบาดาล 5 บอ สระขุดลอกหนอง 9 แหง ทํานบ ฝาย 3 แหง และจังหวัดศรีสะเกษ
มีทั้งสิ้น 89 แหง บอขุด 83 บอ  สระขุดลอกหนอง 6 แหง 44

การมโีครงการพฒันาแหลงน้าํใหทองถิน่ไมไดเปนเครือ่งชีว้ดัไดวาทองถิน่นัน้ๆไดรับประโยชน
จากแหลงน้าํนัน้อยางเตม็ที ่ตวัอยาง หมูบานกราม ตาํบลไพร อําเภอขขัุนธ จงัหวดัศรสีะเกษ มฝีายน้าํลน
ซึง่เหมาะแกการทาํนา ในหมูบาน 4 ฝาย คอื ฝายหวยทา ฝายหวยจนัทร ฝายประชาอาสา และ  ฝายกสช. 
แตสภาพเปนจริง ระบบฝายน้าํลนทีม่ ี 4 ฝาย ไมสามารถเกบ็กกัน้าํไวใชในการเกษตรกรรมได เนือ่งจาก
ดนิเปนดนิรวนปนทราย45 ขณะเดยีวกนัการสรางแหลงน้าํของรฐัยงัไมกระจายอยางทัว่ถงึ ในบางหมูบาน
ในอาํเภอหวยทบัทนัและอาํเภอขขัุนธ ไดแก บานหนองสมิใหญ บานนานวน บานเมอืงนอย บานโคกสงู 
บานสาํโรงสงู และบานตมิ ทัง้ 6 หมูบานไมไดรับน้าํชลประทานจากรฐัเลย ชาวบานอาศยัลาํหวยขนาด
เลก็รอบๆ หมูบานใชประโยชน แตลําหวยมขีนาดเลก็มากจนไมสามารถทีจ่ะสบูน้าํขึน้มาใช การเพาะปลกู
ในหมูบานอาศัยน้ําฝนซึ่งพื้นที่เพาะปลูกบางทีก็ไดรับความเสียหายจากฝนแลงและน้ําทวมเกือบ
ทุกป แตก็ไมรุนแรงนัก46 (ดูแผนภูมิที่ 1)

                                                 
44สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท, งานเรงรัดพัฒนาชนบท 2509 – 2513, (พระ

นคร : โรงพิมพการศาสนา, ม.ป.ป.), 47-48.
45ฟ ระพีพรรณ คมใส, “พิธีกรรมแซนเนียะตาของกลุมชาวไทยเขมร : ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบาน

กราม ตําบลไพร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” (วิทยานิพนธปริญญามานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชามานุษย
วิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 36.

46 สถาพร ทักษาดิพงศ, “ทัศนคติของชาวนาไทยที่มีตอความเสี่ยง ศึกษาเฉพาะกรณี : ในเขต
อําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ” (วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), 48.
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จากแผนภูมิที่ 1 แสดงใหเห็นวา พื้นที่ปลูกขาวนาปภาคกลางจะไดรับประโยชนจาก
การชลประทานมากที่สุด ในขณะที่พื้นที่ปลูกขาวในอีสานไดรับประโยชนจากการชลประทาน47 ใน
สัดสวนที่นอยมากหากเทียบกับพื้นที่ปลูกขาวรวมทั้งประเทศ รายงานสํามะโนเกษตร 2506 เนื้อที่
ถือครองที่ทําการเพาะปลูกในภาคอีสานมีทั้งสิ้น 19,483,379 ไร เปนพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจาก

การชลประทาน 5,166,347 ไร คิดเปนรอยละ 26.5 ของเนื้อที่เพาะปลูก  และถา
พิจารณาเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดในลุมน้ํามูลตอนกลาง จังหวัดบุรีรัมยมีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 
1,339,956 ไร เปนเนื้อที่ที่ไดรับประโยชนจากการชลประทาน 618,527 ไร คิดเปนรอยละ 46.5 
ของเนื้อที่เพาะปลูก จังหวัดสุรินทร มีเนื้อที่เพาะปลูก 1,510,843 ไร เปนเนื้อที่ไดรับประโยชนจาก
การชลประทาน 329,361 ไร คิดเปนรอยละ 21.7 ของเนื้อที่เพาะปลูก จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่
เพาะปลูก 1,306,583 ไร เปนเนื้อที่ที่ไดรับประโยชนจากการชลประทาน 244,856 ไร คิดเปนรอย
ละ 18.7 ของเนื้อที่เพาะปลูก48 พื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากการชลประทานทั้งในภาคอีสานและใน
พื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางมีสัดสวนไมถึงครึ่งของพื้นที่ทําการผลิต  ถาวิเคราะหขอเท็จจริงเบื้องตน 
อาจกลาวไดวา ระบบชลประทานยังไมเอื้อประโยชนพื้นที่ปลูกขาวไดอยางทั่วถึง ถึงแมผลผลิตตอ
ไรในพื้นที่นาในเขตชลประทานจะใหผลผลิตตอไรสูงกวาพื้นที่นานอกเขตชลประทาน เปนจํานวน 
491 กิโลกรัมตอไร และ 227 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ49 และผลผลิตตอไรของพื้นที่นาของสํานัก

                                                 
47 พื้นที่ในโครงการชลประทาน (Project Area) คือ พื้นที่ทั้งหมดที่อยูภายในเสนขอบเขตของโครง

การชลประทาน  พื้นที่ทํานาในเขตชลประทาน หมายถึง พื้นที่ปลูกขาวที่ไดรับประโยชนจากโครงการชลประทาน 
ทั้งนี้สามารถแยกประเภทพื้นที่นาตามประเภทของการชลประทาน ได 4 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 เปนโครงการที่
ไดรับน้ําชลประทานสมบูรณ และมีการจัดรูปที่ดินแลว ประเภทที่ 2 เปนโครงการที่ไดรับน้ําชลประทานสมบูรณ 
และมีคันคูน้ําแลว ประเภทที่ 3 เปนโครงการที่ไดรับน้ําชลประทานสมบูรณ แตไมมีการจัดรูปที่ดิน และไมมีคันคู
น้ํา ประเภทที่ 4 เปนโครงการปองกันอุทกภัย โครงการปองกันน้ําเค็ม หรือโครงการอื่นใดซึ่งไมไดรับน้ําไมเต็มที่  
แตโดยทั่วไปแลว จะเรียกรวมเปน พื้นที่นาในเขตชลประทาน ซึ่งพื้นที่ทํานาของแตละโครงการไมจําเปนตองทํา
เทากันทุกป ขึ้นอยูกับปริมาณฝน และปริมาณน้ําชลประทาน รวมทั้งปจจัยอื่นๆ

48 สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานสํามะโนเกษตร 2506 จังหวัดบุรีรัมย ( กรุงเทพมหานคร : สํานัก
งานสถิติแหงชาติ,  ม.ป.ป  ;  รายงานสํามะโนเกษตร 2506 จังหวัดสุรินทร ( กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ,   ม.ป.ป.)  ;  รายงานสํามะโนเกษตร 2506 จังหวัดศรีสะเกษ  ( กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติแหง
ชาติ, ม.ป.ป.)

49กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรมชลประทาน, รายงานผลผลิตของขาวในเขตโครงการชล
ประทาน ปเพาะปลูก 2525 / 2526, 78.
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งานชลประทานเขตที่ 650 ไดผลผลิตเฉลี่ย 434 กิโลกรัมตอไร  อยางไรก็ตาม พื้นที่ที่ไดรับประโยชน
จากระบบชลประทานมีเปนสวนนอย ดังนั้น การพัฒนาแหลงน้ํายังไมไดเปนปจจัยสําคัญที่มีสวน
เพิ่มผลผลิตในลุมน้ํามูลตอนกลาง และรัฐไดใชปญหาการขาดแคลนน้ํา ใหภาพภาคอีสานวาเปน
ภูมิภาคที่แหงแลงเพื่อใหเกิดการทุมงบประมาณในการพัฒนาแหลงน้ําในภาคนี้เปนอยางมากแต
เบื้องหลังของการพัฒนาแหลงน้ําในระยะตอไปจะเปนไปเพื่อผลประโยชนทางการเมืองเปนสําคัญ
และนําไปสูความขัดแยงระหวางรัฐและคนในลุมน้ํามูลตอนกลาง ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป

การสรางรายไดใหแกคนในชนบท
ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาของรัฐนอกจากจะจัดสรรงบประมาณสราง

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดังกลาวไวแลวนั้น ยังไดสรางรายไดใหแกคนในชนบทนอกจากรายได
จากการทํานาซึ่งเปนอาชีพหลักของคนในลุมน้ํามูลตอนกลางและพื้นที่ชนบท การใชแรงงานใน
ชนบทจะสัมพันธกับฤดูการผลิต หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จจะเกิดการวางงานขึ้น อีกทั้งยังเปนการ
เปลี่ยนแปลงเปาหมายการผลิตจากผลิตเพื่อยังชีพเปนผลิตเพื่อขาย ทําใหชาวนาลุมน้ํามูลตอน
กลางไดเขาสูกระบวนการผลิตแบบทุนนิยม ที่มีกลไกตลาดเปนปจจัยในการกําหนดราคาขาวและ
ตองใชทุนในการผลิต  ขณะที่ราคาขายถูกกําหนดจากกลไกตลาด ขณะเดียวกัน ผลผลิตที่ไดจะ
มากหรือนอย ข้ึนอยูกับปจจัยทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตที่อิงอยูกับราคาตลาด
และขอจํากัดดานปจจัยทางธรรมชาติ  สงผลใหรายไดของชาวนาในลุมน้ํามูลตอนกลางเปนรายได
ที่ไมแนนอน  ดังนั้น สวนของโครงการพัฒนาชนบท จึงมุงที่จะเสริมอาชีพและสรางรายไดใหแกชา
วนาในชวงหลังการเก็บเกี่ยว สวนหนึ่งเพื่อสรางรายไดอ่ืนนอกเหนือจากการผลิตขาว ลดชองวาง
ของรายไดคนในชนบทและคนในเมืองใหนอยลง และลดการอพยพเขาสูเมืองหลังการวางงาน

โครงการเสริมอาชีพของรพช. เปนการสงเสริมบนพื้นฐานอาชีพที่มีในทองถิ่นและคนใน
ทองถิ่นมีความคุนเคยอยูแลว และจะสงเสริมใหเปนอาชีพหลักในทองถิ่นตอไป งานสงเสริมอาชีพ
ใน 3 จังหวัดที่ศึกษา ระหวาง ป พ.ศ. 2510 – 2513 ไดแก จังหวัดบุรีรัมย สงเสริมการเลี้ยงสุกร
พันธุดี การทํานาสาธิต ปลูกหมอนเลี้ยงไหม ปลูกขาวพันธุดี ถั่วเหลือง ปองกันและกําจัดโรคพืช
และโรคสัตว  จังหวัดสุรินทร สงเสริมการทํานาโดยใชปุยเคมี สาธิตปลูกพืชตามฤดูกาล ปองกัน

                                                 
50 พื้นที่สํานักงานชลประทานเขต 6 ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย สุรินทร และ

ศรีสะเกษ
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ปราบปรามโรคปศุสัตวและสัตวปก  จังหวัดศรีสะเกษ สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม เลี้ยงโค
พันธุดี ปองกันและกําจัดโรคไก ทํานาสาธิต สวนครัวและพืชไร 51

หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาเกษตรกรรม
การสงเสริมการผลิตขาว รัฐจะมอบหมายหนาที่ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดหาปจจัย

การผลิตที่จําเปน เชน ที่ดิน แหลงน้ํา เมล็ดพันธุดี ปุย ยาฆาแมลง และเครื่องทุนแรงทางการ
เกษตร ใหเพียงพอแกเกษตรกรและใหไดรับประโยชนจากการชวยเหลือดานปจจัยการผลิตอยาง
ทั่วถึง รวมถึงการคนควาทดลองการใชเมล็ดพันธุดี การใชปุย และยาฆาแมลง ใหเหมาะสมตาม
สภาพของแตละพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ไดแก กรมการขาว ตอมา
เปล่ียนเปนกองการขาว สังกัดกรมวิชาการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน สํานัก
งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  กรมชลประทาน  องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)  คณะ
กรรมการนโยบายขาว (กนข.)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)  เปนตน

ดานการสงเสริมการคาขาว เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับตลาดภายในประเทศ หนวย
งานในสวนนี้จะทําหนาที่จัดหาตลาดรองรับผลผลิตขาว แทรกแซงตลาดขาวเปลือก เพื่อให
เกษตรกรสามารถชะลอการขายขาวเปลือกไดหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อรอขายในราคาที่สูงขึ้น และรับ
ซื้อขาวสารเพื่อขายในราคาที่ถูกแกประชาชน เปนตน โดยมากเปนความรวมมือระหวางหนวยงาน
ในกระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ  หนวยงานที่สําคัญ ไดแก กรมการคาภาย
ใน  องคการสินคา (อคส.) ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย (ชสท.)  และ ธกส.

ลักษณะของการมอบหมายงานของรัฐในสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการผลิตและ
การตลาดนี้ รัฐจะมีการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของกับในแตละโครงการซึ่งโครงการหนึ่งอาจมี
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนของการผลิตและการตลาด  ในสวนของการจัดสรรงบประมาณจะ
จัดสรรใหหนวยงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมายตามความเหมาะสม  ภายหลังจากดําเนินงานแลวจะ
สรุปผลปฏิบัติงาน รวมถึงปญหาและแนวทางแกไข  ในจุดนี้เปนสิ่งสําคัญ เพราะหากโครงการใดมี
ผลดีและกอใหเกิดประโยชนแกเกษตรกร โครงการนั้นจะไดจัดทําในปถัดไป  สวนใหญแลวโครง
การเกี่ยวกับนโยบายเรื่องขาวจะอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายขาว ซึ่งเปน
หนวยงานที่กําหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานทั้งหมด จากนั้นกนข.จะมอบหมายให

                                                 
51 สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท, งานเรงรัดพัฒนาชนบท 2509 – 2513, 

(พระนคร : โรงพิมพการศาสนา, ม.ป.ป.), 81 - 82.
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กระทรวงพาณิชย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ เปนองคกรที่รับผิดชอบในการดําเนินการดวย52

นโยบายของหนวยงานรัฐในการพัฒนาเกษตรกรรม เปนนโยบายระดับใหญ จะ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นก็ตอเมื่อแผนนั้นไดลงมาปฏิบัติยังจังหวัด  และสงตอหมูบานผานผูใหญบาน 
บทบาทของผูใหญบานถาจะพิจารณาใหดีแลว ถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญเพราะเปนตัวกลาง
เชื่อมตอระหวางรัฐและชาวบาน ผูใหญบานจะรับคําสั่งและขอมูลที่ไดประชุมประจําเดือนมาแจง
ใหลูกบานทราบ รวมถึงจัดสรรงบเพื่อพัฒนาทองถิ่น   ทั้งนี้ หากผูใหญบานใดมีความสัมพันธอันดี
กับขาราชการ และมีความกระตือรือรนทํางานทําใหหมูบานนั้นไดรับขอมูลการพัฒนาอยาง
สม่ําเสมอ

บทบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
แหลงเงินทุนของเกษตรกร แบงเปน 2 ประเภท คือ แหลงเงินทุนในระบบ และแหลงเงิน

ทุนนอกระบบ แหลงเงินทุนนอกระบบ ไดแก สถาบันการเงินของรัฐที่ใหสินเชื่อเพื่อการเกษตร คือ
ธกส. และธนาคารพาณิชยตางๆ  รวมถึงแหลงเงินทุนจากโครงการชวยเหลือของรัฐตางๆ สวน
แหลงเงินทุกนอกระบบ ไดแก ญาติ เพื่อนบาน พอคา และนายทุนในทองถิ่น แหลงเงินทุนกลุมหลัง
นี้เปนแหลงเงินทุนดั้งเดิมของเกษตรกร ขอตกลงในการชําระเงินคืน อาจจะคืนเปนรูปเงินสด หรือ
รูปของผลิตผล แตถาหากคืนเปนเงินสด ปญหาจากการกูยืมจากกลุมนี้ คือ การคิดอัตราดอกเบี้ย
สูง และหากไมมีจายความเสี่ยงตอการเสียที่ดินที่ใชค้ําประกันก็สูงเชนกัน ขณะเดียวกัน การให
กูยืมสินเชื่อเพื่อการเกษตรของธนาคารพาณิชยตางๆ ซึ่งเปนสถาบันการเงินในระบบ ก็มีขอจํากัด
ในดานหลักทรัพยที่ใชยื่นขอกูยืม ดังนั้น จากปญหาที่เกิดขึ้นจากการกูยืมของเกษตร รัฐจึงไดจัดตั้ง 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในป พ.ศ. 2509 เพื่อเปนแหลงเงินทุนใหเกษตรกร
ไดกูยืมเพื่อนําไปลงทุนในรูปการชําระคืนในอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาการกูยืมจากแหลงเงินนอกระบบ 
และธนาคารพาณิชยตางๆ

การศึกษาในบทนี้ จะใหความสําคัญไปที่การใหสินเชื่อเพื่อการเกษตรของ ธกส. เนื่อง
จาก ประการแรก ธกส. เปนสถาบันการเงินที่รัฐไดจัดตั้งขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือในดานเงินทุนแก
เกษตรกรโดยเฉพาะ แมธนาคารพาณิชยตางๆมีบริการสินเชื่อเพื่อการเกษตร แตก็มีขอจํากัดดังที่
กลาวไวแลวขางตน นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยเปนอีกแหลงทุนของ ธกส.โดยนัยสําคัญเปนการสง

                                                 
52 กระทรวงพาณิชย, กรมการคาภายใน, รายงานผลของการดําเนินงานของทางราชการเกี่ยวกับ

เร่ืองขาว ป พ.ศ. 2525 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1.
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เสริมบทบาทของ ธกส. ในการใหสินเชื่อเพื่อการเกษตรแกเกษตรกร ประการที่สอง พัฒนาการของ
การใหสินเชื่อเพื่อการเกษตรของ ธกส. จะปรับเปลี่ยนไปตามปญหาที่เกิดจากการใหสินเชื่อและ
การชําระคืนของเกษตรกร ดังนั้น สินเชื่อการเกษตรแตละประเภทสามารถสะทอนปญหาของ
เกษตรกรได

การดําเนินงานของ ธกส. มีลักษณะเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ คือ การใหกูยืม 
การรับฝากเงิน และการจัดหาเงินทุน แตจํากัดอยูเฉพาะเพื่อการเกษตร53 จากรายงานการดําเนิน
งานครบรอบ 22 ป ของธกส. 54  ไดสรุปการใหสินเชื่อของธกส.ไวดังนี้ ตั้งแตปงบประมาณ 2510 
ถึง ปงบประมาณ 2524 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินเชื่อตลอดเวลา กลาวคือ ในระยะเริ่มแรก
เปนการใหสินเชื่อเพื่อการผลิต ทั้งในรูปแบบเงินสดและรูปแบบวัสดุอุปกรณการเกษตร ปงบ
ประมาณ 2510 ธกส. ใหบริการสินเชื่อในรูปแบบเงินสด ไดแก สินเชื่อระยะสั้น เพื่อใหเกษตรกร
กูยืมไปซ้ือปจจัยการผลิตและเปนคาใชจายในกระบวนการผลิต และเปนการลดบทบาทของกลุม
นายทุนนอกระบบซึ่งเปนแหลงเงินทุนที่สัมพันธกับเกษตรกรมาแตเดิม กําหนดการชําระคืนภายใน 
12 เดือน และสินเชื่อระยะปานกลาง เพื่อใหเกษตรกรไดกูยืมไปลงทุนในการปรับปรุงการผลิตที่
ตองใชระยะเวลากวาจะไดผล กําหนดชําระคืนภายใน 3 ป  วงเงินที่ใหกูยืมในปงบประมาณ 2510 
มีทั้งสิ้น 60 ลานบาท และ 61 ลานบาท ตามลําดับ  ปงบประมาณ 2512 ธกส. ไดจัดใหบริการสิน
เชื่อเพื่อชําระหนี้เดิม เพื่อชวยรักษากรรมสิทธิ์และปองกันการเสียกรรมสิทธิ์ในที่ทํากินของ
เกษตรกร การดําเนินการในป 2518 – 2523 สามารถรักษากรรมสิทธิ์ของเกษตรกรได11, 204 ราย 
ใชเงินทั้งสิ้น 345 ลานบาท  ปงบประมาณ 2518 ธกส. ไดจัดใหบริการสินเชื่อระยะยาว  วงเงินให
กู 5.6 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายใน 15 ป

อยางไรก็ตาม การใหสินเชื่อเงินสดเกิดปญหาในแงที่วา เกษตรกรไมไดนําเงินที่กูยืมไป
ใชตามจุดประสงค คือ การลงทุนในการผลิต และเงินที่กูยืมไปไมสามารถจัดซื้อปจจัยการผลิตและ
วัสดุอุปกรณทางการเกษตรไดเนื่องจากมีราคาแพง ธกส. จึงแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยเพิ่มบริการ    
สินเชื่อในรูปแบบวัสดุอุปกรณ  ในป 2523 วงเงินเริ่มแรก 184 ลานบาท นอกจากสินเชื่อเพื่อ
การผลิตทั้งในรูปของเงินสดและวัสดุอุปกรณทางการเกษตรแลว  ธกส. ไดมีโครงการพัฒนาการ
เกษตรแบบครบวงจร ในป พ.ศ. 2520 เปนการพัฒนาการเกษตรเฉพาะพื้นที่บนพื้นฐานของ
ความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หนาที่ของภาครัฐ แบงเปน หนวยงาน
                                                 

53 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ, 22 ป ธ.ก.ส. กับงานพัฒนาการเกษตร (กรุงเทพมหานคร : 
โมเดอรน เพรส, ม.ป.ป.), 20-21.

54เร่ืองเดียวกัน, 30 – 48.
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ของรัฐ ทําหนาที่จัดหาปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจตางๆ ที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา หนาที่ของ 
ธกส. ใหบริการสินเชื่อเพื่อการเกษตร สวนภาคเอกชนจะใหการสนับสนุนดานตลาดและปจจัยการ
ผลิต การพัฒนาเกษตรแบบครบวงจรนี้ทําให ธกส. สามารถขยายการใหบริการสินเชื่อแกเกษตรกร
ขนาดเล็กที่ขาดหลักทรัพยค้ําประกันไดมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการจะทํากิจ
กรรมทางเกษตรในพื้นที่ที่สามารถควบคุมได มีความพรอมดานปจจัยการผลิต แหลงทุน และใช
หลักวิธีการผลิตแบบสมัยใหม ธกส. คาดหวังวาหากเกษตรกรเขารวมโครงการนี้ ธกส.จะลดความ
เสี่ยงในการใหสินเชื่อได55

การใหสินเชื่อของ ธกส. จะใหสินเชื่อแกเกษตรกร สหกรณการเกษตร และกลุม
เกษตรกร หลักการใหสินเชื่อของ ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศจะมีกฎเกณฑและขอบังคับลักษณะ
เดียวกัน ผูศึกษาจะวิเคราะหวา ธกส. ในฐานะแหลงเงินทุนที่ใหบริการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรมทั้ง
ในรูปแบบเงินสดและวัสดุอุปกรณการเกษตรมีสวนชวยเหลือดานการลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตของ
เกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลางโดยเฉพาะกรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ อยาง
ไร และการที่ ธกส. ไดขยายสินเชื่อในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรนั้นชวยแกปญหาเรื่อง
เงินทุนของเกษตรกรมากนอยเพียงใด

การใหสินเชื่อของ ธกส. ในป 2510 มีจํานวนเงินใหกูทั้งสิ้น 265 ลานบาท จนถึง ป 
พ.ศ. 2524 เงินที่ ธกส. ใหกูมีทั้งสิ้น 10,559 ลานบาท56  เพิ่มข้ึน 10,294 ลานบาท  จากรายงาน
เศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะเวลา 3 ป ตั้งแต พ.ศ. 2522  - 2524 57 แสดง
สินเชื่อเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และ  ศรี
สะเกษ  ดังตอไปนี้

                                                 
55เร่ืองเดียวกัน, 30 – 48.
56ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ, 22 ป ธ.ก.ส. กับงานพัฒนาการเกษตร, 75.
57ธนาคารแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ป 2522 (ขอนแกน : ธนาคารแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2522),72 ; รายงาน
เศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2523 ( ขอนแกน : ธนาคารแหงประเทศไทย ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ, 2523 ),36 ; รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2524 (ขอนแกน : ธนาคาร
แหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2524),53.
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ตารางที่  8  สินเชื่อเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรประจําป 2522 2523
และ 2524

หนวย : พันบาท
2522 (มกราคม – ธันวาคม) 2523 (มกราคม - ธันวาคม) 2524 (มกราคม – ธันวาคม)จังหวัด / ป

ดําเนินการ ใหกู ชําระ คงคาง ใหกู ชําระ คงคาง ใหกู ชําระ คงคาง
ภาคอีสาน 1,617,90

4
1,363,61
8

2,725,3
54

2,011,0
94

1,646,0
49

3,090,3
99

2,438,81
0

2,020,62
0

3,508,58
9

บุรีรัมย 83,666 79,673 130,215 113,415 80,766 162,864 158,706 121,838 199,732
สุรินทร 59,089 55,659 107,763 86,098 63,850 130,011 122,693 97,361 155,343
ศรีสะเกษ 53,803 57,583 117,598 69,706 72,530 114,774 88,517 75,377 127,914

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, อางถึงใน ธนาคารแหงประเทศไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2522 (ขอนแกน : 
ธนาคารแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2522),72 ; รายงานเศรษฐกิจและการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2523 (ขอนแกน : ธนาคารแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ, 2523),36 ; รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2524 (ขอนแกน : 
ธนาคารแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2524),53.

จากตารางที่ 8 การใหสินเชื่อของ ธกส. ป 2522 2523 และ 2524 มีการเพิ่มวงเงินให
สินเชื่อเกษตรรวมทั้ง 3 จังหวัด เปนจํานวนทั้งสิ้น 196,558  บาท 269,219  บาท 369,916 บาท 
ตามลําดับ ขณะเดียวกัน การชําระคืนในแตละป เปนจํานวนเงิน 170,239 บาท 217,146 บาท 
และ 294,576 บาท ตามลําดับ  เมื่อเทียบกับการกูยืมสินเชื่อเกษตรทั้งภาคอีสาน สัดสวนของการ
กูยืมในพื้นที่ 3 จังหวัด ป พ.ศ. 2520 2523 และ 2524 คิดเปนประมาณรอยละ 12  13  และ 15 
ตามลําดับ การกูยืมสินเชื่อการเกษตรในแตละจังหวัดในภาคอีสาน มีสัดสวนที่ไมตางกันมากนัก 
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีแนวโนมของการกูยืมเพิ่มข้ึนทุกป หากพิจารณาจากกลุมผู
กูยืม การกูยืมของเกษตรกรโดยตรงจะมีจํานวนมากที่สุด การเพิ่มข้ึนของสินเชื่อทางการเกษตร    
มีนัยแสดงถึง ประการแรก ธกส.ไดดําเนินการตามเปาหมายที่วางไว คือ การใหสินเชื่อเกษตรแก
เกษตรกรที่ไมมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือหลักทรัพยค้ําประกันการกูยืม สามารถทําการกูยืมไดดวยการ
รวมกลุมเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมทางเกษตรเดียวกัน อยูในละแวกบานเดียวกัน 5 คนขึ้นไป 
สามารถเขาชื่อเพื่อขอกูเงินธกส.ได  เปนการกูยืมในลักษณะรับผิดชอบหนี้รวมกัน การขอกูและการ
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ชําระคืนของเกษตรกรโดยตรงนี้ เปนตัวชี้วัดไดวาเกษตรกรไดทําการกูยืมสินเชื่อเพื่อการเกษตร
และการชําระคืนในแตละปเปนเงินจํานวนเทาใด

ตัวเลขที่แสดงตามตารางที่ 8 ยังตองทําการตรวจสอบกลับไปวา เงินที่กูไปนั้นเกษตรกร
ไดนําไปประกอบกิจกรรมการเกษตรตามจุดมุงหมายของการใหสินเชื่อเกษตรของ ธกส. หรือไม 
สวนของการชําระคืนเงินที่นํามาชําระไดจากผลกําไร รายไดจากการประกอบกิจกรรมเกษตร หรือ
เปนเงินที่ไดมาจากการกูยืมเงินนอกระบบมาหมุนเวียน เนื่องจากมีขอจํากัดดานขอมูลทําใหการ
ศึกษาประเด็นดังกลาวในบทนี้ยังไมสามารถอธิบายภาพใหเห็นชัดเจนได ดังนั้น จึงเปนเพียงขอ
สังเกตที่นาจะทําการติดตามผลการดําเนินงานในสวนนี้ของธกส. ตอไป

อยางไรก็ตาม บทบาทของธกส.ในลุมน้ํามูลตอนกลาง คือ โครงการพัฒนาของรัฐที่ลง
สูทองถิ่นลุมน้ํามูลตอนกลางจะมีธกส.เปนแหลงทุนที่สําคัญ มีเงินทุนที่จะนําไปลงทุนผลิตขาว 
และประกอบอาชีพรอง และอาชีพเสริมนอกเหนือจากการผลิตขาว และมีเงินไปชําระหนี้นอกระบบ

บทบาทธกส.มีสวนทําใหหนี้สินของเกษตรกรบางคนในหมูบานไดลดนอยลง อีกทั้งมี
เงินมาใชจายในลงทุนผลิตและการใชจายในชีวิตประจําวัน ตัวอยาง เมื่อ ธกส. เขามาถึงบานทุง
ใหญ อําเภอ  กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษเริ่มใหชาวบานกูเงินครั้งแรกประมาณป 2516 – 2517 
เงินที่กูชาวบานจะแบงไว ใชลงทุน ใชจายในชีวิตประจําวัน หรือบางทีก็นําไปใชหนี้ หรือ แตงงาน
ลูกสาว ลูกชาย58  สวนที่บานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ชาวบานไดกูเงินจากธกส. นํามาไถ
ทอนที่ดินที่ไดจํานองหรือขายฝากเอาไวกับนายทุน  อัตราดอกเบี้ยที่ตองจายใหธกส. เมื่อเทียบกับ
ที่เคยจายใหนายทุน ดอกเบี้ยของธกส. ต่ํากวามาก จากที่เคยจายใหนายทุน รอยละ 3-8 ตอเดือน 
หรือรอยละ 36 – 96 บาทตอป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสัมพันธสวนตัว และหลักทรัพยที่มี ขณะที่เงินกู
จากธกส. จายดอกเบี้ยเพียงรอยละ 12.5 บาทตอป    ดังนั้น เมื่อชาวนาหันไปกูเงินจากธกส.แทน
การกูยืมจากนายทุน ทําใหภาระหนี้สินสวนใหญที่ยังอยูกับนายทุนจึงเริ่มหมดไป เหลือแตภาระหนี้
สินเล็กๆ นอยๆ 59   

                                                 
58 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ, 
98.

59 บัญชร แกวสอง บุษบา จันทรผอง ชัยยง ขามรัตน และ มงคล ดานธานินทร, รายงานการวิจัย
เร่ือง ศักยภาพชุมชนหมูบานสาน : กรณีศึกษาบานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร (ขอนแกน : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533), 35 – 36.
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ตัวอยาง การกูยืมเงินของธกส. กรณีสินเชื่อระยะสั้น ระยะเวลากู 1 ป ชาวบานจะกู
เดือนมีนาคมและสงคืนเดือนมีนาคมปถัดไป ตามระเบียบการกูยืมสินเชื่อ ธกส. ทําได 2 รอบ คือ 
รอบแรกยืมไมเกิน 20,000 บาท และรอบสองไมเกิน 10,000 บาท การกูอาจจะใชกลุมคํ้าประกัน
หรือใชหลักทรัพย คือ โฉนด หรือน.ส. 3 ก ค้ําประกัน การกูโดยปกติจะไดเงินสดประมาณรอยละ 
80 อีกรอยละ 20 ไดเปนวัสดุตางๆ เชน พันธุขาวโพด ปุย ยาปราบศัตรูพืชหรือยากําจัดวัชพืช 
เครื่องพนยา ฯลฯ แลวแตจะตกลงกับธกส. สวนของการกูเพื่อจัดซื้อวัสดุตางๆ ซึ่งราคาไมแตกตาง
จากตลาดนัก หากตองการกูเงินไปซื้อรถไถเดินตาม ชาวบานจะกูเงินจากธกส. โดยเอาเงินไปสม
ทบสวนหนึ่ง ธกส. จะตีราคารถเปนตัวเงินแลวใหผอนสงในระยะเวลา 5 ป60 ซึ่งเปนรูปแบบสินเชื่อ
ในรูปแบบวัสดุอุปกรณ

ตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา รัฐไดเขามาสัมพันธกับพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางมากขึ้น 
จากแผนพัฒนาฯ ทําใหเกิดโครงการพัฒนาของหนวยงานตางๆ  โดยมากเนนไปที่การสราง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และการกระจายสินเชื่อเขาสูพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง สวนของงบพัฒนา
ตามโครงการตางๆ รวมถึงสินเชื่อของธกส. เปนแหลงทุนจากภายนอกที่เขามายังภาคเกษตรกรรม  
และเปนแหลงทุนที่เกษตรกรจะไดนําไปใชลงทุนดานปจจัยการผลิตซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปจากวิถี
การผลิตเดิม

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในลุมน้ํามูลตอนกลาง

ลุมน้ํามูลตอนกลางเริ่มเขาสูกระบวนการคาขาว ตั้งแตกอน พ.ศ. 2500 แตเปน
ลักษณะของการนําผลผลิตสวนเกินที่มีไปขาย ไมไดลงทุนทําการผลิตเพื่อขายโดยเฉพาะ ปจจัย
สําคัญที่ทําใหลุมน้ํามูลตอนกลางถูกดึงเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อขายชวงกอน พ.ศ. 2500 คือ  
การขยายเสนทางรถไฟมายังลุมน้ํามูล  พรอมกับการเขามาของกลุมพอคาคนจีน และ การตั้งโรงสี
ขาว แตกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมไดสงผลกระทบทั่วทั้งพื้นที่ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระยะหาง
ชุมทางรถไฟ และที่ตั้งของโรงสี61 หากชุมชนใดอยูใกลกับพื้นที่เหลานี้จะไดรับประโยชนจากการเขา

                                                 
60 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ,
98.

61 งานศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจลุมน้ํามูล ใหขอสรุปเชนเดียวกันวา การเขามาของ
พอคาคนจีนและการลงทุนตั้งโรงสีเปนผลจากการขยายเสนทางรถไฟมายังลุมน้ํามูลตอนกลาง ดูรายละเอียด
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สูกระบวนการคาขาวไดเร็วกวาพื้นที่รอบนอก  แตภายหลัง พ.ศ. 2500 การเปลี่ยนแปลงเปาหมาย
การผลิตมีความชัดเจนขึ้น พื้นที่บางสวนของลุมน้ํามูลตอนกลาง ไดเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อขาย  
สอดรับกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เมื่อเปาหมายการผลิตเปลี่ยนเปนการลงทุนเพื่อ
เพิ่มผลผลิต การลงทุนในกระบวนการผลิตที่สําคัญ เชน ปุย ยาฆาแมลง และเครื่องทุนแรงทางการ
เกษตร ก็มีความจําเปนอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ เชน จํานวนคนที่เพิ่มมากขึ้น เปน
สวนหนึ่งที่ผลักดันใหมีการขยายพื้นที่ผลิตเพิ่มข้ึนจากที่ดินที่มีในครอบครองที่เคยปลอยทิ้งไวเปน
ปา เปนพื้นที่เล้ียงสัตว ไดปรับสภาพเปนที่นาเพื่อขยายพื้นที่ปลูกขาวใหมากขึ้นสวนหนึ่งเพื่อใช
บริโภคภายในครัวเรือน และใชเพื่อขาย

กระบวนการเขาสูการผลิตเพื่อขาย ตั้งแต พ.ศ. 2500 ไมไดเกิดขึ้นทันทีในลุมน้ํามูล
ตอนกลาง การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตางๆ เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ตางกัน แตส่ิงที่เกิดรวมกันในแตละ
พื้นที่ คือ มีการลงทุนในการผลิต จําพวก ปุย ยาฆาแมลง เครื่องทุนแรง ขาวพันธุดี ไปใชในพื้นที่ลุม
น้าํมลุตอนกลาง และกลุมคนทีแ่นะนาํใหใชปจจัยการผลติเหลานี ้ คอื กลุมพอคาเกษตรอาํเภอ หรือ       
สงผานทางผูใหญบาน

เมื่อเปาหมายในการผลิตเปลี่ยนเพื่อขาย ตองมีการลงทุนทําการเพิ่มผลผลิตใหมากข้ึน 
ใชประโยชนจากที่ดินมากขึ้น แตดวยสภาพดินที่เร่ิมเสื่อมความอุดมสมบูรณ เนื่องจากมีการใชที่
ดินมาเปนเวลานานและไมไดทําการปรับปรุงดิน ประกอบกับพื้นที่มีไมเพียงพอตอการขยายพื้นที่
ซึ่งเปนวิธีการเพิ่มผลผลิตในสมัยกอน  ดังนั้น การเพิ่มผลผลิต จึงตองนําเทคโนโลยีการผลิตมาใช 
เชน ขาวพันธุดี  ปุยเคมี ยาฆาแมลง  และเครื่องทุนแรง เปนตน

                                                                                                                                              
เพิ่มเติมที่  ชุมพล   แนวจําปา, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบน พ.ศ. 2443 – 2468” 
( วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2529 ) ;  วิลาศ  โพธิสาร, “รถไฟกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุมน้ํามูลตอนลาง
ระหวางป พ.ศ. 2469 – 2484” ( วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม, 2536 ) ; ปราณี  วรรณปะเก, “การผลิตขาวในบริเวณลุมแมน้ํามูลระหวาง พ.ศ. 
2489 – 2516” ( วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาสารคาม, 2537 ) ;  วิทยา  นนทนภา, “การผลิตและการคาสุกรในบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนลาง พ.ศ. 2469 – 
2484” ( วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541 ).

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



88

ปจจัยการผลิต
การเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิตของแตละพื้นที่ในลุมน้ํามูลตอนกลางจะแตกตางกัน 

ทั้งระยะเวลาที่แตละพื้นที่เร่ิมเปลี่ยนแปลง การตอบรับปจจัยการผลิตใหมๆ ของแตละพื้นที่ แตส่ิง
ที่เหมือนกัน คือ ถาพื้นที่สวนใดของลุมน้ํามูลตอนกลางเขาสูกระบวนการผลิตขาวเพื่อขายแลว
ยอมตองลงทุนในการผลิตตางไปจากวิธกีารผลิตแบบดั้งเดิม

บทบาทของหนวยงานรฐัและพอคา มสีวนสาํคญัตอการเปลีย่นแปลงปจจยัการผลติของ
เกษตรกร กลาวคอื การสงเสรมิของเกษตรตาํบลในยคุแรกๆ ไดลองใหใชพชืพนัธุใหม หรือ ใชปุยเคม ี การ
สงเสรมิของธกส. ใหเกษตรกรใชปุย พนัธุพชืใหม หรือ เครือ่งมอืตางๆ  และจากเงือ่นไขกาํกบัของเงนิกู
ของธกส. จะใหเงนิสดแกเกษตรกรทีกู่ประมาณรอยละ 80 และอกีรอยละ 20 ใหเปนปุย พนัธุพชื หรือ 
เครือ่งมอืทางการเกษตร ทาํใหเกษตรกรไดรูจกัเทคโนโลยกีารผลติตวัใหม  นอกจากนี ้การแนะนาํของพอ
คาผูรับซ้ือผลผลติจะแนะนาํใหเกษตรปลกูพชืโดยคาํนงึถงึราคาและผลตอบแทนทีจ่ะไดรับ  ซึง่มกัไมคอย
ผิดพลาดแตกตางจากคาํแนะนาํของทางราชการที่จะแนะนาํโดยไมคาํนึงถึงราคา62บทบาทของทั้ง    
หนวยงานรฐัและพอคาทาํใหเกษตรกรไดเรียนรูวาการเปลีย่นแปลงการผลติมสีวนทาํใหไดผลผลติเพิม่
และขายได

 ผูศกึษาจะพจิารณาการเปลีย่นแปลงปจจยัการผลติทีเ่กดิขึน้ในลุมน้าํมลูตอนกลาง ตัง้แต 
พ.ศ. 2500 เปนตนมา

การปรับเปลี่ยนการใชที่ดิน
การปรับเปลี่ยนการใชที่ดินเพื่อการผลิตในลุมน้ํามูลตอนกลาง มีสาเหตุจากปจจัยภาย

ในที่สําคัญ คือ การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร  และการใชที่ดินในการผลิตขาวเปนเวลานานทํา
ใหความอุดมสมบูรณของดินลดนอย

การเพิ่มจํานวนประชากรสัมพันธกับปจจัยการผลิตที่สําคัญ 2 ประการ คือ ที่ดิน และ 
แรงงาน กลาวคือ เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นในชวงเดียวกับที่ดินในการผลิตยังสามารถบุก
เบิกหรือขยายพื้นที่ผลิตได การเพิ่มของประชากรจะไมสงผลกระทบตอการใชที่ดินมากเพราะ
สามารถบุกเบิกที่ดินทํากินใหมได ในทางตรงกันขาม การเพิ่มจํานวนประชากรในขณะที่ที่ดินทํา
กินไมสามารถขยายตอไปไดอีก ผลที่เกิดขึ้น คือ ที่ดินทํากินไมเพียงพอตอการผลิต  ขนาดการถือ

                                                 
62 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
(ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533), 107.
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ครองจะลดนอยลง นอกจากนี้ การเพิ่มข้ึนของประชากร สงผลตอการเพิ่มของจํานวนแรงงานใน
การผลิต ทําใหครัวเรือนมีกําลังแรงงานมากพอตอการขยายพื้นที่ผลิตได การเพิ่มของประชากรจึง
เปนปจจัยภายในที่มีสวนสําคัญ ตอการปรับเปลี่ยนการจัดการที่ดินเพื่อการผลิตในลุมน้ํามูลตอน
กลางเพื่อใหเหมาะสมกับพื้นที่ปาที่เหลือ และการใชแรงงานในที่ดินอยางเหมาะสม เปนเงื่อนไขให
มีการขยายพื้นที่การผลิตใหเพียงพอตอความตองการบริโภคในครัวเรือน

การไดมาซ่ึงที่ดิน ชวงกอน พ.ศ. 2500 พื้นที่ปายังคงความอุดมสมบูรณ สามารถจับ
จองและแสดงสิทธิ์ในที่ดนิทํากินไดอยางสะดวก แตเมื่อจํานวนคนเพิ่มข้ึน ความตองการที่ดินทํา
กินจึงเพิ่มข้ึน โดยมาก ที่ดินที่ไดมาในลุมน้ํามูลตอนกลาง จะเปนลักษณะที่ดินมรดก การจับจองที่
ดินครั้งแรกของรุนปูยาตายาย เร่ือยมาจนรุนพอแม ขนาดถือครองอาจจะมีจํานวนมาก แตขอ
จํากัดดานประเพณีมรดกของอีสานที่จะแบงที่ดินยกเปนมรดกใหลูกกระจายกันไป ทําใหจากเดิมที่
ดินทั้งครัวเรือนอาจจะมีมากแตเมื่อแบงใหลูกๆ ที่ดินก็จะมีแปลงขนาดเล็กลง สถานการณดังกลาว
สงผลใหเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลางรวมถึงเกษตรภาคอีสานเปนเกษตรกรที่มีที่ทํากินขนาดเล็ก

วิธีแกปญหาของเกษตรที่มีขนาดที่ดินที่เล็กลง เกษตรกรจะเชาที่ดินทํากินเพิ่ม เพื่อใหมี
ผลผลผลิตพอเพียงแกการบริโภค อัตราคาเชาที่นา ผูใหเชาโดยมากจะเก็บคาเชาเปนผลผลิต คิด
คาเชา  เปนผลผลิตหนึ่งในสามจากที่ทําได ตัวอยาง กรณีชาวนาบานโสมนคนหนึ่ง มีที่นา 1 ไร 2 
งาน เปนมรดกตกทอดจากพอแมมีที่นา 10 ไร แบงใหลูก 6 คน ชาวนาผูนี้ตองเชาที่นาของคนอื่น
เปนจํานวน 10 ไรมาเปนเวลา 25 ปมาแลว การแบงคาเชาที่นา หากไดขาว 5 เกวียน63 หรือ ขาว
ประมาณ 360 ถัง ชาวนาผูนี้ ตองจายคาเชาใหเจาของนาเปนขาว 120 ถัง อัตราการจายคาเชา 
โดยใหเจาของนา 1 สวน ผูทําได 2 สวน เปนประเพณีที่ชาวนาอีสานปฏิบัติกันโดยทั่วไป64

นอกจากนี้ การซื้อขายที่ดินก็เร่ิมมีใหเห็นชวงปลายทศวรรษ 2490  เร่ือยมา เหตุผลใน
การซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก หรือไมก็ไมมีที่ดินทํากิน จึงตองไปซื้อที่ดินทํากินที่อ่ืน 
ลักษณะการซื้อที่ดินดวยเหตุผลอยางหลังนี้ เปนลักษณะการอพยพภายในของลุมน้ํามูลตอนกลาง 
ทําใหเกิดการกระจายกลุมวัฒนธรรมไปยังพื้นที่ตางๆ และแสดงใหเห็นความหนาแนนของ    

                                                 
63 อัตราการตวงขาวในเขตอีสานใตใชถังใหญเปนเกณฑในการตวง  ขาว 1 เกวียน เทากับ 72 ถัง   

รัฐบาล
64 ไพฑูรย มีกุศล และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืช

เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : ศึกษากรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
(ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533), 64 – 65.
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ประชากรพื้นที่ตรงกลางลุมน้ํามูล  จึงตองอพยพไปที่หาที่ดินทํากินที่อ่ืน โดยเฉพาะที่ดินที่คนอยูไม
มาก เชนแถบชายแดน ตัวอยาง กลุมคนวัฒนธรรมไทย – ลาว แถบจังหวัดมหาสารคาม รอยเอ็ด 
ยโสธร ขอนแกน กาฬสินธุ  ที่ไมคอยมีที่ดินทํากินอพยพไปหักรางถางพงซื้อที่ถูกๆ จากคนเขมรพื้น
เมือง แถบอําเภอปราสาท อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ราคาแปลงละ 1,500 บาท65

นอกเหนอืจากการจดัหาทีด่นิทาํกนิเองภายในลุมน้าํมลูตอนกลาง ยงัมหีนวยงานของรฐัทีม่ี
หนาทีโ่ดยตรงในการจดัหาทีด่นิทาํกนิใหแกเกษตรกรและดแูลเรือ่งสทิธใินทีด่นิทาํกนิ การจดัตัง้สาํนกังาน
ปฏิรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ป 2518 เนือ่งจากการเรยีกรองของสหพนัธชาวนาชาวไร ในป 2517 แมชาว
นาทีป่ระสบปญหาและเปนแกนนาํของสหพนัธฯ จะเปนชาวนาจากภาคกลางและภาคเหนอื  แตผลของ
การจดัการปฏรูิปทีด่นิ กส็งผลปฏบิตัใินลุมน้าํมลูตอนกลาง ตวัอยางทีช่ดัเจน คอื การปฏรูิปทีด่นิในทุง
กลุารองไหทาํใหทุงกลุารองไหใชประโยชนทาํนาได  ทาํใหมพีืน้ทีผ่ลิตเพิม่ข้ึน

การถือครองที่ดิน ปจจัยการผลิตที่สําคัญชวงกอน พ.ศ. 2500 คือ ปจจัยดานแรงงาน 
เนื่องจากแรงงานมีจํานวนนอย ขณะที่ที่ดินทํากินยังสามารถบุกเบิกขยายได แตเมื่อเปาหมายของ
การผลิตเปลี่ยนเปนผลิตเพื่อขาย และมีจํานวนประชากรเพิ่ม ความตองการที่ดินเพื่อทํากินก็เพิ่ม
ตาม จากปจจัยทั้ง 2สวนสงผลใหที่ดินกลายเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีความสําคัญแตความเอาใจใส
ของรัฐในการรังวัดและจดทะเบียนที่ดินใหถูกตองตามลักษณะเอกสารสิทธิ์ดังกลาวเกิดขึ้น
อยางเชื่องชา มีกระบวนการที่ยุงยากซับซอนและเกิดขึ้นแบบไมเปนระบบ66  กลาวคือ ทศวรรษ 

                                                 
65 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการวิจัย

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2532), 192.

66 พระราชบัญญัติที่ดินฉบับปจจุบันประกาศใชเม่ือป พ.ศ. 2497 ไดแบงเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ของเอกชนที่สําคัญออกเปน 3 ประเภท ดังตอไปนี้ คือ ประเภทแรก โฉนดที่ดิน (น.ส. 4) เปนเอกสารรับรอง
กรรมสิทธิ์สมบูรณที่สุด ซึ่งเจาของที่ดินสามารถใชในการแสดงกรรมสิทธิ์ซื้อขาย โอน และ จํานองที่ดินได การ
ออกโฉนดที่ดินทําโดยการสํารวจรังวัดภาคพื้นดินหรือจําลองจากแผนที่ทางอากาศซึ่งไดผานกระบวนการแกไข
ความคลาดเคลื่อนแลว

ประเภทที่สอง หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3 หรือ น.ส. 3 ก) ถือเปนเอกสารรับรอง
กรรมสิทธิ์ที่มีความมั่นคงรองลงมาจากโฉนดที่ดิน ทั้งนี้ เจาของสามารถใชในการแสดงกรรมสิทธิ์ จดทะเบียน ซื้อ
ขาย โอน และจํานอง ไดเชนเดียวกับโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชนแบงเปน 2 ชนิด คือ น.ส. 3 ซึ่ง
ออกโดยรังวัดโดยเจาหนาที่ที่ดินอําเภอ และ น.ส. 3 ก เร่ิมออกใชในป พ.ศ. 2515 โดยใชแผนที่ทางอากาศเปน
ระวางในการออกเอกสาร เนื่องจากการออก น.ส. 3 มีลักษณะเปนการออกเอกสารแบบแปลงตอปอลง โดยไมมี
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2490 การรังวัด   ที่ดินทําไดเพียงรอยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดนอกเขตภาคกลาง ในภาคอีสานรัฐ
บาลไมไดจัดตั้งสํานักงานที่ดินจนกระทั่งทศวรรษ 2510  เมื่อถึงกลางทศวรรษ 2520 ที่ดินที่มีโฉนด
รับรองมีเพียง 18 ลานไรทั่วประเทศ สวนมากกระจุกตัวอยูในเขตภาคกลาง ในภาคอีสานที่ดินที่มี
โฉนดรับรองมีเพียงรอยละ 2 ของทั้งหมด  อีก 64 ลานไรมีเอกสิทธิ์เปน น.ส. 3 และ น.ส. 3 ก. รับ
รอง ซึ่งเปนเพียงสิทธิทํากิน สวนใหญแลวก็จะเปนบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานมาเนิ่นนานแลว ดังนั้น 
ในอีสานจึงยังมีเนื้อที่อีก 111 ลานไร ของพื้นที่ทํากินซึ่งยังไมมีเอกสารสิทธิ์ใดๆ67

ตัวอยาง บานไพรขลา   บานมวงใต บานอาหวด ในลุมน้ํามูลตอนกลาง มีใบแสดงสิทธิ์
ที่ดิน ตามชวงเวลาตางๆ ดังนี้ ใบเหยียบย่ํา ซึ่งออกมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2475 – 2479 ใบ ส.ค. 1 
ออกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2485 – 2500 ตอมาประมาณ พ.ศ. 2520 ทั้งสามหมูบานมีเพียงใบแสดง
สิทธิทํากิน หรือ น.ส.368  สําหรับบางหมูบานที่บุกเบิกที่ทํากินในเขตปาเขาสวนใหญจะมีเพียง ส.
ค. 1 ซึ่งโดยแทจริงก็คือใบแสดงวาไดเสียภาษีบํารุงทองที่แกทางการ เอกสารนี้ไมถือวาเปนเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดิน ในบริเวณซึ่งถูกจัดวาเปนปาสงวน ชาวไรบุกเบิกที่มาจับจองทําไรจะไมไดรับเอกสาร
สิทธิ์ใดๆ เลย หลังทศวรรษ 2510 รัฐบาลเริ่มโครงการใหเอกสารสิทธิ์แบบกึ่งถูกกฎหมายที่เรียกวา 

                                                                                                                                              
การระบุตําแหนงที่แนนอนของที่ดินในแผนที่ ในการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์จึงตองทําการติดประกาศไวที่สํานกั
งานทีด่นิอาํเภอลวงหนาเปนเวลา 30 วนั สําหรบั น.ส. 3 ก สามารถโอนไดทนัทโีดยไมตองประกาศลวงหนา

ประเภทที่สาม ใบจอง (น.ส. 2) เปนเอกสารอนุญาตใหเขาไปทําประโยชนในที่ดิน ใบจองไมสามารถ
ซื้อขายหรือโอนไดยกเวนการโอนโดยไดรับเปนมรดก ผูขอใบจองจะตองเริ่มทําประโยชนในที่ดินภายในระยะ
เวลา 6 เดือน หลังจากไดรับใบจองๆ จะเปลี่ยนเปนหนังสือรับรองทําประโยชนหรือโฉนดที่ดินไดก็ตอเมื่อไดใชเนื้อ
ที่ ที่ดินผืนนั้นทําประโยชนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของเนื้อที่ทั้งหมดแลว

ในระหวางการตราพระราชบัญญัติที่ดิน พ.ศ. 2497 ขึ้นใช ไดมีการออกเอกสารสิทธิ์อีกชนิดหนึ่ง คือ 
ส.ค. 1 โดยประกาศใหผูที่ครอบครองและใชที่ดินในครอบครองทําประโยชนกอนหนาที่พระราชบัญญัติดังกลา
วจะมีผลบังคับใชไปขอเอกสาร ส.ค. 1 จากทางอําเภอ โดยผูที่ถือเอกสารชนิดนี้สามารถขอเปลี่ยนเปน น.ส. 3 
หรือ โฉนดที่ดินไดตอไป การโอนที่ดินที่มี ส.ค. 1 จะตองติดประกาศลวงหนาเชนเดียวกับ น.ส.3 ปจจุบันไมมีการ
ออกเอกสารชนิดนี้แลว (2529) ดู จีระ หงสลดารมภ และ วิโรจน ณ ระนอง, “การตัดสินใจในการเลือกถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย : กรณีศึกษาเชิงประจักษ,” วารสารธรรมศาสตร 15 , 3 (กันยายน 2529) : 12.

67 ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ , พิมพครั้งที่ 2 ,       
( เชียงใหม : ซิลคเวอรม , 2542),108 - 109.

68ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ
วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2532), 125.
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ส.ท.ก. 1 และ ส.ป.ก. 4 – 01 ออกโดยกรมปาไมและสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดย
ลําดับ เปนเอกสารแสดงการจับจองแตไมอาจซื้อขายกันได69

หากพิจารณาตามจริงแลว พื้นที่ในลุมน้ํามูลตอนกลาง รวมถึงที่ทํากินอื่นๆ ของ
ประเทศ คนไดเขามาบุกเบิกที่ดินทํากินเปนเวลานาน แตเปนลักษณะของการครอบครองที่ดินที่รับ
รูภายในชุมชนวา ที่ดินนั้นๆ เปนที่ดินของใคร  ไมมีเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครองแตอยาง
ใด เกษตรกรจะเปนผูบุกเบิกที่ดินทํากินเอง รัฐไมไดเขาชวยเหลือ มิหนําซ้ํารัฐขูดรีดภาษีเอากับ    
เกษตรกรโดยการกําหนดใหจายภาษีบํารุงที่ดินขึ้นตั้งแต กอน พ.ศ. 2500 เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 
เวลาตอมา ขณะที่ชาวนาตองแบกรับการเสียภาษีที่ดิน แตรัฐกลับไมใสใจที่จะจัดการเรื่องที่ดินให
กับชาวนาผูเปนผูบุกเบิกที่ดินมาตั้งแตแรก การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมป 2518 สวนหนึ่งก็ยัง
เอื้อประโยชนใหแกกลุมนายทุนที่ครอบครองที่ดินขนาดใหญ ทั้งๆ ที่จุดมุงหมายคือ การเวรคืนที่ดิน
ที่เปนของเอกชนซึ่งถือครองที่ดินเกิน 50 ไร เพื่อนํามาแจกจายใหแกเกษตรกรที่ไรที่ดินทํากิน แตรัฐ
ยังมีเงื่อนไขของผูถือครองที่ดินเกิน 50 ไร วา หากการถือครองที่ดินดังกลาวไดทําการเกษตรกรรม
จริงๆ จะไมไดนํามาเวรคืน นอกจากนี้ เจาของที่ดินหลายคนพยายายามหลีกเลี่ยงขอกําหนดการ
ถือครองที่ดินไมเกิน 50 ไร โดยแบงที่ดินใหกับสมาชิกในครอบครัวแทนทีจะมอบที่ดินใหแกชาวไร
ชาวนาผูเชาที่หรือชาวนาไรที่ทํากิน70 ทําใหรัฐก็ไมสามารถเวรคืนที่ดินจากเอกชนได ขณะที่หนวย
งานของรัฐที่รับผิดชอบเรื่องจัดที่ดิน71 นอกเหนือไปจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม     

                                                 
69 ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ , พิมพครั้งที่ 2 ,       

( เชียงใหม : ซิลคเวอรม , 2542),109.
70วอลเดน  เบลโล  เชียร คันนิงแฮม ลี เค็ง ปอห, โศกนาฎกรรมสยาม : การพัฒนาและการแตก

สลายของสังคมไทยสมัยใหม, พิมพครั้งที่ 2 , แปลโดย สุรนุช ธงศิลา (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีม
ทอง, 2542), 231.

71 การจัดที่ดินของหนวยงานรัฐที่ไดดําเนินการจนถึงป พ.ศ. 2524 อยูในความรับผิดชอบของ 4 
กระทรวง 15 หนวยงาน ไดแก กรมประชาสงเคราะห กรมที่ดิน ส.ป.ก. กรมสงเสริมสหกรณ  สํานักงานจัดรูปที่
ดินกลาง รพช. สํานักนโยบายและแผนมหาดไทย องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาที่ดิน กรมชล
ประทาน องคการอุตสาหกรรมปาไม กรมปาไม องคการสงเคราะหทหารผานศึก กรป. กลาง และการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย   หนวยงานที่มีสวนในการจัดที่ดินในลุมน้ํามูลตอนกลาง เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
มีสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับผิดชอบจัดที่ดินในที่รัฐ  กรมสงเสริมสหกรณ  รับผิดชอบจัดที่ดิน
แบบสหกรณนิคม  กรมปาไม รับผิดชอบ โครงการชวยเหลือราษฎรใหมีสิทธิทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ และ
จัดที่ดินแบบหมูบานปาไม  กระทรวงมหาดไทย มี กรมประชาสงเคราะห รับผิดชอบ จัดที่ดินแบบนิคมสรางตน
เอง และ กรมที่ดิน
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อีก 15 หนวยงานยังมีหลักการกําหนดการปฏิรูปที่ดินที่ตางกันไป และมีเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่
แตกตางกันไป 16 ประเภทเขามาเกี่ยวของ72  ดังนั้น สําหรับการจัดสรรที่ดินของรัฐใหแกเกษตรกร
ในความรับผิดชอบของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทําไดแคที่ดินสวนของรัฐ ซึ่งบางพื้นที่
ก็เปนที่ดินที่ไมมีความอุดมสมบูรณ เนื่องจากอยูในเขตปาเสื่อมโทรม สงผลใหการผลิตในเขต
ปฏิรูปที่ดินบางเขตไดผลผลิตต่ํา

การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินขางตน เปนสิ่งชี้วัดถึงโครงสรางทางชนชั้นเกษตรกร 
หรือชนช้ันชาวนาในลุมน้ํามูลตอนกลางได กลาวคือ ขนาดการถือครองและลักษณะการถือครอง 
แสดงถึงการครอบครองปจจัยการผลิต คือ ที่ดิน ของเกษตรกรแตละราย ซึ่งเกณฑการวัดรายได
ของเกษตรกร ส่ิงหนึ่งจะพิจารณาจาก การครอบครองปจจัยการผลิตดังกลาว ทําใหแบงเกษตรกร 
ไดเปน เกษตรกรร่ํารวย เกษตรกรฐานะปานกลาง เกษตรฐานะยากจน และเกษตรกรรับจาง

สําหรบัหลกัเกณฑของสาํนกังานปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม แบงกลุมเกษตรกรตามขนาด
การถอืครอง  ไดเปน กลุมเกษตรกรไรทีด่นิทาํกนิ กลุมเกษตรกรเกอืบไรทีด่นิทาํกนิ (ต่าํกวา  5 ไร) กลุม
เกษตรกรมทีีท่าํกนินอย (5 – 10 ไร) และกลุมเกษตรทีม่ทีีด่นิทาํกนิมากกวา 10 ไร   ถาเทยีบกบัเกณฑ 
การชีว้ดัความยากจนของโครงการพฒันาองคกรประชาชน (พอป.)73 เกษตรกรทีถ่อืครองทีด่นิต่าํกวา 10 
ไร อยูในขัน้ยากจน

ขนาดการถือครองโดยมากจะสัมพันธกับลักษณะการถือครอง กลาวคือ ผูที่ถือครองที่
ดินทํากินขนาดเล็ก นอกจากจะเปนเจาของที่ดินเอง บางสวนที่มีที่ดินทํากินไมเพียงพอกับจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน ก็จะมีการเชาที่ดินของคนอื่นไปดวย เชนเดียวกับ ผูที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง 
ก็จะเปนกลุมผูเชาที่ดินทํากิน และกลุมเกษตรกรรับจาง ลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปในทุกพื้นที่
ของภาคอีสาน รวมลุมน้ํามูลตอนกลาง อีกทั้ง ขนาดการถือครองที่ดินของเกษตรกรในลุมน้ํามูล

                                                 
72 วอลเดน  เบลโล  เชียร คันนิงแฮม ลี เค็ง ปอห, โศกนาฎกรรมสยาม : การพัฒนาและการแตก

สลายของสังคมไทยสมัยใหม, 231.
73 จากรายงานการสํารวจขอมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาองคกรประชาชน (พอป.) ของกรมการ

พัฒนาชุมชน พบวา “ความยากจน” เปนปญหาหลักของชาวบานในพื้นที่ที่มีโครงการ และพิจารณาวากลุม
บุคคลทั้ง 5 กลุมไดแก 1)ไมมีที่ดินทํากินและเชาที่นาทั้งหมดเพื่อทํากิน  2) มีที่ดินทํากินนอยกวา 10 ไร 3) รับ
จางหรือใชแรงงานทั่วไปในหมูบาน 4)เปนแมบาน และ 5) เยาวชนที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีอาชีพ เปนกลุมที่
เสียเปรียบและดอยโอกาส ดังนั้น ควรจัดคนกลุมนี้เปนกลุมเปาหมายของโครงการ ดูเพิ่มเติมที่ กระทรวง
มหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน , รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ประจําป 2530 (กรุงเทพมหานคร : 
กรมการพัฒนาชุมชน, 2531), 160.
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ตอนกลางจะลดขนาดลง เนื่องจาก การแบงที่ดินเปนมรดกใหกับลูก  ตารางที่ 9 และ 10  ขางลาง
นี้เปนตัวอยางแสดงถึง จํานวนรอยละของผูถือครองที่ดิน ตามลักษณะการถือครอง และ ขนาดการ
ถือครอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ

ตารางที ่ 9 จาํนวนรอยละของผูถอืครองทีด่นิ แยกตามลกัษณะการถอืครองเพือ่เกษตรกรรม ปการ        
เพาะปลกู 2516 – 2517

จํานวนรอยละของผูถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปเพาะปลูก 2516 - 2517
จังหวัด ที่ ดินที่ เปนของตนเอง

ทั้งหมด
ที่ดินที่เปนที่ดินเชาทั้ง
หมด

ที่ดินที่ เปนของตนเอง
บางสวนและเชาจากผู
อื่นบางสวน

ที่ ดิ นที่ ไ ด ทําฟ รี และ
อื่นๆ

บุรีรัมย 77.99 1.50 16.34 4.17
สุรินทร 84.00 1.66 9.30 5.04
ศรีสะเกษ 91.03 0.17 6.60 2.20
รวม 84.31 1.11 10.79 3.79

ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวง, กองเศรษฐกิจการเกษตร, ลักษณะการถือครองที่ดินเพื่อเกษตร
กรรม ป 2516 – 2517 (กรุงเทพมหานคร : กองเศรษฐกิจการเกษตร, 2518), 5.

ตารางที่ 10 จํานวนรอยละของผูถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่มีที่ดินเปนของตนเองทั้งหมด แยก
ตามขนาดของฟารม ปการเพาะปลูก 2516 – 2517

ขนาดของฟารม (ไร)
จังหวัด >1.99 2 – 5.9 6 – 14.9 15-29.9 30-44.9 45-59.9 60-139.9 < 140
บุรีรัมย 7.04 3.26 15.87 27.10 23.46 10.33 12.09 0.35
สุรินทร 4.69 4.32 19.67 33.03 18.93 7.78 10.84 0.74
ศรีสะเกษ 1.01 3.44 23.95 33.83 18.16 10.94 8.32 0.35
รวม 4.10 3.67 20.02 31.60 20.08 9.73 10.32 0.48

ทีม่า :  สํานกังานปลดักระทรวง, กองเศรษฐกจิการเกษตร, ลักษณะการถอืครองทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม     
ปการเพาะปลกู 2516 – 2517 (กรุงเทพมหานคร : กองเศรษฐกจิการเกษตร, 2518), 10 – 11.
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จากตารางที่ 9 และ 10 ลักษณะการถือครองที่ดินทํากินทั้ง 3 จังหวัด เปนเจาของที่ดิน
ถึงรอยละ 84.31 ขณะที่ที่ดินที่เปนที่ดินเชาทั้งหมดมีเพียงรอยละ 1.11 ขนาดของการถือครองที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมในลักษณะที่เปนเจาของที่ดินทั้งหมด ในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยเฉลี่ยจะถือครองที่ดิน
ขนาด 15 – 29.9 ไร เปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.60  ขณะที่การถือครองที่ดินขนาด 60 
- 140 ไรข้ึนไป รวมกันคิดมีเพียงรอยละ 10.8  สวนขนาดถือครองที่ต่ํากวา 15 ไร  คิดเปนรอยละ 
27.79 ดังนั้น ถาพิจารณาจากขอมูลตามตารางที่นําเสนอ โดยเฉลี่ยเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดเปน
กลุมเกษตรกรขนาดกลางมากที่สุด รองลงไปเปนกลุมเกษตรกรรายยอย  และกลุมเกษตรกรขนาด
ใหญ

พื้นที่ผลิต
การบุกเบิกที่ดินทํากินกอน พ.ศ. 2500 มีการครอบครองที่ดินจํานวนมาก แตใชทําการ

ผลิตเพียงเล็กนอยแคพอใหผลิตขาวสําหรับบริโภคภายในครัวเรือน และเหมาะสมกับจํานวนแรง
งานในครัวเรือนที่มี สวนพื้นที่ที่เหลือจะปลอยใหเปนปาไวเก็บไมทําฟน ที่เลี้ยงสัตว  ระยะเวลาหลัง
พ.ศ. 2500 เมื่อจํานวนคนในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จึงตองปรับสภาพพื้นที่ที่เหลือเปนที่นาเพื่อปลูก
ขาว และจากการสงเสริมพืชเศรษฐกิจ ประเภทพืชไรตางๆ ทําใหมีการบุกเบิกที่ดินเพื่อปลูกพืชไร
มากขึ้น บางสวนเกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลางไดบุกเบิกกันเอง แตบางสวนก็เขาไปทําหลังจาก
การสัมปทานปาไมของนายทุนเขาไปตัดไมจนโลงเตียน เกษตรกรใชเสนทางขนไมของกลุมนายทุน
สัมปทานปาไม เขาไปปรับสภาพปาใหเปนที่ไร เพื่อทําการปลูกพืชไรตอไป

การจําแนกประเภทของพื้นที่ตามลักษณะของการใชประโยชน แบงไดเปน 2 ประเภท
ใหญๆ คือ ประเภทแรก พื้นที่ภูเขาและปาไม ประเภทที่สอง พื้นที่ทํากินการเกษตร 74 ซึ่งแบงตาม
การใชประโยชนในกิจกรรมทางการเกษตรหลักๆ ไดแก  พื้นที่ทํานา  พื้นที่ทําไร  พื้นที่ทําสวนและ
ไมยืนตน  พื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว เปนตน  ในที่ดินถือครองทําการเกษตรสวนใหญแลวจะเปนที่ถือ
ครองที่ใชในการทํานา

ลักษณะการใชประโยชนของที่ดินเพื่อการเกษตรในลุมน้ํามูลตอนกลาง ตั้งแต พ.ศ.
2500 เปนตนมา จะนําพื้นที่ที่เหลือจากการถือครองในการบุกเบิกระยะแรก มาปรับเปนที่นา
ขณะเดียวกันจากนโยบายสงเสริมของรัฐไดมีการขยายพื้นที่ปาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทพืชไร
โดยมากจะเปนพื้นที่ดอน โคก หรือเนิน ระดับพื้นที่ไมจําเปนตองเสมอกัน เพราะพืชไรเปนพืชที่ไม
                                                 

74 กองบรรณาธิการ, “ภาพรวมปญหาปาไมและที่ทํากินของประชาชน,” สังคมพัฒนา 1 – 2 (2532) 
: 36.
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ตองการน้ํามาก ที่นาสนใจกวานั้น พื้นที่ปลูกพืชไรขยายไดมากและรวดเร็วเพราะเกษตรกรไดเขา
ไปปรับพื้นที่หลังจากที่สัมปทานปาไมออกมา เชนกรณีของบานมวงใต มีนายทุนมาทําสัมปทาน
ปารายละ 300 – 400 ไร สภาพปาจึงหมดไป บริเวณทางดานเหนือของหมูบานเคยเปนปาก็กลาย
เปนทองนา และแหงแลงในเวลาตอมา75 และการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการขยายพื้นที่
ปลูกพืชไรเปนไปอยางรวดเร็วกวาการใชกําลังคน เชนกรณีเกษตรกรายหนึ่งที่บานทุงใหญ ไดซื้อรถ
ไถใหญมารับจาง และไถไรของตนเอง ในป พ.ศ. 2509  การซื้อรถนี้ทํารายไดใหคอนขางมาก
เพราะพื้นที่มีมาก รถมีนอย  อะไหลและน้ํามันถูก ในรอบปหนึ่งๆ ไถรับจาง 3 เดือน76 บางที
เกษตรกรก็วาจางรถไถจากที่อ่ืน เชน หมูบานไพรขลา นายบุตรศรี ศรีมารักษ ไดวาจางรถไถจาก
ลพบุรีมาไถที่ที่ทุงกุลารองไห จายจางไรละ 60 บาท ปาไมจึงโลงเตียนเรื่อยมา77

  ระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2500 พืชไรและขาวเจามีสถานะเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในลุม
น้ํามูลตอนกลาง แตงานศึกษาชิ้นนี้เนนไปที่เร่ืองขาวเนื่องจากเกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลางจะ
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตขาวในชวงเวลาที่แตกตางกัน และมีความตอเนื่อง ขณะที่พืชไร มีชวงเวลา
เพียงสั้นๆ และเปนพืชที่ไมไดสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนลุมน้ํามูลตอนกลางมาแตแรกเริ่ม ผูศึกษา
จึงไมไดลงลึกเกี่ยวกับพืชไรแตละชนิด แตไดตระหนักถึงความสําคัญพืชไรในลุมน้ํามูลตอนกลาง
พืชไรที่เขามาในลุมน้ํามูลตอนกลาง ไดแก ปอ ขาวโพด และมันสําปะหลัง

                                                 
75 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ

วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน , 85.
76 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ, 
52.

77 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ
วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน , 104.
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ตารางที่ 11 เนื้อที่ปาที่เหลือในจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ พ.ศ. 2504 – 2521

เนื้อที่ปาที่เหลือจังหวัด เนื้อที่
(ไร) 2504 2516 2519 2521

ภาคอีสาน 105,533,962 44,315,000
(41.99)

31,680,625
(30.01)

25,933,750
(24.57)

19,513,125
(18.49)

บุรีรัมย 6,451,178 2,095,625
(32.48)

1,603,750
(24.86)

930,625
(14.42)

481,875
(7.47)

สุรินทร 5,077,535 1,809,375
(35.63)

1,088,750
(21.44)

600,625
(11.82)

275,625
(5.43)

ศรีสะเกษ 5,524,985 1,759,375
(31.84)

1,210,625
(21.91)

929,375
(16.82)

741,875
(13.43)

ที่มา : ธงชัย จารุพพัฒน, การใชภาพดาวเทียม LANDSAT – 50 (TM ) สํารวจตรวจสอบสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร :กรมปาไม, 2537)

ตารางที่ 12 ขอมูลการถือครองที่นาตอพื้นที่จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ 
ตั้งแต ป 2503 ถึง 252478

การถือครองที่นารายปจังหวัด เ นื้ อ ที่
จังหวัด 2503 2506 2507 2508 2518 2521 2524

บุรีรัมย 6,731,875
6,451,178

1,319,996
(19.5 )

1,352,049
(20.1)

1,344,374
(20.0)

1,372,732
(20.4)

2,443,168
(37.9)

2,806,745
(43.5)

3,089,310
(47.9)

สุรินทร 5,490,000
5,077,535

1,252,545
(22.8)

1,512,864
(27.6)

1500,996
(27.3)

1,502,250
(27.4)

2,753,559
(54.2)

2,908,258
(57.3)

2,837,086
(55.9)

ศรีสะเกษ 5,508,125
5,524,985

1,303,727
(23.7)

1,412,669
(25.6)

1,421,771
(25.8)

1,457,112
(26.5)

2,337,563
(42.3)

2,611,857
(47.3)

2,684,647
(48.6)

                                                 
78 พื้นที่จังหวัดที่เปนตัวปกติ เปนพื้นที่จังหวัดตามขอมูลของกรมการขาว ใชเทียบกับการถือครองที่

นาในป 2503 2506 2507 และ 2508  สวนพื้นที่จังหวัดที่เปนตัวทึบ เปนพื้นที่จังหวัดจากการสํารวจของกรมแผน
ที่ทหาร ใชเทียบกับการถือครองที่นาในป 2518  2521 และ 2524
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ที่มา  : กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานสรุปผลการทํานาประจําป พ.ศ. 2503 (พระนคร : 
กรมการขาว, ม.ป.ป.) ; กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานสรุปผลการทํานาประจําป พ.ศ. 
2506 (พระนคร : กรมการขาว, 2509) ; กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานสรุปผลการทํานา
ประจําป พ.ศ. 2507 (พระนคร : กรมการขาว, 2510) ; กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานสรุป
ผลการทํานาประจําป พ.ศ. 2508 (พระนคร : กรมการขาว, 2511) ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , การใชที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย  ป 2534
(กรุงเทพมหานคร : ศูนยสถิติการเกษตร, 2537).

จากตารางที่  12 การถือครองที่นาเทียบกับเนื้อที่ของจังหวัดทั้งหมด จากป 2503 ถึง ป
2524 มีอัตราสวนที่เพิ่มข้ึน กลาวคือ จังหวัดบุรีรัมยมีการถือครองที่นาตอเนื้อที่จังหวัด เพิ่มจาก
รอยละ 19.5 เปนรอยละ 47.9  จังหวัดสุรินทรมีการถือครองที่นาตอเนื้อที่จังหวัด เพิ่มจากรอยละ
22.8 เปนรอยละ 55.9 และ จังหวัดศรีสะเกษ มีการถือครองที่นาตอเนื้อที่จังหวัด เพิ่มจากรอยละ
23.7 เปนรอยละ 48.6  อยางไรก็ตาม การถือครองที่นาจากขอมูลขางตน ไมไดหมายความวา
เกษตรกรใน 3 จังหวัด จะใชเนื้อที่ที่ถือครองในการผลิตขาวเต็มจํานวนที่ถือครอง ทั้งนี้ ยังตอง
พิจารณาถึงพื้นที่ที่ใชเพาะปลูกจริง  พื้นที่ที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตที่ได เพื่อจะนําไปคํานวณตนทุน
การผลิตและรายไดที่ไดจากผลิตขาว

พันธุขาวพื้นเมือง และ พันธุขาวสงเสริม
ตั้งแต พ.ศ. 2500 การใชพันธุขาว เปนตัวบงชี้ใหเห็นวา เกษตรกรไดเขาสูการผลิตเพื่อ

ขายหรือไม เพราะพันธุขาวที่เปนที่ตองการของตลาดเปนพันธุขาวที่รัฐไดสงเสริมใหปลูก จะเปน
พันธุขาวที่ตางไปจากพันธุพื้นเมืองซึ่งคนในลุมน้ํามูลตอนกลางปลูกเพื่อบริโภคเพียงอยางเดียว 
และที่เหลือถึงแบงขาย การเปลี่ยนแปลงที่เร่ิมมีข้ึนเกิดขึ้นเปนผลมาจากการปฏิวัติเขียว ที่ได      
ลุกลามเขามาในประเทศไทยดวย  การปฏิวัติเขียวหมายถึง  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของวง
การเกษตรกรรม  ซึ่งเปนผลมาจากการนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในงานเกษตรกรรมมาก
มายหลายดานดวยกัน เชน ทางพันธุกรรม มีการผสมพันธุและคัดเลือกพันธุพืชและสัตวใหมๆ ที่มี
ผลผลิตสูง ในเวลาอันส้ัน การใชปุยเคมี อาหารสัตว  ยากําจัดโรคแมลงตางๆ รวมทั้งการใชเครื่อง
จักเครื่องมือ เปนตน

การปฏิวัติเขียวสวนที่เกี่ยวของกับการทํานาในประเทศไทยนั้น เร่ิมตนจากการกอต้ัง
สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ข้ึนที่ประเทศฟลิปปนส ในป พ.ศ.  2503 จากนั้นไดคนควาผสม
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พันธุขาว จนกระทั่งสามารถผลิตพันธุขาวไออาร 8 (IR8) ออกเผยแพรไดในป พ.ศ. 2509 ประเทศ
ไทยก็ไดรับขาวพันธุ ไออาร 8 นี้มาปลูกดวย นับเปนการเริ่มตนการปฏิวัติเขียวในประเทศไทยตั้งแต
นั้นเปนตนมา  จากป พ.ศ. 2509 มาจนถึงปจจุบัน หลังจากประเทศไทยไดรับเมล็ดขาวพันธุไออาร 
8 มาแลว กระทรวงเกษตรก็ขยายพันธุแจกจายใหชาวนานําไปปลูก  และมีการนําขาวไออาร 8 
และขาวพันธุอ่ืนๆ จากสถาบันวิจัยขาวนานาชาติมาผสมพันธุกับขาวพันธุพื้นบานของไทย  คัด
เลือกไดขาวพันธุใหมๆ อีกหลายชนิด  แจกจายใหชาวนาไทยเอาไปเพาะปลูก  ซึ่งสวนใหญก็คือ
ขาวพันธุ กข หมายเลขตางๆ นั่นเอง ตั้งแตพันธุ กข 1 มาจนถึง กข 27 เปนตน

เมื่อกรมการขาว ไดทดลองพันธุขาวที่ใหผลผลิตตอไรสูงและปรับปรุงคุณภาพของ
เมล็ดขาวใหเหมาะสมแกการสงออก จากนั้นไดนําไปเผยแพรใหแกเกษตรกรตาม “โครงการแลก
เปลี่ยนพันธุขาว” โดยกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งมีเกษตรตําบลประจําการอยูแทบทุกตําบลใน
ประเทศไทยเปนผูนําเอาพันธุขาวใหมๆ ไปให   ชาวนาเพาะปลูก  แตชาวนาจะตองนําพันธุขาวที่มี
อยูเดิมมาแลกในปริมาณเทากัน  ดังนั้นผลของโครงการแลกเปลี่ยนพันธุจึงมี 2 ดาน คือดานหนึ่ง
เปนการเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวพันธุใหม (พันธุ กข. หมายเลขตางๆ )และอีกดานหนึ่งเปนการลดพื้นที่
ปลูกขาวพันธุเดิม (พันธุพื้นบาน)

หลังโครงการเริ่มมาประมาณ 10 ปผลผลิตของขาวเฉลี่ยตอไรสูงขึ้น  จากไรละ 293 
กก. ในป2519 มาเปน  331 กก. ตอไร ในป พ.ศ.2528 พรอมกันนั้นคุณภาพของเมล็ดขาวก็ดีข้ึน
อีกดวยเพราะเมล็ดขาวพันธุใหมๆ ซึ่งไดจากการสงเสริมโดยกระทรวงเกษตรนั้นสามารถนําไปสี
เปนขาว 100 เปอรเซ็นต อีกดานหนึ่งชาวนาตองใชทุนในการผลิตขาวเพิ่มข้ึนกวาเดิมมากมาย   
นับต้ังแตปุยเคมี, ยาฆาแมลง ยากําจัดโรค ยากําจัดวัชพืช รวมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและน้ํามัน
เชื้อเพลิง  เพราะเหตุวาขาวพันธุใหม ตองการความเอาใจใสดูแลมากทั้งตองลงทุนใชจายในผลิต
ตางๆ สูงกวาพันธุขาวพื้นบานมาก  เมื่อคิดตนทุนการผลิตแลวจึงกลาวไดวา ชาวนาเสียคาใชจาย
ในการผลิตขาวมากกวาเดิม (ในปริมาณขาวเทากัน) แมวาจะเพิ่มผลผลิตตอไรสูงขึ้นก็ตาม79

อยางไรก็ตาม กระบวนการเปลี่ยนแปลงพันธุขาวของเกษตรกรในพื้นที่นั้น อาจใชระยะ
เวลาที่แตกตางกัน หรือบางพื้นที่อาจจะไมเปล่ียนวิธีการผลิตแบบเดิม รวมถึงเลือกใชพันธุขาวพื้น
เมืองเปนพันธุขาวปลูกเชนเคย ขณะที่บางพื้นที่จะแบงพื้นที่ปลูกขาวเปนสวนที่ขายและแบงไวปลูก
พันธุขาวพื้นเมือง เพื่อใชบริโภค  การตัดสินใจในการเลือกใชพันธุขาวของเกษตรกร จะเกิดขึ้นภาย

                                                 
79 เดชา  ศิริภัทร, “พืชพันธุพื้นบาน ทรัพยากรล้ําคาที่กําลังถูกทําลาย,” หมูบาน 2,9 (มิถุนายน, 

2533) : 7.
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หลังที่ไดรับการแนะนําหรือทดลองปฏิบัติตามคําแนะนํา จากหนวยงานของรัฐและพอคาที่เปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนพันธุขาวปลูก

การเปลี่ยนแปลงการใชพันธุขาวในลุมน้ํามูลตอนกลาง รัฐไดเขาไปสงเสริมพันธุขาว
เพื่อใชปลูกและขยายพันธุ เปนสองระยะ ระยะแรก รัฐไดแจกจายพันธุขาวแบบใหเปลาผานผูใหญ
บานใหนํามาแจกใหลูกบาน คนละ 1 – 2 กิโลกรัม  พันธุขาวในระยะแรก คือ พันธุขาวขาวดอก
มะลิ 105 หรือพันธุขาวหอมมะลิ ผลที่เกิดขึ้น ชาวบานนิยมปลูกกันอยางแพรหลายเพราะเปนพันธุ
ขาวเมล็ดใหญ ทนทานตอโรค สุกเร็ว และขายไดราคาดีกวาพันธุขาวดั้งเดิมที่ชาวบานเคยปลูก 
ระยะตอมา  รัฐมโีครงการแลกเปลีย่นพนัธุขาวขึน้ ในป 2524 แตการนาํขาวมาแจกครัง้นี ้ รัฐไมไดให
เปลาแตเกษตรกรตองนาํพันธุขาวของเกษตรกรไปแลกกับพันธุขาวของรัฐบาลในอัตราสวนเทากัน        
ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ พันธุขาวในระยะนี้ที่เปนที่นิยม คือ พนัธุขาว กข. 15 80 หรือ “ขาวใชหนี้”
“ขาวแลวหนี้” ตามที่ชาวบานไดใชหนี้เปนขาวใหแกนายทุนที่ไปเก็บคาหนี้เปนขาวนั่นเอง 81

การที่รัฐเขาไปแจกจายพันธุขาวทั้ง 2 ระยะแสดงใหเห็นวา พันธุขาวเปนปจจัยหนึ่งที่
ทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน และถาใชพันธุขาวดี หรือพันธุขาวเกษตร จะเปนที่ตองการของตลาด  แตการ

                                                 
80กรมการขาวมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องขาว โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุขาว การ

ผลิตเมล็ดพันธุ  ซึ่งไดทําการเผยแพรพันธุขาวดีใหแกเกษตรกรในทองถิ่นตางๆ ตั้งแต พ.ศ. 2494 เปนตนมา เม่ือ
ความตองการขาวเปนสินคาออก และใชเพื่อบริโภคในครัวเรือน สวนพื้นที่ในลุมน้ํามูลตอนกลางซึ่งโดยมากเปน
นาน้ําฝน กรมการขาวไดปรับปรุงพันธุขาวสําหรับใชปลูกในนาน้ําฝนขึ้น โดยวิธีการผสมพันธุระหวางตนสูงกับ
พันธุตนสูงหรือระหวางพันธุตนสูงกับพันธุตนเตี้ย เพื่อใหไดพันธุขาวที่ตานทานโรค ปลูกไดผลผลิตสูงในสภาพนา
น้ําฝน คุณภาพเมล็ดและการหุงตมรับประทานดี ไดขาวพันธุดีออกขยายพันธุใหเกษตรกรใชปลูกจํานวน 4 พันธุ 
คือ กข 5 กข 8 กข 13 กข 27นอกจากนั้น ยังมีการใชกัมมันตภาพรังสีแกมมา ชักนําใหพันธุขาวขาวดอกมะลิ 
105 เกิดการกลายพันธุเพื่อใหไดพันธุใหมที่มีลักษณะบางอยางดีกวาพันธุขาวดอกมะลิ 105 ไดขาวพันธุดี 2 
พันธุ คือ กข 6 และ กข 15  ทั้งนี้ทั้ง 2 พันธุนี้เปนที่นิยมปลูกในลุมน้ํามูลตอนกลางและภาคอีสานเปนอยางมาก 
ชนิดพันธุขาว กข ยอจาก กรมการขาว ลงทายเลขคู หมายถึง พันธุขาวเหนียว ลงทายเลขคี่  หมายถึง พันธุขาว
เจา ดูที่ “มารูจกัพันธุขาว ‘กข’ ของไทย, ”ขาวสารเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16,1 ( มกราคม – มีนาคม 
2530) : 14 – 23 ; “ มารูจักพันธุขาว ‘กข’ ของไทย,” ขาวสารเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16,2 (เมษายน – 
มิถุนายน 2530) : 26 – 36 ; ไพโรจน โสพรรณรัตน, “ผลงานวิจัยขาวของกองการขาวในรอบ 14 ป (2512 – 
2525),” ขาวสารเกษตรศาสตร 27, 5 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2525) : 12 – 26.

81 ไพฑูรย มีกุศล และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืช
เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : ศึกษากรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
(ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533), 53-54
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สงเสริมพันธุขาวของรัฐ มีขอสังเกต คือ ระยะแรก การแนะนําพันธุขาวจายผานทางผูใหญบาน ไม
ไดผานทางเกษตรอําเภอ อาจขาดการแนะนําเรื่องการแยกพื้นที่ปลูกพันธุขาวพื้นเมืองและพันธุ
ขาวเกษตร เพื่อปองกันการปลอมปนของพันธุขาวซึ่งอาจทําใหขายขาวไดต่ํากวาที่ควรจะได ระยะ
ที่สอง  รัฐใหมีการแลกเปลี่ยนพันธุขาวทั้งพันธุขาวพื้นเมือง และพันธุขาวเกษตรของรัฐ  วิธีการเชน
นี้ของรัฐ เกิดผลที่ตามมา 2 ประการ คือ การแลกเปลี่ยนพันธุขาวชวยลดปญหาการปลอมปนเมล็ด
ขาวระหวางพันธุพื้นเมืองและพันธุเกษตร ทําใหเกษตรกรไมโดนหักราคาขาวจากเหตุปลอมปนขาว  
นั่นหมายถึง ขาวจะขายไดราคาดีหรือไมสวนหนึ่งขึ้นอยูคุณภาพของเมล็ดขาวโดยตรวจสอบดูวามี
การปลอมปนของพันธุขาวหรือไม    ผลประการที่สอง การแลกเปลี่ยนพันธุขาว ทําใหเกิดการสูญ
เสียพันธุขาวพื้นเมืองของเกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลาง และการใชพันธุขาวสงเสริมมาพรอมกับ
การสนับสนุนการใชปุยเคมี  ยาฆาแมลง  เพื่อเพิ่มผลผลิตใหเพิ่มมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงพันธุขาวของเกษตรกร อาจไมตองลงทุนในการซื้อพันธุขาวมากนัก 
เนื่องจากผลผลิตที่ไดของเกษตรกรสวนหนึ่งจะเก็บไวทําพันธุในปการเพาะปลูกตอไป ทําใหลดตน
ทุนการผลิตได แตระยะเวลาของการเก็บพันธุขาวถาเก็บไวนานคุณภาพขาวจะทําใหไดผลผลิตไม
ดี ซึ่งหากจะซื้อเมล็ดพันธุขาวใหมซือ้ไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอ  ธกส. เมล็ดพันธุขาว ตางจากปุย
เคมี และยาฆาแมลง ที่เปนสินคาจําเปนตอการผลิตที่ตองสั่งจากตางประเทศ

ปุยและยาฆาแมลง
จากสภาพของดินที่เร่ิมเสื่อมคุณภาพ และปญหารบกวนจากสัตว แมลง ประเภทตางๆ

ทําใหผลผลิตที่ไดเร่ิมตํ่าลง  การนําปุยและยาฆาแมลงมาใชชวยใหผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ตัวอยาง
พื้นที่นาในทุงกุลารองไห ในเขตบานไพรขลา มีปญหาเรื่องหญารกและหนู ภายหลังที่ไดนํารถไถ
เขามาในหมูบานป 2508 รถไถสามารถไถไดลึกกวาไถของชาวบาน ชวยทําลายรังหนูแบบถอนราก
ถอนโคน ขณะเดียวกันก็มีการนํายาฆาปู ปุยเคมี พันธุขาวหอมมะลิ มาใช ทําใหสามารถแกปญหา
หญาและหนูที่รบกวนพื้นที่นาได82 การซื้อปุยและยาฆาแมลงเปนการลงทุนที่สูง พอคาคนจีนมีบท
บาทสําคัญในการแนะนําการใชปุยเคมีใหแกเกษตรกร โดยไดบอกถึงประโยชนของปุยเคมีและยา
ฆาแมลงวามีสวนชวยเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น ข้ันตอนแรกใหเชื่อปุยมาทดลองใชกอน เงินคาปุยจะ
ชาํระคนืหลงัจากไดผลผลติ

                                                 
82 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ

วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน , 104.
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ตวัอยางทีเ่กดิขึน้ทีห่มูบานสาํโรง ป พ.ศ. 2511 ชาวบานหมูบานสาํโรงไดทดลองใชปุยกนั
เกอืบคร่ึงหนึง่ของหมูบาน พอคาคนจนีไดเสนอราคาลวงหนาของปุย 1 กระสอบ คดิเปนขาว 7 กระเฌอ
(กระเฌอละ 20 กโิลกรมั)83 นอกจากพอคาแลว การสงเสริมของหนวยงานของราชการเปนสวนสาํคญัที่
ทาํใหเกษตรกรยอมรบัผลิตภณัฑทีจ่าํเปนตอการผลติประเภทใหมๆ  เชน เกษตรอาํเภอ ธกส. ซึง่ไดจดัสรร
ปุยใหแทนเงนิกูสวนหนึง่  อีกทัง้การบอกตอกนัระหวางเพือ่นบาน เมือ่ใชปุยเคมแีละยาฆาแมลงแลวเหน็
ผล เพือ่นบานกจ็ะใชตามกนั

ผลจากผลผลิตที่เพิ่มข้ึนหลังจากใชปุยเคมีและยาฆาแมลงทําใหชาวบานไดขยาย
ปริมาณการใชยาปุยและยาปราบศัตรูพืชเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกัน เมื่อเร่ิมใชแลว ตองขยายปริมาณ
การใชมากข้ึนเรื่อยๆ นั่นหมายถึง การลงทุนดานปจจัยการผลิตสวนนี้ของชาวบานก็จะเพิ่มสูงตาม
อยางไรก็ตาม การใชปุยในนาขาวทําใหผลเสีย ถาปใดฝนแลงน้ําไมขังในนาขาว ถาใสปุยไวแลว
ขณะที่นาขาวไมมีน้ํา ทําใหหญาขึ้นแยงอาหารจากตนขาว ขาวแกร็นเพราะขาดน้ําหลอเลี้ยง เมล็ด
ขาวลีบและไมสมบูรณ  ดังนั้น การจะใสปุยในนาสวนหนึ่งขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนดวย84

การเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิตประเภทพันธุขาว ปุยเคมี และยาฆาแมลง เปนการแก
ปญหาสภาพดินเสื่อม ซึ่งสงผลใหผลผลิตต่ําลง การใชปจจัยการผลิตขางตนจะชวยใหไดผลผลิต
เพิ่มข้ึน และเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ระยะการเขามาของปจจัยการผลิตทั้ง 3
ชนิดบางหมูบานจะรับมากอน พ.ศ. 2500 ขณะที่ปจจัยการผลิต ประเภทเครื่องทุนแรงจะนําเขามา
ในระยะหลัง และเปนการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอแรงงาน

เครื่องทุนแรงทางการเกษตร
ขอดีของเครื่องทุนแรงชวยทําใหใชเวลารวดเร็วในการผลิตและสะดวกขึ้น ในขณะเดียว

กัน คาใชจายที่ตองลงทุนในการซื้อเครื่องทุนแรงซึ่งมีราคาสูงก็จะเพิ่มข้ึน การปรับรับเครื่องทุนแรง
ของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง มีเงื่อนไขของการเลือกรับเครื่องทุนแรงแตละประเภทแตกตางกัน
ทั้งนี้เงื่อนไขที่สําคัญมี 2 ประการ คือ สภาพภูมิศาสตร และฐานะทางเศรษฐกิจ   เครื่องทุนแรงใน

                                                 
83 บัญชร แกวสอง บุษบา จันทรผอง ชัยยง ขามรัตน และ มงคล ดานธานินทร, รายงานการวิจัย

เร่ือง ศักยภาพชุมชนหมูบานสาน : กรณีศึกษาบานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร, 23.
84 ไพฑูรย มีกุศล และ สุวิทย ธีรศาศวัต, รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืช

เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : ศึกษากรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
(ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533), 61.
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ระยะแรก ที่นํามาใช เชน เครื่องสูบน้ํา รถไถเดินตาม และไดเพิ่มประเภทเครื่องทุนแรงในระยะเวลา
ตอมา

ตารางที่ 13 จํานวนเครื่องทุนแรงเพื่อการเกษตรรายจังหวัด ปเพาะปลูก 2518/19 ถึง 2522/23

2518/19 2520/21 2522/23

จังหวัด
รถไถ
เ ดิ น
ตาม

ร ถ ไ ถ  
4 ลอ

แทรค
เตอร

เครื่อง
สูบน้ํา

ร ถ ไ ถ
เ ดิ น
ตาม

ร ถ ไ ถ  
4 ลอ

แทรค
เตอร

เครื่อง
สูบน้ํา

ร ถ ไ ถ
เ ดิ น
ตาม

รถไถ
4 ลอ

แทรค
เตอร

เครื่อง
สูบน้ํา

บร. 43 2 81 1,741 253 12 138 2,197 427 19 202 3,283
สร. 8 32 12 1,098 271 116 20 1,385 456 152 30 2,071
ศก. 9 13 1,105 751 97 14 1,890 948 166 17 2,751 1,416
รวม 60 47 1,198 3,590 2,197 621 142 2,048 1,049 188 2,983 6,770

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, จํานวนเครื่องทุนแรงเพื่อการเกษตร (ม.ป.ท., 2523).

