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The purpose of the study of  the household strategies of household farmers regarding natural 

disasters was as follows: (1) to study the weather, production processing, economic conditions  and natural 
disasters which affect the livelihood of household farmers; (2) the agricultural and vocational situation and 
the adaptation of famers; and (3) to study the household strategies of household farmers with the adaptation 
of natural disasters. This qualitative research made use of in-depth interviews with farmers who were disaster 
victims, with a total of sixty-six farmers, ten public officers, and four well-informed people in the area. The 
results showed that from 2013 – 2017, the area of Makhamkom village in the Yangsai sub-district of 
the Mueang district in the Sukhothai province is consecutively disaster-affected, with five times the amount of 
flooding, twice the amount of drought, and three times the amount of storms. The period of the average time 
for flooding was eighty days and sixty-six days of drought. The main income of the farmers was based on 
rice farming (87.16%) with production costs of three thousand and thirty  Baht per plantation and tobacco 
(10.94%) with production costs of seventeen thousand and four hundred and fifty Bath per plantation. 
The secondary industry was at fisheries and working as employees. The average of household income was 
37,695.03 Baht per year; expenditure was 41,069.47 Baht per year, the average of equivalence between 
income and expenditure was -3,374.44 Baht. The opinions of farmers deemed that floods were better than 
droughts. The natural disaster adaptation of farmers included the folllowing: (1) changes in  plant production 
processing; (2) plantation on cropping systems after rice harvesting;  and (3) registration to appeal for aid 
from state agencies. However, in the case of floods the farmer (40.62%) deemed that there was a 
“chance”  in the fishery to earn an average income of 1,000 Baht per day. The definition of the household 
strategies of household farmers were to be able to adapt to living in changing situations with the planning 
and management of plant production processing, which conforms to disaster situations, including 
preparation to cope with the regular natural disasters. 
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บทที่ 1  
บทน า 

1.1 ความส าคัญ และความเป็นมาของปัญหา 
แนวคิดยุทธศาสตร์ครัวเรือน (Household Strategies) มีความสมัพันธ์กันกับแนวคิด

การด ารงชีพของชุมชนและแนวคิดการปรับตัวของผู้ คนเพ่ือให้อยู่รอด เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์หรือเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสง่ผลให้ครัวเรือนมีความเสี่ยงและเกิด
ความเปราะบาง การสร้างสมดลุของยุทธศาสตร์ครัวเรือนควรพัฒนาให้เกิดขึน้ในทุกมิติ ทัง้มิติ
ทางเศรษฐกิจ มิติทางสงัคม มิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
ดงันัน้การปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงจึงจ าเป็นท่ีจะต้องน าประเด็นต่างๆ เข้ามาพิจารณาด้วย 
เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ วิธีการด ารงชีวิตของชุมชนท่ีเปลี่ ยนแปลงไปตาม 
แรงขบัดนัทางเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการเกษตรหรือฤดกูาลเพาะปลกูซึ่งเป็นผล
เน่ืองมาจากโครงการพัฒนาตา่งๆ รวมถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศท่ีอาจเกิดในรูปแบบ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น า้ท่วม ภัยแล้ง พายุ ปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านี ้ก่อให้เกิด  
ความเปราะบางในชมุชน โดยมีผลตอ่การด ารงชีพหรือการประกอบอาชีพของเกษตรกร เน่ืองจาก
ครัวเรือนเกษตรกรเป็นหน่วยพืน้ฐานในการผลิตและการบริโภค ท าการเกษตร ปลกูพืช เลีย้งสตัว์ 
ท าการประมง ดงัเช่นในจังหวดัสโุขทัยพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบลุม่ มีความลาดเทสงู มีแมน่ า้ยม
ไหลผา่นเป็นระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผกูพนัธ์กบัสายน า้ 
และเป็นพืน้ท่ีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นประจ า ทัง้ น า้ท่วม ภัยแล้ง พายุ เกิดความ
เสียหายทัง้ต่อ ท่ีอยู่อาศัย การท าการเกษตร การด าเนินชีวิตของคนในชุมชน จากข้อมูล  
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภยัพิบัติทางธรรมชาติมีมลูคา่มากถึง 245 ล้านบาท อ าเภอเมือง
สโุขทัยประสบภยัพิบัติและได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยามากท่ีสดุใน 9 อ าเภอของจงัหวดัสโุขทัย 
เป็นเงินจ านวนกว่า 81 ล้านบาท(ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย , 2560) การเกิดภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติจึงเป็นปัจจัยส าคญั ท าให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคการเกษตร เป็นภยั
คกุคามไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ ในช่วงทศวรรษต่อไปและกลายเป็นภยัพิบัติทางธรรมชาติ  
ท่ีเกิดซ า้ซาก(Klomp, 2018) จึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นต้องศึกษาทัง้ก่อนเกิดเหตุการณ์เหล่านี ้ 
ช่วงระหว่างเกิด และหลังจากเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือสร้างความสามารถในการฟื้นคืน  
สูส่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลท าให้เกิดค าถามวิจัยในครัง้นี ว้่า หากครัวเรือน
เกษตรกรประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติเป็นประจ าและอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งไปจากเดิม 
สง่ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต เกษตรกรมีการปรับตวัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างไร
เพ่ือให้มีรายได้ และมีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลกระทบต่อครัวเรือนท่ีน าไปสู่กลยุทธ์การปรับตัว  
ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวจนเกิดเป็นยทุธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกร ผลการศกึษาในครัง้นี ้
สามารถน าไปเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันต่างๆ เพ่ือใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการวางแผน 
บริหารจัดการ แก้ไขปัญหา วางแผนการผลิตของเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและส่งผล  
ให้เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตท่ีดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

พืน้ท่ีศึกษาครัง้นีมุ้่งเป้าท่ีบ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวดัสโุขทัย
เน่ืองจากลกัษณะของพืน้ท่ีหมูบ้่านเป็นพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติเป็นประจ าทกุปี และมี
ครัวเรือนเกษตรกรประสบภยัพิบัติมากท่ีสดุ จ านวน 132 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหาย เกษตรกรประสบความเดือดร้อนทัง้การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  
แต่ยังคงอยู่อาศยัในหมู่บ้าน ดังนัน้จึงใช้ชุมชนดงัล่าวเป็นตวัแทนศึกษายุทธศาสตร์ครัวเรือน
เกษตรกรในครัง้นี ้

1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรบ้านมะขามค่อม 

ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 
2. ศึกษาการปรับตัวในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของครัวเรือนเกษตรกร  

บ้านมะขามคอ่ม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 
3. ศึกษายุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรบ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย  

อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั ในการปรับตวักบัสภาพภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศกึษา 
1. ทราบถึงพัฒนาการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันว่า 

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หลงัจากเกิดผลกระทบจากภยัพิบัติทางธรรมชาติ การปรับตวัของ
ครัวเรือนเกษตรกร แนวทางในการด ารงชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร  
ท่ีมีอยู่ในชมุชน เกิดการสร้างยทุธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรบ้านมะขามคอ่ม 
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2. สามารถน าข้อมลูมาวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและความเปราะบางท่ีเกิดขึน้ในครัวเรือน
เกษตรกร เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต และเป็นต้นแบบ  
ในการปรับตวัให้กบัชมุชนอ่ืนๆ ท่ีประสบปัญหาในลกัษณะเดียวกนั 

3. ได้ข้อมูลท่ีหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันต่าง ๆ สามารถน าไปใช้เป็นยุทธศาสตร์  
ในการวางแผน บริหารจัดการ แก้ไขปัญหา วางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับครัวเรือนเกษตรกร
และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 

1.4 ขอบเขตของการวจิยั 
1. พืน้ท่ีศึกษา 

พืน้ท่ีบ้านมะขามคอ่ม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 
2. เนือ้หา 

การศึกษาครัง้นีมุ้่งเน้นศึกษาเพ่ือเข้าใจถึงบริบทของครัวเรือนเกษตรกรและปัจจัย 
ท่ีมีอิทธิพลตอ่การด ารงชีพจนส่งผลท าให้เกิดยทุธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรเมื่อเกิดภยัพิบัติ
ทางธรรมชาติ โดยใช้แนวคิดการด ารงชีพ แนวคิดการปรับตวั เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์ครัวเรือน 
ของเกษตรกร บ้านมะขามคอ่ม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

3. กลุ่มประชากรศกึษา พจิารณาตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  
ครัวเรือนเกษตรกรผู้ ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในหมู่บ้านมะขามค่อม  

ท่ีขึน้ทะเบียนประสบภยัพิบัติในพืน้ท่ีเกิดน า้ท่วม ภยัแล้ง และพายุ กับส านักงานเกษตรจงัหวดั
สโุขทยั จ านวน 66 ครัวเรือน 

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐผู้ดแูลรับผิดชอบด้านเกษตรกรรม จ านวน 10 คน 
ผู้ รู้ทางด้านพืน้ท่ีและพฒันาการของชมุชนในหมูบ้่านมะขามคอ่ม จ านวน 4 คน 

4. ระยะเวลาด าเนินการศกึษา 
ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู ระหวา่งเดือนเมษายน ถึง เดือนกนัยายน 2561 
ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ใช้กรอบระยะเวลาในปี 2556 – 2560  

ในการวิเคราะห์ข้อมลูของการศกึษาครัง้นี ้
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1.5 ค าจ ากัดความ 
การปรับตัว (Adaptation) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์

แวดล้อม ท่ีส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้ 

การด ารงชีพ (Livelihoods) ความสามารถในการรับมือเมื่อเกิดสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงหรือปัญหาตา่งๆ  และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้จนเข้าสูส่ถานการณ์ปกติ 

ภัยพิบัติ (Disaster) เหตุการณ์ทางธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต 
ทรัพย์สินของเกษตรกร และสภาวะเศรษฐกิจของชมุชน สามารถเกิดได้ทัง้จากทางธรรมชาติ เช่น 
อทุกภยั ภยัแล้ง และการกระท าของมนุษย์ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้
การศึกษานีมุ้่ งท่ีภัยพิบัติ ท่ี เก่ียวกับน า้ท่วมและฝนแล้ง ของเกษตรกรบ้านมะขามค่อม  
ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั เป็นหลกั  

ความเปราะบาง (Vulnerability) ผลกระทบหรือความเสี่ยงท่ีครัวเรือนเกษตรกร
ได้รับ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเหตกุารณ์ต่างๆ แล้วไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงหรือ
ปัญหาให้ผา่นพ้นจากสภาวะนัน้ไปได้ 

ครัวเรือนเกษตรกร (Farmers Household) หน่วยพืน้ฐานการผลิตเพ่ือการอปุโภค
และบริโภค มีรายได้สว่นใหญ่จากภาคการเกษตร เช่น การเพาะปลกูพืช ปศสุตัว์ การท าประมง
ในพืน้ท่ีอยู่อาศยัเดียวกนั ทัง้ในครอบครัวเดียวกนัหรือละแวกใกล้เคียง 

1.6 กรอบแนวคดิ 
ความเปราะบาง (Vulnerability) ของครัวเรือนเกษตรกรเกิดได้จากปัจจยัหลาย ๆ อย่าง 

ทัง้การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภมูิอากาศ (ปริมาณน า้ฝนเฉลี่ยและอณุหภมูิเฉลี่ย) กระบวนการ
ผลิต (วิธีการผลิตและผลผลิตทางทางการเกษตร) สภาวะเศรษฐกิจ (รายได้ของเกษตรกร) และ
ภยัพิบัติต่างๆ (อทุกภยัและภยัแล้ง) ดงันัน้การปรับตวั (Adaptation) ของเกษตรกรให้สามารถ
ด ารงชีพอยู่ได้บนการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ จึงนับว่าเป็นเร่ืองส าคัญในระดบัชาติ 
ระดบัชุมชน แม้กระทั่งระดบัครัวเรือนจนถึงตวับุคคล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ครัวเรือน 
ในการรับมือกบัความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้และน าไปสูก่ารก าหนดยทุธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกร 
รวมถึงการเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนและสามารถพึ่ งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิต ท่ีดีขึ น้  
และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร แก้ไขปัญหาหรือวางแผนการ
ผลิตให้กบัเกษตรกรตอ่ไป ดงักรอบแนวคิดใน (ภาพประกอบ 1) 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการศกึษายทุธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกร 
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บทที่ 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

ส าหรับการศึกษายุทธศาสต ร์ครัว เรือนของเกษตรกร กับการเกิดภัย พิบัติ 
ในบ้านมะขามคอ่ม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั เป็นการผสานแนวคิดการด ารงชีพ
และการปรับตวัให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้บนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีเนือ้หา
ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

2.1 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการด ารงชีพและการปรับตัว  
2.1.1 แนวคิดการด ารงชีพอย่างยัง่ยืน (Sustainable Livelihoods Concept) 
2.1.2 แนวคิดการปรับตวั (Adaptation Concept) 
2.1.3 ยทุธศาสตร์ของการพฒันา 