จากตารางที่ 13 เครื่องทุนแรงที่นํามาใชเพื่อการเกษตรโดยรวมทั้ง 3 จังหวัดที่มากที่สุด
คือ เครื่องสูบน้ํา ที่เปนเชนนี้ เนื่องจาก ปญหาการขาดแคลนน้ํา การบุกเบิกที่ดินทํากินในสมัยแรก
นั้น โดยมากจะเลือกพื้นที่ที่ติดกับแหลงน้ําเพื่อนําน้ําจากแหลงน้ํามาใชไดหากปนั้นฝนไมตกตาม
ฤดูกาล แตกอนหากฝนแลง วิธีนําน้ําจากแหลงน้ําเขาที่นาจะใชระหัดวิดน้ํา และจากนาหนึ่งไปอีก
นาหนึ่ง ใชกระโซสงตอไปจนถึงนาตัวเอง ตอมาเมื่อมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่ม พื้นที่ที่บุกเบิก
ข้ึนใหมอยูไกลจากแหลงน้ํามากขึ้น กอปรปญหาขาดแคลนน้ําฝน ทําใหเกษตรกรตองพึ่งพิงแหลง
น้ํามากขึ้น เครื่องสูบน้ํา จึงนํามาใชเพื่อแกปญหาขาดแคลนน้ํา

สวนเครื่องทุนแรงประเภทอื่น เชน รถไถเดินตาม รถแทรกเตอร  คนที่นําเครื่องทุนแรง
เขาไปยังชุมชนหรือหมูบานเปนคนแรก โดยมากจะเปนคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีของหมูบาน 
และมักจะเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตตัวอื่นๆ อีกดวย นอกจากนั้น เหตุผลของ
การซื้อเครื่องทุนแรง เกษตรกรเล็งเห็นประโยชนที่จะนํามาใชงานที่นอกเหนือจากทํานา  นอกจาก
นั้น ยังสามารถรับจางทํางานใหที่นาคนอื่นเปนรายไดเสริมอีกดวย  ตัวอยาง พอใหญเทพ เพชรสุริ
ยวงศ หมูบานทุงใหญ ซื้อที่ดิน 20 ไร ราคา 1,300 บาท  ในป 2501 มีรานขายของชํา  ป 2503 ซื้อ
โรงสีเล็ก และในป 2509 ซื้อรถไถใหญมารับจาง และไถไรของตนเอง โดยซื้อรถแมสซี่เฟอรกูสัน 
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จากบานพยุห ราคา 40,000 บาท เงินที่ลงทุนไดจากการทําไร การซื้อรถนี้ทํารายไดใหคอนขางมาก
เพราะพื้นที่มีมาก รถมีนอย อาไหลถูก และน้ํามันก็ถูก ในรอบปหนึ่งๆ ใชเวลาไถรับจาง 3 เดือน85

ทุนการผลิต
แหลงทุนของเกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลาง แบงไดเปน 4 กลุม คือ ทุนสะสมในครัว

เรือนในรอบปที่ผานมา ทุนจากการกูยืมจากธกส. ทุนจากการกูยืมนอกระบบ และทุนจากโครงการ
พัฒนาของหนวยงานราชการ ซึ่งในแตละครัวเรือนมีอัตราการใชทุนแตและที่แตกตางกัน ซึ่งจาก
การนําเสนอขอมูลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐที่มา งบประมาณที่รัฐไดจัดสรรใหแตละโครงการ ถือ
เปนการลงทุนของภาครัฐ  ตัวอยาง ทุนจากโครงการพัฒนาของรัฐ เชน กรณีหมูที่ 20 นิคมสรางตน
เองบานกรวด มีการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งทางนิคมสรางตน
เอง ซึ่งไดจัดหาทุนใหแกเกษตรกร โดยดําเนินงานอยู 2 โครงการ คือ เงินทุนหมุนเวียนของกรม
ประชาเคราะห ใหกูยืมเพื่อเปนทุนในการบุกเบิกพื้นที่ปา ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว  ระยะเริ่มแรกของ
การเขาเปนสมาชิกนิคม จํานวน 100 ครอบครัว 60,000 บาท อีกโครงการ คือ การขอกูเงิน
จากธกส. ใหแกสมาชิกกลุมสหกรณการเกษตร แตทางนิคมใหความชวยเหลือเกี่ยวกับเงินทุนเพียง
รอยละ 20 สมาชิกกลุมมีเพียง 13 คนจาก 13 ครอบครัว จาก 70 ครอบครัวในหมูบาน86  รวมถึง
การใหสินเชื่อการเกษตรผานธกส. ก็ลวนสนับสนุนใหมีการกระจายทุนไปยังภาคเกษตรกรรม

นอกจากนี้ ยังมีแหลงทุนอีกประเภทที่มีความสําคัญตอการผลิตในลุมน้ํามูลตอนกลาง 
นั่นคือ กลุมทุนที่เติบโตขึ้นจากผลการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของรัฐ  ซึ่งไมเพียงแตเปนกลุมทุน
จากภายนอก อยางเชนกลุมพอคาคนจีนที่ไดริเร่ิมการลงทุนในธุรกิจโรงสีขาว แตจากการพัฒนา
เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมของรัฐ ทําใหกลุมทุนภายในพื้นถิ่นที่ไดสะสมทุนจากการคาขายมาตั้ง
แตกอน พ.ศ. 2500 ไดรับประโยชนจากการสงเสริมการผลิตเพื่อขายของรัฐ การจัดตั้งโรงสีจะมี
กระจายไปยังชุมชนตางๆ ไมกระจุกตัวแคตัวเมือง หรือชุมชนใหญๆ ที่เปนศูนยกลางการคมนาคม
เชนอดีต และผูที่ริเร่ิมทําธุรกิจโรงสีโดยมากแลวเปนพอคาในหมูบาน

                                                 
85 บัญชร แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
,52

86 อัมพร เรืองนุน,  “การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในนิคมสรางตนเองบานกรวด อ.บานกรวด จ.
บุรีรัมย” (สารนิพนธประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัคร สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร, 2518), 42.
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กลุมทุนธุรกิจขาว ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตขาวจากเพื่อยังชีพ มา
เปนการผลิตขาวเพื่อขาย สงผลใหเกิดการขยายตัวของผูประกอบธุรกิจขาวอยางไร

กลุมแรก เปนกลุมโรงสีซึ่งเปนผูประกอบการที่เกี่ยวของกับผลผลิตขาวทั้งในสวนของ
โรงสีทองถิ่นและโรงสีรวมระดับจังหวัด เปนกลุมทุนและแหลงทุนที่มีอิทธิผลตอเกษตรกร บทบาทที่
สําคัญของกลุมโรงสี คือ การแปรรูปผลผลิตขาวเปลือกที่ไดจากเกษตรกรและพอคาคนกลางที่ได
รวบรวมมาขายใหอีกตอหนึ่ง  การทําหนาที่เปนพอคาคนกลางในการสงออกขาว ทั้งขายสงและ
ขายปลีก การเปนแหลงขอมูลดานราคาการซื้อขายขาวในตลาดกรุงเทพฯ แกพอคาคนกลางในการ
ตัดสินใจกําหนดราคาซื้อขาวเปลือกของเกษตรกร และการเปนแหลงเงินทุนนอกระบบที่สัมพันธ
โดยตรงกับกลุมเกษตรกร

กลุมที่สอง กลุมที่ดําเนินการจัดจําหนายและบริการเครื่องมืออุปกรณการเกษตรรวมทั้ง
ปุยเคมี  ยาปราบศัตรูพืช การจะขายสินคาประเภทนี้ได ในระยะแรกรัฐตองสงเสริมใหเกษตรกร
เห็นประโยชนจากการลงทุนซื้อปจจัยการผลิตจําพวกนี้วาเมื่อนําไปใชแลวจะไดผลผลิตเพิ่มข้ึน 
เมื่อความสนใจของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นก็จะทําใหรานคาขายสินคาได

กลุมที่สาม กลุมที่ดําเนินการเกี่ยวกับการขนสง  ตัวอยางกลุมธุรกิจการขนสงในจังหวัด
สุรินทร บทบาทของการขนสงทางถนนของจังหวัดสุรินทร จะขนสงสินคาดานเกษตรเปนหลัก ได
แก ขาวเปลือก ขาวสาร ปอ นุน สัตวบก ไมแปรรูป สุราผสม ซึ่งตลาดของสินคาเหลานี้ไดแก
กรุงเทพมหานคร ยกเวนสุราผสมจะสงไปยังบุรีรัมยแหงเดียว ผูที่มีบทบาทในการสงสินคาคือพอ
คาคนกลางซึ่งเปนเจาของรถบรรทุก ถาหากวาพืชผลมีมากสงไมทันกับความตองการของตลาด ก็
จะจางบริษัทบรรทุกสาธารณะชวยขนสง87

กลุมผูประกอบการเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมตอการผลิตและการคาขาว 
ที่มีความสัมพันธกับเกษตรกรในฐานะนายทุนนอกระบบ สายสัมพันธนี้อาศัยความสัมพันธสวน
บุคคล รวมถึงในฐานะคูคา  การขยายตัวของกลุมผูประกอบการผลผลิตขาวจะเพิ่มมากขึ้นในระยะ
ตอมา และเปนตัวกลางที่มีสวนกดราคาขาวเปลือกของเกษตรกร

แรงงาน
แรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของกาารผลิตภาคเกษตรกรรม เดิมแรงงานในครัว

เรือนมีจํานวนไมมาก ทําใหการผลิตทําไดแคจํานวนแรงงานครัวเรือนที่มี เมื่อมีการเพิ่มจํานวน
                                                 

87 กระทรวงคมนาคม, กรมการขนสงทางบก, โครงการแยกประเภทสินคาและกําหนดอัตราคาระวาง 
จังหวัดสุรินทร จากการสํารวจครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2517, 4.
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ประชากร แรงงานในครัวเรือนก็เพิ่มมากขึ้น และเปนปจจัยภายในพื้นถิ่นที่ผลักใหมีการเพิ่มผล
ผลิตขาวเพื่อบริโภคใหเพียงพอกับจํานวนประชากร ภายหลังที่เกษตรกรไดเปล่ียนวิถีการผลิตเพื่อ
ขายทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานไปยังพื้นถิ่นอื่นยาวนานกวาเดิม เนื่องจาก บางครั้งเกษตรกรได
ลงทุนซื้อหาปจจัยการผลิตใหมๆ เพื่อใหไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้น แตผลผลิตขายไดไมคุมกับทุนสงผล
ใหเกิดหนี้สิน จึงผลักใหมกีารเคลื่อนยายแรงงานไปทํางานเพื่อหารายไดเสริมใหครัวเรือน ในที่สุด
เกิดปญหาขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงดานแรงงานดังกลาว จะไดกลาว
ในประเด็นตอไป

โครงสรางประชากร การปรับโครงสรางของประชากรประเทศไทย มี 2 ชวงเวลา คือ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เปนตนมา ระยะแรกนั้น เนื่องจาก
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2484 – 2488 ทหารและประชาชนตองเสียชีวิตจํานวนมากจาก
ภาวะสงครามและโรคภัยไขเจ็บหลังสงครามสงบ รัฐมีนโยบายสนับสนุนใหเพิ่มจํานวนประชากร
พรอมทั้งปรับปรุงดานสุขอนามัย โดยการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2485 สงผลดีตอสุข
อนามัยของประชากรทั่วประเทศ ทําใหมีอัตราคนเกิดเพิ่มข้ึน และอัตราคนตายลดลง ระยะที่สอง
จากการสนับสนุนการวางแผนครอบครัวของรัฐ ทําใหการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรมีอัตราสูง
ข้ึนอยางรวดเร็ว จาก 17 ลานคนเปน 34 ลานคนในชวงเวลา 23 ป พ.ศ. 2490 – 2513 รัฐจึงไดวาง
แผนครอบครัวขึ้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2513  จากความกาวหนาทางดานการแพทยและ
การสาธารณสุข ทําใหประชากรวัยเด็กอายุ 0 – 14 ป มีจํานวนนอยลง ขณะที่ประชากรสูงอายุหรือ
ผูที่อายุ 60 ปข้ึนไปตามเกณฑขององคการสหประชาชาติซึ่งตรงกับวัยเกษียณอายุการทํางานของ
คนไทย มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชนนี้ทําใหโครงสรางอายุของประชากรเปลี่ยนไป88

ขณะที่ชวงอายุ 0 – 14 ลดลง ชวงอายุระหวาง 15 – 59 ซึ่งเปนชวงของแรงงานเปนกลุมชวงเวลาที่
มีจํานวนมากที่สุด

การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากร 
สัมพันธกับปจจัยการผลิต 2 สวน คือ ที่ดิน และ แรงงาน กลาวคือ ในระยะของการเพิ่มข้ึนของ
จํานวนประชากร ทําใหที่ดินที่ถือครองแตเดิมที่ปลอยไวเปนพื้นที่ปา พื้นที่เลี้ยงสัตว ถูกนํามาใช
เปนที่เพาะปลูกมากขึ้น  เนื่องจากครัวเรือนมีแรงงานที่จะชวยขยายที่ดินเพาะปลูกได การเพิ่มข้ึน
ของประชากรในแตละครัวเรือนทําใหการใชประโยชนจากที่ถือครองเพื่อทําการผลิตเพิ่มมากขึ้น 
                                                 

88 จันทนา รณฤทธิวิชัย  และ วิไลวรรณ ทองเจริญ, บรรณาธิการ, หลักการพยาบาลผูสูงอายุ
(กรุงเทพมหานคร : บุญศิริการพิมพ, 2545), 5 - 6.
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และจากจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีมาก ระยะเวลาตอมาเมื่อมีการแบงที่ดินมรดก ครัวเรือนใด
มีสมาชิกมาก ที่ดินที่ครองก็จะถูกแบงใหมีขนาดเล็กลง ผลที่ตามมา คือ การถือครองที่ดินขนาด
เล็กไมคุมตอการลงทุนการผลิต  สวนที่เกี่ยวของกับแรงงาน คือ มีจํานวนแรงงานในภาคเกษตร
กรรมเพิ่มข้ึน

ชวงอายุของประชากร วัยแรงงาน (15 – 59) ใหภาพจํานวนแรงงานในการผลิต และ
การพิจารณากลุมคนที่อพยพแรงงานไปทํางานนอกภาคเกษตรกรรม ไมนับรวมที่สวนหนึ่งกําลัง
ศึกษาเลาเรียน บางหมูบานในลุมน้ํามูลตอนกลาง ถือวาวัยแรงงาน อาจนับต้ังแตเรียนจบการ
ศึกษาภาคบังคับ คือ ประถมศึกษาปที่ 6 อายุประมาณ 13 ป ก็ถือเปนแรงงานได
(ดูแผนภูมิ 2)
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จากขอมูลในป พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2524 ตามแผนภูมิที่ 2 จํานวนประชากรในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย  สุรินทร และศรีสะเกษ  มีอัตราการเพิ่มข้ึนทุกป กลาวคือ ป พ.ศ. 2503 จังหวัด
บุรีรัมย มีประชากร 584,000 คน จังหวัดสุรินทร มีประชากร 582,000 คน จังหวัดศรีสะเกษมี
ประชากร 601,000 คน89 เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรเมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ในป 
พ.ศ. 2524 จังหวัดบุรีรัมยมีประชากร 1,160,402 คน เพิ่มข้ึน 576,402 คน จังหวัดสุรินทรมีประชา
กร 1,064,680 คน เพิ่มข้ึน 482,680 คน และจังหวัดศรีสะเกษมีประชากร 1,103,239 คน เพิ่มข้ึน 
502,239 คน เมื่อเปรียบเทียบความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่ของแตละจังหวัด ไดคาเทากับ 
112 คนตอตารางกิโลเมตร  131 คนตอตารางกิโลเมตร และ 125  คนตอตารางกิโลเมตร ตาม
ลําดับ90

การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร มีนัยสําคัญตอการเพิ่มของจํานวนแรงงานในภาค
เกษตรกรรม ขณะเดียวกันความตองการขาวเพื่อใชบริโภคก็เพิ่มข้ึนดวย ชวงเวลาของการศึกษา 
ตั้งแต พ.ศ. 2500  จนส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 แรงงานที่เพิ่มข้ึนเปนแรงงานในภาคเกษตรกรรม
เปนหลัก  ทั้งนี้พิจารณาจากสาเหตุสามประการ คือ ประการแรก จํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน หาก
แบงเปนประชากรในเขตเทศบาลและประชากรนอกเขตเทศบาล จํานวนประชากรในพื้นที่นอกเขต
เทศบาลซึ่งเปนพื้นที่ทําการผลิตมีมากกวาในเขตเทศบาล ดังนั้น แรงงานสวนใหญเปนแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม

ประการที่สอง เครื่องทุนแรงในการเกษตรประเภทตางๆ มีใชเปนสวนนอย ทั้งนี้
พิจารณาขอมูลสถิติจากรายงานสํามะโนเกษตร 2506 และ 2521 การใชกําลังงานในที่ถือครอง
โดยเฉลี่ยเปนแรงงานสัตว ในสัดสวนกวารอยละ 90 รองลงมาไดแก แรงงานคน ในขณะที่การใช
เครื่องทุนแรงมีสัดสวนประมาณรอยละ191 ดังนั้น แรงงานคนจึงเปนแรงงานหลักของการผลิต

                                                 
89 สํามะโนประชากร 2503 อางถึงใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรมการขาว, รายงานสรุปผล

การทํานาประจําป พ.ศ. 2503 (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.)
90วิไล วงศสืบชาติ, ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน และมยุรี นกยูงทอง, ประชากรของประเทศไทย สถิติ

ในชวง 25 ป (พ.ศ. 2511 – 2535) (กรุงเทพมหานคร : สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2536).

91ผูศึกษาไดใหคาเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบขอมูลการใชแรงงานในที่ถือครองจากรายงานสํามะโน
เกษตรป 2506 และ 2521 คาเฉลี่ยที่ไดจึงเปนการประมาณการ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคนไดจาก
แหลงขอมูลที่ไดกลาวอางอิงไว
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และ ประการที่สาม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการคาใน
เขตเมืองมีไมมากทําใหการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขาสูภาคอื่นๆเปนลักษณะของ
การอพยพชั่วคราวหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ดังนั้น การอธิบายถึงปจจัยแรงงานในการผลิตในลุมน้ํามูล
ตอนกลางในลําดับตอไป   ผูศึกษาจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจากทั้งสามสาเหตุขางตน

การอพยพแรงงาน ปญหาการอพยพแรงงาน เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ผลิตที่ผลผลิตจะไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยธรรมชาติเปนสําคัญ นอกจากนี้ผลผลิตจะขายได
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับกลไกตลาดเปนตัวกําหนด ดังนั้นหากกระบวนการผลิตขาวไดรับความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ ทําใหผลผลิตที่ไดอาจจะนอยขายไดไมไดเงินมากพอกับตนทุนการผลิตที่ไดจาย
ไป ทางออกคือ จะอพยพไปทํางานนอกภาคเกษตรเพื่อหารายไดมาใชจายในครัวเรือน สวนหนึ่ง
เพื่อเปนเงินทุนสําหรับการผลิตในปเพาะปลูกตอไป  

ตัวอยาง  กรณีบานสําโรง เกิดภาวะฝนแลวในชวง 2499 – 2500 และ 2514 – 2516 
ทําใหมีการอพยพแรงงานไปกรุงเทพฯ ป 2505 อพยพไป 10 คน ป 2510 อพยพไปอีกประมาณ 20 
คน การอพยพเขากรุงเทพฯ จะเดินทางหลังจากทํานาแลว และเปนการอพยพชั่วคราว เมื่อถึงหนา
นาก็กลับมาทํานา การอพยพแรงงานนี้ ชวยใหมีรายไดเขาครัวเรือน และทําใหที่นาไมหลุดไปสูมือ
นายทุน  ชวงป 2505 – 2510 รายไดของบานสําโรง คือ รายไดหลักจากขายขาว และไดจากการ
ขายแรงงาน  ป 2516 ทางการไดเขามารังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดให แตที่ของชาวนาอยูในมือของ
นายทุน จึงตองวิ่งเตนหาเงิน การอพยพเขากรุงเทพฯ ตองใชเวลานานทางออกคือ ไปยืมจากนาย
ทุนคนอื่นๆ อีกตอหนึ่ง เมื่อไดโฉนดแลวบางคนก็นําไปจํานองอีกตอหนึ่ง เพื่อจะไดเงินมาใชหนี้ 92

ผลผลิตรวมและผลผลิตตอไร
ผลผลิตขาวในลุมน้ํามูลตอนกลาง กอน พ.ศ. 2500 โดยมากขึ้นอยูกับ ปจจัยทางธรรม

ชาติเปนหลัก คือ ปริมาณน้ําฝน และคุณภาพของดิน หลัง พ.ศ. 2500 ปจจัยธรรมชาติยังเปน
ปจจัยในการกําหนดผลผลิตที่สําคัญ  นอกนั้นยังขึ้นอยูกับ ขนาดการถือครองที่ดิน และที่สําคัญ 
คือ ปจจัยการผลิตที่เพิ่มข้ึน คือ ปุยเคมี  พันธุขาว และยาฆาแมลง เปนตน

                                                 
92 บัญชร แกวสอง  บุษบา จันทรผอง ชัยยง ขามรัตน และ มงคล ดานธานินนทร, รายงานการวิจัย

เร่ือง ศักยภาพชุมชนหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร,  23.
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แมตั้งแต  พ.ศ. 2500 รัฐมีนโยบายกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทแหลงน้ําเพื่อ
ใชในการผลิต แตก็ไมไดเอื้อประโยชนใหแกการผลิตนัก การชลประทานยังไมกระจายทั่วถึงทุกพื้น
ที่ เห็นไดจาก บางหมูบานในลุมน้ํามูลตอนกลาง เชน บานอาหวด บานมวงใต บานไพรขลา ยังไม
มีหมูบานใดไดรับน้ําจากระบบชลประทานของรัฐเพื่อใชเพาะปลูก ทุกหมูบานยังคงอาศัยน้ําฝนใน
การเพาะปลูก  ปญหาน้ําที่พบ คือ ขาดน้ํา หรือฝนแลง  ทุกหมูบานพบปญหาเรื่องน้ําแลงมาโดย
ตลอด  กรณี 3 หมูบานเปนกรณีที่นาสนใจทั้งๆ ที่ตั้งของหมูบานอยูใกลแมน้ํา มีเพียงบานอาหวดที่
มีปญหาเรื่องน้ําทวม อีก 2 หมูบานไมมปีญหาเรือ่งน้าํทวม หมูบานเหลานีไ้มไดใชประโยชนจากแมน้าํ
มลู และสาขาของแมน้าํมลูในการทาํนาเลย ซึง่หลายๆ หมูบานในลุมน้าํมลูตอนกลางกม็ลัีกษณะเชน
เดยีวกนั น้าํปริมาณมหาศาลไดไหลผานดนิแดนทีแ่หงแลงในหลายจงัหวดัของภาคอสีานตอนใตลงสูแม
น้าํโขงตลอดทัง้ปมาเปนเวลาชานาน ประโยชนทีไ่ดจากแมน้าํมลูและสาขาสวนใหญใชน้าํเพือ่เลีย้งสัตว
จบัปลา ปลูกผกั93

ผลผลิตรวมหลังการเก็บเกี่ยว สัมพันธกับรูปแบบการผลิตขาววามีรูปแบบการผลิตขาว
แบบใด เปนการขยายพื้นที่ผลิตหรือเกิดจากการใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ แตถา
พิจารณาจากการเพิ่มข้ึนของเนื้อที่การปลูกขาวรวม อาจจะอนุมานไดวา ผลผลิตที่ไดเกิดจากการ
ขยายพื้นที่ในการผลิตเปนสําคัญ

การถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สวนใหญแลวเปนการถือครองที่นา  อัตราสวนที่นา
ที่ถือครองใน 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย  สุรินทร และศรีสะเกษ  ป 2524 94 คิดเปนรอยละ 47.9  55.9 
และ 48.6 ของพื้นที่แตละจังหวัด ตามลําดับ ในจํานวนที่นาที่ถือครองของแตละจังหวัด ไมได
หมายความวาจะใชประโยชนในการผลิตทั้งหมด ในขณะเดียวกัน ในจํานวนเนื้อที่ที่ใชปลูกขาว
ตองหักลบเนื้อที่นาที่เสียหายจากเหตุตางๆ ไมวาจะเปน โรค  แมลง  ภัยแลง น้ําทวม  พื้นที่นาของ 
3 จังหวัดจะปลูกขาวเจาเปนหลัก เนื่องจากขาวเจาเปนอาหารหลักของคนในพื้นถิ่น การขยายตัว
ของพื้นที่นาที่ใชในการปลูกขาวจะเพิ่มมากขึ้นในระยะตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา  และสัดสวน
ของพื้นที่นาขาวเจายังคงมีมากกวาพื้นที่นาขาวเหนียวอยางเห็นไดชัด

                                                 
93 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ

วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน , 218.
94กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, การใชที่ดินเพื่อการเกษตรของ

ประเทศไทย ป 2534 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.)
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จากแผนภูมิที่ 3 พื้นที่ผลิตขาวรวมของทั้ง 3 จังหวัด และพื้นที่ผลิตขาวเจา เปนไปใน
ลักษณะเดียวกัน คือ มีการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ผลิต ในปเพาะปลูก 2503 / 04 เนื้อที่รวมปลูกขาวมี
จํานวน 3,089,225 ไร แยกเปนพื้นที่นาขาวเจา 2,267,268 ไร และพื้นที่นาขาวเหนียว 821, 957 ไร 
ถึงปเพาะปลูก 2524 / 25 เนื้อที่ปลูกขาวรวมมีจํานวน 7,199,953 ไร  แยกเปนพื้นที่นาขาวเจา 
6,123,956 ไร  และพื้นที่นาขาวเหนียว 1,075,997 ไร  จํานวนเนื้อที่ปลูกขาวเพิ่มข้ึน 4,110,728 ไร 
พื้นที่ขาวเจาเพิ่ม 3,856,688 ไร  พื้นที่ขาวเหนียวเพิ่ม 254,040 ไร  พื้นที่ปลูกขาวเจาคิดเปนรอยละ
94 ของเนื้อที่ปลูกขาวทั้งหมด ขณะที่พื้นที่ขาวเหนียวมีเพียงรอยละ 4  การเพิ่มข้ึนของพื้นที่การ
ผลิตขาวจะสัมพันธกับการเพิ่มข้ึนของการถือครองที่นา  จากพื้นที่การปลูกขาวใน 3 จังหวัด ผล
ผลิตที่ไดรวมขาวเจาและขาวเหนียว  ตามตารางที่ 11

ตารางที่ 14 ผลผลิตรวมขาวเปลือก และผลผลิตตอไร รายจังหวัด ปเพาะปลูก 2506/07 – 
2524/25

ปเพาะปลูก 2506/07 ปเพาะปลูก 2508/09 ปเพาะปลูก 2516/17 ปเพาะปลูก 2524/25
จังหวัด ผลรวม

(ตัน)
กก. / ไร ผลรวม

(ตัน)
กก. /ไร ผลรวม

(ตัน)
กก. / ไร ผลรวม

(ตัน)
กก. / ไร

บุรีรัมย 195,398 210 58,536 166 443,000 203 566,352 227
สุรินทร 180,422 156 86,555 112 300,760 187 550,548 215
ศรีสะเกษ 171,230 133 137,870 131 225,000 200 421,553 197
รวม 547,050 166 282,961 136 968,760 197 1,538,453 214

ที่มา  : กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานสรุปผลการทํานาประจําป พ.ศ. 2506 (พระนคร : 
กรมการขาว, 2509) ; กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานสรุปผลการทํานาประจําป พ.ศ. 
2508 (พระนคร : กรมการขาว, 2511) ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร , รายงานผลการสํารวจเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตขาวนาป ปเพาะปลูก 2516 /17 (ม.ป.
ท., ม.ป.ป.) ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, รายงานผลการสํารวจ
เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตขาวนาป  ปเพาะปลูก 2524 / 25 (ม.ป.ท., 2525).

ผลผลิตภายหลังจากเก็บเกี่ยวแลวจะไมไดครบตามจํานวนเนื้อที่นาที่ทําการเพาะปลูก
ขาว เพราะเนื้อที่นาบางสวนจะเสียหายไปในระหวางการเพาะปลูก สาเหตุที่สําคัญ โดยมากเปน
สาเหตุจากธรรมชาติ เชน น้ําทวม ฝนแลง โรคแมลง และสัตว นับเปนปญหาที่รัฐจะตองเขามา   
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แกไขเพื่อใหชาวนาไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้น แนวทางแกไข เชน การจัดระบบชลประทานเพื่อใหมีน้ํา
เพียงพอในการหลอเลี้ยงตนขาว  วิจัยโรคของขาวและพันธุขาวใหทนตอโรค เปนตน เปาหมายของ
รัฐ คือ การลดเนื้อที่นาที่เสียหายลงซึ่งมีสวนทําใหผลผลิตรวมเพิ่มข้ึน

ผลผลิตจะดีหรือไม ข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝน และสภาพดิน หากฝนแลง ดินไมดี ผล
ผลิตที่ไดตอไรจะต่ํา ดังนั้นเมื่อรัฐสงเสริมใหใชปุยและยาฆาแมลงเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น การสง
เสริมของรัฐสอดคลองกับความตองการแนวทางแกไขขอจํากัดทางภูมิศาสตรดังกลาว ทําใหการรับ
ปุยและยาฆาแมลงซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่ไมคุนเคยเปนไปอยางรวดเร็ว และเมื่อเทียบผลผลิต
กอนการใชปุยเคมี ที่นา 30 ไร ผลิตขาวได 7 เกวียน หรือเฉลี่ยประมาณ 17 ถังตอไร หรือที่นา 60
ไร ไดผลผลิตประมาณ 10 – 13 เกวียน  ผลผลิตที่ได เพิ่มเปน 30 – 36 ถังตอไร เกษตรกรหันไปใช
ยาปราบศัตรูพืช ปุยและขาวพันธุใหม ในปริมาณที่เพิ่มข้ึน95

การเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิต เชน พันธุขาว ปุย ยาฆาแมลง เครื่องทุนแรง เปนสิ่งบง
ชี้ไดวา พื้นที่ใดในลุมน้ํามูลตอนกลางที่ไดเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิตดังกลาว นั่นหมายถึง 
เกษตรกรไดเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อขายแลว การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรไมไดมีลักษณะการ
รับทันทีทันใด ตองอาศัยเวลาในการปรับเปลี่ยนปจจัยการผลิตตัวใหม ซึ่งแตละพื้นที่ใชเวลาไม
เหมือนกัน และเพื่อเปาหมายการผลิตเพื่อขาย ทําใหตองลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งทายที่สุดแลว 
จะเปนที่มาของการเกิดหนี้ของเกษตรกร

การแบงผลผลิต เปาหมายการผลิตเปลี่ยนจากยังชีพเพื่อขาย สงผลใหเกษตรกรลุม
น้ํามูลตอนกลางบางสวนไดเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อขายแลว จากเดิมผลผลที่ไดภายหลังจาก
บริโภคแลว สวนที่เหลือบางครั้งก็นําไปขาย หรือแลกเปลี่ยนกับสินคาทองถิ่นอื่นๆ การแบงผลผลิต
เกษตรกรจะแบงผลผลิตที่ไดเปน 4 สวน ไดแก บริโภคภายในครัวเรือน  ทําพันธุปลูก ใชหนี้คืน     
ในรูปขาวเปลือกและแบงไวขาย  การวัดปริมาณการแบงผลผลิตของเกษตรกรเปนเรื่องที่ยาก เนื่อง
จากเกษตรกรแตละครัวเรือนมีการแบงผลผลิตในสัดสวนที่ตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ ประการแรก 
ลักษณะการถือครองที่นา เกี่ยวพันกับภาระหนี้สินที่อาจจะตองใชคืนในรูปของเงินสดหรือไมก็ผล
ผลิต รวมถึงคาเชานา ประการที่สอง ขนาดการถือครองเทียบกับจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาด
การถือครองที่มีนั้นใหผลผลิตขาวในปริมาณเทาใด และมีเพียงพอแกการบริโภคในครัวเรือนหรือไม  
เกษตรกรผลิตขาวเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงทางดานอาหาร ดังนั้น การแบงผลผลิตตองกัน
                                                 

95 บัญชร แกวสอง  บุษบา จันทรผอง ชัยยง ขามรัตน และ มงคล ดานธานินนทร, รายงานการวิจัย
เร่ือง ศักยภาพชุมชนหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร,  23 – 24.
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ไวเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนเปนอันดับแรก แตทั้งนี้ทั้งนั้น การแบงผลผลิตขึ้นอยูกับเงื่อนไข
เฉพาะของแตละครัวเรือน เปนตนวา กรณีกลุมเกษตรกรที่เปนผูเชาที่ดิน หรือไมก็มีขนาดการถือ
ครองขนาดเล็ก ผลผลิตที่ไดอาจจะเก็บไวบริโภคภายในครัวเรือนอยางเดียว หรือไมก็จะขายทั้ง
หมดเพื่อซ้ือขาวสาร  ประการที่สาม ผลผลิตที่ได ผลผลิตในแตละปจะมีไมเทากัน ข้ึนอยูกับวาเนื้อ
ที่เก็บเกี่ยวมีปริมาณเทาใด อาจกลาวไดวา ผลผลิตที่ไดหลังจากการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะแบงไว
เพื่อใชภายในครัวเรือน และขาย

กรณีผลผลิตที่แบงขาย มีนัยสําคัญ 2 ประการ ไดแก  ประการแรก วิธีการเพิ่มผลผลิต
ของเกษตรกรเพื่อใหไดผลผลิตเหลือจากใชภายในครัวเรือนเพื่อนํามาขาย เปนไปในรูปแบบใด
ขยายพื้นที่ หรือเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น  ประการที่สอง  รายไดที่หักลบจากตนทุนการผลิต จะ
เปนตัวชี้วัดไดวาเกษตรกรขายขาวเปลือกไดกําไรหรือขาดทุน และเมื่อนํารายไดและรายจายภาย
ในครัวเรือนมาเทียบกันแลวผลตางที่เกิดขึ้นเปนไปในภาวะการกอหนี้เพิ่มข้ึนหรือหักลบหนี้สินเดิม 
ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหในลําดับตอไป

นอกจากนี้ เกษตรกรบางพื้นที่ในลุมน้ํามูลตอนกลาง เมื่อไดผลผลิตแลวจะแบงไวเพื่อ
เปนดอกเบี้ยหรือคาเชาที่ดินสําหรับนายทุนที่ดิน ที่ดินขายฝาก และที่ดินจํานอง  สวนที่เปนการใช
คืนแทนเงินหรือส่ิงของที่กูมาในระหวางป และ สวนที่หลือ ไวใชบริโภค บางทีเมื่อหักลบที่ตองใชหนี้
แลว เหลือขาวเพียงครัวเรือนละ 1 – 2 กระสอบซึ่งไมพอแกการบริโภค ทําใหตองไปกูขาวมากิน
ใหม ซึ่งตองเสียดอกเบี้ยอีก การจายขาวแทนเงินวนเวียนอยูเชนนี้ สงผลใหที่ดินหลุดมือจากชาว
บานไปเรื่อยๆ หนี้สินเกิดจากการกูขาวมากินนําไปสูการสูญเสียที่ดินทํากิน96

ตนทุนการผลิต การพิจารณาตนทุนการผลิตมีนัยสําคัญ เพราะเกี่ยวโยงถึงผลผลิต
ของเกษตรกร การที่ผลผลิตตอไรต่ํา สามารถตรวจสอบวาเกษตรกรไดลงทุนในการจัดซื้อปจจัยการ
ผลิตที่จําเปนมากนอยเพียงใด  หากรายจายในการจัดซื้อปจจัยการผลิต จําพวกเมล็ดพันธุ  ปุย ยา
ฆาแมลง มีนอยสงผลใหผลผลิตที่ไดต่ํา นอกจากนี้ ตนทุนการผลิตในครัวเรือนของเกษตรกร ยัง
สัมพันธกับขนาดและลักษณะการถือครองที่ดิน  การจะลงทุนในการผลิต เกษตรกรตองคํานวณวา
ผลที่ไดจะคุมกับการลงทุนหรือไม และมีความเสี่ยงตอการลงทุนมากแคไหน ในขณะเดียวกัน การ
เพิ่มหรือลดของตนทุนการผลิตในรายการตางๆ เปนตัวชี้ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตขาว ทั้งในดานการถือครองที่ดิน แรงงาน ปจจัยการผลิต พวก ปุยเคมี  ยาฆา
                                                 

96 บัญชร แกวสอง  บุษบา จันทรผอง ชัยยง ขามรัตน และ มงคล ดานธานินนทร, รายงานการวิจัย
เร่ือง ศักยภาพชุมชนหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร,  26.
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แมลง เมล็ดพันธุ เปนตน กลาวโดยสรุป ทุนและการครอบครองปจจัยการผลิตสงผลใหประสิทธิ
ภาพการผลิตเพิ่มสูงและทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน  และความแตกตางในสวนนี้ใชเปนตัวชี้วัดความ
แตกตางของเกษตรกร

ตารางที่ 15 ตนทุนการผลิตขาวเปลือก97 จําแนกตามองคประกอบของตนทุน
2505/06 2509/10 2516/17 2521/22

รายการ เงินสด ไมเงินสด เงินสด ไมเงินสด เงินสด ไมเงินสด เงินสด ไมเงินสด
-คาแรงงาน 43 532 88 587 67.16 663.22 44.29 338.51
คน 42 371 81 418 - - 31.29 223
สัตว - 161 - 169 - - 1.89 112.21
เครื่องจักร - - - - - - 11.11 3.30
เ ค รื่ อ ง จัก รและ
สัตว

1 - 7 - - - - -

-คาวัสดุ 41 37 22 9 - - 27.46 14.23
คาเมล็ดพันธุ - 37 - 9 - - 0.71 13.68
คาปุย 4 - 21 - 40.43 - 24.06 0.11
*ปุยหมัก - - - - - - - -
*ปุยเคมี 4 - 21 - - - 24.06 0.11
คายาปราบศัตรู
พืช

0.1 - 1 - 1.50 - 0.44 0.44

ค าอุ ปกรณ การ
เกษตร

- - - - - - 2.25 -

-คาอื่นๆ 16.4 309 38 222 - - 4.09 132.31
คาใชที่ดิน - 261 - 175 - - 2.42 103.49
คาเชาที่ดิน 6 - 4 - 26.27 311.72 - -
คาภาษีที่ดิน 3 - 7 - 8.56 48.66 - -
คาดอกเบี้ยเงินกู
มาใชในการผลิต
ขาว

2 4 17 - 18.55 - - -

ค า ซ อ ม แ ซ ม
อุ ป ก ร ณ ก า ร
เกษตร

- - - - - - 1.67 -

                                                 
97 ตนทุนการผลิตขาวปเพาะปลูก 2505/2506 – 2516/17 เปนตนทุนการผลิตขาวเปลือกตอเกวียน  

2521/22 เปนตนทุนการผลิตขาวเปลือกตอไร
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ตารางที่ 15  (ตอ)ตนทุนการผลิตขาวเปลือก98 จําแนกตามองคประกอบของตนทุน

2505/06 2509/10 2516/17 2521/22
รายการ เงินสด ไมเงินสด เงินสด ไมเงินสด เงินสด ไมเงินสด เงินสด ไมเงินสด

คาเสื่อมราคาของ
อุปกรณ

- 44 - - - 57.23 - 11.77

คาเสียโอกาสของ
เงินทุน

- - - - - - - 17.05

คาใชจายอื่นๆ 5.4 - 10 - 22.56 - - -
รวม 63.5 878 148 818 185.03 1,080.83 75.84 485.05

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, รายงานผลสํารวจตนทุนการผลิตขาวเปลือก 
ป 2509 – 2510 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2510) ; สํานกั
งานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแหงชาต ิ , รายงานผลการสาํรวจตนทนุการผลติขาวเปลอืก ปเพาะปลกู 
2516 / 17 (ม.ป.ท., ม.ป.ท.)   ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ , สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร ,ตนทุน
การผลิตขาวนาป ปเพาะปลูก 2521 / 22 (ม.ป.ท., 2523).

ตารางที่ 15 เปนการแจงรายละเอียดตนทุนในการผลิตขาว ถึงแมจะเปนคาเฉลี่ยเปน
รายภาค แตก็อนุมานไดวาในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางมีตนทุนการผลิตในแนวโนมใกลเคียงคา
เฉล่ียทั้งภาค ทั้งนี้เนื่องจากตนทุนการผลิตขาวคํานวณจากวิธีการทํานาดํา ซึ่งรอยละ 90 ของทุก
พื้นที่นาของภาคอีสานทํานาดํา ตนทุนการผลิตขาว แบงเปนสวนที่จายเปนเงินสด  และรายจายที่
คํานวณขึ้น ในสวนหลังเปนการคํานวณจากการใชปจจัยการผลิตในครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับ
ราคาที่ตองจายจริงเปนเงินสด  ในการเปลี่ยนแปลงตนทุนการผลิต จากปเพาะปลูก 2505/06 จน
ถึง 2521 /22 99 เห็นแนวโนมตนทุนการผลิตขาวเพิ่มสูงขึ้นทุกป กลาวคือ ตนทุนการผลิตตอเกวียน
เฉล่ียในปเพาะปลูก 2505/06 เปนเงิน 941.5 บาท ปเพาะปลูก 2509/2510 เปนเงิน 966 บาท ป
                                                 

98 ตนทุนการผลิตขาวปเพาะปลูก 2505/2506 – 2516/17 เปนตนทุนการผลิตขาวเปลือกตอเกวียน  
2521/22 เปนตนทุนการผลิตขาวเปลือกตอไร

99สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, รายงานผลสํารวจตนทุนการผลิตขาวเปลือก ป 
2509 – 2510 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2510) ; สํานกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิแหงชาต ิ , รายงานผลการสาํรวจตนทนุการผลติขาวเปลอืก ปเพาะปลกู 2516 / 17 (ม.ป.ท., ม.ป.ท.) ; 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ , สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร , ตนทุนการผลิตขาวนาป ปเพาะปลูก 2521 / 22         
(ม.ป.ท., 2523).
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เพาะปลูก 2516/17 เปนเงิน 1,265.86 บาท และปเพาะปลูก 2521 /22 ตนทุนการผลิตเพิ่มเปน 
2,967.6 บาท แมตนทุนการผลิตจะเพิ่มข้ึน แตรายจายสวนที่เปนเงินสดยังนอยกวารายจายที่
คํานวณขึ้นมาจากการใชแรงงานคน แรงงานสัตว ของครัวเรือน และสวนของการใชจายในการใช
ซื้อเมล็ดพันธุขาว ปุย ยาฆาแมลงยังมีเปนจํานวนไมมาก

อยางไรก็ตาม การคํานวณผลรายไดจากการขายขาวเปลือก ตองตรวจสอบกับราคา
ขาวเปลือกที่เกษตรกรขาย เทียบกับตนทุนการผลิต  ในโครงสรางการผลิตขาวเกษตรกรในฐานะ  
ผูผลิตขาวยังตองมีความสัมพันธกับกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับผลผลิตขาว ทําใหเกิดรูปแบบความ
สัมพันธภายในกระบวนการผลิตขาวในลุมน้ํามูลตอนกลางจากการติดตอเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด

วิถีการคาขาวในลุมน้ํามูลตอนกลาง

ตลาดคาขาว
ปจจัยดานตลาดมีความสําคัญกับการผลิตเพื่อขาย เนื่องจากผลผลิตที่ไดของเกษตรกร

สวนหนึ่งจะเก็บไวขาย  ตลาดเปนกระบวนการเชื่อมตอกันระหวางเกษตรกรและผูบริโภค  กลุมที่มี
บทบาทสําคัญในการคาขาว ไดแก พอคาคนกลางทั้งในทองถิ่น ในอําเภอหรือจังหวัด  ในกรุงเทพฯ 
โรงสี พอคาสงออก พอคาขายสง พอคาขายปลีก ตลาดคาขาวในลุมน้ํามูลตอนกลาง แบงไดเปน 3 
ประเภท ไดแก ตลาดภายในทองถิ่น  ตลาดรวมในอําเภอ หรือ จังหวัด ตลาดปลายทาง ซึง่สวน
ใหญเปนตลาดในภาคกลางโดยเฉพาะตลาดกรุงเทพฯ

กระบวนการคาขาว
สวนที่เกี่ยวกับตลาดภายในภาคอีสาน แบงไดเปน ตลาดภายในทองถิ่น กลุมที่เกี่ยว

ของ ไดแก เกษตรกรที่ทําการผลิต  พอคาคนกลางในทองถิ่นที่เขามารับซ้ือขาวจากเกษตรกร โรงสี
ในทองถิ่นที่ทําการแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสาร  ตลาดรวมในอําเภอหรือจังหวัด กลุมที่เกี่ยวของ 
ไดแก พอคาคนกลางที่รับซ้ือขาวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรงหรือรับซ้ือจากพอคาคนกลางในทอง
ถิ่นอีกตอหนึ่ง ตลาดการคาขาวภายในภาคอีสาน โรงสีขนาดใหญมีบทบาทสําคัญเนื่องจากเปน
แหลงรวมขาวเปลือกจากที่ตางๆกอนที่จะสงออกนอกจังหวัดหรือภาคอีสาน บางแหงผูประกอบ
การโรงสียังทําหนาที่เปนพอคาคนกลางรับซ้ือขาวเพื่อทําการแปรรูป ขายสง และขายปลีก และเปน
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แหลงแจงราคาขาวใหแกพอคาคนกลางไดทราบเพื่อพอคาคนกลางจะนําไปพิจารณาซื้อ
ขาวเปลือกจากเกษตรกรวาจะซื้อเทาใดใหราคาเทาใด100 

แผนภูมิที่ 4  วิถีคาขาวในภาคอีสาน ในป พ.ศ. 2507
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวง, กองเศรษฐกิจการเกษตร, รายงานการศึกษา เร่ือง ภาวะตลาด
และราคาผลิตผลเกษตรกรรมและปศุสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2507
(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.)

แผนผังการคาขาวภายในภาคอีสานตามแผนภูมิที่ 4 ขางตน มีขอสังเกต ไดแก การ
กระจายผลผลิตขาวของเกษตรกรใหแกพอคาในทองถิ่น โรงสีในทองถิ่น พอคาตลาดรวม และโรงสี
ในตลาดรวม แสดงใหเห็นความสัมพันธดานการคาขาวระหวางเกษตรกรและพอคาคนกลาง และ
เจาของโรงสี ซึ่งกลุมดังกลาวเปนแหลงเงินทุนนอกระบบที่ปลอยเงินกูใหแกเกษตรกร  ประการสอง
การกระจายผลผลิตใหโรงสีทองถิ่นมีเปนสัดสวนที่นอยหากเทียบกับใหกับพอคาคนกลางในทอง
ถิ่นทําใหเกษตรกรเสียเปรียบและขายขาวไดราคาที่แตกตางจากที่พอคาคนกลางขายใหกับโรงสี
                                                 

100 สํานักงานปลัดกระทรวง, กองเศรษฐกิจการเกษตร, รายงานการศึกษา เร่ือง ภาวะตลาดและ
ราคาผลิตผลเกษตรกรรมและปศุสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2507(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 
22.
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ตารางที่ 16 ราคาขายขาวเจาเปลือกของชาวนาภาคอีสาน จากการสํารวจ มิถุนายน 2506 –
พฤษภาคม 2507 101

เดือน เกษตรกรขายใหพอคา (เกวียน /
บาท)

พอคาขายใหโรงสี
(เกวียน / บาท)

ราคาตลาดขาวกรุงเทพฯ
(เกวียน /  บาท)

มิถุนายน 867.29 894.64 1020
กรกฎาคม 897.77 900.73 1089.75
สิงหาคม 910.94 913.23 1070.88
กันยายน 906.88 936.04 1040.63
ตุลาคม 866.04 886.88 1019.00
พฤศจิกายน 813.60 817.81 948.13
ธันวาคม 782.07 794.11 892.19
มกราคม 728.47 732.19 927.50
กุมภาพันธ 730.73 732.03 857.81
มีนาคม 720.69 726.09 791.09
เมษายน 717.38 720.47 822.25
พฤษภาคม 717.29 720.63 817.81
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวง, กองเศรษฐกิจการเกษตร, รายงานการศึกษา เร่ือง ภาวะตลาด
และราคาผลิตผลเกษตรกรรมและปศุสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2507
(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.).

การกาํหนดราคาขายขาวเปลอืก จะเกีย่วของกบัตลาดภายนอก ตลาดกลางกรงุเทพฯ ตลาด
กลางจงัหวดั ลงไปจนถงึพอคาคนกลาง ซึง่จะเปนผูพจิารณาราคาซือ้ขาวเปลอืกจากเกษตรกรจากขอมลู
ของราคาตลาดดงักลาว ลักษณะการกาํหนดราคารบัซ้ือขาวเปลอืกเชนนี ้ ทาํใหเกษตรกรทีเ่ปนผูผลิตขา
วจะขายขาวไดในราคาต่าํกวาราคาทีเ่ปนจรงิ  ตารางที ่ 16 แสดงใหเหน็ราคาขายของแตละเดือนทีม่นียั
สําคญั ไดแก ราคาขาวเปลอืกไมวาจะขายในระดบัใด ถาขายในตนฤดเูกบ็เกีย่วจะขายไดในราคาทีถ่กู 
และราคาขาวเปลือกจะเพิ่มข้ึนภายหลังจากนี้ ราคาขาวเปลือกในสวนที่ เกษตรกรขายให                

                                                 
101 ขอมูลราคาขายขาวเปลือก เปนขอมูลเฉล่ียจากการสํารวจตลาดและราคาขาวเปลือกจังหวัด

นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี และรอยเอ็ด ใน ป พ.ศ. 2507 เหตุ
ที่ผูศึกษานําขอมูลมาอางอิงในประเด็นนี้ เนื่องจาก ทั้ง 3 จังหวัดที่ศึกษา เปนสวนหนึ่งของเครือขายการคาและ
การตลาดที่มีศูนยกลางที่จังหวัดอุบลราชธานี  การจดัตั้งตลาดกลางขายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัด
จะไดรับการสงเสริมภายหลังจากการกําหนดใหกระทรวงพาณิชยเปนกระทรวงหลักในแผนพัฒนาชนบท ชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534)
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พอคาคนกลางจะไดราคานอยกวาที่พอคาคนกลางขายใหโรงสี และโรงสีขายสงใหแกตลาดกลาง
กรุงเทพฯ อยางไรก็ตาม ในการขายขาวเปลือก ตองพิจารณากําไรสุทธิที่หักลบตนทุนการผลิตของ
แตละกลุมอีกดวย รายไดจากการขายขาวจะเปนผลตางระหวางราคาขายและตนทุนการผลิตขาว

ประเด็นตางๆที่นําเสนอไปแลวขางตน ชี้ใหเห็นวานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ 
ทั้งแผนพัฒนาเกษตรกรรมและแผนพัฒนาชนบท ทําใหรัฐเขามามีบทบาทในการลงทุนสราง
สาธารณูปโภคพื้นฐานและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ เปนปจจัยที่
ทําใหเกิดเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตขาวในบางสวนลุมน้ํามูลตอนกลาง ทําใหเกษตรกรตองทําการ
ผลิตขาวใหมากเพื่อใหพอกับการบริโภคและเพื่อขาย ผลจากการขยายทุนเขามายังภาคเกษตร
กรรม ทําใหเกษตรกรมีแหลงทุนที่จะนํามาใชเพื่อจัดซื้อปจจัยการผลิตใหมๆ  ไดแก เมล็ดพันธุ    
ยาฆาแมลง ปุยเคมี เครื่องทุนแรงทางการเกษตร รวมถึงการเชาที่ดินทํากิน เพื่อชวยใหผลผลิต  
เพิ่มข้ึน

การเขามาของทุนนอกจากจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตขาวของเกษตรกรใน
พื้นถิ่นลุมน้ํามูลตอนกลางแลว ยังสงผลใหเกิดกลุมทุนที่ไดประโยชนจากนโยบายการพัฒนาของ
รัฐ โดยเฉพาะผูประกอบการ ในที่นี้หมายถึงผูประกอบกิจการที่เกี่ยวของกับการเกษตรที่ไมใช
หนวยงานของรัฐ  การกอตัวของการทําธุรกิจการเกษตร ผูประกอบกิจการไดใชประโยชนจากการ
ลงทุนพื้นฐานและการใหบริการที่รัฐไดจัดเตรียมให โดยเฉพาะสาธารณูปโภคพื้นฐาน

แมวาการขยายตัวของทุนของรัฐมีสวนชวยใหเกษตรกรมีเงินทุนในการลงทุนเพิ่มผล
ผลิตขาว แตเมื่อเกษตรกรไดเขาสูกระบวนการผลิตขาวเพื่อขาย ทําใหราคาขาวอิงอยูกับกลไก
ตลาดเปนหลัก ส่ิงที่เกิดขึ้นแกเกษตรกร คือ ปญหาเรื่องราคาและการตลาด ตลาดที่รับซื้อผลผลิต
ของเกษตรกรมีจํากัดทําใหเกษตรกรถูกกดราคาผลผลิต พอคาสามารถตั้งราคาผลผลิตดวยตนเอง 
ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวามาตรฐาน นอกจากนี้ ปญหาปจจัยการผลิตอื่น เชนที่ดิน เกิดปญหาดินเสื่อม
คุณภาพ และที่ดินไมสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกไดอีก รวมถึงปญหาที่ดินทํากินมีขนาดเล็กลง
หรือบางสวนก็ไรที่ดินทํากิน สงผลตอผลผลิตที่ไดต่ํา   

ผลที่ตามมา เมื่อราคาที่ไดบางครั้งก็ไมคุมกับการลงทุนการผลิต ทําใหเกิดภาวะหนี้สิน
ในระยะตอไป ปญหาเรื่องที่ดิน และแรงงาน ในลุมน้ํามูลตอนกลาง จะรุนแรงมากขึ้น แนวทางแก
ปญหาของรัฐ คือ การปรับโครงสรางการผลิต และการเนนใหความสําคัญเรื่องตลาดเพื่อใหรองรับ
ทั้งสวนของผลผลิต  การเคลื่อนยายแรงงาน การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะกลาวถึงในบทตอไป
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บทที่ 4

ตลาดกับการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในบทที่ 3 เปนการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ผลิตเพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อขาย แมลุมน้ํามูลตอนกลางจะมีการคาขายขาวมาตั้งแตกอน  พ.ศ. 
2500 แตเปนลักษณะการผลิตแบบที่ใชปจจัยการผลิตดั้งเดิม ซึ่งตางจากหลัง พ.ศ. 2500 ที่การ    
ผลิตขาวจะพึ่งเทคโนโลยีการผลิตมากขึ้นจากการลงทุนของรัฐ และเริ่มเขาสูกระบวนการลงทุนใน
การผลิต ทุนที่เกษตรกรไดใชในการลงทุนผลิตเปนทุนจาก การลงทุนของรัฐ ทั้งสวนสาธารณูปโภค
พื้นฐาน โครงการพัฒนาชนบทของหนวยงานตางๆ ธกส. เงินทุนจากตางประเทศ ซึ่งสงผานหนวย
งานและโครงการพัฒนาของรัฐ ถึงแมการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐในระยะแรกมีเบื้องหลังที่นโยบาย
ความมั่นคงเปนหลัก แตผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐก็ทําใหพื้นที่ลุมน้ํามูล
ตอนกลางไดติดตอและรับความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกไดอยางรวดเร็วขึ้น ทุนเหลานั้นไดสงผล
กระตุนใหเกิดการลงทุนในการผลิต เพื่อเอื้อตอการผลิตขาวเพื่อสงออกของรัฐ ตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 1 เปนตนมา

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 4 สงผลตอการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรม 4 ประการ ได
แก ประการแรก คือ การลงทุนในดานปจจัยการผลิต เชน เมล็ดขาว  ปุยเคมี ยาฆาแมลง เครื่องทุน
แรง ในกลุมเกษตรกรบางสวนที่เขาสูกระบวนการผลิตเพื่อขาย ประการที่สอง จากปจจัยภายในคือ
การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร ทําใหที่ดินที่เดิมมีมากเริ่มไมเพียงพอตอจํานวนประชากรที่เพิ่ม
ข้ึน และ ขนาดการถือครองที่มีขนาดใหญเร่ิมลดนอยลง ตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขณะเดียว
กัน วิธีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมีขอจํากัดเรื่องที่ดิน ที่ไมมีใหขยายตอไปไดอีก และ
จากการใชดินในการปลูกเปนเวลานานทําใหดินเริ่มเสื่อมความอุดมสมบูรณ สงผลใหผลผลิตที่ได
ลดปริมาณลง ประการตอมา ปญหาจากการใหสัมปทานปาไม มีกลุมนายทุนเขาไปตัดไมทําลาย
ปาเปนจํานวนมาก สงผลใหพื้นที่ปาในลุมน้ํามูลตอนกลางถูกทําลาย และสงผลตอระบบนิเวศน 
คือ ปญหาเรื่องน้ํา ซึ่งเปนปญหาหลักของลุมน้ํามูลตอนกลาง ถึงแมจะมีลําน้ําสาขาเปนจํานวน
มาก แตก็ไมไดนํามาใชในการผลิตไดตลอดฤดูกาล เนื่องจากสภาพดินไมอุมน้ํา ทําใหตองอาศัย
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น้ําฝนเปนหลัก เมื่อมีการตัดไมทําใหฝนไมตกตามฤดูกาล ฝนตกลาชาไมทันกับฤดูกาลผลิตขาว 
และแมรัฐจะเขาไปสรางระบบชลประทานแตก็ไมไดชวยแกไขปญหาเรื่องน้ําได  เพราะระบบชล
ประทานไมไดครอบคลุมพื้นที่อยางทั่วถึง  ปญหาที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนปญหาเรื่องดิน ปญหาน้ํา  
ซึ่งเปนขอจํากัดและปญหาเรื้อรังดานปจจัยทางธรรมชาติที่สงผลทําใหผลผลิตขาวลดต่ําลง  
เกษตรกรจึงตองใชปจจัยการผลิตตัวใหมมากข้ึน เพื่อเพิ่มผลผลิตใหพอตอการบริโภคและไวขาย 
นั่นหมายถึง เกษตรกรไดเพิ่มการลงทุนในการผลิตและตกอยูในวงจรของหนี้สิน

ปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตน เปนผลทําใหรัฐกําหนดนโยบายพัฒนาเกษตรกรรมใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5  6 และ 7 โดยมีเปาหมายรวมกันที่ “การปรับโครงสรางการผลิต” โดยการ
เพิ่มผลผลิตตอไรแทนการขยายพื้นที่ผลิต ใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีใหเกิดประโยชน และฟนฟูพื้น
ที่ที่เสื่อมโทรมใหเปนพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มข้ึน  นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญในเรื่องของตลาด 
และราคาสินคาเกษตร ซึ่งเปนผลมาจากการที่เกษตรกรบางสวนในลุมน้ํามูลตอนกลางไดเปลี่ยน
เปาหมายการผลิตเปนผลิตเพื่อขาย ราคาผลผลิตจึงถูกกําหนดจากกลไกของตลาด ที่ไมเพียงแค
ระดับทองถิ่น แตจะสัมพันธกันเปนระบบการคาขาวโลก ที่มีผลสัมพันธกันทั้งในตลาดภายในทอง
ถิ่น ตลาดระดับประเทศ และตลาดระดับโลก

นอกจากนี้ แผนการพัฒนาเกษตรกรรมในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5  6 และ 7 ยังปรับ
แนวคิดแผนพัฒนาชนบทแนวใหม มาใช ทั้งนี้เพื่อใหการแกปญหาเริ่มจากการพิจารณาจากลางสู
บน  (Bottom – Top) และ ลดการทับซอนของหนวยงานตางๆ  การเนนการพัฒนาชนบท มีนัย
แสดงใหเห็นวารัฐไดใหความสําคัญกับพื้นที่ชนบทซึ่งเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร

ประเด็นศึกษาบทนี้ แบงเปน 3 ประเด็น คือ ศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมใน
พื้นที่ 3 จังหวัดที่ศึกษา  โดยแบงประเด็นเปน  แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 5  6 และ 7  เพื่อทําความเขาใจกรอบการพัฒนาของรัฐวาเปนไปในทิศทางใด และ หนวย
งานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชนบท ทั้งหนวยงานของรัฐ และองคกรพัฒนาชนบท (NGOs) ซึ่งมีวิธี
การสรางความสัมพันธกับคนในชนบทแตกตางจากรัฐ และองคกรพัฒนาเอกชนดังกลาวมีบทบาท
สําคัญในฐานะสื่อกลางการแสดงปฏิกิริยาของคนในพื้นถิ่น ประเด็นตอมาศึกษาการปรับโครง
สรางการใชที่ดิน และ ประเด็นสุดทาย ศึกษาการปรับโครงสรางการตลาด ทั้งนี้ สองประเด็นหลัง
เปนผลจากการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นในลุมน้ํามูลตอนกลาง
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แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ศึกษา

แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ศึกษา แบงประเด็นศึกษา เปน 2 
ประเด็น คือ แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 6 และ 7 จะชวยใหเห็น
จุดรวมของการพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งเปนกรอบกําหนดประเด็นศึกษาของบทนี้  และหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาชนบททั้งภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5  6 และ 71

การกําหนดเปาหมายการพัฒนาเกษตรกรรมในแตละแผนพัฒนาฯ นั้น เปนการแก
ปญหาที่เกิดจากการวางแผนพัฒนาฯ ในฉบับที่ผานมา  เชนเดียวกับ การวางแผนพัฒนาเกษตร
กรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 6 และ 7 จะเปนการแกปญหาในแตละแผน แตแนวทางการพัฒนา
เกษตรกรรมรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5  6 และ 7 คือ รัฐไดใหความสําคัญตอการปรับโครงการ
การผลิตภาคเกษตรกรรม โดย เนนเพิ่มผลผลิตตอไรแทนการขยายพื้นที่การผลิตอยางที่เคยปฏิบัติ
มาในแผนพัฒนาฯฉบับกอนๆ  เชื่อมโยงการผลิต การตลาด เขาดวยกันอยางครบวงจร  ประสาน
ความรวมมือจากกระทรวงหนวยงานตางๆ ดวยกันเพื่อใหเกิดการสรางงานในชนบทซึ่งเปนพื้นที่
ผลิตทางเกษตรหลัก และเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
ประโยชนและปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมและมีปญหาดานผลผลิตต่ํา  ทั้งนี้เพื่อเปาหมายคือเพิ่มผล
ผลิตทางการเกษตร และแกปญหาเรื่องรายไดของเกษตรกรเปนสําคัญ  นอกจากแนวการพัฒนา
เกษตรกรรมที่กําหนดจากแผนพัฒนาฯ ของรัฐแลว ในชวงเวลาที่ศึกษาของบทนี้ มีตัวแปรใหมที่
เขามามีสวนสําคัญตอการพัฒนาชนบทในลุมน้ํามูลตอนกลาง ไดแก องคกรพัฒนาชนบท 
(NGOs) นาสนใจวา หนวยงานดังกลาว มีจุดเริ่มตน เปาหมาย วิธีการ และบทบาทอยางไรในพื้นที่
ลุมน้ํามูลตอนกลาง

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชนบท
การพัฒนาชนบทตั้งแต พ.ศ. 2525 มีการเปลี่ยนแปลง 2 ลักษณะ คือ นอกจากภาครัฐ

ไดปรับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทใหม  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ยังเพิ่มบทบาทองคกรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ในการพัฒนาพื้นที่ชนบท ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป

                                                 
1 สรุปสาระแผนพัฒนาเกษตรกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5  6  และ 7 ดูไดที่ภาคผนวก  ค
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การพัฒนาชนบทตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 – 7
ภาพรวมของการพัฒนาชนบทในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-4 การพัฒนาชนบทถูก

มองในลักษณะเปาหมายรอง การกําหนดพื้นที่เปาหมายจึงเนนไปที่พื้นที่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะ
เขตเมืองหรือพื้นที่ชนบทที่มีความพรอม หรือมีฐานะที่อยูในปญหาดานความมั่นคง ทําใหโครงการ
ที่ลงไปไมกระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ อีกทั้งประชาชนเปนเพียงผูรับนโยบายการพัฒนาไมไดมีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาชนบทเพื่อแกปญหาของตนเองในแตละพื้นที่ และขาดการประสานงานใน
แตละระดับ ถึงแมวาจะมีแผนตําบล อําเภอ หรือจังหวัด แตเปนลักษณะแยกกันวางแผนแยกกัน
ปฏิบัติ อาทิ แผนพัฒนาตําบล เปนของกรมพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาอําเภอเปนของกรมการ     
ปกครองและแผนพัฒนาจังหวัดเปนของคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด ทําใหแตละหนวยงานไมได
รับรูการปฏิบัติงานของกันและกัน และไมมีระบบแบบแผนที่ชัดเจน ดังนั้น การวางแผนพัฒนา
ชนบทจึงเปนการวางแผนจากหนวยงานของรัฐและประชาชนไมไดมีสวนรวมหรือแสดงความคิด
เห็นแตอยางไร ทําใหการแกปญหาไมกระจายตัว คงกระจุกอยูเฉพาะบางพื้นที่เทานั้น ดังนั้น การ
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดการพัฒนาชนบทจึงถูกปรับใหมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ไดปรับแนวทางพัฒนาชนบทแนวใหม โดยเนนแกปญหาความ
ยากจนและเสริมสรางความสามารถในการชวยตนเองของคนในชนบท โดยกําหนดพื้นที่พัฒนาที่
แนนอน 288 อําเภอ กิ่งอําเภอ 12,586 หมูบาน ใน 38 จังหวัด ซึ่งหากจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตอง
ปรึกษาจังหวัดกอนทําใหแนใจไดวาแผนที่วางไวจะนําไปใชปฏิบัติไดอยางจริงจัง นอกจากนี้มีการ
ดําเนินการรวมกันของเจาหนาที่ในหมูบานจาก 4 กระทรวงหลัก ไดแก กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกําหนดใหจัดทําแผน
พัฒนาชนบทจังหวัดประจําป เปนแผนในการแกปญหาความยากจน เจ็บ และไมรู เพื่อประสาน
ความตองการของจังหวัดกับความตองการของสวนกลาง และผูที่สนใจสามารถติดตามและ
ประเมินผลงานของรัฐได เพราะทราบแนวากิจกรรมใดที่ไหน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 การพัฒนาชนบทยังคงตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหมากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น กําหนดเปาหมายจากเดิมที่กําหนดพื้นที่แน
นอนตลอดแผนเปลี่ยนเปนการกําหนดปญหาในแตละพื้นที่ที่เผชิญอยูจริงๆ ทําใหพื้นที่เปาหมาย 
12,586 หมูบาน สามารถเปลี่ยนแปลงได อีกทั้ง มีขอมูลในการพัฒนาที่ชัดเจน เชน กชช. 2 ค และ 
จปฐ2 เพื่อกําหนดปญหาและพื้นที่เปาหมาย ซึ่งแนวทางของแผนพัฒนาชนบทฉบับที่ เนนปจจัย
                                                 

2 ขอมูล กชช. 2 ค คือ ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบานที่แสดงสถานภาพทั่วไปของหมูบาน สภาพพื้น
ฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน สุขภาพอนามัย สภาพแรงงาน 
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พื้นฐานทางดานการผลิต และการตลาดในชนบท การเพิ่มการมีสวนรวมขององคกรประชาชนและ
ภาคเอกชนในการพัฒนาชนบท การกระจายรายไดสูประชาชนในชนบท การฟนฟูความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในแผนนี้ไดเพิ่มบทบาทของกระทรวงหลัก ไดแก กระทรวง
อุตสาหกรรม และ ป 2532 เพิ่มกระทรวงพาณิชย

จากการเนนพื้นที่และวางแนวทางพัฒนาชนบทโดยกําหนดกระทรวงหลักลงไปจนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีกระทรวงหลักลงไปยังพื้นที่ 6 กระทรวงดวยกัน แสดงวารัฐไดใหความ
สําคัญตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งการศึกษา การสาธารณสุข และขณะเดียวกันก็ใหความ
สําคัญตอปญหารายไดของประชากร ซึ่งแนวทางที่จะเพิ่มรายไดของชนบท เนนที่ประเด็นสําคัญ 3 
ประเด็นดวยกัน คือ การกระจายการผลิต ทั้งดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในชนบท ทั้งนี้ตอง
คํานึงถึงโอกาสทางการตลาดควบคูไปดวย ดังนั้น การสํารวจแหลงจัดตั้งตลาดกลางในทองถิ่นจึงมี
ความจําเปน นอกจากนี้ ยังเนนการใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมดุลย 
และใหเกิดประโยชนตอการผลิตใหมากที่สุด ประการสุดทาย คือ การใชแผนพัฒนาจังหวัดเปน
เครื่องมือในการกําหนดแนวทางการพัฒนาของจังหวัดประสานกับความรูและนโยบายจากสวน
กลาง และการจัดทําแผนและแนวทางการพัฒนาตองเริ่มจากสภาพแวดลอมทางทรัพยากรและ
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของแตละทองถิ่นเปนสําคัญ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มีวัตถุประสงคหลัก คือ การยกระดับรายไดของคนยากจนใน
ชนบท และกระจายผลการพัฒนาไปสูกลุมเปาหมายที่ยังดอยโอกาสใหทั่วถึง โดยมุงยกระดับ
ความสามารถของคนในชนบท อีกทั้ง ขยายโอกาสทางการผลิต การจางงาน ตลอดจนยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้ง
ใหความสําคัญกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชนบทโดยเฉพาะที่
ดิน แหลงน้ํา และปาไม ในลักษณะการสรางความสมดุลของการพัฒนา

ทั้งนี้ไดเพิ่มกระทรวงหลักอีก 2 กระทรวง คือ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน 
และไดจัดสรรงบเพื่อพัฒนาชนบทในเรื่องเรงดวน เร่ิมต้ังแต ป 2535 ไมต่ํากวา 6,000 ลานบาท 
รวมกับงบฯ การพัฒนาของสภาตําบลที่ไดประจําทุกป อีกทั้งในดานการกระจายรายได ไมไดเนน
พื้นที่หมูบานเปาหมายอยางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และ 6 เนื่องจาก ในหมูบานยังมีครัวเรือนที่มี

                                                                                                                                              
และยาเสพติด จัดเก็บทุกหมูบานในเขตชนบททั่วประเทศ ทุก 2 ป ตั้งแต พ.ศ. 2527 เ ปนตนมา   ขอมูล จปฐ. 
เปนขอมูลความจําเปนพื้นฐาน คือ ขอมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงความจําเปนของคนในครัวเรือนดานตางๆ 
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเอาไววาคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้นๆ อยางไร จัดเก็บ
ทุกครัวเรือนตั้งแต ป พ.ศ. 2533 เปนตนมา
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ฐานะตางกัน เชน ชาวนารวย ชาวนาปานกลาง ชาวนาจน และชาวนารับจาง การกําหนดเปา
หมายการพัฒนาในเขตหมูบานที่ยากจนหรือลาหลังทําใหผลประโยชนมักตกอยูกับกลุมชาวนา
รวยและชาวนาปานกลาง การกระจายการพัฒนาไปในไมถึงคนที่จนที่สุดในประเทศอยางแทจริง 
การกระจายจึงถัวเฉลี่ยไดจํานวนหนึ่งเทานั้น ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 จึงเนนการกระจายราย
ไดโดยกําหนดเปาหมายเปนรายครัวเรือน เนนครัวเรือนเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินของตนเอง และ
ทําการเพิ่มรายไดและการมีงานทําของครัวเรือนกลุมเปาหมาย

จากแนวทางการพัฒนาชนบท ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 – 7 รัฐไดตระหนักวาปญหา
ความยากจนมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาชนบท
ใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมุงกระจายรายไดและยกระดับคุณ
ภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึน ซึ่งมาตรการยกระดับรายไดของเกษตรกรมีหลายมาตรการดวยกัน 
ผูศึกษาไดพิจารณายกตัวอยางมาตรการที่เกี่ยวกับการกระจายรายได ตามเห็นสมควรแกประเด็น
ศึกษาในแตละบท ซึ่งจะนํามาเฉพาะมาตรการที่สงผลปฏิบัติจริงในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง เนน 3 
จังหวัดที่ศึกษาเทานั้น สวนของการศึกษาบทนี้ ผูศึกษานํามาตรการยกระดับราคาพืชผลเกษตรซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของมาตรการรายไดมาใสในประเด็นการปรับโครงสรางการตลาดซึ่งจะกลาวใน
ประเด็นตอไป

โครงการพัฒนาชนบทของหนวยงานรัฐ
โครงการพัฒนาชนบทที่เห็นลงปฏิบัติในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง มีหลายโครงการ เชน 

โครงการสรางงานในชนบท (เร่ิมต้ังแต พ.ศ. 2522) โครงการตามแผนพัฒนาชนบท โครงการยก
ระดับราคาพืชผลเกษตร โครงการฝกอบรมดานพัฒนาบริการ(พบก.) โครงการเผยแพรขาวสาร
ตลาดสูเกษตรกร ของกระทรวงพาณิชย และการใหสินเชื่อตามโครงการตางๆ ของธนาคารเพื่อการ
เกษตรกรและสหกรณการเกษตร เปนตน ซึ่งผูศึกษาจะกลาวถึงเพียง 3 โครงการสุดทาย ทั้งนี้สวน
ของโครงการอื่นๆ จะกลาวแยกในประเด็นที่เกี่ยวของตอไป

โครงการการฝกอบรมดานพัฒนาบริการ (พบก.)  เปนโครงการภายใตความรับผิด
ชอบของกระทรวงพาณิชย ที่มุงใหประชาชนมีความรูเร่ืองเครื่องชั่ง ตวง วัด เพื่อเปนการสงเสริม
ความรูในเชิงพาณิชยใหเกษตรกร ปองกันการถูกโกงจากพอคาคนกลาง ตัวอยาง การดําเนินโครง
การดังกลาวในพื้นที่โครงการอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) ซึ่งดําเนินการมาตั้งแต ป 
พ.ศ. 2519 จนถึงป พ.ศ. 2530 จังหวัดบุรีรัมย มีหมูบานอพป. ทั้งสิ้น 176 หมูบาน ใน 6 อําเภอ คือ 
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อําเภอปะคะ อําเภอหนองกี่ อําเภอประโคนชัย อําเภอบานกรวด อําเภอละหานทราย และอําเภอ
นางรอง ซึ่งสํานักพาณิชยจังหวัด  ศูนยสงเสริมการตลาดสินคาเกษตร เขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา) 
และสํานักงานชั่งตวงวัดเขต 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดเขามามีบทบาทในสวนของการฝกอบรม
ดานพัฒนาบริการ (พบก.) ซึ่งจะเปนความรูเร่ืองตลาด และความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องชั่ง ตวง วัด 
เพื่อเปนการสงเสริมความรูในเชิงพาณิชยใหกับเกษตรกร และยังไดสงเอกสารบริการขาวตลาด
และสารพาณิชยใหหมูบานอพป. เพื่อทราบขาวสารเปนประจํา3

โครงการเผยแพรขาวสารตลาดสูเกษตรกรของกระทรวงพาณิชย การทราบ
ความเคลื่อนไหวของราคาตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจทําการผลิตของเกษตรกร และทําให
สามารถตรวจสอบราคาสินคาเกษตรได ทําใหไมถูกพอคาคนกลางกดราคา อีกทั้งใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจขายสินคาของตนจะมีสวนในจากความจําเปนของขอมูลการตลาด ทําให
กระทรวงพาณิชยมีโครงการเผยแพรขาวสารสูเกษตรกรขึ้นมา ตัวอยางที่ดําเนินการโดยสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดบุรีรัมยนั้น ทางสํานักงานพาณิชยจังหวัดไดเผยแพรขาวสารดานการตลาด โดย
ผานสื่อตางๆ อันไดแก เอกสารและสิ่งพิมพส่ิงสําคัญ ไดแก สารพาณิชย และบริการขาวตลาด สง
ใหอําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ หมูบานอพป. และผูส่ือขาวประจําหมูบานทุกสัปดาห และ การ
กระจายขาว โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดบุรีรัมยทุกสัปดาห

การใหสินเชื่อตามโครงการตางๆ ของธกส. บทบาทของธกส.ยังคงทําหนาที่เปน
แหลงสินเชื่อเพื่อสนับสนุนในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมของรัฐอยางตอเนื่อง ตัวอยาง ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ธกส. ไดใหเงินกูในโครงการพิเศษและโครงการที่มีสวนสนับสนุนโครงการ
อีสานเขียว เชนโครงการสงเสริมการปลูกมะมวงหิมพานตในเขตปฏิรูปที่ดินละหานทราย มีเกษตร
เขารวม 826 มีเนื้อที่ 5,624 จํานวนเงินกู 1,155, 000 บาท โครงการสงเสริมการปลูกมะมวง      
หิมพานตในเขตหมูบานปาไม ในเขตอําเภอละหานทราย และอําเภอปะคํา มีเกษตรเขารวม 285 
คน เนื้อที่ 625 ไร จํานวนเงินกู 827,000 โครงการสงเสริมการปลูกไมผล ไมยืนตน ในเขตอําเภอ
นางรอง หนองกี่ ละหานทราย ปะคํา และสตึก มีเกษตรกร 107 เนื้อที่ 625 จํานวนเงินกู 827,000 
บาท โครงการสงเสริมการผลิตและปรับปรุงพันธุโคเนื้อ ในพื้นที่ทุกอําเภอ 220 เนื้อที่ 1,108 ตัว 
จาํนวนเงินกู 6,424,000 บาท และ โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อแกปญหาฝนแลง ในทุกอําเภอ มี
                                                 

3 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2530 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย
จงัหวดับรีุรัมย, 2531),87.
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เกษตรกร 200 คน เนื้อที่ 200 บอ จํานวนเงินกู 3,367,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,628 คน และ มีเงินกู
ทั้งสิ้น 24,032,000 บาท 4 นอกเหนือจากเงินกูตามโครงการดังกลาวนี้ ยังมีอีกหลายโครงการ
ที่ธกส. เขามามีสวนรวมที่สําคัญ โดยเฉพาะในมาตรการยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่ง
เปนโครงการที่ดําเนินการตอเนื่อง ซึ่งจะไดกลาวถึงในประเด็นตอไป

นอกจากการปรับแนวนโยบายการพัฒนาชนบทใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ โดยเนนการกระจายรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท พื้นที่
ชนบทยังไดรับความสนใจขององคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ซึ่งที่นี่จะกลาวถึงพัฒนาการขององค
กรฯในภาคอีสานโดยสังเขป และตัวอยางการปฏิบัติงานขององคกรฯ ในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง

องคกรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบท(NGOs)
การพัฒนาหมูบานนั้นไมไดเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเพียงทางเดียว ยังมีองคกรที่

กอตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาหรือที่เรียกกันวา องคกรพัฒนาเอกชน(อพช.) (Non Government  
Organizations : NGOs) เกิดขึ้น   รวมตัวกันกอน พ.ศ. 2523 เนื้องานสําคัญ ๆ  คือ งานดานสิทธิ
มนุษยชน  งานพัฒนาชุมชน และงานสังคมสงเคราะหตางๆ  ขณะที่สถานการณความขัดแยงทาง
การเมืองในการตอสูดวยอาวุธ  ไดลดกระแสลงภายใตนโยบาย 66/2523 ของรัฐบาลพล.อ. เปรม  
ติณสูลานนท ทําใหภาวะความเปนประชาธิปไตยมีสูงขึ้น เปดกวางใหมีการวิพากษวิจารณมากข้ึน 
และ อพช. ก็เพิ่มมากขึ้น

แนวความคิดที่อพช. นํามาเปนแนวในการพัฒนาชนบท คือ แนวคิดเศรษฐศาสตรการ
เมือง  ที่มองปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันเปนหลัก  และมองวาการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนสวนหนึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับโครงสราง จึงตองสราง
อํานาจตอรองกับภายนอกใหกับชุมชน  สวนอีกแนวคิดหนึ่งคือ แนวคิดวัฒนธรรม เนนงานทาง
ดานศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี ฮีด 12 คอง 14  การเคารพภูมิปญญาชาวบาน  ความเชื่อในเรื่อง
คําตอบอยูที่หมูบานชุมชนมีความสามารถในการปกปองและเปลี่ยนแปลงตัวเองจากกระแสภาย
นอกที่เขาไปกระทบจนสามารถพึ่งตนเองได  ขอเพียงใหมีการสรางภูมิคุมกันของชุมชนใหเขมแข็ง

 อยางไรก็ตามแนวคิดที่เปนแกนกลางสําคัญแทบทุก อพช.  ก็คือ การสรางองคกร    
ชุมชนเพื่อใหเปนตัวแทนในการวิเคราะหปญหา  แสวงทางเลือกการแกปญหาและการลงมือปฏิบัติ
รวมกับชาวบาน เพื่อสรางชีวิตที่ดีข้ึนกวาเดิมและการพัฒนาความคิดใหเทาทันกระแสภายนอก
                                                 

4 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2531 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย
จงัหวดับรีุรัมย, 2532), 42.
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จุดเดนหรือจุดตางของ อพช. กับสถาบันหรือขบวนการอื่นๆ ก็คือการนํากระแสปญหา
ชาวบานที่เปนจริงจากชุมชนสูสังคม นโยบายรัฐหนวยงานรัฐและเอกชน วิชาการ และ   ส่ือมวลชน
ประการตอมาคือเปนแกนนําและมีสวนรวมในการนําเสนอทางเลือกที่สรางสรรคแกชุมชนและรัฐ
บาล  ทามกลางกระแสการพัฒนาที่ใหความสําคัญนอยตอชาวบานและชุมชนชนบท

ประการที่สามคือทํางานกับชาวบานโดยเนนภูมิปญญา  การเรียนรู  การสรุปบทเรียน
ระหวางชาวบานกับชาวบาน  มคีวามเชื่อมั่นวาชาวบานมีความรูความสามารถขอใหมีโอกาสเรียน
รูขอมูลใหเทาทันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน  ประการที่ส่ี คือ เปนเพื่อนชาวบานอยางจริงใจ  จน
ชาวบานไววางใจ ขณะที่นักการเมืองและกลุมผลประโยชนกลุมอ่ืนๆ มักหากิน หาผลประโยชน
จากชาวบานโดยขูดเลือดจากปู (คนจน) ปลนที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตชนบท ประการที่
หา สรางผูนําและองคกรชุมชนที่มีประชาชนเปนเจาของ  มีสวนรวมเพื่อหาทางเลือกและรวมกลุม
กันแกปญหาตนเอง และประการสุดทายคือ มีการสรุปบทเรียน การทบทวนและการกําหนดยุทธ
ศาสตรเปนระยะๆ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางานใหเหมาะกับสถานการณที่เปนจริงของ
สังคมอีสาน5

สวน อพช. อีสานเริ่มกอต้ังขึ้นในชวงป พ.ศ. 2523 โดยความรวมมือจากองคกร
ระหวางประเทศทั้งที่เปนองคกรระหวางประเทศจากรัฐบาลตางประเทศ  และ อพช. สากลในชวง
ตน  นับเปนชวงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวาง  อพช. กับชุมชนอีสานดวยพื้นฐานความเชื่อวา
กลุมหรือองคกรชาวบานของชุมชนอีสาน มีศักยภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถาน
การณการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งยังไมรุนแรงเทาทุกวันนี้  ดังนั้นกิจกรรมชวงตนๆ จึงมีลักษณะของการ
ปรับกลุมหรือองคกรดั้งเดิมของชาวบานใหสอดคลองกับสถานการณใหม เชน ธนาคารขาว กลุม
หัตถกรรม ฯลฯ  รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขายระหวางกันในระดับตาง ๆ

พัฒนาการของ อพช. ในภูมิภาคตาง ๆ รวมทั้งในอีสานไดเร่ิมแสดงใหเห็นความแตก
ตางของการดําเนินงานระหวางกลุมหรือองคกร  หรือหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการพัฒนาชนบทใน
ชวงตน ทั้งระหวางกลุม หรือ องคกรนอกระบบโครงสรางของราชการและมีความแตกตางเปนอยาง
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานภายใตโครงสรางของระบบราชการ การสะสมประสบการณ
และบทเรียนการทํางานของอพช. ในเครือขายคณะกรรมการประสานงานองคกรเอกชนพัฒนา
ชนบท หรือ กปอพช. ที่เชื่อมั่นในศักยภาพขององคกรชาวบาน  และดวยวิธีการทํางานดวยการมี
สวนรวมอยางเทาเทียมและตอเนื่อง  รวมทั้งการจัดระบบการเชื่อมโยงเปนเครือขายในระดับตาง ๆ 
                                                 

5 คณะกรรมการประสานงานองคกรเอกชนพัฒนาชนบท (กป.อพช.)ภาคอีสาน, NGOs  อีสาน : 
ทางเลือกแหงพลังการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพดี  จํากัด, 2540),21.
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ไดถูกยอมรับมากขึ้นเปนลําดับ  และในป พ.ศ. 2538  เครือขายองคกรสมาชิกของ กปอพช. ไดมี
สวนสําคัญในการเสนอบทเรียนเขารวมการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
8 (พ.ศ. 2540-2544)6

ในระยะแรกๆ ประมาณป พ.ศ. 2524-2527 อพช. เนนการสงเสริมงานพัฒนาดานผูนํา
และองคกรชาวบานเปนหลักกิจกรรมประกอบดวยเชนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา ธนาคาร
ขาว ธนาคารควาย กองทุนรานคาหมูบาน  โรงสีรวม  เปนตน  ตอมาประมาณป พ.ศ. 2527 –
2528 ไดมี อพช. บางหนวยงานที่มีความสนใจงานเทคนิคเฉพาะดาน  เชน สมาคมเทคโนโลยีที่
เหมาะสมศูนยเทคนิควิทยาเพื่อชาวบาน  เปนตน  หนวยงานเหลานี้จะทํางานในลักษณะของการ
คนควา  การวิจัย  การทดลอง  และทดสอบ เทคนิคตาง ๆ ทั้งในประเทศ  และตางประเทศโดย
เฉพาะเทคนิคในทองถิ่น  ใหเกิดความเหมาะสมที่จะนํามาเผยแพร  และสงเสริมใหกับชาวบาน
หรือเกษตรกร  ในภาคอีสานเทคนิคที่ไดมีการเผยแพรและสงเสริมอยางกวางขวางไดแก เทคนิค
เกี่ยวกับน้ํา  และการเกษตรของชาวบาน7

การเลี้ยงปลาในนาขาวเปนกิจกรรมแรกที่นํามาเผยแพรและสงเสริมใหเกษตรกรไดนํา
มาทดลองทําในพื้นที่ของ อพช. ในจังหวัดขอนแกน สุรินทร และรอยเอ็ด นับเปนจุดแรกของการสง
เสริมที่เกิดขึ้นจากความรวมมือของอพช. ที่สงเสริมผูนําและองคกรชาวบานเปนดานหลักกับ อพช.
ที่เผยแพรและสงเสริมงานเทคนิคเฉพาะดานเปนเรื่องหลัก

การเลี้ยงปลาในนาขาวเปนรูปแบบหนึ่งของระบบการเกษตรผสมผสาน  โดยไดแบบ
อยางมาจากการทําเกษตรผสมผสานของ มหาอยู  สุนทรชัย พออาจารยเกื้อ วงคบุญ  แหงบาน
ตระแบก  และพอเชียง  ไทยดี  บานยาง อําเภอศรีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร  ผลงานของการเริ่มตนทํา
การเลี้ยงปลาในนาขาว ทําใหชาวบานมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณมากขึ้นจากปลาที่นํามา
ปลอยเลี้ยงในนา  และผักสวนครัวที่ปลูกตามขอบบอ และคันดิน  สวนรายไดเร่ิมมีความชัดเจน
มากขึ้นในปหลังๆ ของการทํากิจกรรม  รูปแบบการเลี้ยงปลาในนาขาวไดมีการขยายผลการทําไปสู
พื้นที่การทํางานของอพช. จังหวัดอื่นอีกหลายจังหวัด  เชน มหาสารคาม  นครราชสีมา  กาฬสินธุ  
บุรีรัมย อุบลราชธานี เปนตน8

อพช. ภาคอีสานไดเร่ิมขยายตัวจากมูลนิธิพัฒนาอีสาน องคกรชาวบานเพื่อการพัฒนา
ภาคอีสาน มูลนิธิประสานงานความรวมมือเพื่อพัฒนาทุงกุลารองไห กลุมสาธารณสุขมูลฐาน
                                                 

6 เร่ืองเดียวกัน, 12.
7 เร่ืองเดียวกัน, 29.
8 เร่ืองเดียวกัน,30.
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โคราช  ฯลฯ และเกิดโครงการ องคกรขนาดเล็กอีกจํานวนมาก  โดยที่มีสมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน  องคการนานาชาติเพื่อรวมกันพัฒนา  มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย ฯลฯ เปน อพช.
ที่ทํางานสงเคราะห  และการพัฒนาชุมชนเปนหลัก และมีอายุการทํางานมานานกวา

ระยะแรกๆ นอกจากแนวคิดเรื่ององคกรชุมชน ก็เปนเรื่องของการแกปญหาเศรษฐกิจ 
เนื่องจากอพช. เขาไปในชุมชนแบบฝงตัว (อยูกินหลับนอนในชุมชน) ทําการศึกษาชุมชน  วิเคราะห
ชุมชน ทํากิจกรรมรวมกับชุมชนมาก  จึงพบปญหาความยากจน  การขาดแคลนขาว แหลงน้ํา  เงิน 
สําหรับใชจายในชีวิตประจําวัน จึงมีการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก

สถานการณชุมชนภาคอีสานไมดีข้ึน  เมื่อกระแสโลกาภิวัฒน  ที่เนนระบบการแขงขัน
ในความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร  โดยใชดาวเทียม คอมพิวเตอรโทรศัพทมือถือ  โทรสาร  การ
กระจายความเจริญสูภูมิภาค  เกิดภาวะการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ  การแยงชิงปา - ที่ดิน      
สินคาเกษตรราคาตกต่ํา  ปญหามลพิษ  การเปดประตูการคาสูอินโดจีนมีมากข้ึน  ครอบครัวละชุม
ชนเกือบแตกสลายไมไดอยูรวมรองสิทธิชุมชนขึ้นทั่วภาคอีสานควบคูไปกับการทํากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการเกษตร  รวมทั้งเสนอทางเลือกในเรื่องปาชุมชน  วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ  
เกษตรผสมผสาน ฯลฯ9

นอกจากปญหาทรัพยากรธรรมชาติรุนแรงมากขึ้นแลว  ยังมีปญหาโรคเอดส อันเปน
ผลจากแรงงานอีสานที่อพยพไปนอกชุมชนและกลับมาหมูบานสงผลถึงเมียและลูกจนขยายวิกฤต
มากขึ้น  ปญหาชุมชนแออัดที่ขยายตัวเพิ่มข้ึนๆ อยูในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยมลพิษอันตราย
และยาเสพติด  ปญหาเด็กแรรอน  เด็กโสเภณี  เด็กพิการ เด็กติดยา เด็กเปนเอดสเพิ่มข้ึน

กป. อพช. ไดพยายามประสานงานกับภาครัฐและเอกชน  จนเกิดผลงานเดนชัดทาง
นโยบาย  มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 รวมกับสภาพัฒนฯ โดยใช
กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวมจากประชาชนทุกกลุม  การรวมสรางประชาคมจังหวัด  การ
ทําธุรกิจชุมชนรวมกับภาคธุรกิจบางแหง การรวมทํางานกับภาครัฐในเรื่องของการสงเสริมสหกรณ
การเกษตร ปาชุมชน วนเกษตร 10

อยางไรก็ตาม  แมวา อพช. จะมีแนวคิดและบทบาทที่สําคัญตอสังคมไทยและชุมชน
อีสาน  แต อพช. ก็ยังไมสามารถสรางการพึ่งตนเองใหกับชุมชนอีสานได  เนื่องจากกระแสนิกสก็ดี  
กระแสโลกาภิวัฒนก็ดี  ไดนําพาสภาพชีวิตและชุมชนใหเปล่ียนแปลงไปดังที่กลาวขางตนแลวแลว 
อพช.ยังไมสามารถทําใหภูมิคุมกันขององคกรชาวบานเขมแข็งจนสามารถสรางอํานาจตอรองที่
                                                 

9 เร่ืองเดียวกัน, 18-19.
10 เร่ืองเดียวกัน,20.
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เปนจริงไดอยางทั่วถึง  และที่สําคัญตัวของ อพช. ยังมีปญหาความยั่งยืนในแนวคิดและการทํางาน  
อันเปนปญหาสืบเนื่องมาจากความไมมั่นคงทางการเงินในการทํางานและการบริหารจัดการองค
กรที่ยังตองปรับปรุงแกไขตอไป11

  ตอมา กป.อพช. ภาคอีสานไดผลักดันและประสานงานใหเกิดสมัชชาเกษตรกรราย
ยอยภาคอีสาน เปนการรวมกลุมขององคกรประชาชนซึ่งกระจัดกระจายอยูในทองถิ่นตางๆ ทั่ว
ภาคอีสาน  โดยมีเปาหมายสําคัญอันดับแรกคือ  การคัดคานพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแหง
ชาติ  ซึ่งผูนําเกษตรกรมองวา  จะเขาไปทําลายความมั่นคงของเกษตรรายยอย  ซึ่งเปนฐานการ
ผลิตเพื่อการพึ่งตนเองของประชากรสวนใหญของประเทศ

แผนการจัดตั้งสภาการเกษตรแหงชาติของรัฐบาล  คือการผนวกเกษตรกรรายยอยเขา
เปนสวนหนึ่งของหนวยผลิตขนาดใหญ นัยวาเพื่อใหสามารถกําหนดทิศทางและเปาหมายการผลิต
ไดแนนอนเปนรูปธรรม  สามารถสนองความตองการของตลาดในระดับชาติและระดับทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพ แนวนโยบายการผลิตทั้งหมดอยูภายใตการกําหนดของคณะกรรมการสภา
การเกษตรแหงชาติซึ่งประกอบดวย นักธุรกิจ  ซึ่งเปนเจาของทุนอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ  
ขาราชการ  นักวิชาการและตัวแทนเกษตรกร  ที่ทางรัฐบาลเปนฝายจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  แต
แผนการจัดตั้งดังกลาวได รับการตอตานอยางแข็งกราวจากองคกรเกษตรกร21องคกร

หลังจากที่การคัดคานประสบความสําเร็จโดยรัฐบาลภายใตการนําของนายอานันท 
ปนยารชุน  ไดระงับแผนการตั้งสภาการเกษตรแหงชาติแลว  บรรดาแกนนําเกษตรกรซึ่งเรียกตน
เองวา “คณะกรรมการสนับสนุนการรวมตัวของชาวนาภาคอีสาน”  ไดดําเนินการเคลื่อนไหวตอไป
เพื่อแสวงหาทางออกใหแกเกษตรกรรายยอยในกรอบ 3 ประเด็นปญญา  ซึ่งหมักหมมมานานและ
ไมสามารถแกไขได  ประเด็นปญหาตาง ๆ เหลานั้นไดแก

ประเด็นที่หนึ่ง ปญหาอันเนื่องมาจากการดําเนินนโยบายการพัฒนาที่ผิดพลาดของรัฐ
บาลโครงการสี่ประสาน 12 และโครงการสรางเขื่อน

ประเด็นที่สอง ปญหาการขัดแยงเรื่องปาไมและกรรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินทํากินใน
เขตปาสงวนและที่ดินสาธารณะ  รวมทั้งที่ดินที่อยูในการควบคุมดูแลของกรมธนารักษ

ประเด็นที่สาม ปญหาความตกต่ําของราคาพืชผลและสินคาทางการเกษตร เชน 
ขาวเปลือก มันสําปะหลัง และเนื้อหมู13

                                                 
11 เร่ืองเดียวกัน,21.
12 โครงการสี่ประสาน เปนความรวมมือระหวาง ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน เกษตรกร และสถาบันการเงิน 

มีจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุนการผลิต รวมทั้งจัดทําตลาดขอตกลง (Contact Farming)
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เครือขายสมาชิกของคณะกรรมการสนับสนุนการรวมตัวของชาวนาภาคอีสานในระยะ
เร่ิมแรกคือเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกขาวเปนหลักในพื้นที่ 8 จังหวัด  คือ อุบลราชธานี  สุรินทร ยโสธร
รอยเอ็ด กาฬสินธุ  ขอนแกน  นครราชสีมา  และบุรีรัมย  โดยมีนายบํารุง  คะโยธา  ทําหนาที่เปน
ประธานเครือขายสมาชิกไดรวมกลุมในนามของ “สมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคอีสาน” (สกย.อ.)
ซึ่งถือกําเนิดขึ้นมาอยางเปนทางการจากการประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2535 14

เปาหมายสําคัญของการจัดตั้งองคกรคือ ความพยายามในการที่จะทําใหเกษตรกรราย
ยอยสามารถดํารงอยูในสังคมไทยสมัยใหมไดอยางมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับอาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ 
กลุมผูกอต้ังยังหวังใหสมัชชาเกษตรกรรายยอยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ยกระดับ
ความตื่นตัวทางการเมือง เปนแหลงฝกฝนผูนํา รวมทั้งการสนับสนุนนโยบายของรัฐที่เปนประโยชน
ตอเกษตรกรรายยอยใหเกิดการปฏิบัติอยางตอเนื่อง และในขณะเดียวกันก็คัดคานหรือตอสูกับ
นโยบายของรัฐที่ทําลายความสามารถในการพึ่งตนเองของเกษตรกรรายยอยซึ่งอาจมีข้ึนใน
อนาคต ดังเชนบทเรียนของสภาเกษตรแหงชาติ

การตอสูเรียกรองของสมัชชาเกษตรกรรายยอยเกิดขึ้นเปนระยะๆ เพื่อทําหนาที่เปน
ปากเปนเสียงและแกไขปญหาใหแกเกษตรกรสมาชิก  เชนการตอสูเรียกรองในป 2536  ซึ่งมีการ
บันทึกไวในเอกสารของสมัชชาเกษตรกรรายยอย ดังนี้

นําการชุมนุมเรียกรองของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดบุรี รัมยและ
นครราชสีมาเพื่อใหรัฐบาลแกไขปญหาราคามันสําปะหลังตกต่ํา  ซึ่งในขณะนั้นมีการซื้อขายกันใน
ราคาเพียง 40-50 สตางค  โดยการชุมนุมเรียกรองที่อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมยนั้น สกย.อ. ได
เสนอใหมีการแกปญหาระยะสั้น  ดวยการใหโรงงานรับซ้ือหัวมันสําปะหลัง  ในราคากิโลกรัมละ75
สตางค  และใหตํารวจเลิกตั้งดานรีดไถรถบรรทุกหัวมันที่บรรทุกน้ําหนักเกิน 15

ขอเท็จจริงดังกลาวของกลไกและอํานาจรัฐในระดับทองถิ่น  ทําใหชาวบานเริ่ม 
“ปฏิเสธ” รัฐเนื่องจากเห็นวาไมสามารถที่จะทําหนาที่แกไขปญหาใหแกพวกเขาไดอยางแทจริงนั่น
เอง  ยิ่งเมื่อประสบกับเลหเพทุบายตาง ๆ ที่กลไกรัฐนําออกมาใช เชน การแกลงปลอยใหการเจรจา
ยืดเยื้อตอไปเพื่อซ้ือเวลา  การใชเลหเหลี่ยมตลบแตลง  พูดจากลับกลอก  การแทรกแซงใหผูนํา

                                                                                                                                              
13 อนุชาติ  พวงสําลีและกฤตยา  อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ,  ขบวนการประชาสังคมไทย : ความ

เคลื่อนไหวภาคพลเมือง ( กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน),         
2542 ),267.

14เร่ืองเดียวกัน,268.
15 เร่ืองเดียวกัน, 270.
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แตกคอกันเองเพื่อสลายองคกร  รวมทั้งการใชวิธีการขมขูคุกคามสวัสดิภาพกันอยางซึ่งๆ หนา ทํา
ใหชาวบานที่ประสบกับส่ิงเหลานี้มาดวยตนเอง  เกิดความรูสึก “ช็อค” กับรัฐบาลและกลไกขาราช
การ  และไมมีความไววางใจกันอีกตอไป

เมื่อชาวบานรูสึกวารัฐพึ่งไมไดอีกตอไปแลวผูนํารายตอไปที่ชาวบานหวังพึ่งก็ คือ       
นักพัฒนาจากองคกรเอกชนซึ่งเขาไปทํางานในหมูบาน  แตอยางไรก็ตาม นักพัฒนาเอกชนสวน
ใหญคือคนที่ไปจากชนชั้นกลางในเมืองเพื่อทํางานตามอุดมการณของตน  คนเหลานี้จึงมักจะถูก
มองวาเปน “คนอื่น” เสมอ  และไมไดรับความไววางใจเต็มรอยเนื่องจากนักพัฒนาเอกชนเหลานั้น
ไมใชเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวบาน  และไมไดเขาในเรื่อง “ชีวิตจิตใจ” ของชาวบานดีพอ

ดังนั้นชาวบานจึงตองหันมาพึ่งพาลูกหลานชาวบานที่ไดรับการศึกษาอบรมในสถาบัน
การศึกษาแผนใหมมาเปนผูนําในการตอสูเรียกรองอยางเชน ครูประเวียน  บุญหนัก (ถูกยิงตาย) 
นายบํารุง คะโยธา นายวีระพล โสภา (แกนนํากลุมสมัชชาคนจนซึ่งแยกตัวออกไปจาก สกย.อ.) 
และนายนคร ศรีพิพัฒน  เลขาธิการ  สกย.อ. คนปจจุบัน  ซึ่งแตละคนลวนมีพื้นฐานมาจากครอบ
ครัวเกษตรกรภาคอีสานและผานเหตุการณลมละลายของระบบการผลิตรายยอยมาแลวดวยตน
เองทั้งสิ้น แมวาแกนนําเหลานี้จะมีความคิดเห็นและแนวทางในการตอสูเรียกรองที่แตกตางกัน    
แตอยางนอยที่สุดก็ยังเปนความหวังของชาวบานในการนําการตอสูเรียกรองเพื่อความเปนธรรม  
ตอไป16

สวนที่ไดนําเสนอไปขางตนเปนนโยบายซึ่งใชเปนกรอบกําหนดการพัฒนาในภาพรวม
ของประเทศ ซึ่งจะเห็นถึงเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่เนนใหความสําคัญตอพื้นที่ชนบท โดย
เปลี่ยนการมองชนบทตางจากเดิม กลาวคือ พื้นที่ชนบทมีความสําคัญตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ 4 ประการ คือ ประการแรก ความเปนอยูของชาวชนบทสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ หากคนชนบทมีฐานะยากจนก็จะสงผลตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาชนบทจึง
เปนความจําเปนเรงดวน ประการที่สอง พื้นที่ชนบทเปนพื้นที่ทําการผลิตการเกษตรที่สําคัญ ดังนั้น 
การใหความสําคัญตอพื้นที่ชนบทและการวางนโยบายลงมาพัฒนาชนบทไดเปลี่ยนไปจากแนว
ทางการพัฒนาเดิมที่มีเงื่อนไขทางสถานการณการเมืองเปนภาพทับซอนของการกําหนดนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การวางแผนพัฒนาชนบทไดใชแผนพัฒนาจังหวัดเปนเครื่องมือใน
การพัฒนา ทําใหการวางแผนโครงการพัฒนาตางๆ เปนไปสอดคลองกับสภาพที่เปนจริงในพื้นที่ 
ประการสุดทาย นอกจากหนวยงานรัฐแลว ยังมีองคกรพัฒนาเอกชน ที่เขามามีสวนสําคัญตอการ

                                                 
16 เร่ืองเดียวกัน, 280.
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พัฒนาพื้นที่ชนบท ประเด็นการศึกษาตอไป ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุม
น้ํามูลตอนกลาง เนน 3 จังหวัด ที่เปนผลจากนโยบายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 – 7 ได
แก การปรับโครงสรางการใชที่ดิน และการปรับโครงสรางการตลาด

การปรับโครงสรางการใชที่ดิน
ที่ดินเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญในภาคเกษตรกรม แตจากปญหาเกี่ยวกับที่ดินใน

ระยะที่ผานมา ทั้งจากปญหาคุณภาพของดินต่ํา ขอจํากัดการขยายพื้นที่การผลิต  ขนาดการถือ
ครองที่ดินลดนอยลง การขาดแคลนที่ดนิทํากิน ยอมสงผลทําใหผลผลิตขาวต่ําลง ดังนั้น การปรับ
โครงสรางการใชที่ดินจึงเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหการใชที่ดินไดเกิดประโยชนตอการเพิ่มผลผลิต

ปญหาที่ดินทํากินเกษตร
ปญหาที่เกี่ยวโยงกับที่ดินทํากินเกษตรในลุมน้ํามูลตอนกลาง เนนที่ 3 จังหวัด ในชวง

เวลาตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา เปนผลจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฯ และ 
สถานการณทางการเมือง  นั่นคือ ปญหาการลดลงของพื้นที่ปาไมในภาคอีสานรวมถึงในพื้นที่ลุม
น้ํามูลตอนกลาง ซึ่งจากการที่ปาไมถูกทําลายทําใหสงผลกระทบตอระบบนิเวศนของลุมน้ํามูลตอน
กลางเปนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตขาวของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลางอาศัยน้ําฝนเปน
หลัก ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงสงผลโดยตรงตอผลผลิตขาวตอไรที่ต่ําลง  ซึ่งปญหาการลดลง
ของปาไมภาคอีสานรวมถึงลุมน้ํามูลตอนกลาง มีสาเหตุที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก

ปจจัยหลักที่ทําลายปาในภาคอีสาน คือ การใหสัมปทานไมแกเอกชน ระหวางป 2516 
– 2521 พื้นที่ปาอีสานลดลงเปนอยางมาก เทียบพอกับนับชวงที่รัฐใหสัมปทานทําไมมากที่สุดเชน
กัน  การสัมปทานปาทําใหเกิดการสรางถนนเพื่อลําเลียงไมออกจากปา และทําใหเกิดผลตอเนื่อง
ใหเกษตรกรอพยพเขาไปครอบครองและถางพื้นที่ปาตอจากการสัมปทานปาไมใหญไป17

นอกจากนี้สถานการณปญหาความมั่นคงทางการเมือง จากภัยคอมมิวนิสตที่ขยายตัว
และต้ังฐานมั่นในภาคอีสาน รวมถึงทางตอนใตของจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ สงผลให
รัฐมีนโยบายสนับสนุนใหชาวบานที่ยากจนเขาไปตั้งรกรากและถางปาเพื่อสรางชุมชนการเกษตรที่
เปนกันชนระหวางทหารและคอมมิวนิสต ไมเพียงแตฝายรัฐเทานั้นที่ใชประโยชนจากนโยบาย

                                                 
17 วอลเดน  เบลโล  เชียร คันนิงแฮม ลี เค็ง ปอห, โศกนาฎกรรมสยาม : การพัฒนาและการแตก

สลายของสังคมไทยสมัยใหม, พิมพครั้งที่ 2 , แปลโดย สุรนุช ธงศิลา (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล   
คีมทอง, 2542), 277 – 278.
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อพยพประชาชนเขาไปตั้งชุมชนในปา แตการสรางฐานมั่นในภาคอีสานของพรรคคอมมิวนิสตก็มี
การจัดสรรพื้นที่ปาใหกับชาวบาน ซึ่งตอมาไดถางและเปลี่ยนเปนพื้นที่ทําการเกษตร บางพื้นที่ที่
คอมมิวนิสตควบคุมอยู ตองยอมใหมีการตัดไมอยางผิดกฎหมายเพื่อแลกกับอาหารและยาใหคน
อพยพเขาไปทํามาหากินในปา จากนโยบายเพื่อความมั่นคงของรัฐและการปฏิบัติของพรรค
คอมมิวนิสต มีสวนทําลายปาในอีสานเปนอยางมาก

นอกจากรัฐจะสนับสนุนใหมีการตั้งถิ่นฐานในปา รัฐยังไดโคนปาไมและสรางถนน
กระจายไปทั่วภาคอีสานเพื่อใหการติดตามและผลักดันใหคอมมิวนิสตออกมาจากที่ซอน ซึ่งมีสวน
ทําใหพื้นที่ปาอีสานหายไปมากเชนกัน18

สวนหนึ่งที่สําคัญ คือ การสงเสริมใหปลูกพืชเศรษฐกิจ จําพวกพืชไร ซึ่งมีสวนทําใหพื้น
ที่ปาของภาคอีสานลดลง  ในสวนของพื้นปาใน 3 จังหวัดที่ศึกษา จากป 2525 ถึง 2536 มีพื้นที่ปา
คงเหลือไมเกินรอยละ 10 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ดังตารางที่ 17

ตารางที่  17 เนื้อที่ปาที่เหลือในจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ พ.ศ. 2504 – 2521
จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ

ป เนื้อที่จังหวัด (ไร) เ นื้ อ ที่ ป า ที่
เหลือ (ไร)

เนื้อที่จังหวัด(ไร) เ นื้ อ ที่ ป า ที่
เหลือ (ไร)

เนื้อที่จังหวัด(ไร) เ นื้ อ ที่ ป า ที่
เหลือ(ไร)

2525 6,451,178 473,750
(7.34)

5,077,535 266,250
(5.24)

5,524,985 628,125
(11.37)

2528 6,451,178 380,000
(5.89)

5,077,535 226,875
(4.47)

5,524,985 541,875
(9.81)

2531 6,451,178 373,468
(5.79)

5,077,535 212,654
(4.19)

5,524,985 496,953
(8.99)

2532 6,451,178 372,500
(5.77)

5,077,535 211,250
(4.16)

5,524,985 491,250
(8.89)

2534 6,451,178 335,000
(5.19)

5,077,535 187,343
(3.69)

5,524,985 466,562
(8.44)

2536 6,451,178 330,938
(5.13)

5,077,535 173,906
(3.43)

5,524,985 453,984
(8.22)

ที่มา : ธงชัย จารุพพัฒน, การใชภาพดาวเทียม LANDSAT – 50 (TM ) สํารวจตรวจสอบสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร :กรมปาไม, 2537).

                                                 
18เร่ืองเดียวกัน, 278.
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สาเหตขุองการทาํลายปาไมขางตนสงผลตอการใชทีด่นิในการเกษตรกรลุมน้าํมลูตอนกลาง  
หลายประการ คอื

ประการแรก การที่รัฐใหการสนับสนุนใหเกษตรกรอพยพเขาไปทํามาหากินในพื้นที่ปา 
ทําใหเกษตรกรไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินถาวร ส่ิงที่ไดคือสิทธิในที่ดินทํากินชั่วคราวเทานั้น ผล
ของการไมมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทําใหเกษตรกรขาดความเชื่อมั่นในสิทธิทํากิน ทําใหการผลิตไมมีประ
สิทธิภาพ

ประการที่สอง ผลจากการทําลายปาตนน้ํา บริเวณชายแดนเทือกเขาพนมดงเร็ก โดย
มากเปนพื้นที่ชายแดนทางตอนใตของจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ ซึ่งเปนปาตนน้ําของ
ลุมน้ํามูล ทําใหปริมาณน้ําที่ไมคอยแนนอนยิ่งเพิ่มปญหาการขาดแคลนน้ําเพิ่มอีก และสงผลตอ
ความไมแนนอนของปริมาณน้ําฝน ซึ่งเกษตรกรไดอาศัยน้ําฝนในการผลิตเปนหลัก  หากฝนลาหรือ
ขาดชวงไป จะสงผลโดยตรงตอผลผลิตในปการเพาะปลูกนั้นๆ

ประการที่สาม การทําลายปา ทําใหเกิดการแพรกระจายดินเค็มในอีสาน ทั้งนี้ปาไมจะ
คอยดูดซับไมใหเกลือที่อยูกระจายทั่วผืนดินอีสานขึ้นมาที่ผิวดิน เมื่อไมมีปาไมสงผลใหเกลือ
กระจายไปทั่วผิวดินและมีผลโดยตรงตอความอุดมสมบูรณของดิน

จากผลกระทบของการทําลายปาที่เกี่ยวโยงกับการใชที่ดินของเกษตรกรในลุมน้ํามูล
ตอนกลาง ซึ่งจะสงผลโดยตรงใหผลผลิตไดปริมาณต่ําลง ทั้งนี้หากพิจารณาตอไป จะเห็นวา การ
ผลิตขาวในลุมน้ํามูลตอนกลางอาศัยปจจัยทางธรรมชาติเปนสําคัญ ทั้ง ปริมาณน้ําฝน และคุณ
ภาพของดิน เมื่อเกิดปญหาทางธรรมชาติเชนนี้ ยอมสงผลแกวิถีการผลิตของเกษตรกร ทั้งนี้ จะ
เห็นวาแนวทางในการแกปญหา คือ การปรับโครงสรางการใชที่ดิน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ผลิตตอไรสูงสุด จากที่ดินที่มี และการจัดสรรเพิ่มของรัฐ

สวนที่จะเพิ่มเติมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คือ การสงเสริมและกระตุนให
เกษตรกรไดลงทุนทําการผลิตมากขึ้น นั่นคือ คาใชจายดานปุยเคมี ยาฆาแมลง เมล็ดพันธุ และ
เครื่องทุนแรงทางการเกษตร จะเพิ่มข้ึนกวาในระยะแรกที่เปล่ียนแปลงวิถีการผลิต

กรณีปญหาที่ดินทํากินจังหวัดสุรินทร เมื่อป 2532 ปญหาสวนใหญเกิดขึ้นในพื้นที่ทาง
ตอนใตของจังหวัด  เนื่องจากเกษตรกรจะเขาไปทําประโยชนในที่สาธารณะประโยชนหรือปาสงวน
ทําใหไมมีสิทธิในการถือครองที่ดินถาวร สงผลใหเกิดปญหาขอพิพาทระหวางราชการที่เกี่ยวของ
กับประชาชน เปนปญหายืดเยื้อและกลายเปนปญหาการเมืองในระยะยาว19

                                                 
19 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2532 ( สุรินทร : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดัสุรินทร,  2533), 107.
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ปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย ที่สํารวจเมื่อปเพาะปลูก 2533 / 2534  
จากเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร 4,210 ลานไร มีเนื้อที่ชลประทานที่ใชในการเพาะปลูก เพียง
183,850 ไร เนื้อที่สวนใหญที่ใชในการเกษตรกรรมจึงยังตองอาศัยน้ําฝนเปนสําคัญ  โอกาสที่
ขยายการผลิตของเกษตรกรจึงมีอยูจํากัด  จากการสํารวจในป พ.ศ. 2532 พบวา จากจํานวนครัว
เรือนเกษตรกร 194,813 ครัวเรือน เชาที่ดินผูอ่ืนอยู 52, 470  ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 26.93 และ
เกษตรกร ผูไมมีที่ดินทํากินทางการเกษตร 38,962  ครัวเรือน คิดเปนรอยละ  2020

นอกจากนี ้ ยงัมปีญหาการจดับริการพืน้ทีด่นิทาํกนิ จากผลทีเ่กษตรมทีีด่นิทาํกนิและไดรับผล
ผลิตต่าํ ถอืวาเปนปญหาทีเ่กดิจากการทีรั่ฐไมมนีโยบายหรอืแผนเกีย่วกบัการใชทีด่นิเพือ่การเกษตร ทาํให
เกษตรกรตองดิน้รนบกุรุกเขาไปในพืน้ทีป่าสงวนและจดัสรรทีด่นิกนัเอง โดยไมคํานึงถงึกฎหมาย และ
ระบบเกษตร เปนการใชทรัพยากรเพือ่การเกษตรอยางไมมปีระสทิธภิาพเทาทีค่วร 21

การถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปญหาที่เกิดขึ้นในการถือครองที่ดินทํากินเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง เปน

ปญหาขนาดการถือครองที่ดินที่ลดนอยลง และ ลักษณะการถือครองที่เปนตัวชี้ไดวาฐานะทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรมีลักษณะอยางไร

ขนาดการถือครองที่ดิน
การถือครองที่ดินในลุมน้ํามูลตอนกลางมีการเปลี่ยนแปลงขนาดการถือครองตอครัว

เรือนเล็กลง เนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่มข้ึน และพื้นที่ทํากินมีจํากัด ขนาดถือครองตอการใชที่
ดินในการทํากิจกรรมผลิต จะสัมพันธกับการใชพื้นที่ผลิตวาไดใชพื้นที่ผลิตพืชหลักและพืชรองใน
สัดสวนที่แตกตางกัน

                                                 
20 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2533 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดับรีุรัมย, 2534), 106-107.
21เรือ่งเดยีวกนั, 107.
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ตารางที่  18 จํานวนครัวเรือนเกษตร ผูไรที่ดิน ผูเกือบไรที่ดินทํากิน (ไมเกิน 5 ไร) ผูมีที่ดินทํากิน
นอย (มากกวา 5 – 10 ไร) ผูมีที่ดินทํากินมากกวา 10 ไร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ป 2525 / 26 ถึง 2540 / 41

ปเพาะปลูก จํานวนครัวเรือน
เกษตรทั้งหมด

ไรที่ดินทํากิน เกือบไรที่ดินทํากิน
(ไมเกิน 5 ไร)

มีที่ดินทํากินนอย
(มากกวา 5-10ไร)

มีที่ดินมากกวา
10 ไร

2525/26 2,035,668 102,756 88,543 167,695 1,676,674
2526/27 2,092,214 103,694 96,419 180,016 1,712,085
2527/28 2,151,123 104,646 104,994 193,242 1,748,244
2528/29 2,212,539 105,600 114,332 207,440 1,785,167
2529/30 2,276,700 106,561 124,469 222,671 1,822,999
2530/31 2,343,607 107,535 135,539 239,032 1,861,501
2531/32 2,413,522 108,518 147,593 256,595 1,900,816
2532/33 2,486,638 109,510 160,719 275,448 1,940,961
2533/34 2,563,164 110,511 175,013 295,686 1,981,954
2534/35 2,599,516 114,464 188,420 300,348 1,996,284
2535/36 2,659,947 118,304 202,892 328,042 2,010,709
2536/37 2,724,276 95,273 218,475 385,290 2,025,238
2537/38 2,822,318 126,375 235,255 420,816 2,039,872
2538/39 2,898,169 130,615 253,324 459,618 2,054,612
2539/40 2,979,235 134,997 272,781 501,998 2,069,459
2540/41 3,065,957 139,526 293,732 548,286 2,084,413

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ. สํานกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม, รายงานการวเิคราะห 
เร่ือง จาํนวนครัวเรือนเกษตรผูเกือบไรที่ดินทาํกิน และผูมีที่ดินทาํกินนอย ป 2525 – 2544. 
(กรุงเทพมหานคร : สํานกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม, 2545).

จากการสาํรวจการถอืครองทีด่นิ ป 2525 จนถงึ ป 2540 จะเหน็วา จาํนวนครวัเรอืนเกษตร ที่
มทีีด่นินอยกวา 10 ไร มจีาํนวนเพิม่ข้ึนทกุป  แสดงถงึครวัเรอืนเหลานีม้ทีีด่นิทีถ่อืครองในครวัเรอืนนอยลง 
โดยเฉพาะครวัเรอืนทีไ่รทีด่นิทาํกนิเพิม่จากป 2525 จาก 102,756 ครัวเรอืน ถงึป 2540 เปน 139,526 ครัว
เรือน จาํนวนครวัเรอืนทีไ่รทีด่นิทาํกนิเพิม่เปน 36,770 ครัวเรอืน  ทีด่นิทีห่ลดุจากครอบครองจะถายโอนให
ครัวเรอืนทีถ่อืครองทีด่นิมากกวา 10 ไร ซึง่เพิม่จํานวนเชนกนั จาก ป 2525 1,676,674 ครัวเรอืน ถงึป  
2540 เปน2,084,413 ครัวเรอืน เพิม่ข้ึนรวม 407,739 ครัวเรอืน
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ถาหากเปรยีบเทยีบในพืน้ที ่ 3 จงัหวดัทีศ่กึษา ไดแก บรีุรัมย สุรินทร และศรสีะเกษ  จะเหน็
แนวโนมของขนาดถอืครองตอครัวเรอืน ในครวัเรอืนเกษตรเปนไปตามแนวโนมการถอืครองทีด่นิภาค
อีสานขางตน การสาํรวจของสาํนกังานปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ในพืน้ที ่3 จงัหวดัทีศ่กึษา ไดดงัตาราง
ตอไปนี้

ตารางที ่  19  จาํนวนครวัเรอืนเกษตรผูเกอืบไรทีด่นิทาํกนิ  ผูมทีีด่นิทาํกนินอย ใน 3 จงัหวดั ปเพาะปลกู 
2528 / 2529  และ  2533 / 2534

จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ
ป เกือบไรที่ดินทํา

กิน (ไมเกิน5ไร)
มี ที่ ดิ น ทํากิ น
นอย (5-10ไร)

เกือบไรที่ดินทํา
กิน (ไมเกิน5ไร)

มี ที่ ดิ น ทํากิ น
นอย (5-10ไร)

เกือบไรที่ดินทํา
กิน (ไมเกิน5ไร)

มี ที่ ดิ น ทํากิ น
นอย (5-10ไร)

2528/2529 4,646 12,101 6,158 16,623 8,528 15,689
2533/2534 9,885 17,503 11,436 28,797 15,290 20,705

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ. สํานกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม, รายงานการวเิคราะห 
เร่ือง จาํนวนครัวเรือนเกษตรผูเกือบไรที่ดินทาํกิน และผูมีที่ดินทาํกินนอย ป 2525 – 2544. 
(กรุงเทพมหานคร : สํานกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม, 2545).

จากขอมูลตารางที่ 19 เปนขอมูลครัวเรือนเกษตรผูเกือบไรที่ดินทํากิน ผูมีที่ดินทํากิน
นอย ใน 3 จังหวัดที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดทําการสํารวจไว จะเห็นจํานวนครัว
เรือนที่มีที่ดินทํากินไมเกิน 10 ไร ทั้งสวนที่เกือบไรที่ดินทํากิน และมีที่ดินทํากินนอย เพิ่มข้ึนจากป 
2528 / 2529 ถึง 2533 / 2534 ในทุกจังหวัด มีลักษณะเชนเดียวกับภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง
การถือครองที่ดินของภาคอีสานดังตารางที่  แสดงใหเห็นวาภายในระยะเวลา 5 ปจากการสํารวจ
การถือครองที่ดินใน 3 จังหวัด จํานวนครัวเรือนเกษตรมีขนาดการถือครองที่ดินเล็กลงเปนแนวโนม
ทุกป และเมื่อนํามาเทียบกับการสํารวจครัวเรือนเกษตรนอกเขตเทศบาลรายจังหวัดป 2529 และ 
253422 เห็นความเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ป 2529 ครัวเรือนเกษตรในพื้นที่นอกเขตเทศบาลจังหวัด

                                                 
22 ขอมูลครัวเรือนเกษตรป 2529 และ 2534 ดู สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานผลการสํารวจ     

ขอมูลระดับหมูบานทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2531) ; สํานัก
งานสถิติแหงชาติ, รายงานผลการสํารวจขอมูลระดับหมูบาน พ.ศ. 2534 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติแหง
ชาติ, ม.ป.ป.)
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บุรีรัมย มีจํานวน 169,341 ครัวเรือน เปนครัวเรือนที่มีที่ทํากินไมเกิน 10 ไร 16,747 ครัวเรือน คิด
เปนรอยละ 9.9 ของครัวเรือนเกษตร ครัวเรือนเกษตรในพื้นที่นอกเขตเทศบาลจังหวัดสุรินทร มี
จํานวน 155,577 ครัวเรือน เทียบเปนครัวเรือนที่มีที่ทํากินไมเกิน 10 ไร 22,781 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 14.6 ของครัวเรือนเกษตร ครัวเรือนเกษตรในพื้นที่นอกเขตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ มี
จํานวน 166, 085 ครัวเรือน 24,217 คิดเปนรอยละ 14.6 เปรียบเทียบกับป 2534 จํานวนครัวเรือน
เกษตรจังหวัดบุรีรัมยเพิ่มเปน  179,839 ครัวเรือน  เปนครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินไมเกิน 10 ไร 
จํานวน 27,388 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 15.2 ของครัวเรือนเกษตร  จํานวนครัวเรือนเกษตรจังหวัด
สุรินทรเพิ่มเปน 170,488 ครัวเรือน เปนครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินไมเกิน 10 ไร จํานวน 40,233 ครัว
เรือน คิดเปนรอยละ 23.6 ของครัวเรือนเกษตร และจํานวนครัวเรือนเกษตรจังหวัด   ศรีสะเกษ เพิ่ม
เปน 184,632 ครัวเรือน เปนครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินไมเกิน 10 ไร จํานวน 35,995 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 19.5 ของครัวเรือนเกษตร

จะเห็นวา ระยะเวลาการสํารวจขนาดถือครองที่ดินครัวเรือนเกษตรป 2528 / 2529 
และ 2533 / 2534 เทียบกับการสํารวจจํานวนครัวเรือนเกษตรนอกเขตเทศบาลป 2529 และ 2534 
พื้นที่ 3 จังหวัด แมจะใชขอมูลคนละชุดและคนละปสํารวจ แตผลการเปรียบเทียบทําใหเห็นวา 
ขณะที่ครัวเรือนเกษตรทั้ง 3 จังหวัดมีเพิ่มข้ึนขณะเดียวกัน ขนาดการถือครองที่ดินไมเกิน 10 ไร 
เพิ่มจํานวนขึ้นเชนกัน นั่นหมายความวา ครัวเรือนเกษตรที่เพิ่มข้ึนมีสวนสัมพันธกับขนาดการถือ
ครองที่ดินที่เล็กลง ทั้งนี้ ประเพณีการยกมรดกใหลูกหลานของครัวเรือนลุมน้ํามูลตอนกลาง มีสวน
ทําใหขนาดถือครองที่ดินเล็กลง เนื่องจากตองแบงใหลูกหลาน

และหากใชขนาดพื้นที่ถือครองเปนเกณฑแบงฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรตาม
โครงการพัฒนาองคกรประชาชน (พอป.) ที่วัดวาครัวเรือนใดมีขนาดถือครองนอยกวา 10 ไร ถือวา
เปนครัวเรือนที่มีฐานะยากจน  เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับครัวเรือนเกษตร 3 จังหวัด ในป 2534 จะ
มีครัวเรือนที่มีฐานะยากจนจังหวัดบุรีรัมย คิดเปนรอยละ 15.2 จังหวัดสุรินทร รอยละ 23.6 และ
จังหวัดศรีสะเกษ รอยละ 19.5 ทั้งนี้ยังไมไดรวมกับครัวเรือนเกษตรที่ไมมีที่ดินทํากิน ซึ่งมีความเสีย
เปรียบทางเศรษฐกิจมากกวาครัวเรือนที่มีที่ดินไมเกิน 10 ไร เนื่องจากไมมีปจจัยการผลิต 
เกษตรกรกลุมนี้เปนกลุมเกษตรกรรับจางและอาจจะเชาที่ดินทํากินจากเจาของที่ดิน ผลตอบแทนที่
เกษตรกรกลุมนี้จะได คือ ไดคาจางเปนตัวเงินไมก็ผลผลิตและจายคาเชาที่ดินเปนเงินสดหรือเปน
ผลผลิตทั้งนี้ข้ึนอยูกับขอตกลง

ถาพิจารณาขอมูลระดับหมูบาน ขนาดการถือครองที่ดินใดมีจํานวนมากที่สุดในหมู
บาน ก็สะทอนไดวาหมูบานนั้นมีสภาพเศรษฐกิจเชนไร ตัวอยาง ขนาดการถือครองที่นาของครัว
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เรือนบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ป 2532 จากจํานวนสํารวจ 52 ครัวเรือน 
แบงขนาดการถือครอง ดังนี้

ไมมีที่ดินทํากิน มีจํานวน 3 ครอบครัว
ขนาด 1- 5 ไร  มีจํานวน 6 ครอบครัว
ขนาด 6 – 10 ไร มีจํานวน 22 ครอบครัว ขนาดการถือครองจํานวนมากที่สุด
ขนาด 11 – 20 ไร มีจํานวน 17 ครอบครัว
ขนาด 21 – 50 ไร มีจํานวน 4 ครอบครัว 23

จํานวนครัวเรือนหมูบานนี้มีขนาดไมเกิน 10 ไรถึง 31 ครัวเรือน ซึ่งคิดเปนรอยละ 59.6 
ของครัวเรือนทั้งหมด ขณะที่ขนาดถือครองมากที่สุดของหมูบานมี 50 ไร สะทอนไดวาหมูบานนี้
โดยเฉลี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไมคอยดีนักเพราะจํานวนครัวเรือนที่ถือครองที่ดินต่ํากวา 10 ไรมี
มากเกินครึ่งของจํานวนครัวเรือน

เปรียบเทียบกับขนาดการถือครองที่ดินบานเกาะแกว อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร 
จํานวน 152 ครัวเรือน แบงขนาดถือครอง ดังนี้

ไมมีที่นา 25 ครัวเรือนซึ่งหมายถึง ผูที่มีทํากินอยูกับพอแมในที่นาเดียวกันแตแยกครอบครัวกันอยู
ขนาด 1 – 5 ไร  มีจํานวน 1 ครัวเรือน
ขนาด 6 – 10 ไร  จํานวน 10 ครัวเรือน
ขนาด 11 – 15 ไร  จํานวน 18 ครัวเรือน
ขนาด 16 – 20 ไร  จํานวน 4 ครัวเรือน
ขนาด 21 – 25 ไร  จํานวน 79 ครัวเรือน
ขนาด 26 – 30 ไร จํานวน 5 ครัวเรือน
ขนาด 31 – 35 ไร  จํานวน 2 ครัวเรือน
ขนาด 36 –40 ไร จํานวน 3 ครัวเรือน
ขนาด 41 – 45 ไร จํานวน 2 ครัวเรือน
ขนาดมากกวา 50 ไร จํานวน 3 ครัวเรือน 24

                                                 
23 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
(ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533), 18 – 21.

24 สุนทร สุรวาทกุล, “การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวไทยที่พูดภาษลาว กวย และ เขมร : 
ศึกษาเฉพาะกรณีบานเกาะ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (เนนสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2531), 52.
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การถือครองที่ดินเกษตรจํานวน 152 ครัวเรือน ของหมูบานทุงใหญ คิดเฉลี่ย 21 – 25 
ไร จํานวน 79 ครัวเรือน อยูในเกณฑเกษตรกรที่มีฐานะปานกลาง เชนเดียวกับ การถือครองที่ดิน 
บานสวายสอ ตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 72 ครัวเรือน มีจํานวนขนาดถือ
ครองมากที่สุดประมาณ 10 – 2 จํานวน 32 ครัวเรือน ถือเปนกลุมเกษตรกรที่มีฐานะปานกลาง ทั้ง
นี้จากการแบงขนาดการถือครอง ไดดังนี้

ขนาดการถือครองนอยกวา 10 ไร มีจํานวน 13 ครัวเรือน
ขนาด 10 – 29 ไร มี 32  ครัวเรือน
ขนาด 30 – 39 ไร มี 16 ครัวเรือน
ขนาด 40 – 49 ไร  มี 4 ครัวเรือน
ขนาด 50 – 59 ไร มี 4 ครัวเรือน
ขนาด 60 – 69 ไร มี 3 ครัวเรือน25

เหตุที่ขนาดการถือครองใชเปนเกณฑแบงฐานะของกลุมเกษตรกร เนื่องจากขนาดถือ
ครองเปนที่มาของผลผลิตวาจะไดมากหรือนอย สวนมากแลวหากขนาดถือครองเล็ก  ครัวเรือน
เกษตรมักจะไดผลผลิตที่ไมพอบริโภคในครัวเรือน และหากตองการผลผลิตเพิ่มเพื่อขายจะตองลง
ทุนการผลิตเพื่อใหมีผลผลิตมากพอจะใชบริโภคหรือขาย กลุมเกษตรกรที่มีขนาดที่ทํากินเล็กมักไม
คอยมีทางเลือกมากนัก หากไมทําการผลิตเพื่อขายและบริโภค อาจจะเลือกผลิตเพียงบริโภคหรือ
ผลิตเพื่อขายอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้จากขอมูลการสํารวจกลุมครัวเรือนบานพนาสวรรค  จังหวัด
สุรินทร แบงกลุมเกษตรกรฐานะตางๆ จากขนาดที่ดิน ไดเปน 4 กลุม

1) กลุมยากจนมากหรือกลุม “ปากกัดตีนถีบ” กลุมนี้ไมมีที่ดินทํากินเปนของตน ไมมีวัว
ควายและไมมีขาวกิน มีอยู 7 ครอบครัว

2)กลุมยากจน หรือ “กลุมด้ินรนตอสู” กลุมนี้มีที่ทํากินระหวาง 1 – 3 ไร มีขาวกินแตไม
ครบป กลุมนี้มีอยู 10 ครอบครัว

3)กลุม “พอลืมตาอาปาก” กลุมนี้ชาวบานไมถือวาเปนกลุมยากจน มีที่ทํากินระหวาง
4 – 6 ไร และมีขาวพอกินตลอดป กลุมนี้มีอยู 9 ครอบครัว

4)กลุม “มีฐานะ” กลุมนี้มีที่ทํากินตั้งแต  7 ไรข้ึนไป ขาวไมตองซื้อ ที่ไมตองเชา และ
อาจมีรายไดประจําจากแหลงอื่น มีอยู  10 ครอบครัว26

                                                 
25 โชคชัย  เทวานฤมิตร, “วัฒนธรรมกับการพัฒนาหมูบาน : กรณีศึกษาบานสวายสอ ตําบลเมือง

ไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา (เนนสังคม
ศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543), 43.
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นอกจากจะพิจารณาขนาดถือครองวามีจํานวนเทาใดแลว  ยังตองพิจารณา              
กิจกรรมการผลิตที่ผูถือครองไดทําการผลิตอีกดวย ผูถือครองที่ดินทําการเกษตรในลุมน้ํามูลตอน
กลาง แมจะใชที่ดินทําการผลิตพืชหลายชนิดแตโดยหลักแลวจะใชพื้นที่ปลูกขาว กรณีผูถือครองที่
ดินทําการเกษตรในเขตอําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอหวยทับทันมี
ขนาดถือครองที่ใชทํานาโดยเฉลี่ย 19 ไร และปลูกพืชอ่ืน 0.1 ไร อําเภอขุขันธ ขนาดถือครองเปนที่
นานาเฉลี่ย 16 ไร และปลูกพืชอ่ืน 0.8 ไร การถอืครองทีด่นิอาํเภอหวยทบัทนัเฉลีย่แลวประมาณ 10 – 
19 ไร อําเภอขขัุนธ ประมาณ 1 – 9 ไร  จากกลุมครัวเรอืนทีสํ่ารวจ เขตอาํเภอหวยทบัทนั ม ี120 ครัวเรอืน  
อําเภอขขัุนธ ม ี149 ครัวเรอืน ดงันี้

จํานวนขนาดที่นาที่ถือครอง อยูระหวาง 1 –9 ไร จํานวน 34 ราย และ 64 ราย
ขนาด 10 – 19 ไร จํานวน 42 รายและ 44 ราย
ขนาด 20 – 29 ไร จํานวน 27 ราย และ 27 ราย
ขนาด 30  - 39 ไร จํานวน 10  ราย และ 11 ราย
ขนาด  40 – 49 ไร จํานวน 7 รายและ 2 ราย
และขนาด 50 – 59 ไร จํานวน 1 รายเฉพาะที่ขุขันธ 27

การเปลี่ยนแปลงขนาดถือครองบางทีมีลักษณะเฉพาะ เชน การถือครองที่ดินบานเกาะ
แกว อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร จากพื้นฐานของการกอต้ังหมูบานเคยเปนนิคมสรางตนเอง
มากอนการแบงการถือครองที่ดินแกชาวบานจึงไดครอบครองครัวเรือนละเทาๆ กัน คือ สําหรับที่
อยูอาศัยไดครอบครัวละ 1 ไร 1 งาน 75 ตารางวา ที่นาครอบครัวละ 24 ไร แตภายหลังจากยกเลิก
การเปนนิคมสรางตนเองตั้งแต พ.ศ. 2517 ไดมีการซื้อขายหรือแบงใหลูกไดตามสิทธิของแตละคน 
ทําใหการถือครองที่นาของแตละครอบครัวจึงมีพื้นที่ไมเทากัน 28

การเปลี่ยนแปลงดานขนาดการถือครองดังกลาวสัมพันธกับกระบวนการผลิตขาวใน
พื้นที่ 3 จังหวัด และยังเปนเครื่องบงชี้ฐานะของครัวเรือนไดอีกดวย สวนที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตขาวเพื่อขาย ขนาดถือครองเปนเงื่อนไขกําหนดใหเกษตรกรลงทุนจัดหาปจจัยการผลิตเพื่อเพิ่ม
                                                                                                                                              

26 สุพรรณี ไชยอําพร, รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเจาะลึกโครงการพัฒนาองคกรประชาชน : กรณี
จังหวัดสุรินทร (กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2531), 51.

27 สถาพร ทักษาติพงศ, “ทัศนคติของชาวนาไทยที่มีตอความเสี่ยง ศึกษาเฉพาะกรณี : ในเขต
อําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ” (วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), 49 – 50.

28สุนทร สุรวาทกุล, “การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวไทยที่พูดภาษาลาว กวย และ เขมร : 
ศึกษาเฉพาะกรณีบานเกาะ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ,” 38.
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ผลผลิตใหไดปริมาณมาก ทั้งนี้ยังตองพิจารณาลักษณะการถือครองประกอบดวย เพราะลักษณะ
การถือครองจะเปนตัวกําหนดการแบงผลิตที่ไดในที่นาถือครอง ซึ่งหากขนาดถือครองมีไมมาก 
และเปนลักษณะการเชาที่ดิน ก็จะแตกตางจากการเปนเจาของที่ดินเอง ผูศึกษาจะไดกลาวถึงใน
ประเด็นตอไป

ลักษณะการถือครองที่ดิน
ลักษณะการถือครองที่ดิน เปนปจจัยกําหนดการแบงผลิตที่ไดจากขนาดที่ถือครองนั้น 

ทั้งนี้ลักษณะการถือครองมีความแตกตางระหวางการเปนเจาของ เปนผูเชา และเปนเงื่อนไข
ประกอบการตัดสินใจลงทุนผลิตของเกษตรกร กลาวคือในฐานะผูเชาที่ดินทํากินของผูอ่ืน เมื่อได
ผลผลิตแลว จะตองแบงผลผลิตจายเปนคาเชาใหแกเจาของที่นา ทั้งจายเปนเงินสด หรือจายเปน
ผลผลิต ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางผูใหเชาและผูเชา การแบงคาเชานี้ทําใหเกษตรกรไดรับผล
ตอบแทนจากการลงทุนผลิตไมเต็มที่

นอกจากลักษณะการถือครอง ยังตองพิจารณาสิทธิในที่ดินทํากินอีกวาเปนกรรมสิทธิ
แบบชั่วคราวหรือแบบถาวร เอกสารสิทธิ์ที่ดินถือเปนอีกปญหาที่สงผลตอผลผลิต ทั้งนี้กรรมสิทธิ์
นอกจากจะทําใหเกิดความมั่นคงเรื่องที่ดินทํากิน ยังใชเปนหลักทรัพยในการกูสินเชื่อในระบบได
อีกดวย หากไมมีหลักทรัพยทําใหเกษตรกรไมสามารถกูยืมเงินสถาบันการเงินในระบบได จึงตอง
พึ่งพาเงินทุนนอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูง เพื่อนํามาลงทุนเพิ่มผลผลิต หากผลผลิตขายไดไม
คุมกับตนทุนที่เสียไป อาจเกิดผลตอภาวะหนี้สินและบางทีอาจจะเสียที่ดินไปดวย  ดังนั้น สวนของ
การปรับโครงสรางการใชที่ดิน ตองพิจารณาถึงลักษณะการถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํา
กินประกอบดวย ทั้งนี้เพื่อใหการเพิ่มผลผลิตในที่ถือครองเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ตารางที่  20  ลักษณะการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร ใน  3 จังหวัด ป 2525 – 253429

จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ
ป เน้ือท่ีถือ

ครองรวม
เน้ือท่ีของ
ตนเอง

เน้ือท่ีเชาผู
อ่ืน

เน้ือท่ีถือ
ครองรวม

เน้ือท่ีของ
ตนเอง

เน้ือท่ีเชา
ผูอ่ืน

เน้ือท่ีถือ
ครองรวม

เน้ือท่ีของ
ตนเอง

เน้ือท่ีเชา
ผูอ่ืน

2525 3,723,798 3,278,009 252,516 3,215,078 2,924,951 126,866 3,266,692 2,931,288 141,811
2526 3,773,628 3,321,874 228,615 3,230,822 2,934,830 127,487 3,297,234 2,958,694 143,137
2527 3,818,469 3,373,658 234,656 3,319,582 3,013,314 134,375 3,311,262 2,986,143 125,540
2528 3,884,174 3,326,512 375,301 3,359,652 2,843,931 182,478 3,288,071 2,994,780 166,699
2529 3,923,107 3,251,866 349,627 3,371,636 2,916,842 139,680 3,361,502 2,782,760 135,711
2530 3,973,958 3,201,687 126,588 3,515,755 2,522,125 149,042 3,278,259 2,921,704 59,683
2531 4,002,094 3,370,913 140,870 3,578,686 2,935,000 119,154 3,115,087 2,683,631 71,657
2532 3,973,873 3,242,376 179,417 3,372,405 2,677,984 161,846 3,204,808 2,626,423 98,768
2533 4,013,881 3,067,404 228,675 3,328,512 2,571,661 223,307 3,288,701 2,568,651 113,640
2534 4,027,512 3,040,144 334,077 3,398,428 2,616,021 325,825 3,336,132 2,618,515 139,879

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, การถือครองที่ดินเพื่อการ
เกษตรของประเทศไทย ป 2534 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2537),58-60.

จากตารางที่ 20 แมการสํารวจไมไดแจงรายละเอียดวาลักษณะการถือครองที่แบงเปน
เนื้อที่ถือครองของตนเอง และเนื้อที่เชาผูอ่ืนนั้น เปนลักษณะการถือครองที่ดินประเภทไหน แต
เนื่องจากการใชที่ดินเพื่อการเกษตรโดยมากเปนที่นา ดังนั้น อนุมานไดวา ลักษณะการถือครองที่
ดินดังกลาว มีแนวโนมใกลเคียงกับการใชที่ดินเพื่อทํานา จากขอมูลสํารวจขางตน ทั้ง 3 จังหวัด
โดยมากแลว เกษตรกรจะเปนเจาของที่ดินเอง สวนที่เชาที่ดินทํากินของผูอ่ืน โดยเฉลี่ยทั้ง 3 
จังหวัดแลว มีไมเกินรอยละ 10 ของเนื้อที่ถือครองทั้งหมด จากขอมูลของหนวยงานราชการ 
สามารถตรวจสอบไดกับขอมูลพื้นที่ระดับหมูบาน ตามตัวอยางขางลางนี้

                                                 
29เอกสารการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทยป 2534 เปนเอกสารที่สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรไดจัดทําขึ้นจากการจัดเก็บขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตร ป 
2534 /35 ดวยวิธีการสํารวจดวยตัวอยาง (Sample Survey) ในทุกอําเภอทั่วประเทศ  และยังไดรวบรวมขอมูล
ลักษณะการถือครองและการใชที่ดินเพื่อการเกษตร ที่เคยสํารวจไว ตั้งแต ป 2518 มาประกอบการจัดทําเอกสาร
ฉบับนี้ดวย ทั้งนี้ ไดแบงเปน  2 เลม คือ การใชที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย ป 2534 และ การถือครองที่
ดินเพื่อการเกษตรป 2534 มีขอมูลตั้งแต ป 2518 – 2534 ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และรายจังหวัด
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ลักษณะการถือครองที่ดิน นอกจากจะแบงเปนกลุมที่ทํานาในเนื้อที่นาของตนเอง และ
กลุมที่เชาที่นาคนอื่นแลว ยังมีเกษตรกรบางกลุมที่ทั้งทํานาของตนเองและเชาที่นาของคนอื่นทํา
ดวย เนื่องจากผลผลิตที่ไดไมพอเพียงกับการบริโภค และบางสวนเชาที่ดินเพิ่มเพื่อใหมีผลผลิต
มากเพื่อบริโภคและขาย จากตัวอยางหมูบานที่สํารวจอําเภอหวยทับทัน และ อําเภอขุขันธ จังหวัด    
ศรีสะเกษ  แบงกลุมเกษตรผูถือครองที่นาตามลักษณะตางๆ ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีที่นาเปน
ของตนเอง กลุมที่สอง คือ กลุมที่เปนผูเชาที่นาเทานั้น และกลุมที่สาม คือ เปนผูที่ทํานาทั้งในที่ดิน
ของตนเองและนาเชา ครัวเรือนที่ทํานาของตนเองทั้งหมดมีจํานวน 109 ราย และ 148 ราย  ครัว
เรือนที่ทํานาตนเองและทํานาเชา 6 ราย และ 1 ราย และ ทํานาเชาทั้งหมด เฉพาะที่อําเภอหวยทับ
ทัน 5 ราย ขนาดถือครองที่ทํานาของตนเองเฉลี่ยรายละ 18.62 ไร และ 16.87 ไร ขนาดถือครองที่
ทํานาของตนเองและนาเชา เฉล่ีย 17.73  ไร และ 30 ไร และขนาดถือครองที่ทํานาเชาทั้งหมดที่
อําเภอหวยทับทันมี 10 ไร จะเหน็วาเกษตรกรโดยมากมทีีน่าของตนเองโดยเฉลีย่รอยละ 91 และ รอยละ 
99.6 สําหรบัเกษตรกรทีท่าํนาทัง้ในทีเ่ชาและทีด่นิของตนเองหรอืเชานาทัง้หมด มจีาํนวนรอยละทีต่่าํมาก 
อัตราคาเชานาทัง้ในทัง้สองอาํเภอใกลเคยีงกนั คอื โดยเฉลีย่ประมาณไรละ 110 บาทตอป 30

ลักษณะการถือครองบานทุงใหญอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ จะเปนที่ดินของ
ตนเอง จํานวน 40 ครัวเรือน ที่ดินของบุคคลอื่น 6 ครัวเรือน ซึ่งเปนลักษณะการทํานาบนที่นาของ
พอแมซึ่งยังไมไดแบงที่ดินให  เชาที่ดินทํากิน 3 ครอบครัว และ ไมมีที่ดินทํากินเลย 3 ครอบครัว
ถึงแมลักษณะการถือครองจะเปนที่นาของตนเองเปนสวนใหญ แตส่ิงที่ตองพิจารณาตอ คือ มี
เอกสารสิทธิ์ ในพื้นนานั้นอยางไร เอกสารสิทธิ์ในหมูบานทุงใหญ ป 2532 มีลักษณะเปนนส. 3 ก
สค.1 และ ใบเสียภาษีบํารุงทองที่ (ภบท.6) ซึ่งการมีเอกสารสิทธิ์จะเปนหลักฐานยืนยันถึงการมี
สิทธิ์ในที่นานั้น โดยที่จะไมมีปญหาในเรื่องที่ดินทํากินในอนาคต หากเอกสารสิทธิ์ มีเฉพาะใบเสีย
ภาษีบํารุงทองที่ (ภบท.6) ซึ่งกรณีบานทุงใหญ พื้นที่เหลานี้อยูในเขตปาสงวน หากรัฐจะยกเลิกการ
ทํานาในเขตปาสงวน ครัวเรือนที่มีที่นาในเขตทํากินดังกลาว จะเกิดปญหาไดในอนาคต 31

ในบางกรณีที่ที่ตั้งของหมูบานอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ เชนเดียวกับ ที่ตั้งของโชกใต 
ตําบลอูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร ชาวบานจะไดเอกสารการครอบครองที่ดินเพียงสิทธิ    

                                                 
30 สถาพร ทักษาติพงศ, “ทัศนคติของชาวนาไทยที่มีตอความเสี่ยง ศึกษาเฉพาะกรณี : ในเขต

อําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ,” 48 – 50.
31 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
,18 – 20.
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ทํากินในที่ดิน คือ สค. 1 และมีการเสียคาบํารุงทองที่จัดเก็บในอัตรา 2 บาท ตอ 1 ไร ตอป ชาว
บานจะเสียคาบํารุงทองที่เปนจํานวนเงินมากหรือนอยตามแตสิทธิทํากินในพื้นที่ครอบครอง โดยผู
ใหญบานจะรับผิดชอบจัดเก็บคาบํารุงทองที่ใหกับทางอําเภอ ทางอําเภอจะนําเงินดังกลาวจัดสรร
ใหกับสภาตําบลเพื่อการใชประโยชนภายในตําบลอูโลกเอง ขนาดการถือครองที่ดินเปนที่นา
ประมาณ 30 ไร ตอครัวเรือน ลักษณะการใชที่ดินเปนที่อยูอาศัยประมาณ 1.3 ไรตอครัวเรือน 32

ทั้งนี้เงื่อนไขการเชาที่นาของคนอื่น จะแบงผลผลิตทั้งจายเงินคาเชา และใหคืนเปนผล
ผลิตที่ได เชน การถือครองที่ดินของชาวบานในเขตตําบลธาตุ และ ตําบลยางสวาง อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร ชาวนามีที่ดินเปนของตนเอง มีบางสวนเทานั้นที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง แตจะเชา
ที่จากญาติพี่นองหรือผูมีที่นามากๆ แตไมทําหมด หรืออาจจะเชานาจากคนที่ไมทํานา โดยการเชา
ที่จะแบงผลผลิตที่ไดใหเจาของนา เพื่อใหเจาของนาซึ่งไมไดทํานาเองไดมีขาวไวบริโภค การแบง
ผลผลิตสวนมากจะแบงคนละครึ่งกับเจาของนาซึ่งไมไดทํานาและเปนคนที่อยูในละแวกเดียวกัน33

นอกจากนี้ขนาดการถือครองที่ดิน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ยังมีสวนกําหนดให
เกษตรกรตัดสินใจเชาที่ดินคนอื่นเพิ่มหรือไม ทั้งนี้ครัวเรือนใดมีขนาดที่ดินทํากินเล็กและมีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนมาก สวนใหญแลวจะเชาที่ดินทํากินเพิ่ม ตัวอยาง ลักษณะการจัดการที่ดินที่ถือ
ครองหมูบานกราม ครัวเรือนที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองมีอาชีพรับจางทั้งในทองถิ่นและนอกทองถิ่น
ทั้งทํางานในไรนา และรับจางทั่วไป ครอบครัวที่มีที่ดินระหวาง 1 – 10 ไรนั้นจะเชาที่นาเพิ่มตาม
ขนาดของครอบครัว ถาเปนครอบครัวขนาดเล็กมีแรงงานเพียง 2 คน คือ สามีภรรยาและบุตรยัง
เล็กยังไมตองเชาแตถาครอบครัวนั้นมีแรงงาน 5 – 6 คนจําเปนตองเชาเพิ่มอีกมาก ครอบครัวที่มีที่
นาระหวาง 21 – 30 ไร ถือวามีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับปานกลางของหมูบาน มีที่ดินทํากิน
เพียงพอตอสําหรับครอบครัว สําหรับผูมีที่ดินทํากินตั้งแต 41 – 50 ไร ถือวาเปนครอบครัวที่มั่งคั่ง
เพราะมีที่ดินแบงใหคนเชาและทํานาดวยตนเองดวย ซึ่งมีเพียงจํานวนนอยในหมูบาน สวนผูที่มีที่

                                                 
32 ศรินทรรัตน อดทน, “ความสําคัญของผาไหมที่มีตอเศษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม กรณีศึกษา

บานโชกใต ต.อูโลก อ. ลําดวน จ. สุรินทร” (สารนิพนธประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัคร สํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536), 22.

33 สถิตย สุขบท, “การรักษาพยาบาลพื้นบานในชนบทภาคอีสาน : ศึกษากรณีอําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2539), 70.
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ดินจํานวนตั้งแต 51 ไร พบวามีเพียง 3 คนเทานั้น เจาของที่ดินเหลานี้สวนมากจะแบงใหคนในหมู
บานทําโดยไมมีการเชา แตจะแบงผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยวเรียบรอยแลว 34

การถือครองที่ดินของบานกราม ตําบลไพร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่
เกษตรประมาณ 4,100 ไร จากเนื้อที่หมูบานทั้งหมด 4,500 ไร ชาวบานกรามมีที่ดินสําหรับทํามา
หากินเปนของตนเองเปนสวนใหญ ผูเชาที่นามีเปนจํานวนนอย ชาวบานบางคนทํานาไมไดผลก็
ขายที่นาแลวไปรับจางตางจังหวัด

สําหรับครอบครัวในบานกรามที่ไมมีที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองนั้น สวนหนึ่งที่ไมมีที่
ดิน เพราะไมไดรับสวนแบงจากบรรพบุรุษ หรือไดรับเพียงเล็กนอยจึงขายใหพี่ๆ นองๆ ที่รับมรดก
ดวยกัน และอีกสวนหนึ่งนั้นเปนครอบครัวของบุตรที่ยังไมไดรับสวนแบงจากบิดามารดาแตมีสิทธิ์
ทํากินในที่นา โดยบิดามารดาแบงใหดวยวาจาแตยังไมโอนใหเปนกรรมสิทธิ์และบางครอบครัวก็
ทํานารวมกันทั้งครอบครัวของบิดามารดา แลวแบงผลผลิตตามจํานวนคอบครัว

การถือครองที่ดิน บานสวายสอ ตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ขนาดการ
ถือครองนอยกวา 10 ไร มีจํานวน 13 ครัวเรือน 10 – 29 ไร มี 32  ครัวเรือน 30 – 39 ไร มี 16 ครัว
เรือน 40 – 49  มี 4 ครัวเรือน  50 – 59 มี 4 ครัวเรือน 60 – 69 มี 3 ครัวเรือน35 สวนกรรมสิทธิ์ใน
การถือครองที่ดินของชาวบาน ไดแก ประเภท น.ส. 3 และน.ส. 2 ก. มีจํานวน 54 ครัวเรือน  ยังไม
ไดแบงโฉนด 3 ครัวเรือน ที่มาจํานองไว 2 ครัวเรือน เชา 4 ครัวเรือน และ ไมมีที่ดิน 9 ครัวเรือน 36

ลักษณะการถือครองและใชประโยชนจากที่ดินหมูบานมะจุรุง อําเภอลําดวน จังหวัด
สุรินทร จะอยูอาศัยและที่ดินทํากินเปนของตนเอง พื้นที่เกษตรที่มีชาวบานไดใชประโยชนพื่อการ
เพาะปลูกมากกวารอยละ 90 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของหมูบาน สาเหตุที่ไมสามารถใช
ประโยชนที่ดินไดเต็มพื้นที่เพราะขาดน้ําเพื่อทําการผลิตและพื้นที่อยูนอกเขตชลประทาน สวน
ปญหาเรื่องคุณภาพของดินที่พบ คือ ดินมีกรวดทราย สวนการถือครองที่ดิน ชาวบานมีเอกสาร
สิทธิ์อยางถูกตอง และบริเวณของที่ดินทํากิน (ที่นา) อยูรอบๆ ชุมชน แบงเปน 2 ประเภท คือ 
ประเภทโฉนด  น.ส. 3 น.ส. 3 ก  น.ส. 3 ข ใบจอง ส.ค. 1 ส.ค. 2  ส.ค. 3 นค. 3 กสน. 5 มีจํานวน 

                                                 
34 ระพีพรรณ คมใส, “พิธีกรรมแซนเนียะตาของกลุมชาวไทยเขมร : ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบานกราม 

ตําบลไพร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” (วิทยานิพนธปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษย
วิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 34.

35 โชคชัย  เทวานฤมิตร, “วัฒนธรรมกับการพัฒนาหมูบาน : กรณีศึกษาบานสวายสอ ตําบลเมือง
ไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,” 43.

36 เร่ืองเดียวกัน, 50.
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1,600 ไร และ ประเภท สทก. 1 ก  ส.ป.ก. 4 – 01 จํานวน 193 ไร  และขนาดการถือครอง การถือ
ครอง 6 – 10 ไร จํานวน 37 ครัวเรือน 11 – 20 ไร จํานวน 32 ครัวเรือน 21 – 50 ไร จํานวน 35 ไร 
มากกวา 50 ไร จํานวน 5 ครัวเรือน 37

การถือครองที่ดินบานหวยหิน และ บานศิลาทอง ตําบลหวยหิน อําเภอหนองหงส 
จังหวัดบุรีรัมย การถือครองที่ดิน ชาวบานจะมีทํามาหากินเปนของตนเอง กรรมสิทธิ์ในการถือ
ครองเปนโฉนด และน.ส. 3 ก. 38

กลาวโดยสรุป ลักษณะการถือครองที่ดินของลุมน้ํามูลตอนกลาง มี 2 ลักษณะ  คือ 
ลักษณะการถือครองที่ดิน มีทั้งเปนเจาของ เชาที่ดินทํากิน และเปนทั้งเจาของและเชาที่ดินทํากิน
เพิ่ม ในกลุมผูเปนเจาของที่ดิน โดยมากหากมีที่ดินจํานวนมากสวนหนึ่งจะแบงที่นาใหคนอื่นเชา 
และจะเก็บคาเชาเปนผลผลิตจากขอมูลหมูบานที่ไดยกตัวอยางขางตน การจายคาเชาที่นาจะจาย
เปนขาวเปลือกแบงกันคนละครึ่งระหวางเจาของนาและผูเชา สวนกลุมเกษตรกรที่เชาที่นามีเปนสัด
สวนที่ไมมากนักในแตละหมูบาน และเมื่อเทียบเปนรายจังหวัดสัดสวนของครัวเรือนที่เชาที่ดินทํา
กินจะมีประมาณรอยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด กลุมที่มีทั้งที่นาของตนเองและเชาที่นาของคน
อ่ืนเปนกลุมที่นาสนใจ ตรงที่ เหตุผลที่จะเชาที่ดินทํากินเพิ่มเกิดจากปจจัย 2 ประการ คือ จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน ถาหากสมาชิกมีมากจะเชาที่ดินทํากินเพิ่มเพื่อใหมีผลผลิตเพียงพอตอการ
บริโภค และอีกเหตุผลคือ ความตองการผลผลิตที่เพิ่มข้ึนเพื่อจะไดนําผลผลิตไปขาย

ลักษณะการถือครองที่ดินที่เกิดขึ้น ยังสัมพันธกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ถือครอง ทั้งนี้ 
เอกสารสิทธิ์มีหลายประเภท (ดังที่เคยกลาวไวแลวในบทที่ 3 ) ทั้งนี้ การจะไดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ประเภทใดนั้น ข้ึนอยูกับการไดมาซึ่งที่ดิน แตเดิมจะเปนการบุกเบิกที่ดินทํากินดวยตนเอง แตเมื่อ
เกิดปญหาที่ดินทํากินไมพอตอการขยายตัวของจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน การจัดสรรที่ดินจึงเปน
ส่ิงจําเปน ดังนั้น การไดมาซึ่งที่ดินนอกเหนือจากที่ดินที่ไดจากการตกทอดทางมรดก การซื้อขาย  ที่
นาที่หลุดจํานอง จํานํา ยังมีที่ดินอีกประเภท คือ ที่ดินที่ไดจากการจัดสรรของรัฐ จะไดกลาวถึงใน
ประเด็นตอไป ความสําคัญของการมีเอกสารสิทธิ์ คือ  เอกสารสิทธิ์มีฐานะเปนหลักทรัพยที่จะใช

                                                 
37 สุลิต สายะสิทธิเดช, “การดําเนินงานของกลุมสตรีออมทรัพยเพื่อพัฒนาบานมะลูจรุง ตําบล      

อูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร” (สารนิพนธิ์ประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัคร สํานักบัณฑิตอาสา
สมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 20.

38 มานพ ศิวารัตน, “การศึกษาผาทอพื้นบานกับวิถีชีวิตของชาวชนบท : กรณีศึกษาบานศิลาทอง
และบานหวยหนิ  ตาํบลหวยหนิ  อาํเภอหนองหงส  จงัหวดับรีุรัมย”  (วทิยานพินธปริญญาศลิปศาสตร มหาบณัฑิต  สาขา
วชิาพฒันาชนบทศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหดิล, 2541),  30 , 32.
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ประโยชนเปนหลักฐานขอกูเงินของสถาบันการเงินในระบบได ขณะเดียวกัน การมีเอกสารสิทธิ์ก็
แสดงความมั่นคงในที่ทํากินของเกษตรกร ซึ่งทั้งลักษณะการถือครองที่เปนเจาของที่ดิน และ การมี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินถาวร จะชวยใหเกษตรกรลงทุนในการผลิตไดอยางเต็มที่

การเพิ่มผลผลิตขาวในเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลางกอนมีแผนพัฒนาฯ ฉบับ 5 เปน
การเพิ่มผลผลิตดวยวิธีการขยายพื้นที่เพาะปลูก ที่ทําไดเนื่องจากที่ดินทํากินยังสามารถขยายได 
แตในระยะตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 –4 ปญหาการตัดไมทําลายปาและการเพิ่มข้ึนของประชา
กรมีสวนทําใหพื้นที่ที่จะใชเพาะปลูกไมสามารถขยายตอไปไดอีก ทั้งนี้จึงตองหาแนวทางปรับการ
ใชที่ดินที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหไดผลผลิตตอไรสูงขึ้น วิธีการหนึ่งที่รัฐนํามาใช คือ การจัด
ที่ดินของรัฐ ทั้งนี้มีหลายหนวยงานที่เขามาเกี่ยวกับในการจัดสรรที่ดินทํากินใหกับประชาชน ในที่นี้
ผูศึกษาจะกลาวถึงโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ

การจัดที่ดินของรัฐ
การจัดที่ดินของหนวยงานรัฐเพื่อแกปญหาเกษตรกรขาดแคลนที่ดินทํากิน มีหลาย

หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดที่ดินแกเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง ในสวนที่เกี่ยวของ
กับ 3 จังหวัดที่ศึกษา ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
กรรม รับผิดชอบโครงการจัดที่ดินในที่ดินของรัฐ ออก ส.ป.ก. 4 – 01 กรมสงเสริมสหกรณรับผิด
ชอบโครงการจัดที่ดินในที่รัฐ และกรมปาไมรับผิดชอบโครงการชวยเหลือราษฎรใหมีสิทธิทํากินใน
เขตปาสงวนแหงชาติออก สทก. 1 หมายถึง หนังสืออนุญาตใหมีสิทธิทํากินชั่วคราวในเขตปาสงวน
แหงชาติ ตั้งแต พ.ศ. 2536 ถึง 2540 ไมมีการจัดที่ดินทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติเพิ่ม  สวน
กระทรวงมหาดไทย มีกรมประชาสงเคราะหรับผิดชอบโครงการจัดที่ดินแบบนิคมสรางตนเอง ซึ่ง
หลังจากมีการจัดสรรที่ดินในนิคมจนครบแลวจะยกใหจังหวัดรับผิดชอบตอ กรมที่ดินรับผิดชอบ
ทั้งสวนของโครงการที่ดินผืนใหญและโครงการอื่นๆ ชวง พ.ศ. 2501 – 2540 และโครงการจัดที่ดิน
แปลงเล็ก ชวง พ.ศ. 2518 – 254039   ขอมูลพื้นที่และครัวเรือนที่ไดประโยชนจากการจัดสรรที่ดิน
ทํากินของหนวยงานตางๆ แสดงตารางที่ 21 และ ตารางที่ 22

                                                 
39 กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, สถิติที่สําคัญเกี่ยวกับที่

ดินของประเทศไทย ประจําป 2535 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2536).
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ตารางที่ 21 ผลงานการจัดที่ดินของหนวยงานตางๆ ใน 3   จังหวัด ถึง วันที่ 30 กันยายน 2535

จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ
หนวยงานที่จัดที่ดิน เนื้อที่

จัดสรร (ไร)
จํานวน
ครอบครัว

เนื้อที่
จัดสรร (ไร)

จํานวน
ครอบครัว

เนื้อที่
จัดสรร (ไร)

จํานวน
ครอบครัว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
กรรม
-จัดที่ดินในรัฐ (ออก ส.ป.ก. 4 – 01) 125,011 9,028 253,135 37,717 314,161 21,344
2.กรมสงเสริมสหกรณ
-จัดที่ดินในที่รัฐ 29,042 1,468 - - - -
3.กรมปาไม
-โครงการชวยเหลือราษฎรใหมีสิทธิ
ทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ (ออก
สทก. 1) 243,050 21,407 252,649 25,186 230,220 24,789
-จัดที่ดินแบบหมูบานปาไม 40,257 1,032 4,772 450 7,885 1,205
กระทรวงมหาดไทย
1.กรมประชาสงเคราะห
-จัดที่ดินแบบนิคมสรางตนเอง 173,135 7,094 147,021 1,493 29,797 1,493
2.กรมที่ดิน
-ผลงานจัดที่ดิน 173,447 12,298 89,492 6,409 51,737 4,676

รวม 783,942 52,327 747,069 71,255 633,800 53,507

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, สถิติที่สําคัญเกี่ยว
กับที่ดินของประเทศไทย ประจําป 2535 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
กรรม, 2536).
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ตารางที่  22 ผลงานการจัดที่ดินของหนวยงานตางๆ ใน 3   จังหวัด ถึง วันที่ 30 กันยายน 2539

จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ
หนวยงานที่จัดที่ดิน เนื้อที่

จัดสรร (ไร)
จํานวน
ครอบครัว

เนื้อที่
จัดสรร (ไร)

จํานวน
ครอบครัว

เนื้อที่
จัดสรร (ไร)

จํานวน
ครอบครัว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
กรรม
-จัดที่ดินในรัฐ (ออก ส.ป.ก. 4 – 01) 134,820 9,733 302,019 20,790 559,652 40,073
2.กรมสงเสริมสหกรณ
-จัดที่ดินแบบนิคมสหกรณ 30,400 1,468 - - - -
3.กรมปาไม
-โครงการชวยเหลือราษฎรใหมีสิทธิ
ทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ (ออก
สทก. 1) 243,050 21,407 252,649 25,186 230,220 24,789
-จัดที่ดินแบบหมูบานปาไม 40,258 3,061 6,072 658 12,988 1,440
กระทรวงมหาดไทย
1.กรมประชาสงเคราะห
-จัดที่ดินแบบนิคมสรางตนเอง 169,914 11,228 130,883 8,167 11,344 825
2.กรมที่ดิน
-ผลงานจัดที่ดิน 173,447 12,298 89,492 6,709 63,511 5,517

รวม 791,889 59,195 781,115 61,510 877,715 72,644

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, สถิติที่สําคัญเกี่ยว
กับที่ดินของประเทศไทย ประจําป 2539 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
กรรม, 2540).

จากตารางที่ 21 และ 22 จะเห็นวาโครงการชวยเหลือราษฎรใหมีสิทธิทํากินในเขตปา
สงวนแหงชาติ (โครงการสิทธิทํากิน สทก.) มีจํานวนพื้นที่และครัวเรือนที่อยูในโครงการดังกลาว 
โดยเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกโครงการ มีจุดมุงหมายของการกอตั้งโครงการเชนเดียวกับ    
หมูบานปาไม คือ เปนโครงการที่กําหนดจากรัฐและมีจุดมุงหมายเพื่อตอตานอิทธิพลของ
คอมมิวนิสต การประกาศเขตปาสงวนบางครั้งก็มาทับที่ดินทํากินเดิมของเกษตรกรที่ทํามาหากิน
มากอน ทั้งนี้ แมจะมีการตั้งโครงการดังกลาวขึ้นหลายแหงแตวิธีการของรัฐไมไดทําใหเกษตรกรมี
ความมั่นคงในการใชที่ดิน ทั้งขนาดการถือครองที่ไดครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร ไมสามารถแบงหรือ
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ถายโอนไดใหสิทธิเพียงยกเปนมรดกได และ หากละเมิดขอบังคับรัฐสามารถยกเลิกสิทธิทํากินได 
นอกจากนั้นการใหเอกสารสิทธิ์ตองใชเวลานานและยากลําบาก ขอจํากัดดังกลาวทําใหชาวบาน
ไมใหความสนใจและผลการดําเนินงานโครงการหมูบานปาไมประสบความลมเหลว40

และถาเทียบจํานวนครัวเรือนเกษตรป 2534 และ 2539 ในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ศึกษา 41

กับจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากการจัดสรรที่ดิน ป 2535 และ 2539 แมการใชขอมูลครัว
เรือนเกษตรคนละป และคนละหนวยงาน แตก็สามารถใหเห็นแนวโนมของสัดสวนครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการจัดสรรที่ดินของรัฐได ในป 2534 ครัวเรือนเกษตรจังหวัดบุรีรัมยมีจํานวน 
209,198  ครัวเรือน  ไดรับการจัดสรรที่ดินของรัฐ ป 2535 จํานวน 52,327 คิดเปนรอยละ 25.01 
ครัวเรือนเกษตรจังหวัดสุรินทรมีจํานวน 192,458 ครัวเรือนไดรับการจัดสรรที่ดินของรัฐ ป 2535 
จํานวน 71,255 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 37.02 ครัวเรือนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษมีจํานวน 
203,136 ครัวเรือน ไดรับการจัดสรรที่ดินของรัฐ 53,507 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 26.34

เทียบกับ ป 2539 ครัวเรือนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย มีจํานวน 234,536 ครัวเรือน ไดรับ
การสรรจัดที่ดินของรัฐป 2539 จํานวน 59,195 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 25.24 ครัวเรือนเกษตร
จังหวัดสุรินทรมีจํานวน 214,720 ครัวเรือน ไดรับการจัดสรรที่ดินของรัฐ ป 2539 จํานวน 61,510 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 28.65 ครัวเรือนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน  226,351 ครัวเรือน ได
รับการจัดสรรที่ดินของรัฐ ป 2539 จํานวน 72,644 คิดเปนรอยละ 32.09

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนเกษตรที่ไดประโยชนจากการจัดสรรที่ดินของรัฐ มีไม
ถึงรอยละ 40 นั่นหมายถึงครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัดไมไดรับประโยชนจากการจัดสรรที่ดิน
ทํากินของรัฐอยางทั่วถึง และในบางโครงการรัฐยังไมสามารถจัดสรรที่ดินใหแกเกษตรกรได        
ยกตัวอยาง โครงการจัดที่ดินของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่เร่ิมมาต้ังแต พ.ศ. 
2518 จนถึง พ.ศ. 2540 รัฐไมสามารถเวนคืนที่ดินจากเอกชนที่ถือครองที่ดินเกิน 50 ไรไดในพื้นที่ 3 
จังหวัดที่ศึกษาได และขณะเดียวกันที่ดินที่รัฐไดจัดสรรใหยังไมไดเปนที่ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

                                                 
40 วอลเดน  เบลโล  เชียร คันนิงแฮม ลี เค็ง ปอห, โศกนาฎกรรมสยาม : การพัฒนาและการแตก

สลายของสังคมไทยสมัยใหม, พิมพครั้งที่ 2 , แปลโดย สุรนุช ธงศิลา (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล   
คีมทอง, 2542), 290 – 292.

41 ขอมูลครัวเรือนเกษตรในป 2534 และ 2539 ใชขอมูล สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานผลการ
สํารวจขอมูลระดับหมูบาน พ.ศ. 2534 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.),66 ; สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, รายงานผลการสํารวจหมูบานระดับหมูบาน พ.ศ. 2539 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
ม.ป.ป.), 44.
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กับการผลิตทั้งหมด ปญหาจากการจัดที่ดินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 
เปนตนมา ยังคงมีปญหาดานจัดสรรที่ดินใหทั่วถึงแกครัวเรือนเกษตรกร อีกทั้ง รัฐยังไมสามารถเวน
คืนที่ดินขนาดถือครองเกิน 50 ไรของเอกชนได  ชองวางของความแตกตางดานการถือครองที่ดินจึง
ยังคงเกิดในสังคมลุมน้ํามูลตอนกลาง อยางไรก็ตาม สวนของพื้นที่ผลิตขาวที่มี เกษตรกรตองลง
ทุนในการผลิตสูงขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น สงผลตอการนําปจจัยการผลิตมาชวยในการผลิต
ขาว ซึ่งจะไดกลาวถึงในประเด็นตอไป

พื้นที่ผลิตขาว
การใชประโยชนของที่ดินถือครองเกษตรของเกษตรกรใน 3 จังหวัดที่ศึกษา แบงพื้นที่

ใชปลูกขาว และพืชไร เปนจํานวนพื้นที่มากที่สุด42 สวนของที่นา โดยเฉลี่ย 3 จังหวัด มีรอยละกวา 
80 จังหวัดสุรินทรมีที่นาถือครองมากที่สุด และเมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูกพืชไร โดยเฉลี่ยทั้ง 3 จังหวัด  
มีรอยละไมเกิน 15 จังหวัดสุรินทรมีที่ไรถือครองนอยที่สุด43 และจากขอมูลการใชที่ดินเพื่อการ
เกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกลาว แสดงใหเห็นวา ถึงแมจะมีการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจประเภท
พืชไรเขามาในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางในชวงเวลาที่ขาวเจาเปลี่ยนสถานะเปนพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ 
3 จังหวัดยังใชพื้นที่ปลูกขาวเจาในสัดสวนที่มากกวาพื้นที่ปลูกพืชไรมาก

พื้นที่ปลูกขาวใน 3 จังหวัดที่ศึกษา แบงเปนพื้นที่ปลูกขาวเจา และขาวเหนียว สัดสวน
ของพื้นที่ปลูกขาวเจามีสูงกวาขาวเหนียวมาก ทั้งนี้ จากพื้นฐานการผลิตเดิมที่ปลูกขาวเจาไวเพื่อ
บริโภค และการเปลี่ยนวิถีการผลิตขาวเจาเพื่อขาย ทําใหสัดสวนการแบงเนื้อที่เพื่อปลูกขาวเจาใน
พื้นที่ 3 จังหวัดยังคงมีมากกวาขาวเหนียวอยางเชนที่ผานมา นอกเหนือจากนั้น พื้นที่ปลูกขาวเจา
ยังแบงเปนพื้นที่ปลูกขาวเจาเพียงไมกี่พันธุ ไดแก พันธุขาวหอมมะลิ (ขาวขาวดอกมะลิ 105 และ 
ขาวพันธุ กข 15) พันธุขาวเมล็ดใหญ ทั้งสองพันธุนี้เปนพันธุสงเสริม ที่ตลาดใหราคาสูง อีกพันธุ
เปนขาวเมล็ดเล็ก ซึ่งเปนพันธุพื้นเมือง โดยมากเกษตรกรจะปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ซึ่งมีพื้น
ที่ไมมากนัก (ดูแผนภูมิที่ 5)

                                                 
42 กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, การใชที่ดินเพื่อการเกษตรของ

ประเทศไทย ป 2534 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2537), 48 – 50.
43 ดูขอมูลตารางแสดงการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใน 3 จังหวัด ป 2525 – 2536  ภาคผนวก ง
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พื้นที่การผลิตขาวเจาใน 3 จังหวัดนั้น เกษตรกรสวนใหญจะปลูกขาวเพียงปละครั้ง 
โดยอาศัยน้ําฝน  ทั้งนี้เนื่องจากระบบชลประทานไมสามารถเอื้อประโยชนตอการปลูกขาวตัวอยาง
การสํารวจพื้นที่ทํานาป 2534/35 ในพื้นที่ 3 จังหวัดพบวา จังหวัดบุรีรัมย มีเนื้อที่เพาะปลูกขาวนา
ปทั้งส้ิน 2,414,862 ไร แบงเปนเนื้อที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน 39,163 ไร คิดเปนรอยละ 1.62 
ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด และเนื้อที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน 2,375,699 คิดเปนรอยละ 
98.38 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด  จังหวัดสุรินทรมีเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปทั้งส้ิน  2,429,161 ไร  
แบงเปนเนื้อที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน 53,568 ไร คิดเปนรอยละ 2.2 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้ง
หมด  และเนื้อที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน 2,375,593 ไร คิดเปนรอยละ 97.8 ของเนื้อที่เพาะ
ปลูกทั้งหมด  จังหวัดศรีสะเกษมีเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปทั้งสิ้น  2,140,923 ไร  แบงเปนเนื้อที่เพาะ
ปลูกในเขตชลประทาน 66,350 ไร คิดเปนรอยละ 3.1 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด  และเนื้อที่เพาะ
ปลูกนอกเขตชลประทาน 2,074,573 ไร คิดเปนรอยละ  96.9 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด44

ดวยเหตนุีเ้ปนปจจยัทีท่าํใหเกษตรกรใน 3 จงัหวดั ตองลงทนุในการซือ้หาปจจยัการผลติที่
เพิม่ข้ึน เชน พนัธุขาว  ปุยเคม ียาฆาแมลง และเครือ่งทุนแรงทางการเกษตร เปนตน เพือ่ใหไดผลผลิตขาว
เพิม่ข้ึนทัง้ทีส่ามารถปลกูไดแคปละครัง้เปนการตอบสนองตอความตองการของตลาด

พันธุขาว
พันธุขาวมีความสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตตอไรอยางมาก ปจจัยการเปลี่ยนแปลงพันธุ

ขาวพื้นเมืองเปนขาวพันธุดี (พันธุขาวสงเสริม พันธุขาวเกษตร) เกิดจากการดําเนินการปรับปรุง
พันธุขาวของกรมการขาวมาตั้งแตป 2494 และใชเวลาทดสอบพันธุขาวตางๆ จนเปนที่แนชัดวามี
ความเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับสถานีและระดับทองถิ่น ประมาณ 6 – 8 ป จึงได
นําพันธุขาวดีออกสูขยายพันธุไปถึงเกษตรกร มีพันธุตางๆ ดังนี้ นางมล เอส – 4 ขาวดอกมะลิ 105 
พวงนาค 16 ขาวปากหมอ 148 เหลือประทิว 123 ขาวตาแหง 17 เหลืองระแหง 8 เหลืองออน 29  
ข้ีตมใหญ 98  กําผาย 41  ผาเลือก 111  นางพญา 132 45

                                                 
44 กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, รายงานผลการสํารวจขาวนาป ป

เพาะปลูก 2532 / 33 – 2534 /35 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ป.), 49,65,67. ดูเพิ่ม
เติมขอมูลพื้นที่นอกและในระบบชลประทานในพื้นที่ 3 จังหวัด ที่ภาคผนวก ค หนา

45 ไพโรจน โสพรรณรัตน, “ผลงานวิจัยขาวของกองการขาวในรอบ 14 ป (2512 – 2525)” ขาวสาร
เกษตรศาสตร 27,5 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2525) : 15.
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ตอมากรมการขาวไดคนพบพันธุขาวใหม 3 พันธุ เปนขาวพันธุ กข  ไดแก พันธุ กข  1 
พันธุกข  2 พันธุกข  3 ถือเปนการบุกเบิกเปดศักราชแหงการคนพบพันธุขาวรูปแบบใหม ตนเตี้ย 
ลําตนแข็ง ใบต้ังตรงสีเขียวเขม แตกกอมากใหผลผลิตสูงกวาพันธุพื้นเมืองของไทย ประมาณ    
รอยละ 60 – 80 หรือเกือบเทาตัว อาจถือไดวาป พ.ศ. 2512 เปนปที่ถือวาไดคนพบขาวพันธุ
มหัศจรรย หรือ ถือเปนกาวสําคัญของการปฏิวัติเขียวในประเทศไทย46  ตอจากนั้นกรมการขาวก็ได
ทําการทดลองพันธุขาวกข  มาจนถึงปจจุบัน มีพันธุขาวกข  27

จากคนควาทดลองของกรมการขาวตั้งแตป พ.ศ. 2494 เปนตนมา ทําใหทราบวาภาค
อีสานมีความเหมาะสมกับการปลูกพันธุขาวหอมมะลิ ดังนั้น รัฐไดสงเสริมใหปลูกพันธุขาวหอม
มะลิในภาคอีสานอยางกวางขวาง ทั้งนี้เนื่องจากขาวหอมมะลิเปนที่ตองการของตลาดฮองกงมาก 
นอกจากบทบาทของรัฐที่ไดกระตุนใหเกษตรกรภาคอีสานปลูกพันธุขาวหอมมะลิ ภาคเอกชนโดย
เฉพาะกลุมผูสงออกขาวฮองกง นําโดยประธานกลุมฯ นายยรยุทธ กุลนรัตน ไดเขามามีสวนในการ
คัดสรรคุณภาพของขาวหอมมะลิในภาคอีสาน ทั้งนี้ไดจัดใหมีการประกวดพันธุขาวหอมขึ้นในภาค
อีสานครั้งที่ 2 ปการเพาะปลูก 2524 / 2525 ซึ่งมีจังหวัดที่สงเมล็ดพันธุขาวประกวด 7 จังหวัด คือ 
บุรีรัมย มหาสารคาม ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร และอุบลราชธานี โดยแตละจังหวัดจะสง
ขาวหอมจากชาวนา จังหวัดละ 10 ราย47

สวนของบทบาทของรัฐนอกจากจะทําการทดลองพันธุขาวใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
แลว รัฐไดจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนพันธุขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และปรับปรุง       
คุณภาพขาวเปลือกของชาวนาใหสูงขึ้น โดยที่รัฐบาลไดจัดหาขาวพันธุดีใหชาวนาแลกและนําไป
เพาะปลูกทดแทนพันธุพื้นเมือง หรือพันธุราชการที่สงเสริมอยูกอนแตเสื่อมคุณภาพลง มีระยะเวลา
ดําเนินการระหวางป 2523 / 24 ถึง ป 2534 / 35 ทั้งนี้รัฐคาดวาจะสามารถเรงรัดใหเกษตรกรทั่ว
ประเทศเพาะปลูกขาวพันธุดีตามโครงการไดในพื้นที่ประมาณ 90 ไร48

นอกจากพันธุขาวดีที่รัฐไดสงเสริมใหปลูกแลว ส่ิงสําคัญที่จะตองนําไปใชประกอบกัน
คือ ปจจัยการผลิตอื่นๆ  เชน การใชปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ตลอดจนการดูแลรักษาที่ดีจึงจะทําให
ไดผลผลิตสูง 49

                                                 
46 เร่ืองเดียวกัน, 17.
47 วรวิทย พานิชพัฒน, “ขาวหอม,” เคหการเกษตร 6,81 (ตุลาคม 2526) : 36 – 41.
48 กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, รายงานประเมินผลโครงการแลก

เปลี่ยนพันธุขาว ปเพาะปลูก 2527 / 28 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2528), ก.
49 เร่ืองเดียวกัน, 14.
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อาจกลาวไดวา จากการริเร่ิมการทดลองพันธุขาวดี จนถึงการสงเสริมการเผยแพรทั้ง
จากหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชน มีสวนทําใหเกษตรกรไดนําขาวพันธุดีพรอมทั้งปจจัยการ
ผลิตอื่นๆ เชน ปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ไปใชเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น ผลผลิตจากขาวพันธุขาวดี  
ที่เกษตรกรไดนําไปปลูกไดผลผลิตสูงกวาพันธุเดิมที่เกษตรกรปลูก โดยเฉลี่ยไรละ 358 กิโลกรัม  
ตอไร50

นอกจากนี้แลว สวนหนึ่งที่ทําใหรัฐสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวพันธุดี คือ เปนพันธุ
ขาวที่ตลาดตองการ ปลูกแลวขายไดราคาดี  ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนจากโครงการแลกเปลี่ยนพันธุ
ขาวของรัฐ คือ ภายหลังโครงการแลกเปลี่ยนพันธุขาวป 2524 / 25 สถานีพันธุขาวสุรินทร จังหวัด
สุรินทร สามารถจัดหาชาวนาพันธุสําหรับผลิตเมล็ดพันธุขาวดอกมะลิ 105 หรือ กข 15 ไดมาก 
อาจมากถึง 1,000 ตัน ทั้งนี้เนื่องจาก จงัหวัดสุรินทรเปนแหลงที่ชาวนานิยมปลูกขาวขาวดอกมะลิ 
105 ทั้งนี้เพราะปลูกแลวไดราคาดี และสมาคมพอคาขาวสงออกยังไดมีการสนับสนุนการปลูกขาว
หอมโดยการจัดประกวดขาวหอมอีกดวย51

จากสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนพันธุขาวแสดงใหเห็นวาในพื้นที่ 3 
จังหวัดที่ศึกษา เปนจังหวัดที่ไดรับเมล็ดพันธุขาวดีในอัตราที่สูง ทั้งนี้ หากพิจารณาเปนรายภาค
แลว จังหวัดที่ไดรับการจัดสรรพันธุเพื่อนําไปแลกเปลี่ยนใหกับเกษตรกรในอัตราสวนที่สูงของแตละ
ภาค จะเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกขาวมากและเปนแหลงผลิตขาวเลี้ยงภูมิภาคนั้นๆ หรือผลิตเพื่อ
การสงออกแลว ภาคอีสาน ไดแก บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย 
สกลนคร นครพนม ขอนแกน มหาสารคาม และยโสธร52  ปริมาณรวมเมล็ดพันธุขาวที่จังหวัด
บุรีรัมยไดไปป 2524 – 2526 ไดรับ 140,780 กิโลกรัม จังหวัดสุรินทรไดรับ 111,765 กิโลกรัม และ 
จังหวัดศรีสะเกษ 88,737 กิโลกรัม53 แตเนื่องจากสภาพธรรมชาติไมอํานวยทําใหผลผลิตที่ไดไมสูง
มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณเมล็ดพันธุที่ไดไป

การปรับเปลี่ยนเมล็ดพันธุขาวในพื้นถิ่นลุมน้ํามูลตอนกลาง ใน 3 จังหวัดที่ศึกษา จะมี
เหตุผลเลือกพันธุขาวปลูก เนื่องจาก เปนพันธุขาวที่ขายไดในทองตลาดและมีราคาสูงไลราคาจาก
สูงสุดลงต่ําสุด จากขอมูลตลาดของทั้ง 3 จังหวัด ชี้ใหเห็นวาพันธุขาวที่มีราคาสูงสุดในตลาดทั้ง 3 

                                                 
50 เร่ืองเดียวกัน, ก.
51 เมธินี ณ เชียงใหม, รายงานผลความกาวหนาโครงการแลกเปลี่ยนพันธุขาว ป 2524 – 2526 และ 

ระยะขยาย ป 2527(กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาเกษตร, 2527), 3.
52 เร่ืองเดียวกัน, 5.
53 เร่ืองเดียวกัน, 6.
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จังหวัด คือ พันธุขาวหอมมะลิ (เรียกรวมกันระหวางพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 และพันธุขาว กข ) 
พันธุขาวเมล็ดใหญ เปนพันธุขาวสงเสริมของรัฐซ่ึงเดิมเคยมีราคาสูงในทองตลาดมากอน และพันธุ
ขาวเมล็ดเล็ก เปนพันธุขาวพื้นเมือง และจากการใชที่นาในการปลูกขาวของเกษตรกร ซึ่งสวนใหญ
จะเปนพันธุขาวหอมมะลิ นั่นหมายถึงวา เกษตรกรไดรับรูวาพันธุขาวชนิดใดเปนที่ตองการของ
ตลาด และมีราคาขาวสูง ดังนั้น จึงเปนเหตุผลใหเกษตรกรไดปลูกพันธุขาวชนิดนี้มาก

ในสวนของขอมูลระดับหมูบาน การเลือกพันธุขาวปลูกเปนไปในลักษณะเดียวกับ    
ขอมูลตลาดระดับจังหวัดไดรายงานไว  กลาวคือ เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดเลือกปลูกขาวพันธุ
ดีเพื่อขายเนื่องจากไดราคาดี ขณะที่พันธุขาวที่ใชบริโภคเปนพันธุขาวเจาพื้นเมืองซึ่งก็เปนวัฒน
ธรรมการบริโภคของคนในพื้นถิ่น สวนที่เหลือจากบริโภคนําไปขายแตไดราคาไมดีเทาขาวพันธุดี 
ดังนั้นเกษตรกรจึงปลูกขาวพันธุดีเพื่อขายดวย แสดงใหเห็นวา เกษตรกรไดรับรูวาขาวพันธุใดปลูก
แลวขายไดราคาดี และเปนที่ตองการของตลาด ตัวอยางขอมูลตลาดของจังหวัดและหมูบาน แสดง
ขอมูล ดังนี้

ขาวถือเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหกับจังหวัดสุรินทรเปนอันดับหนึ่ง ปเพาะปลูก 
2531 /32 พันธุขาวที่สรางชื่อใหแกจังหวัด คือ ขาวหอมมะลิ หรือ พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 นอก
จากขาวหอมมะลิแลว ยังมีพันธุขาว กข 15. เปนพันธุขาวที่ไดรับการสงเสริมจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  ไดทําการขยายพันธุมาปลูกตั้งแต  ป พ.ศ. 2521 เปนพันธุขาวที่ขายไดราคา นอก
จากนี้ ในตลาดจังหวัดสุรินทรยังมีพันธุขาวใหญ ซึ่งโรงสีจะตั้งราคาซื้อขายรองลงมาจากขาวหอม
มะลิ ขาวประเภทนี้ที่รูจักกันสวนใหญ ไดแก ขาวขาวตาแหง ขาวเจาเหลือง  เปนตน และประเภท 
ไดแก “ขาวเมล็ดเล็ก” เปนขาวที่มีราคาขายต่ําสุด ซึ่งสวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง เชน ขาวนางรอย 
ขาวละอองกษัตริย  ขาวนางสะอาด และขาวนางลอย เปนตน54 พื้นที่ปลูกขาวในปเพาะปลูก 2531 
/32 แบงเปนพื้นที่ปลูกขาวสงเสริม รอยละ 76.53 แยกเปนพื้นที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รอยละ 
56.76 ขาวพันธุ กข 15 รอยละ 15.41 ขาวพันธุพื้นเมือง รอยละ 23.47 เปนพันธุขาวเจา รอยละ 
22.98 และ ขาวเหนียว รอยละ 0.48 55

เกษตรกรตําบลธาตุ และ ตําบลยางสวาง อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ปลูกขาวเจา
เปนพืชหลักเนื่องจากความนิยมในการรับประทานอาหารของชาวบานจะบริโภคขาวเจาเปนหลัก 
พันธุขาวที่ปลูก เชน พันธุหอมมะลิ กข  7 กข 15 ขาวขาวปากหมอ สําหรับนาที่อยูที่ลุมหรือบริเวณ
                                                 

54 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2531 ( สุรินทร : สํานกังานพาณชิย
จงัหวดัสุรินทร,  2532), 50 - 51.