2.2 ภัยพบัิต ิ
2.2.1 รูปแบบการเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
2.2.2 การรับมือและจดัการกบัภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
2.2.3 พืน้ท่ีประสบภยัธรรมชาติใน อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

2.3 สถานการณ์การเกษตรในประเทศไทย 
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2.1 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการด ารงชีพและการปรับตัว 
2.1.1 การด ารงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihoods) 

2.1.1.1 ความหมายของการด ารงชีพอย่างยั่งยืน  
การด ารงชีพอย่างยั่งยืน คือ ความต้องการให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง

กบัการด ารงชีพมากขึน้ โดยไมเ่น้นการเข้าถึงเพียงชุมชนและขจดัความยากจนเท่านัน้ ปัจจุบัน
ได้รับการยอมรับและให้ความสนใจในปัจจยัตา่งๆ และ กระบวนการท่ียกระดบัความสามารถของ
คนยากจน ท่ีสามารถท าให้ด ารงอยู่ในลกัษณะ ทางเศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และทางด้านสงัคม 
ท่ียั่งยืน แนวความคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืนจึงมีการเช่ือมโยงแนวคิดการบูรณาการการ
แก้ปัญหาความยากจนมากขึน้(Krantz, 2001) 

2.1.1.2 พัฒนาการด ารงชีพอย่างยั่งยืน 
พัฒนาการการด ารงชีพอย่างยั่งยืน  ในช่วงต้นทศวรรษท่ี 1990 ถูกพัฒนาขึน้

อย่างเป็นรูปธรรม น าโดย โรเบิร์ต แซมเบอร์ (Robert Chambers) นักวิชาการของสถาบันการ
พัฒนาศึกษา (International Development Studies –IDS) และกอร์ดอน คอนเวย์ (Gordon 
Conway)  ได้ท าการศึกษาปัญหาและความซับซ้อนของความยากจน โดยเสนอมโนทศัน์วา่ด้วย
ความเปราะบาง (Vulnerability) และความอยู่ดีมีสขุ (Well-being) โดยชีใ้ห้เห็นวา่ความยากจน
ในชนบทมีความพยายามท่ีจะตัง้รับกับภาวะความเปราะบางท่ีเกิดขึน้จากความเสี่ยงและความ
ไมแ่น่นอนด้วยการใช้ทรัพยากรทางกายภาพและสงัคมท่ีมีอยู่ เพ่ือสร้างหลกัประกนัในระยะยาว
ในการอยู่รอดเพ่ือรักษาความอยู่ดีมีสขุ(ป่ินแก้ว, 2554) ตอ่มา มโนทัศน์ของ Robert Chambers 
& Gordon Conway เป็นท่ีรู้จักในช่ือ การด ารงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihood – SL) 
ซึ่งถูกพัฒนามาจากงานวิจยัในเร่ืองความมัน่คงทางอาหารและนิเวศเกษตร (Swift, 1993) การ
ด ารงชีพอย่างยั่งยืนในชนบทเก่ียวข้องกับความสามารถในการจัดการทรัพย์สินด้านต่างๆ  
ท่ีประชากรในชนบทครอบครองหรือเข้าถึง เพ่ือลดความเปราะบางท่ีประสบภยัและยกระดับ
มาตรฐาน การด าเนินชีวิตได้อย่างตอ่เน่ืองในระยะยาว(อาแว, 2558)  

2.1.1.3 กรอบแนวคดิการด ารงชีพอย่างยั่งยืน 
กรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืนถูกพัฒนามาจากแนวคิดการด ารงชีพ 

ท่ียัง่ยืนโดย DIFD มีรากฐานมาจากแนวคิดท่ีส าคญั ดงันี ้
1. คนเป็นศูน ย์กลาง (People Centered) แนวคิดการด ารง ชีพ ท่ียั่ งยืน 

มุง่ไปท่ีคนและถือวา่คนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา 
2. องค์รวม (Holistic) แนวคิดการด ารงชีพท่ียั่งยืนมองทุกส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

จากระดบัท้องถ่ินจนกระทัง่ถึงระดบันานาชาติในพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์และกลุม่ทางสงัคม 
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3. พลวตั (Dynamic) แนวคิดการด ารงชีพท่ียัง่ยืนต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือท่ีจะสามารถสนบัสนนุผลทางบวก บรรเทาผลทางลบท่ีจะเกิดผลกระทบภายนอก 

4. การสร้างบนความเข้มแข็ง (Building on Strength) แนวคิดการด ารงชีพ 
ท่ียัง่ยืนวิเคราะห์ความเข้มแขง็มากกวา่ความต้องการ 

5. เช่ือมโยงมหภาคและจุลภาค (Macro – Micro Links) แนวคิดการด ารงชีพ 
ท่ียัง่ยืนพยายามท่ีจะเช่ือมช่องวา่งระหวา่งระดบันโยบาย สถาบนั ถึงระดบัชมุชนและรายบคุคล 

6. ความยั่งยืน (Sustainability) แนวคิดการด ารงชีพท่ียั่งยืนเน้นความยั่งยืน 
ประเมินความยั่งยืนจาก 4 องค์ประกอบหลกั คือ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคมและสถาบัน
(เหมวรรณ, 2557) 

แนวคิดการด ารงชีพอย่างยัง่ยืนยงัอธิบายเพ่ิมเติมได้ว่า แท้จริงนัน้ปัญหาในการด ารง
ชีพเกิดจากความสามารถท่ีจะเข้าถึงทุนทรัพยากร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ
ทรัพยากร เพ่ือการด ารงชีพได้ แสดงให้เห็นวา่การปรับตวัของครัวเรือนไม่ได้จ ากัดอยู่ท่ีการสร้าง
รายได้ เพียงอย่ างเดี ยว แต่อาจสร้างความหลากหลายในการด ารงชีพ  (Livelihoods 
Diversification) ทัง้ในและนอกภาคการเกษตรหรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัท่ีมีความสมัพนัธ์เชิง
แลกเปลี่ยนภายในครัวเรือนหรือกบัสงัคมภายนอก(มนีูเร๊าะ, 2557)การศึกษาการด ารงชีพอย่าง
ยัง่ยืนเป็นการศึกษาความสมัพันธ์ขององค์ประกอบ 5 ประการท่ีน าไปสูเ่ป้าหมายในการด ารงชีพ
ของเกษตรกร (ภาพประกอบ 2) 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างยัง่ยืน 