55 เร่ืองเดยีวกนั, 51.
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หนองบึง น้ํามีปริมาณมากๆ จะมีพันธุขาวซึ่งเรียกวาขาวหนัก คือ ระยะการเก็บเกี่ยวจะนานกวา
ขาวโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อรอใหน้ําบริเวณที่ทํานานั้นแหงกอนที่จะเก็บเกี่ยวและขาวพันธุเหลานี้จะยืด
ตัวไดดีเมื่อมีน้ํามาก ทําใหขาวไมจมน้ําตายผลผลิตจะไดผลดีกวาปลูกขาวพันธุซึ่งไมข้ึนน้ํา ขาว
พันธุดังกลาว เชน อีไทยสมัน ขาวลูกปลา ขาวกีม ขาวอีสาว นอกจากการปลูกขาวเจาแลว ขาวนา
ยังปลูกในปริมาณนอย บางครอบครัวจะปลูกและบริโภคหมดภายในตนฤดูการเก็บเกี่ยวโดยอาจ
จะนึ่งแจกจายตามญาติพี่นองบาง เนื่องจากบางครอบครัวจะไมปลูกขาวเหนียวแตจะใชวิธีการนํา
ขาวเจาของตนมาแลกกับเพื่อนบาน ในอัตราที่เทากัน คือ 1 ตอ 1 ทั้งนี้เนื่องจากวา หากเก็บไว
นานๆ ขาวเหนียวที่เปนผลผลิตนี้จะแข็งไมอรอย จึงนิยมบริโภคในชวงที่เปน “ขาวใหม” เทานั้น 56

เกษตรกรอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร จะปลูกขาวเจาเปนหลัก ปลูกขาวเหนียวเล็ก
นอยไวใชทําขนม ขาวตม ในเทศกาลสําคัญๆ พันธุขาวเจาที่ปลูกมี 3 พันธุ คือ เนียงสะอาด ลําออง
กําซัด และลําอองทะนง จะปลูกไวเพื่อบริโภคใชพื้นที่ไมมาก ชาวบานบอกวารับประทานอรอยกวา
พันธุอ่ืนๆ เวลาหุงก็ข้ึนหมอ ชวงฤดูทํานาจึงนิยมบริโภคมาก แตไมนิยมขายเพราะเมล็ดสั้นและ
ราคาไมดี สวนขาวพันธุเกษตร ใชพันธุขาวหอมมะลิปลูก วัตถุประสงคคือปลูกเพื่อขาย เปนขาว
เมล็ดยาวไดราคาดี แตไมนิยมบริโภคเพราะไมข้ึนหมอและไมอ่ิมทอง 57

พื้นที่ปลูกขาวของจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่เพาะปลูกขาวทั้งสิ้น 2,487,704 ไร แบงเปน
พื้นที่เพาะปลูกขาวเจา 2,241,723 ไร และพื้นที่ขาวเหนียว 245,981 ไร พันธุขาวเจาที่นิยมปลูก 
เปนพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 มีประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่ปลูกขาวเจา รองลงมา คือ พันธุ
ขาว กข 15 มีประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่ปลูกขาวเจา สวนพื้นที่อีกรอยละ 20 เปนพื้นที่ปลูกขาว
พื้นเมือง อําเภอที่ปลูกขาวเจามากที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ ไดแก อําเภอขุขันธ อําเภอกันทรลักษ 
อําเภอราษีไศล อําเภอเมืองศรีสะเกษ และอําเภออุทุมพรพิสัย ตามลําดับ สวนพื้นที่ปลูกขาว
เหนียวในเขตจังหวัดศรีสะเกษปลูกกันมากที่อําเภอกันทรารมย โนนคูณ อุทุมพรพิสัย และกันทร
ลักษ และนิยมใชพันธุขาวสันปาตอง และพันธุขาว กข  6 58

                                                 
56 สถิตย สุขบท, “การรักษาพยาบาลพื้นบานในชนบทภาคอีสาน : ศึกษากรณีอําเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร,” 70.
57 บัญชร แกวสอง  บุษบา จันทรผอง ชัยยง ขามรัตน และ มงคล ดานธานินนทร, รายงานการวิจัย

เร่ือง ศักยภาพชุมชนหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร (ขอนแกน : สถาบันวิจัย
และพัฒนา, 2533), 52.

58 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัศรสีะเกษประจาํป พ.ศ. 2531 ( ศรสีะเกษ : สํานกังาน
พาณชิยจงัหวดัศรสีะเกษ,  2532), 3 – 1.
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การเลือกพันธุพืชที่ปลูกในลุมน้ํามูลตอนกลาง ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมการบริโภคของกลุม
คน อยางเชน กลุมชาวนาอําเภอหวยทับทันสวนใหญพูดภาษาไทย – อีสาน นิยมปลูกขาวเหนียว
ไวบริโภคและปลูกขาวเจาไวขาย ขณะที่ชาวนาในเขตอําเภอขุขันธซึ่งสวนใหญพูดภาษาเขมร นิยม
ปลูกขาวเจาไวเพื่อการบริโภคและขาย เกษตรกรทั้งสองอําเภอนี้รูจักและไดใชพันธุขาวสงเสริม เชน 
ขาวดอกมะลิ 105 กข 15 มาตั้งแต พ.ศ. 2520 จากการแนะนําของทางราชการเกี่ยวกับพันธุขาว
และวิธีการเพาะปลูกที่ใหผลผลิตสูง59 ในเขตอําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ จํานวนชาวนาที่
ปลูกพันธุขาวสงเสริมชนิดเดียวรอยละ 28.3 และรอยละ 28.1 ผูที่ปลูกพันธุขาวพื้นเมืองชนิดเดียว 
มีรอยละ 16.6 และ 65.2 และผูที่ปลูกทั้งขาวพันธุสงเสริมและพันธุพื้นเมืองมีจํานวนรอยละ 55 
และรอยละ 6.7 ตามลําดับ ขาวพันธุสงเสริมที่เกษตรกรปลูกสวนใหญเปนขาวขาวดอกมะลิ จาก
จํานวนรอยละดังกลาว แสดงใหเห็นวา ในเขตที่ปลูกขาวเจา คือ อําเภอขุขันธ การใชพันธุขาว    
พื้นเมืองอยูในอัตราที่สูง พันธุขาวที่ปลูกเพื่อขายยังคงมีสัดสวนนอย นัยนี้แสดงใหเห็นวา ยังไมได
เขาสูการผลิตเพื่อขายมากเทาไรนัก60

เกษตรหมูบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ  มีเปาหมายการผลิตเพื่อ
ขายเปนหลัก ชาวบานเริ่มเปลี่ยนไปปลูกพันธุขาวเมล็ดยาว เชน กข  7 และมะลิ 105 ซึ่งเปนขาว
พันธุใหมกันมากขึ้น ราคาขายสูงกวาพันธุขาวพื้นเมือง มะลิ 105 กก.ละ 4 บาท กข  7 กก.ละ 3.60
สวนพันธุพื้นเมืองราคา กก. ละ 3.50 บาท อยางไรก็ตาม ป 2532 คงรักษาพันธุขาวปลูกเปนพันธุ
พื้นเมือง เพื่อใชบริโภค ถาหากเหลือก็จะขาย แตเนื่องจากราคาไมคอยดี จึงมักกันพื้นที่ไวปลูกขาว
พันธุใหมไวขายดวย โดยชาวบานทุงใหญขายขาวรอยละ 31.8 ของผลผลิตที่ไดทั้งหมด 61

พันธุขาวปลูกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย มีพันธุขาวที่ปลูกไวเพื่อขายและเพื่อบริโภค โดย
พันธุขาวที่ขายไดราคาสูงเปนพันธุสงเสริม ในปเพาะปลูก 2532 / 2533 พื้นที่นาของจังหวัดบุรีรัมย 
รอยละ 84.68 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด และ เปนพื้นที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณรอยละ 
45 ของพื้นที่เพาะปลูกขาวทั้งหมด นอกจากนั้น ก็ปลูกขาวพันธุ กข 15 ซึ่งเปนขาวที่มีลักษณะ
เมล็ดและคุณสมบัติในการหุงตนคลายคลึงกับขาวขาวดอกมะลิ 105 แตมีกลิ่นหอมนอยกวา และ

                                                 
59 สถาพร ทักษาติพงศ, “ทัศนคติของชาวนาไทยที่มีตอความเสี่ยง ศึกษาเฉพาะกรณี : ในเขต

อําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ,” 51.
60 เร่ืองเดียวกัน, 53.
61 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ,
72.
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เปนขาวพันธุเบาโดยจะเก็บเกี่ยวกอนขาวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 10 แตการซื้อขายจะเรียก
ขาวทั้งสองพันธุนี้เปนขาวหอมมะลิ และ รับซ้ือในราคาเดียวกัน  สวนราคาขาวเปลือกในลําดับรอง
ลงมาเปน “ขาวเมล็ดใหญ” ซึ่งเปนพันธุพื้นเมือง  ไดแก พันธุขาวตาแหง ขาวเจาเหลือง เปนตน ซึ่ง
โรงสีจะตั้งราคารับซื้อรองมาจากขาวหอมมะลิ  และ ขาวประเภทสุดทาย เปน”พันธุเมล็ดเล็ก” ซึ่ง
เปนขาวพันธุพื้นเมือง ไดแก ขาวนางรอย ขาวละอองกษัตริย ขาวนางสะอาด และขางนางลอย 
เปนตน สําหรับขาวเหนียวจะปลูกประมาณรอยละ 9.85 ของพื้นที่เพาะปลูกขาวทั้งหมด ขาว
เหนียวที่ปลูกสวนใหญเปนขาวเหนียวเมล็ดสั้น ซึ่งมีคุณภาพไมคอยดีนัก เมื่อเทียบกับขาวเหนียว
ของจังหวัดอื่นที่มีการปลูกขาวเหนียวเปนหลัก 62

พันธุขาวที่บานทามวง ตําบลทามวง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย  ใชพันธุกข 15  กข
17 และ สันปาตอง หลัง พ.ศ. 2529 หันมาปลูกขาวเบาหรือขาวมะลิ เนื่องจากปลูกงายเก็บเกี่ยวได
เร็วกวาขาวหนัก ที่สําคัญขายไดราคาดี และปริมาณผลผลิตคอนขางสูง ทําใหชาวบานตองขยาย
พื้นที่การปลูกขาวเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เพราะรายไดจากการขายขาวชนิดนี้ราคาคอนขางดี และ ไดนํา
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมมาใช เชน การใชปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช การใชเมล็ดพันธุของทาง
ราชการ 63

ในปเพาะปลูก 2537 / 2538 ชวงเพาะปลูกของจังหวัดบุรีรัมยทําการเพาะปลูกขาวนา
ป โดยจะมีชวงฤดูกาลเพาะปลูก ตั้งแต เดือนมิถุนายน – สิงหาคม และชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ทําการเพาะปลูกโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก สวนชนิดของขาวที่ใช
เพาะปลูกมากที่สุด คือ พันธุขาวหอมมะลิ 105 รอยละ 50 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด รองลงมาได
แก ขาวเจาเมล็ดพันธุสุพรรณบุรี 60 ขาวปากหมอ และเหลืองปะทิว ขาวเจาเมล็ดพันธุละออง
กษัตริย และขาวเหนียวพันธุพื้นเมือง64

จะเห็นวา การทดลองและสงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวพันธุดีเนื่องจากตองการ
ใหไดผลผลิตที่เพิ่มข้ึน และสนองตอบตอความตองการของตลาด  และจากโครงการแลกเปลี่ยน

                                                 
62 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2532 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดับรีุรัมย, 2533), 56.
63 รัตนา กิ่งแกว, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุเขมร 

ศึกษาเฉพาะกรณีบานทามวง ตําบลทามวง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (กลุมสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543) , 84.

64 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2537 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย
จงัหวดับรีุรัมย, 2538), 74.
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พันธุขาวของรัฐที่เร่ิมเห็นผลชัดเจนตั้งแต ป 2524 เปนตนมา สงผลกระทบโดยตรงตอการใชพันธุ
ขาวพื้นเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัด ทําใหเกษตรกรหันมาปลูกพันธุขาวดีมากข้ึน ทั้งนี้เพื่อใหไดผลผลิต
เพื่อขาย ในขณะเดียวกัน พื้นที่บางสวนก็ปลูกขาวเจาพื้นเมืองไวบริโภค ที่เหลือบางสวนก็นําขาย 
จากการเปลี่ยนแปลงพันธุขาวดังกลาว ทําใหพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง เนน 3 จังหวัดที่ศึกษา ไ ด
ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อนําพันธุขาวดีมาปลูกแทนพันธุพื้นเมือง ส่ิงกระทบโดยตรง คือ การสูญเสีย
พันธุขาวพื้นเมืองไปเหลือเพียงพันธุขาวไมกี่ชนิด โดยนัยแสดงถึงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดไดเขารวมการ
ผลิตเพื่อขายอยางชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ ส่ิงที่ตามมาอีกประการหนึ่งของการการรับพันธุขาวดีมาปลูก  
นัน่คอื เกษตรกรจะตองนาํปุยเคม ี ยาฆาแมลง และใชวธิกีารดแูลทีด่ ีเพือ่ชวยใหผลผลิตตอไรเพิม่ข้ึน

ปุยเคมีและยาฆาแมลง
ปจจัยการผลิตที่มาพรอมกับเมล็ดขาวพันธุดี คือ ปุยเคมี และยาฆาแมลง ทั้งนี้เพื่อชวย

ใหผลผลิตดีข้ึน ถาเปรียบเทียบกันระหวางปจจัยการผลิตทั้ง 3 ประเภท คือ ขาวพันธุดี ปุยเคมี ยา
ฆาแมลง ปจจัยสวนแรกเกษตรกรสามารถจัดหาไดในครัวเรือน จากการแบงผลผลิตไวทําพันธุ แต
อีกสองปจจัยหลัง เปนปจจัยการผลิตที่ตองซื้อจากตลาด และนําเขาจากตางประเทศ ทําใหตนทุน
การผลิตของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง จะเปนคาใชจายในการซื้อปุยและยาฆาแมลงเปน
จํานวนมาก (ดูตนทุนการผลิต บทที่ 5) และเมื่อเทียบอัตราสวนการใชปุยเคมีของเกษตรกรใน 3 
จงัหวัดแลว พบวา มีการใชปุยเคมีในนาขาวในปริมาณที่มาก (ดูแผนภูมิที่ 6)
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เมื่อเปาหมายของการผลิตคือขาย และขอจํากัดดานภูมิศาสตรทําใหเกษตรกรลุมน้ํา
มูลตอนกลางสามารถปลูกขาวไดเพียงปละครั้ง ดังนั้น เมื่อความตองการผลิตใหไดมากเพื่อขาย 
และสามารถผลิตขาวไดเพียงครั้งเดียว เกษตรกรจึงตองดูแลเอาใจใสตนขาวใหดีที่สุด  และวิธีการ
เพิ่มผลผลิต คือ การนําปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี ยาฆาแมลง มาใช จากแผนภูมิที่ 6 แสดงให
เห็นวาเนื้อที่ปลูกขาวของเกษตรกรใน 3 จังหวัด ใชปุยเคมีในอัตราสวนที่สูง ทั้งนี้สวนหนึ่งเปน
เพราะวิธีการปลูกขาวของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง ซึ่งเปนการปลูกขาวนาดํา มี 3 ข้ันตอน คือ 
เตรียมกลา  ดํานา และเก็บเกี่ยว ในขั้นตอนการเตรียมกลา และดํานา เกษตรกรจะนําปุยเคมีมาใช
หวานในตนกลา และเมื่อดํานา จะนําปุยมาหวานอีกครั้งโดยเฉลี่ยจะใสปุยเคมี 2 คร้ัง  พรอมทั้งฉีด
ยาฆาแมลงปองกันโรคใหกับตนขาวอีกดวย

ตัวอยางเกษตรกรบานตรึม ตําบลตรึม อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร จะใสปุย 2 คร้ัง 
คร้ังแรกใสปุยหลังจากการปกดํา 1 เดือน ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 1 ไร ตอปุย 50 กิโลกรัม เพื่อ
เพิ่มธาตุอาหารใหแกตนขาว นอกจากนี้ยังมีการฉีดยาฆาวัชพืชและแมลงศัตรูขาวใหกับตนขาวทุก
สัปดาหในชวงเจริญเติบโต เพื่อปองกันวัชพืชและแมลงศัตรูขาวมาแยงอาหาร65

นอกจากนี้ เมื่อเปาหมายการผลิตเปลี่ยน ทําใหเกษตรกรตองเพิ่มผลผลิตตอไรใหมาก
ข้ึน ลักษณะการใชปุยเคมีบางครั้งสัมพันธกับขนาดถือครองที่ดินทํากิน หากเกษตรกรมีขนาดที่ดิน
ทํากินนอยจึงตองการเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูง ดังนั้นวิธีการคือ เพิ่มปริมาณปุยเคมีและยาฆาแมลง
ตอไรเพิ่มข้ึน ตัวอยาง เกษตรอําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธจังหวัดศรีสะเกษ  ใชปุยเคมีเฉลี่ย
ตอไรตามขนาดเนื้อที่ทํานาระดับตางๆ เกษตรกรที่มีขนาดเนื้อที่นานอยจะใสปุยมากกวาเกษตกร
ขนาดเนื้อที่มาก  เปรียบเทียบกับเกษตรกรอําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธที่ทํานาไมเกิน 9 ไร 
ใสปุยเคมีเฉล่ียไรละ 16.2 กิโลกรัม และ 17.1 กิโลกรัม ตามลําดับ เปรียบเทียบกับเกษตรกรผูทํา
นาประมาณ 20 – 29 ไร ใสปุยเคมีเฉล่ียไรละ 13.4 กิโลกรัม และ 8.6 กิโลกรัม66

ปริมาณการใชปุยเคมี และยาปราบศัตรูพืชที่เพิ่มข้ึน เกิดจากปจจัยที่ไดกลาวถึงไวขาง
ตน คือ การเปลี่ยนวิถีการผลิตเพื่อขายในลุมน้ํามูลตอนกลาง และอีกปจจัย คือ ระบบคมนาคมที่
สะดวกขึ้น ทําใหการเชื่อมตอพื้นที่ผลิตและตลาด ซึ่งเปนแหลงจําหนายปจจัยการผลิต  ตัวอยาง 
ผลจากการคมนาคมที่สะดวกทําใหการซื้อปุยเคมีและยาฆาแมลงของเกษตรกรอําเภอหวยทับทัน 

                                                 
65 สุพรรณี ไชยอําพร, รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเจาะลึกโครงการพัฒนาองคกรประชาชน : กรณี

จังหวัดสุรินทร ,55.
66 สถาพร ทักษาติพงศ, “ทัศนคติของชาวนาไทยที่มีตอความเสี่ยง ศึกษาเฉพาะกรณี : ในเขต

อําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ,” 55.
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และอําเภอขุขันธ ทําไดสะดวกเนื่องจากมีรานคาขายปจจัยการผลิตดังกลาวในตัวอําเภอ ปุยเคมีมี
ราคาประมาณกิโลกรัมละ 4 – 7 บาท ซึ่งขึ้นกับชนิดของปุยเคมีและวิธีการซื้อขายดวยเงินสดหรือ
เงินเชื่อ  การใชปุยเคมีเฉล่ียตอไรของเกษตรกรอําเภอหวยทับทันประมาณ 13.3 กิโลกรัมตอไร และ 
อําเภอขุขันธประมาณ 12.7 กิโลกรัมตอไร67

การนําปุยเคมีและยาฆาแมลงมาใชในการปลูกขาวนอกจากจะชวยเพิ่มผลิตใหมี
ปริมาณมากขึ้น ผลเสียของการใชปจจัยการผลิตประเภทนี้ คือ เมื่อใสปุยแลวจะตองเพิ่มจํานวน
ปุยตอไรข้ึนทุกป  และทําใหดินมีสภาพอัดแข็งและมีสภาพเปนดาง68 นอกจากนี้ การที่ตองเพิ่ม
ปริมาณปุยทุกปสงผลตอการเพิ่มตนทุนการผลิตตอไรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆป และเมื่อวิธีการปลูกขาว
เปนขาวนาดําทําใหการดูแลรักษามีกระบวนการที่ตองดูแลทั้งชวงที่เปนตนกลาและตนขาว และ
การที่ดินมีสภาพแข็งทําใหการนําโค กระบือมาไถคราด ทําไดยากขึ้น ดังนั้น เกษตรกรจึงปรับรับ
เทคโนโลยีการผลิต คือ เครื่องทุนแรงการเกษตร มาใชในการผลิตขาวเพื่อชวยเพิ่มผลิต

เครื่องทุนแรงทางการเกษตร
การนําเครื่องทุนแรงทางการเกษตรมาใชในพื้นที่ 3 จงัหวัด มีปริมาณเพิ่มข้ึน เกือบจะ

ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตขาวทั้งหมด เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในการ
ผลิต คาจางในการจางแรงงานมีราคาสูง และการเปลี่ยนบทบาทของแรงงานสัตวในการผลิต นอก
จากนี้การผลิตขาวในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางยังคงอาศัยน้ําฝนเปนหลัก จากปญหาการตัดไม
ทําลายปาสงผลใหปริมาณฝนมีความผันผวนไมแนนอน การนําเครื่องทุนแรงทางการเกษตรมาใช
ทําใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว ปองกันภัยจากความลาชาของฝน

แหลงที่มาของเครื่องทุนแรงทางเกษตรที่เกษตรกรใชในการผลิตขาว ใน 3 จังหวัด มี
แหลงที่มาจาก 5 แหลงที่สําคัญ ไดแก เปนของเกษตรกรเอง จากสหกรณและกลุมเกษตรกร จาก  
ผูมารับจาง จากหนวยงานของรัฐ และ จากแหลงอ่ืนๆ69 ทั้งนี้โดยมากเปนเครื่องทุนแรงของ

                                                 
67 เร่ืองเดียวกัน, 55.
68 ชัยยงค  ขามรัตน และ คนอื่นๆ, รายงานการวิจัย เร่ือง ศักยภาพชุมชนหมูบานอีสาน : กรณี

ศึกษาบานตระแบก อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร( ขอนแกน : สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัขอนแกน, 2533 ), 
39.

69 สํานักงานสถิติแหงชาติ,  สํามะโนการเกษตร 2536 จังหวัดบุรีรัมย (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.), 119.
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เกษตรกรเองและจากผูมารับจาง เกษตรกรจจางเครื่องทุนแรงประเภทรถแทรกเตอร 4 ลอ รถไถ 2 
ลอ เครื่องเกี่ยวขาว เครื่องเกี่ยวนวดขาว เครื่องนวดขาว เครื่องสีเปนขาวสาร70

หากพิจารณาประเด็นที่วา ทําไมสวนใหญแลว เกษตรกรจึงไดจางเครื่องทุนแรงจาก   
ผูมารับจางแทนที่จะซื้อเปนของตนเอง ทั้งๆ ที่มีความจําเปนในการใชทุกๆ ปการผลิต เหตุผล
สําคัญ คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ที่ไมสามารถไปซื้อเครื่องทุนแรงเหลานี้ได เนื่องจากมี
ราคาแพง  เชน รถไถนาเดินตามแตละขนาด ราคาซื้อขายจะแตกตางกัน ซึ่งราคาซื้อใหมอยูที่ 
25,000 – 40, 000 บาท ใชงานไดประมาณ 8 – 10 ป มีการเปลี่ยนหรือซอมอะไหลสึกหรอทุกป 
เครื่องยนตซื้อจากตางประเทศมาประกอบ สวนอื่นๆ ผลิตไดเอง หาซื้อรถไถเดินตามไดจากราน
จําหนายเครื่องมือการเกษตรทั่วไป 71 เครื่องนวดขาว มีหลายยี่หอ และราคาตั้งแต 5,000 – 
30,000 บาท มีกําลังนวด 3 – 10 เกวียนตอวัน สวนมากเครื่องนวดขาวจะใชเครื่องยนตเครื่องเดียว
กับรถไถนาเดินตาม หาซื้อไดตามบริษัทหางราน อายุการใชงานประมาณ 8 – 10 ป เชนเดียวกับ
รถไถเดินตาม72

จะเห็นวาเกษตรกรที่นําเครื่องทุนแรงทางการเกษตรมารับจางนั้น เปนกลุมเกษตรกรที่
มีฐานะทางการเงินดี เนื่องจากเครื่องทุนแรงแตละประเภทโดยมากแลวมีราคาสูง การพัฒนาทุน
ของเกษตรกรกลุมนี้ไดจากการคามาตั้งแตกอน พ.ศ. 2500 รายไดของการรับจางของกลุมนี้ เปน
อีกแหลงรายไดของเกษตรกร ซึ่งจํากัดไวแคเกษตรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนมาใชเครื่องทุนแรงของเกษตรกร 3 จังหวัด มีนัยสําคัญ  2
ลักษณะคือ การนําเครื่องทุนแรงทางการเกษตรประเภทตางๆ ตองพิจารณาวาเครื่องทุนแรงทาง
การเกษตรนั้นๆ นํามาใชประโยชนอยางไร การเปลี่ยนแปลงในการใชเครื่องทุนแรงในพื้นที่ 3
จังหวัด คือ ไดนําเอาเครื่องทุนแรงมาใชทดแทนแรงงานคน และแรงงานสัตว ทั้งนี้หากเทียบ
ระหวางขอดีและขอเสียของรถไถเดินตามเปรียบเทียบกับการใชกระบือไถ ขอดี คือ ไถไดลึกและเร็ว
เชน เครื่อง 9 แรง 1 เครื่อง เทียบกับการใชควายถึง 4 ตัว หรือเครื่องไถไดวันละ 3 – 4 ไร สวนควาย
ไถได วันละ 2 ไร แตมีขอเสีย คือ เปลืองน้ํามัน และเมื่อใชไปนานๆ ก็ไมสามารถขายได73 และลด

                                                 
70 เร่ืองเดียวกัน, 119 – 120.
71 รัตนา กิ่งแกว, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุเขมร 

ศึกษาเฉพาะกรณีบานทามวง ตําบลทามวง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย,” 65.
72 เร่ืองเดียวกัน , 65.
73 ชัยยงค  ขามรัตน และ คนอื่นๆ, รายงานการวิจัย เร่ือง ศักยภาพชุมชนหมูบานอีสาน : กรณี

ศึกษาบานตระแบก อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร, 38.
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คาใชจายเรื่องคาจางคน แสดงใหเห็นวา ตนทุนการผลิตในสวนของการจางเครื่องทุนแรงทางการ
เกษตรจะเพิ่มข้ึน และจากปญหาเรื่องแรงงานในการผลิตนอกจากจะสงผลตอการนําเครื่องทุนแรง
มาใช ยังสงผลตอการเปลี่ยนวิธีการปลูกขาวนาดําเปนขาวนาหวาน ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิตใน
การจางแรงงาน และคาปุยเคมี และยาฆาแมลงลง และจากการปรับเปลี่ยนปจจัยการผลิตดัง
กลาว ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหไดผลผลิตตอไรสูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตที่เกิดขึ้น ทําใหเกษตรกรตองลงทุนในการผลิตมาก
ข้ึน ทั้งนี้แหลงเงินทุนที่สําคัญของเกษตรกร แบงเปนแหลงเงินในระบบและแหลงเงินนอกระบบ
ธกส. ยังทําหนาที่เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญของเกษตรกร แมจะมีการขยายสินเชื่อเพื่อการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น แตเกษตรกรบางพื้นที่ก็ยังไมไดประโยชนจากสินเชื่อดังกลาว

ทุนจาก ธกส.
การเพิ่มสินเชื่อของธกส. มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกษตรกรมีเงินทุนเพื่อนําไปลงทุนใน  

การผลิต สินเชื่อของธกส. ไมเพียงแตเปนสินเชื่อเงินสดเทานั้น ยังใหสินเชื่อรูปแบบสินเชื่ออุปกรณ
การเกษตร

ปญหาดานสินเชื่อเปนตัวกําหนดการลงทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การใหบริการ
สินเชื่อแกเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมยมีปญหาพอสมควร เนื่องจากเกษตรกรยังมีการรวมตัวกันนอย
และมีขนาดเล็ก มีการตั้งถิ่นฐานอยูไกลและกระจัดกระจาย การคมนาคมไมสะดวก ทําใหไม
พยายามมาขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐ  อีกทั้งขาดความมั่นใจในการชําระหนี้หรือขาด
คุณสมบัติบางประการ ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงินเองก็ไมคอยกลาเสี่ยงที่จะใหบริการเพราะ
นอกจากจะตองเสียคาใชจายในการติดตอมาก ยังไมประสงคที่จะเสี่ยงตอการคางชําระหนี้คืนนาน
เกินไป ทําใหสถาบันการเงินตองระมัดระวังในการใหกูเงิน ทําใหการบริการของสถาบันการเงินไม
สามารถตอบสนองความตองการของเกษตรกรไดเทาที่ควร และสงผลตอการพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดอีกดวย74

ถึงแมบางพื้นที่จะยังไมไดรับบริการสินเชื่อจากธกส. แตผลการดําเนินการของธกส. ใน 
3 จังหวัดที่ศึกษา มีการใหสินเชื่อเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน (ดูแผนภูมิที่ 7)

                                                 
74 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2533 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดับรีุรัมย, 2534), 107.
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แรงงานการผลิต
การปรับโครงสรางการใชที่ดินในพื้นที่  3  จังหวัด เปนไปเพื่อใหเกิดผลผลิตตอไรเพิ่ม

สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงเปาหมายการผลิตเพื่อขายทําใหเกษตรกรเกษตรกรไดลงทุนการผลิตใน
ปจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้น (ดูเพิ่มตนทุนการผลิต บทที่ 5) ทั้งนี้ปจจัยภายในที่มีสวนผลักดันให
เกษตรกรไดลงทุนการผลิตขาวเพิ่มเนื่องจากเงื่อนไขของการปลูกขาวที่ปลูกไดเพียงปละครั้ง และ
อาศัยน้ําฝนเปนหลัก ดังนั้น ในหนึ่งรอบปการเพาะปลูกเกษตรกรจึงมีเปาหมายใหไดผลผลิตใน
ปริมาณที่มาก โยงถึงจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัด ทําใหเกิดกําลังแรง
งานภาคเกษตรมากขึ้น75 เมื่อจํานวนแรงงานไมสัมพันธกับกิจกรรมการเกษตรที่สามารถปลูกขาว
ไดเพียงปละครั้ง ทําใหเกิดการวางงานนอกฤดูกาลผลิตขึ้น แรงงานสวนนี้จะอพยพไปหาแรงงานใน
ชวงรอฤดูการเก็บเกี่ยว หรือฤดูการเพาะปลูกปตอไป

การอพยพแรงงานชั่วคราว เร่ิมจะเปนการอพยพแรงงานในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น 
สวนหนึ่งจากปจจัยภายในที่ผลผลิตตกต่ํา  ผลักดันใหแรงงานอพยพไปทํางานนอกพื้นที่ เกิดการ
ขาดแคลนแรงงานในการผลิตขึ้น และเปนสวนใหมีการนําเครื่องทุนแรงการเกษตร และ เกิดแรง
งานจางในพื้นที่ 3 จังหวัด นั่นหมายถึง ปจจัยดานแรงงานภายในพื้นที่ 3 จังหวัดเปนสวนผลักดันที่
ทําใหเกษตรกรนําปจจัยการผลิตมาใชเพื่อเพิ่มผลผลิต

การอพยพแรงงานไปทํางานนอกพื้นที่จังหวัด มีตลาดแรงงานทั้งในและนอกประเทศ 
ตลาดภายในประเทศ สวนใหญเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดจะอพยพไปทํางานจังหวัดอื่นๆ โดย
เฉพาะกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียงเชน เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจะอพยพไปรับจางตัดออย
จังหวัดชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี เปนตน หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว จํานวนผูอพยพแรงงานชวงรอ
ฤดูกาลผลิตมีสูงประมาณ 145, 000 คน ประมาณรอยละ 27.72 ของประชากรจังหวัดศรีสะเกษใน
ป พ.ศ. 2531 มีทั้งสิ้น 1,292,656 และเปนวัยกําลังแรงงาน 523,009 76

นอกจากนี้การกระจายตัวของการอพยพแรงงานใน 3 จังหวัด ยังชี้ใหเห็นแนวโนมของ
การอพยพแรงงานไปทํางานตางถิ่นหลังฤดูการเก็บเกี่ยวมากขึ้น ทั้งในจังหวัดใกลเคียงและ
กรุงเทพฯ และรายไดของการอพยพแรงงานนี้จะเปนแหลงรายไดเสริมของเกษตรกร ตัวอยาง ชาว

                                                 
75 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดคาดการแนวโนมของประชากรและแรงงานภาคเกษตรป พ.ศ. 

2525 – 2534 ใน 3 จังหวัด ซึ่งแนวโนมของแรงงานภาคเกษตรมีแนวโนมสูงขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น    
ดูภาคผนวก ง

76 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัศรสีะเกษประจาํป พ.ศ. 2531 ( ศรสีะเกษ : สํานกังาน
พาณชิยจงัหวดัศรสีะเกษ,  2532), 1 – 9 – 1 – 10.
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บานบานสวายสอ ตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย มีอาชีพรับจางเปนเปนอาชีพรอง
จากการทํานา ในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน ชาวบานมักจะออกไปหางานทําที่กรุงเทพฯ และที่
อําเภอปากชอง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยชาวบานที่ไปทํางานในกรุงเทพฯ จะไปทํางาน
กอสรางเปนสวนใหญ คาแรงจะไดวันละ 160 บาท ถาเปนชางไมจะไดวันละ 200 – 300 บาท

สวนชาวบานที่ไปทํางานที่ อําเภอปากชอง และ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา จะ
ไปทํางานรับจางขุดมัน ตอนกิ่งมะมวง คาแรงรับจางขุดมันถาทําเปนกลุมจะคิดเหมาจางใหเปน
ตันๆ ละ 150 – 200 บาท แตถาไมเปนกลุมจะไดคาแรงตอคนวันละ 50 – 60 บาท สวนคาแรงรับ
จางตอนกิ่งมะมวงจะไดคาแรงวันละ 50 – 60 บาทเทากัน  ในอัตราคนที่ไปทํางานนอกหมูบาน
ประมาณรอยละ 60 จะไปทํางานกอสรางที่กรุงเทพฯ และชาวบานจะขุดมันและตอนกิ่งมะมวง
อําเภอปากชอง และอําเภอสีคิ้ว ประมาณรอยละ 40  การออกไปทํางานรับจางใชแรงงานนอกหมู
บาน ในแตละปมีจํานวนไมแนนอน โดยเฉลี่ยแลวจะอยูในราวๆ ประมาณ 200 – 300 คนตอป
ทั้งนี้รายไดหลักจากการทํานาไมเพียงพอตอการครองชีพเปนปจจัยสําคัญ นอกจากรับจางนอก
หมูบานแลว ยังรับจางอื่นๆ เชน เกี่ยวขาว หมอนวดจับเสน ปะเย็บกางเกง เปนตน 77

จนกระทั่งป  2539 การเคลื่อนยายแรงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวยังคงเปนลักษณะการ
อพยพชั่วคราวของเกษตรกรของลุมน้ํามูลตอนกลาง จากขอมูล การเคลื่อนยายแรงงานหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว ในพื้นที่ 3 จังหวัด ป 2539 จังหวัดบุรีรัมย จากจํานวนประชากร 1,255,784 คน แรงงานที่
อพยพในฤดูแลง ประมาณ 173,975 คน คิดเปนรอยละ 13.85 จังหวัดสุรินทร จากจํานวนประชา
กร 1,125,174 คน มีแรงงานที่อพยพในฤดูแลง ประมาณ 221,526  คิดเปนรอยละ 19.69  จังหวัด
ศรีสะเกษ จากจํานวนประชากร 1,238,245 คน คิดเปนรอยละ 202,224 คน คิดเปนรอยละ 16.33
78  เทียบกับจํานวนประชากรภาคอีสานทั้งหมดที่อพยพไปทํางานในฤดูแลงคิดเปนรอยละ 30.79

นอกจากนี้ เกษตรกรยังไดอพยพไปทํางานตางประเทศ และกลุมเกษตรกรเหลานี้เปน
อีกกลุมแรงงานที่ทําใหเกิดปญหาแรงงานการผลิตภาคเกษตรกรรม เนื่องจาก สัดสวนของกลุมแรง
งานที่ไปทํางานตางประเทศนั้น เปนแรงงานชายที่อยูในวัยแรงงาน ทําใหครัวเรือนเกษตรสูญเสีย
แรงงานหลักของครัวเรือน เปนที่มาใหเกิดจางแรงงานเพิ่ม นอกจากนี้ จากกลุมผูอพยพดังกลาว 
เปนที่มาของแหลงเงินทุนของเกษตรกร ผานทางเงินโอนจากตางประเทศมายังพื้นที่ 3 จังหวัด  ทั้ง

                                                 
77 โชคชัย  เทวานฤมิตร, “วัฒนธรรมกับการพัฒนาหมูบาน : กรณีศึกษาบานสวายสอ ตําบลเมือง

ไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,” 43.
78สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานผลการสํารวจขอมูลระดับหมูบาน พ.ศ. 2539 (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.), 140.
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นี้ตลาดแรงงานตางประเทศจากเดิมแรงงานไทยจะไปทํางานประเทศแถบตะวันออกกลางมาก แต
ดวยสถานการณทางการเมืองของประเทศแถบตะวันออกกลาง ทําใหตลาดแรงงานตางประเทศ
เปล่ียนมาเปนประเทศไตหวัน ฮองกง แทน

ตัวอยางแรงงานจังหวัดบุรีรัมย ที่ไปทํางานตางประเทศ ป พ.ศ. 2538 มีจํานวน 6,616 
คน แยกเปนเพศชาย 5,693 คน คิดเปนรอยละ 86.1 และเพศหญิง 923 คน คิดเปนรอยละ 13.9 
เปนกลุมคนชวงอายุ 31 – 40 ป มากที่สุด จํานวนถึง 2,605 คน คิดเปนรอยละ 39.4  ประเภทงาน
ที่ทําเปนกลุมงานกอสราง มากที่สุดมีจํานวน 2,842  คิดเปนรอยละ42  รองลงมาไดแก รับจางขับ
รถ  ทํางานโรงงาน เกษตรกร ทําอาหาร และไมระบุประเภท จํานวน 1,727 คน คิดเปนรอยละ 
29.1 ชาง จํานวน 1,656 คน คิดเปนรอยละ 25  และแมบาน จํานวน 391 คิดเปนรอยละ 5.9
ประเทศที่ผูใชแรงงานไปทํางานมากที่สุด คือ ประเทศไตหวัน จํานวน 2,851 คน รอยละ43.179

การเปลี่ยนแปลงแรงงานในการผลิต มีทั้งการเปลี่ยนแปลงแรงงานคนและการเปลี่ยน
แปลงแรงงานสัตว การเปลี่ยนแปลงแรงงานสวนที่สองนี้ เกษตรกรบางสวนไดเปล่ียนการเลี้ยงสัตว
ไวเพื่อเปนแรงงานในการผลิตเปนการเลี้ยงไวเพื่อขาย ทั้งนี้ สวนของการเลี้ยงไวเพื่อขาย มีการ
เลี้ยง 2 ระดับ คือ การเลี้ยงในครัวเรือนครัวและนําขายหลังจากที่ใชแรงงานในการผลิตแลว อีก
และการเลี้ยงระดับฟารมที่มีเปาหมายเพื่อขาย ทั้งนี้โดยมากเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง  ยังคง
เลี้ยงสัตวไวเพื่อเปนแรงงานประมาณครัวเรือนละ 1 – 2 ตัว

การลดปริมาณแรงงานสัตวลง สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตขาวเจาเพื่อขาย
ในพื้นที่ 3 จังหวัด สวนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรไดนําที่เลี้ยงสัตวมาเปนที่นามากขึ้น กอปรกับการ
ขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงสัตวเนื่องจากมีการเคลื่อนยายแรงงานไปทํางานยังพื้นที่อ่ืนนอก    
ฤดูกาลผลิต

ตัวอยาง เกษตรกรหมูบานพนาสวรรค ตําบลหนองบัว อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร มี
แรงงานควายเปนแรงงานสัตวที่สําคัญ ถาบานไหนไมมีวัวควายแตมีที่นา เมื่อถึงฤดูทํานา พวกนี้
จะออกซื้อควายมาทํานา หมดฤดูก็ขายเพื่อไมใหเปนภาระเลี้ยงดู บางคนแกปญหาการขาดควาย
โดยการเชา คาเชามักคิดเปนขาวแบงกันโดยไมมีกําหนดกฎเกณฑ สวนใหญแลวแตผูยืมจะแบงให 
จํานวนควายที่เลี้ยงสวนใหญเลี้ยงไวครอบครัวละ 1 – 2 ตัว เฉพาะควายฝูงมีอยู 1 ครอบครัว    

                                                 
79 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2538 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดับรีุรัมย, 2539), 5.
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แรงงานควายจะถูกใชในชวง 1 – 2 เดือน จากนั้นก็เปนภาระใหเจาของที่ตองเล้ียงดูฤดูที่มีปญหา
ในการเลี้ยงดู ไดแก ฤดูแลงเพราะขาดน้ํา ชาวบานแกปญหาโดยพาไปกินไกลยังหมูบานอื่น80

ผลผลิตขาว
จากการเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิต ไมวาจะเปนเมล็ดพันธุ  ปุยเคมี ยาฆาแมลง 

เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เพื่อใหไดผลผลิตขาวในปริมาณที่สูงขึ้น เหตุที่เกษตรกรในลุมน้ํามูล
ตอนกลางตองลงทุนในดานปจจัยการผลิตในปริมาณที่เพิ่มข้ึนทุกป เนื่องจากการทํานาของ
เกษตรกรใน 3 จังหวัด สวนใหญจะทํานาเพียงปละครั้ง และอาศัยน้ําฝนเปนหลัก ดวยความไมแน
นอนของสภาพอากาศทําใหเกษตรกรตองลงทุนในการผลิตใหไดมากที่สุดในการปลูกขาวแตละ 
ฤดูกาลผลิต

อยางไรก็ตาม ถึงแมจะลงทุนในการผลิตในปริมาณที่มากขึ้น แตผลผลิตขาวในลุมน้ํา
มูลตอนกลางจะมากหรือนอยยังคงขึ้นอยูกับภาวะอากาศเปนสําคัญ  ทั้งนี้ปญหาเรื่องภาวะฝนแลง
ขาดชวงหรือน้ําทวม มักจะเกิดขึ้นบอยครั้ง เนื่องจากปาไมถูกทําลายทําใหสภาพดินฟาอากาศจึง
ผันแปรไดงาย และสงผลทําใหผลผลิตของเกษตรกรไดปริมาณนอย ทั้งนี้ หากเกิดภาวะฝนแลงหรือ
ฝนขาดชวง ในขณะที่เกษตรกรไดทําการปลูกขาวไปแลว เมื่อผลผลิตที่ไดมีปริมาณไมมาก อาจทํา
ใหเกษตรกรลงทุนไมคุมผลผลิตที่ได อยางไรก็ตาม การที่ผลผลิตที่ไดมีปริมาณไมมากไมไดหมาย
ความวา เกษตรกรจะขายขาวไดในราคาที่ต่ํา ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาปริมาณผลผลิตขาวที่ออกสูตลาดใน
ชวงเวลานั้นมีมากนอยเพียงใด หากปริมาณขาวเปลือกออกสูตลาดนอยแตความตองการมาก ก็สง
ผลใหราคาขาวเปลือกที่ขายไดราคาสูง  ประเด็นการกําหนดราคาขาวเปลือกจะกลาวถึงในประเด็น
ตอไป

ผลผลิตในปเพาะปลูก 2530 / 31 การเก็บเกี่ยวไมไดผล เนื่องจากภาวะความแหงแลง 
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวออกสูตลาดจึงมีไมมาก ประกอบกับ ราคาขาวเริ่มขยับตัวจากป 2529 รัฐบาล
ไดใชนโยบายตางๆ ในการยกระดับราคาขาวเปลือก และแทรกแซงตลาด เชน การจํานําราคา
ขาวเปลือกเพื่อชะลอการจําหนายของธกส.81 ทําใหเกษตรกรสามารถจํานําขาวเปลือกไวกับธกส. 
ลดการโดนกดราคาขาวเปลือกตนฤดูซึ่งมีราคาต่ํา เมื่อนําขาวมาจํานํากับธกส. เกษตรกรก็ไดเงิน

                                                 
80 สุพรรณี ไชยอําพร, รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเจาะลึกโครงการพัฒนาองคกรประชาชน : กรณี

จังหวัดสุรินทร , 51.
81 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2530 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดับรีุรัมย, 2531),71.
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สวนหนึ่งไวเปนคาใชจาย คาใชหนี้จากการลงทุนการผลิต แลวรอใหขาวราคาดี จึงไถถอนมาขาย
ได

ผลผลิตป 2531/ 32 ในจังหวัดบุรีรัมยเพิ่มข้ึนจากป 2530 / 31 รอยละ 32. 50 ผลผลิต
เฉล่ียประมาณ 309 กิโลกรัมตอไร การทํานายังอาศัยน้ําฝนเปนหลัก พื้นที่ทํานาคิดเปนรอยละ 
78.23 รองลงมาเปนพื้นที่ทําไรรอยละ 17.74  ของพื้นที่ทั้งหมด82

ผลผลิตป 2531 / 32 ในจังหวัดสุรินทร ไดรับความเสียหายมาก เนื่องจากเกิดภาวะฝน
แลงโดยทั่วไป ทําใหพื้นที่ใน 11 อําเภอ 113 ตําบล 1,227 หมูบาน ไดรับความเสียหาย สงผลใหผล
ผลิตขาวของจังหวัดลดลงจากป 2530 / 31 49,542 ตัน  เหลือเพียง 524,993 ตัน83

ผลผลิตป 2532 / 33 ในจังหวัดบุรีรัมยเพิ่มข้ึนจากป 2531 / 32 รอยละ 53.33 ถึงแม
ผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้นทั้งสวนของผลผลิตรวมทั้งจังหวัดและทั้งภาคอีสาน แตก็ไมไดสงผลใหราคา
ขาวต่ํา เนื่องจาก รัฐไดใชนโยบายแทรกแซงยกระดับราคาขาวเปลือก ทั้ง โครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกจากเกษตรกรของธกส. โครงการยกระดับราคาขาวเปลือกของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม และ กระทรวงพาณิชย ทําใหราคาขาวปนี้สูงขึ้นจากปกอน เชน ราคาขาวเปลือก
เจาหอมมะลิ ราคาซื้อในจังหวัดบุรีรัมยเฉล่ียตลอดปสูงขึ้นจากปกอนตันละ 242 บาท 84

ผลผลิตป 2532 / 33 ไดรับผลกระทบจากฝนแลงปเพาะปลูก 2530 /31 ทําใหเกิด
ความเสียหายแกการผลิต การทํานาแตละอําเภอสามารถทําไดเพียงรอยละ 77 ของพื้นที่ทั้งหมด 
และมีพื้นที่เสียหายจากการขาดแคลนน้ํารวม 8 อําเภอ เปนพื้นที่เสียหาย 394.03 ไร เหลือพื้นที่
เก็บเกี่ยวเพียง 243,280 ไร หรือรอยละ 61 ของพื้นที่ ทําใหผลผลิตรวมของจังหวัดลดลงและสงผล
ดีดานราคาพืชผล  ในป พ.ศ. 2532 สถานการณดานการผลิตขาวไดรับแรงจูงใจดานราคาของปที่
ผานมา มีการพยายามขยายพื้นที่ปลูก แตตองประสบกับภาวะฝนแลงระหวางฤดูผลิตกอใหเกิด
ความเสียหายเปนอันมาก ประมาณวามีผลผลิตประมาณ 8.6 แสนตันเทานั้น เปนเหตุใหราคา
ขาวเปลือกในปนี้สูงเปนประวัติการณ และขายหมด85  ปเพาะปลูก 2532 / 2533 ผลผลิตในพื้นที่
นาจังหวัดสุรินทรมี รวมทั้งหมด 1,013,840 ตัน แบงเปน 4 สวน คือ ใชบริโภค 315, 570 ตัน หรือ

                                                 
82 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2531 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดับรีุรัมย, 2532), 7.
83 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2531, 19.
84 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2532, 59.
85 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2532 ( สุรินทร : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดัสุรินทร,  2533), 55.
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รอยละ 31.13 ใชทําพันธุ 24,322 ตัน หรือรอยละ 2.4  ใชเลี้ยงสัตว 151,293 ตัน หรือรอยละ14.92 
และ ที่เหลือ 522,655 ตัน หรือรอยละ 51.55 แบงไวขาย สัดสวนของการแบงผลผลิตเพื่อขายจะมี
มากกวาสัดสวนที่ใชบริโภค ทําพันธุ และเลี้ยงสัตว รวมกัน เล็กนอย86

ผลผลิตป 2533 / 2534 เนื่องจากฤดูกาลเพาะปลูกปนี้ ประสบปญหาภาวะฝนทิ้งชวง 
ทําใหหลายพื้นที่ไมสามารถตกกลาปกดําได ตองแกปญหาโดยทําโครงการ “หวานวันแมเกี่ยววัน
พอ” คือ หวานพันธุขาวชวงเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม ผลผลิตรวมพื้นที่ 
976,473,.48 ตัน แบงไวทําพันธุและบริโภค 450,552.69 ตัน หรือรอยละ 46.14  ที่เหลือแบงผล
ผลิตสําหรรับขาย 525,920.79 ตัน  หรือรอยละ 53.8687

ผลผลิตป 2534 /35   การผลิตขาวในจังหวัดบุรีรัมย เปนการทํานาพึ่งน้ําฝนเปนหลัก 
ดังนั้น ปริมาณฝนจึงเปนตัวกําหนดผลผลิตขาวในแตละป  ซึ่งจังหวัดบุรีรัมยประสบปญหาแหงแลง
แลงฝนทิ้งชวง สรางความเสียหาย ทําใหเกษตรกรตองแกปญหาดวยโครงการหวานวันแมเกี่ยววัน
พอที่ไดทําตอเนื่องกันมาหลายป จึงเกษตรกรในอําเภอตางๆ นําไปใชปลูกขาวพันธุดีของบุรีรัมย 
คือ ขาวขาวดอกมะลิ 105 ถึง 6.4 ลานไร ปนี้ไดผลผลิตรวม 1,037,738.95 ตัน88

ผลผลิตปเพาะปลูก 2535 / 36 มีประมาณ 870,346 ตัน ทั้งนี้เนื่องจากเกิดภาวะฝน
แลงเมื่อเทียบกับปกอน ทําใหผลผลิตลดลง 167,399 ตัน หรือลดลงรอยละ 16.189

ผลผลิตขาวเปลือกของจังหวัดศรีสะเกษจะเริ่มทยอยออกสูตลาดตั้งแตปลายเดือน
ตุลาคม และจะเพิ่มมาข้ึนชวงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม ชวงการขายผลผลิต ปริมาณขาว
เจาที่ผลิตไดรอยละ 60 จะจําหนายในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยวจนถึงเดือนมีนาคม สวนอีกรอยละ 40 ที่
เหลือจะทยอยจําหนายในชวงหลังเดือนมีนาคม โดยพฤติกรรมการจําหนายขาวเปลือกของ
เกษตรกรจะนําผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดเก็บเขายุงฉาง เพื่อไวบริโภคตลอดป สวนที่เหลือจะทยอยนํา

                                                 
86 เร่ืองเดยีวกนั, 37.
87 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2533 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดับรีุรัมย, 2534), 77.
88 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2534 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดับรีุรัมย, 2535), 13.
89 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2535 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดับรีุรัมย, 2536), 77.
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ออกจําหนาย เมื่อมีความจําเปนตองใชจาย เชน เพื่อการชําระหนี้ เพื่อการอุปโภคบริโภค เปนตน 
สําหรับขาวเปลือกนั้นเกษตรกรจะปลูกเพื่อบริโภค และจําหนายสวนที่เหลือ 90

ผลผลิตขาวในหมูบานพนาสวรรค ผลผลิตไรละ 320 กิโลกรัม หรือ 32 ถัง ราคาซื้อขาย
กิโลกรัมละ 1.50 บาท ขาวพันธุที่นิยมปลูกไดแกขาวหอมมะลิและขาวพันธุสงเสริม (กข ) 91

ผลผลิตขาวเปลือกตอไร (กก.) ของตําบลธาตุ  และ ตําบลยางสวาง ป พ.ศ.2538 ใน
เขตอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ต่ําสุด 280 กก. ถึง 315 กก. ตอไร

ผลผลิตบานกระหาด ตําบลกระหาด อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร จากพื้นที่ของหมู
บานทั้งหมด 1,713 ไร ใชพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดประมาณ 1,645 ไร เฉล่ียครอบครัวละ 20 ไรตอ
ครัวเรือน แตเนื่องจากชาวบานประสบปญหากับความแหงแลงติดตอกันมาเปนเวลานานถึง 3 ป
(พ.ศ. 2531 – 2533) ประกอบกับพื้นที่เปนที่ลุมที่ดิน สูงๆ ต่ําๆ จึงทําใหเกิดภาวะน้ําทวมชั่วคราว
ในชวงที่มีฝนตกหนัก และเกิดความแหงแลงในชวงที่ฝนทิ้งชวง จึงทําใหผลผลิตไมเต็มที่เฉล่ียแลว
ไดประมาณปละ 250 กิโลกรัมตอไร หรือประมาณ 25 ถังตอไร ผลผลิตต่ําทําใหรายไดไมมาก แตมี
อาชีพทําไรปอเปนอาชีพรอง ซึ่งพอมีรายไดเสริมประมาณปละ 2,350 บาท โดยเฉลี่ยชาวบานมี
รายไดประมาณ 4,500 บาทตอปตอครอบครัว 92

ผลผลิตบานกราม ในป 2510 เปนการผลิตเพื่อยังชีพเปนสวนใหญ หรือบางครอบครัว
ก็ไมเพียงพอที่จะยังชีพและใชหนี้สิน ตองทบดอกทบตนในปตอไป ทําใหชาวนามีหนี้สินลนพน ทํา
นาไดปละ 1 คร้ัง อาศัยน้ําธรรมชาติ ขาวปลูกเปนพันธุพื้นเมือง มีลักษณะแข็ง หุงไมข้ึนหมอ ขาย
ไดราคาไมดี ชาวบานเรียกขาวลักษณะนี้วา “ขาวสัมพันธ” พืชไรที่ปลูก คือ ปอ ขาวโพด มัน
สําปะหลัง และขาว ซึ่งชาวบานจะปลูกพืชเหลานี้ทุกป ไมมีการใสปุย และฉีดยาฆาแมลง ปญหาที่
เกิดขึ้น จึงไดสงนักวิชาการเกษตรประจําตําบลไวคอยแนะนําการปลูกพืชใหชาวบาน ในป 2539
บานกรามมีพื้นที่เกษตร 4,100 ไร สวนใหญจะใชพื้นที่ปลูกขาวเจา ทั้งบริโภคและขาย และปลูก
ขาวเหนียวบางเล็กนอยไวทําขนมในการประกอบพิธีกรรมตางๆ การบริโภคขาวเหนียวก็ตอเมื่อเดิน
ทางไปเที่ยวงานตางหมูบานหรือไปตางจังหวัดเนื่องจากสะดวกตอการหอไมตกเรี่ยราดเหมือนขาว

                                                 
90 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัศรสีะเกษประจาํป พ.ศ. 2531, 3 – 4.
91 สุพรรณี ไชยอําพร, รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเจาะลึกโครงการพัฒนาองคกรประชาชน : กรณี

จังหวัดสุรินทร, 54.
92 เพชราภรณ  โสลําภา, “พิธีกรรมแซนโดนตา  ที่บานกระหาด  ตําบลกระหาด  อําเภอจอมพระ  

จังหวัดสุรินทร”  (วทิยานพินธปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาไทยคดศีกึษา (เนนมนษุยศาสตร) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ  มหาสารคาม, 2537),  51.
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เจา มีระบบฝายน้ําลน 4 ฝาย คือ ฝายหวยทา ฝายหวยจันทร  ฝายประชาอาสา ฝายกสช. เหมาะ
แกการทํานา แตทําไดปละครั้ง เฉพาะในฤดูฝนเทานั้น เพราะในฤดูแลงพื้นดินไมสามารถเก็บกัก
น้ําไวเพื่อใชในการเกษตรได ทั้งนี้เพราะดินเปนดินรวนปนทราย ไมอุมน้ําอากาศรอนน้ําแหงเร็ว มี
นําพันธุขาว กข  18 และขาวหอมมะลิมาปลูก ไดผลผลิต 70 ถังตอไร ราคาขาวหอมมะลิเกวียนละ
7,150 บาท สวนเครื่องมือที่ใชในการทํานา คือ ใชทั้งควายไถ และรถไถนา ระหวางปกดํา ถอนกลา
และเก็บเกี่ยว มีทั้งการจางแรงงานแระเอาแรง การจางงานมีเปนรอยละ 20 สวน 80 เปนการไถนา
และเอาแรง คาจางคิดแตกตางกัน ถาหมูบานเดียวกันคิดคาแรงวันละประมาณ 50 บาท แตถาตาง
หมูบานคาแรงวันละประมาณ 80 – 100  บาท 93

ผลผลิตตอไรของชาวนาเขตอําเภอหวยทับทัน และอําเภอขุขันธ ไดผลใกลเคียงกัน
ประมาณ 22.7 ถังและ 20.2 ถัง ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรโดยแยกตามขนาด
เนื้อที่ทํานาระดับตางๆ ปรากฏวาในเขตอําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ เกษตรกรผูทํานาขนาด
เนื้อที่นอยจะไดผลผลิตขาวตอไรมากกวาเกษตรผูทํานาขนาดเนื้อที่มาก เชน ผูที่ทํานาไมเกิน 9 ไร 
จะไดขาวเฉลี่ยไรละ 27.9 ถัง และ 25.3 ถัง แตผูที่ทํานาประมาณ 20 – 29 ไร จะไดขาวเฉลี่ยไรละ 
21.3 ถัง และ 15.5 ถัง ตามลําดับ  เกษตรกรขายขาวเปลือกไดประมาณ ถังละ 26 –31 บาท ซึ่งขึ้น
อยูกับชนิดและคุณภาพของขาว94

การแบงผลผลิต
การปรับลักษณะที่เกิดขึ้นในการตลาดขาวของลุมน้ํามูลตอนกลาง คือ การแบงผลผลิต

เพื่อขายนั้น จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับวา ในปนั้นไดผลผลิตมากเพียงใด ผลผลิตจะแบงไวเพื่อ
บริโภคเปนหลัก จากนั้นจะแบงไวขาย เพื่อนําเงินมาใชจายในครัวเรือน หรือไวใชหนี้จากการลงทุน
การผลิตในฤดูกาลผลิตที่ผานมา การเลือกพันธุขาวปลูก ถาหากจะปลูกขาวเพื่อขายโดยมาก
เกษตรกรจะเลือกปลูกพันธุขาวหอมมะลิ (ขาวขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ กข 15)เพื่อขาย และ
ปลูกขาวเมล็ดเล็กไวบริโภค

การแบงผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย ในปเพาะปลูก 2530 / 
2531 ผลผลิตรวมทั้งหมดมีประมาณ 559,191,519 กิโลกรัม แบง ไวทําพันธุและบริโภค 

                                                 
93 ระพีพรรณ คมใส, “พิธีกรรมแซนเนียะตาของกลุมชาวไทยเขมร : ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบานกราม 

ตําบลไพร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,”32.
94 สถาพร ทักษาติพงศ, “ทัศนคติของชาวนาไทยที่มีตอความเสี่ยง ศึกษาเฉพาะกรณี : ในเขต

อําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ,” 58.
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505,993,735 กิโลกรัม หรือรอยละ 90.5   ของผลผลิตทั้งหมด สวนที่เหลือ 23,197,784 หรือรอย
ละ 9.5  ถึงจะแบงไวจําหนาย95

การแบงผลิตปเพาะปลูก 2531 / 2532 ผลผลิตรวมทั้งหมดมีประมาณ 805,730,240 
กิโลกรัม แบงไวทําพันธุและบริโภค จํานวน 406,452,487 กิโลกรัม หรือ รอยละ 50.45  สวนที่
เหลือ 399,277,753 กิโลกรัม หรือรอยละ  49.55 แบงไวขาย96

การแบงผลิตปเพาะปลูก 2532 / 2533 ผลผลิตรวมทั้งหมดมีประมาณ 1,235,498.3 
กิโลกรัม แบงไวทําพันธุและบริโภค จํานวน 451,256 กิโลกรัม หรือรอยละ 36.52 ที่เหลืออีก 
784,242.3 หรือรอยละ 63.48 จะเห็นวาผลผลิตที่เกษตรกรไดแบงขายสูงกวาสัดสวนที่แบงไวทํา
พันธุ และบริโภค 97

การแบงผลิตปเพาะปลูก 2533 / 2534 มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 976,473.48 ตัน ทําพันธุ
และบริโภค 450,552.69 หรือรอยละ 46.14 ที่เหลือ 525,920.79 หรือรอยละ 53.86  แบงไว
สําหรับขาย สัดสวนของการแบงผลผลิตปนี้ไมตางกันมาก ทั้งนี้ ราคาขายขาวเปลือกปนี้คอนขาง
ซบเซา ราคาอยูในเกณฑต่ําเมื่อเทียบกับปกอน เกษตรกรสวนหนึ่งนําขาวเปลือกไปจํานํากับธกส. 
ในป 2533 /34 มีเกษตรกรนําขาวไปจํานําจํานวนทั้งสิ้น 7,465 รายเปนขาวเปลือก 45,766.2 ตัน 
มูลคาทั้งสิ้น 137,406,280 บาท98

การแบงผลผลิตปเพาะปลูก 2537 / 38 ของจังหวัดสุรินทร แบงไว 4 สวน จากผลผลิต
ทั้งหมด 1,091,005 ตัน แบงผลผลิตไวบริโภค 378,298 ตัน หรือรอยละ 34.67 แบงไวทําพันธุ 
31,567 ตัน รอยละ 2.89 แบงไวใชประโยชนอ่ืนๆ 109,100 ตัน หรือรอยละ 10.01 และแบงไวขาย 
572,040 ตัน หรือรอยละ 52.4399

                                                 
95 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2530 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดับรีุรัมย, 2531), 69.
96 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2530 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดับรีุรัมย, 2531), 101.
97 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2532, 58.
98 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2533, 78.
99 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2537 ( สุรินทร : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดัสุรินทร,  2538), 81.
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หมูบานสําโรง เฉล่ียแลวจะผลิตขาวเจาไดประมาณ 36,548 ถัง เฉลี่ยแลวผลผลิตขาว
ไดเฉล่ียครัวเรือนละ 665 ถัง สวนขาวเหนียว ไดผลผลิต 489 ถัง เฉลี่ยครัวเรือนละ 8.9 ถัง ใน
จํานวนขาวที่ได ชาวบานจะแบงไวบริโภค 226 ถัง และครัวเรือนหนึ่งจะขายขาวถึง 439 ถัง

การแบงผลผลิตของบานทามวง กอน ป พ.ศ. 2529 ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพียง
อยางเดียวมี 18 และเพื่อขายบางสวน 222 แต หลัง พ.ศ. 2529 จะแบงผลผลิตไวบริโภคและเพื่อ
ขายบางสวน ทั้ง 240 ครัวเรือน สวนที่นําไปขายนั้นเพื่อตองการเงินมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จํา
เปนสําหรับชีวิตประจําวัน เชน อาหาร เสื้อผา แตสวนมากชาวบานจะกักตุนผลผลิตไวขายเมื่อขาว
มีราคาสูงสุด 100

การแบงผลผลิต ถาผูใดเชาที่นาผูอ่ืนตองแบงคาเชานาใหกับเจาของนา โดยสวนมาก
จะแบงคนละครึ่ง หลังจากนั้นถาหากจะขายก็จะแบงไวขายสําหรับคาใชจายตางๆ เชน คาปุย คา
จางรถ หรืออ่ืนๆ เปนตน สําหรับขาวที่แบงไวทําพันธุนั้นก็จะแยกไวตางหาก โดยใสกระสอบและ
เขยีนชือ่ไวกนัลมืดวย ผลผลติทีไ่ดในแตละปนัน้ชาวนาแถบนีม้กัจะนบัเปนกระสอบโดยเฉลีย่ แลวจะอยู
ระหวาง 6 กระสอบตอ 1ไร 101

การแบงพื้นที่เพาะปลูกใน อําเภอขุขันธ และ อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ใน
จํานวนพื้นที่ถือครองที่ใชเพาะปลูกนั้น พื้นที่สวนหนึ่งจะใชเพาะปลุกขาวเพื่อใหมั่นใจวาจะไดผล
ผลิตมากพอแกการบริโภคในครัวเรือน ซึ่งกลาวไดวาเปนวัตถุประสงคหลักในการทําการเกษตรของ
เกษตรกร ขาวที่ใชปลูกเพื่อการบริโภคมักเปนพันธุขาวพื้นเมืองซึ่งทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ
ไดดี สําหรับการเพาะปลูกเพื่อการคานั้นเปนวัตถุประสงคอันดับรองลงมา โดยที่เกษตรกรไดใชพื้น
ที่สวนที่เหลือจากการปลูกขาวไวเพื่อบริโภคในการเพาะปลูกเพื่อการคาเพื่อมุงหวังใหไดเงินมาใช
จายในครัวเรือน ชําระหนี้สิน หรือแมแตเก็บไวเปนเงินออมสําหรับใชจายในปที่การเพาะปลูกเกิด
ความเสียหาย พืชที่เกษตรกรปลูกไวขายสวนใหญคือขาวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเปนขาวเปลือกเจา
ชั้นหนึ่งขายไดในราคาสูง มีเกษตรกรจํานวนนอยรายที่ปลูกพืชไรไวขาย 102

                                                 
100 รัตนา กิ่งแกว, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุเขมร 

ศึกษาเฉพาะกรณีบานทามวง ตําบลทามวง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย,” 97 – 98..
101 สถิตย สุขบท, “การรักษาพยาบาลพื้นบานในชนบทภาคอีสาน : ศึกษากรณีอําเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร,” 76.
102 สถาพร ทักษาติพงศ, “ทัศนคติของชาวนาไทยที่มีตอความเสี่ยง ศึกษาเฉพาะกรณี : ในเขต

อําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ,” 46.
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ผลผลิตขาวเมื่อเก็บเกี่ยวแลว จะไดเฉล่ียครอบครัวละ 4,310 กิโลกรัมที่อําเภอหวยทับ
ทัน และ 3,240 กิโลกรัมที่ อําเภอขุขันธ เมื่อหักขาวที่เกษตรกรเก็บไวบริโภคและใชทําพันธุแลว จะ
เหลือขาวขายประมาณ 2,250 กิโลกรัม และ 1,160 กิโลกรัม หรือคิดเปนรอยละ 52.2 และ 35.8 
ของผลผลิตขาวที่ผลิตได สําหรับการขายขาวของเกษตรกรจะเริ่มตนในเดือนธันวาคม ซึ่งเปนเวลา
ที่ส้ินสุดการเก็บเกี่ยว เกษตรกรไดเก็บขาวไวในยุงฉางและทยอยทําขาวออกมาขายเรื่อยๆ จน
กระทั่งเดือนกันยายนในปถัดไปก็จะไมมีขาวเหลือขาย ปริมาณขายขาวจะมีมากที่สุดในระหวาง
เดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม การที่เกษตรกรมีขาวสวนเหลือเพื่อขายไมมากนักอาจเปนสิ่งยืนยันได
วา เกษตรกรมีวัตถุประสงคในการทําการเพาะปลูกเพื่อการบริโภคมากวาเพื่อการคา (เมื่อป พ.ศ. 
2527) จริงๆแลวชาวนาไดเก็บขาวสํารองไวในกรณีที่การเพาะปลูกปหนาเกิดความเสียหาย 
จํานวนขาวที่ใชบริโภคและทําพันธุจริงๆ ในเวลาหนึ่งปของชาวนาหนึ่งครอบครัวใน อําเภอหวยทับ
ทันและอําเภอขุขันธ มีคาเฉลี่ยประมาณ 1,690 กิโลกรัม และ 1,744 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับ
จํานวนขาวที่เขาไดเก็บไวจํานวน 2,060 กิโลกรัม และ 2,080 กิโลกรัมแลว จะเห็นวาเกษตรกรได
เก็บขาวสํารองไว 370 กิโลกรัม และ 336 กิโลกรัมในทั้งสองอําเภอตามลําดับ

จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต ทั้งการเปลี่ยนมาใชพันธุขาวสงเสริมของรัฐ การใชปุย
เคมี ยาฆาแมลง รวมถึงการใชเครื่องทุนแรงการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น แสดงใหเห็นวา ตั้งแต พ.ศ. 
2525 เปนตนมา เกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลางไดลงทุนทําการผลิตเพื่อขายตอบสนองความ
ตองการของตลาดอยางเขมขนขึ้น การปรับโครงสรางการผลิตนอกจากจะสงผลตอการปรับโครง
สรางการใชที่ดินแลว รัฐยังใหความสนใจกับการปรับโครงสรางการตลาดอีกดวย

การปรับโครงสรางการตลาด

วิถีตลาดขาวเปลือกในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ศึกษา
การเก็บผลผลิตขาวเปลือก ในสวนของเกษตรกรจะมียุงฉาง ไวเก็บขาวเปลือก 

ขาวเปลือกที่เก็บไวแตเดิมจะไวบริโภคในครัวเรือน แตตอมาก็จะทยอยแบงขาวเปลือกไวขาย เปน
ชวง สวนของพอคาคนกลาง จะมีโรงสี หรือยุงฉางของตนไวเพื่อทําเก็บผลผลิตเชนกัน

ลักษณะการซื้อขายขาวเปลือกเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย  เกษตรกรยังไมขายทันที
หลังจากเก็บเกี่ยว ยกเวนเกษตรกรที่มีฐานะยากจนแตจะเก็บขาวเขายุงฉางไวกอน ซึ่งอาจจะเปน
การเก็บไวเพื่อรอราคาและไวสําหรับบริโภคในครอบครัว ตอเมื่อมีความจําเปนตองใชเงินที่นําขาว
ออกขายเปนคราวๆ ไป จนกวาจะถึงฤดูกาลผลิตใหม เมื่อแนใจวาจะไดผลผลิตขาวดี ก็จะขายขาว
เกาออกจากยุงฉางเพื่อเตรียมไวเก็บขาวใหมตอไป ดังนั้น เกษตรกรสวนใหญจะมียุงฉางของตน
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เองไวเก็บผลผลิตแทบทุกครัวเรือน   สวนของพอคาคนกลาง จะมีโรงสี และยุงฉางของตนเพื่อเก็บ
ผลผลิตทางการเกษตรที่รับซ้ือไว

ตลาดสินคาเกษตร เกษตรกรจะนําผลผลิตไปขายใหแกพอคาผูรวบรวมระดับอําเภอ
และจังหวัด เพื่อรวบรวมนําไปขายตอยังตลาด รับซ้ือพืชผลผลิตนั้นๆ  ตลาดขาวเปลือกจะมีพอคา
รายยอยรับซื้อทั่วไปในทุกอําเภอ เกษตรกรนิยมขายขาวใหกับพอคายุงฉางหรือพอคาในทองถิ่น
มากกวาจะขายใหโรงสีในอําเภอหรือจังหวัด และพอคาทองถิ่นจะรวบรวมนําไปขายตอยังโรงสี
ใหญ กลาวคือ ในตนฤดูเก็บเกี่ยวจะมีพอคานํารถไปรับซ้ือขาวถึงที่นาหรือในหมูบาน เกษตรกรที่
ไมมีลานตากหรือมีภาระหนี้สินก็จะขายขาวไปตั้งแตตนฤดู สวนเกษตรกรที่มีฐานะดีก็จะเก็บขาว
ยุงฉางไวรอราคา แลวจะทยอยขายไปเรื่อยๆ จนถึงฤดูเพาะปลูกใหม เมื่อเห็นวาการเพาะปลูกจะ
ไดผลดี ก็จะนําขาวออกขายจนเกือบหมด เพื่อเตรียมพื้นที่ยุงฉางสําหรับเก็บขาวใหมตอไป      
นอกจากนี้จะมีเกษตรกรสวนหนึ่งจะนําผลผลิตไปขายใหแกโรงสีโดยตรง เมื่อโรงสีแปรสภาพจาก
ขาวเปลือกเปนขาวสารแลวก็จะสงไปขายยังตลาดกรุงเทพฯ ซึ่งเปนศูนยกลางใหญตอไป กอนที่สง
ขายตลาดตางประเทศ103

จังหวัดสุรินทร เปนจังหวัดที่มีโรงสีและยุงฉางขนาดใหญอยูเปนจํานวนมาก  เนื่องจาก
เปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญที่สุดแหลงหนึ่งของภาคอีสาน กอปรกับพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ปลูก
ขาวหอมมะลิ ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดขาว ทําใหมีการแขงขันในการซื้อขายขาวระหวางโรงสี
และยุงฉางคอนสูง และ ในราคาที่คอนขางสูงกวาจังหวัดอื่นๆ สําหรับขาวในคุณภาพเดียวกัน แม
บางปเกิดภาวะการผลิตตกต่ําเนื่องจากความแหงแลง นักลงทุนประเภทยุงฉางและโรงสีขาวจะไป
ซื้อขาวเปลือกจังหวัดใกลเคียง เชน ยโสธร อุบลราชธานี โดยตั้งราคาสูงกวาผูซื้อในทองถิ่นของ
จังหวัดนั้นๆ เพื่อจะไดขาวเปลือกไวสีในชวงปลายฤดู 104

สําหรับวิถีตลาดขาวเปลือกในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะขายใหพอคายุงฉาง
ประมาณรอยละ 70 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 30 จะขายใหโรงสี ดังนั้น กลุมพอคายุงฉางจึงมี
ความสําคัญตอตลาดขาวในจังหวัด สวนโรงสีจะทยอยซื้อขาวเปลือกจากพอคายุงฉาง เพื่อแปร
สภาพเปนขาวสารสงจําหนายในตลาดกรุงเทพฯ เปนสวนใหญ และไปยังจังหวัดอื่นๆ เล็กนอย 105

จะเห็นวา การขายขาวเปลือกของเกษตรกร จะไมนิยมขายใหแกโรงสีโดยตรง แตจะมีผู
รวบรวมนําสงยุงฉางขนาดใหญ โดยผูรวบรวมสวนใหญจะเปนเจาของรถบรรทุกเล็กในหมูบานนํา
                                                 

103 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2532, 53.
104 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2531, 53.
105 เร่ืองเดยีวกนั, 54.
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ขาวเปลือกไปสงใหแกยุงฉาง และเจาของยุงฉางจะใหเงินพิเศษในการบรรทุกขาวเปลือกไปสงให 
เรียกวา “คาหลี”106 โดยหักจากราคาขาวเปลือกที่เกษตรกรขายได ดังนั้น กลุมเจาของรถบรรทุก
เล็กจึงเปนกลุมที่มีรายไดหรือคาจางจากการขนขาว และมีเงินพิเศษจากเจาของยุงฉาง คือ คาหลี 
สงผลใหเกษตรกรไมไดรับเงินจากการขายขาวเปลือกจากราคาขายจริง เนื่องจากถูกเจาของยุงฉาง
หักคาหลีไปบางสวน107

การขายขาวเปลือกของเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สวนใหญจะขายใหพอคายุงฉาง และ
แบงขายใหแกโรงสีเปนบางสวน โดยมีผูรวบรวมซึ่งเปนเจาของรถบรรทุกในหมูบานนําขาวเปลือก
ไปสงใหแกยุงฉาง และโรงสีตางๆ จะทยอยซื้อขาวเปลือกจากพอคายุงฉางตอไป และแปรสภาพ
เปนขาวสารสงไปจําหนายในตลาดกรุงเทพฯ เปนสวนใหญ และสงใหจังหวัดอื่นๆ เชน ฉะเชิงเทรา 
นครปฐม บางเล็กนอย  โดยทั่วไป เกษตรกรจะขายผลผลิตในระดับอําเภอซึ่งโรงสีขนาดกลางหรือ
พอคารวบรวมในอําเภอรับขาวเปลือกจากพอคาที่ไรนาอีกทอดหนึ่ง ในบางครั้งพอคาทองถิ่นมีการ
ออกไปรวบรวมเองจากทองที่ดวย และรวมไปถึงโครงการตางๆ ของทางราชการที่เขาไปรับซ้ือ เชน 
สหกรณกลุมระดับอําเภอ  ประมาณรอยละ 61.22  ตลาดระดับจังหวัดประมาณรอยละ 19.54 
และตลาดระดับหมูบาน เปนการซื้อขายที่ไรนา ตําบลที่ผลิต เชน โรงสีเล็กหรือพอคา เขาไปรวบ
รวมผลผลิตเพื่อจําหนายตอ  ประมาณรอยละ 19.24 108

วิถีการคาขาวเปลือกจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ ดูแผนภูมิที่ 8 9 และ 10 
ตามลําดับ

                                                 
106 คาหลี คิดเปนกระสอบๆ ละ ประมาณ 10 บาทขึ้นไป
107 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2531 ,55.
108 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัศรสีะเกษประจาํป พ.ศ. 2534 ( ศรสีะเกษ : สํานกังาน

พาณชิยจงัหวดัศรสีะเกษ,  2535), 3 – 5.
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การกําหนดราคาขาว
ป 2531 ระดับขาวขยับตัวสูงขึ้นจากป 2530 เปนอันมากเนื่องจากภาวะการผลิตและ

การตลาดขาวของโลกมีความผันผวน เนื่องจากผูสงออกขาวรายสําคัญๆ ของโลก โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบความแหงแลงรุนแรง ผลผลิตลดลงมาก ทําใหความตองการขาวไทย
ของตลาดโลกมีมากขึ้น กอปรกับการใชนโยบายตางๆ ในการยกระดับราคาและแทรกแซงตลาด
ของรัฐบาล เชน โครงการรับจํานําขาวเปลือกเพื่อชะลอการจําหนายของ ธกส.

นโยบายขาวในปการผลิต 2529 / 2530 ทําใหคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ขาว (กนข.) กําหนดใหดําเนินนโยบายขาว ในป 2531 – 2532 โดยคาดหมายวาจะทําใหราคา
ขาวเปลือกที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นเชนเดียวกับปที่ผานมา การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาเกษตรใน
แตละป นอกจากจะขึ้นนโยบายและการตลาดของรัฐแลว ปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคา คือ ปริมาณ
ผลผลิตภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะขาวซึ่งเปนสินคาสงออกสําคัญของไทย  แมวา
ภาวะการคาขาวในตลาดโลกจะมีความคลองตัวและราคาขาวทั่วไปจะมีระดับสูงขึ้น เชน ป 2530 / 
2531 แตในระยะยาวแลวการที่ประเทศผูซื้อพยายามเรงผลผลิตเพื่อพึ่งพาตนเองดานอาหาร ใน
ขณะเดียวกันประเทศผูสงออกขาวที่สําคัญแถบเอเชียซึ่งเปนประเทศที่กําลังพัฒนาตางก็พยายาม
ขยายผลผลิตและสงขาวออกเพื่อเพิ่มรายไดแกประเทศ ทําใหคาดหมายไดวาภาวะการแขงขันของ
ผูสงออก ขาวในตลาดโลกอาจทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในปที่ผลผลิตขาวในตลาดโลกมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น การกําหนดนโยบายและวางแผนการผลิตและการตลาดขาวในระยะยาวจึง
เปนเรื่องสําคัญที่จะตองดําเนินการควบคูไปกับการแกปญหาในระยะสั้น 109

ตลาดขาว
ตลาดขาวโลก  จําแนกได 2 ลักษณะ ดังนี้
ตลาดจําแนกตามภูมิภาค  องคการอาหารและเกษตรกรรม (F.A.O.) ไดแบงตลาดขาว

ในโลกเปน 9 ตลาด ดังนี้
ตลาดเอเชีย มีปริมาณความตองการขาวประมาณ 5 ลานตัน ประเทศผูสงออกที่

สําคัญ ไดแก ประเทศไทย ปากีสถาน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา พมาและจีน  มีสวนแบงในตลาด
รอยละ 50  18  14  10  และ 8  ตามลําดับ คิดเปนปริมาณขาว 2.5   0.9   0.7  0.5  0.4 ลานตัน  
ตามลําดับ

                                                 
109 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2532, 59.
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ตลาดแอฟริกา มีปริมาณความตองการขาวประมาณ 3.5 ลานตัน ประเทศผูสงออกที่
สําคัญ ไดแก เวียดนาม จีน สหรัฐอเมริกา และอ่ืนๆ มีสวนแบงในตลาด เปน รอยละ 34.2 19.99 
14.2 และ 17.1  คิดเปนปริมาณขาว 1.2  0.7 0.5 และ 0.6  ลานตัน ตามลําดับ

ตลาดอเมริกาเหนือ ประเทศผูสงออกที่สําคัญ ไดแก ประเทศไทย ปากีสถาน และ 
เวียดนาม

ตลาดอเมริกากลาง มีปริมาณความตองการขาวประมาณ 8 – 9 แสนตัน ประเทศผูสง
ออกที่สําคัญ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสวนแบงในตลาดสูงสุด มากกวารอยละ 50 รองลง
มา    ไดแก เวียดนาม  จีน  และไทย  มีสวนแบงในตลาดรอยละ 2.22 11.11 และ 0.59 ตามลําดับ

ตลาดออสเตรเลีย ปริมาณความตองการขาวประมาณ 6 แสนตัน ประเทศผูสงออกที่
สําคัญ ไดแกประเทศไทย  สหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 61.66 และ 10 ตามลําดับ

ตลาดอเมริกาใต ปริมาณความตองการขาวประมาณ 3 แสนตันเศษ ประเทศผูสงออก
ที่สําคัญ ไดแก ประเทศไทย เวียดนาม  มีสวนแบงตลาดพอๆ กัน ประมาณ 1.3 แสนตัน และสหรัฐ
อเมริกา ประมาณ 5 หมื่นตัน ตลาดนี้มีความตองการไมแนนอน

ตลาดยุโรป ปริมาณความตองการขาวประมาณ 8 แสนตน ประเทศผูสงออกที่สําคัญ 
ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสวนแบง 4 แสนตันเศษ รองลงมาเปนไทยมีสวนแบงประมาณ 1.9 
แสนตัน

ตลาดรัสเซีย มีความผันผวนมากทั้งนี้ข้ึนอยูกบัราคาธัญพืชอ่ืน ถาหากราคาถูกก็จะสั่ง
ซื้อนอย ประเทศผูสงออกที่สําคัญ ไดแก  ประเทศไทยมีสวนแบงในตลาดมากที่สุดประมาณ 4 
แสนตัน รองลงมาเปนเวียดนาม มีสวนแบงตลาดประมาณ 1 แสนตัน

และตลาดตามหมูเกาะตางๆ

ตลาดจําแนกตามผลิตภัณฑขาว  ดังนี้
ตลาดขาวหอม ปริมาณการนําเขาประมาณ 1.4 – 1.5 ลานตัน ประเทศสงออกที่

สําคัญ คือ ประเทศไทยประมาณ 1.1 ลานตัน ที่เหลือเปนของปากีสถานและอินเดีย
ตลาดขาวคุณภาพดี เปนขาว 100 % และขาว 5% มีความตองการรอยละ 30 ของ

ตลาดโลกทั้งหมด ประเทศไทยมีสวนแบงตลาดสูงสุด รองลงไปเปนสหรัฐอเมริกา
ตลาดขาวคุณภาพปานกลาง  ประเทศผูสงออกที่สําคัญ ไดแก ประเทศไทย เวียดนาม 

และจีน
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ตลาดขาวคุณภาพต่ํา ประเทศผูสงออกที่สําคัญ ไดแก ประเทศไทย เวียดนาม และ 
พมา110

จะเห็นวา ประเทศไทยเปนผูสงออกขาวที่สําคัญ  โดยเฉพาะตลาดขาวหอมที่มีสวน
แบงของตลาดโลกเปนอันดับหนึ่ง สวนหนึ่งของผลผลิตขาวหอมมาจากพื้นที่ผลิตขาวเจาที่ลุมน้ํา
มูลตอนกลาง เนน 3 จังหวัดที่ศึกษา ผลจากการเปลี่ยนวิถีการผลิตขาวเพื่อยังชีพเปนการผลิตขาว
เพื่อขาย ทําใหเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลางตองประสบปญหาเรื่องราคาขาวที่ผันผวนอยูตลอด
เวลา สวนสําคัญที่ไดตระหนักในที่นี้คือ ราคาขาวเปลือกไมไดกําหนดจากผูบริโภคภายในประเทศ
เทานั้น แตกําหนดจากประเทศผูผลิตและผูรับซ้ือ ดังนั้น เกษตรกรจึงมีวิธีแกปญหาเรื่องราคาและ
ตลาด หลายประการดวยกัน

การแกปญหาเรื่องราคาและตลาด
ปญหาการตลาดที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัด มีลักษณะรวมกันหลายประการ ไดแก ประการ

แรก ความสามารถทางการผลิตของเกษตรกร จํากัดเพียงการปลูกพืชไมกี่ชนิดเมื่อมีราคาผลผลิต
ต่ําทําใหรายไดของเกษตรกรลดลงดวย  ประการที่สอง เกษตรกรไมมีอํานาจตอรองเร่ืองราคา ทั้งนี้
เนื่องจากตางคนตางขายตามภาวะและโอกาส เนื่องจากภาวะหนี้สินที่ผูกพันอยูกับเจาหนี้ ทําใหไม
สามารถรวมกลุมสรางอํานาจตอรองทางการตลาดได ประการที่สาม การขายสินคาเปนการขาย
รวมโดยไมมีความสนใจที่จะแยกขนาดหรือคัดเกรดสินคา เนื่องจากขาดความรูและประสบการณ
ทางการตลาด และพอใจที่จะขายแบบคละกันโดยถือความสะดวกและความเคยชิน ประการที่ส่ี 
ในระหวางการซื้อขายเกษตรกรไมไดใหความ สนใจการชั่งตวงวัด ปลอยใหผูซื้อเปนผูดําเนินการ
เอง เกษตรกรรอรับเงินเพียงอยางเดียว โดยไมเคยไดทราบวาการชั่งตวงไดกระทําโดยเที่ยงธรรมถูก
ตองหรือไม ทําใหพอคาเอาเปรียบอยางมาก ประการสุดทาย เกษตรกรขาดความสนใจขาวสาร
ดานการตลาด ทําใหการผลิตไมสอดคลองกับภาวะหรือความตองการของตลาด ทําใหไดรับผล
ตอบแทนไมคุมคากับการผลิต111 ทั้งนี้ หนวยงานรัฐและองคกรพัฒนาเอกชน ไดเขามามีสวนรวม
ในการแกปญหาดานราคาและการตลาดในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง มีรายละเอียดดังนี้

                                                 
110 “ขาวไทยกาวตอไปที่ตองแกไข,”  ซีพีปริทัศน 39 (ตุลาคม 2536) : 10 – 11.
111 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2532 ( สุรินทร : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดัสุรินทร,  2533), 104.
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มาตรการพยุงราคาขาวเปลือก มีโครงการที่สําคัญ ไดแก โครงการรับจํานํา
ขาวเปลือก และ โครงการจัดตลาดนัดขาวเปลือก มีผลดําเนินการใน 3 จังหวัด ดังนี้

โครงการรับจํานําขาวเปลือกจังหวัดบุรีรัมย ปเพาะปลูก 2531 / 2532 มีเกษตรกรเขา
รวมโครงการ 2,252 ราย จํานําขาวเปลือก 13, 913 ตัน เปนเงินทั้งสิ้น 32, 911, 720 บาท112

โครงการจัดตลาดนัดขาวเปลือก จัดขึ้นระหวางวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2532 ณ 
หางหุนสวนจํากัด โรงสีมณีราชกิจ อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเสริม
สรางกลไกราคาใหสอดคลองกับนโยบายขาวของรัฐบาล เพื่อชวยเหลือใหเกษตรกรขายขาวเปลือก
ไดราคาที่เปนธรรม และ เพื่อเสริมโครงการรับจํานําขาวเปลือกของ ธกส. โดยเกษตรกรทยอยนํา
ขาวเปลือกที่จํานําไวออกจําหนาย ปองกันปญหาปริมาณขาวออกสูตลาดมากเมื่อถึงกําหนดไถ
ถอน ซึ่งอาจมีผลใหราคาขาวเปลือกตกต่ําและมีผลตอราคาขาวในฤดูตอไป มีผูซื้อขาว 10 ราย แต
ซื้อไดจริง 8 ราย มีเกษตรกรนําขาวเปลือกมาขาย 386 ราย ปริมาณและมูลคาขาวเปลือกที่ซื้อขาย
ในตลาดนัด แบงเปน ขาวเปลือกเจาหอมมะลิ จํานวน 295, 408 กิโลกรัม มูลคา 1,354,728.88 
บาท ขาวเปลือกเจาเมล็ดใหญ 52,493 กิโลกรัม มูลคา 201,135.92 บาท และขาวเปลือกเจาเมล็ด
เล็ก 63,229 กิโลกรัม มูลคา 237,001.11 บาท รวมทั้งสิ้น 411,130 กิโลกรัม มูลคาทั้งสิ้น 
1,798,865.91 บาท

แบงราคาขายในระยะเวลา 3 วันที่ตลาดนัด ขาวเปลือกเจาหอมมะลิ ใหราคาสูงที่สุด 
ประมาณ 4,400 – 4,800 บาท รองลงไป เปนขาวเปลือกเจาเมล็ดใหญ 3,750 – 3,860 และ
ขาวเปลือกเจาเมล็ดเล็ก ราคา 3,700 – 3,770 บาท ถาหากจะเปรียบเทียบราคาโดยทั่วไป เฉล่ีย
แลว ราคาที่ซื้อในตลาดนัดจะสูงกวาราคาที่ซื้อขายในทองตลาดทั่วไป กลาวคือ ขาวเปลือกเจา
หอมมะลิ เฉล่ียราคาตลาดนัด 4,585 บาท  เทียบกับราคาเฉลี่ยตลาดทั่วไป 4,400 – 4,500 บาท 
ขาวเปลือกเจาเมล็ดใหญ  เฉล่ียราคาตลาดนัด 3,831 บาท เทียบกับราคาเฉลี่ยตลาดทั่วไป 3,750 
– 3,850 บาท และ ขาวเปลือกเจาเมล็ดเล็ก เฉล่ียราคาตลาดนัด 3,748 บาท เทียบกับราคาเฉลี่ย
ตลาดทั่วไป 3,650 – 3,750 บาท จะเห็นวา ราคาขายขาวเปลือกในตลาดนัดจะสูงกวาราคาขาย
โดยทั่วไป และ ยังไดรับความเปนธรรมในดานการตรวจสอบคุณภาพขาว การชั่งน้ําหนัก และการ
เสนอราคาซื้อขายตามภาวะตลาด ซึ่งควรพัฒนาความรูทางการตลาดใหแกเกษตรกรชาวนา และ
ชวยใหเกษตรกรมีทางเลือกในการขายขาวเปลือกเพิ่มข้ึน 113

                                                 
112 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2531, 40.
113 เร่ืองเดยีวกนั, 127 – 129.
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การดําเนินการประกอบการคาขาว ใน ป 2531 มีโรงสีใบอนุญาตประกอบกิจการโดย
ถูกตอง ผูซื้อขาวเปลือกเก็บไวในยุงฉาง และผูขายสง ยื่นคําอนุญาติหรือตอใบอนุญาตเพื่อ
ประกอบการคาขาวตอเจาพนักงานฯ (ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร) จํานวนทั้งสิ้น 125 รายไดแก

ประเภทโรงสีขนาดใหญ (มีกําลังผลิตเกิน 20 เกวียน / 24 ชั่วโมง ขึ้นไป) จํานวน 29 
ราย  ประเภทโรงสีขนาดกลาง (มีกําลังผลิตเกิน 5 – 20 เกวียน / 24 ชั่วโมง ข้ึนไป) จํานวน 25 ราย 
และ ประเภทโรงสีขนาดเล็ก (มีกําลังผลิตไมเกิน 4 เกวียน / 24 ชั่วโมง) จํานวน 29 ราย  ประเภท
ซื้อขายโดยมียุงฉาง จํานวน 40 ราย และ ประเภทรานขายสง จํานวน 3 ราย

การขยายอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร โดยเฉพาะขาวนั้น ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร 
มีอัตราการผลิต 86.28 ของผลผลิต พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดในป พ.ศ. 2532 จึงมีผูประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการคาขาวที่ยื่นคําของตออายุหนังสืออนุญาตใหประกอบการคาขาว แยก เปน โรงสี
ขาวขนาดใหญ จํานวน 37 โรง โรงสีขนาดกลาง จํานวน 26 โรง โรงสีขนาดเล็ก จํานวน 27         
โรง ธุรกิจประกอบการคาขาวโดยมียุงฉาง จํานวน 50 ราย และ ธุรกิจการคาขาว – ขายสง จํานวน 
2 ราย114

โครงการการรวมกลุมเกษตรกรรวมกันขายขาวเปลือกป เพาะปลูก 2531 / 2533 มี   
จุดประสงคเพื่อใหเกษตรมีทางเลือกในการขายขาวเปลือกเพิ่มข้ึนมากกวาชองทางเดิม ทําให
สามารถขายผลผลิตไดในราคาดี เปนการลดขั้นตอนในการซื้อขายหรือบทบาทของพอคาคนกลาง
ใหนอยลง ทําใหเกษตรกรเสียคาใชจายนอยลงดวย ผลของการปฏิบัติงานตามโครงการ มีจํานวน 
2 คร้ัง มีปริมาณขาวเปลือกรวมกันทั้งสิ้น 86,044 กิโลกรัม แยกเปนขาวหอมมะลิ 34,374 กิโลกรัม 
ขาวเมล็ดใหญ 21,845 กิโลกรัม และขาวเมล็ดเล็ก 19,205 กิโลกรัม รายละเอียดการซื้อขาย
ปรากฏ ดงันี้ คร้ังที่ 1 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2532 ที่ บานบักดอก หมู 3 ตําบลปรือ อําเภอ
ปราสาท ขาวหอมมะลิ 21,930 กิโลกรัม ราคาตันละ 4,500 บาท ขาวเมล็ดใหญปริมาณ 21,845 

                                                 
114 การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขาว ในจังหวัดสุรินทร มี 5 ประเภท ไดแก  โรงสีขนาดเล็ก หมาย

ถึง โรงสีที่มีกําลังการผลิตต่ํากวา 5 ตัน / 24 ชั่วโมง  โรงสีขนาดกลาง มีกําลังการผลิตตั้งแต 5 – 20 ตัน / 24 ชั่ว
โมง โรงสีขาวขนาดใหญ มีกําลังการผลิตเกินกวา 20 ตัน / 24 ชั่วโมง ธุรกิจการขายโดยมียุงฉาง หมายถึง ผู
ทําการคาขาวที่มียุงฉางไมวาจะเปนของตนเองหรือไมก็ตาม บรรจุขาวเปลือกได 5 ตัน หรือขาวอยางอื่นไมนอย
กวา 2 ตัน ธุรกิจขายสง หมายถึง ผูทําการคาขาวที่ขายแกผูประกอบการคาปลีก หรือขายขาวเฉลี่ยไดเดือนหนึ่ง
สําหรับขาวเปลือกไมนอยกวา 40 ตัน หรือขายขาวอยางอื่นไมนอยกวา 25 ตัน หรือประกอบการคาขาวโดยมีขาว
อยูในครอบครองสําหรับขาวเปลือกไมนอยกวา 5 ตัน หรือขาวอยางอื่นไมนอยกวา 10 ตัน ไมวาขาวนั้นจะเปน
ของตนเองหรือผูอื่น ดู กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2532, 63.
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กิโลกรัม ราคาตันละ 3,900 บาท ขาวเมล็ดเล็ก 19,805 กิโลกรัม ราคาตันละ 3,800 บาท คร้ังที่ 2 
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2532 บานโดง ตําบลสังขะ อําเภอสังขะ มีการซื้อขายขาวสองประเภท 
ปริมาณซื้อขาวหอมมะลิ 12,464 กิโลกรัม ราคาตันละ 4, 500 บาท ขาวเมล็ดเล็ก ปริมาณ 531 
กิโลกรัม ราคาตันละ 3,700 บาท 115

โครงการรับจํานําขาวเปลือกของเกษตรกร ของ ธกส. ป 2533 ระยะเวลาในการดําเนิน
งานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2533ผลของการปฏิบัติงานของจังหวัดสุรินทร สามารถรับจํานํา
ขาวเปลือกจากเกษตรกรได จํานวน13,033 ราย จํานวนขาวเปลือกที่รับจํานํา 96,957.9 ตัน วงเงิน
ที่รับจํานํามีทั้งสิ้น 253,401,140 บาท การรับจํานําขาวเปลือกตาโครงการจํานําขาวเปลือก
ของธกส. ตั้งแต ป พ.ศ. 2532 เปนตนมา ธกส. สาขาสุรินทร สามารถรับจํานําขาวเปลือกไดมาก
เปนอันดับ 1 ของประเทศ ไถถอนคืน 12,938 ราย116

โครงการรับจํานําขาวเปลือกของเกษตรกร ผาน ธกส. ป 2534 สาขาสุรินทร ส้ินสุดวันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2534 ผลการปฏิบัติงาน มีเกษตรกรเขารวมจํานํา 13,804 ราย จํานวน
ขาวเปลือกที่รับจํานํา 83,392.5 ตัน มีวงเงินที่จํานํา 272,409,860 บาท  ไถถอนคืน 13,666 ราย117

โครงการจํานําขาวเปลือกของเกษตรกร ผานธกส. ป 2535 สาขาสุรินทร ส้ินสุดวันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2535 ผลปฏิบัติงาน คือ มีเกษตรกรเขารวมจํานํา 12,124 ราย มีขาวเปลือกที่รับ
จํานํา 79,034.8 ตัน  มีวงเงินที่จํานํา 250,361,010 บาท ไถถอนคืน 12,116 ราย118

โครงการจํานําขาวเปลือกของเกษตรกร ผานธกส. ป 2536 สาขาสุรินทร ผลปฏิบัติงาน 
คือ มีเกษตรกรเขารวมจํานํา 21,187 ราย มีขาวเปลือกที่รับจํานํา 149,015.4 ตัน  มีวงเงินที่จํานํา 
476,266,080 บาท119

โครงการจํานําขาวเปลือกของเกษตรกร ผานธกส. ป 2536 สาขาสุรินทร ผลปฏิบัติงาน 
คือ มีเกษตรกรเขารวมจํานํา 26,009 ราย มีขาวเปลือกที่รับจํานํา 167,913.2 ตัน  มีวงเงินที่จํานํา 
545,102,870 บาท ไถถอนคืน 25,742 ราย

                                                 
115 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2531, 108.
116 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2533, 75.
117 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2534, 69
118 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2535, 57.
119 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2536, 57 – 58.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



193

โครงการจํานําขาวเปลือกของเกษตรกร ผานธกส. ป 2537 สาขาสุรินทร ผลปฏิบัติงาน 
คือ มีเกษตรกรเขารวมจํานํา 26,009 ราย มีขาวเปลือกที่รับจํานํา 144,252.4 ตัน  มีวงเงินที่จํานํา 
457,532,840 บาท ไถถอนคืน 20,797 ราย120

การจัดหาตลาดใหเกษตรกรโดยการจัดตลาดนัดขาวเปลือก ไดดําเนินการจัดตลาดนัด
ขาวเปลือก จํานวน 3 จุด ไดแก อําเภอเมืองสุรินทร อําเภอศรีขรภูมิ และอําเภอจอมพระ ระยะเวลา
ดําเนินการ ธันวาคม 2534 – กุมภาพันธ 2535 จํานวนผูซื้อทั้ง 3 จุด มีทั้งสิ้น 11 ราย  จํานวนผู
ขาย 1,203 ราย ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 823,055.4 กิโลกรัม มูลคาซื้อขายทั้งสิ้น 
3,304,031.12 บาท ราคารับซ้ือกิโลกรัมสูงสุด – ต่ําสุด ตลาดอําเภอศรีขรภูมิ 3.30 – 4.20 บาท 
ตลาดอําเภอเมืองสุรินทร 3.45 – 4.15 ตลาดอําเภอจอมพระ 3.50 – 4.17 บาท ราคารับซ้ือเฉลี่ย 
ตลาดอําเภอศรีขรภูมิ  3.96 บาท อําเภอเมืองสุรินทร 3.98 บาท และ อําเภอจอมพระเฉลี่ย 4.05 
บาท ตามลําดับ121

บทบาทของตลาดกลาง
ป พ.ศ. 2531 จังหวัดศรีสะเกษยังไมมีการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตร การซื้อขาย

สินคาเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจํานําผลผลิตมาขายใหพอคาผูรวบรวมระดับอําเภอหรือ
จังหวัด เพื่อนําไปขายตอตลาดรับซ้ือพืชผลชนิดนั้น กรณีการซื้อขายขาวเปลือกจังหวัดศรีสะเกษ 
เกษตรกรจะนําขาวเปลือกมาขายใหพอคารายยอย (ยุงฉาง) ที่ทําการรับซื้ออยูทั่วไปในอําเภอ
ตางๆ ตอจากนั้น พอคายุงฉางจะขายขาวเปลือกตอใหพอคาโรงสี ซึ่งจะทําการแปรสภาพ
ขาวเปลือกเปนขาวสารเพื่อสงไปขายตอตลาดกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกลเคียง122 ภายหลังจากการ
กอต้ังตลาดกลางสินคาเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ. 2533 ทําใหมีแหลงกลางการซื้อขาย
ผลิตผลการเกษตรของจังหวัด ในขั้นแรก มีขาวเปลือกเปนสินคานํารองการซื้อขาย โดยกําหนดให
มีการแขงขันโดยเสรี ซื้อขายกันตามภาวะราคาตลาด ใหความเปนธรรมเกี่ยวกับคุณภาพของสิน
คาและการใชเครื่องชั่งตวงวัด ปองกันไมใหเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบในเชิงการคา และมี
โอกาสเลือกชองทางการจําหนายผลิตผลมากขึ้น ซึ่งจะเปนอีกชองทางที่จะยกระดับรายได
เกษตรกรใหสูงขึ้นและพัฒนาตลาดการเกษตร การดําเนินการของตลาดกลาง ในการรับซ้ือ

                                                 
120 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2537( สุรินทร : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดัสุรินทร,  2538), 117.
121 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2534, 106 – 107.
122 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัศรสีะเกษประจาํป พ.ศ. 2531, 2 – 6.
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ขาวเปลือก ระหวางวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2533 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ป พ.ศ. 2533 ปริมาณ
ขาวเขามาขายในตลาดกลาง จํานวน 10,560,330 กิโลกรัม จํานวนเกษตรที่เขามาขาย 10,354 
คน ป พ.ศ. 2534 ปริมาณขาวเขามาขายในตลาดกลาง จํานวน 24,371,156 กิโลกรัม จํานวน
เกษตรกรที่เขามาขาย 19,077 คน 123

ป พ.ศ. 2532 จังหวัดสุรินทรไมมีตลาดกลางสําหรับพืชเศรษฐกิจ มีเฉพาะตลาดที่เกิด
จากการชุมนุมของผูนําสินคามาขายตามชวงเวลาสั้นๆ เมื่อส้ินเวลาก็จะสลายตัวไป เชน ตลาดนัด
โค กระบือ มีจํานวน 7 แหง ในพื้นที่ 6 อําเภอ ไดแก อําเภอสุรินทร 2 แหง ศีขรภูมิ ทาตูม รัตนบุรี 
ปราสาท และสําโรงทาบ อําเภอละ 1 แหง124

การรวมกลุมเกษตรกร
นอกจากการแกปญหาการตลาดที่เกิดจากมาตรการยกระดับราคาของรัฐ การสราง

ตลาดกลางเพื่อลดปญหาพอคาคนกลาง  การแกปญหาของเกษตรกร มีการรวมกลุมเกษตรขึ้น ทั้ง
นี้เปนการสงเสริมจากหนวยงานของรัฐที่สําคัญ เชน กรมการพัฒนาชุมชน มีบทบาทสําคัญในการ
สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร เปาหมายตามแผนงานพัฒนาชุมชนระดับตําบลมี 9 แผนงาน ที่นา
สนใจ ไดแก แผนงานพัฒนาเด็ก แผนงานพัฒนาเยาวชน แผนงานพัฒนาสตรี แผนงานสรางเสริม
รายได แผนงานสงเสริมการออมทรัพยเพื่อการผลิต แผนงานอาสาพัฒนาชุมชน แผนงานพัฒนา
ชมุชน แผนงานพัฒนาจิตใจ และแผนงานพัฒนาองคกร

ทั้งนี้ แผนงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมรายไดของเกษตรกรโดยตรงไดแก แผนงานสง
เสริมรายได มี 3 กิจกรรมที่สําคัญ ไดแก การสนับสนุนวัสดุอุปกรณแกกลุมอาชีพตางๆ การฝกอบ
รมกลุมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว และสนับสนุนการจัดตั้งอาชีพดานตางๆแกประชาชนนอก
จากนี้องคกรพัฒนาเอกชนก็เขามามีบทบาทสําคัญ สวนแผนงานสงเสริมการออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต มีกิจกรรมเรงรัดการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จัดตั้งยุงฉางและธนาคารขาว125

                                                 
123 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัศรสีะเกษประจาํป พ.ศ. 2534 ( ศรสีะเกษ : สํานกังาน

พาณชิยจงัหวดัศรสีะเกษ,  2535), 2 – 7.
124 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัสุรินทรประจาํป พ.ศ. 2532, 68 – 69.
125 แผนงานตามนโยบายพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จากรายงาน

ประจําป 2522 มีแผนงานเพียง 7 แผนงาน แตรายงานประจําป 2529 เพิ่มแผนงานเปน 9 แผนงาน ทั้งนี้รายงาน
ของกรมการพัฒนาชุมชนรายงานผลดําเนินงานเปนภาพรวมไมไดเนนเปนรายจังหวัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
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จากขอมูลหมูบานในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง มีโครงการรวมกลุมที่สําคัญ คือ 
ธนาคารขาว ดังรายละเอียดดังนี้

การจัดตั้งธนาคารขาวที่หมูบานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ชวยเหลือชาวบานที่ตองกูขาวไปกินซึ่งตองเสียดอกเบี้ยขาว 2 ตอ 1 ถัง นั่นคือ ยืมขาวนายทุน 2 
ถัง จะตองจายดอกเบี้ย 1 ถัง แตธนาคารขาว คิดดอกเบี้ย 3 ตอ 1 ถัง หมายความวาถาสมาชิกยืม
ไป 3 ถัง จะตองจายดอกเบี้ย 1 ถัง เปนการชวยบรรเทาภาระดอกเบี้ยใหแกชาวบาน  การสมัคร
เปนสมาชิก ชาวบานจะตองฝากหุนขาวอยางนอยคนละ 1 หุน หรือขาว 8 ถัง หรือ 1 กระสอบ จึง
จะเปนสมาชิกและมีสิทธิ์กูขาวได แตหุนตองไมเกิน 10 หุน กรรมการจะทําหนาที่ดูแล กําหนดวัน
จายขาวและเก็บคืนขาว ซึ่งปกติจะกําหนดจายขาวในชวงดํานา และจะเก็บคืนขาวในชวงของการ
เก็บเกี่ยวหรือประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคมของทุกป  การพิจารณาใหกูขาว จะกูได
ไมเกิน 4 เทาของจํานวนหุนที่สมาชิกนั้นๆ มี แมชาวบานจะมีขาวกินรอยละ 90 สวนอีกรอยละ 10 
นั้นขาวไมพอกิน แตก็จะกูขาวเกือบทุกครัวเรือน สวนหนึ่งกูเอาไปกิน และอีกสวนกูเอาไปขาย126

กรณีบานพลวง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร แกปญหาการขายขาวเปลือกไดราคา
ต่ํา โดยการตั้งธนาคารขาว เมื่อป พ.ศ. 2530 มีสมาชิกธนาคารขาว 68 คน ลงหุนกันรายละ 4 ถัง 
ใหสมาชิกกูไปใช 4 ถัง เวลาสงคืนตองสง 5 ถัง การสงขาวไปเก็บธนาคารตองเก็บบรรจุลงใน
กระสอบ เขียนชื่อสมาชิกไวบนกระสอบดวย เวลาสมาชิกมาขอกูก็เอาขาวของตนเองไป สาเหตุที่
ทําวิธีนี้เพื่อเปนการปองกันสมาชิกเอาขาวคุณภาพต่ํามาแลกขาวคุณภาพดีของสมาชิกรายอื่นๆ 
การดําเนินงานธนาคารขาวนับเปนการชวยเหลือสมาชกิใหกูขาวไปแกปญหาได ถอืวาเปนการระดม
ทนุทีเ่หมาะกบัชาวนาเปนอยางด ี127

จากภาวะการผลิตทางเกษตร ตองประสบปญหาจากสภาพฝน การระบาดของวัชพืช 
ปจจัยการผลิตมีราคาแพง  ตลอดจนจัดจําหนายผลิตผลอยางในราคาที่เปนธรรม ดังนั้น การรวม

                                                                                                                                              
กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน ,รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ประจําป 2529                    
( กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน, 2530).

126 บัญชร แกวสอง บุษบา จันทรผอง ชัยยง ขามรัตน และ มงคล ดานธานินทร, รายงานการวิจัย
เร่ือง ศักยภาพชุมชนหมูบานสาน : กรณีศึกษาบานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร (ขอนแกน : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533), 54 - 55.

127 สุเมธ  คงสวัสดิ์, “ความเชื่อของชาวบานพลวง ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร” 
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (เนนสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยศรี-   
นครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2531), 24 – 25.
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กลุมจะชวยใหเกิดการรวมมือกันทั้งความคิด และการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จได แตปญหาของ
เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยขาดความสนใจในการทํางานเปนกลุม มีการผลิตขนาดเล็ก รายไดนอย 
และการดําเนินการเอกเทศในลักษณะตางคนตางทํา ไมไดชวยเหลือกัน ซึ่งสงผลใหตองเผชิญ
ปญหาตลอดเวลา 128 แมจะไมมีการรวมกลุมเกษตรกร แตเกษตรกรบางรายก็มีวิธีแกปญหาราคา
ขาวโดยการหันไปใชวิธีการเกษตรกรรมทางเลือกเปนการลดการพึ่งพิงปจจัยการผลิตจากภายนอก

เกษตรกรรมทางเลือก
ผลจากการทําการผลิตที่พึ่งพิงปจจัยการผลิตภายนอก ทําใหเกษตรกรประสบปญหา

ตนทุนการผลิตสูง ขณะที่ราคาผลผลิตที่ไดตกต่ํา และจากการคลุกคลีกับปุยเคมี ยาฆาแมลง เกิด
ผลเสียตอสุขภาพ เปนตน จากผลของการทําเกษตรแผนใหมดังกลาว ทําใหเกษตรกรบางคนหันมา
ทําเกษตรกรรมทางเลือก

ความหมาของเกษตรกรรมทางเลือก (Alternative Agriculture) เปนระบบการผลิตการ
เกษตรที่สามารถพึ่งตนเองไดและไมทําลายสิ่งแวดลอม ชวยฟนฟูระบบนิเวศนทองถิ่น เนนการใช 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นอยางเหมาะสม และใหความสําคัญกับศักยภาพและภูมิ
ปญญาชาวบาน รวมทั้งระบบคุณคาและวัฒนธรรมของชุมชนที่มี นํามาประสานใชในการทํา
เกษตรกรรมทางเลือก เพื่อใหเกิดการพึ่งตนเองที่มีความมั่นคงและยั่งยืนทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดลอม129

การทําเกษตรกรรมทางเลือก มีรูปแบบและเทคนิคแตกตางกัน ตามเงื่อนไขของระบบ
นิเวศนการเกษตรของแตละพื้นที่ เชน เกษตรกรรมอินทรีย  เกษตรกรรมนาธรรมชาติ เกษตรกรรม
ผสมผสาน และ วนเกษตร แตไมวาจะใชวิธีการใด ทุกรูปแบบตางก็เนนใหลด เลิก มาใชสารเคมีทั้ง
ส้ิน การแกปญหาเรื่องแมลงและศัตรูพืชก็ใหประยุกตใชวิธีทางธรรมชาติแทน ทั้งนี้ จะยกตัวอยาง
การทําเกษตรกรรมทางเลือกแบบการทําเกษตรผสมผสาน ดังนี้

เกษตรผสมผสาน  เปนตัวอยางการแกปญหาเรื่องกลไกการตลาดของเกษตรกรใน
พื้นที่ กรณี พอประสิทธิ์  คิมรัมย นักเพาะพันธุปลาแหงอีสาน เกษตรกรบานหวย ตําบลอิสาน  

                                                 
128 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดับรีุรัมย ประจาํป พ.ศ. 2533 ( บรีุรัมย : สํานกังานพาณชิย

จงัหวดับรีุรัมย, 2534), 109.
129 ไพศาล สังโวลี, ขาวไทย จากนาธรรมชาติ สูขาวปลอดสารเคมี (กรุงเทพมหานคร : ฐานการ

พิมพ, 2543), 70 – 71.
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อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย เปนตัวอยางเกษตรกรที่ทําไรนาสวนผสม  มีวิธีการ ดังนี้ เลี้ยงไกและ
หมูบนบอปลา เพื่อใหมูลไกและหมูเปนอาหารเลี้ยงปลา ไกที่เล้ียงเปนไกเนื้อของบริษัทซี.พี.         
ปหนึ่งๆ จะเลี้ยงประมาณ 10 รุนๆ ละ 5,000 ตัว แบงเปน 2 เลา เลี้ยงประมาณ 27 วัน ก็สงบริษัท
รายไดจากการเลี้ยงไกหักคาใชจายแลวจะเหลือประมาณ 11,000 บาทตอรุน  สวนการเลี้ยงหมู ป
หนึ่งเลี้ยงประมาณ 2 รุน ๆละ 60 ตัว รายไดตอปประมาณ 50,000 บาท

สวนตามคันคูจะปลูกไมผลประเภท  มะมวง กลวย นอยหนา ฝร่ัง ฯลฯ ไวเปนแนวยาว
เรียงรายรอบคูดิน แบงไวทั้งกินและขาย รายไดจาการขายไมผลทั่วไปประมาณ 10,000 บาทตอป  
นอกจากนั้นยังแบงพื้นที่ 2 ไร ปลูกพืชผักสวนครัวทั่วๆ ไป ขายได 5,000 บาทตอป

การทําเกษตรผสมผสานทําใหมีเงินเก็บเปนกอบเปนกําและมีชีวิตอยูอยางสบาย ใช
แรงงานภายในครอบครัวเพียง 3-4 คน แตตองมีความขยันสูง เพราะเกษตรผสมผสานเปนกิจกรรม
ที่จองทําอยางตอเนื่องใชความอดทนสูงเปนอยางมาก  และใชเวลาที่ยาวนานพอสมควร130

บทบาทของอพช.. ไดเขามาสงเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ชวงตั้งแต พ.ศ. 2527-2532
เรียกวา ยุทธศาสตรเกษตรกรรมทางเลือก คือ “ทําเพื่อกินเปนหลัก  เหลือกินจึงขาย” ตอมาการสง
เสริมเกษตรกรรมทางเลือก “ครบทั้งขบวนการ การผลิต การจัดการ แปรรูปและการตลาด” คือ การ
พัฒนายุทธศาสตรเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อใหเกษตรกรรมทางเลือกสามารถพัฒนาเปนอาชีพ
หลักของครอบครัวไดมีการพัฒนารูปแบบการผลิตใหมีความหลากหลายและเขมขนมากขึ้น เปน
การวางแผนการผลิตใหเหลือกินและรองรับดวยแผนการจัดการผลผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
การแปรรูปผลผลิตพื้นฐาน  เชน การแปรรูปขาว ไดมีการริเร่ิมดําเนินการ มีผลิตภัณฑขาวสารบรรจุ
ถุง 5 กิโลกรัม ในรูปลักษณของผลิตภัณฑขาวจากชาวนา  ขาวปลอดสารพิษ  ขาวปลอดสารเคมี  
จึงเร่ิมถูกนําเสนอขายกับผูบริโภคไดเลือกซื้อ

ตัวอยางการรวมกลุมเกษตรกร จังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2533 ไดรวมกลุมธนาคารขาว
และโรงสีรวม 3 กลุม  ไดแก  กลุมโรงสีรวมบานหนองบัวหนองกลาง อําเภอทาตูม สหบาลขาวบาน
ทาสวาง อําเภอเมือง และ กลุมรับซ้ือขาวเปลือกบานสําโรง อําเภอเมือง และไดรูจักกับ 
Organization – Switzerland – ThirdWorld (OS3)” ซึ่งเปนเครือขายสินคาจากประเทศโลกที่สาม
ในประเทศสวิตเซอรแลนด และติดตอขอซื้อขาวสารหอมมะลิโดยตรงจากองคกรชาวบาน กลุม
เกษตรกรทั้ง 3 กลุม จึงรวมกันแปรรูปขาวสารสงขายให OS3 โดยตรงไมผานพอคาคนกลาง ชาว
บานไดกําไรจากการขายขาวประมาณ 2.50 บาทตอกิโลกรัมขาวสาร สงผลใหกลุมสามารถซอ

                                                 
130 “พอประสิทธิ์ คิมรัมย  นักเพาะพันธุปลาแหงอีสาน”, หมูบาน 7,73 (ตุลาคม, 2537), 4-5.
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ขาวเปลือกจากสมาชิกชาวนาไดสูงจากราคาตลาดกิโลกรัมละ 0.30 บาท การคาขาวกับ OS3 ป 
2533 – 2534 มีจํานวน 17 ตันขาวสาร ป 2534 – 2535 เพิ่มเปน 51 ตัน การสงออกยังคงเปนการ
สงออกขาวสารขัดขาวทั่วไปเทานั้น131

กลาวโดยสรุป การปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตภาคเกษตรกรรมในลุมน้ํามูลตอน
กลาง อยูบนวิถีการผลิตเพื่อขาย แตไดปรับวิถีผลิตจากการเพิ่มผลผลิตโดยการขยายพื้นที่เปนการ
เพิ่มผลผลิตตอไรแทน ส่ิงที่เกิดขึ้น คือ การปรับโครงสรางการใชที่ดิน โดยเนนการใชปจจัยการผลิต
ที่สําคัญ ไดแก เมล็ดพันธุ ปุย ยาฆาแมลง ทุน เพิ่มข้ึน ขณะเดียวกัน ไดปรับโครงสรางการตลาด
เพื่อรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้น การปรับโครงสรางการตลาดเปนเรื่องที่ทําไดยาก ทั้งนี้เนื่องจากระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนนการใหกลไกตลาดเปนตัวกําหนดราคาสินคา ส่ิงที่รัฐพยายามเขาชวย
เหลือ คือ มาตรการยกระดับสินคาเกษตรตางๆ รวมถึงการใหความสําคัญกับการจัดตั้งตลาดกลาง
ในทองถิ่น การสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อลดปญหาพอคาคนกลาง เปนตน ทั้งนี้ยังตอง
ประเมนิตอไปวา จากมาตรการและการสงเสริมของรัฐไดเกิดผลประโยชนใหแกเกษตรกรทั่วถึงหรือ
ไม และไดทําใหเกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชีวิตดีข้ึนหรือไม ทั้งนี้ การที่เกษตรกรลุมน้ํามูลตอน
กลาง เนน 3 จังหวัด ไดเขาสูกระบวนการผลิตขาวเจาเพื่อขาย ปจจัยที่มีสวนกําหนดการเปลี่ยน
แปลงวิถีการผลิต คือ ทุน และกลไกตลาด  ทั้งนี้ผลจากการเขามาของทุน และการสัมพันธกับวิถี
ตลาด สงผลตอรายไดและการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพชีวิตอยางไร เปนประเด็นที่จะไดศึกษา  
ในบทตอไป

                                                 
131 เร่ืองเดียวกัน, 114.
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บทที่  5

รายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง

การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตในลุมน้ํามูลตอนกลาง ตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา ทําให
เกษตรกรเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อขาย เกิดการลงทุนดานปจจัยการผลิตประเภท เมล็ดพันธุ    
ปุยเคมี ยาฆาแมลง เครื่องทุนแรง เพื่อเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอแกการบริโภคและขาย นอกจากนี้ 
ผลผลิตขาวยังถูกกําหนดจากกลไกตลาด ทําใหรายไดของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง ซึ่งทําการ
ผลิตขาวเจาเปนหลักเปนรายไดที่ไมแนนอน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิถีผลิตลุมน้ํามูลตอนกลาง
นอกเหนือจากผลิตขาวเพื่อขายแลว เกษตรกรยังใชพื้นที่ถือครองทางการเกษตรทํากิจกรรมการ
ผลิตอื่นเปนรายไดเสริมของครัวเรือนอีกดวย

ความสําคัญของรายไดไมเพียงแตสัมพันธกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในสังคมลุมน้ํามูล
ตอนกลางแตสัมพันธกับรายไดรวมของประเทศ และยังใชรายไดเปนเกณฑวัดระดับความยากจน
ของประเทศอีกดวย นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 คือ มีวัตถุประสงคที่จะเพิ่ม
รายไดประชาชาติสวนรวมและรายไดของเกษตรกร1 เนื่องจากเกษตรกรเปนประชากรสวนใหญ
ของประเทศ รายไดของเกษตรกรจึงสัมพันธกับรายไดรวมของประเทศ รัฐจึงมีนโยบายและมาตร
การรายได ไดแก โครงการสรางงานในชนบท โครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทยากจน และมาตรการยก
ระดับราคาพืชผลเกษตร เปนตน ซึ่งมาตรการหลังนี้ผูศึกษาไดกลาวถึงในบทที่ผานมา

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง สงผลกระทบ
ตอโครงสรางการผลิต และโครงสรางทางสังคมเกษตรกรรมลุมน้ํามูลตอนกลาง การศึกษาบทนี้จะ
กลาวถึงผลกระทบทั้งสองดานดังกลาว  ทั้งนี้แบงประเด็นศึกษาเปน 2 ประเด็น ไดแก รายได และ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง

                                                 
1 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 

2504 – 2506 – 2509 ระยะที่สอง (พ.ศ. 2507 – 2509),  47.
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รายไดของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง

รายไดเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตเพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อขาย และใช
เปนเกณฑวัดระดับชนช้ันภายในสังคมเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง การศึกษาประเด็นรายไดแบง
การศึกษาเปน 2 ประเด็น ไดแก  ที่มาของรายไดเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง และ มาตรการและ
นโยบายรายได ที่นําไปปฏิบัติในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ศึกษา

ที่มาของรายไดเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง
การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตขาวในลุมน้ํามูลตอนกลาง จากการผลิตเพื่อยังชีพเปนการ

ผลิตเพื่อขาย สัมพันธกับที่มาของรายไดเกษตรกร แบงเปนรายไดภาคเกษตรกรรมและรายไดนอก
ภาคเกษตรกรรม ดังรายละเอียดดังนี้

รายไดภาคเกษตรกรรม
เปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ การผลิตเพื่อนํารายไดเขาสู

ประเทศ เพิ่มรายไดของประชากร การวัดคารายไดที่ผานมาใชขอมูลจากมูลคาผลิตภัณฑเฉล่ียตอ
หัว (Per capita GPP) เปนหลัก แตขอจํากัดของขอมูลนี้คือ แสดงเพียงรายไดรวมของประชากร
รายจังหวัดไมไดแยกเปนอาชีพ ขณะเดียวกันขอมูลผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวไมใชตัวเลขรายไดตอ
หัวของประชากร (Per Capital Income) ที่ครัวเรือนในจังหวัดไดรับสุทธิ เนื่องจากตัวเลขผลิต
ภัณฑจังหวัดเปนผลรวมของมูลคาเพิ่มหรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผลตอบแทนปจจัยการผลิตที่เกิดจากกิจ
กรรมการผลิตที่ดําเนินการอยูในพื้นที่จังหวัด2 สวนรายไดของครัวเรือน บางครั้งไดจากเงินที่
สมาชิกในครัวเรือนไปรับจางหรือไปทํากิจกรรมที่จังหวัดอื่นแลวโอนกลับมายังครัวเรือน เปนรายได
ผลตอบแทนปจจัยการผลิตที่ไหลเวียนระหวางจังหวัด ทําใหไมสามารถคํานวณรายไดของประชา
กรในแตละจังหวัดที่ไดรับสุทธิจากขอมูล GPP โดยตรง

รายไดภาคเกษตรกรรมของเกษตรกรมีทั้งรายไดหลักและรายไดเสริม ทั้งนี้ เกณฑการ
แบงวารายไดเปนรายไดหลักนั้นพิจารณาจากเกษตรกรไดใชเวลาในการทําผลิตในกิจกรรมการ
เกษตรใดมากที่สุด ทั้งนี้เปนที่ทราบกันวา รายไดหลักของเกษตรกรใน 3 จังหวัด คือ รายไดจากการ

                                                 
2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักบัญชีประชาชาติ, คูมือ

ผลิตภัณฑจังหวัด ( กรุงเทพมหานคร : สํานักบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2547), 31.
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ขายขาวเจานั่นเอง แตนั่นก็ยังไมใชรายไดทั้งหมดของครัวเรือน เพราะกิจกรรมการผลิตทางเกษตร
ของเกษตรกรมีหลากหลายประเภทอีกดวย   ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนอยูตลอด
เวลาขึ้นอยูกับตลาดโลกเปนสําคัญ ขณะที่ราคาผลผลิตมีความไมแนนอนแตตนทุนการผลิตกลับ
สูงขึ้นทุกป สัดสวนของรายไดสุทธิภายหลังหักตนทุนการผลิตขาวอาจจะไมพอกับคาใชจายในครัว
เรือน ดังนั้น เกษตรกรจะเพิ่มเติมรายไดจากกิจกรรมการผลิตอ่ืนๆ ทั้งจากการเลี้ยงสัตวที่ปรับ
เปลี่ยนจากเลี้ยงไวใชเปนแรงงานในครัวเรือนเปลี่ยนเปนเลี้ยงไวขาย การปลูกพืชไร พืชสวนและ
การประมง นอกเหนือจากนั้น ยังมีสวนรายไดจากการใหเชาหรือใหกูยืมอุปกรณการเกษตร และ 
รายไดจากการรับจางภาคเกษตรกรรม ซึ่งรายไดทั้งหมดนี้ เกษตรกรจะเกบ็เปนเงนิทนุสะสมในครวั
เรือนเพือ่ลงทนุในการผลติปตอไปหรือไมกน็าํมาใชจายภายในครวัเรอืน

อยางไรก็ตาม กอนจะกลาวถึงรายละเอียดของรายไดเกษตรกรของ 3 จังหวัด จะแสดง
คาผลิตภัณฑจังหวัด3ของ 3 จังหวัดที่ศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นอัตราการขยายตัวกิจกรรมการผลิต
ภาคเกษตรกรรมวามีปริมาณเพิ่มหรือลดลงเทาใด

ตารางที่ 23 ผลิตภัณฑจังหวัด(Gross Provincial Product)  (GPP) บุรีรัมย สุรินทร และ ศรีสะเกษ 
ตามราคาประจําป

(หนวย : พันบาท)
จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ

ป เกษตรกรรม ผลิตภัณฑรวม เกษตรกรรม ผลิตภัณฑรวม เกษตรกรรม ผลิตภัณฑรวม
2519 1,739,800 3,255,200 1,070,300 2,357,500 1,175,800 2,340,000
2520 2,447,800 4,465,500 1,263,000 2,879,100 1,291,300 2,979,200
2521 2,704,100 4,986,000 1,639,800 3,759,400 1,489,600 3,212,200
2522 2,792,000 5,162,000 1,742,600 3,992,100 2,124,700 4,190,300
2523 3,215,800 6,227,700 1,980,600 4,723,900 2,454,200 5,133,200
2524 2,305,600 5,617,800 2,329,000 5,688,000 2,605,500 5,661,100

                                                 
3 จากการสอบถามสํานักงานบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  กลาววา การคํานวณคาผลิตภัณฑจังหวัด(Gross Provincial Product , GPP)ตั้งแตแรกเริ่มจน
ถึงป 2548  คํานวณจากผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ (Gross Domestic Product , GDP) กระจายลงไปเปนราย
จังหวัด โดยใชเครื่องชี้วัดเปนตัวกําหนด แตปจจุบันกําลังจะเปลี่ยนใหจังหวัดเปนผูจัดทําคาผลิตภัณฑจังหวัดเอง
โดยใชเกณฑเดียวกันทั้งประเทศ สวนการแจงขอมูลตามกิจกรรมการผลิตนั้น คาเดิมวัดโดยแบงเกณฑ            
กิจกรรมการผลิตเพียง 11 สาขา เปล่ียนเปน 16 สาขาเมื่อป 2539 ตามมาตรฐานการจําแนกประเภท   อุตสาห
กรรมของประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification, TSIC)
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ตารางที่  23 (ตอ) ผลิตภัณฑจังหวัด  (Gross Provincial Product)  (GPP) บุรีรัมย สุรินทร และ         
ศรีสะเกษ ตามราคาประจําป

(หนวย : พันบาท)
จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ

ป เกษตรกรรม ผลิตภัณฑรวม เกษตรกรรม ผลิตภัณฑรวม เกษตรกรรม ผลิตภัณฑรวม
2525 3,139,800 7,105,800 2,299,900 6,205,300 2,670,500 6,163,200
2526 4,106,635 9,608,050 2,554,700 6,966,100 3,022,100 6,904,800
2527 4,495,510 10,324,357 2,357,000 8,037,000 2,453,000 7,243,000
2528 4,897,452 11,775,550 2,153,000 8,157,000 2,435,000 7,977,000
2529 4,042,155 11,020,917 2,215,000 8,480,000 2,446,000 8,154,000
2530 3,166,467 11,019,180 2,293,256 9,178,548 2,601,679 9,084,475
2531 3,600,088 12,279,864 2,200,996 9,867,006 5,267,417 10,541,339
2532 3,721,196 13,360,467 2,976,480 11,902,347 3,639,602 11,895,040
2533 4,174,333 14,848,906 3,807,244 14,161,781 3,991,596 13,538,621
2534 4,166,061 15,556,915 4,039,213 15,695,980 4,318,825 15,149,767
2535 4,699,027 16,016,640 4,624,868 18,072,433 5,480,312 17,208,939
2536 4,586,817 16,338,668 4,223,643 19,380,732 4,313,790 17,557,562
2537 4,788,415 17,509,220 4,649,576 22,021,582 4,796,509 20,240,351
2538 6,563,398 30,320,692 5,541,073 24,122,067 5,890,050 24,360,306
2539 7,375,700 31,923,373 5,910,839 25,654,383 6,877,990 26,778,013
2540 7,948,909 33,500,370 7,155,033 27,010,941 7,743,054 28,065,095

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2526 จังหวัดบุรีรัมย (บุรีรัมย : 
สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย, 2526), 44 ; สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ 
พ.ศ. 2526 จังหวัดสุรินทร(สุรินทร : สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร, 2526), 45 ; สํานักงานสถิติแหง
ชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2526 จังหวัดศรีสะเกษ ( ศรีสะเกษ : สํานักงานสถิติ
จังหวัดศรีสะเกษ, 2526), 43 ; สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2528 
จังหวัดบุรีรัมย(บุรีรัมย: สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย, 2528), 43 ; สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุด
รายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2528 จังหวัดสุรินทร ( สุรินทร : สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร, 
2528), 40 ; สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2528 จังหวัดศรีสะเกษ
(ศรีสะเกษ : สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ, 2528), 42 ;สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงาน
สถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2537 จังหวัดบุรีรัมย (บุรีรัมย : สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย, 2537), 78 ; 
สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2537 จังหวัดสุรินทร (สุรินทร : สํานัก
งานสถิติจังหวัดสุรินทร, 2537), 77 ; สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 
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2537 จังหวัดศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ : สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ, 2537),99 ; สํานักงานสถิติ
จังหวัด, สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2539 จังหวัดบุรีรัมย (บุรีรัมย : สํานักงานสถิติจังหวัด
บุรีรัมย , 2539),118 ; สํานักงานสถิติจังหวัด, สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2539 จังหวัด
สุรินทร (สุรินทร : สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร,2539),85 ; สํานักงานสถิติจังหวัด, สมุดรายงาน
สถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2539 จังหวัดศรีสะเกษ  ( ศรีสะเกษ : สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ,       
2539), 129 ; สํานักงานสถิติจังหวัด, สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2539 จังหวัดบุรีรัมย
(บุรีรัมย : สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย , 2543),121 ; สํานักงานสถิติจังหวัด, สมุดรายงานสถิติ
จังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2539 จังหวัดสุรินทร (สุรินทร : สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร,2543),93 ; สํานัก
งานสถิติจังหวัด, สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2539 จังหวัดศรีสะเกษ  (ศรีสะเกษ : สํานัก
งานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ,2543), 113 ; ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียง
เหนอื, รายงานเศรษฐกจิและการเงนิภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ป 2539 (ขอนแกน : ธนาคารแหงประเทศ
ไทย สํานกังานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื, 2539), 69, 133, 153.

ขอมูลผลิตภัณฑจังหวัดมาตามตารางที่ 23 ขางตน แสดงสัดสวนกิจกรรมการผลิตภาค
เกษตรกรรมที่แบงจากผลิตภัณฑทั้งหมดรายจังหวัด อีกทั้งตองการใหตระหนักถึงการจะนําขอมูล
ผลิตภัณฑจังหวัดมาใชโดยจะตองเขาใจลักษณะของขอมูลผลิตภัณฑจังหวัดเปนอันดับแรก กลาว
คือ ขอมูล GPP เปนตัวเลขที่ใหเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด4 มีประโยชนเพื่อจะนําไป
ใชเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจกับจังหวัดอื่นๆ หรือเปรียบเทียบระดับภาคหรือประเทศ อีกทั้ง ยังใช
เปนเครื่องมือในการวางนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจของจังหวัด
นั้น ๆ เชน การที่สัดสวนมูลคาการผลิตภาคเกษตรกรรมสูงอาจทําใหรายไดของจังหวัดมีความไม
แนนอนทั้งนี้เนื่องจากสินคาภาคเกษตรกรรมจะมีความผันผวนตลอดเวลา การจะเพิ่มรายไดของ
จังหวัดใหสูงขึ้น จึงตองหันไปลงทุนผลิตในกิจกรรมการผลิตภาคอื่น และการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจจังหวัด เพื่อเพิ่มผลผลิตใหมากข้ึน สามารถหาขอมูลการผลิตจาก GPP เพื่อนําไป
กําหนดเปาหมายและใชในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจได

จากมูลคาการผลิตของภาคเกษตรกรรมตามตารางที่ 23 ขางตน แสดงใหเห็นวา       
แมกิจกรรมการผลิตของจังหวัดจะเปนกิจกรรมการผลิตภาคเกษตรกรรมเปนสวนใหญ แตมูลคา
ของผลผลิตยังมีคาไมถึงครึ่งหนึ่งของมูลคารวมทั้งหมด แสดงใหเห็นวา แมจะใชพื้นที่ถือครองเพื่อ
                                                 

4 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักบัญชีประชาชาติ, คูมือ
ผลิตภัณฑจังหวัด, 33.
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การเกษตรในสัดสวนที่สูงแตเกษตรกรที่เปนประชากรสวนใหญของจังหวัด กลับมีรายไดต่ํากวา
ภาคการผลิตอื่น ส่ิงที่ชวยยืนยันตรงนี้ได นั่นคือ รายไดของเกษตรกรจะไมไดพึ่งพิงเพียงรายไดจาก
การขายขาวเจาซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักของ 3 จังหวัด เพียงอยางเดียว แตยังหารายไดเสริมจาก
กิจกรรมการผลิตอื่นดวย

รายไดจากการขายขาว เปนรายไดหลักของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง เนน 3 
จังหวัดที่ศึกษานี้  การพิจารณารายไดจากการขายขาวมีประเด็นสําคัญ 2 ประเด็นคือ การเปลี่ยน
แปลงพันธุขาวปลูกใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และ ตนทุนการผลิตขาว

วิถีการคาขาวภายใน 3 จังหวัด กําหนดราคาขาวตามความตองการของตลาด แบง
ราคาขาวตามชนิดของขาว เปนขาวหอมมะลิ (ขาวขาวดอกมะลิ 105 และ ขาวพันธุ กข. 15) มี
ราคาสูงสุด รองลงไปเปน ขาวเมล็ดใหญ  ขาวเมล็ดเล็ก และขาวเหนียว ตามลําดับ ราคาขาวเปน
ตัวกําหนดการตัดสินใจของเกษตรกรวาจะเลือกปลูกขาวพันธุใด การเปลี่ยนแปลงพันธุขาวปลูก
เปนตัวชี้วัดไดวาเกษตรกรไดปลูกขาวเพื่อขายหรือเพื่อบริโภค

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงพันธุขาวไมไดเปล่ียนแปลงอยางทันทีทันใด ระยะแรกที่รัฐไดสง
เสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวพันธุดี และโรงสีขาวไดใหความรวมมือใหราคารับซื้อขาวพันธุสง
เสริมสูงกวาขาวพันธุพื้นเมือง แตเกษตรกรก็ยังไมนิยมใชขาวพันธุสงเสริมเทาขาวพันธุพื้นเมือง   
ตัวอยาง เมื่อป พ.ศ. 2503 ไดมีการเผยแพรขาวพันธุสงเสริม เชน ขาวพันธุเหลืองใหญ และเมือง
ปาย ที่จังหวัดสริุนทรแลว แตปริมาณการผลติขาวพนัธุสงเสรมิมไีมถงึรอยละ 5 ของขาวทีผ่ลิตทัง้หมด5  
พอคาโรงสีสุรินทรเองก็ใหราคารับซ้ือขาวพันธุสงเสริมสูงกวาขาวพันธุพื้นเมือง6 แมเกษตรกรจะรับรู
วาราคาขาวพันธุสงเสริมขายไดราคาดีกวาขาวพันธุพื้นเมือง แตเกษตรกรจังหวัดสุรินทรยังคงปลูก
ขาวพนัธุพืน้เมอืงเชนเคย  พนัธุขาวพืน้เมอืง เชน เสนยีดเซาะ ละอองกษตัริย รันเดยีว นางกวง เปนพนัธุ
ขาวเจา และ มะมวย  ปองแอว เปนพนัธุขาวเหนยีว7 แสดงวาในระยะเริ่มแรก มีเพียงเกษตรกรบาง
สวนของลุมน้ํามูลตอนกลางที่เขาสูการผลิตเพื่อขาย แตการเปลี่ยนแปลงพันธุขาวจะเริ่มมีมากขึ้น
ในระยะเวลาตอมา ดังนั้น ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพันธุขาว จึงเปนประเด็นสําคัญที่ชี้ใหเห็น
ไดวา เกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลางไดเขาสูกระบวนการผลิตขาวเพื่อขายหรือไม
                                                 

5 กระทรวงเกษตร, กรมการขาว, รายงานการสํารวจพื้นฐานการทํานาจังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2503
(พระนคร : กรมการขาว, 2503), 36.

6 เร่ืองเดียวกัน, 11.
7 เร่ืองเดียวกัน, 36.
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ทั้งนี้ ลักษณะการผลิตที่เกิดขึ้นตามที่ไดเสนอในบทที่ผานมา ชี้ใหเห็นวา การแบงพื้นที่
ผลิตขาวใน 3 จังหวัด มีพัฒนาการอยางคอยเปนคอยไป ขอมูลยอนหลังกลับไป 10 ปนี้ จะเห็นวา 
โดยมากจะใชพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิเปนหลัก เนื่องจากไดราคาสูงกวาขาวพันธุพื้นเมือง และพื้นที่
นาสวนที่เหลือก็ปลูกขาวพันธุอ่ืน ทั้งพันธุขาวรัฐบาลประเภทขาวเมล็ดใหญและพันธุขาวเมล็ดเล็ก 
ซึ่งเปนพันธุขาวพื้นเมือง ตัวอยาง ปเพาะปลูก 2532 / 33 พื้นที่ปลูกขาวจังหวัดบุรีรัมย มีทั้งสิ้น 
3,250,132 ไร เกษตรกรใชพื้นที่ปลูกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 รวม 1,390,965.75 ไร หรือรอยละ 
45 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด ที่เหลือจะปลูกขาวเจาพันธุกข. 15 และ ขาวพันธุอ่ืนๆ อีก รวมกัน
รอยละ 45.15 และใชพื้นที่ปลูกขาวเหนียวเพียงรอยละ 9.85 8

ลักษณะเชนนี้ไมตางจากการใชพื้นที่ปลูกขาวจังหวัดศรีสะเกษ ปเพาะปลูก 2534 / 35 
เกษตรกรสวนใหญใชพื้นที่ปลูกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 รอยละ 70 พันธุขาวกข. 15 รอยละ 20 
และเปนพันธุพื้นเมืองรอยละ 10 จะเห็นวาเกษตรกรเลือกใชพันธุขาวปลูกรัฐถึงรอยละ 90 9 เชน
เดียวกับจังหวัดสุรินทร ป 2535 / 36 เกษตรกรใชพื้นที่เพาะปลูกขาวพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 
และ พันธุ กข. 15 รอยละ 75 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด และ ใชพันธุขาวเมล็ดใหญ และขาวเมล็ด
เล็ก รอยละ 25 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด10  ถาเทียบแลว สัดสวนของการใชพื้นที่ปลูกขาวพันธุรัฐ
บาลจะสูงกวาใชพันธุขาวพื้นเมืองมาก ทั้งนี้เนื่องจาก พันธุขาวเมล็ดใหญ ก็เปนพันธุขาวสงเสริม
ของรัฐเชนเดียวกับพันธุกข และพันธุขาวดอกมะลิ 105 และเคยเปนขาวที่มีราคาสูงที่สุดของตลาด
ขาวในพื้นที่ 3 จังหวัด กอนที่พันธุขาวหอมมะลิ (เรียกรวมกันระหวางพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 
และ พันธุกข 15) จะเปนที่ตองการของตลาดแทนเชนปจจุบัน

อยางไรก็ตาม การเลือกพันธุขาวปลูกแมจะมีความสําคัญเพราะเปนตัวชี้วัดไดวา
เกษตรกรไดเขาสูกระบวนการผลิตขาวเพื่อขายหรือไม  แตสวนที่สัมพันธกับรายไดจริงจากการขาย
ขาวของเกษตรกร คือ  ตนทุนการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายขาวในแตละป สวนตางคือราย
ไดจากการขายขาว

                                                 
8 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดบุรีรัมย ประจําป พ.ศ. 2532 ( บุรีรัมย : สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 2533), 56 – 57.
9 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป พ.ศ. 2534 (ศรีสะเกษ : สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ, 2535), 3 – 3.
10 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดสุรินทร ประจําป พ.ศ. 2535 (สุรินทร : สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดสุรินทร, 2536), 69.
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ตนทุนการผลิตขาว เปนตัวชี้วัดที่สําคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต
ขาวในลุมน้ํามูลตอนกลาง  ในบทที่ 3 ไดชี้ใหเห็นรายละเอียดของตนทุนการผลิตที่แตกตางไปจาก
วิถีการผลิตแบบดั้งเดิม ที่ไมไดพึ่งพาเทคโนโลยีในการผลิต และ ใชแรงงานสัตวและแรงงานคนเปน
แรงงานผลิตหลักของครัวเรือน แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายการผลิตจากเพื่อยังชีพเปนการ
ผลิตเพื่อขาย ทําใหเกษตรไดลงทุนปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึน ทั้งนี้เพื่อใหมีผลผลิตมากพอทั้งใชบริโภค
และใชขาย ปจจัยการผลิตที่เพิ่มข้ึนเปนองคประกอบของตนทุนการผลิตขาวที่ตางไปจากวิถีการ
ผลิตเดิม

รายละเอียดของตนทุนการผลิต ถาคํานวณตามสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะแบง
เปนตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ และยังแบงยอยเปนคาใชจายที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด ซึ่ง
สวนหลังเปนคาใชจายในครัวเรือนเทียบเปนคาใชจายที่ตองจายจริง

ตารางที่ 24 ตนทุนการผลิตขาวนาป รวม 3 จังหวัด ปเพาะปลูก 2527 / 28 และ 2530 /31

ปเพาะปลูก 2527/28 ปเพาะปลูก 2530/31
เงินสด ไมเงินสด รวม เงินสด ไมเงินสด รวม

ตนทุนผันแปร 99.04 572.47 671.51 147.33 495.87 643.20
1.คาแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว 66.08 506.17 572.25 100.32 451.41 551.73
-คาแรงงานในการปลูก 31.14 342.15 373.29 57.42 317.56 374.98
เตรียมดิน                                             คน - 1.25 1.25 - 1.40 1.40
                                                           สัตว 4.11 196.64 200.75 8.08 186.50 194.58
                                                    เครื่องจักร - - - 7.47 - 7.47
ปลูก                                                     คน 27.30 106.11 133.14 41.87 89.85 131.72
ดายหญาพรวนดิน, กําจัดวัชพืช               คน - 15.60 15.60 - 16.89 16.89
ใสปุย                                                     คน - 4.34 4.34 - 4.35 4.35
พนยาปราบศัตรูพืช                                คน - 6.59 6.59 - 6.63 6.63
ใหน้ํา, สูบน้ํา, ระบายน้ํา                           คน - 11.62 11.62 - 11.94 11.94
-คาแรงงานในการเก็บเกี่ยว 34.94 164.02 198.96 42.90 133.85 176.75
เก็บเกี่ยว                                                 คน 24.32 95.65 119.97 31.19 72.01 103.20
รวบรวมมัด                                             คน - 19.93 19.93 - 18.88 18.88
นวด, สี , บรรจุ                                         คน 0.35 29.57 29.92 2.44 25.30 27.74
                                                             สัตว - 1.67 1.67 - 0.50 0.50
ขน                                                         คน - 13.30 13.30 - 15.85 15.85
                                                           สัตว 0.22 3.10 3.32 0.19 0.77 0.96
                                                   เครื่องจักร 10.05 0.80 10.85 9.08 0.54 9.62
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ตารางที่  24 (ตอ) ตนทุนการผลิตขาวนาป รวม 3 จังหวัด ปเพาะปลูก 2527 / 28 และ 2530 /31

ปเพาะปลูก 2527/28 ปเพาะปลูก 2530/31
เงินสด ไมเงินสด รวม เงินสด ไมเงินสด รวม

2.คาวัสดุ 31.79 25.32 57.11 37.04 27.11 64.15
คาเมล็ดพันธุ - 25.32 25.32 4.05 26.56 30.61
คาปุย               ปุยคอก - - - - 0.55 0.55
                        ปุยเคมี 25.77 - 25.77 24.94 - 24.94
คายาปราบศัตรูพืช                      ชนิดน้ํา 0.05 - 0.05 0.41 - 0.41
                                              ชนิดผง, เม็ด 2.98 - 2.98 4.15 - 4.15
คาอุปกรณการเกษตร 2.99 - 2.99 3.49 - 3.49
3.อื่นๆ 1.17 40.98 42.15 9.97 17.35 27.32
คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 1.17 - 1.17 1.30 - 1.30
คาเสียโอกาสเงินลงทุน - 40.98 40.98 - 17.35 17.35
คาดอกเบี้ยเงินกู - - - 8.67 - 8.67
ตนทุนคงที่ 9.99 159.65 169.64 11.56 160.11 171.67
คาใชที่ดิน 9.99 150.73 160.72 11.56 151.42 162.98
คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - 8.92 8.92 - 8.69 8.69
รวม 109.03 732.12 841.15 158.89 655.98 814.87

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ตนทุนการผลิตขาวนาป ป
การเพาะปลูก 2527/28 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2529),22 – 23 ; 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ตนทุนการผลิตขาวนาป ปการเพาะ
ปลูก 2530/31 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2531),22 – 23.

ตารางที่  25 ตนทุนการผลิตขาวนาป รวม 3 จังหวัด ปเพาะปลูก 2534/35 และ 2537/ 38

ปเพาะปลูก 2534 /35 ปเพาะปลูก 2537/38
เงินสด ไมเงินสด รวม เงินสด ไมเงินสด รวม

ตนทุนผันแปร 207.72 530.88 738.60 379.47 525.67 905.14
1.คาแรงเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว 127.49 480.42 607.91 170.65 272.87 443.52
คาแรงในการปลูก 90.75 275.19 365.94 83.57 131.97 215.54
เตรียมดิน 55.39 80.13 135.52 52.23 131.97 184.20
เตรียมพันธุและปลูก 19.97 105.32 125.29 30.33 123.05 153.38
ดูแลรักษา 15.59 89.74 105.33 1.01 17.85 18.19

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



208

ตารางที่  25  (ตอ) ตนทุนการผลิตขาวนาป รวม 3 จังหวัด ปเพาะปลูก 2534/35 และ 2537/ 38

ปเพาะปลูก 2534 /35 ปเพาะปลูก 2537/38
เงินสด ไมเงินสด รวม เงินสด ไมเงินสด รวม

คาแรงในการเก็บเกี่ยว 36.54 205.23 241.77 87.08 178.87 265.95
เก็บเกี่ยวรวมมัด 20.67 100.90 121.57 57.50 134.01 191.50
คาใชจายหลังการเก็บเกี่ยว 15.87 104.33 120.20 29.58 44.86 74.44
2.คาวัสดุ 64.41 28.84 93.25 185.36 152.5 337.86
คาเมล็ดพันธุ คาพันธุ 6.04 27.18 33.22 1.27 52.50 52.92
คาปุยคอก ปุยเคมี 29.69 0.75 30.43 161.96 - 161.96
คายาปราบศัตรูพืช และวัชพืช 10.50 - 7.01 2.24 - 2.24
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 11.13 - 3.71 9.89 - 9.89
คาอุปกรณการเกษตรและวัสดุอื่นๆ 7.05 0.91 7.36 10 - 10
3.อื่นๆ 15.52 21.62 37.14 23.46 21.43 44.89
คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 3.96 - 3.96 3.96 - 3.96
คาดอกเบี้ยและคาเสียโอกาสเงินลงทุน 11.56 21.62 33.18 19.50 21.43 40.93
ตนทุนคงที่ 21.12 151.47 172.59 8.7 211.92 220.62
คาใชที่ดิน คาภาษีที่ดิน คาเชาที่ 21.12 144.29 165.41 8.7 199.41 217.72
คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - 7.18 7.18 - 12.51 12.51
รวม 228.84 682.35 911.19 388.17 737.59 1,125.76

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ตนทุนการผลิตขาวนาป ป
การเพาะปลูก 2534 / 35 ( กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2538),11 - 13 ; 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ตนทุนการผลิตขาวนาป ปการเพาะ
ปลูก 2537 / 38 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2539),30 – 32.

จากองคประกอบของตนทุนการผลิตขาวเปลือกในพื้นที่ 3 จังหวัด ปเพาะปลูก 2527  
/28 2530 /31 2534/35 และ 2537/38 จะเห็นตัวเลขของเงินสดที่จายในสวนของคาปุยเคมี  คายา
ปราบศัตรูพืช และวัชพืช  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน คาอุปกรณการเกษตรและวัสดุอ่ืนๆ ที่เปน
รายจายที่เกษตรกรตองลงทุนซื้อหา และเปนปจจัยการผลิตที่เพิ่มจากวิธีการผลิตเดิม รายจายสวน
คาแรงในแตละปเพาะปลูกเพิ่มข้ึนทุกปเชนกัน เปนสิ่งยืนยันไดวาไดเกิดปญหาขาดแคลนแรงงาน
ในครัวเรือนทําใหตองจางแรงงานรับจางในกระบวนการผลิตขาวขึ้นจริง และเปนที่มาของรายได
จากการรับจางในภาคเกษตรกรรม
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ตนทุนการผลิตโดยเฉลี่ย ป 2527 / 28 2530 / 31 2534 /35 และ 2537 /38 คิดเปนตน
ทุนตอเกวียนประมาณ 3,174.15 บาท 3,637.31 บาท 3,522.48 บาท และ 4,099 บาท11 จะเห็น
วา ตนทุนการผลิตมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป ขณะที่ราคาขายขาวเปลือกเจาหอมมะลิ โดยเฉลี่ย 3 
จังหวัด ป 2530 / 31  2534 / 35 และ 2537 /38  คือ 3,230 บาท 4,008 บาท และ 4, 895 บาท 
ตามลําดับ และหากคํานวณโดยประมาณ หักลบราคาขายกับตนทุนการผลิตแลว การขายขาวหนึ่ง
เกวียนในปเพาะปลูก 2530 / 31  2534 /35 และ 2537 /38 เกษตรจะไดกําไรเพียงเกวียนละ 55.85  
บาท 485.52  บาท และ 796 บาท ตามลําดับ คาประมาณการนี้ยังตองพึงระลึกไววา วิถีการคา
ขาวของเกษตรกรยังคงขายใหแกพอคาคนกลางเปนสวนใหญ ราคาขายอาจจะไดไมเทากับราคา
เฉล่ียที่มี อีกทั้ง ตนทุนการผลิตที่แจงไวขางตน อาจจะมีรายจายอื่นที่ยังไมไดนํามาคํานวณ อยาง
ไรก็ตาม แมจะพิจารณาจากตัวเลขผลตางกําไรตอเกวียนที่หักลบจากตนทุนการผลิตแลว เกษตร
ยังขายขาวไดในราคาที่ต่ํามาก และเมื่อเทียบกับคาใชจายในครัวเรือน รายไดจากการขายขาว
เพียงอยางเดียวคงยังไมพอ จึงเปนเหตุใหเกษตรกรตองหารายไดเสริมจากสวนอื่นเพื่อนํามาใชจาย
ในครัวเรือนเพิ่มอีก

ในที่นี้ เพื่อใหเห็นตนทุนการผลิตขาวที่เพิ่มมากขึ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงวิถี
การผลิตขาวในลุมน้ํามูลตอนกลาง ผูศึกษาขอยกตัวอยางรายละเอียดของคาใชจายในการปลูก
ขาวของหมูบานใน 3 จังหวัด เพื่อช้ีใหเห็นวากระบวนการผลิตขาวตั้งแตเตรียมดินจนถึงขนขาวขึ้น
ยุงฉาง ลวนแตตองลงทุนการผลิตทั้งนั้น

ตัวอยาง คาใชจายในการปลูกขาวบานทุงใหญ  อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ  
เฉพาะสวนการจางแรงงานในกระบวนการเพาะปลูกถึงการเกี่ยวขาว ดังนี้ คาถอนกลา 15 บาท ตอ 
40 มัด คาดํานา 30 – 35 บาท ตอวัน  คาเกี่ยวขาว ถาเปนนาน้ํา วันละ 35 – 40 บาท ถาเปนนา
ปกติ วันละ 30 – 35 บาท การขนขาวมากอง คาจางวันละ 40 บาทตอวัน12 จะเห็นวา หมูบานนี้มี
การจางแรงงานทุกกระบวนการผลิต

ตัวอยาง การผลิตขาวในหมูบานโคกกุง ตําบลดอนกอก อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
มีการลงทุนตั้งแตข้ันตอนการเตรียมดินไปจนถึงการขนขาวขึ้นยุง การเตรียมดินหากครัวเรือนใดไม
สามารถซื้อรถไถเดินตามจะอาศัยวานญาติพี่นองที่มีรถไถเดินตามใหชวยไถหรือจางเพื่อนบาน

                                                 
11 ขอมูลตนทุนการผลิตคิดเทียบเปนตนทุนตอไร และตนทุนตอเกวียนของ 3 จังหวัด
12 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
(ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533), 66.
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หรือคนอ่ืนๆ ไถหรือคราดให ทั้งนี้เห็นวาการจางรถไถจะทําใหงานไถคราดสะดวกและรวดเร็วกวา
การใชควายไถคราด คาจางรถไถคราดจะเหมาจายเปนไร ราคาไรละ 350 บาท 13

คาจางแรงงาน จะมีการจางทุกข้ันตอน ตัวอยาง การถอนกลา แรงงานในการถอนกลา
นิยมจางเปน 2 ลักษณะ คือ จางเปนมัด มัดละ 1 บาท ในหนึ่งวันสามารถถอนได 80 –120 มัด 
หรือเหมาจายเปนรอยละ 100 บาท การวาจางแลวแตความพอใจของผูรับจาง ผูวาจางยินดีที่จะ
ทําตามขอเสนอของผูรับจาง เพื่อความรวดเร็วของงาน ซึ่งการปกดํานาจํานวน 1 ไร ตองใชมัดกลา
จํานวน 300 มัด  การปกดําก็เปนขั้นตอนที่นิยมจางแรงงานเนื่องจากตองการเรงงานปกดําใหเสร็จ
ภายใน 1 – 3 วัน แรงงานที่จางเปนแรงงานตางถิ่น คาจางมี 2 ลักษณะ คือ การเหมาจายรายวัน
ตอหัว ราคาวันละ 120 –135 บาท หรือหากเหมาเปนไร ราคาไรละ 400 บาท

การบํารุงรักษา จะมีการเพิ่มการลงทุนดานปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี และยาฆา
แมลง  ชาวบานโคกกุงใชปุยบํารุงดิน ในอัตรา 1 ไร ตอ 1 กระสอบ การใสปุย ใส 3 คร้ัง คือ ระยะที่ 
1 หลังปกดําเสร็จประมาณ 7 –10 วัน ระยะที่ 2 ระยะที่ขาวตั้งทอง ระยะที่ 3 ระยะที่ขาวถอนรวง
ใหมๆ นอกจากใสปุยตนขาวแลว การใสปุยใสตนกลา 2 คร้ัง คือ ระยะที่ 1 หลังจากหวานกลา
ประมาณ 10 วัน ระยะที่ 2 หลังจากหวานกลาประมาณ 25 วัน และจะเริ่มถอนเมื่อตนกลา
ประมาณ 30 วัน ข้ึนไปหรือ ไมเกิน 45 วัน เพราะถาชากวานั้นตนกลาก็จะแกเกินไป เมื่อนําไปปก
ดําทําใหไมเจริญเติบโตเต็มที่หรือแตกกอไดไมดีเทาที่ควร

ข้ันตอนของการเก็บเกี่ยวและนวดขาว ปจจุบันชาวบานโคกกุงไดใชบริการรถนวดขาว 
ที่มารับจางตามทุงนาในละแวกทองถิ่นนั้นๆ การจางแรงงานในการเก็บเกี่ยว จะจางแรงงานตาง
ถิ่นที่เดินทางเขามารับจาง คาจางแรงงานละ 130 – 150 บาทตอวัน บางครอบครัวอาจจะจาง ตั้ง
แต 10 – 30 คน เพราะตองการใหแลวเสร็จภายใน  1 –2 วัน หลังจากนั้นก็จะเรงนวดขาวทันที  
โดยวาจางรถนวดขาวอาจจะเหมาเปนไร หรืออาจจะจางเปนกระสอบ ราคากระสอบปานละ 10 
บาท ถาเปนกระสอบปุยราคากระสอบละ 6 บาท  การขนขาวขึ้นยุงฉางวาจางรถยนตขน คิดคาคน
เชนเดียวกับคาจางรถนวดขาว

การทํานาขนาด 1 ไรของบานโคกกุง เสียคาใชจายไรละ 2,000 บาท ทั้งนี้ยังไมรวมคา
ยาปราบศัตรูขาวและโรคขาว ชาวบานหลายครัวเรือนบอกวา การทํานาตองเสียคาใชจายพอๆ กับ
ซื้อขาวเปลือกรับประทาน แตก็ยังทํานาอยูเพราะเปนงานที่เคยทํานามาแตอดีตดีกวาปลอยทุงนา
                                                 

13 สมดังจินต กีรติพลพงษ, “ปจจัยที่ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพการทอผาไหมมัดหมี่ของชาว
บานโคกกุง ตําบลดอนกอก อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย”(รายงานการศึกษาคนควาอิสระปริญญาศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (กลุมมนุษยศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543), 117.
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ใหรกราง ถาไมมีโรคขาวหรือศัตรูขาวมากนักบางทีอาจจะดีกวาซื้อขาวเปลือกรับประทาน ถาปใด
ฝนดีก็ยังสามารถหาปลาในทุงนาไดอีกดวย14

ตัวอยาง คาใชจายในการทํานาของบานตรึม ตําบลบานตรึม อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร หมูบานนี้เปนหมูบานชาวกูย มีการลงทุนการผลิตตั้งแตข้ันตอนการเตรียมดินจนถึงการขน
ขาวขึ้นยุงเชนเดียวกับหมูบานโคกกุง รายละเอียดดังนี้

การเตรียมดิน มีการจางรถไถ คาจาง 120 บาทตอไร  ข้ันตอนการปกดําตองจางแรง
งานคนในหมูบาน หรือหมูบานใกลเคียงมาชวยปกดํา โดยคิดอัตราคาจางคนงาน คนละ 100 บาท
ตอวัน พรอมอาหารเลี้ยงคนงาน  ข้ันตอนการดูแลรักษาจะใสปุยและกําจัดศัตรูขาว เพื่อใหตนขาว
เจริญงอกงาม การใสปุยทํา 2 คร้ัง คร้ังแรกใสหลังดํานา 1 เดือน โดยใชปุยสูตร 16 – 16 – 8 ใสใน
นาขาวประมาณที่ใสปุย 50 กิโลกรัมตอที่นา 1 ไร ราคาปุยกระสอบละ 350 บาท คร้ังที่ 2 ใสปุย
ตอนที่ขาวออกรวงประมาณ 2 สัปดาห ใสสูตรปุย 16 – 8 – 8 ปริมาณเทากับใสครั้งแรก เมื่อใสปุย
ทําใหมีการกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูขาวโดยฉีดยาทุกๆ 2 สัปดาห จนกวาขาวจะออกรวง จึงทํา
การงดยา

ข้ันตอนการเกี่ยวขาว ชาวบานตรึมจะนําเงินไปวางมัดจําคนงานที่มาชวยเกี่ยวขาว 
จางคนละ 100 บาทตอวัน และจางรถนวดขาวในขั้นตอนนวดขาว  15

 จากตัวอยางหมูบานใน 3 จังหวัดขางตน ชี้ใหเห็นวา กระบวนการผลิตขาวในระยะ
เวลาตั้งแต ทศวรรษ 2530 เปนตนมา มีการลงทุนการผลิตขาวทุกขั้นตอนทั้งการจางแรงงาน การ
ใชเครื่องทุนแรง และการใชปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช  จากคาใชจายที่เพิ่มข้ึนทําใหเกษตรกรลุมน้ํา
มูลตอนกลางเปลี่ยนวิธีการปลูกจากขาวนาดําเปนนาหวานมากขึ้น เพื่อลดตนทุนการจางแรงงาน
ในกระบวนการทํานาดํา ซึ่งคาจางแรงงานจะสูงมาก ขอเสียเปรียบของการทํานาหวานจะสิ้น
เปลืองเมล็ดพันธุมากกวาการทํานาดํา แตตนทุนสวนของเมล็ดพันธุก็ยังนอยกวาสวนของการจาง
แรงงาน  ดังตัวอยาง16

                                                 
14 เร่ืองเดียวกัน, 116 – 120..
15 สมเกียรติ อินทอําภา, “บทบาทเชิงเศรษฐกิจของสตรีชาติพันธุไทย – กูย บานตรึม ตําบลตรึม 

อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2545), 43 – 47.

16ผูศึกษานําขอมูลสัมภาษณ ป 2548 / 49 เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกขาวนาดําเปนนา
หวานในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง
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จากการสัมภาษณนายจุงเหงียน วองไวชํานิกิจกุล (ภรรยาเปนสมาชิกสหกรณการ
เกษตร) มีที่นา 15 ไร เปนนาหวาน ในปการเพาะปลูก 2548 / 49 ใชเมล็ดพันธุ 3 กระสอบปุย
ประมาณ 100 ก.ก. ปุยเคมี 15 กระสอบปุย ประมาณ 750 ก.ก. ไดผลผลิตคํานวณคราวๆ 350 
กิโลกรัมตอไร17  เนื่องจากเกษตรกรรายนี้ปลูกขาวแบบนาหวาน จึงไมไดจายคาแรงงานในขั้นตอน
เตรียมดินปลูกกลา  การถอนกลา การดํานา คงเหลือแตคาแรงงานในการหวาน การเก็บเกี่ยว และ
การขนยาย ดังตารางที่ 26

ตารางที่  26  รายการตนทุนการผลิตการปลูกขาว เนื้อที่ 15 ไร

รายการ จํานวน / ปริมาณ รายจาย (โดยประมาณ)
คาเมล็ดพันธุ 3 กระสอบปุย / 100 ก.ก. 600 (1 ก.ก. เทากับ 6 บาท)
คาปุยเคมี 15 กระสอบปุย / 750 ก.ก. 6,750 – 7,500
คายาฆากําจัดวัชพืช รวม 15 ไร 1,200
คาแรงหวาน / คาแรงไถ รวม 15 ไร 5,000
คารถเกี่ยวขาว 650 บาท / ไร 9,750
คาแรงขนยายจากที่นาไปยุง คิดตามระยะทาง -
คาแรงจากยุงไปตลาดกลางฯ คิดตามระยะทาง -

รวม  (ไมรวมคาแรงขนสง) 24,050 บาท

หากคํานวณโดยคราวๆ  จากที่นา 15 ไร ไดผลผลิตประมาณ 350 – 400 ก.ก. ตอไร  
ดังนั้น ผลผลิตรวม 15 ไรไดผลผลิตประมาณ 5,250 – 6,000 ก.ก. หรือประมาณ 5 – 6 ตัน ขายตัน
ละ 7,000 – 7, 500 (เฉพาะราคาตนฤดู) ถาหากนายจุงเหงียนขายขาวเปลือกทั้งหมด จะไดเงิน
42,000 – 45,000 บาท และเมื่อหักตนการผลิตจะไดรายรับทั้งสิ้น 20,950 บาท ถาหากดูจากราย
รับหลังการหักตนทุนการผลิตแลว การทํานาเหมือนจะไดกําไรมาก แตความจริงเมื่อรวมคาตนทุน
การผลิตที่นอกเหนือจากแจงรายละเอียดขางตน รวมถึงปริมาณผลผลิตที่ไดจริงๆ รวมทั้งหมด และ
จํานวนที่นําไปขายยังตลาดกลางขาวและพืชไรจังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งหมด อาจจะไมไดจํานวนมาก
เทากับที่ผูศึกษาไดประมาณการคราวๆ

ขอมูลสัมภาษณเจาของตลาดกลางขาวและพืชไรจังหวัดศรีสะเกษ  เกษตรกรจังหวัด
ศรีสะเกษแบงขายขาวเปน 4 ชวง และสัดสวนในการแบงขายจะไมเทากัน ดังนั้น ตองพิจารณา
ดวยวามีสัดสวนในการแบงขายเทาไหร ในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยวแมราคาที่ตลาดกลางจะสูงกวาชวง
                                                 

17 สัมภาษณ นายจุงเหงียน วองไวชํานิกิจกุล, เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ, 12 มกราคม 2549.
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เวลาอื่น แตตองหักคาความชื้นหลังจากเก็บเกี่ยวดวย สวนใหญจะไมไดเต็มราคาที่ทางตลาดกลาง
ไดตั้งเอาไว และชวงตนฤดูการเก็บเกี่ยวราคาขายขาวเปลือกตอตันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได นอก
จากนี้ราคาของขาวเปลือกในระยะหลังตนฤดูก็จะแตกตางจากราคาขายตนฤดูอยางเห็นไดชัด และ
ที่สําคัญ เกษตรกรโดยมากจะไมขายผลผลิตหมด อยางนอยก็จะแบงสวนหนึ่งไวเปนพันธุปลูกในป
เพาะปลูกหนา เพื่อลดตนทุนการผลิตสวนของการซื้อเมล็ดพันธุ18 ดังนั้น หากจะคํานวณรายได
หลังจากหักตนทุนการผลิตยังตองพิจารณาเงื่อนไขตางๆตามที่ไดแจงรายละเอียด

สวนใหญเกษตรกรที่เปนเจาของนาจะเปนแรงงานในการผลิตเอง แตเจาของที่นาบาง
สวนที่มีอาชีพอื่นเปนอาชีพหลัก อาจจะวาจางแรงงานทุกข้ันตอนการผลิต หรือปลอยที่นาใหคนอื่น
เชา กลุมเจาของที่นาดังกลาวนี้ทําใหเกิดการจางงานภาคเกษตรกรรมขึ้น และโดยมากแลวไมคอย
เดือดรอนจากการขายขาว ทั้งนี้เพราะมีรายไดหลักจากการประกอบอาชีพอื่น ผลผลิตที่ไดจะใช
บริโภคในครัวเรือนเปนสวนใหญ อาจจะแบงขายบางชวงเวลาที่ขาวขึ้นราคา ไมรีบรอนขายในชวง
ตนฤดูเก็บเกี่ยวเชนเกษตรกรรายอื่นๆ ที่มีภาระหนี้สินผลักดันใหตองขายขาวหลังเก็บเกี่ยวทันทีแม
จะไมไดราคาสูงก็ตาม

ตัวอยาง เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มีอาชีพรับราชการครูและทํานา มีที่นาเปนของตน
เอง จํานวน 13 ไร ปลูกขาวเจาหอมมะลิทั้งหมด19

ตารางที่  27 ตนทุนการผลิตโดยประมาณที่นา 13 ไร

รายการ จํานวน / ปริมาณ รายจาย (โดยประมาณ)
ไถกลบ หลังเกี่ยวขาวเพื่อบํารุงดิน จางรถไถขับไรละ 500 6,500
ไถพรวน จางรถไถเดินตามไรละ 200 – 250 2,600 – 3,250
จางหวาน 150 บาท / คน / วัน ใช 2 คน 2 วัน 600
ไถกลบ หลังหวาน เพื่อใหขาวอยูขางใน -
คาเกี่ยวขาว ฟอนละ 1 บาท หรือ 100 ฟอน 120 บาท  

จางรวม 30 คน ๆ ละประมาณ 200 ฟอน  
ใชเวลา 1  วัน

6,000

คาเครื่องนวดขาว คิด 10 กระสอบ ขอ 1 กระสอบ ตองใหขาวเปนคานวด 728 ก.ก.
คาปุย ใชสูตร 16-16-8 ไรละ 2 ถุงๆ 510 1,3260

รวม คาใชจาย 13 ไร 29,610

                                                 
18 สัมภาษณ เจาของตลาดกลางขาวและพืชไรจังหวัดศรีสะเกษ, วันที่  12 มกราคม 2549.
19 สัมภาษณ นายทนงศิลป ดวงธนุ ,รับราชการ และ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ, 13 มกราคม 2549
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กรณีเกษตรกรที่เปนเจาของที่นาแตไมไดทํานาเองจะเสียคาใชจายทุกขั้นตอนการผลิต 
แตจุดมุงหมายเพื่อการบริโภคในครัวเรือน จึงไมไดนํามาหักตนทุนการผลิต และวิธีการทํานาเปน
นาหวานตนทุนการผลิตลดลงจากการทํานาดําหลายขั้นตอน จากการสัมภาษณถึงสาเหตุที่ตอง
เปล่ียนเปนนาหวานเพราะนาดําขาดทุน ตองใชเงินทุนสูง ทั้งคาจางดํา คาถอนกลา ใชเวลานาน
และใชแรงงานมาก ยกตัวอยาง นาดําใชเวลานานมากกวา 1 เดือนกวากลาจะโต และไรหนึ่งใช
เวลาดําประมาณ 2 วัน ในขณะที่นาหวานใชคนแค 2 คนก็สามารถหวานขาวเสร็จใน 2 วัน  ข้ัน
ตอนการปลูก แบบนาหวานหลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลว จางรถไถขับไถกลบฟางขาว หรือตอขาวที่
เหลือเพื่อบํารุงดิน หลังจากนั้นก็ปลอยที่นาทิ้งไว พอฝนตกก็จะเร่ิมไถพรวน ใชรถไถเดินตาม แลว
หวานขาวโดยใชแรงงานคน ใชเวลา 2 วัน จากนั้นจะไถกลบเพื่อใหขาวอยูขางในดินอีกครั้ง การ   
ดูแลรักษาแคถอนวัชพืชถาน้ํามากวัชพืชก็ตายไมจําเปนตองใชยาฆาแมลง  สวนปุยจะหวานกอน
จะหวานเมล็ดขาว พอขาวโตตั้งทองก็จะหวานอีกรอบ ใชปุยสูตร 16 – 16 – 8  จะเห็นวา การปลูก
ขาวแบบนาหวานเริ่มไดรับความนิยมจากเกษตรกรมากขึ้นในระยะปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อลดตนทุนการ
ผลิตขาวที่สูงมากนั่นเอง

ผลผลิตของเกษตรกรรายนี้ ประมาณ 80 ถัง ตอไร ( 1 ถัง เทากับ 1 ปบ ประมาณ 7 – 
8 กิโลกรัม) รวม 13 ไร  ไดผลผลิตประมาณ 1,040 ถัง หรือ 7,280 - 8,320  กิโลกรัม (7 – 8  
เกวียน)ขาวเปลือกที่ไดกอนจะแบงไวกิน ไวขาย และก็เปนพันธุปลูกในปเพาะปลูกหนา เกษตรกร
รายนี้ตองจายขาวเปลือกเปนคานวดขาวประมาณ 728 กิโลกรัม ดังนั้น ขาวเปลือกที่เหลือจากหัก
ลบคาเชา คาเชื่อ ปจจัยการผลิตแลว จึงจะเหลือเพื่อใชในครัวเรือนกอนจะแบงสัดสวนดังที่กลาวไว   
ทั้งนี้การแบงสัดสวนของผลผลิตขาวที่มีก็ข้ึนอยูกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเปนสําคัญ 
กรณีเกษตรกรรายนี้จะขายขาวประมาณกลางๆ ป รอเวลาขาวขึ้นราคา ซึ่งเหตุผลที่ไมรีบขายหลัง
เก็บเกี่ยวเชนเกษตรกรคนอื่นๆ เพราะไมตองรีบนําเงินไปใชหนี้  ตลาดขายขาว อยูที่ ธกส. ซึ่งราคา
ขาย ขายที่ธกส. (ป 2549) กิโลกรัมละ 7 – 7.40 บาท สวนราคาขาวใหม ประมาณ 6 บาทกวาๆ 
ทั้งนี้ยังตองหักคาความชื้น

อาจกลาวไดวา รายไดจากการขายขาวของเกษตรกร จริงๆ แลวมีเงื่อนไขกําหนดหลาย
ประการดวยกัน โดยหลักแลวขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนเปนสําคัญ  สําหรับเกษตรกร
บางรายตองรีบขายผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวทันที ทั้งนี้เพราะจําเปนตองไดเงินเพื่อนําไปชําระหนี้ที่ได
ยืมระหวางการเพาะปลูก วัตถุประสงคการยืมจะแตกตางกันไป  หากการชําระคืนของเกษตรกรอยู
ในรูปแบบขาวเปลือก บางทีดอกเบี้ยที่คิดอาจจะสูงมากจนทําใหขาวเปลือกที่ไดในปนั้นๆ เหลือไม
พอบริโภคในครัวเรือน ทางออกของเกษตรกร คือ ถาหากไมไปกูยืมเงินเพิ่ม ก็จะอพยพไปหารายได
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เสริมอยางอื่น ทั้งนี้ เกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลางคงจะตระหนักถึงรายไดที่ไมแนอนจากการขาย
ขาวมาโดยตลอด ถึงแมจะรูวารายไดจากการขายขาวจะขาดทุนแตเกษตรกรก็ยังปลูกขาวตอไป 
ทั้งนี้มองไดเปน 2 ประเด็น ถึงแมขาวจะเปลี่ยนสถานะเปนพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในลุมน้ํามูล
ตอนกลาง และเมื่อเกษตรกรเขาสูกระบวนการผลิตขาวเพื่อขาย ราคาขาวขึ้นอยูกับกลไกตลาด 
เกษตรกรเสี่ยงตอการขาดทุนหากขายผลผลิตไดไมคุมกับตนทุนการผลิต แตเกษตรกรก็ยังผลิตขาว
ตอไปเพราะยังตองใชบริโภคในครัวเรือน อีกประเด็นหนึ่ง แมรายไดขาวบางปจะไมคุมกับตนทุน
การผลิต แตเกษตรกรยังมีรายไดเสริมสวนอื่น ที่เปนสวนเพิ่มรายไดในครัวเรือน ใหมีเงินใชจายใน
ครัวเรือน และอาจจะทดแทนสวนของรายไดหลัก คือ การขายขาวได

รายไดอ่ืนจากจากกิจกรรมเกษตรอื่นๆ ในพื้นถิ่น  พื้นฐานเศรษฐกิจพื้นถิ่นในลุม
น้ํามูลตอนกลาง นอกจากจะผลิตขาวเปนพืชหลักแลว ในแตละพื้นถิ่นยังมีวิถีการผลิตอื่นๆ นอก
เหนือจากขาวอีกดวย ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรและความชํานาญของแตละพื้นถิ่น 
ผลผลิตที่ไดใชเปนสินคาแลกเปลี่ยนซื้อขายภายในลุมน้ํามูลตอนกลางและพื้นที่อ่ืนๆหากจะเปรียบ
เทียบสินคาเหลานี้ไมตางจากสินคาในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของรัฐบาล    
พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เพราะแตละพื้นถิ่นเปนที่รับรูกันวาเปนแหลงผลิตสินคาประเภทใด

จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตขาวเพื่อขายในลุมน้ํามูลตอนกลาง ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเกษตรสวนอื่นของเกษตรกรขึ้น ซึ่งแตเดิมจะผลิตเพื่อบริโภคหรือใชใน
ครัวเรือน แตไดปรับเปลี่ยนเปนสินคาเสริมรายไดข้ึนในแตละพื้นที่ใน 3 จังหวัด20 นอกจากนี้      
การสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐ ทําใหการเชื่อมตอตลาด กับพื้นที่ผลิต เปนไปอยางรวดเร็ว
และสะดวก อีกทั้ง มีตลาดเปนศูนยกลางการซื้อขายสินคาแทนที่การเดินทางไปแลกเปลี่ยนซื้อขาย
ยังแหลงผลิตสินคานั้นๆ เชนอดีต ทําใหกิจกรรมการเกษตรดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป ภายหลังที่
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากราคาขาวที่ไมแนนอน และการพึ่งพิงปจจัยการผลิตอื่นๆ ทําให
เกิดวิกฤตขึ้นในกระบวนการผลิตขาวทั้งดานผลผลิต แรงงาน เกษตรกรบางสวนไดหันกลับมาพึ่ง
พิงกับวิถีการผลิตเดิม

                                                 
20 เกณฑการแบงวารายไดสวนใดเปนรายไดหลัก หรือรายไดเสริม พิจารณาจาก เวลาที่ใชประกอบ

กิจกรรมเกษตร  ทั้งนี้ สวนที่เปนรายไดเสริมของเกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลาง มีขอสังเกต 2 ประการ คือ 
เกษตรกรใชเวลาสวนที่เหลือจากการผลิตขาวประกอบกิจกรรมที่เปนรายไดเสริมนี้  เม่ือหักลบตนทุนการผลิต
จากราคาขายอาจจะไดกําไรมากกกวาการขายขาวในแตละป ซึ่งอาจเปนรายไดที่กอประโยชนตอการใชจายของ
ครัวเรือนมากกวาขาว
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นอกจากผลผลิตขาวเจาที่มีชื่อเสียงและทํารายไดใหเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง เนน 
3 จังหวัดที่ศึกษา ยังมีพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ แตเปนลักษณะพืชเศรษฐกิจแยกรายจังหวัด 
ในที่นี้จะยกตัวอยางพืชเศรษฐกิจพื้นถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนพื้นที่ที่ปลูกหอมและกระเทียมที่มี
ชื่อเสียงและเปนพืชเศรษฐกิจอันดับสองของจังหวัดรองจากขาว การผลิตและการคาหอมกระเทียม 
มีรายละเอียด ดังนี้

หอมแดงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญมากของจังหวัดศรีสะเกษ เปนผลผลิตที่นํารายได
เขาจังหวัดเปนอันดับสองรองขาขาว  ปลูกมากใน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอยางชุมนอย อําเภอราษี
ไศลและอําเภอกันทรารมย  เกษตรกรจะปลูก 2 คร้ังตอป คือ ชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม ใชเวลา
เก็บเกี่ยว 60 – 90 วัน และขายชวงเดือนธันวาคม – มีนาคม  ระยะที่สองอยูระหวางเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน แตมีปริมาณผลผลิตไมมากเทาครั้งแรก เนื่องจากการปลูกครั้งแรกจะปลูก
เพื่อขายเปนหลัก แตคร้ังที่สองปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและขายบางเล็กนอย21

วิถีตลาดหอมแดงของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมากเกษตรกรจะขายผลผลิตให
พอคาเรที่เขาไปรับซ้ือจากเกษตรกรโดยตรง และขายใหพอคาระดับอําเภอหรือจังหวัดซึ่งผูรวบรวม
เพื่อสงตอพอคาอีกตอหนึ่ง โดยมากเกษตรกรจะขายใหกับพอคากลุมหลังนี้ ภายหลังจากไดผล
ผลิตแลว กลุมพอคาเรจะนําหอมแดงเรไปขายยังจังหวัดตางๆ สวนหนึ่งจะสงตลาดกรุงเทพฯ 
ตลาดหอมแดงที่สําคัญ คือ ตลาดทรงวาด ตลาดสี่มุมเมือง จากตลาดกรุงเทพฯ หอมแดงจะ
กระจายไปขายยังจังหวัดตางๆ เพื่อใชบริโภคภายในประเทศ และสวนหนึ่งสงไปยังตลาดภาคใต
เพื่อเตรียมสงออกตอไป  ขณะที่กลุมพอคาระดับอําเภอหรือจังหวัด จะรวบรวมหอมแดงสงไปยัง
จังหวัดภาคใต เชน ตลาด หาดใหญ และบางสวนก็สงเขาตลาดกรุงเทพฯเชนกัน22

การปลูกกระเทียมของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษนั้น  กระจายทุกอําเภอแตปลูกมากที่
อําเภอกันทรลักษ และอําเภอยางชุมนอย พันธุที่ปลูกเปนพันธุเบาหรือพันธุศรีสะเกษ ใชเวลาปลูก
เดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน อายุเก็บเกี่ยว 90 – 120 วัน และขายชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงมีนาคม 
ลักษณะเดนของกระเทียมศรีสะเกษ คือ หัวคอนขางใหญ มีรสฉุนเผ็ด สีขาวนวล สามารถเก็บ
รักษาไดนานกวากระเทียมจากแหลงอื่นๆ ดังนั้น จึงเปนที่ตองการของตลาดและเปนที่นิยมของผู

                                                 
21 กระทรวงพาณชิย,  ขอมูลการตลาดจงัหวดัศรสีะเกษประจาํป พ.ศ. 2531 ( ศรสีะเกษ : สํานกังาน

พาณชิยจงัหวดัศรสีะเกษ,  2532), 3 – 12.
22 เร่ืองเดียวกัน, 3 – 15.
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บริโภค ทําใหแตละปราคาซื้อขายกระเทียมศรีสะเกษจะสูงกวากระเทียมจากแหลงอื่นๆ ประมาณ
กิโลกรัมละ 1 – 5  บาท23

วิถีตลาดกระเทียมมีลักษณะคลายคลึงกับวิถีตลาดหอมแดง เกษตรกรสวนใหญจะ
ขายกระเทียมใหกับพอคาเรทองถิ่น พอคาจากกรุงเทพฯ และจากตางจังหวัดซึ่งเขาไปซื้อกระเทียม
จากเกษตรกรโดยตรง และสวนหนึ่งมีผูรวบรวมขายใหพอคาระดับอําเภอ จังหวัด หรือขายให
สถาบันเกษตรกรเปนบางสวน  ผลผลิตที่ไดเกษตรกรจะแบงไวทําพันธุปลูกและบริโภครอยละ 15 
อีกรอยละ 85 จะแบงขาย สวนใหญจะขายเปนกระเทียมแหง24

หากเปรียบเทียบตลาดของหอมและกระเทียม จะเห็นวา วิถีการคาหอมแดงจะสงขาย
ไกลยังตางประเทศ ขณะที่กระเทียมมีเครือขายตลาดภายในประเทศเทานั้น แตพืชเศรษฐกิจทั้ง
สองชนิดก็เปนรายไดเสริมที่สําคัญของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และเปนพืชเศรษฐกิจที่มีพื้นฐาน
จากพืชเศรษฐกิจพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษเอง

นอกจากการปลูกพืชเศรษฐกิจพื้นถิ่น ซึ่งไดแก ขาวเจา หอม กระเทียม แลว รายได
เสริมอีกสวนไดจาก การเลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตว จําพวกโค กระบือ ซึ่งเกษตรกรไดทํารวมกับการปลูก
ขาวเปนเวลาชานาน เนื่องจาก โค กระบือ สวนนี้เปนแรงงานการผลิตที่สําคัญ แตเมื่อเปาหมาย
การผลิตเปลี่ยนไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตขาวเพื่อขายสงผลตอการเลี้ยงโคและกระบือ 
ประการแรก ขยายพื้นที่หัวไรปลายนาเพื่อทําการผลิตขาวเลี้ยงดูประชากรที่เพิ่มข้ึนและสงเปนสิน
คาสงออก ทําใหพื้นที่การเลี้ยงโค กระบือ ลดนอยลง กอปรกับการขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยง 
อีกทั้งเกษตรกรไดพึ่งพิงเครื่องทุนแรงเพื่อชวยประหยัดเวลาและเพื่อใหการผลิตเปนไปอยางรวดเร็ว  
ดังนั้น เกษตรกรจึงลดการเลี้ยงโค กระบือลง และเมื่อความจําเปนเรื่องแรงงานการผลิตเปลี่ยนไป 
ความตองการโค กระบือเปลี่ยนเปนความตองการเพื่อใชเปนอาหารแทน

                                                 
23 เร่ืองเดียวกัน, 3 – 7.
24 เร่ืองเดียวกัน, 3 – 11.
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ตารางที ่ 28 ปริมาณปศสัุตวระดบัหมูบาน  3 จงัหวดัทีศ่กึษา ป 2512 - 2539 25

จังหวดับรีุรัมย จังหวดัสริุนทร จังหวดัศรสีะเกษ
ป โค กระบอื สกุร โค กระบอื สกุร โค กระบอื สกุร

2512 83,072 213,545 136,983 82,367 188,514 134,611 90,627 181,503 125,224

2519 70,524
( 7)

229,504
(2)

92,524
(2)

79,329
(4)

206,027
(2)

89,995
(2)

80,658
(3)

181,617
(3)

63,767
(2)

2524 67,066
(7)

269,879
(2)

134,866
(2)

71,727
(4)

233,251
(2)

111,800
(2)

77,816
(3)

231,226
(2)

78,591
(2)

2529 77,628
(7)

306,810
(2)

128,401
(3)

74,180
(4)

286,081
(2)

104,072
(2)

93,803
(3)

297,197
(2)

79,949
(3)

2534 133,617
(6)

318,621
(2 – 3)

128,762
(3 – 4)

101,732
(4)

302,259
(2)

105,978
(2 – 3)

126,038
(3)

335,364
(2)

89,185
(3-4)

2539 147,305
(6)

220,310
(2-3)

141,767
(6)

151,727
(4)

219,266
(2)

113,115
(4)

60,032
(2-3)

249,900
(2)

78,912
(5)

ทีม่า : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ รายงานผลเชงิวเิคราะหจากการตรวจขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัหมูบานใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2512 (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ 2514),31 ; สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ 
รายงานผลการสาํรวจขอมลูระดบัหมูบาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื พ.ศ. 2519 ( กรุงเทพมหานคร : 
สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ 2520),9 ; สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ รายงานผลการสาํรวจขอมลูระดบัหมูบานทัว่
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2524 (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ 2526), 48 ; สํานกังานสถติแิหง
ชาต,ิ รายงานผลการสาํรวจขอมลูระดับหมูบานทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2529 (กรุงเทพมหานคร : สํานกั
งานสถติแิหงชาต,ิ 2531), 46 ; สํานกังานสถติแิหงชาติ, รายงานผลการสาํรวจขอมลูระดับหมูบาน พ.ศ. 
2534 (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาติ, ม.ป.ป.), 51 – 52 ; สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ รายงานผล
การสาํรวจขอมลูระดับหมูบาน พ.ศ. 2539 (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 76.