ท่ีมา: http://www.livelihoods.org/info/dlg/frame/frame.htm 
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1. บริบทของความอ่อนแอและไม่แน่นอน (Vulnerability Context) เป็นภาวะท่ีเกิดขึน้
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพย์สินและผลลพัธ์จากวิถีการด าเนินชีวิต เช่น ภาวะท่ีเกิดผล
กระทบอย่างทันทีทันใดและรุนแรง (Shocks) ส่งผลเสียหายต่อการด ารงชีพ โดยเฉพาะ 
ในองค์ประกอบของทรัพย์สิน เช่น ภยัธรรมชาติ ความขดัแย้ง แนวโน้ม  เช่น แนวโน้มประชากร 
ทรัพยากร เศรษฐกิจ รัฐบาล นโยบาย การเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาล (Seasonality) เช่น วฏัจักร
ราคาผลผลิต  

2. ทรัพย์สินในการด ารงชีพ (Livelihoods Assets) เป็นต้นทุนท่ีเกษตรกรน ามาใช้ 
ในกระบวนการด ารงชีพ (Livelihoods Process) มีผลต่อโอกาสการเลือกวิถีการด ารงชีพ ได้รับ
อิทธิพลโดยตรงจากบริบทความอ่อนแอและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสถาบัน ทรัพย์สิน  
ท่ีส าคญั มี 5 ประเภท ได้แก่  

ต้นทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน
แรงงาน ความมีสขุภาพท่ีดี จะมีสว่นช่วยให้คนสามารถด ารงชีพได้ 

ต้ น ทุ น ธ ร รม ช าติ  (Natural Capital) ห ม าย ถึ ง  ดิ น  น ้า  อ า ก าศ  ป่ า ไ ม้  
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการด ารงชีพ 
โดยเป็นทัง้แหลง่อาหารและเพ่ิมพนูสขุภาพ 

ต้นทุนการเงิน  (Financial Capital) หมายถึง เงินทุน เงินตรา หรือเงินสะสม 
ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ หรืออาจจะเป็นทรัพยากรอ่ืนๆได้ หรืออาจเป็นทรัพยากรอ่ืนๆ  
ท่ีสามารถน ามาประยกุต์ 

ต้นทนุทางกายภาพ (Physical Capital) หมายถึง การอ านวยความสะดวกและวสัดุ
ท่ีใช้ในการผลิต เป็นโครงสร้างพืน้ฐานและสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น ความมั่นคง
ทางด้านท่ีอยู่อาศยั การคมนาคม ระบบสื่อสาร 

ต้ นทุ น สั งคม  (Social Capital) ความหม ายของทุน ทางสังคมถูก นิ ย าม 
ในลกัษณะท่ีแตกตา่งและหลากหลายมกัหมายถึง กลุม่ เครือขา่ย ประชาสงัคม ฯลฯ ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมความไว้วางใจและพลงัความสามารถในการร่วมมือกนัทางสงัคม 

3. การเปลี่ ยนผ่านโครงส ร้างและกระบวนการ (Transforming Structures and 
Processes) เป็นองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบโดยตรงท่ีท าให้เกิดความออ่นแอในกระบวนการและ
ส่งผลต่อการด ารงชีพ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ โครงสร้าง (Structures) มี 2 ระดับ คือ ระดับ
สาธารณะและระดบัเอกชน กระบวนการ (Processes) หมายถึง การขับเคลื่อนของโครงสร้าง
ตา่งๆ เช่น นโยบาย กฎหมาย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีพ 
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4. ยทุธวิธีการด ารงชีพ (Livelihoods Strategies) เกษตรกรใช้เป็นกลยทุธ์ในการด าเนิน
ชีวิต จะมีลกัษณะของความหลากหลาย (Diversity) ตามลกัษณะพืน้ท่ีท่ีถือครอง ภมูิประเทศ
และช่วงเวลา เป็นลกัษณะท่ีเคลื่อนไหว (Dynamic) และมีความเช่ือมโยงกนั (Linkage) 

5. ผลลพัธ์ (Livelihood Outcome) เป็นผลท่ีเกิดจากการเลือกยุทธวิธีในการด ารงชีพ 
ได้แก่ การมีรายได้เพ่ิมขึน้ การเป็นอยู่ดีขึน้ การลดความอ่อนแอ การเพ่ิมความมัน่คงด้านอาหาร 
เกิดความยัง่ยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.1.1.4 ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการด ารงชีพ 
ปัจจัยพืน้ฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์หลกัๆ คือ ปัจจัยสี่ แหล่งอาหารเป็น

หนึ่งในปัจจัยสี่ท่ีมีความส าคัญมาก สามารถเป็นตัวชีว้ดัถึงความมั่นคงในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ หากขาดปัจจัยพืน้ฐานเหล่านี ้อาจจะส่งผลให้การด ารงชีวิตเป็นไปอย่างล าบาก  
ในปัจจุบันปัญหาความไม่มั่นคงทางด้านอาหารเกิดขึน้จากหลายสาเหต ุทัง้การปรับตัวทาง  
ด้านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมซึ่งสาเหตเุหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่ งของ
การเกิดความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร ท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของครัวเรือนและชุมชน
(จอมขวัญ , 2558)  จ ะ เห็ น ได้ ว่า  ค วามห ลากหล ายท าง ชี วภ าพ  ก ารเข้ าถึ งแห ล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ลกัษณะภมูิประเทศและช่วงเวลา รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมต่างๆ มีอิทธิพลตอ่การด าเนินชีวิตของมนษุย์ทัง้นัน้ ปัจจยัตา่งๆ 
ท่ีเกิดเหล่านีส้่งผลเช่ือมโยงถึงกันในทุกด้าน ท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และเลือกยทุธวิธีในการ
ด ารงชีพเพ่ือให้ด าเนินชีวิตอยู่ได้บนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

2.1.2 แนวคดิการปรับตัว (Adaptation Concept) 
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในโลกนีไ้ด้ มนุษย์จ าเป็นจะต้องมีการปรับตัว 

 การปรับตวัเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถจะด ารงเผา่พนัธุ์และมีชีวิตรอดได้ มนษุย์
ใช้เทคนิคหลายประการในการปรับตวัเองให้เข้ากบัสิ่งมีชีวิตและการเรียนรู้จากสิ่งมชีีวิตเพ่ือจะจดั
สภาพแวดล้อมให้มนุษย์รู้จกัพฒันาตนเอง การปรับตวัจึงมีประโยชน์และมีความส าคญัอย่างย่ิง
ของมนษุย์ในการพฒันาบคุลิกภาพและพฒันาชีวิต(ภทิัรา, 2540) 

2.1.2.1 ความหมายของการปรับตัว 
การปรับตัว คือ กระบวนการท่ีบุคคลพยายามปรับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้  