จากตารางที ่28 ภายในหมูบานทัง้ 3 จงัหวดั เกษตรกรแตละครวัเรอืนไดเลีย้งทัง้ โค กระบอื 
และสกุร  จาํนวนสตัวเลีย้งทีค่รัวเรอืนเลีย้งมากทีสุ่ด คอื โค  สุกร และ กระบอื ตามลาํดบั  ขอมลูทีน่าํเสนอ
ขางตนเมือ่นาํเปรียบเทยีบกบัขอมลูโดยรวมของ 3 จงัหวดั จะเหน็การขยายตวัของการเลีย้งปศสัุตวเพือ่

                                                 
25 จํานวนในวงเล็บ เปนคาเฉลี่ยปศุสัตวที่แตละครัวเรือนในการสํารวจปนั้นๆ ของแตละจังหวัด ได

เล้ียงไว  ผูศึกษาคํานวณ จากจํานวนสัตวที่เล้ียงในแตละประเภทหารดวยจํานวนครัวเรือนที่เล้ียง
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การคาเพิม่ข้ึน ทัง้นีด้วยเหตผุลทีว่าการเลีย้งสตัวเปนอาชพีทีไ่ดรายไดคอนขางจะแนนอนกวาการทาํนา มี
อัตราการเสีย่งต่าํจากผลกระทบภาวะฝนแลงหรอืน้าํทวม อีกทัง้แนวโนมราคาสตัวมภีาวะสงูขึน้ทกุๆ ป 26

ทัง้นี ้การเลีย้งสตัวเพือ่ขายนัน้ ยงัขึน้อยูกบัประเภทของสตัวทีเ่ลีย้ง และการสงเสริมของรฐัอีกดวย
การเปลีย่นแปลงรปูแบบการเลีย้งปศสัุตวทีแ่สดงใหเหน็วาเปนการเลีย้งเพือ่ขายนัน้ คอื การ

เลีย้งแบบฟารม แตกตางจากการเลีย้งในครวัเรอืน คอื การเลีย้งแบบฟารมจะใชตนทนุสงู เลีย้งไวเปน
จาํนวนมาก มกีระบวนผลติครบวงจร ทัง้นีเ้พือ่เรงใหสัตวโตทนัขายได27

ตวัอยาง  การทาํฟารมเลีย้งสตัวจงัหวดับรีุรัมย ป 2530 มฟีารมโคเนือ้ 125 แหง  ฟารม
กระบอืเนือ้ 8 แหง ฟารมสุกร 44 แหง ฟารมไกพนัธุเนือ้ 16 แหง  ฟารมไกพนัธุไข 6 แหง  ฟารมเปดพนัธุ
เนือ้ 1 แหง และฟารมเปนพนัธุไข 11 แหง28  การทาํฟารมปศุสัตวจงัหวดัสริุนทร ป 2531  มทีัง้ ฟารมสุกร 
37 ฟารม  ไกเนือ้ 6 ฟารม ไกไข 5 ฟารม เปดไข 6 ฟารม  โคเนือ้  75 ฟารม โคนม 64 ฟารมนอกจากนี ้รัฐ
ยงัไดใหการสนบัสนนุสงเสริมใหเลีย้งอกีดวย เชน สงเสรมิใหเกษตรกรเลีย้งโคนม จนสามารถผลติน้าํนม
จาํหนายไดวนัละประมาณ 600 ลิตร29

ตวัอยาง สําหรบับทบาทของรฐัในการสงเสรมิการเลีย้งสตัว เชน ทีจ่งัหวดัศรสีะเกษ รัฐไดให
คาํแนะนาํการเลีย้งสตัวอยางถกูหลกัวชิาการ ใหความชวยเหลอืปองกนักาํจดัโรคใหแกสัตวเลีย้ง ปรับปรุง
พชือาหาร สัตว โดยปลกุหญาในทีส่าธารณะ จาํนวน 3,28 ไร ปลูกกระถนิ จาํนวน 12 ไร ทาํแปลงหญา
สาธติจาํนวน 21 แปลง อบรมเกษตรในการเลีย้งสตัว จาํนวน 5,726 ราย จากขอมลูของกรมปศสัุตว
ปริมาณสตัวทีส่งออกไปจาํหนายนอกเขตจงัหวดัศรสีะเกษ มทีัง้สิน้ 26,164 ตวั แยกเปนววั 383 ตวั 

                                                 
26 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดสุรินทร ประจําป พ.ศ. 2531 ( สุรินทร : สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดสุรินทร, 2532), 68.
27 ขอกําหนดจํานวนสัตวที่เล้ียงแบบฟารมในแตประเภท ตามขอมูลตลาดของจังหวัดสุรินทร ป 

2531 มีดังนี้
จํานวนฟารมสุกรที่เล้ียงเปนการคา ตองมีสุกรขุนแตละรุน ตั้งแต 50 ตัวขึ้นไป หรือเลี้ยงแมสุกร ตั้ง

แต 10 ตัวขึ้นไป หรือเล้ียงสุกรขุนและสุกรพันธุ ตั้งแต 50 ตัวขึ้นไป
ไกเนื้อ ไกไข เปดเนื้อ เปดไข จํานวนที่เล้ียง ตั้งแต 500 ตัวขึ้นไป
โคเนื้อหรือโคงาน หรือทั้ง 2 ชนิดรวมกัน เล้ียงตั้งแต 30 ตัวขึ้นไป
กระบือเนื้อหรือกระบืองาน หรือทั้ง 2 ชนิดรวมกัน เล้ียงตั้งแต 20 ตัวขึ้นไป
โคนม เล้ียงตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป
28 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดบุรีรัมยประจําป พ.ศ. 2530 ( บุรีรัมย: สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 2531), 11.
29 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดสุรินทร ประจําป พ.ศ. 2531, 68.
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กระบอื 5,627 ตวั สุกร 20,154 ตวั ตลาดปลายทาง คอื จงัหวดัใกลเคยีง กรุงเทพฯ  นนทบรีุ ปทมุธาน ี
และอยธุยา30

จะเห็นวา รายไดที่เกิดจากการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง ไดมีการ
เปล่ียนแปลงการเลี้ยงแบบฟารมเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ ยังอยูในสัดสวนที่ยังไมมากนัก เนื่องจาก โดยมาก
แลวเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลางเปนเกษตรกรรายยอย จึงไมมีเงินทุนที่จะลงทุนการผลิตแบบ
ฟารมนัก กลุมที่มีโอกาสลงทุนเลี้ยงสัตวแบบฟารมคือกลุมเกษตรกรรายใหญ หรือนายทุนจากภาย
นอก ที่เขามาทําธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร  และใหเกษตรกรในพื้นที่เขามารับจางผลิตใหกับธุรกิจ
ของตน ตัวอยาง การเลี้ยงไกของพอประสิทธิ์ คมิรัมย เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย ไดรับจางบริษัทซีพี
เลี้ยงไก ไดคาเลี้ยงตัวละ 2 บาท ทางบริษัทจะออกคาใชจายใหทุกอยาง ไมวาจะเปน อาหาร ยา
รักษาโรค  และจะมีสัตวแพทยเขามาดูแลไกใหอีกดวย 31

ขอแตกตางระหวางการผลิตขาวและการเลี้ยงสัตว นอกจากสวนหลังจะมีตนทุนการ
ผลิตต่ําไมตองเสี่ยงกับภาวะฝนแลงหรือน้ําทวมแลว ยังมีอิทธิพลตอราคาของสัตว เชน เกษตรกรที่
เลี้ยงสุกรมีอิทธิตอราคาขึ้นลงของสุกร ในชวงที่มีการเลี้ยงกันมากโดยเฉพาะการเลี้ยงสุกรขุนของ
เกษตรกรรายยอย มีผลทําใหราคาตลาดสุกรถูกลง ขณะเดียวกัน การผลิตขาวยังสงตอเนื่องใหแก
ธุรกิจฟารมเลี้ยงสัตวบางประเภทอีกดวย ตัวอยาง การเลี้ยงสุกรของเจาของโรงสีหมูบานในอําเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร จะคิดคาสีขาวเปนคารําขาวแทน เพื่อนํามาเลี้ยงสุกร ใชสุกรพันธุลารจไวท
เลี้ยงแบบคอกรวม คอกละ 7 – 8 ตัว ใชเวลาเลี้ยง 6 เดือน ก็สามารถขายได สวนชาวบานคนอื่นจะ
เลี้ยงไวบาง โดยใชเชือกลามคอสุกรไวใตถุนบานหรือใตรมไม32

จะเห็นวา การเลี้ยงกระบือแบบฟารมยังมีจํานวนนอย อาจเปนเพราะวา วิถีการคา
กระบือ ยังคงเปนการคาแบบตลาดนัดกระบือ ที่มีผูเขาไปรวบรวมในหมูบานและนํามาขายที่ตลาด
นัด การเลี้ยงกระบือจึงเลี้ยงไวครัวเรือนละ 1 – 2 ตัว ไมไดเลี้ยงไวขายโดยตรง ทั้งนี้ หากจะขาย
เกษตรกรจะขายหลังจากทําการผลิตแลวเสร็จ และจะซื้อใหมอีกครั้งเมื่อเร่ิมทําการผลิต การขายก็

                                                 
30 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป พ.ศ. 2531 (ศรีสะเกษ : สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ,  2532), 1 – 41.
31 สุนันนท ฟุงสรอยระยา, “ไปดูชาวบานอบรมชาวบานเพื่อพัฒนาบุรีรัมย,” หนังสือพิมพหมูบาน 

6, 70 (กรกฎาคม 2537) : 10.
32สถิตย สุขบท, “การรักษาพยาบาลพื้นบานในชนบทภาคอีสาน : ศึกษากรณีอําเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2539), 26.
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ขายใหแกพอคาคนกลางที่เขาไปรวบรวมในหมูบาน  ทั้งนี้ดวยเหตุผลจากการไมมีที่เลี้ยง ไมมีคน
เลี้ยง และการมีเครื่องทุนแรงมาชวยในการผลิต เกษตรกรจึงไมไดเลี้ยงไวมากเกินกวาครัวเรือนละ 
2 –3 ตัว

นอกจากนี้บางพื้นที่ที่อยูติดกับแมน้ํามูล เชน หมูบานไพรขลา ตําบลไพรขลา อําเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร และหมูบานมวงใต ตําบลมะเฟอง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย       
ชาวบานจะจับปลาขาย ปลาชอนธรรมดากิโลกรัมละ 40 – 50 บาท ถาเปนปลายาง ไดราคาสูงถึง
กิโลกรัมละ 200 บาท การจับปลาเพื่อขายเพิ่มมากขึ้น หลังจากมีถนนเขาหมูบาน ทําใหชาวบาน
สามารถนําปลาไปขายไดสะดวก33

นอกจากนี้เลี้ยงสัตวแลว การทอผาไหมยังเปนรายไดเสริมของเกษตรกรใน 3 จังหวัดที่
ศึกษา เดิมการทอผาไหมเปนหัตถกรรมพื้นบานและเปนหนาที่ของหญิงสาวที่ตองเรียนรูการทอผา
ไหม กรณีของวัฒนธรรมเขมร หญิงสาวที่จะแตงงานตองทอผาไหมเปนเนื่องจากตองนําผาที่ตนทอ 
ใชไหวญาติของฝายเจาบาว แตการทอผาไหมในบางพื้นที่ไดหายไปจากวัฒนธรรมชุมชน เนื่อง
จาก พื้นที่ปลูกหมอนไดเปล่ียนเปนพื้นที่ปลูกขาว อีกทั้งการปลูกหมอนเลี้ยงไหมมีข้ันตอนการดูแล
ที่ยากและซับซอน ตองใชเวลานกวาจะไดผาทอแตละพื้น เมื่อวิถีการผลิตเปลี่ยนไป ความจําเปน
ของแรงงานในสวนของการผลิตพืชขาวมีมากข้ึน ทําใหไมมีเวลาที่จะทําหัตถกรรมนี้ได  นอกจากนี้  
มีสินคาสําเร็จรูปขายตามทองตลาดไมจะเปนตองผลิตเสื้อผาใชเองอยางเคย ทําใหการทอผาไหม
ยังคงอยูในบางพื้นที่เทานั้น

สาเหตุที่ทําใหยังมีการทอผาไหมอยู เพราะราคาผาไหมมีราคาสูงและเปนที่ตองการ
ของตลาด การสงเสริมของรัฐมีสวนสําคัญทําใหอาชีพทอผาไหมยังไมหมดไปจากพื้นถิ่นลุมน้ํามูล
ตอนกลาง ตัวอยาง ชาวบานมวงใต  ตําบลมะเฟอง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย  ยังคงทอผา
ไหมเปนรายไดเสริมเนื่องจากราคาผาไหมสูง ราคาขาย ป 2531 กิโลกรัมละ 60 บาท  ผาถุงมัดหมี่
ผืนละ 300 – 700 บาท ผาโสรงผืนละ 500 บาท การเลี้ยงผาไหมเพื่อขายไมไดทําครั้งละมากๆ แต
เปนการทอสะสมทุกๆ ป  พอ 3 - 4 ป ไดเสนไหมมากพอจึงนําไปขายบาง ไปทอเปนผืนบาง การ
ทอแตละครั้งทอ 1 – 2 หูก ๆ ละ 5 – 10 วา แลวเวนไปอีก 2 – 3 ป จึงทออีกครั้ง34

                                                 
33 ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา,รายงานการ

วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลต้ังแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน ( กรุงเทพมหานคร : 
สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต,ิ 2532), 151.

34 เร่ืองเดียวกัน, 164.
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รายไดจากการทอผาไหม บางครั้งมีสวนสําคัญทําใหเกิดการจางงานในกระบวนการ
เก็บเกี่ยวขาวเพื่อจะไดใชเวลาหลังการเก็บเกี่ยวขาวในการทอผาไหมเพื่อขาย ตัวอยาง แมบาน
บานโคกกุง ตําบลดอนกอก อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย มีการวาจางแรงงานในการเก็บเกี่ยวขาว
เนื่องจากตองเรงทอผาไหมมัดหมี่ใหเปนจํานวนมากที่สุดเพื่อนําไปจําหนาย และประกวดที่ตําหนัก
ภูพานราชนิเวศน จังหวัดสกลนคร35

นอกจากการทอผาไหมแลว เกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลางยังปลูกผักสวนครัวขายเปน
อาชีพเสริมอีกดวย ตัวอยาง ชาวบานบานพลวง ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ปลูก
ผักตางๆ ไดแก หอม  กระเทียม  ขาวโพด แตงกวา ยาสูบ มันเทศ คะนา ผักกาดเขียว ถั่วฝกยาว 
และอ่ืนๆ บริเวณอางเก็บน้ํา เพื่อจะไดหาบน้ํามารดแปลงผักไดสะดวก วิธีดูแลเกษตรกรใชปุยเคมี
แทนปุยหมัก คาใชจายสวนใหญจะจายเปนคาเตรีมดิน คิดอัตราไรละ 80 บาท ผลผลิตที่ไดไมคอย
มากเพราะสภาพดินไมอุดมสมบูรณ สงขายตลาดอําเภอปราสาท นอกจากนี้ชาวบานยังปลูก
ยาสูบไวใชในครัวเรือน บางคนถาปลูกมากจะขายเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง36 เห็นไดวา 
เกษตรกรไดลงทุนปลูกพืชผักสวนครัวเชนเดียวกับปลูกขาว แตไมไดทําในปริมาณที่มากและ       
ใชเวลาปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ ซึ่งเปนลักษณะการหารายไดเสริมของเกษตรกรลุมน้ํามูล
ตอนกลาง

รายไดเสริมจากผลผลิตเกษตรอื่นๆ ที่ไดยกตัวอยางขางตน โดยมากเปนการผลิตใน
กลุมเกษตรกรรายยอย ที่ลงทุนไมมากนัก เกษตรกรบางรายที่มีเงินทุนมากมีโอกาสลงทุนใน
กิจกรรมอ่ืนมากกวาเกษตรกรที่มีเงินทุนนอย เชน ทําฟารมเลี้ยงสัตว ใหเชาที่ดินและเชาเครื่องทุน
แรงทางการเกษตร เปนตน

รายไดเสริมที่กลาวมาขางตน เปนรายไดที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของคนในลุมน้ํามูลตอน
กลาง แมภายหลังการผลิตบางอยาง เชน การทอผาไหม รัฐไดเขามาสงเสริมใหมีการผลิตเพื่อขาย
มากขึ้นแตก็อยูบนพื้นฐานการผลิตในพื้นถิ่น ขณะที่รายไดเสริมสวนของพืชเศรษฐกิจ ประเภทพืช
ไรบางประเภท เชน ปอ  มันสําปะหลัง ออย เปนพืชที่รัฐใหการสงเสริมบนพื้นฐานของการผลิตเพื่อ
สนองตอบตอความตองการทางตลาด ถาหากจะพิจารณาเรื่องพืชไรประเภทปอ มันสําปะหลัง 

                                                 
35 สมดังจินต กีรติพลพงษ, “ปจจัยที่ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพการทอผาไหมมัดหมี่ของชาว

บานโคกกุง ตําบลดอนกอก อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย,” 116 .
36 สุเมธ  คงสวัสดิ์, “ความเชื่อของชาวบานพลวง ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร” 

(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (เนนสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยศรี-   
นครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2531), 25.
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ออย จริงๆ แลวจะเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารสัตว ที่จะ
ขยายมากขึ้นในชวงแผนพัฒนาฯฉบับ 6 เปนตนมา ในที่นี้ผูศึกษาไมไดกลาวเนนใหเห็นถึงกระบวน
การผลิตและคาพืชไร ซึ่งไดรับการสงเสริมใหปลูกในฐานะพืชเศรษฐกิจเชนเดียวกับขาวเจาใน    
ลุมน้ํามูลตอนกลาง เนื่องจากประเด็นสําคัญของการศึกษาเนนการเปลี่ยนแปลงพืชเศรษฐกิจ    
พื้นถิ่นที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของคนลุมน้ํามูลตอนกลาง

ใหเชาที่ดินและเครื่องทุนแรง
การใหเชาปจจัยการผลิต มีข้ึนในหลายกรณี และมีการกําหนดการสงคืนแตกตางกัน 

ไมมีกฎเกณฑแนนอน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับแตละชุมชน และความสัมพันธระหวางผูใหเชาและผูเชา โดย
เฉพาะความสัมพันธภายในหมูบานจะเห็นวา บางทีความสัมพันธสวนตัว ระบบเครือญาติ แมจะ
ไมเขมขนเหมือนเกา แตก็เปนตัวกําหนดในการชําระเงินกูคืน เพราะบางทีผูเชาอาจจะไมตองชําระ    
ดอกเบี้ย กลุมเกษตรกรที่จะใหเชาปจจัยการผลิตนี้ไดแสดงถึงฐานะของเกษตรกรวามีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี  โดยมากจะสะสมทุนจากการคาขายและเปนกลุมคนที่มีโอกาสครอบครองปจจัยการ
ผลิตกอนเกษตรกรรายอื่นๆ

ขอตกลงใหเชาปจจัยการผลิต นอกจากคิดคาเชาเปนตัวเงิน ยังคิดคาเชาในรูปของผล
ผลิต ที่เรียกวา Share – Cropping ซึ่งมีอัตราไมแนนอน และแตกตางในแตละทองถิ่น ทั้งนี้ข้ึนอยู
กับขอกําหนดของเจาของปจจัยการผลิต แตอัตราคาเชาปจจัยการผลิต จะจายผลผลิต คร่ึงตอครึ่ง
แบงระหวางเจาของปจจัยการผลิตและผูเชา   ถาเปนรูปดอกเบี้ยที่เปนผลผลิต ผูเชาจะตองจายคืน 
2 เอา 1 ซึ่งถือวาคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก อยางไรก็ตามรายละเอียดปลีกยอยในบางพื้นที่ ผู
ศึกษาจะไดกลาวในประเด็นเรื่องการกูยืมตอไป

ขอมูลการสํารวจสํามะโนการเกษตร ป 2536 ของ 3 จังหวัด พบวา แหลงที่มาของ
เครื่องทุนแรงทางการเกษตรมาจาก 5 แหลง ไดแก เปนของผูถือครอง จากผูมารับจาง จาก 
สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกร  จากหนวยงานของรัฐ และ จากแหลงอื่นๆ เครื่องทุนแรงทาง
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การเกษตรของ 3 จังหวัด ไดแก  รถแทรกเตอร รถไถ เครื่องเกี่ยวขาว เครื่องเกี่ยวนวด เครื่องสีขาว
สวนใหญไดจากการวาจางผูมารับจาง37 ซึ่งเครื่องทุนแรงเหลานี้นํามาใชแทนแรงงานคนและสัตว
ในกระบวนการผลิตขาว การคิดคาจางในแตประเภทมีตัวอยาง ดังนี้   

กรณีชาวบานบานพนาสวรรค  ตําบลหนองบัว อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร บาง    
ครัวเรือนที่มีที่นาแตไมมีวัวควาย เวลาทํานาหากไมซื้อควายก็จะไปเชาวัวควายคนอื่น การจายคา
เชาไมมีกฎเกณฑใดแนนอน แตในทางปฏิบัติก็อาจเทียบจาก ถาคนที่เชามีที่นานอยขนาด 3-5 ไร 
หากเชาควาย 1 ตัว คิดราคา 300 บาท แตถา 10 ไร คิดเปนขาวเปลือกที่ผูเชาตองจายเปนคาเชา 
เปนจํานวน 1 ขาวเปลือกตอควาย 1 ตัว ผูใหเชามักเปนผูที่มีวัวควายแตไมมีที่นา  ในทางกลับกัน 
หากผูมีวัวควายแตไมมีที่นา ทางแกไขมี 2 วิธี คือ ประการแรก เชานาโดยเชานา มักจะไมกําหนด
เวลา เชน ที่ดิน 3 ไร คิดคาเชา 6,000 บาท ถาเจาของที่บอกเลิกสัญญาเชาตองคืนเงิน ราคาเชาที่
ไมแนนอนอาจเปน 3 ไรตอเงิน 3,000  4,000 5,000 บาท แลวแตจะตกลงกันได สวนใหญชาวนา
จะไปเชานาไปเชานาของหมูบานอื่น ประการที่สอง ในรายที่ยากจนไมมีเงินไปเชาที่นาแกปญหา
โดยขอที่นาของเจาของนาที่ไมไดปลูกขาวนาปรังทํา โดยจะดูแลบํารุงไถพรวนดินแทนคาเชา      
ถาหากไมมีที่นาก็จะใชที่สาธารณะขางทางทํานาแทน38

การสํารวจรายไดของเกษตรกรบานโชกใต ตําบลอูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร 
20 ครัวเรือน มีรายไดจากการปลูกขาว ประมาณ 12,384 บาท ถึง 136,224 บาท พันธุขาวที่ปลูก
ขาวคือขาวพันธุหอมมะลิ ขายกิโลกรัมละ 4.30 บาท ซึ่งเปนราคาที่สหกรณการเกษตรและโรงสี
ทองถิ่นรับซ้ือชวงเดือนกุมภาพันธ ป 2536  และมีรายไดจากการผลิตผาไหม คิดราคาเปนผืนตอป 
และรายไดอ่ืนๆ รวมแลวเกษตรกรบานโชกใตมีรายได ตั้งแต 16,884 – 162,224 บาท39  แมขอมูล
ของงานวิจัยชิ้นนี้ ไมไดชี้แจงวารายไดทั้งหมดนี้ไดหักลบตนทุนการผลิตของสินคาแตละชนิดหรือ

                                                 
37 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนเกษตร 2536 จังหวัดบุรีรัมย (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, ม.ป.ป.), 119 –121 ; สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนเกษตร 2536 จังหวัดสุรินทร  (กรุงเทพมหานคร 
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.),116 – 118; สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนเกษตร 2536 จังหวัดศรีสะเกษ
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.), 121 – 123.

38 สุพรรณี ไชยอําพร, รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเจาะลึกโครงการพัฒนาองคกรประชาชน : กรณี
จังหวัดสุรินทร (กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2531), 52.

39 ศรินทรรัตน อดทน, “ความสําคัญของผาไหมที่มีตอเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม กรณีศึกษา
บานโชกใต ต.อูโลก อ. ลําดวน จ. สุรินทร” (สารนิพนธประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัคร สํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536), 16.
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ไม ดังนั้น ตัวเลขของรายไดของเกษตรกรหมูบานนี้จึงอาจจะยังไมตรงรายไดจริงทั้งหมด เพราะ
ตองนําไปหักลบตนทุนการผลิตทั้งหมดเสียกอน จึงจะไดรายไดจริง อยางไรก็ตามขอมูลจากงาน
วิจัยชิ้นนี้ก็เปนตัวอยางหนึ่งที่ชี้ใหเห็นวาเกษตรกรไมไดมีรายไดจากการผลิตขาวเพียงอยางเดียว
แตยังมีรายไดจากการผลิตสินคาเกษตรประเภทอื่นดวย

แหลงที่มาของรายไดที่ไดกลาวมาขางตน เกิดจากการใชปจจัยการผลิตที่ของตนเอง
หรืออาจเชาปจจัยการผลิตของคนอื่น บางสวนของเกษตรกรที่ไมมีปจจัยการผลิต เชน ที่ดินทํากิน 
หรือ อาจจะมีจํานวนนอยทําใหไดผลผลิตไมพอตอการบริโภคและนําไปขาย ทางออกของกลุม
เกษตรกรไรที่ดินทํากินหรือมีที่ดินทํากินนอย คือ การเปนแรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรมและรับ
จางนอกภาคเกษตรกรรม

รายไดจากการรับจางภาคเกษตรกรรม การอพยพแรงงานที่เกิดขึ้นในลุมน้ํามูล
ตอนกลาง แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรมและกลุมแรงงานรับจาง
นอกภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้รายไดจากการรับจางภาคเกษตรกรรมไดจากการรับจางในกระบวนการ
ผลิตขาวรวมถึงพืชอ่ืนๆ สัดสวนของรายไดจากแรงงานรับจางภาคเกษตรกรรมเพิ่มข้ึน สะทอนถึง 
ประการแรก เกิดการขาดแคลนแรงงานในครัวเรือนจึงตองทําการจางแรงงานในการผลิตเพิ่มข้ึน 
ประการที่สอง แรงงานรับจางเปนกลุมเกษตรกรที่สูญเสียที่ดินทํากิน ไดผลผลิตไมพอตอการ
บริโภค จึงตองหารายไดเพิ่มเพื่อใหมีรายไดสวนอื่นไปใชจายในครัวเรือน และที่สําคัญทั้ง 2 ดาน
ตางเปนผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตเพื่อขายทั้งสิ้น

ตัวอยางรายไดจากการรับจางในภาคเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นในลุมน้ํามูลตอนกลาง
กลุมเกษตรกรที่ทําการเกษตรบนที่ดินของผูอ่ืนของบานพนาสวรรค ตําบลหนองบัว

อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร สวนใหญแลวจะเปนลูกจางสวนปา  ซึ่งลูกจางที่ทํางานในสวนปา
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่รับรายไดเปนเงินเดือนในฐานะลูกจางประจํา มีรายไดตั้งแต 1,500 –
2,965 บาท  กลุมที่เปนลูกจางรายวัน ไดคาจางวันละ 30 – 36 บาท รายไดเฉล่ีย 1,197 บาท ตอ
เดือน 40 โดยมากแลวงานของลูกจางรายวันสวนใหญทํางานในหนวยถางหญา ปลูกปา เก็บเมล็ด
พันธุและบํารุงรักษา 41

                                                 
40 สุพรรณี ไชยอําพร, รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเจาะลึกโครงการพัฒนาองคกรประชาชน : กรณี

จังหวัดสุรินทร ,54.
41 เร่ืองเดียวกัน, 49.
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กรณีครัวเรือนที่ยากจนในหมูบานตลุงเกา อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย สวนหนึ่ง
ที่มีที่ดินทํากินนอย หลังจากที่ทํานาของตนเองเสร็จแลวจะออกรับจางดํานา หรือเกี่ยวขาวในฤดู
การทํานา คาจางอัตราวันละ 100 – 120 บาท ซึ่งคาจางนี้จะขึ้นอยูกับภาวะขาดแคลนแรงงานใน
ชุมชนวามีมากนอยเพียงใด สวนคนที่ไมไดไปรับจางก็อยูบาน ดูแลที่นา เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย และใช
เวลาวางในตอนกลางวันเก็บผัก หาฟน และจับปลาตามลําคลองธรรมชาติที่มีอยูรอบๆ หมูบาน
สวนหนึ่งนํามาเปนอาหารและบางรายถาหาไดมากจะเรขายในหมูบาน42

การรับจางในภาคเกษตรกรรมไมไดจํากัดอยูที่จังหวัดของตน บางคนเดินทางไปรับจาง
ตางจังหวัดและตางประเทศ  กรณีชาวบานหนองพุก และบานหนองแวง ตําบลหนองเต็ง อําเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย หลังจากเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ เปนเวลา 3 – 4 เดือน และกลับหมูบานประมาณ
เดือนมีนาคม43 กรณีชาวบานดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ที่ไมมีที่ดินทํากิน หรือไมเพียงพอตอ
คาใชจาย จะเดินทางไปขายแรงงานตางจังหวัดและตางประเทศ44 เชนเดียวกับชาวบานพลวง 
ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร มีการจางแรงงานกันในหมูบานเพื่อเก็บเกี่ยวขาว 
ถอนกลา  การรับจางถอนกลา คิดคาจาง 15 บาท ตอ 100 กํา ในฤดูเก็บเกี่ยวจะมีเครื่องนวดขาว 
เขามารับจางในหมูบานคิดเกวียนละ 1 กระเฌอ (ประมาณ 40 ลิตร) นอกจากนี้ชาวบานบางคน
เดินทางไปทํางานนอกหมูบาน เชน ในอําเภอปราสาท อําเภอเมืองสุรินทร กรุงเทพฯ ชลบุรี  
จันทบุรี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา45

จะเห็นวา ที่มาของรายไดประเภทตางๆเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตภาค
เกษตรกรรมโดยเฉพาะขาวเจาในลุมน้ํามูลตอนกลาง ผลของการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตทําให
เกษตรกรตองลงทุนในการผลิต บางครั้งรายไดไมคุมกับการลงทุน ทําใหตองแสวงหารายไดจาก
                                                 

42รุงทิพย ชาญชัยสิริกุล, “สตรีแมบานในชุมชนวัฒนธรรมเขมรกับบทบาทดานการดูแลรักษา      
สุขภาพ : กรณีศึกษาบานตลุงเกา อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546), 45.

43 อติชาต  อุณหะเลขกะ, “การทําสวนผักกาดของหมูบานหนองแวง ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง 
จังหวัดบุ รี รัมย” (สารนิพนธประกาศนียบัตรชั้นสูง  บัณฑิตอาสาสมัคร  สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 16.

44 ประไพ เจริงบุญ, “การผสมผสานวัฒนธรรมชาวไทย – ลาว ชาวไทย – เขมร ในพิธีมงก็วลจองได 
บานดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา (เนน
มนุษยศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540), 33.

45 สุเมธ  คงสวัสดิ์, “ความเชื่อของชาวบานพลวง ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร,” 
27.
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สวนอื่นเพื่อนํามาใชจายในครัวเรือน สวนหนึ่งนอกจากทําการผลิตพืชชนิดอื่น ยังเปลี่ยนสถานะ
เปนแรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรมและสวนหนึ่งอพยพเขาภาคการผลิตอื่น และรายไดของแรง
งานสวนนี้จะเปนอีกแหลงเงินทุนที่เกษตรกรไดนํามาใชลงทุนในการผลิต

แรงงานรับจางนอกภาคเกษตรกรรม
จะเห็นไดวา การจางงาน เปนอาชีพที่เพิ่มรายไดใหแกครอบครัว ตลาดแรงงานมี 2 

แหลง ไดแก การรับจางในทองถิ่น และนอกทองถิ่น การรับจางในทองถิ่นสวนมากเปนการรับจาง
งานภาคเกษตรกรรม เชน การทํานา ทําไร เปนตน เปนรายไดที่ไมแนนอน จากปญหาเรื่องรายได
ภาคเกษตรกรรรม ทําใหมีการอพยพแรงงานไปทํางานนอกภาคเกษตรกรรม กลุมคนที่อพยพโดย
มากเปนกลุมหนุมสาวโดยมากจะไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร สวนใหญจะทํางานเปนลูกจาง
โรงงานอุตสาหกรรม หรือรับจางตามสถานบริการตางๆ เชน รานอาหาร รานคา เปนตน รายได
สวนนี้จะสงกลับไปชวยพอแมทําไรทํานา46 แรงงานที่อพยพไปทําใหขาดแคลนแรงงานใน 3 จังหวัด

จากการสํารวจการอพยพแรงงานในฤดูแลงของหมูบานใน 3 จังหวัด ป พ.ศ. 253947 มี 
ผูอพยพทั้งสิ้น 597,725 คน จากจํานวนแรงงานอพยพแรงงานภาคอีสานทั้งสิ้น 2,306,501 ทั้งนี้
จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดที่มีจํานวนแรงงานอพยพมากที่สุดของภาคอีสาน มีทั้งสิ้น 221,521 คน 
รองมาเปนจังหวัดศรีสะเกษ 202,224 คน จังหวัดนครราชสีมา 174,924 คน และจังหวัดบุรีรัมย 
173,975 คน ตามลําดับ  จํานวนแรงงานที่อพยพสะทอนใหเห็นวา เกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง
เนน 3 จังหวัดมีวิถีการผลิตที่อิงกับการผลิตขาวเปนหลัก และเปนการปลูกขาวนาป เมื่อเสร็จส้ิน
จากฤดูเก็บเกี่ยวขาวแรงงานสวนหนึ่งจะอพยพไปทํางานที่อ่ืน

กลุมของแรงงานที่อพยพไปทํางานนอกภาคเกษตรกรรม สวนหนึ่งอพยพไปทํางานตาง
ประเทศ และสงเงินกลับมาเพื่อเปนคาใชจายในลงทุนผลิต  ใชหนี้  รวมถึงคาใชจายในครัวเรือน  
ตารางที่  ขางลางนี้แสดงยอดเงินโอนจากแรงงานตางประเทศ ซึ่งตลาดแรงงานที่สําคัญ คือ 
ประเทศตะวันออกกลาง  สิงคโปร และอ่ืนๆ ดังนี้

                                                 
46 สถิตย สุขบท, “การรักษาพยาบาลพื้นบานในชนบทภาคอีสาน : ศึกษากรณีอําเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร,” 80.
47 สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานผลการสํารวจขอมูลระดับหมูบาน พ.ศ. 2539 (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.), 140.
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ตารางที่  29 เงินโอนของผูที่ไปทํางานตางประเทศ (รวมประเทศตะวันออกกลาง  สิงคโปร และ
อ่ืนๆ) ของ จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ  ตั้งแต ป พ.ศ. 2525 – 2540

หนวย : พันบาท
ป จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ

2525 118,327 60,372 25,490
2526 165,179 101,884 46,171
2527 174,833 140,331 54,249
2528 255,807 156,623 58,447
2529 247,677 157,236 52,019
2530 262,199 154,059 61,423
2531 224,820 195,721 55,578
2532 249,912 191,873 57,228
2533 289,118 205,325 45,443
2534 248,002 283,993 23,692
2535 470,404 508,418 24,514
2536 367,037 607,016 33,904
2537 232,792 728,132 42,616
2538 367,968 753,810 52,690
2539 783,200 873,100 63,600
2540 71,700 128,900 8,900

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจที่
สําคัญ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2527 – 2542 (ขอนแกน : ธนาคารแหงประเทศไทย สํานัก
งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2543).

เงินโอนแรงงานตางประเทศของทั้ง 3 จังหวัด ตามตารางที่  29 ขางตน มีนัยสําคัญ 2 
ประการ คือ เงินโอนเหลานี้เปนเงินของกลุมเกษตรกรที่เปนแรงงานหลักของครัวเรือน การอพยพ
ทําใหขาดแรงงานหลักในการผลิตขาว เงินที่โอนนํามาเปนคาจางแรงงานและคาใชจายในครัวเรือน 
นอกจากนี้ นอกจากนี้เงินโอนตางประเทศยังแสดงถึงตลาดแรงงานตางประเทศที่สําคัญ จาก
ปญหาสงครามในตะวันออกกลาง ทําใหแรงงงานเปลี่ยนจากกลุมประเทศตะวันออกกลางเปน
ประเทศแถบเอเชีย เชน ไตหวัน ญี่ปุน ฮองกง แทน  ตัวเลขเงินโอนจังหวัดบุรีรัมย และสุรินทรมี
จํานวนที่ใกลเคียงและมีแนวโนมของจํานวนเงินที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่เงินโอนของจังหวัดศรีสะเกษมี
จํานวนที่แตกตางจากสองจังหวัดนี้มาก แสดงวาจังหวัดศรีสะเกษมีแรงงานอพยพไปทํางานตาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



229

ประเทศนอยกวาอีก 2 จังหวัด จํานวนเงินโอนจากตางประเทศจะลดต่ํามากในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ
ป 2540

ชวงป 2527 ถึง 2532 เปนชวงเวลาที่มีการเดินทางไปทํางานตางประเทศกันมาก  โดย
เฉพาะประเทศแถบตะวันออกกลาง เชน ซาอุดิอาระเบีย เปนตน การเดินทางไปทํางานตาง
ประเทศในครั้งนั้นทําใหบางครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนอยางมาก โดยมากเปนผูชายอายุ
ระหวาง 30 – 40 ป รายไดจะสงกลับมาหมูบานเปนระยะๆ สงผลใหขาดแคลนแรงงานในการทํา
การเกษตร ทําใหบางคนใหคนอื่นเชาที่นาที่นาหรือทิ้งใหรกราง แตชวงหลังมีการหลอกตมพวกที่จะ
เดินทางไปตะวันออกกลางมากขึ้น ประกอบกับเกิดภาวะสงครามทําใหการเดินทางไปทํางานยัง
ตางประเทศคอยๆ นอยลงจนปจจุบันนี้แทบไมมีผูที่ไปทํางานยังตะวันออกกลางแลว แรงงานที่
อพยพกลับจากตางประเทศบางคนไปรับจางที่กรุงเทพมหานคร พวกนี้จะไดรับคาจางมากกวาคน
อ่ืน เนื่องจากเคยผานงานในตางประเทศมาแลว และบางคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได แตสวน
มากจะกลับมาทําไรทํานาเหมือนเดิม48

สาเหตุการอพยพแรงงานของ 3 จังหวัดที่ศึกษา ไดแก ประการแรก เปนการอพยพแรง
งานตามฤดูกาล ตัวอยาง ชาวบาน ตําบลพรมเทพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร มีจุดมุงหมายเพื่อ
ไปขายแรงงานตามสถานที่ตางๆ ในชวงฤดูกาลฤดูกาลหนึ่ง ชาวบานเรียกวา “ไปเที่ยว” ในปหนึ่งๆ 
ชาวบานจะมีโอกาสไดวางงาน 2 คร้ัง คือ ชวงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวจนกระทั่งถึงชวงที่ฝนตก
เพื่อกลับมาเริ่มตนทํานาอีกครั้งหนึ่ง อีกชวงเปนระยะหลังจากที่ปกดําเสร็จแลวรอฤดูเก็บเกี่ยว ถาป
ใดฝนแลงหรือน้ําทวมใหญ ชาวบานที่ไปเที่ยวจะไมกลับบาน ตั้งหนาตั้งตาทํางานหาเงิน แลวสง
กลับมาใหครอบครัว สภาพการอพยพไปทํางานไดเปล่ียนไปทําจากภายในประเทศขยายไปยังตาง
ประเทศ ที่รายไดดีกวา จากการสํารวจการอพยพเคลื่อนยายแรงงานเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2530 
จังหวัดที่คนหนุมสาวอพยพไปมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ รองลงมา คือ ตรัง ชลบุรี ตราด สวนการทํา
ไปงานตางประเทศนั้นมีมากที่สุดคือ ซาอุดิอาระเบีย ออสเตรเลีย งานที่ทําผูชายจะรับจางลงเรือ
ประมงเปนทั้งลูกเรือและไตกงเรือ ผูหญิงไปทํางานบานหรือทํางานบริษัท รายไดสวนใหญอยู
ระหวาง 1,000 – 2,000 บาทตอเดือน49

                                                 
48 สถิตย  สุขบท, “การรักษาพยาบาลพื้นบานในชนบทภาคอีสาน : ศึกษากรณีอําเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร,” 83.
49 พีระศักดิ์ วรฉัตร, “โครงสรางอํานาจของชุมชนชาวนาไทยที่พูดภาษาเขมรในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลพรมเทพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2530), 69 – 70.
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นอกจากนี้การอพยพแรงงานเกิดจากปญหาไมมีที่ดินทํากิน ตัวอยาง ชาวบานดง
กระทิง ตําบลบานดาน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการอพยพไปรับจาง
ตางถิ่น รับจางทํางานในโรงงาน จากการอพยพทําใหความสัมพันธภายในชุมชนลดนอยลง การลง
แขกขอแรงงานเหมือนกอนหมดไป เพราะตางคนตางมีงานประจําของตนเปนที่มาของการจางแรง
งาน เมื่อประมาณ 2518 ชาวบานดงกระทิงที่จบการศึกษาภาคบังคับเร่ิมเดินทางออกนอกหมูบาน
ไปขายแรงงานยังตางถิ่นมีทั้งประเภทถาวรและชั่วคราว ประเภทถาวรจะไปรับจางติดตอกันนาน
เปนเวลา 5 ป 10 ป หรือมากกวา รายไดจากการรับจางสวนหนึ่งจะสงมาจุนเจือครอบครัวเปน
ระยะๆ อาจะเปนรายเดือน รายป หรือไปรับจางชั่วคราวในชวงวางเวนจากงานประจําหรือหลังฤดู
เก็บเกี่ยว และจะกลับมาอีกครั้งในฤดูกาลทํานา อาชีพรับจางของชาวบานสวนใหญจะรับจางตัด
ออย ถอนมันสําปะหลัง งานกอสราง หรืองานที่ใชแรงงานเขาแลก ทั้งนี้เนื่องจากเปนแรงงานที่ขาด
ทักษะ ความรู และบางรายตองดิ้นไปขายแรงงานในตางประเทศซึ่งมีจํานวนมาก50

การอพยพแรงงานไปรับจางนอกภาคเกษตรกรรมภายในประเทศและตางประเทศ  
เพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือนและใชจายในการผลิต ใชหนี้ และคาใชจายในสวนอื่นๆ ชี้ใหเห็นวา  
รายไดจากภาคเกษตรกรรมไมพอเพียงสําหรับคาใชจายในครัวเรือน เกษตรกรจึงตองอพยพไปหา
รายไดนอกภาคผลิตอื่น ที่ใชแรงงานนอยกวาแตไดรายไดมากกวา ทั้งนี้ทําใหเกิดการขาดแคลน
แรงงานในการผลิตภาคเกษตรกรรม เกิดการจางแรงงานในภาคเกษตรกรรมขึ้น

จากการศึกษาที่มาของรายไดเกษตรกร 3 จังหวัดที่ศึกษาขางตน แมไมสามารถ
คํานวณรายไดของครัวเรือนเกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลางไดอยางละเอียด แตก็ทําใหเห็นแหลงที่
มาของรายไดเกษตรกรวามาจากแหลงใดบาง นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ผลิตภาคเกษตรกรรมในลุมน้ํามูลตอนกลางสงผลตอรายไดของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง

นอกเหนือรายไดของเกษตรกรจากแหลงที่มาที่ไดกลาวไวขางตน ยังมีรายไดที่เกิดจาก
มาตรการและนโยบายดานรายไดของรัฐ ที่ผานทางโครงการพัฒนาชนบทตางๆ ดังจะกลาวถึงใน
ประเด็นตอไป

                                                 
50 สมมาตร ผลเกิด,  รายงานการวิจัย เร่ือง วิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุไทยสวย บานดงกระทิง  

ตําบลบานดาน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2538), 22 – 23.
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มาตรการและนโยบายรายได
เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เพื่อใหเกษตรกรซึ่ง

สวนมากอาศัยอยูในชนบท มีรายไดเพิ่มข้ึนและมีงานทําหลังฤดูเก็บเกี่ยว ชะลอการอพยพแรงงาน
เขามายังกรุงเทพมหานคร โครงการรัฐที่ไดดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง มี  3  โครงการที่
สําคัญ ไดแก โครงการสรางงานในชนบท โครงการพัฒนาชนบทยากจน และ มาตรการยกระดับ
ราคาพืชผลเกษตร ซึ่งมาตรการสวนหลังนี้ ผูศึกษาไดกลาวไวในบทที่ 4 ทั้งนี้ จึงจะยกตัวอยางผล
การดําเนินการของโครงการ 2 โครงการแรก มีรายละเอียดดังนี้

โครงการสรางงานในชนบท (กสช.)
รัฐไดดําเนินการสรางงานในชนบทตอเนื่องมาตั้งแต ป พ.ศ. 2522 ระยะเวลาดําเนิน

การพรอมกันทั้งประเทระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน ทุกป โดยจัดสรรเงินใหสภาตําบล มี
เกณฑวัดจากจํานวนประชากร พื้นที่การเกษตร และรายไดของประชาชน และวางหลักเกณฑเบื้อง
ตนใหแตละตําบลไดรับจัดสรรขั้นต่ําประมาณ 150,000 บาท  ลักษณะของงานในโครงการเปนงาน
สาธารณประโยชนในตําบลและหมูบาน โดยเนนโครงการประเภทแหลงน้ํา อาทิ เชน การสรางฝาย 
ประตูน้ํา คู คลอง รางระบายน้ํา เขื่อนเก็บกักน้ํา ทอสงน้ํา ถังเก็บน้ํา บอน้ําบาดาล และประปาหมู
บาน นอกจากนี้เปนการสรางฉางเก็บผลผลิตเกษตร ถนน สะพาน และสถานีอนามัย โดยให
จังหวัด อําเภอและสภาตําบลพิจารณาจัดทําโครงการตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น51

ผลดําเนินงานของโครงการ กสช. ใน 3 จังหวัดที่ศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ กสช. ของจังหวัดบุรีรัมย มีนโยบายที่สําคัญ 4 ประการ คือ มุงใชแรงงานให

มากที่สุด เนนใหจัดทําโครงการประเภทแหลงน้ํากอนโครงการอื่นๆ เนนการดําเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาที่กสช. กําหนด และ พยายามเผยแพรประชาสัมพันธงานของโครงการ กสช. ใหทั่วถึง 
ผลการดําเนินงานโครงการกสช. ป 2533 ของจังหวัดบุรีรัมย มีดังนี้ จํานวนโครงการที่เสนอไปทั้ง
ส้ิน 208 โครงการ  แตไดรับอนุมัติ 100 โครงการ ใชงบประมาณ 56,237,935 บาท รวมงบพิเศษ
อีก 7 โครงการ จํานวนเงิน 7,047,073 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 63,285,073 บาท52

                                                 
51 ธนาคารแหงประเทศไทย, รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2527 ( กรุงเทพมหานคร : ธนาคารแหง

ประเทศไทย, ม.ป.ป.), 70 – 71.
52 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดบุรีรัมย ประจําป พ.ศ. 2533 (บุรีรัมย : สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 2534), 100 – 103.
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โครงการ กสช. จังหวัดสุรินทร ป 2534 ไดอนุมัติโครงการใหสภาตําบลตางๆ รวมทั้งสิ้น 
350 โครงการ เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 89,857,379.50 บาท แยกเปนคาจางแรงงาน 
13,328,011.50 บาท คาวัสดุและจางเหมาจํานวน 76,529,368 บาท53

โครงการ กสช. จังหวัดศรีสะเกษ ป 2534 ไดอนุมัติโครงการใหสภาพตําบลตางๆ รวม
ทั้งสิ้น 273 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 92,612,605 บาท54

โครงการพัฒนาชนบท (กชช.)
การพัฒนาชนบทยากจน เปนไปตามนโยบายพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 มีพื้นที่เปาหมาย 288 

อําเภอ และกิ่งอําเภอ ใน 38 จังหวัด โครงการตางๆ ที่ไดดําเนินการไปตั้งแตเร่ิมแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 5 มีประมาณ 36 โครงการ กระจายงบประมาณตามกระทรวงหลัก 4 กระทรวง ไดแก กระทรวง
เกษตรและสหกรณ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ  ตอมา
เมื่อแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6 เพิ่มอีก 2 กระทรวง ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง
พาณิชย  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เพิ่มอีก 2 กระทรวง ไดแก กระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรง
งาน การดําเนินการของแผนพัฒนาชนบทจะดําเนินการผานแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะมอบหมาย
ใหหนวยงานกระทรวงหลักตางๆ เปนผูดําเนินการ ทั้งนี้การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด จะทําทุกป
ประกอบดวยแผนคําของบประมาณเปนแผนที่จังหวัดจัดทําเพื่อเสนอของบประมาณ และแผน
ปฏิบัติการประจําประบุพื้นที่และการใชเงินงบประมาณอยางชัดเจน เพื่อยืนยันการใชงบประมาณ
แตละป  ผูศึกษาไมสามารถติดตามผลการดําเนินงานแผนพัฒนาจังหวัดตามโครงการพัฒนา
ชนบทได ทั้งนี้เนื่องจากขาดขอมูลที่จะใชยืนยันผลการดําเนินงานใน 3 จังหวัด ไดครบทุกป ทั้งนี้ 
จึงไดนําตัวอยางโครงการและผลการดําเนินงานมาเสนอเทาที่จะมีขอมูล ทั้งนี้เปนขอมูลการดําเนิน
งานของกระทรวงพาณิชย ดังนี้

การดําเนินงานของสํานักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย ตามโครงการ กชช. ป 2533 มี 2 
โครงการดวยกัน ไดแก โครงการพัฒนาตลาดเพื่อสนับสนุนการกระจายการผลิตในระดับจังหวัด 
ใชงบประมาณจํานวน 33, 600 บาท ทั้งนี้ ไดคัดเลือกถั่วเหลืองและเมล็ดงาเปนพืชเปาหมาย การ
ดําเนินงาน ไดออกสํารวจศักยภาพในการผลิตถั่วเหลืองและเมล็ดงาในทองที่อําเภอตางๆ จํานวน  

                                                 
53 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดสุรินทร ประจําป พ.ศ. 2534 ( สุรินทร : สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดสุรินทร, 2535 ), 107 – 108.
54 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป พ.ศ. 2534 ( ศรีสะเกษ : สํานัก

งานพาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ, 2535 ), 4 – 12 – 4 – 13.
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7 คร้ัง ทําเอกสารเผยแพรเร่ือง “การตลาดถั่วเหลืองของจังหวัดบุรีรัมย” และ “การตลาดเมล็ดงา
ของจังหวัดบุรีรัมย” จํานวนอยางละ 200 เลม และ จัดอบรมใหความรูเรื่องการตลาดถั่วเหลือและ
เมล็ดงาใหเกษตรกร 4 คร้ัง มีจํานวนเกษตรกรเขารวมทั้งสิ้น 189 คน ในพื้นที่ 4 อําเภอ ไดแก 
อําเภอสตึก  อําเภอคูเมือง อําเภอลําปลายมาศ และ อําเภอบานกรวด

โครงการที่สอง คือ โครงการกระจายขอมูลขาวสารการคาดานการตลาดสูชนบท ใชงบ
ประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดดาํเนินการจัดทําเอกสารเผยแพรขาวสารราคาสินคาและภาวะ
การคา ตลอดจนขาวสารทางดานเศรษฐกิจระดับจังหวัด กระจายสูชนบท โดยจัดทํา “บริการขาว
ตลาด” ทุกสัปดาห สงใหแกหมูบานอพป. ผานทางอําเภอและกิ่งอําเภอ และ จัดทํา “สารพาณิชย” 
ประจําปกษ จัดสงใหหนวยงานตางๆ และหมูบาน55

โครงการพัฒนาจังหวัดประเภทโครงการ กสช. ของจังหวัดสุรินทร ป 2535 ไดดําเนิน
การทั้งสิ้น 4 โครงการ ไดแก

โครงการแรก เปนโครงการพัฒนาตลาดเพื่อสนับสนุนการกระจายการผลิตในระดับ
จังหวัด โดยกําหนดพืชผักเปนสินคาเปาหมายตามโครงการ

โครงการที่สอง เปนโครงการจัดหาตลาดใหเกษตรกร ทั้งนี้ ไดจัดตลาดขาวเปลือกเพื่อ
เพิ่มชองทางการตลาดใหเกษตรกร จํานวน 2 คร้ัง และ จัดใหมีการรวมกลุมขายปอเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรในการหาตลาด จํานวน 2 ครั้ง

โครงการที่สาม เปนโครงการกระจายขอมูลขาวดานการตลาดสูชนบท โดยไดรวบรวม
ขอมูลขาวสารทางดานการคา การตลาด และภาวะการคารวมทั้งราคาสินคาเกษตรที่สําคัญ และ
สินคาอุปโภคบริโภค เผยแพรไปยังเกษตรกรในชนบทผานสื่อประเภทตางๆ เชน เอกสารเผยแพรสง
ไปยังที่อานหนังสือประจําหมูบานเดือนละ 1 คร้ัง และ การเผยแพรผานสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จังหวัดสุรินทร ภาคเอเอ็มและเอฟเอ็ม ทุกวันจันทร พุธ และศุกร วันละ 10 นาที

และโครงการที่ส่ี โครงการอบรมเครื่องชั่ง ตวง วัด ในชนบท เพื่อใหเกษตรกรมีความรู
เกี่ยวกับการใชเครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ถูกตอง  เพื่อปองกันผลประโยชนของตนเอง ไมใหเสียเปรียบ
จากการซื้อขายสินคา จัดอบรมจํานวน 12 คร้ัง ในพื้นที่ 6 อําเภอ 12 หมูบาน56

                                                 
55 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดบุรีรัมย ประจําป พ.ศ. 2533 (บุรีรัมย : สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 2534), 99 – 100 .
56 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดสุรินทร ประจําป พ.ศ. 2535 ( สุรินทร : สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดสุรินทร, 25356), 109 – 110.
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การดําเนินงานตามโครงการกชช. ของสํานักงานพาณิชย ป 2531 จังหวัดศรีสะเกษ 
เปนจังหวัดหนึ่งตามโครงการพัฒนาชนบทในจังหวัดนํารอง 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี 
สุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย และยโสธร โครงการที่จังหวัดศรีสะเกษดําเนินการ ไดแก

โครงการแรก เปนโครงการจัดหาตลาดใหเกษตรกร พืชที่เนนคือ ปอ และหอมแดง 
โครงการที่สอง เปนโครงการจัดตั้งรานคาชุมชนในหมูบาน เพื่อใหชาวบานไดมีสวนรวมในการลง
ทุน การจัดการและจัดสรรผลกําไรแบงปนกัน ทั้งนี้ราชการไดจัดอบรม ใหยืมเงินทุนหมุนเวียน 
สนับสนุนทั้งสิ้น 7 แหง ที่อําเภอกันทรลักษ 6 แหง และอําเภอขุขันธอีก 2 แหง

โครงการที่สาม เปนโครงการขยายตลาดสินคาหัตถกรรมไทย เพื่อสงเสริมใหสินคา
หัตถกรรมเปนอาชีพรองของเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวพืช เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกร สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดไดนําผลิตภัณฑสินคาหัตถกรรมพื้นเมืองและตัวแทนผูผลิตจํานวน 7 หมูบาน 40 
ครัวเรือน ไปรวมงานสงเสริมอุตสาหกรรม และหัตถกรรมไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
สุรินทร ระหวางวันที่ 2 – 9 กันยายน 2531 ผลิตภัณฑที่นําไปขาย ไดแก เกวียนนอย ครุนอย ผอบ 
ผาไหม ผาหม เสื่อ และกระเทียม สามารถขายไดเงินทั้งสิ้น 56,550 บาท

โครงการที่ส่ี โครงการอบรมเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อพัฒนาชนบทในดานการตลาด ป 
2531 จัดอบรมเกษตรกร จํานวน 25 หมูบาน มีคนเขารวมทั้งสิ้น 450 คน

และโครงการที่หา โครงการกระจายขอมูลขาวสารการคาดานการตลาดสูชนบท ทั้งนี้ 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดไดพิมพเอกสารเผยแพรขาวสารราคาและภาวะการคา โดยจัดพิมพเปน
เอกสารเผยแพรรวม 48 คร้ัง สงใหที่อานหนังสือตามหมูบาน 75 แหง และจัดรายการสนทนา
พาณิชย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทองถิ่น จํานวน 2 แหง รวม 107 คร้ัง โดยออกขาวเผยแพร
เวลา 8.15 – 8.30 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย และ เวลา 18.15 – 15.30 น. ณ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง จส. 6 ศรีสะเกษ57

การดําเนินงานตามมาตรการและนโยบายรายได 3 จังหวัดที่ศึกษาขางตน แสดงถึงบท
บาทรัฐในการกระจายรายไดใหเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัด อยางไรก็ตาม จากงบประมาณที่จํากัด
และทําใหการดําเนินงานตามโครงการยังไมครอบคลุมทั้งจังหวัด อีกทั้งบางโครงการยังมีกลุมคนที่
ไดรับประโยชนจากโครงการพัฒนาจากงบประมาณของโครงการ เชน โครงการกสช. ที่กลุมผูรับ
เหมากอสรางจะไดประโยชนจากงบสวนคาวัสดุจางเหมา เปนตน

                                                 
57 กระทรวงพาณิชย, ขอมูลการตลาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป พ.ศ. 2531 ( ศรีสะเกษ : สํานัก

งานพาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ, 2532 ), 4 – 4 – 4 – 8.
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ผลจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง สงผลตอรายไดของ
เกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลางดังที่กลาวไวขางตน และยังสงผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
ลุมน้ํามูลตอนกลางอีกดวย

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง
ผลจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตภาคเกษตรกรรมในลุมน้ํามูลตอนกลาง ตั้งแต 

พ.ศ. 2500 เปนตนมา นอกจากจะทําใหเห็นความแตกตางของรายไดระหวางกลุมเกษตรกรแลว 
ส่ิงหนึ่งที่สําคัญ คือ  คุณภาพชีวิตของคนในลุมน้ํามูลตอนกลางเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เกณฑการวัด
คุณภาพชีวิตดังกลาว ประกอบดวย การศึกษา  การสาธารณสุข ภาวะหนี้สิน และปญหาความ
ยากจน

การศึกษา
คานิยมสงบุตรหลานเรียนในระดับที่สูงขึ้นนั้น เปนคานิยมที่เปลี่ยนไปในสังคมเกษตร

กรรม เปรียบเทียบใหเห็นตัวอยางไดจาก แรงงานภาคเกษตรกรรมเดิมจะใชแรงงานในครัวเรือน 
เปนหลักทําใหแรงงานเปนปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญ ตอมาเมื่อประสบปญหารายไดที่ไมแน
นอนจากอาชีพเกษตรกรรม ทําใหเกษตรกรไมอยากใหลูกหลานตองตกอยูในสภาวะเดียวกับตน 
การศึกษาจึงเปนทางออกของการหลุดพนจากภาวะดังกลาว แตผลของการสงบุตรหลานใหเรียน
สูงขึ้นในสังคมเกษตรกร ทําให เกิดการขาดแคลนแรงงานในการผลิต และ กําลังแรงงานที่อยูใน
ระบบการศึกษานี้ หลังจากเรียนจบจะไมไดกลับสูการผลิตในภาคเกษตรกรรมเชนเดิม เนื่องจาก 
การศึกษาทําใหแรงงานกลุมนี้มีความตองการประกอบอาชีพที่ไมตองลงแรงเชนงานภาคเกษตร
กรรมและมีรายไดที่แนนอน และ จากคานิยมดานการศึกษาดังกลาว นอกจากสงผลกระทบตอแรง
งานในภาคเกษตรกรรมแลวยังเปนอีกสาเหตุหนึ่งของการกูยืมของเกษตรกร เพราะจะกูยืมเงินไป
เปนคาเลาเรียนของบุตร

การสาธารณสุข
ตามแผนการพัฒนาชนบทของรัฐ ไดใหความสําคัญเรื่องสาธารณสุขของคนในชนบท

เปนอยางมาก ทั้งนี้เห็นไดการกําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนึ่งในสี่กระทรวงหลักในแผน
พัฒนาชนบท บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข คือ การดูแลเร่ืองสุขภาพของประชากรเปนสําคัญ 
นอกจากการทําขอมูล กชช.2ค รัฐ เร่ิมป 2527 รัฐยังไดทําขอมูล จปฐ. เพิ่มในป 2533 เพื่อใหได 
ขอมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทในดานตางๆ อยางครบถวน บทบาทของ
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กระทรวงสาธารณสุขไดแก การจัดตั้งธนาคารยา การแตงตั้งผูส่ือขาวสาธารณสุข (ผสส.) และ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ประจําหมูบาน ทั้งนี้เพื่อใหการกระจายความรูเร่ือง
สาธารณสุขเขาสูพื้นที่ตางๆ  ใหมากที่สุด

ตัวอยาง บานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร มีสถานีอนามัยประจําตําบลบานที 
คร้ังแรกป 2509 แตคนในบานสําโรงไมไดเขารักษามาก เพราะจะรักษากันเองตามระบบพื้นบาน
และความเชื่อของคนเชื้อสายเขมร ถาปวยหนักถึงสงโรงพยาบาลจังหวัด ป พ.ศ. 2525 สถานี
อนามัยหรือเจาหนาที่สาธารณสุขตําบล ไดสงเสริมใหมีการตั้งธนาคารยา ประกอบดวยกรรมการ
บริหาร 4 คน ผูใหญบานเปนประธานกรรมการ ผสส. และอสม.เปนกรรมการขึ้นในหมูบาน ชวง
แรกมีปญหาเรื่องเงินเพิ่งจะแกปญหาไดเมื่อป พ.ศ.  252858

กรณี บานพลวง ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร มีรานขายยาของกองทุน
ยา (สาธารณสุขมูลฐาน)โดยใชบานผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 5 เปนที่จําหนายยา มีบุคลากรคอยให
คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพ คือ ผสส. และ อสม.เวลาเจ็บปวยชาวบานจะมาซื้อยาที่รานกองทุนยา 
นอกจากจะไดยาแลว ยังไดรับเงินเฉลี่ยคืน ตามจํานวนเงินที่ซื้อคลายกับการปนผลสหกรณ การ
รักษาพยาบาลในหมูบานมีหมอยากลางบาน ชาวบานจะใชบริการของหมอยากลางบานเพราะ
สะดวกไมตองเดินทางไปโรงพยาบาล59

จากการสํารวจขอมูลระดับหมูบานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2529 พบวา หมูบาน
ใน 3 จังหวัดที่ศึกษา มีการรวมกลุมภายในหมูบานเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ข้ึนหลายกลุมดวยกัน 
และจัดสรางแหลงน้ําอาคารสถานที่ตางๆ เชน  ธนาคารขาว ธนาคารโค กระบือ ศูนยเยาวชน  
กลุมเยาวชน ศูนยพัฒนาเด็ก กลุมเกษตรกร  กลุมยุวเกษตรกร กลุมสตรีอาสาพัฒนา กลุมสงเสริม
การเกษตร กลุมสหกรณตางๆ สมาคมชลประทานราษฎร โรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จํานวนครูที่สอนในโรงเรียน จํานวนนักเรียนที่เรียนในโรงเนียน กองทุนการ
ศึกษา กองทุนยา  ผูส่ือขาวสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข บอน้ําสาธารณะ รานขายยาแผน
ปจจุบัน รานขายยาแผนโบราณ รานขายหนังสือพิมพ หองสมุด รานขายของชํา วัดและสํานักสงฆ 
มัสยิด โบสถคริสจักร  ตลาด หอกระจายขาว สถานที่ออกกําลัง และ สถานที่สําหรับพักผอนหยอน

                                                 
58 บัญชร แกวสอง  บุษบา จันทรผอง ชัยยง ขามรัตน และ มงคล ดานธานินนทร, รายงานการวิจัย

เร่ือง ศักยภาพชุมชนหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร (ขอนแกน : สถาบันวิจัย
และพัฒนา, 2533), 37.

59 สุเมธ  คงสวัสดิ์, “ความเชื่อของชาวบานพลวง ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร,” 
21.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



237

ใจ60 การที่มีการรวมกลุมภายในหมูบานหลายกลุมเชนนี้ แสดงวา แผนงานการพัฒนาของรัฐไดลง
สูพื้นที่ชนบทอยางทั่วถึง สะทอนถึงการรวมมือรวมใจกันในชุมชนในการกอสรางสาธารณ
ประโยชนตางๆ รวมกัน บางโครงการเปนการรวมกลุมเพื่อสะสมทุนและพัฒนาเพื่อเปนแหลงทุน
ของหมูบาน  สงผลดีแกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในทองถิ่น

ภาวะหนี้สินของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง
จากนโยบายแผนพัฒนาฯ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั่วประเทศและใน

ลุมน้ํามูลตอนกลางเปนอยางมาก ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข โดยเฉพาะวิถีการผลิตที่เปล่ียน
จากการผลิตเพื่อบริโภคเปนการผลิตเพื่อขาย ทําใหเกษตรกรตองแบกรับตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูง
ทุกป ขณะที่ราคาสินคาเกษตรก็มีความผันผวนอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ ทําใหเกิดการกูหนี้ยืมสินขึ้น 
สวนหนึ่งเพื่อนํามาลงทุนในการผลิต อีกสวนหนึ่งเพื่อนํามาใชเปนคาใชจายในครัวเรือน ทั้งคาเลา
เรียนบุตร

จากรายงานการวิเคราะหเร่ืองรายไดและการกระจายรายไดของครัวเรือน พ.ศ. 2537 
ระดับจังหวัด61 มีตัวเลขชี้ใหเห็นวา จํานวนหนี้สินที่ครัวเรือน 3 จังหวัดไดกูยืม มีดังนี้ จังหวัดบุรีรัมย 
มีหนี้ประมาณ 10,518 บาท แบงเปนการกูยืมเพื่อใชจายในครัวเรือน 5,143 บาท ใชในธุรกิจที่ไม
ใชการเกษตร 1,926 และ กูยืมเพื่อการเกษตร 3,449 บาท จังหวัดสุรินทร มีหนี้ประมาณ 15,146 
บาท แบงเปนการกูยืมเพื่อใชจายในครัวเรือน 7,788 บาท ใชในธุรกิจที่ไมใชการเกษตร 3,051 บาท 
และ กูยืมเพื่อการเกษตร 4,307 บาท จังหวัดศรีสะเกษ มีหนี้ประมาณ 25,047 บาท แบงเปนการ
กูยืมเพื่อใชจายในครัวเรือน 17,637 บาท ใชในธุรกิจที่ไมใชการเกษตร 1,896 บาท และ กูยืมเพื่อ
การเกษตร 5,514 บาท62  จะเห็นวา จุดประสงคของการกูยืมเงินมีจุดประสงคการยืมเพื่อ ใชจาย
ในครัวเรือนเปนสวนใหญ ซึ่งรวมทั้งคาอุปโภคบริโภค คาศึกษาเลาเรียนบุตร คารักษาสุขภาพ 
เปนตน สวนการกูยืมเพื่อการเกษตร มีสัดสวนเปนอันดับสอง ทั้งนี้ หากจะแยกคิดคาเฉลี่ยเฉพาะ
ครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร 3 จังหวัด จะมีหนี้สินของครัวเรือน ดังนี้ จังหวัดบุรีรัมย มีหนี้

                                                 
60สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานผลการสํารวจขอมูลระดับหมูบานทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2529

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิตยแหงชาติ, 2531), 63 – 64.
61 รายงานการวิเคราะหเร่ืองรายไดและการกระจายรายไดของครัวเรือน ระดับจังหวัด จัดทําโดย

สํานักงานสถิติแหงชาติ เร่ิมทําครั้งแรก เม่ือ ป พ.ศ. 2537 และ มีการจัดทําทุก 2 ป
62 สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานการวิเคราะหเร่ืองรายไดและการกระจายรายไดของครัวเรือน 

พ.ศ. 2537 ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2539), 65.
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ประมาณ 7,091 บาท จังหวัดศรีสะเกษ มีหนี้ประมาณ 14,836 บาท และ จังหวัดสุรินทร มีหนี้
ประมาณ 13,569 บาท 63

สาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะหนี้สิน แมวาภาวะหนี้สินของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง
มีมาตั้งแตกอน พ.ศ. 2500 แตเปาหมายของการกูยืมเงินแตกตางไปจากภาวะหนี้สินในปจจุบัน
การกูยืมเงินของเกษตรกรในระยะแรกนั้นไมไดมีสวนเกี่ยวพันกับการลงทุนดานการผลิต แตเปน
การกูยืมเนื่องจากสภาวะที่ไมมีเงินเปนคารัชชูปการ หรือ กูยืมขาวเนื่องจากไมมีขาวพอบริโภค แต
เมื่อเปลี่ยนวิถีการผลิตขาวเพื่อขาย ทําใหเกษตรกรเขาสูกระบวนการกูหนี้ยืมสินขึ้น ทั้งนี้เพื่อนํามา
ใชซื้อปจจัยการผลิตประเภทตางๆ เนื่องจากเกษตรกรไมสามารถหาไดในทองถิ่น ภาวะหนี้สินจะไม
เกิดขึ้นหากผลผลิตที่ไดสามารถขายไดราคาดีเกษตรกรสามารถมีเงินไปใชคืนได ผลผลิตที่ไดมีไม
พอที่จะใชหนี้ ทําใหเกษตรกรขอผอนผันการกูยืมก็จะทบตนทบดอกเพิ่มข้ึนอีกหรือตองไปกูยืมจาก
เจาหนี้รายอ่ืน เปนลักษณะการกูหนี้แบบหมุนเวียน เพื่อนํามาใชหนี้เจาหนี้รายเกา

ตัวอยาง ชาวนา ชาวไร บานกราม ตาํบลไพร อําเภอขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ มีหนี้สิน
จากการกูยืมเงินจากธกส.เพื่อมาเปนทุนในการทําไร ทํานา โดยจะผอนสงกันเปนรายป ถาปไหน
ขาวปลาอุดมสมบูรณชาวนาก็สามารถจายคืนให ธกส. จํานวนมาก เมื่อใชหนี้สินหมดแลวก็จะกู
กันใหม 64

นอกจากหนี้สินที่เกิดจากการกูยืมเงินเพื่อนํามาลงทุนซื้อปจจัยการผลิตแลว สวนหนึ่ง
เกษตรกรเปนหนี้สินเพราะตองการเงินนํามาเปนคาใชจายในครัวเรือน ทั้งนี้คานิยมหลายๆ อยาง
ในสังคมเกษตรกรเปลี่ยนไป เชน การศึกษา การสาธารณสุข  การบริโภค ทําใหตองใชเงินในการ
ดําเนินกิจกรรมเหลานี้  ภาระคาใชจายสวนนี้ก็เพิ่มข้ึนมา ทําใหรายไดหลักจากการขายขาวไมพอ
ตอคาใชจายดังกลาว ดังนั้น ทางออกของเกษตรกร คือ การกูยืมเงิน  หรือไมก็อพยพแรงงานไป
ทํางานที่อ่ืนเพื่อหารายไดใหครัวเรือน

สาเหตุที่เกษตรกรเปนหนี้ที่เกิดขึ้นอยางแพรหลาย คือ การกูยืมเงินมาซ้ือส่ิงของ
ฟุมเฟอย อยางเชน การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาวบานกราม ตาํบลไพร อําเภอขนุหาญ จงัหวดั        
ศรีสะเกษ  เกิดคานิยมในการซื้อหาวัตถุตางๆ เชน รถ โทรทัศน วิดีโอ และอ่ืนๆ ทําใหใครที่ไมมีก็

                                                 
63 เร่ืองเดียวกัน, 64.
64 ระพีพรรณ คมใส, “พิธีกรรมแซนเนียะตาของกลุมชาวไทยเขมร : ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบานกราม 

ตําบลไพร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” (วิทยานิพนธปริญญามานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 45.
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ตองพยายามหามาใหได โดยวธิกีารใดกต็าม ทัง้เงนิเชือ่ เงนิผอน หรือบางคนสามารถกูเงนิจากสวสัดิการ
ได    ก็กูมาซื้อส่ิงเหลานี6้5

ภาวะหนี้สิน ของชาวนาบานเกาะแกว อําเภอสาํโรงทาบ  จงัหวดัสริุนทร มีหนี้สินสหกรณ
การเกษตร และธกส. จํานวน 57 ครอบคัว ไมมีหนี้สิน 95 ครอบครัว การมีหนี้สินกับองคกรของรัฐ
ดังกลาวนั้น ชาวบานจะตองรวมกลุมกันเขาไปเพื่อใชบริการเงินกูซึ่งตามหลักการแลวรัฐบาล
ตองการใหเกษตรกรนําเงินที่กูไปลงทุนในกิจการตางๆ ที่พึงจะทําได แตสมาชิกบานเกราะแกว 
สวนมากจะนําเงินไปใชหนี้เปนสวนมาก ที่จะนําไปลงทุนผลิตมีนอยมาก โดยมากเปนหัวหนากลุม
และกรรมการกลุม และบางรายกูไปลงทุนปลูกออย ขาวโพด หรือกลวยที่จังหวัดปราจีนบุรีก็มี สวน
ครอบครัวที่ไมไดเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรและธกส. จะพยายามหากูจากที่อ่ืน เชน จากพอคา
ในหมูบานหรือกลุมออมทรัพยหมูบาน (แตตองเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยดวย) ในชวงที่ชาวบาน
ตองการเงินไปซื้อปุยใสขาว จะมีกลุมนายทุนที่ประกอบกิจการดานไรออยทางจังหวัดปราจีนบุรี 
ติดตอผานชาวบานที่เคยไปทํางานดวยใหนําเงินมาเสนอใหชาวบานกูไปใชกอนคนละประมาณ 
2,000 – 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อถึงฤดูตัดออย เจาของไรจะเอารถขึ้นมารับและผูที่รับเงิน
ไวแลวจะตองเดินทางไปพรอมกับเจาของไรโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ และจะตองทํางานทดแทนโดยการ
คิดคาแรงงานจากการตัดออยหรือการนําออยขึ้นรถ ซึ่งคิดรถละ 76 – 79 บาท ทําไปจนกวาจะครบ
กับจํานวนเงินที่รับไวลวงหนา

การไปทํางานนั้นชาวบานจะตองเตรียมเสบียงอาหารที่สําคัญไปกินอยูเอง เชน 
ขาวสาร พริกแหง หอม กระเทียม และที่ขาดไมไดคือ “ปลาแดก” การไปทํางานที่ไรออยนี้ สวนมาก
จะเปนฤดูเก็บเกี่ยวออย ซึ่งตรงกับชวงที่ขาวสุกพรอมเกี่ยวทําใหขาดแรงงานของผูชายสวนหนึ่ง
ตองลงไปทํางานใชหนี้ที่คางไวกับเจาของไรออย อีกสวนหนึ่งก็ลงไปรับจางเพื่อนําเงินมาใชคาปุย 
คงเหลือแตเพียงแรงงานหญิงและเด็กเทานั้น

การลงไปรับจางเชนวานี้ ใชวาจะเกิดขึ้นกับบานเกาะแกวเทานั้น หมูบานใกลเคียงซึ่ง
เปนหมูบานกวย เชน บานกะเต็ล บานกะสังข บานตะเคียน บานตางมาง ก็ไปทํางานประเภทนี้
มากเหมือนกัน และตางก็ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานเชนกัน จากภาวะการณดังกลาวทํา
ใหการเก็บเกี่ยวขาวลาชาไป66 สวนหนี้สินทั่วๆ ไป มีหนี้สินทั่วๆ ไป 103 ครัวเรือน ไมมี 49 ครัวเรือน

กรณี ชาวบานมะลูจรุง ตําบลอูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทรผูวิจัยไดสุมตัวอยาง
49 ครัวเรือน สวนใหญเปนหนี้ในระบบทั้งหมด กลาวคือ ชาวบานแทบทุกครัวเรือนประกอบอาชีพ
                                                 

65 เร่ืองเดียวกัน 45.
66 เร่ืองเดียวกัน 55.
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ทํานา จะเปนหนี้ที่เกิดจากการกูยืมเงินเพื่อทําการเกษตร และนอกจากนั้นยังไดกูเพื่อทํา   กิจกรรม
อ่ืนอีก เชน การทอผาเปนตน และ สวนมากจะกูยืมจากสหกรณการเกษตร  ธกส. กลุมออมทรัพย
เฉล่ียครัวเรือนละ 30,000 ถึง 40,000 บาท67

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา จุดประสงคของการกูยืมเงินของเกษตรกรในลุมน้ํา
มูลตอนกลางเปนไปเพื่อการลงทุนทําการผลิตเปนหลัก ทั้งนี้แหลงเงินกูที่สําคัญ คือ แหลงเงิน
ของธกส. และสหกรณการเกษตร นอกจากนี้ก็เปนการกูยืมเงินนอกระบบ  ในกระบวนการกูยืมจาก
แหลงเงินทั้งสองสวนนี้ จะแตกตางกันไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเภทสินเชื่อที่กูยืม และ ขอตกลง
ระหวางผูกูและผูใหกู

จุดประสงคของการกูยืม จุดประสงคของการกูของชาวบานโชกใต ตําบลอูโลก 
อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร มีวัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรก นําเงินมาลงทุนในการเกษตร 
คือ ซื้อปุย ซื้ออุปกรณการเกษตร เครื่องมือเครื่องใชในการเกษตร เปนคาแรงงานในการดํานาเกี่ยว
ขาว นวดขาว เปนตน และประการที่สอง เพื่อใชในการจัดงานพิธีตางๆ เชน งานแตงงาน งานบวช 
งานศพ เปนตน68

การตั้งกลุมลูกคาธกส.กรณีศึกษาตัวอยางของเขตพื้นที่ยากจน ของกลุมลูกคา ธกส.
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  มีจุดประสงคหลักในการตั้งกลุมเพื่อสินเชื่อ และ เพื่อตองการปจจัย
การผลิต (ปุย เมล็ดพันธ ยาปราบศัตรูพืช) เมื่อสัมภาษณสมาชิกกลุมลูกคาถึงแรงจูงใจที่เขามา
เปนสมาชิกกลุมลูกคา ธกส. พบวาสมาชิกกลุมลูกคา ธกส. ที่มีอัตรการชําระหนี้สูง รอยละ 66.7 
เปนสมาชิกกลุมลูกคา ธกส. เพราะตองการสินเชื่อ รอยละ 29.9 ตองการปจจัยการผลิต รอยละ 
2.6 ตองการเปนสมาชิกเงินฌาปนกิจสงเคราะหลูกคาผูกู และรอยละ 0.9 เปนสมาชิกกลุมลูกคา
เพราะตองการสินเชื่อและปจจัยการผลิต สวน สมาชิกกลุมลูกคา ธกส. ที่มีอัตราการชําระหนี้ต่ํา 
พบวา รอยละ 66.4 ตองการสินเชื่อ รองลงมา รอยละ 26.2 ตองการปจจัยการผลิต รอยละ 6.5 

                                                 
67 สุลิต สายะสิทธิเดช, “การดําเนินงานของกลุมสตรีออมทรัพยเพื่อพัฒนาบานมะลูจรุง ตําบล      

อูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร” (สารนิพนธประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัคร สํานักบัณฑิตอาสา
สมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 21.

68 ศรินทรรัตน อดทน, “ความสําคัญของผาไหมที่มีตอเศษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม กรณีศึกษา
บานโชกใต ต.อูโลก อ. ลําดวน จ. สุรินทร” (สารนิพนธประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัคร สํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536), 22.
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ตองการสินเชื่อและปจจัยการผลิต และรอยละ 0.9 ตองการเปนสมาชิกเงินฌาปนกิจสงเคราะหลูก
คาผูกู 69

การกูเงินของชาวบานบานสวายสอ ตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย จะ
กูยืมไปเพื่อการผลิต การบริโภค และอ่ืนๆ คือ รักษาพยาบาล งานพิธีตางๆ เชน งานแตงงาน งาน
ศพ สวนการกูยืมเพื่อชําระหนี้สินเดิมมีเพียง 3 ครัวเรือน 70

ตารางที ่ 30  อัตราดอกเบีย้ของการกูยมืบานหนองแวง ตาํบลหนองเตง็ อําเภอกระสงั จงัหวดับรีุรัมย

ชนิดของการกูยืม ดอกเบี้ย ระยะเวลาการกูยืม อัตราดอกเบี้ย
ขาวเปลือก 1 ถัง ขาวเปลือก 1 / 2 ถัง 4  เดือน ประมาณ 150 % ตอป
ปุย 1 กระสอบ มูลคา 270 
บาท

คื น ต น แ ล ะ ด อ ก เ บี้ ย เ ป น
ขาวเปลือก 6 – 7 ถัง

4  เดือน ประมาณ 100 % ตอป

เงิน 100 บาท รอยละ 5 ตอเดือน ตามแตจะตกลง 60 % ตอป
เงิน 100 บาท ขาวเปลือก 1 ถัง 4 เดือน ประมาณ 150 % ตอป
คาเชานาจะคิดคาเชาเปนผลผลิต 1 ใน 3 ของผลิตผลทั้งหมด

ที่มา : อติชาต  อุณหะเลขกะ, “การทําสวนผักกาดของหมูบานหนองแวง ตําบลหนองเต็ง อําเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย” (สารนิพนธประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัคร สํานักบัณฑิตอาสา
สมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 22.

แหลงเงินของชาวบานบานหนองแวง สวนใหญมากจากพอคา ซึ่งสูงถึงรอยละ 69.23 
ของแหลงเงินกูทั้งหมด สวนเงินกูจากสถาบันเงินทุนที่ถูกตองกฎหมายมีเพียงรอยละ 5.12 เทานั้น 
กูในระบบ เปนการกูยืมจากสถาบันเงินทุนที่ถูกตองตามกฎหมาย เชน ธกส. จะคิดดอกเบี้ยการกู
เพียงรอยละ 14 – 16 ตอป เทานั้น ความแตกตางของอัตราดอกเบี้ยเงินกู พบวา ในชนบทการกูยืม
เงินจากสถาบันเงินทุนที่ถูกตองมีนอยมาก ทั้งนี้เนื่องจากยังขาดสถาบันเงินทุนที่ใหความสนใจใน
                                                 

69 อาลีนา อาดัม, “แนวทางการพัฒนาการใหสินเชื่อของธนาคารในเขตพื้นที่ยากจน : ศึกษากรณี
กลุมลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรกและสหกรณการเกษตร อําเภอเมือง สาขาบุรีรัมย” (วิทยานิพนธปริญญา
พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540), 59.

70 โชคชัย  เทวานฤมิตร, “วัฒนธรรมกับการพัฒนาหมูบาน : กรณีศึกษาบานสวายสอ ตําบลเมือง
ไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา (เนนสังคม
ศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543), 49.
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ดานเงินกูเพื่อเกษตรกร ดวยเหตุนี้เกษตรกรจึงจําเปนตองกูยืมเงินจากนายทุนทองถิ่น ซึ่งคิดดอก
เบี้ยในอัตราที่สูงมากเปนการถูกเอารัดเอาเปรียบและเพิ่มความยากจนใหกับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น71

แหลงเงินกู
แหลงเงินกูที่เกษตรกรไดกูยืมนั้น มีอยู 2 แหลงที่สําคัญ คือ แหลงเงินกูในระบบและ

แหลงเงินกูนอกระบบ เกษตรกรครัวเรือนหนึ่งอาจจะกูยืมเงินจากแหลงเงินกูที่ดวยกันหลายแหง 
สวนของแหลงเงินกูในระบบ เชน ธกส. ธนาคารและสถาบันการเงิน  สหกรณและกลุมเกษตรกร 
สวนเงินนอกระบบเชน พอคาคนกลาง นายทุนเงินกู และญาติ เพื่อนบาน หรือบุคคลอื่น จํานวน
เงินกูที่ยืมจากการสํารวจสํามะโนเกษตร 2536 ใน 3 จังหวัด มีขอมูลดังตารางที่  30

ตารางที่  31 แหลงเงินกูที่เกษตรกรใน 3 จังหวัดกูเพื่อการเกษตร ป พ.ศ. 2536
หนวยเงิน : 1,000 บาท

แหลงเงินทุนในระบบ แหลงเงินทุนนอกระบบ
จังหวัด ธกส. ธนาคาร /

สถาบันการเงิน
สหกรณ / กลุม
เกษตรกร

พอคาคนกลาง นายทุนเงินกู ญาติ / เพื่อนบาน
/ บุคคลอื่น

บุรีรัมย 935,580 296,927 170,286 101,541 252,071 154,337
สุรินทร 872,716 175,398 149,585 89,925 237,116 172,000
ศรีสะเกษ 1,004,151 272,195 228,376 85,766 117,308 148,263
รวม 2,812,447 744,520 548,247 277,232 606,495 474,600

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนการเกษตร 2536 จังหวัดบุรีรัมย (กรุงเทพมหานคร : สํานัก
งานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.),109 - 110 ; สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนการเกษตร 2536 จังหวัด
สุรินทร (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.), 106 - 107  ; สํานักงานสถิติแหง
ชาติ, สํามะโนการเกษตร 2536 จังหวัดศรีสะเกษ (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.
ป.ป.),  111 – 112.

สถาบันการเงินที่ใหสินเชื่อในหมูบานเขตอําเภอขุขันธและหวยทับทัน คือ ธกส. 
สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร และธนาคาพาณิชย สถาบันการเงินใดสถาบันการเงินหนึ่งเทา

                                                 
71 อติชาต  อุณหะเลขกะ, “การทําสวนผักกาดของหมูบานหนองแวง ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย,”  22.
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นั้น เพราะตามระเบียบการสินเชื่อเพื่อการเกษตรของสถาบันการเงินตางๆ นั้น เกษตรกรครอบครัว
หนึ่งสามารถไดรับสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายในการเพาะปลูกจากสถาบันการเงินใดสถาบันการเงิน
หนึ่งเพียงแหงหนึ่งไมซ้ําซอนกัน 72

เถาแกนอกหมูบานทุงใหญ  อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ สวนใหญจะเปนเถา
แกผูรับซ้ือพืชผล ซึ่งเปนคนจีนในตลาดอําเภอกันทรลักษ เชน เจริญผล แสงไทย โชคชัย แต
ชาวบานกูจากกลุมเถาแกนี้ไมมาก

แหลงเงินกูในหมูบาน อาจจะเปนญาติหรือเถาแกในหมูบาน ถาเปนญาติมักไมคิดดอก
เบี้ย ถาเปนถาแกจะคิดดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กู เชนกู 6 เดือนคิดรอยละ 30 กู 1 ป คิดรอยละ
40 – 50 หรือบางทีก็คิดดอกเบี้ยเปนขาว เชน กูเงิน 10,000 บาท ดอกเบี้ยขาว 100 ถัง

ในอดีตบานพนาสวรรค ตําบลหนองบัว อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร จะไปกูจากพอ
คาในตลาด (รานที่รับซ้ือผลผลการเกษตร)  ธกส. และสหกรณ ปจจุบันเมื่อมีสวนปา ทําใหฐานะดี
ข้ึน ทั้งยังมีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และสามารถกูยืมไดจากหัวหนากับผูชวยสวนปา โดยเสีย
ดอกเบี้ยแตเล็กนอย (หรืออาจไมมีดอกเบี้ย) การสงคืนยืดหยุนไดมาก ทั้งยังเปนการประกันการมี
งานทําสําหรับผูที่กูยืมจากสวนปาและเปนงานสวนปา ชาวบานเชื่อถาเปนหนี้สวนปาแลวจะไมถูก
ไลออก ตองอยูทํางานตอจนหมดหนี้ ฉะนั้นเมื่อใกลจะหมดหนี้จึงยืมตอ 73

การคิดดอกเบี้ย วิธีการกู
จากระบบการกูเงินของเกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลางอาจจะกูทั้งเงินกูในระบบและ

นอกระบบ ลักษณะการยืมเงินแบบหมุนเวียนที่สัมพันธกันระหวางแหลงเงินในระบบและนอก
ระบบ  เมื่อยืมเงินธกส. แลว มีกําหนดคืนเงินประมาณเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ หลังจากขาย
ผลผลิตแลวจากนั้นจะยืมเพื่อนํามาลงทุนการผลิตในฤดูการผลิตหนาอีกครั้งประมาณเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายนแตเงินที่ยืมมาไดจนถึงฤดูการเพาะปลูกใหมเกษตรกรอาจใชเงินหมดกอน 
เมื่อถึงฤดูการผลิตเกษตรจึงตองยืมเงินจากแหลงเงินนอกระบบมาใชซื้อปจจัยการผลิต เชน ปุย

                                                 
72 สถาพร  ทักษาติพงศ, “ทัศนคติของชาวนาไทยที่มีตอความเสี่ยง  ศึกษาเฉพาะกรณี  : ในเขต

อําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ”  (วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  คณะ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), 62.

73 สุพรรณี ไชยอําพร, รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเจาะลึกโครงการพัฒนาองคกรประชาชน : กรณี
จังหวัดสุรินทร , 57.
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เคมี แทน และเมื่อไดเงินจากการขายขาวก็จะนําเงินมาใชคืนทั้งนายทุนนอกระบบและธกส. หนี้ก็
จะหมุนเวียนกันเชนนี้ไปเร่ือยๆ

ขอมูลระดับหมูบานแสดงใหเห็นวาชาวบานเปนหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ การ
คิดดอกเบี้ยและวิธีการกู จะแตกตางกัน ดังรายละเอียดดังนี้

กรณีบานสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ในอดีตจะบริโภคขาวไวเพื่อ
บริโภคหรือแลกเปลี่ยน ตอมาก็เปลี่ยนเปนการผลิตขาวเพื่อขาย รูปแบบการกูยืมขาวของบาน
สําโรงทาบ มีพัฒนาการดังนี้ การกูยืมขาวมาบริโภค ชาวกูยเรียกวา แอเบ็อล เปนการกูยืม
ขาวเปลือก คิดคายืมเปนถังหรือปบ หากยืมมา 3 ปบก็จะคืนขาวเปลือก 4 ถัง หรือ 4 ปบ เปนการ
ใหกําไรแกเจาของขาว ขอตกลงนี้ไมแนนอนเสมอไป หากเปนเครือญาติก็จะเอากําไรนอยกวา เปน
ลักษณะการเกื้อกูลกันมากกวา หากปนั้นผลผลิตขาวไมไดผล เจาของขาวก็จะเอาคืนเฉพาะที่ยืม
ไปกินเทานั้น หรือหากไมมีกินจริงๆ ก็สามารถยกยอดไปในปตอไปได โดยไมวากลาวกันเพราะทุก
คนก็รูเห็นกันอยูแลว

ระยะตอมา เมื่อมีทุนนิยมเขามาในชุมชนชาวกูย รูปแบบการกูยืมขาวเปลือกก็เปลี่ยน
วิธีการ จากการยืมขาวเพื่อบริโภคก็มายืมขาวเพื่อไปขายเพื่อใหไดเงินตราไปใชจายในครัวเรือน
แทน รูปแบบนี้ เรียกวา การตกขาวเขียว มีวิธีการคือ กอนที่จะลงมือปกดํา ชาวนาจะมากูยืมเงิน
นายทุน แลวนําขาวเปลือกมาใชแทนเงินกูหลังการเก็บเกี่ยวเสร็จ เมื่อประมาณ 2521 – 2525 เงิน 
100 บาท จะไดขาวเปลือก 1 กระสอบ การกูยืมดังกลาวไมไดเขียนสัญญาผูกมัดแตอยางใด เพียง
แคถือความไววางใจกัน เมื่อราคาขาวสูงขึ้นระยะเวลาในการกูยืมจะส้ันลง เปนตนวาหากกูเงิน 
100 บาท มากกวา 6 เดือน ก็ใหใช 1 กระสอบ ถา 3 เดือน ก็ใชขาว 4 ปบ เปนการกําหนดของนาย
ทุนเอง ชาวนาไมไดกําหนดขอตกลงดังกลาว ชาวนาตองรักษาสัญญาไมเชนนั้นจะไมไดกูยืมอีก

ป 2535 ไมมีการกูยืมในลักษณะดังกลาวแลว เปล่ียนรูปแบบใหมเปนการขายขาวลวง
หนา การรับซ้ือจะรับซ้ือในราคาปจจุบัน เชน หากจะขายขาวจํานวน 100 กิโลกรัม ราคาขาวใน
ตอนนั้น 3.50 บาทตอกิโลกรัม นายทุนก็จะรับซ้ือในราคา 3.20 – 3.30 พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จ ชาว
บานก็จะนําขาวมาสงถึงยุงขาวทันทีที่ขนขาวขึ้นจากลานนวดขาว ในหมูบานสําโรงทาบมีนายทุน
ประเภทนี้อยูกวา 10 ราย ซึ่งนายทุนสวนมากเปนคนในหมูบานและจะแบงเขตรับซ้ือกันเองตามคุม
ของตนหรือหมูบานใกลเคียงที่ตนเคยใหความชวยเหลืออยูเสมอมา 74

                                                 
74 อิศราพร จันทรทอง, “บทบาทหนาที่ของพิธีแก็ลมองของชาวกูยบานสําโรงทาบ อําเภอสําโรง

ทาบ  จังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชามานุษย
วิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), 24.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



245

การกูยืมคร้ังละมากๆ ทําใหเมื่อถึงเวลาคืนก็ดูมากไปดวย บางครัวเรือนหลังการเก็บ
เกี่ยวสิ้นสุดลงแทบไมมีขาวเหลือไวบริโภค คงเหลือเฉพาะขาวสําหรับไวทําพันธุเทานั้น เปนความ
จําเปนอยูเองที่ตองกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูง หรือไมก็ตองนําที่นาไปจํานองกับนายทุนเพื่อนํา
เงินมาจับจายใชในครัวเรือนตอไป75

วิธีการคิดดอกเบี้ยตามแหลงเงินกูของบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
มีความแตกตางกัน กลาวคือสหกรณการเกษตร มีลูกคาประมาณ 40 ครัวเรือน วงเงินกูแตละราย
ไมเกิน 20,000 บาท อาจใชเปนหลักทรัพยหรือบุคคลค้ําประกัน ในการกูเงินจะทําเปนกลุม สาเหตุ
ที่กูเงินจาก สหกรณการเกษตรกูเพื่อลงทุน เพื่อใชหนี้และใชจาย

ธนาคารกสิกรไทย จะปลอยเงินกูเปนกลุม ใหกูปละครั้ง คิดดอกเบี้ยรอยละ 15 – 18
และผูกูจะตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน ลูกคาทั้งหมูบานประมาณ 100 ครอบครัว  

การกูจากเถาแกนอกหมูบาน จะคิดดอกเบี้ยรอยละ 50 ตอฤดูการเพาะปลูก กู
ประมาณเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม สงคืนเดือนธันวาคม หรือประมาณ 8 เดือน บางทีการกู
อาจจะเปนการซื้อพันธุพืชดวยเงินเชื่อและจะตองเอาพืชนั้นๆ มาขายใหเถาแก จะขายใหคนอื่นไม
ได วงเงินกูสูงหรือตํ่าแลวแตความเชื่อถือโดยเฉลี่ยผูกูจะกูประมาณ 17,250 บาท วงเงินกูโดยปกติ
จะอยูระหวาง 2,000 – 60,000 บาท

เงินกูจากแหลงเงินกูในหมูบาน ถาเปนญาติมักไมคิดดอกเบี้ย ถาเปนถาแกจะคิดดอก
เบี้ยตามระยะเวลาที่กู เชนกู 6 เดือนคิดรอยละ 30 กู 1 ป คิดรอยละ 40 – 50 หรือบางทีก็คิดดอก
เบี้ยเปนขาว เชน กูเงิน 10,000 บาท ดอกเบี้ยขาว 100 ถัง76

การกูเงินของชาวบานบานทามวง ตําบลทามวง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย สวนใหญ
นํามาเพื่อลงทุนดานการเกษตร แหลงกูยืมเงินจะเปนสถาบันการเงินของรัฐ จากเพื่อนบาน และทุน
สํารองของตนเอง การยืมเงินจาก ธกส. กอน 2529 มี 63 ครัวเรือน แตหลังจากป พ.ศ. 2529 มี
165 ครัวเรือน ยืมจากธนาคารพาณิชย เฉพาะกอนป พ.ศ. 2529 จํานวน 3 ครัวเรือน  การยืมเพื่อน
บานและเงินสํารองในบานก็ลดลง จากจํานวน 29 ครัวเรือนเปน 25  ครัวเรือน และจํานวน 145
เปน 60  ครัวเรือนตามลําดับ การกูยืมจากธนาคารพาณิชยและนายุทน คิดคาดอกเบี้ยสูง เวลายืม

                                                 
75 เร่ืองเดียวกัน.
76 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ,
98 – 99.
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จากนายทุนจะยุงยาก สวนการยืมจาก ธกส. ไดจํานวนเงินยืมมาก และเสียดอกเบี้ยต่ํารอยละ 11
บาทตอป ระยะเวลาผอนชําระนาน 77

แหลงเงินกูในระบบของบานโชกใต ตําบลอูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทรคือ
สหกรณการเกษตรอําเภอลําดวน สวนแหลงหนี้นอกระบบคือนายทุนในบานโชกใตและบานใกล
เคียง ลักษณะการกูยืมเงินในหมูบานนี้ จะมีทั้งยืมเงินในระบบและนอกระบบ หรือ ยืมเงินนอก
ระบบ หรือ ในระบบอยางใดอยางหนึ่ง ลักษณะการยืม หากยืมในระบบจะยืมเปนเงินสด จํานวน
เงินตั้งแต 5,000 – 15,000 บาท สวนนอกระบบ จะมีทั้งสวนที่เปนเงินสด 1,000 – 6,000 บาท
และ ยืมเปนขาวเปลือก 1 – 8 เกวียน  การกูยืมขาวเปลือกที่หมูบานนี้ผูกูจะนําขาวเปลือกที่ยืมได
มาสีเปนขาวสารแลวนําไปขายเกวียนละประมาณ 3,096 บาท ทั้งนี้ไมวาจะกูในระบบหรือนอก
ระบบ ไมวาจะเปนเงินสดหรือขาวเปลือก จะมีระยะกูประมาณ 10 – 12 เดือน

หลักการกูยืมจากสหกรณ จะไมมีสัญญากู ผูที่กูยืมเปนสมาชิกของสหกรณแตจะมีการ
ค้ําประกันจากเพื่อนสมาชิกดวยกัน จํานวน 3 ราย ตอผูกู 1 ราย สําหรับดอกเบี้ยเงินกูในระบบมี
อัตรา 12.50 บาทตอป

หลักการกูยืมนอกระบบจะไมมีสัญญากู เนื่องจากนายทุนผูใหกูและผูกูมีความสัมพันธ
สวนตัว ประกอบกับเจาหนี้และลูกหนี้มีบานเรือนในหมูบานเดียวกันหรือหมูบานใกลเคียง ดังนั้น 
การกูยืมจึงไมไดทําเปนลายลักษณอักษร สําหรับดอกเบี้ยไมวาจะกูยืมเปนเงินสดหรือเปน
ขาวเปลือก ก็จะคิดดอกเบี้ยเปนขาวเปลือกคือ เงินตน 1,000 บาท เวลา 1 ป เมื่อคืนเงินตนก็จะให
ดอกเบี้ยเปนขาวเปลือก 8 กระเฌอ (ประมาณ 2 กระสอบ) หากยืมเปนขาวเปลือกก็จะคืนดอกเบี้ย
ในอัตรา 2 ตอ 1 เชน ยืมขาวเปลือก 2 เกวียน ในปนี้เมื่อเก็บเกี่ยวขาวเสร็จในปหนาก็จะคืนเจาหนี้ 
3 เกวียน78

                                                 
77 รัตนา กิ่งแกว, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุเขมร 

ศึกษาเฉพาะกรณีบานทามวง ตําบลทามวง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (กลุมสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543) , 103 - 104.

78 ศรินทรรัตน อดทน, “ความสําคัญของผาไหมที่มีตอเศษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม กรณีศึกษา
บานโชกใต ต.อูโลก อ. ลําดวน จ. สุรินทร,” 21 – 22.
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ผลจากภาวะหนี้สิน : นําไปสูการสูญเสียที่ดินทํากิน  การอพยพไปขายแรงงานตางถิ่น
และ ภาวะความยากจน

ผลของการมีหนี้สินและไมสามารถชําระคืนได ทําใหเกษตรกรบางสวนสูญเสียที่ดินทํา
กินใหแกนายทุนเงินกู เมื่อไมมีที่ดินทํากินเกษตรกรกลุมนี้จะกลายเปนกลุมเกษตรกรรับจาง และ
บางสวนจะอพยพไปทํางานยังตางถิ่น  จากภาวะหนี้สินและการสูญเสียที่ดินทํากิน ทําใหเกษตรกร
ยังคงยากจนอีกตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากยังคงตกอยูภายใตการดึงเอาผลประโยชนจากเจาของปจจัย
การผลิตที่กลุมเกษตรกรไดนํามาใชในการผลิต คาตอบแทนที่ไดไมไดสงคืนแกเกษตรแตกลับสงให
แกเจาของปจจัยการผลิตทั้งในรูปของคาเชาที่ดิน  คาเชาเครื่องทุนแรง  ดอกเบี้ยเงินกู  ภาวะหนี้
สินทําใหเกษตรกรไมมีอํานาจตอรอง และยังคงตองพึ่งพิงเจาของปจจัยการผลิตเชนนี้ตอไป การ
หลุดพนจากหนี้สินจะชวยใหฐานะของเกษตรกรดีข้ึน รายไดที่ไดไมตองนําไปเปนคาปจจัยการผลิต
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม สภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเกษตรกร
พบวา เกษตรกรยังคงอยูในยากจนและมีหนี้สินแทบจะทุกครัวเรือน

ผลจากภาวะหนี้สินทําใหเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง เนน 3 จังหวัดที่ศึกษา ประสบ
ปญหาสูญเสียที่ดินทํากิน เกิดการอพยพแรงงานไปทํางานตางถิ่น และมีฐานะยากจน

ตัวอยาง หมูบานโชกใต ตําบลอูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร เปนหมูบานชาวกูย
มีปญหาที่ดินทํากินนอย มีเพียง 2 – 5 ไร ไมเพียงพอตอการทํามาหากิน ตามประเพณีของชาวกูย
เมื่อแตงงานลูกชายลูกสาวจะตองแยกครัวเรือนจากครอบครัวของบิดามารดาๆ จะตองแบงที่ดินให
ลูกที่แยกเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพ ที่ดินทํากินจึงถูกแบงใหเหลือนอยลงสงผลใหที่ดินไม
เพียงพอที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม หากตองการที่ดินทํากินเพิ่มตองเชาจากนายทุน ซึ่งไมคุม
กับเงินที่ลงทุนไปเพราะการไดผลผลิตนั้นขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละป อีกทั้งดินยังขาด
ความอุดมสมบูรณเปนสาเหตุใหญใหคนตองอพยพไปอยูในที่แหงใหมเพื่อที่จะขยายพื้นที่เกษตร
เพื่อใชทํากิน 79

กรณีบานทามวง ตําบลทามวง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ประสบปญหาความยากจน
จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากยังชีพเปนขาย ทําใหชาวบานรูสึกวายิ่งลงทุนผลิตยิ่งเปนหนี้
และทําใหจนลงเพราะตองกูเงินจากนายทุนมาใช แตผลตอบแทนที่ไดกลับไมเพียงพอตอ       
ความตองการ ไดผลผลิตไมเต็มที่ ทําใหขายผลผลิตไดนอยในราคาต่ํา จึงทําใหไมเพียงพอตอราย

                                                 
79 กรรณิการ  สุขสวัสดิ์, “การอพยพยายถิ่นของกลุมชนสวยบานโพนทอง ตําบลดาน อําเภอกาบ

เชิง จังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2506 – 2537” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา 
(เนนสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541), 28.
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จายในครัวเรือน อีกทั้งจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากจึงทําใหรายจายมากกวารายรับ  ทําใหเกิด
ปญหารายไดต่ํา เนื่องจากรายไดข้ึนอยูกับผลผลิตทางเกษตรกรรม เมื่อไดผลผลิตต่ําทําใหรายได
ต่ําไปดวย ดังนั้นจึงตองแสวงหาที่ดินที่อุดมสมบูรณกวาเพื่อใหไดผลลผลิตมากขึ้นกวาเดิม และ
ขายไดราคาดีจะทําใหรายไดสูงกวาเดิม

นอกจากนี้ บานทามวงยังมีปญหาไมมีที่ดินเปนของตนเอง เนื่องจากจํานวนสมาชิกใน
หมูบานมีจํานวนมากเกินไป ที่ดินจึงไมเพียงพอสําหรับประกอบอาชีพ จึงตองอพยพไปอยูที่แหง
ใหมที่ราคาที่ดินต่ํา หรือพื้นที่ที่ไมมีใครอยูมากอน จะไดจับจองที่ดินหรือซื้อไวเปนของตนเอง
สําหรับทํานา ทําไร ผูอพยพที่ไมมีที่ดินทํากินของตนเองตองเชาที่ดินทํากินจากเพื่อนบานและนาย
ทุน จึงมีสภาพความเปนอยูที่ขัดสน ตองทํางานหนัก เพื่อจะไดผลผลิตมากแลวขาย เพื่อนําเงินไป
จายคาเชา ฐานะยิ่งยากจน ยิ่งตองเสียคาเชาที่ทํากินยิ่งทําใหครอบครัวยากจนไปอีก80

จากภาวะเศรษฐกิจของชาวบานทามวงไมดีทําใหตองเปลี่ยนจากอาชีพเพาะปลูกไป
รับจางเปนแรงงานในเมืองมากขึ้น ขณะที่ภาวะหนี้สินยังมีอยูโดยทั่วไป 81

กรณี บานดงกระทิง ตําบลบานดาน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย เปนหมูบานชาวกูย   
มีปญหาการใชเนื้อที่นาในการปลูกขาวติดตอกันเปนเวลานานทําใหคุณภาพของดินเสื่อมลงเปน
อยางมาก การทํานาในปจจุบันตองใชเงินทุนเพื่อซ้ือปุย ซื้อยาฆาแมลงเปนจํานวนมาก จนทําให
ผลผลิตไดไมคุมกับการลงทุน กอใหเกิดภาวะหนี้สิน บางรายตองขายที่นา อพยพครอบครัวไปรับ
จางในตัวเมืองใหญๆ บางรายทยอยแบงที่ดินขายเพื่อใชหนี้สิน เมื่อที่ดินทํากินมีจํานวนนอยผล
ผลิตไมพอบริโภคเปนปจจัยผลักดันใหชาวบานตองอพยพโยกยายไปขายแรงงานในเมืองเปน
จํานวนมาก กอใหเกิดปญหาสังคมตางๆ ตามมา 82

กรณีหมูบานมะลูจรุง ตําบลอูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร เดิมมีที่ดินถือครองตอ
ครอบครัวมาก แตภายหลังเมื่อเร่ิมทําการผลิตเพื่อการคาและที่ดินมีสภาพเปนทรัพยสิน ทําใหมี
นายทุนเขามาหาประโยชนโดยใชเงินเปนเครื่องมือและอาศัยความไมรูหนังสือของชาวบานเปน
ชองทางยึดที่ดิน ซึ่งปญหาดังกลาวมีสภาพรุนแรงพอควรและมีผลตอเนื่องมาถึงปจจุบัน ซึ่งทําให

                                                 
80 รัตนา กิ่งแกว, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุเขมร 

ศึกษาเฉพาะกรณีบานทามวง ตําบลทามวง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย,” 25 – 29.
81 เร่ืองเดียวกัน , 107.
82 สมมาตร ผลเกิด,  รายงานการวิจัย เร่ือง วิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุไทยสวย บานดงกระทิง  

ตําบลบานดาน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย, 20.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



249

ชาวบานสวนมากมีที่ดินถือครองตอครอบครองดวย ปญหาหลักของชุมชนนี้ คือ ความยากจน ที่
ดินทํากินนอย หนี้สิน และ ความลมเหลวจากการทํานาเชิงเดี่ยว83

ปญหาของเกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลาง
การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตขาวจากเพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อขาย ไดกอใหเกิด

ปญหาที่สําคัญในภาคเกษตรกรรม  ไดแก ปญหาแรงงาน  ปญหาที่ดินทํากิน ปญหาราคาผลผลิต 
และปญหาสิ่งแวดลอม เกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลางประสบปญหาดังกลาวมาโดยตลอด

ปญหาแรงงาน
การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรตั้งแตกอน พ.ศ. 2500 เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน มีสวน

สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตลุมน้ํามูลตอนกลาง ในระยะกอน พ.ศ. 2500 เนื่องจาก
จํานวนประชากรมีนอย แรงงานจึงมีความสําคัญตอการผลิต การเกณฑแรงงานของรัฐ สงผล
กระทบตอการผลิตในครัวเรือน ขณะที่เมื่อมีการปรับปรุงดานสุขอนามัย และการสาธารณสุขที่ดี
ทําใหอัตราคนตายลดลง ในขณะที่อัตราคนเกิดไดเพิ่มข้ึนเปนอยางมาก ทําใหที่ดินทํากินที่มีไมพอ
และทําใหขนาดถือครองที่ดินลดลง ปญหาแรงงานสงตอตอปญหาเรื่องที่ดินทํากิน และการปรับรับ
เทคโนโลยีการผลิต ในชวงที่มีการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูภาคเมือง  84

ปญหาที่ดินทํากิน
ที่ดินเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ และมีสวนกําหนดผลผลิตของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอน

กลาง ปญหาที่ดินสวนใหญเกี่ยวกับสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ หรือไมไดประโยชนจาก
ระบบชลประทาน ขนาดการถือครองที่ดินนอยหรือไมมีที่ดินทํากิน ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
เปนตน ปญหาที่ดินทํากินในลุมน้ํามูลตอนกลาง มีรายละเอียดดังนี้

กรณีหมูบานบางแหงในเขตอําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ ไมไดรับน้ําจากระบบ
ชลประทาน ชาวบานใชแหลงน้ําธรรมชาติ เชน ลําหวย ในการเพาะปลูก แตขนาดลําหวยเล็กมาก

                                                 
83 สุลิต สายะสิทธิเดช, “การดําเนินงานของกลุมสตรีออมทรัพยเพื่อพัฒนาบานมะลูจรุง ตําบล      

อูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร,” 12.
84 รัตนา กิ่งแกว, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุเขมร 

ศึกษาเฉพาะกรณีบานทามวง ตําบลทามวง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย,” 107.
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จนไมสามารถสูบน้ํามาใชในการทํานาได การเพาะปลูกจึงตองอาศัยน้ําฝน ซึ่งพื้นที่ในการเพาะ
ปลูกไดรับความเสียหายจากภาวะฝนแลงและน้ําทวมเกือบทุกป85

กรณีหมูบานมะลูจรุง ตําบลอูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร เดิมมีที่ดินถือครองตอ
ครอบครัวมาก แตภายหลังเมื่อเร่ิมทําการผลิตเพื่อการคาและที่ดินมีสภาพเปนทรัพยสิน ทําใหมี
นายทุนเขามาหาประโยชนโดยใชเงินเปนเครื่องมือและอาศัยความไมรูหนังสือของชาวบานเปน
ชองทางยึดที่ดิน ซึ่งปญหาดังกลาวมีสภาพรุนแรง และสงผลตอเนื่องมาถึงปจจุบัน ซึ่งทําใหชาว
บานสวนมากมีที่ดินถือครองนอย86

 กรณีบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ มีไรเฉลี่ยแลวครอบครัวละ 17.1
ไร  ที่มาของที่ดิน ไดจากการซื้อรอยละ 44 จากมรดกรอยละ 28 จากการจับจองเองรอยละ 24
และผูอ่ืนแบงใหทํากินและเชาอีกรอยละ 4 แตไมวาจะไดมาโดยวิธีไหน พื้นที่ที่ทําไรเหลานี้รอยละ
94 อยูในเขตปฏิรูป หรือเขตปาสงวนซึ่งไมมีเอกสารสิทธิ์ใดๆ เลย นอกจากเอกสารสิทธิ์ทํากิน  (ส
ทก.) หรือใบภาษีบํารุงทองที่ (ภบท.6) เทานั้น นอกจากนี้ในบางพื้นที่ไมมีเอกสารใดเลยสวนพื้นที่ที่
มี น.ส. 3 ก และ สค. 1 นั้นมีจํานวนนอยมาก87

ปญหาที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินหรือไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนปญหาที่ดินทํากินที่เกิด
ข้ึนในคุมหนองลุมพุก บานหนองแวง ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ถึงรอยละ 
60.41 เนื่องจากที่ดินอยูในเขตปาทําเลเลี้ยงสัตว จึงไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน บางครอบครัวยังไมได
รับการโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองจากบิดา – มารดา88 การสํารวจการถือครองที่ดินและเอกสารสิทธิ์
ของหมูบานหนองแวง เมื่อป 2526 พบวา ครัวเรือนที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส. 3 มีจํานวน 19 

                                                 
85 สถาพร ทักษาติพงศ, “ทัศนคติของชาวนาไทยที่มีตอความเสี่ยง ศึกษาเฉพาะกรณี : ในเขต

อําเภอหวยทับทันและอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ,” 48.
86 สุลิต สายะสิทธิเดช, “การดําเนินงานกลุมสตรีออมทรัพยเพื่อพัฒนาบานมะลูจรุง ตําบลอูโลก 

อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร” (สารนิพนธประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัคร สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 12.

87 บัญชร  แกวสอง และ สุวิทย ธีรศาศวัต,  รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ , 
72.

88 อติชาต  อุณหะเลขกะ, “การทําสวนผักกาดของหมูบานหนองแวง ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย,” 20.
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ครัวเรือน อีก  29 ครัวเรือน ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การครอบครองที่ดิน มีขนาดตั้งแต 5 ไร จนถึง 
30 ไรข้ึนไป และไมมีที่ดินจํานวน 3 ครัวเรือน89

ปญหาเรื่องราคา
การเปลี่ยนแปลงการผลิตจากการผลิตเพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อขาย ทําใหราคาผล

ผลิตมีความไมแนนอนข้ึนอยูกับกลไกตลาด นอกจากนี้ยังประสบปญหาเสียเอารัดเอาเปรียบจาก
พอคาคนกลาง และยังตองลงทุนซื้อปจจัยการผลิตในราคาที่แพงข้ึน เชน กรณีชาวบานบานพลวง 
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ประสบปญหาปุยราคาแพง ผลผลิตตอไรต่ํา และยังขายขาวเปลือก
ไดในราคาต่ํา90

กรณีชาวบานดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ทํานาเปนอาชีพหลัก นอกจากนี้ยังปลูก
พืชไรอีกดวย บางรายที่มีรถยนตจะนําผลผลิตที่ไดนําไปขายที่อําเภอสังขะ บางครั้งพอคาคนกลาง
จะเขามารับซื้อผลผลิตในหมูบานชาวบานไมไดรับความเปนธรรมในดานราคา เนื่องจากพอคา   
คนกลางการโกงตาชั่ง รายไดในแตละปจากการขายผลผลิตนั้นขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ     
บางปหากฝนตกตามฤดูกาลผลผลิตจะไดมาก แตที่ไหนที่ฝนตกนอยหรือมากเกินไป ก็จะทําให
ประสบกับภาวะความแหงแลงและภาวะน้ําทวมเชนเดียวกัน พืชไรที่ปลูก คือ มันสําปะหลัง ปอ 
แตงโม สวนการทํานาขาว จะทําทั้งนาดําและนาหวาน ซึ่งผลผลิตที่ไดนั้นข้ึนอยูกับสภาพดินฟา
อากาศ และราคาของขาวในแตละปก็ข้ึนอยูกับปริมาณของผลผลิตที่ชาวบานในแตละป ถาปไหน
ขาวอุดมสมบูรณราคาก็จะตกต่ําลง91

ปญหาสิ่งแวดลอม
จากการเพิ่มข้ึนของประชากร และการขยายพื้นที่เพาะปลูกทําใหมีการบุกรุกพื้นที่ปา

มากขึ้น กรณีบานทามวง ตําบลทามวง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย  ที่ตั้งหมูบานอยูทางทิศใตของ
แมน้ํามูล ในอดีตสภาพปาไม มีตนไมอยูหนาแนน เชน เต็ง รัง ประดู มะคา ยาง เปนตน สัตวปา
อาศัยอยูมาก เชน ชาง หมูปา กระตายปา ลิง ชะนี เปนตน เมื่อตนไมถูกตัดโคนลงเพื่อนํามาปลูก

                                                 
89 เร่ืองเดียวกัน, 19.
90 สุเมธ คงสวัสดิ์, “ความเชื่อของชาวบานพลวง ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร,” 24.
91 ประไพ เจริงบุญ, “การผสมผสานวัฒนธรรมชาวไทย – ลาว ชาวไทย – เขมร ในพิธีมงก็วลจองได 

บานดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร,” 31.
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สรางบานเรือน และใชเปนที่ทํากินทําใหตนไมลดลง ปจจุบันบริเวณปาเหลานี้กลายเปนทุงนา 
เนื่องจากถูกชาวบานถากถางเปนที่ทํากิน92

ในบางพื้นที่ ปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น เกิดจากการสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจของ
รัฐ เชน ปญหาจากการปลูกปายูคาลิปตัส กรณีหมูบานตากลาง ป พ.ศ. 2524 – 2525 ผูวาราชการ
จังหวัดคือนายฉลอง กัลยาณมิตร ไดสนับสนุนใหปลูกตนยูคาลิปตัสตลอดสองขางถนน ได
โฆษณาและสงเสริมใหชาวบานเห็นถึงผลดีตางๆ วาเปนตนไมที่โตเร็ว และเปนพืชที่ทั้งวัว  ควาย 
และชางไมกินเปนอาหาร ระยะหลังเกิดผลเสียจากการปลูกยูคาลิปตัสข้ึน ชาวบานไดตระหนักถึง
ปญหาดังกลาวจึงเห็นสมควรใหปลูกตนไมอ่ืนแทนตนยูคาลิปตัส93

ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 2540
วิกฤตเศรษฐกิจ ป 2540  ไดสงกระทบตอเศรษฐกิจเปนอยางมาก อัตราการเจริญเติบ

โตทางเศรษฐกิจติดลบรอยละ 0.4 การผลิตเกือบทุกสาขาลดลงหรือไมขยายตัว ธุรกิจจํานวนมาก
ตองปดกิจการและเลิกจางงาน การใชจายในประเทศลดลง สถาบันการเงินมีปญหาหนี้ดอยคุณ
ภาพ และขาดสภาพคลองรุนแรงจนบางแหงถูกสั่งปดกิจการ นักลงทุนและเจาหนี้ตางประเทศขาด
ความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจไทย ภาคเอกชนประสบปญหาการชําระหนี้และการตออายุหนี้ตาง
ประเทศ94

แมวิกฤตครั้งนี้จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แตภาคเกษตรกรรมดู
เหมือนจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตนี้นอยที่สุด เห็นไดจาก ผลของการลดลงของคาเงินบาทตอ
ภาคเกษตรกรรมของไทย ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันสงออกสินคาเกษตรและสินคา
เกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเปนแบบลอยตัว และคาเงิน
บาทมีแนวโนมออนตัวลงตามลําดับ ทําใหการสงออกสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปที่ลดลง
ในชวงครึ่งแรกของป 2540 กระเตื้องขึ้นในชวงครึ่งหลัง โดยเฉพาะขาวเพิ่มข้ึนรอยละ 66.4 เทียบ
กับที่ลดลงรอยละ 6.7 ในชวงครึ่งแรก

                                                 
92 รัตนา กิ่งแกว, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุเขมร 

ศึกษาเฉพาะกรณีบานทามวง ตําบลทามวง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย,” 28.
93 รักษพล สกุลวัฒนา, “คนเลี้ยงชางชาวไทยกวยจังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขามานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538), 70.
94 “ภาวะเศรษฐกิจ ป 2540,”  ใน  รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2540, 3,  ธนาคารแหงประเทศ

ไทย,กรุงเทพมหานคร : ธนาคารแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.
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นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตร
ประกอบกับตนทุนการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปของไทยยังต่ํากวาผูผลิตรายอื่นซึ่งสวนใหญเปน
ประเทศพัฒนา จะชวยใหผูสงออกของไทยสามารถรักษาตลาดของตนเองไดในระยะยาว นอกจาก
นี้ยังเปนภาคการผลิตที่รองรับแรงงานที่ถูกเลิกจางใหกลับสูภาคเกษตรกรรมอีกครั้ง ภายหลังจาก
วิกฤตเศรษฐกิจคร้ังนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการเกษตรและภาคการผลิตอ่ืนโดยเฉพาะการ
เนนวิถีผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรม อยางไรก็ตาม ยังตองศึกษาถึงผลกระทบ
จากวิกฤตเศรษฐกิจวาสงผลตอเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมลุมน้ํามูลตอนกลางอยางไร

การเปลี่ยนแปลงวิถีผลิตในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง เนน 3 จังหวัด สงผลตอการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางการผลิต และโครงสรางทางสังคมเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง ชี้วัดไดจาก
รายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ดังที่กลาวไวขางตน
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บทที่ 6

บทสรุป

งานศึกษาครั้งนี้ ตองการตอบคําถามที่วา ภายหลังจากที่เกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง
เนน 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษไดเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตขาว ตั้งแต พ.ศ. 2500 
เปนตนมา เศรษฐกิจพื้นถิ่นลุมน้ํามูลตอนกลางมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร จุดประสงคของการ
ศึกษา คือ เพื่อศึกษาปจจัยภายในภายนอกที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม
ในลุมน้ํามูลตอนกลาง และ เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตขาวที่เกิด
ข้ึนในลุมน้ํามูลตอนกลาง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และระบบนิเวศน

ประเด็นศึกษาเศรษฐกิจพื้นถิ่นลุมน้ํามูลตอนกลาง ในป พ.ศ. 2500 เนน 3 จังหวัดที่
ศึกษา มีจุดประสงคเพื่อศึกษาวาลักษณะทางภูมิศาสตรของลุมน้ํามูลตอนกลาง และวัฒนธรรม
เฉพาะของกลุมคน ทําใหวิถีการผลิตของคนพื้นถิ่นมีลักษณะใด ผลการศึกษาพบวา การปลูกขาว
เจาเปนวัฒนธรรมการผลิตในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร 
และศรีสะเกษ  การผลิตขาวเจาจึงเปนเศรษฐกิจพื้นถิ่นที่สําคัญ ขาวไมเพียงใชบริโภคภายในพื้น
ถิ่นลุมน้ํามูลตอนกลางแตผลผลิตที่เหลือยังใชแลกเปลี่ยนและขายกันบาง การผลิตเพื่อขาย        
ดังกลาวใชวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่ไมไดพึ่งพิงเทคโนโลยีการผลิต สวนที่จะนําขายตองเหลือจาก
การบริโภคเสียกอน การปลูกขาวเจาจึงปลูกเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงทางการบริโภคภายใน
ทองถิ่นและในบางครั้ง สวนที่เหลือก็จะสงขายตลาด กอน พ.ศ. 2500 สภาพของเศรษฐกิจพื้นถิ่น
ในลุมน้ํามูลตอนกลาง ไมไดเปนระบบที่หยุดนิ่งแตมีความเคลื่อนไหวและมีสวนสัมพันธกับระบบ
เศรษฐกิจของสวนกลาง และดวยความสําคัญของพื้นที่ที่ผลิตขาวเจาทําใหลุมน้ํามูลตอนกลางมี
พื้นฐานการผลิตที่สอดคลองกับเปาหมายของแผนพัฒนาฯของประเทศ ในระยะเวลาที่มีเปาหมาย
การผลิตเพื่อสงออก

ประเด็นศึกษาทุนกับการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตลุมน้ํามูลตอนกลาง มีขอบเขตเวลา
ตั้งแต พ.ศ. 2500 – 2524 ความสําคัญของชวงเวลาตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา มีการเปลี่ยน
แปลงโครงสรางนโยบายที่สําคัญ คือ รัฐไดนําแผนพัฒนาฯ ใชเปนกรอบกําหนดการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานลวงหนา โดยแผนพัฒนาฯ 
ฉบับแรก แบงเปน 2 ชวง คือ พ.ศ. 2504 – 2506 และ 2507 – 2509 และฉบับตอมา มีระยะเวลา  
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5 ป จุดรวมที่สําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 4 คือ การเนนการขยายการเพิ่มผลผลิตเพื่อใหมี
รายไดเขาประเทศ แตสถานการณภายในประเทศที่เกิดวิกฤตในพื้นที่ชนบท คือ การขยายตัวของ
ลัทธิคอมมิวนิสม ทําใหโครงการตามแผนพัฒนาฯ เนนไปที่พื้นที่ชนบทเปนสําคัญ โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และงบประมาณอุดหนุนทั้งในสวนของแผนพัฒนาฯ และโครงการตางๆที่ลง
สูชนบท ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา นโยบายตามแผน
พัฒนาฯ และโครงการพัฒนาชนบท สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตภาคเกษตรกรรม คือ 
ประการแรก จากนโยบายดังกลาวทําใหเปาหมายการผลิตขาวของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง
เปล่ียนไป จากการผลิตเพื่อบริโภคเปนการผลิตเพื่อขาย ทําใหเกษตรกรบางสวนที่เปล่ียนการผลิต
เพื่อขายจําเปนตองเพิ่มผลผลิตใหไดมาก วิธีการคือลงทุนปจจัยการผลิต ทั้งนี้ไดใชทุนที่ไดจากการ
ลงทุนสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐ  ทุนจากโครงการพัฒนาชนบทตางๆ ทุนจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ซึ่งเปนแหลงสินเชื่อเพื่อการเกษตร

ประการที่สอง ผลจากนโยบายดังกลาวทําใหเกิดพัฒนาการของกลุมทุนที่ไดรับผล
ประโยชนจากนโยบายของรัฐ  รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับขาว เชน กลุมธุรกิจการเกษตร ประเภทธุรกิจ
โรงสี ธุรกิจนําเขาเครื่องจักร ธุรกิจปจจัยการผลิต  กลุมนายทุนนี้เปนอีกแหลงทุนเพื่อการผลิต ทั้ง
รูปแบบการใหเงินกูและใหเชื่อปจจัยการผลิต

เมื่อเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลางในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ศึกษา ไดเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต
ขาวทําใหเกษตรกรตองลงทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น และพึ่งพิงปจจัยการผลิตจากภายนอก ในขณะ
เดียวกัน  การที่  “ขาวเจา ” มีฐานะเปน “พืชเศรษฐกิจ” เชนเดียวกับ พืชไร เชน ปอ มันสําปะหลัง  
ทําใหผลผลิตขาวถูกดึงเขาไปสัมพันธกับตลาดภายนอก ราคาขาวขึ้นอยูกับกลไกตลาด จะเห็นได
วาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในภาคเกษตรกรรมลุมน้ํามูลตอนกลางไดสัมพันธกับภายนอกทั้ง
ในดานเงินทุนและกลไกตลาด อยางไรก็ตาม ผลของการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตขาวเพื่อขายทํา
ใหการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึน กอปรกับปจจัยการเพิ่มข้ึนของประชาการทําใหพื้นที่ทําการ
เกษตรของครัวเรือนที่ปลอยทิ้งไว ไดนํามาใชในการเพาะปลูก จนในที่สุด เกิดปญหาดินเสื่อมคุณ
ภาพและไมสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกไดอีก สงผลใหรัฐมีนโยบายปรับโครงสรางการผลิตภาค
เกษตรกรรมขึ้น

ประเด็นศึกษา ตลาดกับการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูล
ตอนกลาง เปนแนวนโยบายรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 – 7 ที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตดวยวิธีเพิ่มผลผลิตตอไรแทนการขยายพื้นที่เพาะปลูก ทั้งนี้เพื่อแกปญหาที่ดินที่ใหผลผลิตต่ํา 
และปญหากาขาดแคลนที่ดินทํากินของเกษตรกร
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โดยรัฐไดปรับโครงสรางการใชที่ดิน ดวยการจัดสรรที่ดินของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของให
แกครัวเรือนเกษตรกร นอกจากนี้ยังไดนําพื้นที่ที่ทําการเกษตรไมไดผลมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มพื้นที่
ผลิต นอกจากจะจัดสรรที่ดินทํากินเพิ่มแลว รัฐยังไดหาปจจัยการผลิตแกเกษตรกร โดยผานสินเชื่อ
เพื่อการเกษตรของธกส. ทั้งในรูปแบบสินเชื่อเงินสดและสินเชื่อในรูปแบบวัสดุอุปกรณ เพื่อเพิ่มผล
ผลิตตอไรใหสูงขึ้น

นอกจากนี้ จากปญหาแรงงานทั้งแรงงานที่รอฤดูการผลิต และกําลังแรงงานที่เพิ่มข้ึน
จากการเพิ่มของประชากร รัฐไดแกไขโดยใหกระจายรายไดลงภาคชนบท สงเสริมการขยาย        
อุตสาหกรรมไปยังภูมิภาค และอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อปองกันการอพยพแรงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
และชวยเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและเพิ่มรายไดแกเกษตรกร

และประการสําคัญ คือ การปรับโครงสรางการตลาด โดยรัฐพิจารณาถึงปญหาดาน
ตลาดที่เกิดขึ้น คือ การที่ราคาขาวถูกกําหนดโดยกลไกตลาด ทําใหราคาขาวมีความผันผวนไมแน
นอน ข้ึนอยูกับสถานการณตลาดโลก สวนวิถีการคาขาวภายในประเทศ เกษตรกรถูกพอคาคน
กลางเอารัดเอาเปรียบ ทําใหขายขาวไดราคาที่ต่ํากวาที่เปนจริง ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดจากตัวเกษตรกร
ที่ขาดการรวมกลุมภายในเกษตรกรทําใหไมมีอํานาจตอรอง ถึงแมรัฐจะเห็นปญหาที่เกิดขึ้นแตดวย
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี รัฐจึงไมสามารถเขาแทรกแซงตลาดไดอยางเต็มที่ แตรัฐก็มี
นโยบายและมาตรการเพื่อชวยยกระดับราคาสินคาเกษตร รวมถึงขาวใหสูงขึ้น

นอกจากมาตรการดังกลาวแลว รัฐยังมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยเขาไปแนะนําให
ความรูเรื่องตวงชั่ง และเผยแพรขอมูลราคาสินคาใหเกษตรกรไดรับรูเพื่อปองกันการเอาเปรียบจาก
พอคาคนกลาง รวมถึงการสนับสนุนใหตั้งตลาดกลางในทองถิ่นขึ้น อีกทั้งสนับสนุนการรวมกลุม
ของเกษตรกรเพื่อเพิ่มอํานาจของเกษตรกรและเพื่อชวยเหลือในดานปจจัยการผลิตภายในกลุม 
การปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรกรรมลงสูพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางเนน 3 จังหวัดที่ศึกษา 
ผานแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเปนเครื่องมือของแผนพัฒนาชนบทในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 – 7 ทําให
การปรับโครงสรางการผลิตไดสัมพันธกับรายไดของประชากรอยางชัดเจนขึ้น นอกจากการปรับ
นโยบายของภาครัฐแลว องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ก็มีบทบาทในการสงเสริมการปรับโครง
สรางการผลิตดวยเชนกัน

ผลของการปรับโครงสรางการผลิต ทําใหเกษตรกรยังคงพึ่งพิงปจจัยการผลิตจากภาย
นอกเปนสําคัญ และจากขอจํากัดทางภูมิศาสตรของลุมน้ํามูลตอนกลาง การผลิตขาวจึงอาศัยน้ํา
ฝนจากธรรมชาติเปนหลัก ทําใหเกษตรกรตองเพิ่มตนทุนในการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตเพื่อตอบสนองตอตลาดทางเลือก ซึ่งเปนลักษณะการ
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ผลิตเพื่อขาย ตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง อยางไรก็ตาม  เกษตรบางสวนที่
เห็นปญหาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต ที่สงผลกระทบตอวัฒนธรรม สังคม และ ระบบนิเวศน
ในลุมน้ํามูลตอนกลาง ไดหันกลับไปทําการผลิตแบบดั้งเดิมลดการพึ่งพิงปจจัยการผลิตจากภาย
นอก ดังนั้น ภายในกลุมเกษตรกรในลุมน้ํามูลตอนกลางก็มีการปรับรูปแบบการผลิตขาวที่หลาก
หลาย และเปนแนวโนมของลักษณะการผลิตขาวในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางในเวลาตอมา

ประเด็นศึกษารายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลุมน้ํามูลตอนกลาง เปนการศึกษา
ผลจากการเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อขาย โดยไดเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต ทําใหเกษตรกรพึ่งพา
ปจจัยการผลิตจากภายนอก โดยมีทุน มีกลไกตลาดเขามาในกระบวนการผลิตเพื่อขาย และการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตดังกลาวทําใหเกิดความแตกตางระหวางรายไดและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง ใน 3 จังหวัดที่ศึกษา

ผลการศึกษาทําใหทราบวา จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตเพื่อขายทําใหเกษตรกรมี
รายไดไมแนนอนทั้งนี้ข้ึนอยูกับกลไกตลาด สงผลใหตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการเปนหนี้สินที่เกิดจาก
การลงทุนทําการผลิต

ดังนั้น จากการศึกษาครั้งนี้ จึงเห็นปจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผลกระทบตอ
การผลิตขาวในลุมน้ํามูลตอนกลาง ดังที่ไดกลาวไวขางตน

บทสงทาย
ขอสมมติฐานของงานศึกษาครั้งนี้ คือ การพัฒนาดานเกษตรกรรมของรัฐ ตั้งแตป พ.ศ. 

2500  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีผลิตในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางอยางรวดเร็ว ทําใหโครงสราง
การผลิตเปลี่ยนไปเพื่อขาย สงผลใหวิถีชีวิตทางการเกษตรของคนในพื้นที่มีการปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น  ในการหาคําตอบจากสมมติฐาน คือ ข้ันตอนของการศึกษางานวิทยานิพนธ
คร้ังนี้  สวนที่ผูศึกษาระลึกไวเสมอ คือ งานศึกษาครั้งนี้เปนงานศึกษาทางประวัติศาสตร ที่ใหความ
สําคัญกับเวลา พื้นที่ (Time and Space) และคน ส่ิงที่ถามตัวเองเสมอ คือ ทําอยางไร ที่จะใหเห็น
ความเชื่อมโยงของวิถีชีวิตของคนในลุมน้ํามูลตอนกลาง ระยะเวลาตั้งแต กอน พ.ศ. 2500 และ
หลัง พ.ศ. 2500 เพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตแบบยังชีพ เปล่ียนเปนวิถีการผลิตเพื่อ
ขาย ในระยะหลัง  และ ทําอยางไร ที่จะไมใหงานใหความสําคัญในระดับนโยบาย หรือ ระดับพื้นที่ 
อยางใดอยางหนึ่งเกินไป  ดังนั้น การจัดการกับขอมูลจึงเปนสวนสําคัญของการศึกษา ทั้งนี้สวน
หนึ่งการไดพูดคุยกับอาจารยที่ปรึกษา รวมถึงผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีประสบการณในการวิจัยจาก
สาขาวิชาอื่นๆ โดยเฉพาะผูที่เคยไดลงพื้นที่มากอน จะชวยใหไดมุมมองจากหลากหลายขึ้น
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การศึกษาทางประวัติศาสตรเปนการศึกษาจากเอกสารเปนหลัก ผูศึกษาเนนไปที่หลัก
ฐานประเภทเอกสาร ขอมูลที่ไดแบงเปน 2 สวน คือ ขอมูลของสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนขอมูล
สถิติ นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมและโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งระดับประเทศ และระดับจังหวัด 
และขอมูลระดับหมูบาน ใน 3 จังหวัดที่ศึกษา (ดูวิธีการศึกษา ในบทที่ 1)

งานวิทยานิพนธฉบับนี้ถือเปนงานศึกษาประวัติศาสตรรวมสมัย ซึ่งมีขอไดเปรียบงาน
ศึกษาประวัติศาสตรในแงของขอมูลที่จะนํามาใชมีหลากหลาย  แตจากขอไดเปรียบนี้ทําใหตอง
ระวังการนําขอมูลมาใชเนื่องจากเอกสารที่ใชบางสวนนํามาจากการศึกษาของสาขาอื่น กอนนํามา
ใชควรจะเขาใจธรรมชาติของขอมูลตางๆ และวิธีการของสาขาวิชานั้นๆ สวนขั้นตอนการเขียน เปน
ไปตามแนวทางประวัติศาสตร คือ การเขียนพรรณนาวิเคราะห แตจะเพิ่มเติมในการแสดงขอมูล
สถิติตัวเลข ในรูปตาราง แผนภูมิ เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม ที่มีสวน
ของรายได ราคา ตนทุนการผลิต เขามาเกี่ยวของ ใหชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจจะตางจากงานศึกษาประวัติ
ศาสตรโดยทั่วไป ที่จะเนนการพรรณนาวิเคราะหเปนสําคัญ

การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการพยายามหาคําตอบตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยศึกษาตาม
แนวทางประวัติศาสตร เนนการเชื่อมโยงขอมูลระดับภาพรวมและระดับหมูบานเขาดวยกัน และ 
ไดนําขอมูลที่หลากหลายมาใชเปนหลักฐานอางอิงในการศึกษามากขึ้น อยางไรก็ ตามการศึกษา
คร้ังนี้ ยังมีสวนที่นาจะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในลุม
น้ํามูลตอนกลางไดชัดเจนขึ้น

ประเด็นศึกษาที่ยังขาด ประเด็นแรก งานศึกษาชิ้นนี้เปนการศึกษาที่ใชพื้นที่จังหวัดเปน
หลัก การนําขอมูลมาใชจึงเปนขอมูลภายในระดับจังหวัดเปนสําคัญ ทําใหไมไดเนนพื้นที่ผลิตขาว
หอมมะลิที่สําคัญของประเทศ คือ ทุงกุลารองไห ซึ่งมีเพียงบางพื้นที่ที่อยูใน  3 จังหวัดที่ศึกษา คือ 
อําเภอทาตูม อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร และอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนั้น
เปนพื้นที่ของจังหวัดรอยเอ็ด ยโสธร และมหาสารคาม ผูที่สนใจสามารถใชวิธีการศึกษาตามแบบ
อยางวิทยานิพนธฉบับนี้แตเนนเฉพาะพื้นที่ทุงกุลารองไห จะทําใหเห็นพัฒนาการของการเปลี่ยน
แปลงพื้นที่การผลิตขาวที่สําคัญของประเทศอีกแหลงหนึ่งที่สําคัญ อีกทั้งขอบเขตของการศึกษาจะ
ชัดเจนมากขึ้น เพราะเปนหนวยของระบบนิเวศนเฉพาะที่มีพัฒนาการของชุมชนมาเปนเวลานาน 
และมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังไมมีปญหาเรื่องขอมูลเนื่องจากมี
หนวยงานราชการ โดยเฉพาะสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดลงพื้นที่ทําการเก็บขอมูลอยาง    
ตอเนื่อง อีกทั้งหนวยงานขององคกรพัฒนาเอกชน ที่ตั้งอยูในพื้นที่ทุงกุลารองไห จังหวัดรอยเอ็ด
(GRID)ก็มีขอมูลระดับพื้นที่ใหบริการเชนกัน การศึกษาเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมเนนไปที่การ
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ผลิตขาวพื้นที่ทุงกุลารองไหซึ่งเปนสวนหนึ่งของลุมน้ํามูลตอนกลางจะชวยเติมเต็มเศรษฐกิจภาค
เกษตรกรรมในลุมน้ํามูลตอนกลางใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ประเด็นศึกษาถัดไป คือ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมหลัง พ.ศ. 2540 
ซึ่งเปนชวงการเปลี่ยนแปลงการผลิตขาวในลุมน้ํามูลตอนกลาง เนน 3 จังหวัดที่ศึกษา อีกระยะ
หนึ่งที่สําคัญ ทั้งการปรับตัวจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  สวนหนึ่งที่สําคัญ คือ การรองรับแรงงานที่
ถูกเลิกจางกลับสูภาคเกษตรกรรม ขอสังเกต คือ แรงงานเหลานั้นเปนแรงงานสวนที่อพยพจากภาค
เกษตรกรรมไปสูภาคการผลิตอื่นในชวงเวลาตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา และการอพยพแรงงาน
เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในการผลิต ทําใหมีการปรับเปลี่ยนการนําเครื่องทุน
แรงมาใชในภาคเกษตร และเปนที่มาของการจางแรงงานในขั้นตอนการผลิตขาวขึ้นในลุมน้ํามูล
ตอนกลาง และ จากคาจางแรงงานในทุกกระบวนการผลิตที่สูงขึ้นทําใหเกษตรกรในลุมน้ํามูลตอน
กลางตองปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกขาวจากนาดําเปนนาหวานเพื่อลดตนทุนการผลิตในสวนของการ
จางแรงงานลง  ประเด็นที่นาจะศึกษาตอไป คือ แรงงานเหลานี้ไดเขาสูภาคเกษตรกรรมมากนอย
เพียงใด และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการผลิตในลุมน้ํามูลตอนกลางหรือไมอยางไร

นอกจากนี้ การพิจารณานโยบายพัฒนาเกษตรกรรมของรัฐบาลหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 
นับแต สมัยชวน หลีกภัย  สมัย พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีความนาสนใจที่จะพิจารณาวา
นโยบายพัฒนาเกษตรกรรมในแตละรัฐบาลไดมีสวนชวยเหลือเกษตรกรอยางไรบาง ขอสังเกต คือ 
นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ทั้งโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  โครงการกองทุน 
หมูบาน  โครงการพักชําระหนี้เกษตรกร ลวนเปนโครงการที่เนนการกระจายรายไดสูเกษตรกร และ
อยูบนพื้นฐานวิถีชีวิตเดิมของลุมน้ํามูลตอนกลางและเปนโครงการที่เคยทํามาแลวในรัฐบาลสมัย
กอน กลาวคือ เดิมวิถีเศรษฐกิจพื้นถิ่นลุมน้ํามูลตอนกลาง แตละพื้นที่ก็มีการผลิตสินคาที่แตกตาง
กัน และตางก็นําผลผลิตที่ไดไปใชแลกเปลี่ยนกับพื้นที่อ่ืนๆ (ดูรายละเอียดในบทที่ 2) สวนโครงการ
กองทุนหมูบาน เปนอีกลักษณะของโครงการกระจายรายไดใหแกเกษตรกร โดยครั้งนี้ไดจัดสรรเงิน
ทุนใหแตละหมูบานๆ 1,000,000 บาท เพื่อใหชาวบานไดกูยืมเพื่อการลงทุนในการผลิต เปนการ
กระจายทุนแบบใหเปลาแกชาวบาน  สวนโครงการพักหนี้ใหแกเกษตรกร การใหสินเชื่อของ ธกส. 
ในระยะ พ.ศ. 2518 ก็เร่ิมใหมีสินเชื่อเพื่อพักหนี้แกเกษตรกรเชนกัน จึงนาสนใจวา โครงการเหลานี้
ไดใหประโยชนอะไรแกเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง และผลของโครงการประสบความ
สําเร็จหรือไม

อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของการวิเคราะหเหตุการณทางประวัติศาสตรในชวงเวลาหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจนี้ อาจจะตองใชเวลาในการจัดการกับขอมูลและรวบรวมขอมูลระยะเวลาหนึ่ง เพื่อ
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ใหการวิเคราะหเกิดการเชื่อมโยงปจจัยตางๆไดอยางชัดเจน ทั้งนี้จากตัวอยางการศึกษาถึง
กระบวนการวางนโยบายแผนพัฒนาฯเศรษฐกิจของประเทศไทยไดใชเวลาหลังจากมีแผนพัฒนาฯ
ไปหลายฉบับ1 กระนั้นก็ตาม หากไดทําการศึกษาในประเด็นดังกลาวเพิ่มจะชวยเติมเต็มภาพการ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง หลัง พ.ศ. 2540 ใหสมบูรณข้ึน

                                                 
1 งานศึกษาที่ไดวิเคราะหถึงผลจากการนโยบายการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาเกษตรกรรมและภาคชนบท ไดแก รังสรรค  ธนะพรพันธ,  กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย : บทวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 , พิมพคร้ังที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพผูจัดการ, 2539) ; อภิชัย  พันธเสน, พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค ตอนที่ 1 
แนวคิด ทฤษฎี และภาพรวมของการพัฒนา, พิมพครั้งที่  2 (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, 2541) ; 
พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค ตอนที่ 3 ความหวัง ทางออก และทางเลือกใหม (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
ภูมิปญญา, 2539) ; ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, พิมพครั้งที่ 2 
(เชียงใหม : ซิลคเวอรมบุคส, 2542) ; ในวอลเดน  เบลโล  เชียร คันนิงแฮม ลี เค็ง ปอห, โศกนาฎกรรมสยาม :
การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม, พิมพค รั้ง ที่ 2 ,  แปลโดย สุรนุช ธงศิลา ,                   
( กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542).
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สํานกังานเศรษฐกจิการเกษต , 2527.

_________. การคาดประมาณแนวโนมจํานวนประชากร – แรงงานในการเกษตรและนอกการเกษตรของ
ไทย ป 2525 – 2529. กรุงเทพมหานคร :  สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2527.

_________. การคาดประมาณแนวโนมจํานวนประชากร – แรงงานในการเกษตรและนอกการเกษตรของ
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สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2528.
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_________.  การศกึษาความตองการโคและกระบอื. กรุงเทพมหานคร :  สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร,
2529.

__________ รายงานผลการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของเกษตรกรผูปลูกหอมแดงและการตลาด
หอมแดง  จ. ศรีสะเกษ  ปเพาะปลกู  2526 / 27. กรุงเทพมหานคร :  สํานกังานเศรษฐกจิการ
เกษตร, ม.ป.ป.

_________.  ตนทนุการผลติขาวนาป ปเพาะปลกู 2521 / 22. กรุงเทพมหานคร :  สํานกังานเศรษฐกจิการ
เกษตร, 2523.

_________.  ตนทนุการผลติขาวนาป ปเพาะปลกู 2527 / 28. กรุงเทพมหานคร : สํานกังานเศรษฐกจิการ
เกษตร, 2529.

_________.  ตนทนุการผลติขาวนาป ปเพาะปลกู 2530/ 31. กรุงเทพมหานคร : สํานกังานเศรษฐกจิการ
เกษตร, 2531.

_________.  ตนทนุการผลติขาวนาป ปเพาะปลกู 2534 / 35. กรุงเทพมหานคร :  สํานกังานเศรษฐกจิการ
เกษตร, 2538.

_________.  ตนทนุการผลติขาวนาป ปเพาะปลกู 2537 / 38. กรุงเทพมหานคร :  สํานกังานเศรษฐกจิการ
เกษตร, 2539.

_________. การถอืครองทีด่นิเพือ่การเกษตรของประเทศไทย ป 2534. กรุงเทพมหานคร : ศนูยสถติกิาร
เกษตร,  2537.
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. การใชทีด่นิเพือ่การเกษตรของประเทศ
ไทย ป 2534. กรุงเทพมหานคร : ศนูยสถติกิารเกษตร,  2537.

_________.  สถติกิารเกษตรของประเทศไทย  ปเพาะปลกู 2519 / 20. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ท., ม.ป.ป.

_________.  สถติกิารเกษตรของประเทศไทย  ปเพาะปลกู 2521 / 22. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ป.

_________.  สถติกิารเกษตรของประเทศไทย  ปเพาะปลกู 2525/ 26. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ป.

_________.  สถติกิารเกษตรของประเทศไทย  ปเพาะปลกู 2528 / 29. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ป.

_________.  สถติกิารเกษตรของประเทศไทย  ปเพาะปลกู 2529 / 30. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ป.

_________.  สถติกิารเกษตรของประเทศไทย  ปเพาะปลกู 2531 / 32. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ป.

_________.  สถติกิารเกษตรของประเทศไทย  ปเพาะปลกู 2532 / 2533. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ป.

_________. สถติกิารเกษตรของประเทศไทย  ปเพาะปลกู 2533 / 34. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ป.

_________.  สถติกิารเกษตรของประเทศไทย  ปเพาะปลกู 2537 / 38. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ป.

_________.  สถติกิารเกษตรของประเทศไทย  ปเพาะปลกู 2540 / 41. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ป.

_________.  สถติกิารเกษตรของประเทศไทย  ปเพาะปลกู 2541 / 42. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ป.

_________. รายงานผลการสาํรวจขาวนาป ปเพาะปลกู 2536 / 37 รายอาํเภอ. กรุงเทพมหานคร : สํานกั
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งานเศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ป.
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บรีุรัมย, 2533.
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กระทรวงพาณชิย. ขอมลูการตลาดจงัหวดัสริุนทร ประจาํป พ.ศ. 2532. สุรินทร : สํานกังานพาณชิย
จงัหวดัสริุนทร, 2533.

_________. ขอมลูการตลาดจงัหวดัสริุนทร ประจาํป พ.ศ. 2533. สุรินทร : สํานกังานพาณชิยจงัหวดั
สุรินทร, 2534.

_________. ขอมลูการตลาดจงัหวดัสริุนทร ประจาํป พ.ศ. 2534. สุรินทร : สํานกังานพาณชิยจงัหวดั
สุรินทร, 2535.

_________. ขอมลูการตลาดจงัหวดัสริุนทร ประจําป พ.ศ. 2535. สุรินทร : สํานกังานพาณชิยจงัหวดั
สุรินทร, 2536.
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_________. ขอมลูการตลาดจงัหวดัศรสีะเกษ ประจําป พ.ศ. 2534. ศรีสะเกษ : สํานกังานพาณชิยจงัหวดั
ศรีสะเกษ, 2535.
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ศรีสะเกษ, 2538.
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วอลเดน เบลโล  เชยีร คนันงิแฮม และ ลี เคง็ ปอห.  โศกนาฏกรรมสยาม : การพฒันาและการแตกสลาย

ของสงัคมไทยสมยัใหม. แปลโดย สุรนชุ ธงศลิา. พมิพคร้ังที ่ 2. กรุงเทพมหานคร : มลูนธิิ
โกมลคมีทอง, 2542.

วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร เอกลกัษณและภูมปิญญา จงัหวดับรีุรัมย. กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุ ในคณะกรรมการอาํนวยการจดังาน
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ พระเจาอยูหวั, 2544.

วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร เอกลกัษณและภูมปิญญา จงัหวดัศรสีะเกษ. กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุ ในคณะกรรมการอาํนวยการจดังาน
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ พระเจาอยูหวั, 2544.

วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร เอกลกัษณและภูมปิญญา จงัหวดัสริุนทร. กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุ ในคณะกรรมการอาํนวยการจดังาน
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ พระเจาอยูหวั, 2542.

วนิติ ชนิสวุรรณ, สุเนตร โมงปรารถนา และ ณรงค ปญญา. “ขอมลูพืน้ฐานการผลติขาวหอมมะลใินพืน้ที่
ทุงกลุารองไห.” วารสารวจิยั ม.ข. 2,2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2540) : 93 - 100.

วไิล วงศสืบชาต ิ ดาราวรรณ  เจยีมเพิม่พนู และ มยรีุ นกยงูทอง.  ประชากรของประเทศไทย สถติใินชวง
25 ป (พ.ศ. 2511 – 2535).  กรุงเทพมหานคร : สถาบนัประชากรศาสตร     จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั, 2536.

_________.  พฒันาการของภาคเกษตรและผลกระทบตอชาวไรชาวนาไทยในชวงหลงัสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 
– พ.ศ. 2536. กรุงเทพมหานคร :สํานกัพมิพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2545.

 “สหบาลขาว บานทาสวาง : ประกนัการอดขาวของชาวบาน ผลงานหลวงพอนาน สุทธ ฺ สีโล.” สังคม
พฒันา 5 - 6 (2530) : 78 - 82.

สํานกังานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการขาว.รายงานประเมนิผลโครงการรบัจาํนาํขาวเปลอืกฤดู
การผลติขาวนาป 2529 / 2530. ม.ป.ท., ม.ป.ป.
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สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐการแหงชาติ. โครงการพฒันาการของรฐัสําหรบัประเทศไทย. ม.ป.ท., 
2503.

สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแหงชาต.ิ แผนพฒันาการเศรษฐกจิแหงชาต ิ ฉบบัที ่ 1 พ.ศ.2504 -
2506 - 2509.  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแหงชาต,ิ 2503.

_________. แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบับที ่2 (พ.ศ. 2510 - 2514).  กรุงเทพมหานคร 
: สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแหงชาต,ิ 2510.

_________. แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบับที ่3 (พ.ศ. 2515 - 2519).  กรุงเทพมหานคร 
: สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแหงชาต,ิ 2515.

_________ . รายงานผลการสาํรวจตนทนุการผลติขาวเปลอืก ป 2509 – 2510. ม.ป.ท., ม.ป.ป.
_________.  รายงานผลการสาํรวจตนทนุการผลติขาวเปลอืก ปเพาะปลกู 2516 / 17. ม.ป.ท., ม.ป.ป.
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต.ิ แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม

แหงชาต ิ ฉบับที ่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524).  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ 2520.

_________. แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบับที ่5 (พ.ศ. 2525 - 2529).  กรุงเทพมหานคร 
: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ, 2525.

_________. แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบับที ่6 (พ.ศ. 2530 - 2534).  กรุงเทพมหานคร 
: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ, 2530.

_________. แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบับที ่7 (พ.ศ. 2535 - 2539).  กรุงเทพมหานคร 
: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ, 2535.

_________. 5 ทศวรรษ  สภาพฒัน. กรุงเทพมหานคร : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาต ิ, 2543.

สํานกังานสถติแิหงชาต.ิ รายงานสาํมะโนเกษตร 2506 จงัหวดับรีุรัมย.  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ  ม.ป.ป.

_________.  รายงานสาํมะโนเกษตร 2506 จงัหวดัสริุนทร.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ
ม.ป.ป.

_________. รายงานสาํมะโนเกษตร 2506 จงัหวดัศรสีะเกษ.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาติ,
ม.ป.ป.

_________.  รายงานสาํมะโนเกษตร 2521 จงัหวดับรีุรัมย.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาติ,
ม.ป.ป.
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สํานกังานสถติแิหงชาต.ิ  รายงานสาํมะโนเกษตร 2521 จงัหวดัสริุนทร.  กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
สถติแิหงชาติ,  ม.ป.ป.

_________.  รายงานสาํมะโนเกษตร 2521 จงัหวดัศรสีะเกษ.  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาติ,
ม.ป.ป.

_________.  การสาํรวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร 2526 จงัหวดับรีุรัมย.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังาน
สถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________. การสาํรวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร 2526 จงัหวดัสริุนทร.  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________. การสาํรวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร 2526 จงัหวดัศรสีะเกษ.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังาน
สถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________.  สํามะโนการเกษตร 2536 จงัหวดับรีุรัมย.  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.
_________.  สํามะโนการเกษตร 2536 จงัหวดัสริุนทร.  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.
_________.  สํามะโนการเกษตร 2536 จงัหวดัศรสีะเกษ.  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.
_________. สมดุรายงานสถติริายภาค ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2530. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน

สถติแิหงชาติ, ม.ป.ป.
_________. สมดุรายงานสถติริายภาค ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2535. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน

สถติแิหงชาติ, ม.ป.ป.
_________. สมดุรายงานสถติจิงัหวดั ฉบับ พ.ศ. 2537 จงัหวดับรีุรัมย. กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ

แหงชาต,ิ ม.ป.ป.
_________. สมดุรายงานสถติจิงัหวดั ฉบับ พ.ศ. 2537 จงัหวดัสริุนทร. กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ

แหงชาต,ิ ม.ป.ป.
_________. สมดุรายงานสถติจิงัหวดั ฉบับ พ.ศ. 2537 จงัหวดัศรสีะเกษ. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน

สถติแิหงชาติ, ม.ป.ป.
_________. สมดุรายงานสถติจิงัหวดั ฉบับ พ.ศ. 2538 จงัหวดับรีุรัมย. กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ

แหงชาต,ิ ม.ป.ป.
_________. สมดุรายงานสถติจิงัหวดั ฉบับ พ.ศ. 2538 จงัหวดัสริุนทร. กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ

แหงชาต,ิ ม.ป.ป.
_________. สมดุรายงานสถติจิงัหวดั ฉบับ พ.ศ. 2538 จงัหวดัศรสีะเกษ. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน

สถติแิหงชาติ, ม.ป.ป.
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สํานกังานสถติแิหงชาต.ิ สมดุรายงานสถติจิงัหวดั ฉบบั พ.ศ. 2539 จงัหวดับรีุรัมย. กรุงเทพมหานคร :
สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________. สมดุรายงานสถติจิงัหวดั ฉบับ พ.ศ. 2539 จงัหวดัสริุนทร. กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________. สมดุรายงานสถติจิงัหวดั ฉบับ พ.ศ. 2539 จงัหวดัศรสีะเกษ. กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
สถติแิหงชาติ, ม.ป.ป.

_________. สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513 จงัหวดับรีุรัมย.  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________. สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513 จงัหวดัสริุนทร.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________.  สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513 จงัหวดัศรสีะเกษ.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________.  สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 จงัหวดับรีุรัมย.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________.  สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 จงัหวดัสริุนทร.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________.  สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 จงัหวดัศรสีะเกษ.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________. สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 จงัหวดับรีุรัมย.  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________.  สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 จงัหวดัสริุนทร.  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถิติ
แหงชาติ, ม.ป.ป.

_________.  สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 จงัหวดัศรสีะเกษ.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________.  สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 จงัหวดับรีุรัมย.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________.  สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 จงัหวดัสริุนทร.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติิ
แหงชาต,ิ ม.ป.ป.
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สํานกังานสถติแิหงชาต.ิ  สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 จงัหวดัศรสีะเกษ.  กรุงเทพมหานคร : 
สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.

_________. รายงานผลการเชงิวเิคราะหจากการสาํรวจขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัหมูบานในประเทศไทย พ.ศ. 
2512. กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ 2514.

                 .รายงานผลการสํารวจขอมูลระดับหมูบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2519. 
กรุงเทพมหานคร  : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ 2520.

_________. รายงานผลการสาํรวจขอมลูระดบัหมูบานทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2524. กรุงเทพมหานคร : 
สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ 2526.

_________. รายงานผลการสาํรวจขอมลูระดบัหมูบานทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2529. กรุงเทพมหานคร : 
สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ 2531.

_________. รายงานผลการสาํรวจขอมลูระดบัหมูบาน พ.ศ. 2534. กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหง
ชาต,ิ ม.ป.ป.

_________.  รายงานผลการสาํรวจขอมลูระดบัหมูบาน พ.ศ. 2539. กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหง
ชาต,ิ ม.ป.ป.

_________. รายงานการวเิคราะหเร่ืองรายไดและการกระจายรายไดของครวัเรอืน พ.ศ. 2537 ระดบั
จงัหวดั. กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ 2539.

_________. รายงานเชงิวเิคราะหเร่ืองรายไดและการกระจายรายไดของครวัเรอืน พ.ศ. 2539 ระดบั
จงัหวดั. กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ 2541.

สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท, งานเรงรัดพัฒนาชนบท 2509 – 2513.     
พระนคร : โรงพิมพการศาสนา, ม.ป.ป.

สําราญ สมบัติพานิช, “ความเปนมาเกี่ยวกับการพัฒนาทุงกุลารองไห,” วารสารพัฒนาที่ดิน 10,99 
(สิงหาคม16) :  49 – 54.

เสนห จามรกิ และ ยศ สันตสิมบัต,ิ บรรณาธกิาร.  ปาชมุชนในประเทศไทย : แนวทางการพฒันา เลม 3 
ปาชมุชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื.  พมิพคร้ังที ่2.  กรุงเทพมหานคร : สถาบนัชมุชนทอง
ถิน่พฒันา, 2536.

หอจดหมายเหตแุหงชาต.ิ  เอกสารสวนพระองคสมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานภุาพ.  สบ. 2. 41 / 27.
เร่ือง บญัชโีรงสเีขาในพระราชอาณาจกัรสยาม  (พ.  ศ.  2472).

_________.  เอกสารการรถไฟแหงประเทศไทย.  รฟท. 2 / 6 .  จดหมายเหตกุารสภาเผยแผพาณชิย  ฉบับ
ที ่15 มกราคม  2467  เร่ือง  รายงานตรวจพนัธุรุกขชาตใินมณฑลภาค อิสาณ.
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หอจดหมายเหตแุหงชาติ. เอกสารการรถไฟแหงประเทศไทย.  รฟท.  2 / 8.  จดหมายเหตขุองสภาเผยแผ
พาณชิย  ฉบบัที ่16  มกราคม  2467  เร่ือง  รายงานตรวจพนัธุรุกขชาตใินมณฑลภาคอสิาณ 
(ตอ).

อนุชาติ  พวงสําลีและกฤตยา  อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ.  ขบวนการประชาสังคมไทย : ความ
เคลื่อนไหวภาคพลเมือง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชช่ิง 
จํากัด (มหาชน), 2542.

อภิชัย  พันธเสน. พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี และภาพรวมของ
การพัฒนา. พิมพคร้ังที่  2. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, 2541.

_________. พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลง และ การบริหารการจัด
การ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, 2539.

_________.  พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค ตอนที่ 3 ความหวัง ทางออก และทางเลือกใหม..
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, 2539.

อัมมาร สยามวาลา และ วโิรจน ณ ระนอง.  ประมวลความรูเร่ืองขาว.  กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวจิยัเพือ่
การพฒันาประเทศ, 2533.

อเนก  นาคะบตุร.  จดุเปลีย่นการพฒันาชนบทและองคกรพฒันาเอกชนไทย.  กรุงเทพมหานคร : สถาบนั
ชมุชนทองถิน่พฒันา, 2533.

แอนดรสู, เยม็ซ  เอม็.  รายงานการสาํรวจโภคกจิตามชนบทสยาม  ครัง้ที ่ 2  พ. ศ. 2477.  พระนคร :      
โรงพมิพกรมแผนที,่ 2480.

ขอมูลหมูบานใน 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ
กรรณิการ  สุขสวัสด์ิ. “การอพยพยายถิ่นของกลุมชนสวยบานโพนทอง  ตําบลดาน อําเภอกาบเชิง 

จงัหวดัสริุนทร พ.ศ. 2506 – 2537.” วทิยานพินธปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิา
ไทยคดศีกึษา (เนนสงัคมศาสตร) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2541.

ชอบ  ดีสวนโคก, สุวิทย  ธีรศาสวัต, เศกสรรค  ยงวณิชย  และ ชุมพล  แนวจําปา. รายงานการวจิยั
เร่ือง การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิในชมุชนลุมแมน้าํมลูต้ังแต พ.ศ. 2475 ถงึปจจบุนั. 
กรุงเทพมหานคร : สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต,ิ 2532.

ชยัยง  ขามรตัน  และคนอืน่ๆ.  รายงานการวจิยั เร่ือง ศกัยภาพชมุชนหมูบานอสีาน : กรณศีกึษาบาน
ตระแบก  อําเภอเมอืง  จงัหวดัสริุนทร.  ขอนแกน : สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยั
ขอนแกน, 2533.
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โชคชยั  เทวานฤมติร. “วฒันธรรมกบัการพฒันาหมูบาน : กรณศีกึษาบานสวายสอ  ตาํบลเมอืงไผ  อําเภอ
กระสงั จงัหวดับรีุรัมย.” วทิยานพินธปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาไทยคดี
ศกึษา (เนนสงัคมศาสตร)  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2543.

บญัชร  แกวสอง  และ  สุวทิย  ธรีศาศวตั.  รายงานการวจิยั เร่ือง  การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลติพชื
เศรษฐกจิกบัภาวะหนีสิ้นในหมูบานอสีาน : กรณศีกึษาบานทุงใหญ  อําเภอกนัทรลกัษ  
จงัหวดัศรสีะเกษ.  ขอนแกน  :  สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัขอนแกน, 2533.

บญัชร  แกวสอง บุษบา จันทรผอง ชัยยง ขามรัตน และ มงคล ดานธานินนทร.  รายงานการวจิยั เร่ือง 
ศกัยภาพชมุชนหมูบานอสีาน : กรณศีกึษาบานสาํโรง อ. เมอืง จ. สุรินทร.  ขอนแกน : 
สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัขอนแกน, 2533.

ประไพ  เจรงิบญุ.  “การผสมผสานวฒันธรรมชาวไทย – ลาว และ ชาวไทย – เขมร ในพธิมีงกว็ลจองได  
บานดม อําเภอสงัขะ จงัหวดัสริุนทร.” วทิยานพินธปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขา
ไทยคดศีกึษา (เนนมนษุยศาสตร) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2540.

ปราโมทย  ประสาทกุล และ พิมลพรรณ. ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอการยายถิน่ของชาวชนบท : กรณี
ศกึษาของอาํเภอนางรอง  จงัหวดับรีุรัมย. กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม  
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2542.

พรีะศกัดิ ์  วรฉตัร. “โครงสรางอาํนาจของชมุชนชาวนาไทยทีพ่ดูภาษาเขมรในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื : 
ศกึษาเฉพาะกรณตีาํบลพรมเทพ อําเภอทาตมู  จงัหวดัสริุนทร.” วทิยานพินธปริญญาศลิป
ศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มหาสารคาม, 2530.

เพชราภรณ  โสลาํภา. “พธิกีรรมแซนโดนตา  ทีบ่านกระหาด  ตาํบลกระหาด  อําเภอจอมพระ  จงัหวดั
สุรินทร.”  วทิยานพินธปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาไทยคดศีกึษา (เนนมนษุยศาสตร) 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มหาสารคาม, 2537.

ไพฑรูย  มกีศุล และ สุวทิย  ธรีศาศวตั.  รายงานการวจิยั เร่ือง การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลติพชื
เศรษฐกจิกบัภาวะหนีสิ้นในหมูบานอสีาน  :  ศกึษากรณบีานโสมน  ตาํบลบวัโคก  อําเภอ  
ทาตมู  จงัหวดัสริุนทร.  ขอนแกน  :  สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัขอนแกน, 2533.

มานพ  ศวิารตัน.  “การศกึษาผาทอพืน้บานกบัวถิชีวีติของชาวชนบท : กรณศีกึษาบานศลิาทองและบาน
หวยหนิ  ตาํบลหวยหนิ  อําเภอหนองหงส  จงัหวดับรีุรัมย.”  วทิยานพินธปริญญาศลิปศาสตร 
มหาบณัฑติ  สาขาวชิาพฒันาชนบทศกึษา  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหดิล, 2541.
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ระพพีรรณ  คมใส.  “พธิกีรรมแซนเนยีะตาของกลุมชาวไทยเขมร : ศกึษาเฉพาะกรณหีมูบานกราม  ตาํบลไพร 
อําเภอขนุหาญ  จงัหวดัศรสีะเกษ.” วทิยานพินธปริญญามานษุยวทิยามหาบณัฑติ  สาขาวชิา
มานษุยวทิยา ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา  บณัฑติวทิยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 
2540.

รักษพล  สกลุวฒันา.  “คนเลีย้งชางชาวไทยกวยจงัหวดัสริุนทร.”  วทิยานพินธปริญญาสงัคมวทิยาและมานษุย
วทิยามหาบณัฑติ  สาขามานษุยวทิยา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 2538.

รัตนา  กิง่แกว. “การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ  สังคม และ วฒันธรรมของกลุมชาตพินัธุเขมร  ศกึษาเฉพาะ
กรณบีานทามวง  ตาํบลทามวง  อําเภอสตกึ จงัหวดับรีุรัมย.”  วทิยานพินธปริญญาศลิปศาสตร 
มหาบณัฑติ  สาขาวชิาไทยคดศีกึษา (กลุมสังคมศาสตร) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2543.

รุงทพิย  ชาญชยัสริิกลุ. “สตรีแมบานในชมุชนวฒันธรรมเขมรกบับทบาทดานการดแูลรักษาสขุภาพ : 
กรณศีกึษาบานตลงุเกา  อําเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย.”  วทิยานพินธปริญญาศลิปศา
สตรมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัขอนแกน, 2546.

ศรินทรรัตน  อดทน. “ความสาํคญัของผาไหมทีม่ตีอเศรษฐกจิ วฒันธรรมและสงัคม กรณศีกึษาบานโชก
ใต  ต. อูโลก  อ. ลําดวน  จ. สุรินทร.” สารนพินธประกาศนยีบตัรชัน้สงู  บณัฑติอาสาสมคัร  
สํานกับณัฑติอาสาสมคัร  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 2536.

สถาพร  ทกัษาตพิงศ.  “ทศันคตขิองชาวนาไทยทีม่ตีอความเสีย่ง  ศกึษาเฉพาะกรณ ี : ในเขตอาํเภอหวย
ทบัทนัและอาํเภอขขัุนธ  จงัหวดัศรสีะเกษ.”  วทิยานพินธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ  
คณะเศรษฐศาสตร  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 2527.

สถติย  สุขบท.  “การรักษาพยาบาลาํพืน้บาทในชนบทภาคอสีาน : ศกึษากรณอํีาเภอรตันบรีุ  จงัหวดั
สุรินทร.” วทิยานพินธปริญญามานษุยวทิยามหาบณัฑติ  ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา  
บณัฑติวทิยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2539.

สมเกียรติ  อินทอําภา.  “บทบาทเชิงเศรษฐกิจของสตรีชาติพันธุไทย – กูย บานตรึม  ตําบลตรึม
อําเภอศรีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร.”  วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
ไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.

สมดังจินต กีรติพลพงษ. “ปจจยัทีท่าํใหเกดิการปรบัเปลีย่นอาชพีการทอผาไหมมดัหมีข่องชาวบานโคกกงุ
ตาํบลดอนกอก อําเภอนาโพธิ ์จงัหวดับรีุรัมย.” รายงานการคนควาอิสระ ปริญญาศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาไทยคดศีกึษา (เนนมนษุยศาสตร) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2543.
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สมมาตร  ผลเกดิ.  รายงานการวจิยั เร่ือง วถิคีรอบครวัและชมุชนชาติพนัธุไทยสวย  บานดงกระทงิ ตาํบล
บานดาน  อําเภอเมอืง  จงัหวดับรีุรัมย.  กรงุเทพมหานคร : สํานกังานคณะกรรมการวฒัน
ธรรมแหงชาต,ิ 2538.

สมคัร  เจาะใจด.ี  “พธิกีรรมกรเซาะกาํปอจของชาวไทยเขมรบานหนองกวั  ตาํบลเมอืงท ี  อําเภอเมอืง  
จงัหวดัสริุนทร.” วทิยานพินธปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาไทยคดศีกึษา (เนน
มนษุยศาสตร) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2540.