แก่ตนเองให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมจนเป็นสภาพการณ์ท่ีตนสามารถทนอยู่ได้ในสงัคมหรือ
สภาพแวดล้อมนัน้ๆ หรือการท่ีบุคคลสามารถสร้างหรือขดัเกลาพฤติกรรมให้เข้ากบัแบบแผนของ
สงัคม  หรือสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง  ให้สามารถบรรลจุุดมุ่งหมายท่ีต้องการ  ท าให้มีชีวิต  
อยู่อย่างปกติสขุทัง้กาย และจิตใจ ไมเ่กิดผลเสียทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
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2.1.2.2 ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการปรับตัว 
ในการปรับตวัของมนษุย์ย่อมมีปัจจยับางประการท่ีสนับสนนุเพ่ือให้ได้ทราบว่า 

การปรับตวันัน้จะมีลกัษณะเป็นอย่างไร เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง ศกึษาได้จากปัจจยัตา่งๆ ดงันี  ้
1. ช่วงชีวิตของบุคคล ชีวิตของบุคคลแต่ละวัยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ  

ในแตล่ะช่วงอายเุป็นอย่างไรจะสง่ผลให้บคุคลต้องแสดงพฤติกรรมเช่นนัน้  
2. สิ่ งแวด ล้อม  มี ผลต่ อก ารป รับตัว  มนุษ ย์จ า เป็ น ต้ องป รับตัวต าม

สภาพแวดล้อม เช่น การมีทัศนคติ (เจตคติ) ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรมการศึกษา ระบบ
การเมือง ดินฟ้าอากาศ เป็นต้น ส่ิงเหล่านีม้ีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการปรับตวั การปรับตวั
ของมนษุย์มีตัง้แตเ่กิดจนตาย มนษุย์ใช้การปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด 

3. พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตไม่ว่า พืช คน สตัว์ อาจจะมีการปรับสายพันธุ์เพ่ือการ  
อยู่รอด บางครัง้มีการพฒันาพนัธุ์เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างตา่งๆ ให้เข้ากบัวิวฒันาการของโลก  

4. ลกัษณะของบคุลิกภาพของคน เช่น คนอ้วน คนผอม คนรูปร่างสมสว่น  
5. สญัชาติญาณ หมายถึง สิ่งท่ีมนุษย์หรือสตัว์มีแต่ก าเนิด ไม่ต้องมีการอบรม

สัง่สอนหรือแนะน า เช่น นกรู้จักสร้างรัง คนรู้จักเลีย้งลกูเองเมื่อถึงเวลาท่ีตนมีลกู สญัชาติญาณ
ของมนษุย์ท าให้มนษุย์มีแบบของการปรับตวัแตกตา่งกนัตามลกัษณะของสญัชาติญาณตา่งๆ  

6. การเรียนรู้และประสบการณ์ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพราะมนุษย์
ได้รับประสบการณ์ ด้านสติปัญญา ด้านทกัษะ มีการน าประสบการณ์ท่ีได้รับทัง้สว่นท่ีดีและสว่น
ลบมาใช้ในการปรับตวั เช่น รู้จักการปรับสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ให้เข้ากับการด ารงชีวิตและ
การอยู่รอด มนุษย์ยุคปัจจุบันเจริญในด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีแผนใหม่ก็อาจจะน าความ
เจริญไปสร้างเสริมเทคนิคการปรับตวัแบบใหม่ๆ   

7. กระบวนการสงัคมประกิต หมายถึง การท่ีมนษุย์ได้รับการอบรมสัง่สอนจาก
ครอบครัว ญาติ ครู กลุม่คนในอาชีพตา่งๆ ตัง้แตว่ยัทารก การอบรมสัง่สอนอาจจะเกิดทัง้ทางตรง
และทางอ้อม  

8. แบบของพัฒนาการของมนุษย์ ตามทฤษฎีของเฟียเจต์สติปัญญาของคน
เกิดขึน้ตัง้แต่วยัทารก โดยการเรียนรู้จากการสมัผสัสิ่งแวดล้อมท่ีสายตาและอวยัวะจะสมัผสัได้ 
การสะสมความคิด ความเข้าใจจะค่อยๆพัฒนาการเป็นการเข้าใจสิ่งท่ี เห็นเ ป็นรูปธรรม 
แต่จะค่อยๆเข้าใจการใช้ เหตุผล การรู้จัก วิ เคราะห์  การแก้ ปัญหาเมื่ อมีอายุมากขึน้  
จากพฒันาการทางสติปัญญาของมนษุย์ช่วยสร้างรูปแบบของการปรับตวัของคนแต่ละประเภท 
ระดบัสติปัญญาตา่งกนัมีผลตอ่ความแตกตา่งและประสิทธิภาพในการปรับตวัของคน 
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9. การขัดแย้งในใจ (Internal Conflict) คือ ภาวะท่ีท าให้เกิดความขดัข้องใจ  
มีความวิตกกงัวลใจไมส่ามารถตดัสินใจได้ จึงก่อให้เกิดความทกุข์ 

10. สุขภาพจิต หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม 
เข้าใจเอกลกัษณ์และความรับผิดชอบของตน รวมทัง้การปรับตนให้ข้ากบัคนอ่ืนๆในสงัคมได้  

2.1.2.3 รูปแบบการปรับตัว 
การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทัง้หลายจะอยู่รอดหรือจะสญูพันธุ์ไปในท่ีสดุหรือไม่

ขึน้อยู่กบั การหาอาหาร การล่าเหย่ือ การตอ่สู้หรือหลบหนีผู้ลา่ การสืบพันธุ์ การเติบโต เป็นต้น 
ดงันัน้สิ่งมีชีวิตจึงต้องปรับตวัหรือปรับเปลี่ยนรูปร่าง ลกัษณะ พฤติกรรม ฯลฯ เพ่ือให้อยู่รอด  
การปรับตวัแบ่งเป็น 3 แบบ ดงันี ้

1. การปรับตวัด้านรูปร่าง ลกัษณะ หน้าท่ี เป็นการปรับเปลี่ยนรูปร่าง โครงสร้าง
ภายในหรือภายนอกร่างกาย ให้เหมาะสมกับแหล่งท่ีอยู่หรือสิ่งแวดล้อมนัน้ๆ เพ่ือหาอาหาร  
หลบภยั สืบพนัธุ์  

2. การปรับตัวด้านสรีระวิทยา เป็นการปรับตัวเก่ียวกับหน้าท่ีและกลไก  
การท างานของอวยัวะตา่งๆ รวมทัง้ปฏิกิริยาชีวเคมีท่ีเกิดขึน้ในร่างกายสิ่งมีชีวิต 

3. การปรับตวัด้านพฤติกรรม เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านต่างๆ เก่ียวกับ 
การหาอาหาร การสืบพนัธุ์ การอพยพเน่ืองด้วยปัจจยัทางกายภาพ  

แนวคิดของการเตรียมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ท าให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ด้วยตัวแบบจ าลอง SEA (SEA Model)  
มีการพัฒนาและดดัแปลงจากแบบจ าลอง DPSSEA ขององค์การอนามยัโลก (ไกรชาติ, 2558) 
(ภาพประกอบ 3) 
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ภาพประกอบ 3 แนวคิด SEA model 

ท่ีมา: ไกรชาติและวิษณพุงค,์ 2558 

ความสมัพนัธ์ของ S-E-A สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้เมื่อรู้วา่ผลกระทบเกิดขึน้เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบหรือเป็นภยัคกุคามอย่างไร แล้วจึงน าไปสูก่ารจดัการ ป้องกัน หรือ
แนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งวิธีการปรับตวั ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้และด าเนินกิจกรรมหรือวิถีชีวิตตอ่ไปได้ อาจหมายความถึงแนวทาง
ใหม่หรือวิธีการท่ีจะลดความเปราะบางท่ีส่งผลกระทบในชุมชน อาจท าได้หลายทางเลือก เช่น 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและการลดความออ่นไหวต่อ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การพัฒนาการศึกษาในพืน้ ท่ีชนบท 
มีความส าคญัมากท่ีสดุในการลดความเปราะบางของชมุชน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรับมือ สง่ผลให้ชมุชนมีรายได้เพ่ิมขึน้ มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรท าให้ชมุชนเกิด
การด ารงชีพอย่างยัง่ยืน(Fang, 2016) การปรับตวัของชมุชนท่ีประสบภยัน า้ทว่มติดตอ่กนันานถึง 
8 ปี ชุมชนร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ชุมชนขึน้มา คือ ไม่สู้ภัยน า้ท่วม โดยเลิกท านาปีฤดฝูน 
เปลี่ยนไปท านาปรังในฤดแูล้งแทนโดยใช้น า้จากล าน า้ปาว จะเห็นได้ว่าแม้ชุมชนจะมีแนวคิด  
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เชิงยุทธศาสตร์แต่ยังขาดความตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต และขาด
ความรู้ท่ีจะหาแนวทางท่ีเหมาะสม(ศุภกร, 2555) ซึ่งโครงการศึกษาดงักล่าวนีย้ังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการศึกษา โดยวิเชียรและคณะ ในขณะท่ีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ก าลังหา
แนวทางหรือมาตรการต่าง ๆ รวมถึงได้จัดสรรงบประมาณจ านวนมหาศาลเพ่ือรับมือกบัปัญหา
น า้ท่วม นกัวิชาการในหลายสาขาได้ให้ความสนใจงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มากขึน้และท่ีส าคญัชมุชนจะต้องสามารถปรับตวัหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
และภัยธรรมชาติได้ ด้วยตระหนักว่า เราไม่สามารถหยุดยัง้ไม่ให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
เหล่านีเ้กิดขึน้ได้ แต่เราสามารถจัดการกับตวัเราเองให้ได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติให้น้อย
ท่ีสดุได้ หรือสามารถอยู่ร่วมกนัได้ (ปกรณ์, 2555) 

2.1.3 ยุทธศาสตร์ของการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง แผนการด าเนินงานท่ีร่างขึน้มาอย่างเป็นระบบ  

ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ สมัพันธ์สอดคล้องกัน แผนยุทธศาสตร์ท่ีดีมาจากการวิเคราะห์อดีตรู้
ปัจจบุนั เพ่ือไลใ่ห้ทนัอนาคต วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีผา่นมา วิเคราะห์ทรัพยากร ทนุตา่งๆ อนัเป็น
ศกัยภาพหรือความสามารถท่ียงัไมไ่ด้พฒันาหรือยงัไมไ่ด้พฒันาเตม็ท่ี แผนยทุธศาสตร์ท่ีดีเป็นผล
ท่ีเกิดจากกระบวนการวางแผนท่ีดี บริหารจัดการแผนอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลกัการดีก่อให้เกิด
การร่วมคิด มีสว่นร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง(ณกมล, 2559) 

ยทุธศาสตร์ของการพฒันา คือ การพัฒนาอย่างบูรณาการท่ีเอาชมุชนท้องถ่ินเป็น
ตัวตัง้ เพราะชุมชนท้องถ่ินเป็นฐานของประเทศและเป็นความจริงของการด ารงชีวิตร่วมกัน 
เศรษฐกิจชมุชนเป็นเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้จริงท่ีชมุชนด าเนินการ ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนอย่าง
แท้จริงจึงควรพฒันาโดยเอาชมุชนท้องถ่ินเป็นตวัตัง้(ประเวศ, 2555)  

ยุทธศาสตร์ครัวเรือน (Household Strategies) เป็นแนวทางในการลดการพึ่งพา
ปัจจัยความเสี่ยงท่ีท าให้เกิดความเปราะบางในครัวเรือน เช่น รูปแบบการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของภาพแวดล้อม ทัง้ด้านการประกอบอาชีพ การด าเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม
หรือองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการรับรู้และการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ พบว่าชุมชนมีการรับรู้ต่อสภาพอากาศท่ีร้อนขึน้และความรุนแรงของลม การตกของ
ฝน ท าให้เกิดการปรับตัวในด้านต่างๆของชุมชน ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การอนุรักษ์
ทรัพยากร น าไปสู่ยุทธศาสตร์การปรับตัวของครัวเรือนท่ีหลากหลาย เกิดความเข้มแข็งของ
ทรัพยากรและชมุชนตอ่ไปในระยะยาว(วรางคณา, 2559)  
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จากความสมัพันธ์ดงักล่าวจะเห็นได้ว่า บริบทการด าเนินชีวิตของชุมชนมีการปรับตวั
ตามการเปลี่ยนแปลงทัง้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและภายนอก ไมว่่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภมูิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและการเกิดภัยธรรมชาติ  ทางสงัคม เศรษฐกิจ รวมถึง
วฒันธรรมประจ าถ่ินท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการด าเนินชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมใหม่
และปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึน้อีกในอนาคต ซึ่งชีใ้ห้เห็นถึงยทุธศาสตร์ครัวเรือนท่ีชมุชนได้สร้างขึน้
อย่างหลากหลายโดยจะมีความแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะท้องท่ีและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

2.1.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวติ 
2.1.4.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ (Quality of Life) 

พัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมายของคณุภาพชีวิตมีความเป็นมา
อย่างต่อเน่ือง ในช่วงปี พ.ศ. 2493-2502 อับราฮัม มาสโลว์ นักจิตวิทยาได้พัฒนาทฤษฎี 
ท่ีกลา่วถึงล าดบัขัน้ความต้องการของมนษุย์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) แบ่งเป็น 
5 ระดับ (ภาพประกอบ 4) เน่ืองจากมนุษย์มีความต้องการ จึงน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดแรง
ขบัเคลื่อน เพ่ือหาพฤติกรรมท่ีน าไปสูส่ิ่งท่ีตนเองต้องการ(ศิรินนัท์, 2555) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ 

ท่ีมา: https://sirikanya926.wordpress.com/2014/01/15 
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1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เช่น ความต้องการ
ด้านอาหาร น า้ดื่ม ท่ีพกัอาศยั ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เช่น ความต้องการความ
มัน่คง ความต้องการความคุ้มครองจากอนัตรายทัง้ทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 

3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เช่น ความต้องการความรัก  
ความใสใ่จ ความเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม การได้รับการยอมรับ เป็นต้น 

4. ความต้องการเกียรติยศ (Esteem Needs) เช่น ช่ือเสียง เกียรติยศ ต าแหน่ง 
อ านาจ การยกย่องสรรเสริญ เป็นต้น 

5. ความต้องการให้ความฝันของตนเป็นจริง (Self-Actualization Needs)  
เช่น ความเจริญรุ่งเรืองในลาภยศสรรเสริญ เป็นต้น 

โดยความต้องการทัง้ 5 ระดับ ของมาสโลว์จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ความต้องการ
ล าดบัต้น (Lower-Order Needs) เป็นความต้องการการตอบสนองภายนอก ประกอบด้วยความ
ต้องการด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัย ความต้องการในล าดับท่ีสูงกว่า  
(Higher-Order Needs) เป็นความต้องการตอบสนองภายในหรือจิตใจ ประกอบด้วย ความ
ต้องการทางสังคม ความต้องการเกียรติยศ และความต้องการให้ความคิดความ ฝัน 
ของตนเป็นจริง(ศิรินนัท์, 2555) 

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต ท าให้สรุปโดยรวมได้ว่า  
การมีคุณภาพชีวิต ท่ีดี  ไม่จ าเป็นต้องมองในแง่มุมด้านเศรษฐกิจเท่านัน้  แต่ยังคงต้อง
ประกอบด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการพื น้ฐานในการด ารงชีวิตได้อย่าง
เพียงพอ การมีความสขุจากการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีด ีทัง้ทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการอยู่ใน
สงัคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมท่ีดี โดยไมก่่อให้เกิดปัญหา ภาระแก่สงัคม 

2.2 ภัยพบัิติทางธรรมชาต ิ
การรับรู้ความเสี่ยงภยัพิบตัิทางธรรมชาติ มีความส าคญัตอ่เกษตรกรเน่ืองจากมีอิทธิพล

ตอ่การตดัสินใจของผู้คนวา่ในสถานการณ์เสี่ยงตอ่ภยัพิบัตินัน้ จะด าเนินการอย่างไรเพ่ือรักษา
ชีวิตและทรัพย์สินท่ีก าลังจะได้รับผลกระทบนัน้ จากการศึกษาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศกับการท านาและการด ารงชีวิต รวมถึงการปรับตวัต่อผลกระทบท่ีเกิดขึน้ พบว่า 
ภยัพิบัติ ได้แก่ น า้ท่วม ลมพายุ และภยัแล้ง ท าให้ชุมชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภมูิอากาศในระดบัปานกลาง และชมุชนเห็นด้วยในระดบัมากวา่การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภมูิอากาศท าให้การด ารงชีวิตในปัจจุบันยากขึน้ และมีการปรับตวั เช่น การปรับเปลี่ยน
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พนัธุ์ข้าว ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยนการบ ารุงดิน และปรับเปลี่ยนปฏิทินส าหรับ
การท านา และยังมีการรวมกลุ่ม ลดการท านาปรัง จัดเก็บน า้ไว้เพ่ือใช้ท านา ตัง้กองทนุหมู่บ้าน
เพ่ือรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้(สมพร, 2558)  

ภยัธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีการควบคุมธรรมชาติ
ด้วยวิธีสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตาม ส่ิงก่อสร้างเหลา่นัน้  
ก็ไมส่ามารถปกป้องมิให้เกิดความสญูเสียได้ มนษุย์ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงระบบการท างานของ
ธรรมชาติ แตม่นษุย์ควรเรียนรู้วิธีอยู่กบัธรรมชาติ เช่น การสร้างเขื่อนกนัน า้เพ่ือป้องกนัน า้ไหลล้น
ตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน แตเ่มื่อน า้ไหลมารวมกัน ระดบัน า้จะสงูกว่าท่ีเขื่อนกัน้ ความถ่ีและความ
รุนแรงท่ีเพ่ิมมากขึน้ของการเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ท าให้ประเทศตา่งๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ 
ท่ีเต็มไปด้วยความหนาแน่นของประชากร ต่างหันมาให้ความสนใจกับความปลอดภัยของ
สาธารณะมากขึน้ โดยรัฐบาลได้มุง่เน้นในการสร้างความสามารถให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในการ
ปฏิบัติงานของเครือข่ายการจัดการภยัพิบัติท่ีมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้แสดงบทบาทหลกั ทัง้ใน
สว่นกลางและส่วนภมูิภาค โดยมุ่งความสนใจไปท่ีการมีสว่นร่วมของประชาชนในท้องถ่ินตา่งๆ  
ท่ีมีวิถีชีวิตอยู่กับภัยและความเสี่ยงท่ีต่างๆ กัน ในการเตรียมพร้อมเผชิญหน้าต่อภัยพิบัติ  
ท่ีจะเกิดขึน้รวมทัง้สามารถฟื้นคืนจากภัยกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว (ทวิดา, 2554)  
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมเกิดในเกือบทุกพืน้ท่ี ก าลงัเป็นภัยคกุคามต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรกรท่ีจ าเป็นต้องอาศัยสภาพดินฟ้าอากาศ ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อาศยัแหลง่น า้เพ่ือการเพาะปลกู การศึกษาถึงปัจจยัเหล่านีจ้ะมีประโยชน์ต่อการ
วางแผนและรับมือต่อปัญหาท่ีเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต และสะท้อนมมุมองของ
ชมุชนในแง่มมุตา่ง ๆ กบัการเปลี่ยนแปลง 

2.2.1 รูปแบบการเกดิภัยธรรมชาต ิ
ภยัธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยมีอยู่หลายรูปแบบท่ีส าคญัและสามารถสร้าง