สุนทร  สุรวาทกลุ.  “การผสมกลมกลนืทางวฒันธรรมของชาวไทยทีพ่ดูภาษาลาว  กวย  และเขมร :  
ศกึษาเฉพาะกรณบีานเกาะแกว  อําเภอสาํโรงทาบ  จงัหวดัสริุนทร.”  วทิยานพินธปริญญา
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาไทยคดศีกึษา (เนนสงัคมศาสตร)  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ  มหาสารคาม, 2531.
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จังหวัดบุรีรัมย แบงเขตปกครองเปน  21 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 188 ตําบล และ 2,393 หมูบาน 
 

ที่ อําเภอ / กิ่งอําเภอ จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน 
1 เมืองบุรีรัมย 18 289 
2 นางรอง 15 176 
3 ประโคนชัย 16 177 
4 พุทไธสง 7 91 
5 ลําปลายมาศ 16 207 
6 สตึก 12 174 
7 กระสัง 11 161 
8 ละหานทราย 6 71 
9 บานกรวด 9 106 
10 คูเมือง 7 100 
11 หนองกี่ 10 106 
12 ปะคํา 5 60 
13 หนองหงส 7 99 
14 นาโพธิ์ 5 65 
15 พลับพลาชัย 5 65 
16 หวยราช 8 80 
17 โนนสุวรรณ 4 49 
18 ชํานิ 6 61 
19 โนนดินแดง 3 29 
20 เฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย 5 62 
21 บานใหมไชยพจน 5 53 
22 บานดาน (กิ่งอําเภอ) 4 59 
23 แคนดง (กิ่งอําเภอ) 4 53 
รวม 21 อําเภอ / 2 กิ่งอําเภอ 188 2,393 

 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย 2541, อางถึงใน  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร 
เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดบุรีรัมย (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการฝายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจา  
อยูหัว, 2544),26. 
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จังหวัดสุรินทร  แบงเขตปกครองเปน  13 อําเภอ 4 กิ่งอําเภอ 158 ตําบล และ 1,965 หมูบาน 
 

ที่ อําเภอ / กิ่งอําเภอ จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน 
1 เมืองสุรินทร 20 261 
2 ทาตูม 10 162 
3 ปราสาท 18 229 
4 สังขะ 12 155 
5 ศีขรภูมิ 15 214 
6 รัตนบุรี 12 161 
7 ชุมพลบุรี 9 117 
8 สําโรงทาบ 10 100 
9 จอมพระ 9 101 

10 สนม 7 71 
11 กาบเชิง 6 71 
12 ลําดวน 5 51 
13 บัวเชด 6 62 
14 กิ่งอําเภอพนมดงรัก 4 43 
15 กิ่งอําเภอศรีณรงค 5 58 
16 กิ่งอําเภอเขวาสินรินทร 5 52 
17 กิ่งอําเภอโนนนารายณ 5 57 
รวม 13 อําเภอ / 4 กิ่งอําเภอ 158 1,965 

 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสุรินทร ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541, อางถึงใน วัฒนธรรม 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสุรินทร (กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542),20. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 287

จังหวัดศรีสะเกษ แบงเขตปกครองเปน  20  อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 204 ตําบล และ 2,324 หมูบาน 
 

ที่ อําเภอ / กิ่งอําเภอ จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน 
1 เมืองศรีสะเกษ 16 149 
2 กันทรารมย 16 157 
3 กันทรลักษ 20 241 
4 ขุขันธ 22 249 
5 ราษีไศล 13 161 
6 อุทุมพรพิสัย 19 215 
7 ขุนหาญ 12 119 
8 ปรางคกู 10 125 
9 ไพรบึง 6 78 

10 ยางชุมนอย 7 76 
11 หวยทับทัน 6 72 
12 บึงบูรพ 2 23 
13 โนนคูณ 5 54 
14 ศรีรัตนะ 7 81 
15 น้ําเกลี้ยง 6 65 
16 วังหิน 8 106 
17 ภูสิงห 7 80 
18 เบญจลักษ 5 61 
19 พยุห 5 63 
20 เมืองจันทร 3 41 
21 กิ่งอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 5 67 
22 กิ่งอําเภอศิลาลาด 4 41 
รวม 20  อําเภอ / 2 กิ่งอําเภอ 204 2,324 

 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ณ 31 ธันวาคม 2540,  อางถึงใน  วัฒนธรรม พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดศรีสะเกษ ( กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว, 2544),44. 
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หมูบานที่นํามาเปนตัวอยางในงานศึกษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



289

ขอมูลระดับหมูบานที่นํามาเปนตัวอยางในงานศึกษา

จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน
บุรีรัมย อ.พุทไธสง

อ.กระสัง

อ.เมือง
อ.หนองหงส

อ.สตึก
อ.ประโคนชัย
อ.บานกรวด
อ.นาโพธิ์

บานมวงใต ต.มะเฟอง
บานสวายสอ ต.เมืองไผ
บานหนองแวง ต. หนองเต็ง
บานดงกระทิง ต.บานดาน
บานศิลาทอง ต.หวยหิน
บานหวยหิน ต.หวยหิน
บานทามวง ต.ทามวง
บานตลุงเกา
นิคมสรางตนเองบานกรวด
บานโคกกุง ต.ดอนกอก

สุรินทร อ.ชุมพลบุรี
อ.กาบเชิง
อ.เมือง

อ.สังขะ
อ.ทาตูม

อ.จอมพระ
อ.ลําดวน

อ.ศีขรภูมิ
อ.สําโรงทาบ

อ.รัตนบุรี
อ.ปราสาท

บานไพรขลา ต. ไพรขลา
บานโพนทอง ต. ดาน
บานตระแบก ต.สลักได
บานสําโรง ต.เมืองที
บานหนองกัว ต.เมืองที
บานดม ต.ดม
ต.พรมเทพ
บานตากลาง ต.กระโพ
บานโสมน ต.บัวโคก
บานกระหาด ต.กระหาด
บานโชกใต ต.อูโลก
บานมะลูจรุง ต.อูโลก
บานตรึม ต.ตรึม
บานเกาะแกว
บานสําโรงทาบ ต.สําโรงทาบ
บานพนาสวรรค ต.หนองบัว
บานพลวง ต.กังแอน

ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง
อ.กันทรลักษ
อ.ขุนหาญ
อ.หวยทับทัน
อ.ขุขันธ

บานอาหวด ต.ดินแดง
บานทุงใหญ ต.เมือง
บานกราม ต.ไพร
บานหนองสิมใหญ  บานนานวน  บานเมืองนอย
บานโคกสูง บานสําโรงสูง บานติม
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สรุปสาระสําคัญของนโยบายพัฒนาเกษตรกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 7
( พ.ศ. 2504 – 2539 )
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1  ( พ.ศ. 2504 - 2509 )
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 มีความแตกตางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับตอๆ มาคือ กําหนดระยะของแผนเปน 6 ป และแบงออกเปน 2 ระยะคือ ระยะ 
3 ปแรก(พ.ศ. 2504-2506) กับระยะ 3 ปหลัง (พ.ศ.2507-2509) คณะผูจัดทําแผนพัฒนาฯครั้งนี้
คือนักเศรษฐศาสตรอาวุโสในภาคราชการ  เปนผูที่จบการศึกษาจากตางประเทศ  สวนยุทธศาสตร
การสรางความเจริญเติบโตในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 คือ การสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่เอ้ือตอการลงทุนของภาคเอกชน  เนื่องจากภาคราชการเปนศูนยรวม
อํานาจการบริหารของประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกจึงเปนแผนจัดสรรทรัพยากร  มีวัตถุประสงค
หลักประการเดียว คือ เรงรัดใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพื่อใหไดรับผลของความเจริญ
เติบโตดังกลาว1 โครงการดําเนินงานสวนใหญในระยะ 3 ปแรก เปนกิจการพัฒนาการเศรษฐกิจซ่ึง
กระทรวงทบวงกรมไดดําเนินงานอยูแลว  เพราะกิจการเหลานี้มีขอผูกพันอยูแตเดิม  เชน ใชเงินกู
จากตางประเทศ เปนตน

สาระสําคัญของเรื่องตางๆ ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจระหวาง พ.ศ. 2504-2507-
2509 มีจุดหมายและนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจที่มุงหนักไปในดานเพิ่มประสิทธิภาพและ
ปริมาณของการผลิตพืชผลเกษตรกรรม  รวมทั้งการสงวนปากับการปรับปรุงการขนสงและสื่อสาร
ใหสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  สวนการขยายตัวของอุตสาหกรรมนั้นอาศัยการสงเสริมการลงทุนเปน
เครื่องมือสนับสนุนใหเอกชนดําเนินการ  กิจการดานพลังงานและสาธารณูปโภคอื่นๆ จะขยายออก
ไปไดตามสมควร โดยพยายามดําเนินงานตามโครงการที่มีอยูแลวใหลุลวงไปตามกําหนดเวลา  
เพราะโครงการเหลานี้ลวนเปนโครงการขนาดใหญ ซึ่งตองใชกําลังเงินและกําลังคนเปนจํานวน
มาก2

ระยะแรกหรือชวง พ.ศ. 2504 - 2506 มีนโยบายและจุดหมายดานการพาณิชยที่จะ
ขยายมูลคาสินคาขาออกใหสูงยิ่งขึ้นตามการขยายตัวของการผลิต  กับสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของคนไทยใหเปนล่ําเปนสันยิ่งขึ้น ตามความเหมาะสมของสถานการณ หากพัฒนาการเศรษฐกิจ
เปนไปดังที่คาดไว  ประมาณวาในระยะหกปขางหนารายไดประชาชาติจะเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 5 
ตอปเปนอยางนอย  การผลิตขาวจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนเปน 7.6 ลานตัน ใน พ.ศ. 2506 จากจํานวน 

                                                 
1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 5 ทศวรรษสภาพัฒน

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ม.ป.ป.),67-68.
2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 ระยะ ที่

1 พ.ศ. 2504 – 2506,(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ,2503),5.
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7.2 ลานตัน ใน พ.ศ. 2502 หลังจากนั้น  หากโครงการชลประทานสําคัญๆ สําเร็จบริบูรณ  การ
ผลิตขาวก็จะมีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้นอีก การผลิตผลเกษตรกรรมอื่นๆ คาดวาจะมีปริมาณสูงขึ้น  
นอกจากการผลิตไม  ซึ่งอาจมีปริมาณการผลิตคงที่  สวนการผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและเหมืองแร
ที่สําคัญๆ ไดแก ซีเมนต ผา  น้ําตาล  กระดาษ และดีบุก ก็คาดวาจะมีปริมาณเพิ่มข้ึน  จนใกล
เคียงกับการตองการ

การชวยเหลือจากตางประเทศ  มีทั้งการชวยเหลือทางเศรษฐกิจและการชวยเหลือทาง
ดานวิชาการ  ประมาณวารอยละ 90 ของการชวยเหลือทางเศรษฐกิจ เปนการชวยเหลือในกิจการ
ดานคมนาคม  กิจการที่สําคัญของการชวยเหลือประเภทนี้  ไดแกการสรางทางหลวงแผนดิน  การ
ซอมสะพาน  อุปกรณสรางทางการปรับปรุงการบิน  และพัฒนาการอนามัยทองถิ่น  อันเปนกิจการ
ที่ไดรับความชวยเหลืออยูแลว  สวนการชวยเหลือดานวิชาการ  หนักไปในดานการสาธารณสุข
การศึกษา  และการเกษตร  ซึ่งคาดวาจะมีอัตราสวนกวารอยละ 80 ของการชวยเหลือทางวิชาการ
ทั้งสิ้นใน  6 ปขางหนา

โครงการดําเนินงานที่สําคัญ ๆ ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจในดานเกษตรกรรม  ได
แกโครงการชลประทาน  โดยเฉพาะการดําเนินการกอสรางตามโครงการเขื่อนเจาพระยาและเขื่อน
ภูมิพลใหเสร็จไปตามกําหนดเวลา  โครงการสงวนปาไมกับโครงการปรับปรุงและสงเสริมการผลิต
พืชผล  รวมทั้งโครงการปรับปรุงพันธุยาง3

โครงการพัฒนาการดานพลังงานที่สําคัญ คือโครงการไฟฟายันฮี  ซึ่งกําหนดจะเสร็จใน
พ.ศ. 2506

ดานคมนาคม มีโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจที่สําคัญ คือการกอสรางทางหลวงแผน
ดินประมาณ 1,000  กม. การบูรณะทางหลวงแผนดินใหมีมาตรฐานดีกวาเดิม  การปรับปรุงกิจ
การรถไฟ  ใหสามารถเพิ่มบริการขนสงไดทันกับความตองการซึ่งตองใชเงินกูจากตางประเทศดวย
การขุดลอกสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา  การสํารวจแมน้ําเจาพระยา  การปรับปรุงทาเรือสงขลา
และภูเก็ต  การปรับปรุงทาอากาศยานกรุงเทพฯ  และการกอสรางระบบคมนาคม  ซึ่งใชเงินกูจาก
ตางประเทศสวนหนึ่ง  และการไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศอีกสวนหนึ่ง4

โครงการพัฒนาการดานมหาดไทยที่สําคัญ ไดแกโครงการพัฒนาการทองถิ่น  โครง
การสํารวจและจําแนกประเภทที่ดิน  ซึ่งเปนกิจการอันจําเปนขั้นแรกในการดําเนินงานสงวนปา  

                                                 
3 เร่ืองเดียวกัน.
4 เร่ืองเดียวกัน, 6.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



293

โครงการนิคมสรางตนเอง  และโครงการกอสรางขยายการประปากรุงเทพฯ  สวนกิจการไฟฟาใน
ภูมิภาค  และการประปาในภูมิภาค  ยังมีหนี้สินคางอยู  จึงตองตั้งงบประมาณชําระหนี้สินกอน5

โครงการพัฒนาการดานพาณิชยที่สําคัญ  ไดแก การรักษาระดับราคาพืชผลขององค
การคลังสินคา  แตยังมีมาตราการสําคัญๆ หลายประการในดานการพาณิชยที่ควรจะไดกระทํา  
คือ การสงเสริมสินคาขาออก  และการรักษาคุณภาพและมาตราฐานของสินคาขาออก  หากการ
ดําเนินงานตามมาตราฐานเหลานี้ไดผลสมความมุงหมาย  ประเทศจะสามารถสงพืชผลไป
จําหนายตางประเทศได  มีปริมาณและมูลคาเพิ่มตามปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นในอนาคต  อันจะ
เปนผลดีแกการพัฒนาการเศรษฐกิจอยางยิ่ง

โครงการพัฒนาการเศรษฐกิจดานสหกรณที่สําคัญ  ไดแก การปรับปรุงสหกรณหาทุน
และการจัดตั้งนิคมสหกรณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลาง

ประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตพืชผลเกษตรกรรมมากกวากิจการดานเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
และอาชีพของประชาชน  ธุรกิจที่สําคัญ  ภาวะการคากับตางประเทศก็ลวนเกี่ยวเนื่องกับการผลิต
ในดานเกษตรกรรมแทบทั้งสิ้น  ทั้งยังมีทางที่จะขยายการผลิตดานเกษตรกรรมใหกวางขวางออก
ไปไดอีกมาก  กลาวคือมีที่ดินแรงงานและงานในดานวิชาการที่อาจจะปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งยิ่งขึ้นได  ฉะนั้น การดําเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจ  เพื่อรักษาระดับรายไดประชาชาติตอ
ประชากรคนหนึ่งใหเพิ่มข้ึนรอยละ 3 ตอป  จึงมีจุดหมายมุงไปในดานเพิ่มการผลิตพืชที่สําคัญๆ
อันมีความตองการทั้งภายในและภายนอกประเทศ  และขยายงานเพื่อประโยชนแกเกษตรกรรมให
บังเกิดผลดียิ่งขึ้น  รวมทั้งการขยายตลาดสําหรับพืชผลเกษตรกรรม  และกิจการอื่นๆ  อันมีสวนสง
เสริมสินคาขาออกทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ

นอกจากนี้จุดหมายที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งในดานเกษตรกรรมไดแกการสงวนและ
บํารุงไม  เพื่อใหมีปาไมที่สมบูรณประมาณรอยละ 50 ของเนื้อที่ของประเทศไทย ในการผลิตดาน
เกษตรกรรมโดยรวม  กะประมาณวา  จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนรอยละ 3 ตอป และเฉพาะกิจการที่
สําคัญ  มีจุดหมายในการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน ขาว ยางพารา ขาวโพด มัน
สําปะหลัง เปนตน

การผลิตขาว จะเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 1.3 ตอป  และใน พ.ศ.  2502 และคาดการณ
วาถามีการปรับปรุงระบบชลประทานจะเพิ่มผลผลิตไดมากกวาที่คาดการณไว มีโครงการขยาย
พันธุขาวชนิดดี   การผลิตยางที่คาดวาถาตลาดโลกราคาดี ยางก็จะมีราคาดี  โดยคํานึงถึงสวนยาง

                                                 
5 เร่ืองเดียวกัน.
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ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งไดมีการปลูกยางพันธุดีที่ใหน้ํายางมากกวาของเดิมมา
กอนแลว กับสวนภาคใตซึ่งจะครบอายุการตัดยางเพื่อปลูกตนยางพันธุดีแทนไดในระยะเวลาดัง
กลาวดวย  การผลิตขางโพด คาดวาในพ.ศ. 2506 จะผลิตเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเทาตัว จากจํานวนที่ผลิต
ไดใน พ.ศ. 2502 ในระยะ 3 ปที่แลว  ปริมาณขาวโพดที่สงออกนอกประเทศไดเพิ่มข้ึนมาก  อันเปน
การแสดงวาตลาดตางประเทศยังมีความตองการสินคาประเภทนี้อยู  การผลิตมันสําปะหลัง ป 
พ.ศ. 2506 คาดวาจะเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 15 ของปริมาณที่ผลิตไดใน พ.ศ. 2502

นอกจากนี้ยังมีเปาหมายที่จะปรับปรุงการเพาะปลูกพืชไรที่สําคัญๆ รวมทั้งการทดลอง
และสงเสริมการใชปุยกับการดําเนินงานปราบศัตรูพืช รวมทั้งปรับปรุงและเรงรัดการสงวนปาไม
เพื่อทําใหการสงวนปาและการใชไมไดผลถาวรเพิ่มพูนยิ่งขึ้น  กับบํารุงและปลูกสรางปาไม  โดย
เฉพาะปาไมบริเวณตนน้ํา ลําธาร  ทั้งนี้ มีความจําเปนที่จะตองแกไข พ.ร.บ. สงวนปาไม ใหเหมาะ
สมและควรดําเนินการสงวนปาไมใหไดเนื้อที่รอยละประมาณ 50 ของเนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด

นอกจากนี้ตามแผนนโยบายยังใหความสําคัญกับการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่นใน
ชนบท  ใหหนักไปในดานปรับปรุงเกษตรกรรม  และมุงทําใหเห็นผลจริงจังเปนภาคๆ ไป หลังจากที่
ไดทดลองวิธีการอันเหมาะสม ภาคแรกที่จะดําเนินงานใหเห็นผลคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะที่สองหรือระหวางป พ.ศ. 2507-2509 มีทิศทางชัดเจนกวางขวางและครอบคลุม
ยิ่งขึ้น  โดยมีการกําหนดเปาหมายและนโยบายสําคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศชัดเจนยิ่งขึ้น  
สภาพัฒนเองก็ไดเร่ิมทําการประมาณการแนวโนมของโครงสรางเศรษฐกิจระยะยาว 15 ปถึง 20 ป 
เพื่อประกอบการทําแผน  พรอมกันนั้นก็ไดเพิ่มเติมสาระและปรับปรุงแนวทางการทํางาน  เพิ่มเติม
แนวทางการพัฒนากําลังคนและการพัฒนาเศรษฐกิจในสวนของเอกชนเขาดวย  ในสภาพัฒนเอง
ก็ไดจัดตั้งหนวยงานวางแผนและศึกษาเรื่องกําลังคนข้ึน  โดยไดรับความชวยเหลือดานผูเชี่ยวชาญ
จากสหประชาชาติและประเทศสหรัฐอเมริกา  สําหรับการวางแผนดานเอกชนนั้น  มีมติคณะรัฐ
มนตรี  ในป พ.ศ. 2507 ใหสภาพัฒนจัดทําการวางแผนดานเอกชน  โดยใหตั้งเปนอนุกรรมการ
ภายใตคณะกรรมการบริหารของสภาพัฒนประกอบดวย  สวนราชการและเอกชนที่เกี่ยวของในขั้น
แรกใหคณะอนุกรรมการทําการศึกษาและรวบรวมขอเท็จจริงตางๆ ใน 3 สาขากอน คือ สาขาโรง
งานอุตสาหกรรม สาขาการคา  และสาขาบริการ  สําหรับการวางแผนดานเอกชนนั้น  จุดมุงหมาย
อยูที่จะใชแผนพัฒนานี้เปนแนวทางใหภาคเอกชนเขาใจในนโยบายของรัฐบาล  ในสวนที่เกี่ยวกับ
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การดําเนินการตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติไดดีข้ึน  และเปนแนวทางใหภาคเอกชนหา
ชองทางที่จะลงทุนและปรับปรุงธุรกิจอุตสาหกรรมของตนใหสอดคลองกับแผน6

ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ระยะที่สองนี้ การสงเสริมดานการเกษตรทั้งปริมาณและ
คุณภาพโดยที่ประชากรมีอาชีพในการเกษตรประมาณรอยละ 80 ของจํานวนประชากรทั้งหมด  รัฐ
บาลจึงถือการพัฒนาเกษตรกรรมเปนกิจการสําคัญที่สุดและมีมีนโยบายที่จะสงเสริมการผลิตพืชที่
สําคัญใหขยายตัวในอันดับแรก  ในระยะที่แลวมาการผลิตในดานเกษตรกรรมไดขยายตัวในอัตรา
ประมาณรอยละ 4 ตอป  แตคาดวาอัตราขยายตัวของการผลิตดานเกษตรตอไปในอนาคตจะไม
นอยกวารอยละ 4 ในเมื่อการชลประทานขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง  การขนสงสะดวกขึ้น
และมีการปลูกพืชหลายประเภทขึ้น

สาระสําคัญของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ระยะที่สอง  รัฐบาลไดแถลงเมื่อเร่ิม
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 6 ปแลว จะดําเนินการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติระยะที่สอง  พ.ศ. 2507 - 2509 ใหสมบูรณยิ่งขึ้น  โดยจะไดจัดหาขอมูลสถิติ
และรายละเอียดของโครงการตาง ๆ เพิ่มเติม  ทั้งนี้โดยอาศัยประสบการณที่แลวมาและการ
วิเคราะหผลในทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติระยะ 3 ปแรก  และโดยคํานึงถึง
ภาวะการณเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งไดเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแตวันเริ่มประกาศใชแผนพัฒนา
เปนตนมาประกอบการพิจารณาดวย

ลักษณะสําคัญของแผนพัฒนาระยะที่สอง (พ.ศ. 2507-2509) ที่ไดรับการปรับปรุงให
สมบูรณข้ึนมีอยูหลายประการดวยกัน  คือ

นับต้ังแตป พ.ศ. 2504 เปนตนมา  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติไดรวม
มือกับหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของจัดหาและปรับปรุงขอมูลสถิติตางๆ อันจําเปนเกี่ยวกับ
การวางแผนเปนการชวยใหการพิจารณาโครงการ วงเงินและนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจละเอียด
ยิ่งขึ้นและมีเหตุผลสําหรับยกข้ึนมาอางมากขึ้น สํานักงานสถิติแหงชาติมีบทบาทสําคัญในงานนี้ 
ซึ่งเปนประโยชนในการปรับปรุงแผนเปนอันมาก เปนตนวา สํามะโนประชากรเกษตร และ          
อุตสาหกรรมที่ไดทําการสํารวจเสร็จและกําลังสํารวจอยู

การวางแผน 6 ป เดิมไดพิจารณาโครงการและวงเงินรายไดรายจายเฉพาะสวนของรัฐ
เทานั้น ในการปรับปรุงแผนสําหรับระยะ 3 ปหลัง  ไดรวบรวมรายไดรายจายงบพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐวิสาหกิจและราชการปกครองสวนทองถิ่นเขาไวในงบพัฒนาของรัฐโดยสมบูรณดวย

                                                 
6 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 5 ทศวรรษ สภาพัฒน,109.
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ไดแถลงเปาหมายและนโยบายที่สําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ
โดยชัดแจงและสมบูรณยิ่งขึ้นใชเปนแนวทางกําหนดมาตราการและปฏิบัติงานตามโครงการให
เหมาะ

ในการปรับปรุงแผนระยะที่ 2 นี้  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติไดคาด
คะเนความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจสําหรับอนาคตและแนววิวัฒนาการของโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจของประเทศในระยะ 10-20 ปขางหนาไวดวย  เพื่อแสดงใหเห็นโดยสังเขปวาการปฏิบิ
ตามแผนพัฒนาฉบับนี้จะเปนคุณประโยชนสําหรับอนาคตอยางใดบาง

นโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจยอมตองดําเนินคูกันไปกับนโยบายที่จะรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  ฉะนั้น  จึงไดพิจารณาภาวะการเงิน การคลัง  ในระยะของแผนพัฒนา
นี้อยางละเอียดถี่ถวน  พอจะกลาวไดวา  แมวาจะมีการเรงรัดในการดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐก็ตาม
แตจะไมกอใหเกิดภาวะเงินเฟอซ่ึงจะเปนภัยแกพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ

การคาและการเงินระหวางประเทศมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  ฉะนั้นในการวางแผนระยะที่ 2 จึงไดคาดคะเนฐานะการคาและการเงินกับตาง
ประเทศเขาไวในเปาหมายสวนรวมของแผนดวย  เพื่อมิใหขาดแคลนเงินตราตางประเทศ  ซึ่งอาจ
จะเปนอุปสรรคแกการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไว

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ระยะที่สองนี้ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ  เพราะการพัฒนาการเกษตรเปนหลักของการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทย  
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรและพลเมืองรอยละ 80 มีอาชีพในทางเกษตรกรรม  สินคาขาออก
แทบทั้งสิ้นเปนสินคาผลิตผลการเกษตรและรายไดประชาชาติมาจากากรเกษตรกวาหนึ่งในสาม7

งานของรัฐในดานเกษตรยอมมีผลเกี่ยวของกับกิจการผลิตและการตลาดการเกษตร
โดยตรง  เพราะวัตถุประสงคของการพัฒนาการเกษตรในสวนของรัฐก็เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
เอกชนไดผลิตผลการเกษตรมากขึ้นมีคุณภาพสูงขึ้นและสามารถจําหนายไดผลตอบแทนสูงขึ้น  
นอกจากการสงเสริมการผลิตและการตลาดแลว  การพัฒนาการเกษตรของรัฐมีความมุงหมายที่
จะสงเสริม  สวัสดิการของเกษตรกรทั้งทางตรงและทางออมใหเปนปกแผนยิ่งขึ้น

                                                 
7 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ ฉบับที่ 1 ระยะที่สอง (พ.ศ. 2507 - 2509) (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 
2507),45.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



297

การพัฒนาการเกษตรแยกออกเปนสาขางานที่สําคัญดังนี้
การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอันไดแกดิน  ปาไมและน้ํา  ตลอดจนทรัพยสินธรรม

ชาติที่มีอยูในปาและน้ํา  เชนสัตวปาและสัตวน้ํา  กิจการของรัฐที่เกี่ยวกับสาขานี้  ไดแกการชล
ประทาน  การปาไม การประมงและการพัฒนาที่ดิน

การวิจัย คนควาและทดลองการเกษตรแผนใหมเพื่อพัฒนาระบบการผลิตคุณภาพของ
ผลผลิต  ตลอดจนริเร่ิมการผลิตพืชพรรณและสัตวประเภทที่ยังไมมีการผลิตในประเทศไทยอยาง
กวางขวางมากอน  งานดานนี้เปนงานระยะยาว และไมแสดงใหเห็นผลในทันทีทันใด  แตเปนงาน
หลักของการเกษตรแผนใหมเพื่อผลิตใหพอใชภายในประเทศ  สําหรับจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน
อยางรวดเร็วและเพื่อการแขงขันในตลาดโลกเปนการหารายไดมาสูประเทศ  แผนพัฒนาการ
เกษตรไดรวมโครงการวิจัยและคนควาทดลองเขาไวเปนจํานวนมาก  เชนการพัฒนาพันธุขาว เพื่อ
เพิ่มผลผลิต เปนตน

การสงเสริมสวัสดิการของเกษตรกร  ไดแกกิจการซึ่งสงเสริมสถาบันตาง ๆ ของ
เกษตรกร เชนสหกรณและกลุมเกษตรกร  สินเชื่อการเกษตรและการครอบครองที่ดิน  เกษตรกร
ไทยทุกคนควรมีที่อยูทํามาหากินของตนเองเพียงพอที่จะใหรายไดพอกับความจําเปน  นอกจากนั้น
บริการอื่นๆ ของรัฐแทบทั้งหมดเชนการคมนาคม  อุตสาหกรรม  บริการสังคมตาง ๆ ยอมใหผล
ประโยชนแกเกษตรกรดวย

ที่ดินเปนทรัพยากรสําคัญที่สุดของประเทศไทย   การพัฒนางานในดานเกษตรเปนราก
ฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะเปนแหลงที่กอใหเกิดทรัพยสินและเงินทุนที่
จะนํามาใชนการพัฒนาอุตสาหกรรมและกิจการอื่นๆ ในทางเศรษฐกิจ  ผลิตผลเกษตรกรรมสวน
หนึ่งใชเปนวัตถุดิบสําหรับปอนอุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งกําลังจะเติบโต  สวนปริมาณผลผลิต
ที่เหลือใชนั้นสงออกไปจําหนายในตางประเทศอันเปนแหลงที่ไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศ  การนํา
ที่ดินซึ่งอยูนอกเขตปาสงวนมาใชใหเปนประโยชนในทางเกษตรกรรมและการเพิ่มผลผลิตตอไรให
มากขึ้นนั้นเปนหลักและเงื่อนไขสําคัญในการพัฒนาเกษตรของประเทศไทย

นอกจากการผลิตแลวยังจะตองคํานึงถึงเรื่องตลาดซึ่งจะตองคิดแกในกาลขางหนาอีก
ดวย   ผลิตผลที่สําคัญของประเทศในชวงนั้นคือ ขาว  ขาวโพด  มันสําปะหลัง และถั่วตางๆ เปน
สินคาที่ตลาดโลกยังตองการอยู  พืชบางชนิดจะมีความสําคัญมากขึ้นเปนตนวาพืชที่ใชผลิตน้ํามัน
ฝาย ผักและผลไมคาดวาจะไมมีปญหายุงยากในการหาตลาด เปนที่ทราบกันอยูแลววา ในกาล
ขางหนาการแขงขันของผลิตผลการเกษตรในตลาดโลกจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  ฉะนั้น จึงจําเปน
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ตองคิดแกปญหาเรื่องตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศใหบังเกิดผลดีโดยรวมมือกับประเทศที่
กําลังเผชิญปญหาเชนเดียวกันอยางใกลชิด8

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ระยะที่ 2 นี้ การสงเสริมพืชสําคัญ นอกจากอุปสรรคในการวิจัย
และสงเสริมเผยแพรตามที่ไดกลาวมาแลว การสงเสริมพืชสําคัญตาง ๆ เชน ถั่วตางๆ ละหุง ปอ
และมันสําปะหลัง ยังมีอุปสรรคอยูมากเชนตนทุนการผลิตยังสูง  การขนสงไมดีพอ  และตลาดไม
แนนอน  สําหรับปอมีปญหาเรื่องไมมีน้ําฟอก ทําใหคุณภาพต่ํา  ออยก็มีปญหาเรื่องตนทุนผลิตน้ํา
ตาลสูง และการสงเคราะหตามกฏหมายน้ําตาลก็ไมไดปรากฏผลวาเปนการชวยเหลือชาวไรออย
แตอยางใด  ยาสูบก็ผลิตไดมากเกินกวาที่ตลาดภายในประเทศตองการ  เหลานี้เปนตน  มาตรการ
ตางๆ ที่รัฐไดริเร่ิมข้ึนในระยะ 3 ป แรกของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ  เชน การสงเสริมสิน
คาขาออก  การรักษาระดับราคาผลผลิตบางประเภท  และการรักษามาตรฐานสินคาชวยไดบาง
แตก็มีอุปสรรคอีกหลายประการซึ่งกระทรวงที่เกี่ยวของควรรวมกันแกไข  เชน ในดานการขนสง
และการตลาด

การขยายขาวพันธุดี  โครงการนี้ไดดําเนินมานานแลวและถาทําไดทั่วถึงก็จะเปน
ประโยชนมาก  แตปรากฏวาผลงานยังจํากัดอยู  อุปสรรคมีอยูหลายขอดวยกัน  เชน ราคาขาว
พันธุดีไมสูงกวาขาวธรรมดา  การขยายพันธุยุงยาก และการทดลองพันธุยังไมทั่วถึงทุกทองที่เหลา
นี้เปนตน  การเพิ่มพนักงานสงเสริมและการจัดตั้งกลุมชาวนาจะแกปญหาไดสวนหนึ่ง  อีกวิธีหนึ่ง
ไดแกการควบคุมคุณภาพขาวของโรงสี  เพื่อใหขาวคุณภาพดีไดราคาสูงกวาธรรมดา  และอีกวิธี
หนึ่งไดแกการเพิ่มแปลงทดลองในภาคตางๆ ใหไดพันธุดีเหมาะสมกับพื้นที่จริง ๆ

กลาวโดยสรุปไดวา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดของการเจริญ
เติบโตและเนนแนวคิดดานโครงสรางการลงทุนของภาครัฐเปนสําคัญ ยิ่งกวานั้นยังใหความสําคัญ
กับการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคกลางกอน เชน การ
สรางเขื่อนเจาพระยา หรือเขื่อนภูมพิล เพื่อการชลประทานที่ดีข้ึน และสงผลตอการเพิ่มปริมาณ
ขาวเปลือกที่ผลิตได   ทั้งยังไดเงินกูจากตางประเทศมาใชในโครงการดานคมนาคม  พลังงาน และ
ชลประทาน  ตั้งแต พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2502 รัฐบาลไทยไดกูเงินจากตางประเทศมาดําเนินงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจดานตาง ๆ เปนจํานวนประมาณ 3,600 ลานบาท  กิจการหลายประเภทที่กู
เงินจากตางประเทศมาดําเนินงาน  เชน  การกอสรางเขื่อนภูมิพล  การไฟฟายันฮีและการกอสราง
ระบบโทรคมนาคม  โดยเฉพาะโครงการที่ตองใชวัสดุและอุปกรณจากตางประเทศ  ทั้งนี้จะชวยให

                                                 
8 เร่ืองเดียวกัน, 46.
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ประเทศไมขาดแคลนเงินตราตางประเทศในอนาคตอีกดวยและในระยะสามปตอไป  อาจจะตองกู
จากตางประเทศเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจอีกประมาณ 1,000 ลานบาท ผลของนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจนั้น  ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางดานการเกษตรกรรมมีการขยาย
การเพาะปลูกเปนการผลิตเพื่อขายมากขึ้น  และการขยายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไมวาจะเปน
ไฟฟา  น้ําประปา  การสรางเขื่อนชลประทาน  การสรางถนน  ทางรถไฟ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514)
ในชวงตนของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 และ 2

ไดมีการสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ (Infra-Structure) ซึ่งมีผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไมทั้งโดย
ตรงและโดยออมซ่ึงที่สําคัญไดแก การสรางถนน ระบบชลประทาน ไฟฟา ฯลฯ9

ป พ.ศ.  2509 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากถึงรอยละ 11 อันเปนผลมาจากปจจัย
ภายนอกที่เคยสนับสนุนเศรษฐกิจไทย กลับไมเอื้ออํานวยดังเชนในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ตลาด
สินคาเกษตรของโลก เชน ขาว ยางพารา และขาวโพด  มีราคาตกต่ํา ลงมาก สงผลใหเกษตรกร
ไทยมีรายไดต่ําไปดวย

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังประสบกับปญหาภัยแลงอีกดวย  อยางไรก็ตาม  อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2510-2514 ก็ยังคงอยูในเกณฑที่สูง ถึงรอยละ 7.2 ตอป 
ในขณะที่ดานรายไดของประชาชนไดเกิดความแตกตางหรือชองวางของรายไดเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน  
ระหวางกลุมประชากรของประเทศในเมืองและในชนบท  โดยจํานวนครัวเรือนยากจนในเขตชนบท
ที่มีรายไดเปนตัวเงินต่ํากวา 1,000 บาทตอป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเพิ่มข้ึนจากรอยละ 
43 ในป พ.ศ. 2504 เปนรอยละ 45 ในป พ.ศ. 2512   ขณะที่ครัวเรือนยากจนในภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกลดลงจากรอยละ 19 เหลือรอยละ 10 ในชวงเดียวกัน

ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ภาคเกษตรมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยมาก จากากรที่
ราคาสินคาสงออกสําคัญคือ ขาวและยางพาราตกต่ําในชวงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 2 ไดกลายเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยไมสามารถถึงเปาหมายที่ไดกําหนดไว
รอยละ 8.5 ตอป ได  โดยเหลือเพียงรอยละ 7.2 ตอป   โดยสัดสวนของการเกษตรในมูลคาผลิต
ภัณฑในประเทศไดลดลงจากประมาณรอยละ 34.5 ใน ป พ.ศ. 2509 เหลือเพียงรอยละ 29.5 ในป 
พ.ศ. 2514 จึงนับวาในชวงนี้โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มมีากรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
                                                 

9 กองบรรณาธิการ, ภาพรวมปญหาปาไมและที่ทํากินของประชาชน, สังคมพัฒนา 1-2 (2532) : 
35.
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เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 11.5 ในขณะที่ภาคเกษตรในชวงแผน
พัฒนา ฉบับ 2 ขยายตัวเพียงรอยละ 4.2 ระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายดาน 
เชน มีการสั่งซื้อสินคาตางประเทศเขามามากกวาการสงออก การพัฒนาเปนไปในดานการประการ
มาก ในขณะที่การผลิตดานการเกษตรไมไดรับความสนใจเทาที่ควร จึงนําไปสูปญหาอัตราการ
พัฒนาลดลงในชวงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 2

สาเหตุหลักมาจากมาจากผลผลิตการเกษตรมีปญหาตลาดตางประเทศและภาวะ
ฝนแลงในขณะที่แมจะมีการสรางเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําขึ้นหลายเขื่อน และควรจะมีพื้นที่ไดผล
ประโยชนจากชลประทานกวา 22 ลานไร  แตปรากฏวาการนําน้ําเขาสูพื้นที่ไรนาของเกษตรกรยัง
คงไมเปนไปตามเปาหมาย

สวนในดานการสงเสริมการเกษตรในขณะนั้น เพิ่งจะมีการตั้งกรมสงเสริมการเกษตร
ข้ึนมาปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ “ขาดกําลังบุคลากรในการพัฒนาการเกษตรอยูอีกมาก”

ปญหาสําคัญที่เปนเรื่องที่ตองเรงปรับปรุงนโยบายในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ที่
สําคัญจึงเปนเรื่องการเกษตร ซึ่งงบประมาณในการพัฒนาการเกษตรใน ขณะนั้นสวนใหญเปนคา
ใชจายในการกอสรางเขื่อนชลประทาน สวนที่เหลือเปนคาใชจายสําหรับการคนควาทดลองในดาน
กสิกรรม และดําเนินการในลักษณะเปนโครงการเล็กๆ กวา 200 โครงการ  และมีความซ้ําซอนกัน
อยูในการดําเนินงาน

ในขณะนั้น สภาพัฒนฯ จึงไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรโดย
สมบูรณข้ึนเพื่อใชเปนหลักในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3

การศึกษาสวนใหญจะเนนหนักไปในการสนองความตองการของคนในเมืองหลวง
มากกวา จึงเปนสาเหตุอันหนึ่งของการเคลื่อนยายของประชากรจากชนบทสูเมืองโดยเฉพาะ   
อยางยิ่งกรุงเทพฯ ประเด็นการพัฒนาดังกลาวจึงเปนเรื่องสําคัญที่มีการปรับปรุงในแผนประจําปใน
ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2

ในป พ.ศ. 2511 ใชจายเงินตามงบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจํานวนต่ํากวาที่
ประมาณไวในแผน โดยจายเพียง 13,471 ลานบาท ต่ํากวาที่ประมาณไว 335 ลานบาท

สําหรับในแผนประจําป พ.ศ. 2512 ซึ่งภาวะดินฟาอากาศโดยทั่วไปอยูในระดับดีข้ึน
กวาในป พ.ศ. 2511 ในงบประจําปเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดกําหนดไว 15,340 ลานบาท 
โดยสวนใหญจัดสรรในสาขาการคมนาคมขนสง รองลงมาเปนการศึกษาและการเกษตร โดยในป 
พ.ศ. 2512 นี้ไดมีการริเร่ิมโครงการสําคัญๆ หลายโครงการ เชน ในสาขาเกษตร ไดแก โครงการ    
ชีบน มูลบน
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ในป พ.ศ. 2512 มีการจัดเตรียมแผนพัฒนา ฯ ฉบับปรับปรุงประจําป พ.ศ. 2512 มี
วัตถุประสงคสําคัญที่สุดคือการจัดเตรียมโครงการของรัฐบาลใหสอดคลองกับสถานการณ

ผลการพัฒนาในป พ.ศ. 2512 สถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ก็ยังไมดีนัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตรหลักเปนขาวคุณภาพต่ํา อันเนื่องมาจากฝนแลง  เปนผลใหในป
นั้นไทยขาดดุลการคาถึง 12,030 ลานบาท และมีผลทําใหดุลประมาณ 750 ลานบาทดวย นับเปน
การขาดดุลคร้ังแรกในรอบ 10 ปที่ผานมา

จะเห็นไดวา แผนพัฒนาฯฉบับที่ 2 เปนแผนฉบับแรกที่ใหความสําคัญเปนอยางมาก
กับการพัฒนาสังคม  มีการเปลี่ยนชื่อแผนพัฒนาเปน “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”  
พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดทําแผนเปน “สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519)

ในชวง แผนพัฒนา ฉบับ 3 ไดกําหนดเอาไวอยางชัดเจนวา  ในดานโครงสรางทาง
เศรษฐกิจและยกระดับการผลิต  มีเปาหมายสําคัญอยูที่การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเรงรัด
การผลิตการสงออกซึ่งมีมาตราการที่สําคัญ ไดแก  โครงการเรงรัดการผลิตพืชผลที่มีลูทางที่ดีทาง
ดานตลาด  หรือที่รูจักกันคือ พืชเศรษฐกิจ ผลของนโยบายดังกลาวไดกอใหเกิดการขยายตัวของ
พื้นที่ทางการเกษตรอยางรวดเร็ว  และดูจะเปนสัดสวนโดยตรงกับการลดลงของพื้นที่ปาไมในเขต
ภาคอีสาน10

ในชวงสถานการณที่มีปญหาดานความมั่นคง  อันเกิดจากการกอการรายของพรรค
คอมมิวนิสต ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีความรุนแรงคือ ในระหวางป พ.ศ. 2519-2524  มีตัวเลขการลดลง
ของพื้นที่ปาไมที่นาสนใจยิ่งเพราะจํานวนปาไมไดลดลงของพื้นที่ปาไมที่นาสนใจยิ่งเพราะจํานวน
ปาไมไดลดลงไปถึง 16,178 ตารางกิโลกรัม ในชวงที่สถานการณการกอการรายรุนแรงที่สุดคือ
ระหวางป พ.ศ. 2519-2521 จํานวนพื้นที่ปาไมไดลดลงไปถึง 11,491 ตารางกิโลเมตร  และถา
พิจารณาเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพบวา ชวงระหวางป พ.ศ. 2519-2521 จํานวนตัว
เลขการสูญเสียปาไมคือ 5,139 ตารางกิโลเมตร

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ การเกษตรและชลประทาน  รัฐบาลมีโครงการในการ
พัฒนาการเกษตรและชลประทานประมาณ  13,695 ลานบาท  หรือรอยละ 14.3 ของงบประมาณ
                                                 

10 เร่ืองเดียวกัน,  35-36.
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พัฒนาฯ ทั้งสิ้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ รายจายเพื่อการกอสรางเขื่อนชลประทานลดลง
เพราะวาการกอสรางเขื่อนชลประทานซึ่งตองใชเงินจํานวนมากไดดํามากเนินการไปเสร็จแลวเปน
อันมากในแผนฯ  ฉบับที่ 1 และ 2 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ จะไดเนนหนักในดานการพัฒนา
เกษตรในพื้นที่ชลประทานใหมากข้ึน นอกจากนี้จะไดเรงรัดการกระจายผลผลิตออกไปใหมากชนิด
ข้ึน  โดยดําเนินการเรงรัดพัฒนาผลผลิตสําคัญ  ซึ่งมีลูทางที่จะเพิ่มผลผลิตได  และเปนที่จองการ
ของตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับภาคตางๆ โดยมีแผนพัฒนาภาคตางๆ ดวยซึ่งจะให
รายละเอียดเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐไดใหแนวทางในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือวา ทางดานการเกษตรสําหรับพืชผลทางเกษตรแลว  มีโอกาสที่จะขยายไดอีกมาก  เปาหมาย
การผลิตพืชผลทั้งหมดคํานึงความตองการกับความสามารถที่จะผลิตเปนเกณฑและจะไดใชวิธี
การตางๆ เชน การขยายระบบชลประทาน  การใชที่ดินใหม  การใชปุย การใชสินเชื่อทางการ
เกษตร  การคนควาและสงเสริม  หรือมาตรการอื่น ๆ รวมกันกับมาตราการดังกลาว แผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสนอแนะใหปลูกพืชหลายชนิดอันเปนการขยายประเภทการผลิตให
กวางขวางออกไป  ซึ่งจะชวยใหการผลิตพืชผลตางๆ ขยายตัวในอัตรารอยละ 3.6 ตอป สวนขาว
นั้นจะขยายในอัตรารอยละ 2.8 ตอป

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เนนหนักในดานสงเสริมการเพิ่มผลผลิตเกษตร  ทั้งในดาน
ปริมาณและคุณภาพ  โดยใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโลก อันจะเปนผลใหสามารถ
สงสินคาออกไดมากยิ่งขึ้น  และสนับสนุนการใชภายในประเทศทั้งในดานอาหารและวัตถุดิบเพื่อ
กิจการอุตสาหกรรม

สภาพการเกษตรของประเทศในขณะนี้อาจกลาวไดดังนี้
กําลังการผลิต  ผลผลิตตอไรโดยทั่วไปอยูในเกณฑต่ํา สาเหตุสําคัญไดแกการขาด

แคลนการลงทุน  ทําใหเกษตรกรไมมีปจจัยตางๆ ในการผลิตตามวิทยาการแผนใหมไดเทาที่ควร
สภาพแวดลอมในชนบท  ปญหาการขาดแคลนกําลังคนที่มีความสามารถที่จะนํามาใช

ในการพัฒนาการเกษตรยังเปนปญหาใหญ  และนับวันจะเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้น  บริการการ
ศึกษาการอนามัยและกิจกรรมสังคมอื่นๆ ยังอยูในระดับต่ําและไมกวางขวางเพียงพอกับความ
ตองการ ระบบการตลาดและการคมนาคมขนสงยังไมสมบูรณ  และการขาดกําลังเงินทําให
เกษตรกรเสียเปรียบพอคาคนกลาง  ราคาที่เกษตรกรไดรับเมื่อเทียบกับราคาขายปลีกหรือสงออก
นอกประเทศนับวาเปนสวนที่ต่ํามาก กับทั้งเกษตรกรไดรับเมื่อเทียบกับราคาขายปลีกหรือสงออก
นอกประเทศนับวาเปนสวนที่ต่ํามาก กับทั้งราคายังขึ้นลงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เปนสาเหตุที่ไมจูง
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ใจใหเกษตรกรลงทุนเพิ่มตนทุนของปจจัยบางอยาง  เชน ปุย มีราคาสูงเมื่อเทียบกับราคาผลิตผลที่
เกษตรกรไดรับ

ฐานะของเกษตรกร  รายไดของเกษตรกรโดยทั่วไปอยูในเกณฑต่ํามาก  โดยเฉพาะ
เกษตรกร  ซึ่งไมมีที่ดินเปนที่ทํากินของตนเอง  ปญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรนับวันจะเพิ่ม
ความสําคัญยิ่งขึ้น  ความแตกตางของรายไดระหวางชาวเมืองและชาวชนบทยังสูงอยูมาก  นอก
จากนั้นแมวามีการอพยพประชากรจากชนบทเขามาสูเมืองใหญๆ บาง  จํานวนประชากรในชนบท
ก็ยังคงเพิ่มข้ึนกอใหเกิดปญกาการวางงานหรือการทํางานไมเต็มที่เกิดขึ้นควบกันไปกับปญหาที่ดิน
ไมพอทํากิน  โครงสรางของตลาดผลิตผลการเกษตร ความตองการสินคาทางเกษตรของโลกได
เปล่ียนแปลงไปมาก ทําใหราคาสินคาออกที่เปนหลักต่ําลง การกระจายประเภทผลิตผลการเกษตร
ยังดําเนินการไปไดไมเร็วเทาที่ควร  ทําใหประสบปญหาในดานสินคาออกมากขึ้น

การประสานงานระหวางสวนราชการตางๆ เนื่องจากรัฐมีหนวยงานหลายหนวยงานที่
ดําเนินการในดานพัฒนาการเกษตร  ปญหาการประสานงานจึงเกิดขึ้นระหวางสวนราชการตางๆ
การใหบริการของรัฐจึงกระจัดกระจายและทําไมพรอมเพรียงกัน  เปนเหตุใหไดผลนอยกวาที่ควร
จะเปน  กําลังเจาหนาที่วิชาการก็มีไมเพียงพอ  นอกจากนั้น  ประเทศไทยยังขาดกฎหมายซึ่งจํา
เปนแกการพัฒนาการเกษตรอีกหลายอยาง

วัตถุประสงคและนโยบายเพื่อเปนการแกไขปญหาในการพัฒนาการเกษตร  ไดกําหนด
วัตถุประสงคและนโยบายไวดังตอไปนี้  ยกระดับรายได ระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมของเกษตรกรใหดีข้ึน โดยการเรงรัดเพิ่มผลผลิตและการจําหนาย กับการพัฒนาสังคมชนบท  
สงสินคาขาออกใหมากยิ่งขึ้น  อันเปนมาตรการที่สําคัญที่สุดในการแกไขดุลการคาและการชําระ
เงินของประเทศ  ลดการวางงานและการทํางานไมเต็มที่ของเกษตรกรลง สนับสนุนใหเกษตรกรได
ผนึกกําลังกันเปนปกแผนเพื่อรักษาผลประโยชนของตนเองและเพื่อประโยชนสวนรวมแกประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 –2524) มีวัตถุประสงค

หลักเพื่อเรงฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเรงเสริมสรางระบบเศรษฐกิจหลังจากที่ไดซบเซาลงใน
ชวงหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ใหสามารถขยายกําลังผลิต การลงทุน  และเสริมสรางการมี
งานทําในชวงป 2520  และ 2521 ใหไดในอัตราและลักษณะที่มั่นคงพอที่จะเปนรากฐานในการแก
ปญหาไดตอไปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ในการนี้จําเปนตองมุงรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศโดยมิใหระดับราคาคาครองชีพเคลื่อนไหวสูงมากไปจนผิดปกติและเกิดภาวะเงิน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



304

เฟอข้ึน  ขณะเดียวกันก็จําเปนที่จะตองรักษาฐานะของเงินทุนสํารองระหวางประเทศใหอยูในระดับ
ที่มั่นคงเพียงพอที่จะสนับสนุนภาวะการเศรษฐกิจและการลงทุนใหมั่นคงอีกดวย

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4  นี้กําหนดใหเปาหมายการผลิตสวนรวมของประเทศขยายตัว
โดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 7.0 ตอป  โดยจะตองพัฒนาการผลิตในสาขาสําคัญตางๆ ให
บรรลุเปาหมาย  ซึ่งทางดานการเกษตร ใหขยายตัวโดยเฉลี่ยในอัตรารอยละ 5.0 ตอป  เนื่องจาก
เนื้อที่การเพาะปลูกมีจํากัด  รัฐบาลจึงจะเนนหนักในดานการปองกันรักษาปาซึ่งเปนตนน้ําลําธาร
ใหคงไวโดยใหเนื้อที่การเพาะปลูกขยายไมควรเกิน 500,000 ไรตอป   หรือจํานวนไมเกิน 2.5 ลาน
ไรในชวง 5 ป  แนวทางการพัฒนาเกษตรจึงเนนที่การปรับปรุงโครงสรางการผลิตภายในสาขา
เกษตรเอง  ประการแรก ไดแกการเพิ่มผลผลิตและเรงปลูกพืชหมุนเวียน  พืชเศรษฐกิจที่สามารถ
เรงตามแนวทางขยายการผลิตดังกลาว  ไดแก  ขาวนาปรัง  ขาวโพด  ถั่ว ขาวฟาง ออย ปอ ยาสูบ
ฝาย และยางพารา ประการที่สอง ไดแกการเรงกระจายการผลิตดานการเกษตร  โดยเฉพาะเพื่อ
การปศุสัตว ประมงชายฝง  สวนพืชเศรษฐกิจที่ยังมีชองทางกระจายไดมาก  ไดแก มะพราว
หมอนไหม พืชน้ํามัน  ผักและผลไมนั้นก็จะไดทําการเรงจัดใหเพิ่มผลผลิตขึ้นดวย  สวนพืชบาง
อยางที่มีสวนทําลายสภาวะแวดลอมสูง เชน มันสําปะหลัง  ตลอดจนการจับสัตวน้ําโดยวิธีไมถูก
ตอง  จะหาทางแกไยเพื่อรักษาระดับการผลิตใหอยูในสภาพที่ดีและสงวนทรัพยากรของชาติใหใช
ไดตอไปใหนานที่สุด

จากเปาหมายทางดานการเกษตรไดจัดสรรงบในการพัฒนาที่เกี่ยวของคือ การเกษตร
และชลประทาน ไดจดัสรรงบพัฒนาไวจํานวน 39,100 ลานบาท  หรือรอยละ 15.5 ของงบพัฒนา
ทั้งสิ้น  เทียบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รอยละ 13.7 รายจายสาขานี้จะเนนการปรับปรุงโครงสราง
การผลิตในสาขาเกษตรใหสอดคลองกับเปาหมายการผลิตดานเกษตรกรรม  ซึ่งเพิ่มข้ึนรอยละ 5.1
ตอป  เชน โครงการขยายพันธุพืช  โครงการพัฒนาการปศุสัตว  โครงการพัฒนาประมงและโครง
การปลูกสวนปา  เปนตน  นอกจากนี้ยังเรงรัดการขยายบริการเศรษฐกิจเพื่อผลผลิตทางการเกษตร
โดยการปรับปรุงและขยายระบบการสงน้ําใหถึงมือประชาชนมากยิ่งขึ้น  และการขยายสินเชื่อการ
เกษตรตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาเกี่ยวกับที่ดิน  โดยการปฏิรูปที่ดินและการจัดที่ดิน11

                                                 
11 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2520), 90.
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529)
นโยบายพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่ 5 นี้ มีเปาหมายสําคัญคือเพิ่มผลผลิตภาคเกษตร 

อัตรารอยละ 4.5 ตอป โดยมีมาตรการเรงกระจายการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ขาว ยางพารา มัน
สําปะหลัง ขาวโพด ผลไม ออย พืชผัก ยาสูบ ถั่วลิสง และถั่วเหลือง) การพัฒนาปศุสัตว และ
ประมง  อีกทั้งยังมีการสงเสริมการตลาดและราคาทั้งการขายสงขายปลีก การขายในระดับไรนา

แนวทางการพัฒนาการเกษตรมุงที่จะปรับโครงสรางการผลิตดานเกษตรจากการขยาย
พื้นที่เปนการเพิ่มผลผลิตตอไร  ทั้งนี้เนื่องจากมีการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรและความผันผวน
ของสภาพอากาศที่เปนตัวกําหนดปริมาณน้ําฝน รวมทั้งสภาพดินที่มีปญหาและการทําลายปาไม 
ซึ่งจะกลาวถึงในประเด็นถัดไป

นอกจากนี้รัฐยังสงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทชวยดานการสงเสริมและจัดหาปจจัย
การผลิต ใหเอกชนรวมลงทุนและบริหารขบวนการผลิต เชนในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ การจัด
ตั้งโรงงานผลิตปุยเคมีในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก ผลิตปูนมารลเพื่อใชแกปญหาดิน
เปร้ียวในภาคกลาง  สงเสริมใหธนาคารพานิชยและสถาบันการเงินเอกชนปลอยสินเชื่อใหกับ
เกษตรกรรายยอยมากขึ้น  และใหธนาคารพานิชยปลอยสินเชื่อในพื้นที่โครงการที่มีแววการพัฒนา
สูง  โดยรัฐจะลงทุนในดานการบริการขั้นพื้นฐาน ดานวิชาการเกษตร  และการประสานงานการให
สินเชื่อในกิจกรรมที่จะกําหนด  สวนการลงทุนที่สําคัญคือ รัฐไดสงเสริมและจูงใจใหเอกชนตั้งโรง
งานอุตสาหกรรมการเกษตรไวใกลบริเวณแหลงผลิต  เพื่อแกปญหาเรื่องการตลาดและราคา 
สําหรับพืชหลักที่สําคัญๆ  เชน  ขาวโพด ผลไม เปนตน 12

เปาหมายประการตอมาเนนไปที่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก พัฒนาที่ดิน ดินเปร้ียว 2.3 ลานไร ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4.8 ลานไร ปรับปรุงพื้นที่ในเขตชลประทาน 16 ลานไร ปลูกปา ปละ 300,000 ไร อนุรักษบูรณะปา
ตนน้ํา 40 ลานไร มีโครงการปลูกปาไมโตเร็วในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยูคา
ลิปตัส ?) เขตอุทยานแหงชาติ 12.8 ลานไร และขยายงานหมูบานปาไมใหครบ 100 แหง 13  ทั้งนี้
เนื่องจากที่ผานมามีปญหาเรื่องคุณภาพของดินสงผลใหผลผลิตต่ํา  เพราะเกิดจากการเลือกพืช

                                                 
12สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แหงชาต ิฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2525 – 2529 ) ( กรุงเทพมหานคร : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาต ิ, 2525), 67.

13 เร่ืองเดียวกัน  , 59.
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ปลูกไมเหมาะสมกับสภาพของดิน และการใชเทคนิคการผลิตไมถูกวิธี  จึงทําใหการเพิ่มผลผลิตไม
ไดผลดี ทําใหดินเสื่อมโทรมลงและขาดการอนุรักษดิน

นอกจากนี้เปาหมายการพัฒนาการเกษตรยังใหความสําคัญกับการปลูกปา การ
อนุรักษบูรณะปาตนน้ํา และการกําหนดปาใหเปนอุทยานแหงชาตินั้น  มาจากปญหาการลดลง
ของพื้นที่ปาไม  จากสถิติ ป พ.ศ. 2504 พื้นที่ปาไมรวมทั้งประเทศ มี รอยละ 55.33 เมื่อเทียบกับ
เนื้อที่ประเทศทั้งหมด ป พ.ศ. 2516 พื้นที่ปาไมรวมทั้งประเทศลดลงเหลือ  รอยละ 43.21  ป พ.ศ. 
2519  พื้นที่ปาไมรวมทั้งประเทศลดลงเหลือ รอยละ 38.67  ป พ.ศ. 2521 พื้นที่ปาไมรวมทั้ง
ประเทศลดลงเหลือ รอยละ 34.15  จนป พ.ศ. 2525  พื้นที่ปาไมรวมทั้งประเทศเหลือเพียง รอยละ 
30.52 14 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2504 เมื่อเร่ิมมีแผนพัฒนาฯ จนถึง ป พ.ศ. 2525  
เนื้อที่ปาไมไดลดลงถึง รอยละ 24.81

จากปญหาเรื่องสภาพดินและการลดนอยลงของปาไม สงผลใหที่ดินทํากินนอยลงจึง
เกิดแนวทางในการพัฒนาที่สอดคลองไปกับปญหาขางตนคือมีแนวทางที่จะเรงรัดการกระจายการ
ถือครองที่ดิน  โดยการปฏิรูปที่ดิน และการใหกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากินเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกร
มีโอกาสประกอบอาชีพการเกษตรไดมั่นคงและขจัดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม ซึ่งจะเปนผลดีตอผล
ผลิตทางการเกษตรดวย15 โดยมีมาตรการแกปญหากรรมสิทธิ์ที่ดินนี้เนนไปที่ภาคกลางและภาค
เหนือตอนลาง ซึ่งมีปญหาเกษตรกรไรที่ทํากิน หรือตองเชาที่ทั้งหมดทํากิน ขณะที่ปญหาในภาค
อีสานยังไมรุนแรงเทากับสองภาคที่กลาวถึง อีกทั้งกําหนดสิทธิในที่ดินของเอกชนเพื่อการเกษตรให
ไดไมเกิน 50 ไร ดําเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อรับซ้ือที่ดินสวนที่เกินของเอกชนและจัดสรรหรือ
จําหนายใหแกผูที่ยังไมมีที่ดินทํากินตอไป

อีกทั้ง ทําการสํารวจเพื่อแยกเขตพื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่เหมาะสมกับการเกษตร เพื่อจัดที่
ดินทํากินใหเกษตรกรในรูปของหมูบานปาไม  สวนปาเสื่อมโทรมที่ไมเหมาะสมกับการเกษตรใหทํา
การปลูกปาตอไป  ทบทวนการจัดตั้งนิคมการสรางตนเอง ไมใหมีการขยายการเปดพื้นที่ใหม  แต
ใหดําเนินการปรับปรุงนิคมที่มีอยูแลวใหสมบูรณตามแผน  และมอบใหจังหวัดรับไปดูแลตอไป

                                                 
14 ธงชัย จารุพพัฒน, การใชภาพดาวเทียม LANDSAT – 50 (TM ) สํารวจตรวจสอบสภาพความ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมในประเทศไทย  (กรุงเทพมหานคร :กรมปาไม, 2537), 25-49.
15สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แหงชาต ิฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2525 - 2529) , 60.
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นอกจากนี้ ยังปรับปรุงที่ดินที่มีปญหาและใหผลผลิตต่ํา ปญหาดินเปรี้ยวในเขตภาค
กลาง ปญหาดินเค็มในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาการกัดเซาะและพังทลายในเขตภาค
เหนือ และปญหาการฟนฟูคุณภาพดินบริเวณที่ใชทําเหมืองแรในภาคใต 16

เปาหมายประการที่สาม คือกําหนดใหเงินสินเชื่อขยายเพิ่มรอยละ 11.7 ตอป หรือปละ
ประมาณ 5, 700 ลานบาท โดยดําเนินนโยบายการเงินที่จะสนับสนุนสถาบันการเงินของรัฐ เนื่อง
จากที่ผานมาเงินทุนที่เกษตรกรใชในการลงทุน เกษตรกรยังขาดแคลนเงินของตนเองในการลงทุน
ยังตองอาศัยสินเชื่อจากแหลงตางๆ  ขอมูลจากป 2515 รอยละ 69 ของสินเชื่อที่เกษตรกรไดรับมา
จากแหลงเงินทุนนอกระบบ แยกเปนรอยละ 30 มาจากพอคาคนกลางและนายทุนในทองถิ่น  สวน
ที่เหลือไดมาจากการกูยืมพี่นองเพื่อนบาน  ภายหลังจากที่ตั้งธกส. จนกระทั่งถึง พ.ศ.  2518  โดย
เฉล่ียการกูยืมสินเชื่อกูไปเพื่อผลิตขาวถึงรอยละ 54  มีขอจํากัดที่วามีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และราคาสินคาทําใหการกูยืมเงินธกส. ตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน  สาเหตุนี้ทําใหตัดโอกาสกลุม
เกษตรกรที่ยากจนไมสามารถกูยืมเงินจากธกส.ได จากสถิติ ป พ.ศ. 2517 มีสมาชิกที่เปนเกษตรกร
ประมาณ รอยละ 13.3 ของจํานวนครอบครัวเกษตรกรทั่วประเทศ ที่สามารถกูยืมเงินสถาบันการ
เงินของรัฐได17  และปญหายังตอเนื่องมาจนสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ยังพบปญหาวาปริมาณ    
สินเชื่อที่สถาบันการเงินปลอยใหแกเกษตรกรกูโดยเฉลี่ยยังนอยมากคือไดเพียงไรละ 160 บาทเทา
นั้น  จึงทําใหเกษตรกรยังตองพึ่งเงินกูนอกสถาบันที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ขาดความเปนธรรม และ
เพิ่มตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรอยางมาก18 ดังนั้นในเปาหมายของแผนนโยบายการพัฒนา
เกษตรกรรมฉบับที่ 5 นี้จึงมีเปาหมายสําคัญหนึ่งที่จะขยายสินเชื่อทางการเกษตร

ประการสุดทายคือมีเปาหมายใหเกิดการรวมกลุมเกษตรกรกลุมอาชีพตางๆ และ 
สหกรณการเกษตรใหเปนสถาบันเกษตรกรเพียงสถาบันเดียว เนื่องจากการรวมกลุมเกษตรกรใน
รูปสถาบันเพื่อรวมมือในดานการผลิต  การตลาด และการรักษาระดับราคาพืชผลการเกษตรอยูใน
ขอบเขตจํากัดมาก  ป พ.ศ. 2525 เกษตรกรที่รวมตัวกันเปนสถาบันในรูปสหกรณมเีพียงประมาณ 
2.2 ลานครอบครัว หรือรอยละ 39 ของจํานวนครอบครัวทั้งประเทศ ซึ่งนับวาต่ํามาก โดยเฉพาะ
การดําเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ พยายามที่จะแขงขันและโจมตีกันเพื่อชักชวนสมาชิกมาเปน

                                                 
16 เร่ืองเดียวกัน, 67.
17สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แหงชาต ิฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2520 - 2524), 201.
18สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แหงชาต ิฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2525 - 2529) , 54.
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ของตน จึงทําใหอํานาจตอรองลดลง อีกทั้งการดําเนินธุรกิจดังกลาวก็อยูในการดูแลของหลาย
หนวยงานของรัฐ สมาชิกสวนใหญมีการศึกษาต่ํา  ขาดความรูความเขาใจในการดําเนินการธุรกิจ  
ขาดสํานึกรับผิดชอบในการบริหารตัวเอง  และตกอยูภายใตอิทธิพลของรัฐ ซึ่งยังมีกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับตางๆ ในลักษณะไมยืดหยุนพอที่จะเปดโอกาสใหเกษตรกรเขาไปมีสวนรวมอยาง
แทจริงได19

การกําหนดแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5  เกิดจากการ
พิจารณาปญหาที่เกิดจากการพัฒนาเกษตรกรรมในระยะที่ผานมา สงผลใหเกิดขอจํากัดในการ
ผลิตที่ไมสามารถทําไดอยางเคย และปญหาผลผลิตต่ํา ซึ่งเกิดจากปญหาทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
ดิน ปาไม แหลงน้ํา ที่เร่ิมเสื่อมโทรม ในขณะเดียวกัน ความตองการผลผลิตเพื่อสนองตอเปาหมาย
การผลิตเพื่อขายยังคงเปนเงื่อนไขการผลิตที่สําคัญ ทําใหการพัฒนาเกษตรกรรมของแผนพัฒนาฯ
ฉบับนี้ เนนที่การปรับโครงสรางการผลิตใหมโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตอพื้นที่ใหสูงขึ้น และ
ใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ อีกประการหนึ่ง คือ  
การแนวคิดการพัฒนาชนบทแนวใหม ที่เนนการพิจารณาจากพื้นที่ที่มีความยากจนเปนอันดับ  
และแกปญหาตามที่พื้นที่ไดเสนอผานจังหวัดขึ้นไป มีการประสานความรวมมือของหนวยงานรัฐที่
เกี่ยวของแทนการทับซอนของหนวยงานรัฐอยางที่ผานมาก นอกจากนี้ไดนําพื้นที่ที่เสื่อมโทรมที่มี
ปญหาดานผลผลิตต่ํามาปรับปรุงใหเปนพื้นที่ที่สามารถทําการเกษตรได ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ 
พื้นที่ภาคอีสานที่รัฐไดนํามาพัฒนาเปนพื้นที่เกษตร คือ พื้นที่ทุงกุลารองไห และพื้นที่อีสานตอน
ลาง 19 อําเภอชายเขตแดน ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนพื้นที่ในลุมน้ํามูลตอนกลาง วิธีการและผลการ
พัฒนาพื้นที่ดังกลาวจะเปนอยางไร จะไดกลาวถึงในประเด็นตอไป และการกําหนดแนวทางพัฒนา
เกษตรกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะพิจารณาบนพื้นฐานปญหาที่เกิดจากผลการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เปนลําดับตอไป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)
การที่เศรษฐกิจของไทยอิงกับตลาดโลก และรายไดหลัก คือ รายไดจากสินคาเกษตร

เมื่อเศรษฐกิจโลกมีความแปรปรวน ยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทยและภาคเกษตรกรรม 
ตลอดระยะเวลาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกหลายประการ 
ทั้งจากสถานการณการผลิตมีการแขงขันกันมากขึ้น และราคาสินคาเกษตรสงออกดั้งเดิมมีแนว
โนมลดลง ทําใหมูลคาการสงออกขยายตัวในอัตราต่ํา  เห็นไดจากการสงออกซึ่งเคยขยายตัวสูง
                                                 

19 เร่ืองเดียวกัน, 56.
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รอยละ 20 ตอป ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ไดลดลงเพียงรอยละ 7 ตอป20 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 5 ซึ่งกระทบตอรายไดเงินตราตางประเทศ และรายไดของเกษตรกรบางสวนไดลดลงเปนอยาง
มาก  ผลกระทบที่เกิดขึ้นไมเพียงแตสงผลตอรายไดของประเทศเทานั้น ยังสงผลตอการจัดหาเงิน
ทุนในการพัฒนาในระยะเวลาตอไป และสงผลตอไปถึง ปญหาการวางงานซึ่งเกิดจากการเพิ่ม
จํานวนประชากรที่มีในระยะเวลาที่ผานมา ขณะที่กําลังแรงงานมีมากข้ึน แตกําลังการผลิตลดลง
จากการขยายตัวทางการผลิตต่ํา  ซึ่งปญหาการวางงานที่มีอยูแลวในชวงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 5 มี
แนวโนนรุนแรงสูงมากขึ้น ทั้งการวางงานโดยเปดเผย การวางงานของผูมีการศึกษาระดับกลางและ
สูง การวางงานในลักษณะการทํางานต่ําระดับ คือ ยังใชประโยชนของแรงงานไมเต็มที่ ซึ่ง ในป 
พ.ศ. 2527 รอยละ 75 อยูในภาคเกษตรกรรม และการวางงานในฤดูกาลซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นใน
ภาคเกษตรกรรมมาโดยตลอด ใน ป พ.ศ. 2527 กลุมผูวางงานในฤดูกาลผลิต มีทั้งสิ้น 3.8 ลานคน 
และมีในภาคอีสานมากที่สุด รอยละ 6721

จะเห็นไดวาตลอดระยะเวลาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ปญหาที่เกิดขึ้นในภาคเกษตร
กรรมเปนเรื่องเกี่ยวกับ ปญหาเรื่องการตลาด ปญหาเรื่องการวางงาน และทั้งสองปญหาจะสงผล
ตอไปยังปญหาเรื่องรายไดต่ําในกลุมเกษตรกร และจากปญหาดังกลาว ทําใหในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 6 ไดปรับแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรม โดยเนนแผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด 
และการสรางงาน ใหมีลักษณะการเชื่อมโยงกันอยางมีระบบครบวงจร โดยมีหลักสําคัญ 3 
ประการ คือ

ประการแรก จัดระบบการผลิตภายในประเทศใหลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนไม
แนนอนของสถานการณดานการตลาด ในสวนของสินคาดั้งเดิมจําพวก ขาวโพด มันสําปะหลัง 
ยางพารา ควรลดตนทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 สวนตัวสินคา
ประเภทที่ไมใชสินคาดั้งเดิม ควรขยายการผลิตและการตลาดภายในและตางประเทศ ใหมีความ
เชื่อมโยงการตลาด เพื่อใหสามารถนําไปสูการปรับโครงสราการผลิตที่เหมาะสมไดอยางแทจริง

ประการที่สอง ใหความสําคัญและเอาใจในตอเร่ืองการตลาด เปนหนาที่ของรัฐที่จะให
การศึกษาและติดตามการเคลื่อนไหวของสถานการณตลาดตางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนสําหรับการปรับโครงสรางการผลิตภาย

                                                 
20 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) ( กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ , 2530), 211.

21 เร่ืองเดียวกัน,212.
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ในประเทศ โดยผานกลไกการประสานแผนการผลิต และการตลาดเขาดวยกัน โดยมีวิธีการคือ การ
กําหนดรายการสินคาโดยคํานึงถึงโอกาสและความเปนไปไดในแงการตลาดในตางประเทศ ตลจน
การกระจายการผลิต การเพิ่มการจางงาน และการเพิ่มรายไดของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ภายในประเทศ

ประการที่สาม การปรับและเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบการผลิต เพื่อใหกิจกรรมการ
ผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมสามารถรองรับการเขาสูกําลังแรงงานที่เพิ่มข้ึน
และปญหาการวางงานที่มีอยูแลว การปรับโครงสรางระบบการผลิต นั้นจําเปนตองดําเนินการ
หลายดาน โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม โดยเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืชชนิดเดียวมาเปนพืช
หลายชนิด เพื่อใหมีการใชแรงงานเกษตรมากขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน รวมทั้งเพิ่มรายไดจาก
ที่เคยเปนอยู เปาหมายของการปรับโครงสรางระบบการผลิต คือ เพิ่มจํานวนผูทํางานในธุรกิจการ
เกษตร และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเกษตรบางสวนใหมากข้ึน ตลอดจนการสรางอาชีพเสริมใหกําลัง
แรงงานแรงงานโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในชนบท22

จากหลักการดังกลาวขางตน แสดงโดยนัยยะใหเห็นวา แทจริงแลว เปาหมายที่อยูเบื้อง
หลังของการปรับระบบการผลิต การตลาด และการจางงาน คือ เปาหมายเรื่องรายไดและความ
ยากจน ซึ่งเกิดขึ้นในกลุมเกษตรกร  ดังนั้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงมีแนวทางพัฒนาเกษตร
กรรม ที่ใหความสําคัญกับการผลิตและการตลาด แบงไดเปน 2 แนวทางที่สําคัญ คือ

ประการแรก การใหความสําคัญกับการผลิตเพื่อขาย โดยเนนใหความสําคัญตอการ
ผลิตสินคาและบริการใหตรงตอความตองการของตลาด โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ ซึ่งมีความ
แตกตางจากการผลิตแบบเดิมที่ผานมา คือ การขายตามผลิต โดยไมไดพิจารณาใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด นอกจากนั้น การผลิตเพื่อขาย มีเปาหมายหลัก คือ ระบบการผลิตทั้งที่
ขายภายในประเทศและเพื่อสงออกใหเปนการผลิตเพื่อการคาอยางแทจริง การดําเนินงานลักษณะ
นี้เกิดขึ้นมาแลวในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขณะที่การผลิตสินคาเกษตรยังคงใชระบบขาย
ตามผลิต ดังนั้นจึงตองปรับปรุงระบบการผลิตสินคาเกษตรเสียใหมใหเปนแบบผลิตเพื่อขาย ซึ่ง 
เงื่อนไขที่สําคัญที่สุดของระบบการผลิตเพื่อขาย คือ คุณภาพตามความตองการของตลาด ผูผลิต 
และกลุมผูผลิตจะตองมีเลือกผลิตใหเหมาะสม ตั้งแตการเลือกพื้นที่เพาะปลูก การเลือกประเภท
และชนิดของสินคา การคัดเลือกเมล็ดพันธุ และการบรรจุหีบหอ และจะตองคํานึงถึงการจัดมาตร
ฐานของสินคาที่ตองรักษาไวอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตามความตองการของตลาด ซึ่ง       

                                                 
22 เร่ืองเดียวกัน, 213 – 214.
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มาตรฐานของแตละตลาดหรือผูซื้อแตละรายจะแตกตางกัน ดังนั้น แนวทางการผลิตเพื่อขายจึง
ตองรวมมือกันทั้งผูขาย ผูสงออก และภาครัฐบาล23

ประการที่สอง การใหความสําคัญตอการกระจายผลผลิตและการบริการ ทั้งนี้เพื่อลด
ความเสี่ยงที่เกิดจากการแปรปรวนและความไมแนนอนของสถานการณการผลิตและการตลาด ทั้ง
นี้ มีการรวมมือกันของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มรายไดและการมีงานทําของ
ประชาชนโดยเฉพาะในเขตชนบท และยังเนนใหมีการกระจายการบริการซึ่งเปนกิจกรรมที่จะเพิ่ม
รายไดเงินตราตางประเทศ และเพิ่มการสรางงานไดอีกทางหนึ่งดวย

แนวทางในการกระจายการผลิต เนนไปที่การผลิตเพื่อขายในตลาดทองถิ่นของ
เกษตรกรภายในประเทศเปนหลักสําคัญ มีรูปแบบดําเนินงาน 2 ดาน คือ ประการแรก การปรับ
ปรุงระบบการปลูกพืช (Cropping System) เพื่อสนับสนุนใหเกษตรปลูกพืชมากชนิดขึ้น ทั้งปลูก
พืชแซมกับพื้นที่ผลิตหลัก รวมถึงการปลูกพืชกอนและหลังจากปลูกพืชหลักในฤดูฝน ประการที่
สอง การปรับปรุงระบบการเกษตร (Farming System) หรือระบบไรนาสวนผสม โดยการปลูกพืช
รวมกับการเลี้ยงปศุสัตวและการทําประมงรวมกันในเชิงพาณิชย  ประการที่สาม การปลูกสวนปา
ไมมีคาทางเศรษฐกิจ และสวนปาไมโตเร็ว เสริมในระบบการเกษตรดั้งเดิม (Agro Forest) ซึ่งตอง
กําหนดชนิดของไมและพันธุไมใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งการคํานึงการใชประโยชนของปา
ไมประเภทตางๆ 24 จากแนวทางการกระจายการผลิตซึ่งเปนการพัฒนาเกษตรกรรมระดับไรนานั้น 
รัฐไดเล็งเห็นวาแนวทางดังกลาวจะสงผลตอการสรางงานและเพิ่มรายไดใหเกษตรกร ชวยบรรเทา
ปญหาการวางงานตามฤดูกาลและปญหาการทํางานต่ําระดับ และ การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใชทรัพยากรในระดับไรนา จะมีผลใหแรงงานสวนหนึ่งออกจากกิจกรรมในภาคเกษตรไปสูกิจกรรม
อ่ืนๆ เชน การแปรรูป การปลูกสวนปา เปนตน25

หากพิจารณาแนวทางการกระจายการผลิต ขางตน จะเห็นวา วิถีการผลิตดั้งเดิมในพื้น
ที่ลุมน้ํามูลตอนกลางก็มีลักษณะการใชพื้นที่เกษตรในกิจกรรมเกษตรที่หลากหลาย ทั้งสวนของ
การผลิตขาวซึ่งเปนพืชหลัก เลี้ยงปลาในที่นา แบงพื้นที่หัวไรปลายนาหรือจอมปลวก ปลูกผักสวน
ครัว แตวิถีการผลิตดังกลาวถูกแทนที่ดวยวิถีการผลิตที่นําปจจัยการผลิตเขามาสงผลตอการ
เปล่ียนรูปแบบการผลิต การที่รัฐไดสงเสริมใหมีหันกลับสูวิถีการผลิตแบบเดิม เปนประเด็นนาสนใจ

                                                 
23 เร่ืองเดียวกัน, 221 –224.
24 เร่ืองเดียวกัน, 227 – 228.
25 เร่ืองเดียวกัน, 216.
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คือ การกลับสูวิถีการผลิตในบริบทที่โครงสรางการผลิตเปลี่ยนไปจากเดิมของลุมน้ํามูลตอนกลาง 
เปนไปลักษณะใด ซึ่งจะเปนประเด็นศึกษาตอไป

นอกจากการกระจายการผลิตในภาคเกษตรกรรมแลว รัฐไดใหความสําคัญตอการ
กระจายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเชนกัน โดยเฉพาะ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
รัฐไดพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรที่มีลูทางสงออกสูง  เชน วัตถุดิบสวนเกินของขาว 
ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา อุตสาหกรรมอาหารจากผัก ผลไม อุตสาหรรมจากปาไม อุตสาห
กรรมยาและอาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร เครื่องเทศ น้ํามันหอมระเหย ซึ่งใชวัตถุดิบจากสินคา
เกษตรทั้งสิ้น สวนแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดยอมและอุตสาหกรรมภูมิภาค รัฐไดมุง
กระจายการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดยอมในภูมิภาค สงเสริม
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตใหลงถึงระดับพื้นที่อยางทั่วถึง และใหความชวย
เหลือดานสินเชื่อในการลงทุนของอุตสาหกรรมขนาดยอม รวมถึงปรับปรุงหนวยงานของกระทรวง
อุตสาหกรรมในภูมิภาคเพื่อทําหนาที่ทในดานการสงเสริมและวางแผนพัฒนาระดับภาคและระดับ
จังหวัดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน26 จะเห็นวา การ
กระจายการผลิตภาคอุตสาหกรรมสงผลกระทบโดยตรงตอการเพิ่มรายไดและการจางงานในภาค
ชนบท

จะเห็นวา แนวทางการกระจายผลผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมขางตน  มุงเนน
ใหมีการพัฒนาเกษตรกรรมใหเขาถึงระดับไรนา ใหมีความรวมมือทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาห
กรรม เพื่อจะแกไขปญหาเรื่องรายไดและการสรางงานใหเกิดขึ้นในชนบท แตการพัฒนาตามแนว
ทางดังกลาว จะลงถึงพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลางหรือไม หรือเปนไปในลักษณะใด จะเปนประเด็นที่
จะไดกลาวถึงตอไป

ถาพิจารณาตามแนวทางการปรับระบบการผลิต ตลาด และการสรางงานในแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ขางตน ประเด็นหลักของแผนพัฒนา ฯ ฉบับนี้ คือ การกระจายรายไดข้ึนในกลุม
เกษตรกร เกษตรกรฐานะร่ํารวยการศึกษาดี  กลุมเกษตรกรฐานะปานกลาง และกลุมเกษตรกร
ฐานะยากจน โดยใชระบบการผลิตและตลาด เปนแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรรม กลาวคือ ใน
รูปแบบการ “ผลิตเพื่อขาย” เปนระบบการผลิตที่เหมาะสมกับกลุมเกษตรกรฐานะร่ํารวยและการ
ศึกษาดี ที่มีโอกาสรับรูความเคลื่อนไหวในดานราคาและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
เศรษฐกิจโลกเปนอยางดี ทําใหทราบวาจะผลิตสินคาอยางไรใหตรงกับความตองการของตลาด

                                                 
26 เร่ืองเดียวกัน, 231 – 232.
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โดยเนนไปที่ตลาดตางประเทศ ซึ่งความตองการของแตละตลาดจะแตกตางกัน ขณะที่การนํา
ระบบการผลิตแบบกระจายผลผลิต ที่ไมเนนการผลิตสินคาเกษตรหลักเพียงอยางเดียว แตใหมีการ
กระจายการผลิต ทั้ง การปรับปรุงการปลูกพืช และ การปรับปรุงระบบไรนาสวนผสม เนนใหมีผล
ผลิตปอนตลาดในทองถิ่นและตลาดภายในประเทศเปนหลักสําคัญ จะกอใหเกิดประโยชนตอกลุม
เกษตรกรฐานะปานกลาง  สวนกลุมเกษตรกรที่มีฐานะยากจน รัฐไดใหการสนับสนุนและมีโครง
การตางๆ เขามาดูแลใหเกิดการผลิตตามความสามารถของเกษตรกร ตามแผนพัฒนาชนบทในพื้น
ที่ยากจนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 มาอยางตอเนื่อง ซึ่งรูปแบบการผลิตดังกลาวจะสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงการผลิตภาคเกษตรกรรมในลุมน้ํามูลตอนกลาง ซึ่งจะเปนประเด็นศึกษาตอไป

จากที่กลาวมาขางตน แนวการพัฒนาเกษตรกรรมของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6 เนน
ความสําคัญของเรื่องตลาด ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม และเนนใหเห็นวา 
เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมของไทยมีสวนสัมพันธกับเศรษฐกิจโลกซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน
เศรษฐกิจโลกจะผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได
พยายามกําหนดแนวทางพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงปญหาเรื่องแรงงานที่มี
สงผลจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ใหเกิดการสรางงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตร
กรรม เชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ทั้งนี้ดวยเงื่อนไขของกําลังแรงงานในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
6 ที่เปนแรงงานที่มีความรูจํานวนมากขึ้น ซึ่งแรงงานเหลานี้ไมเหมาะกับการประกอบกิจกรรมการ
เกษตร และปญหาภาคเกษตรกรรม ที่ไมสามารถขยายการผลิตไดเนื่องจากขอจํากัดดานพื้นที่
เพาะปลูก ความผันผวนของระดับราคา ตลอดจนภาวะตลาดสินคาเกษตร และปญหาการวางงาน
ทั้งในรูปแบบการทํางานต่ําระดับและการวางงานตามฤดูกาล ทําใหไมสามารถรองรับกําลังแรง
งานที่เพิ่มมากขึ้นไดอีก27 รัฐมีนโยบายการกระจายการผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อรอง
รับการเคลื่อนยายแรงงานดังกลาว และผลของการแกปญหาเรื่องตลาด เร่ืองแรงงาน และเรื่องราย
ไดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะสงตอการกําหนดแผนพัฒนาเกษตรกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 
ในลําดับตอไป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539)
การพัฒนาเกษตรกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ที่ผานมา แมสัดสวนการผลิตภาค

เกษตรกรรมตอผลผลิตรวมลดลงเหลือเพียงรอยละ 11.5 ในป 2534 เนื่องจากประสบปญหาฝน
แลงติดตอกันในชวงปลายแผนพัฒนาฯ ตรงกันขามกับภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีการขยาย
                                                 

27 เร่ืองเดียวกัน, 215 – 216.
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ตัวในสัดสวนที่สูงมาก แตภาคเกษตรกรรมก็ยังมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
ยังเปนฐานรองรับแรงงานถึงรอยละ 64 ของการจางแรงงานทั้งประเทศ

ผลของการพัฒนาเกษตรกรรมชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผานมา ทําใหโครงสรางการ
ผลิตภาคเกษตรกรรมมีการกระจายตัวที่ดีข้ึนจากสินคาเกษตรดั้งเดิมไปสูสินคาที่มีมูลคาสูงขึ้น ทั้ง 
พืชไรที่มีราคาสูง ประมง และปศุสัตวแผนใหม เนื่องจากไดนําเอาการจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม 
ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบการจัดการของการผลิตเขากับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในลักษณะ
ครบวงจรมากขึ้น แตในสวนของการสงออก รัฐยังคงเนนการสงออกสินคาหลักดั้งเดิม คือ ขาว มัน
สําปะหลัง ยางพารา และขาวโพด ขณะที่พืชไร ผัก ผลไมยังคงมีการสงออกในปริมาณที่ต่ํา ทําให
สัดสวนของการสงออกสินคาเกษตร จากป พ.ศ. 2529 มีรอยละ 49 ถึงป พ.ศ. 2533 ไดลดลงเหลือ
รอยละ 23 ของการสงออกรวมทั้งประเทศ   จากผลของการพัฒนาดังกลาว ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
7 มีเปาหมายในการพัฒนาเกษตรกรรมโดยการปรับโครงสรางการผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตร รวมถึงการยกระดับการใช
เทคโนโลยีดานการเกษตรมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้นดวย28

เปาหมายที่สําคัญของการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรกรรม ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่  7 คือ

ประการแรก ยกระดับรายไดของครัวเรือนเกษตรใหสูงขึ้น คุมครองและสนับสนุนให
เกษตรกรไดรับความเปนธรรมในระบบการผลิตและการคาผลิตผลทางการเกษตร

ประการที่สอง พัฒนาความพรอมของเกษตรกรในการปรับระบบการผลิตใหมีความ
สอดคลองกับภาวะตลาด และสามารถเลือกใชวิทยาการการเกษตรที่เหมาะสม

                                                 
28 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ( กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ , 2535), 41 – 42.
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ตาราง  การใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใน 3 จังหวัด ป 2525 – 2536

จังหวัดบุรีรัมย  มีเน้ือท่ีจังหวัด
6,451, 178 ไร

จังหวัดสุรินทร  มีเน้ือท่ีจังหวัด
5,077,535 ไร

จังหวัดศรีสะเกษ  มีเน้ือท่ีจังหวัด
5,524,985 ไร

ป เ น้ื อ ท่ี ถื อ
ค รอ ง เพื่ อ
เ ก ษ ต ร
กรรม

ท่ีนา ที่ไร เ น้ื อ ท่ี ถื อ
ค รอ ง เพื่ อ
เ ก ษ ต ร
กรรม

ท่ีนา ที่ไร เ น้ื อ ท่ี ถื อ
ค ร อ ง เ พื่ อ
เกษตรกรรม

ท่ีนา ที่ไร

2525 3,723,798 3,096,952 394,862 3,215,078 2,870,612 191,204 3,266,692 2,698,776 402,408
2526 3,773,628 3,138,394 400,146 3,230,822 2,884,669 192,140 3,297,234 2,724,008 406,170
2527 3,818,469 3,116,558 477,666 3,319,582 2,971,226 185,393 3,311,262 2,664,578 467,988
2528 3,884,174 3,110,220 509,161 3,359,652 2,958,254 223,437 3,288,071 2,684,860 446,713
2529 3,923,107 3,142,605 512,715 3,371,636 2,949,541 211,666 3,361,502 2,712,143 443,782
2530 3,973,958 3,246,788 501,234 3,515,755 3,093,403 239,106 3,278,259 2,671,500 418,631
2531 4,002,094 3,248,719 498,407 3,578,686 3,099,489 244,106 3,115,087 2,534,283 390,212
2532 3,973,873 3,184,548 524,091 3,372,405 2,969,424 200,027 3,204,808 2,540,542 419,460
2533 4,013,881 3,144,835 548,798 3,328,512 2,935,048 193,889 3,288,701 2,554,240 448,708
2534 4,027,512 3,188,726 526,790 3,398,428 2,996,089 206,166 3,336,132 2,577,388 492,580
2535 3,950,007 3,180,920 519,864 3,397,288 3,000,035 199,785 3,384,420 2,733,737 367,614
2536 3,850,803 3,134,152 474,992 3,399,117 2,982,120 216,775 3,361,428 2,758,463 332,388

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ. สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, การใชทีด่นิเพือ่การเกษตรของ
ประเทศไทย ป 2534 ( กรุงเทพมหานคร : ศนูยสถติกิารเกษตร,  2537)  ; สํานักนายกรัฐมนตรี, สมดุราย
งานสถติจิงัหวดั ฉบับ พ.ศ. 2538 จงัหวดับรีุรัมย (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 27; 
สํานักนายกรัฐมนตรี, สมดุรายงานสถติจิงัหวดั ฉบับ พ.ศ. 2538 จงัหวดัสริุนทร (กรุงเทพมหานคร : 
สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 23 ; สํานักนายกรัฐมนตรี, สมดุรายงานสถติจิงัหวดั ฉบับ พ.ศ. 2538 
จงัหวดัศรสีะเกษ (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 27.
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ตาราง  เนือ้ทีป่ลูกขาวใน  / นอก เขตชลประทาน  ใน 3 จงัหวดั 2526 ถงึ 2540 / 41

จงัหวดับรีุรัมย จงัหวดัสุรินทร จงัหวดัศรสีะเกษ
ป ในเขต (ไร) นอกเขต (ไร) ในเขต (ไร) นอกเขต (ไร) ในเขต (ไร) นอกเขต (ไร)

2526 157,391 - 16,592 - 56,017 -
2534/35 39,163 2,375,699 53,568 2,375,593 66,350 2,074,573
2536 194,080 2,819,243 77,403 2,826,118 111,475 2,598,254
2538/39 199,540 2,630,808 158,852 2,734,600 112,181 2,390,204
2539/40 197,666 2,604,994 120,701 2,704,447 111,590 2,377,618
2540/41 187,567 2,665,780 178,838 2,738,791 120,519 2,509,682

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ , การสาํรวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร 2526 จงัหวดับรีุรัมย                        
( กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.),9 ; การสาํรวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร 2526 
จงัหวดัสริุนทร  ( กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 9 ; การสาํรวจการเปลีย่นแปลงทางการ
เกษตร 2526 จงัหวดัศรสีะเกษ  ( กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 9 ; สํานักงานสถิติแหง
ชาติ, สํามะโนการเกษตร 2536 จงัหวดับรีุรัมย (  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 59 ;    
สํามะโนการเกษตร 2536 จงัหวดัสริุนทร(  กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 57 ; สํามะโน
การเกษตร 2536 จงัหวดัศรสีะเกษ ( กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 59 ; สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, รายงานผลการสํารวจขาวนาป ปเพาะปลูก 2532 / 33 – 2534 / 35
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ป.),45,49,65,67 ; สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, รายงานผลการสํารวจขาวนาป ปเพาะปลูก 2538 / 39 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ป. ), 34 -37 ; สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, รายงานผลการสํารวจขา
วนาป ปเพาะปลูก 2539 / 40 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,ม.ป.ป.), 34 – 
37 ; สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, รายงานผลการสํารวจขาวนาป ปเพาะปลูก 2540 / 41
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,ม.ป.ป. ), 33 – 36.
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ตาราง  ปริมาณเนื้อที่ปลูกขาวที่ใสปุยเคมี ใน 3 จังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ
ป/จังหวัด เนื้อที่ปลูก 

(ไร)
เ นื้ อ ที่ ใ ส
ปุย(ไร)

ปริมาณ
ปุย(ตัน)

เนื้อที่ปลูก 
(ไร)

เ นื้ อ ที่ ใ ส
ปุย(ไร)

ปริมาณ
ปุย(ตัน)

เนื้อที่ปลูก 
(ไร)

เ นื้ อ ที่ ใ ส
ปุย(ไร)

ป ริ ม าณ
ปุย(ตัน)

2526 2,870,115 1,884,756 - 2,634,007 2,174,205 - 2,305,227 1,527,974 -
2534/35 2,414,862 1,882,148 31,940 2,429,161 2,326,778 51,887 2,140,923 1,888,802 45,199
2536 3,013,323 2,848,842 72,784 2,903,521 2,811,483 92,193 2,709,729 2,590,072 80,333
2539/40 2,802,660 2,392,351 69,211 2,825,148 2,668,070 104,188 2,489,208 2,462,822 79,352
2540/41 2,853,337 2,688,414 89,417 2,917,629 2,815,804 116,180 2,630,201 2,540,248 90,458

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ. สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, รายงานผลการสาํรวจขาวนาป ป
เพาะปลกู 2532 / 33 – 3534 / 35 (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ท., ม.ป.ป.),
242 – 243, 249 ; รายงานผลการสาํรวจขาวนาป ปเพาะปลกู 2538 / 39 (กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 90 - 91 ; รายงานผลการสาํรวจขาวนาป ปเพาะปลกู 2539 / 40
(กรุงเทพมหานคร : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 89 ; รายงานผลการสาํรวจขาวนาป
ปเพาะปลกู 2540 / 41 (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 83 - 84 ;
สํานกังานสถติแิหงชาต ิ, การสาํรวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร 2526 จงัหวดับรีุรัมย  ( กรุงเทพมหานคร :
สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.),7 ,33 ; การสาํรวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร 2526 จงัหวดัสริุนทร  (
กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 7, 32 ; การสาํรวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร 2526
จงัหวดัศรสีะเกษ  ( กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 7, 33 ; สํามะโนการเกษตร 2536
จงัหวดับรีุรัมย ( กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 58, 114 ; สํามะโนการเกษตร 2536 จงัหวดั
สุรินทร (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 57 , 116 ; สํามะโนการเกษตร 2536 จงัหวดัศรสีะ
เกษ (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 56, 111.
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ตาราง  เปรียบเทียบเนื้อที่ปลูกขาว และเนื้อที่ที่ใสปุยเคมี ใน 3 จังหวัด ป 2526  2534 / 2535 2536
2539 / 2540 และ 2540 / 2541

ป เนื้อที่ปลูกขาว (ไร) เนื้อที่ที่ใสปุยเคมี (ไร)
2526 7,809,349 5,586,935
2534 / 2535 6,984,946 6,097,728
2536 8,626,573 8,250,397
2539 / 2540 8,117,016 7,523,243
2540 / 2541 8,401,167 8,044,466

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ. สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, รายงานผลการสาํรวจขาวนาป ป
เพาะปลกู 2532 / 33 – 3534 / 35 (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 
242 – 243, 249 ; รายงานผลการสาํรวจขาวนาป ปเพาะปลกู 2538 / 39 (กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 90 - 91 ; รายงานผลการสาํรวจขาวนาป ปเพาะปลกู 2539 / 40
(กรุงเทพมหานคร : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 89 ; รายงานผลการสาํรวจขาวนาป 
ปเพาะปลกู 2540 / 41 (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 83 - 84 ;  
สํานกังานสถติแิหงชาต ิ, การสาํรวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร 2526 จงัหวดับรีุรัมย  ( กรุงเทพมหานคร : 
สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.),7 ,33 ; การสาํรวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร 2526 จงัหวดัสริุนทร  ( 
กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 7, 32 ; การสาํรวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร 2526 
จงัหวดัศรสีะเกษ  ( กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 7, 33 ; สํามะโนการเกษตร 2536 
จงัหวดับรีุรัมย ( กรงุเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 58, 114 ; สํามะโนการเกษตร 2536 จงัหวดั
สุรินทร (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 57 , 116 ; สํามะโนการเกษตร 2536 จงัหวดัศรสีะ
เกษ (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ ม.ป.ป.), 56, 111.
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ตาราง  การคาดประมาณการกําลังแรงงาน และ แรงงานภาคการเกษตร ใน 3 จังหวัด ป 2525 – 
2534

บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ
ป ประชากร แรงงานเกษตร ประชากร แรงงานเกษตร ประชากร แรงงานเกษตร

2525 919,086 493,409 725597 385,897 848,250 434,500
2526 933,109 502,011 718,388 382,769 845,360 433,499
2527 946,873 510,010 711,582 379,652 842,732 432,426
2528 960,373 517,467 705,110 376,513 840,337 431,295
2529 972,168 523,740 697,296 372,534 836,097 429,103
2530 983,336 529,387 689,636 368,501 831,868 426,799
2531 993,726 534,409 682,085 364,451 827,557 424,365
2532 1,003,229 538,796 674,498 360,310 823,048 421,775
2533 1,011,853 542,621 666,917 356,128 818,325 419,050
2534 1,018,729 545,477 658,766 351,621 812,738 415,881

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ. สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, การคาดประมาณแนวโนมจํานวน
ประชากร – แรงงานในการเกษตรและนอกการเกษตรของไทย ป 2525 – 2529 ( กรุงเทพมหานคร : สํานกั
งานเศรษฐกจิการเกษตร., 2527) ; การคาดประมาณแนวโนมจํานวนประชากร – แรงงานในการเกษตร
และนอกการเกษตรของไทย ป 2530 – 2534 (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, ม.ป.ป.).
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วิชาเอกประวัติศาสตร วิชาโทภาษาอังกฤษ จาก คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม

ปการศึกษา  2544 ศึกษาตอระดับปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตร 
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