ความเสียหายได้เป็นอย่างมาก คือ วาตภยั อทุกภยั อคัคีภยัและแผน่ดินไหว วาตภยัและอทุกภยั
มีสาเหตุหลักจากพายุหมุนเขตร้อนและพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง  ในขณะท่ีอัคคีภัยและ
แผ่นดินไหว มนุษย์มีส่วนกระท าให้เกิดขึน้  การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีจะกล่าวถึงใน
การศกึษานี ้ได้แก่  

1) น า้ท่วม เป็นภยัและอนัตรายท่ีเกิดจากสภาวะน า้ท่วมฉบัพลนั เกิดได้จากหลาย
สาเหต ุเช่น ฝนตกหนกัอย่างตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน พายหุมนุเขตร้อน ส่ิงปลกูสร้างกัน้ทางน า้ไหล
เกิดพังเสียหาย สามารถแบ่งลกัษณะการเกิดได้เป็น 2 ประเภท คือ น า้ท่วมฉับพลนัจากน า้ป่า
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ไหลหลาก มกัเกิดขึน้ในท่ีราบลุม่ใกล้ภเูขาต้นน า้เมื่อมีฝนตกหนกัเป็นเวลานาน จ านวนน า้สะสม 
มีปริมาณมากจนถึงพืน้ดินดดูซับไม่ไหว ท าให้น า้ไหลบ่าลงสู่ท่ีราบต ่า และน า้ท่วมขงัเอ่อท้ น  
เกิดจากน า้ในแมน่ า้ล าธารล้นตลิ่ง สงูจากปกติท าให้น า้ไหลบ่าออกจากระดบัตลิ่งในแนวระนาบ 
จากท่ีสงูไปยงัท่ีต ่าเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน หรือเป็นสภาพน า้ท่วมขงัเกิดจากฝนตกหนกั ตอ่เน่ือง
เป็นเวลานาน  

2) ภยัแล้ง เกิดจากการขาดแคลนน า้เป็นเวลานาน ฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดกูาล 
จนก่อเกิดความแห้งแล้งและสง่ผลกระทบตอ่ชมุชน สาเหตเุกิดจากพายหุมนุเขตร้อนเคลื่อนผา่น
ประเทศไทย น้อยห รือไม่มี ผ่าน เข้ามาเลย  เกิดสภาวะฝนทิ ง้ช่วงเป็น เวลานาน  ห รือ
เกิดปรากฎการณ์เอลนิโญรุนแรงท าให้ฝนน้อยกว่าปกติ ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ขาดน า้ 
คุณภาพด้อยลง อุตสาหกรรมเกษตรเสียหาย มักเกิดช่วงคร่ึงหลังเดือนตุลาคม ถึงกลาง
พฤษภาคม และช่วงปลายเดือนมิถนุายนถึงกลางกรกฎาคม 

3) วาตภยั พายุฝนฟ้าคะนองเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า 
ทกุวนั เหนือพืน้ผิวโลก โดยการก่อตวัท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะพืน้ท่ีจะเป็นไปตามฤดกูาล ในบริเวณใกล้
เส้นศนูย์สตูรมีโอกาสท่ีจะเกิดพายฝุนฟ้าคะนองได้ตลอดปี เน่ืองจากมีสภาพอากาศในเขตร้อน  
จึงมีอากาศร้อนอบอ้าว 

2.2.2 การรับรู้และการจัดการกับภัยพบัิต ิ
2.2.2.1 ระยะก่อนเกิดภยั  

การป้ องกัน และการลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation) เป็ นการ
ด าเนินการ ช่วงก่อนเกิดภยั โดยการวิเคราะห์และจัดการกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตแุละ ผลกระทบ
ของสาธารณภัย เพ่ือลดโอกาสท่ีสาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม 
รวมถึง ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย การวางแผนการใช้ ท่ีดินการจัดท าแผนท่ีเสี่ยงภัย การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย 
ในการก่อสร้างอาคาร การเสริมสร้างความ แข็งแรงของตลิ่ง การขดุลอกคคูลอง/ท่อระบายน า้ 
การปรับแผนการเกษตรเพ่ือกระจายความเสี่ยง เป็นต้น  

การเตรียมความพร้อม (Preparedness) เป็นการด าเนินการช่วงก่อนเกิดภัย
เพ่ือให้ ประชาชนหรือชมุชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทกัษะ
ต่างๆ พร้อมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย ได้แก่ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยัโดยอาศัย
ชมุชนเป็นฐาน การฝึกป้องกันและ บรรเทาสาธารณภยั การเตรียมการอพยพและจัดตัง้ศนูย์พัก
พิงชั่วคราว การพัฒนาคลงัข้อมลูสาธารณภยัแห่งชาติ การจัดตัง้คลงัส ารองทรัพยากร รวมทัง้ 
การพฒันาระบบและกระบวนการแจ้งเตือนภยัให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  
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2.2.2.2 ระยะเกดิภัย  
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) เป็นการเผชิญเหตุ

และการบรรเทาทุกข์ โดยการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  
โดยการจัดระบบการจดัการ ทรัพยากร เพ่ือเผชิญเหตกุารณ์ฉกุเฉินท่ีเกิดขึน้ทกุรูปแบบได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ลดความสญูเสียตอ่ สภาพแวดล้อม สงัคมและประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยท่ีสดุ  

2.2.2.3 ระยะหลังเกดิภัย  
การฟื้นฟู (Recovery) เป็นการด าเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจาก 

สาธารณภัย  บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับ การด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ 
ของชมุชนท่ีประสบภยัให้กลบัสู่สภาวะปกติ หรือพฒันาให้ดีและปลอดภยักวา่เดิม (Build Back 
Better and Safer) โดยการน าปัจจัยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด าเนินการฟื้นฟ ู 
ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟืน้สภาพ (Rehabilitation) ได้แก่ ฟืน้ฟู
ท่ีอยู่อาศัย ระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) 

2.2.3 พืน้ท่ีประสบภยัธรรมชาติในจังหวัดสุโขทัย 
2.2.3.1 พืน้ท่ีน า้ท่วม 

จากรายงานการติดตามพืน้ท่ีน า้ท่วม น า้จะท่วมขงับริเวณพืน้ท่ีราบต ่าและพืน้ท่ี
ท าการเกษตรริมแม่น า้(ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ , 2560) 
โดยสามารถสรุปสถานการณ์น า้ท่วมในจงัหวดัสโุขทยั ได้ดงันี ้(ตาราง 1)  

ตาราง 1 จ านวนครัวเรือนท่ีประสบภยัของจงัหวดัสโุขทยัปี 2560 

อ าเภอ พืน้ท่ีน า้ท่วม (ไร่) จ านวนหลังคาเรือน (หลัง) 
กงไกรลาศ 106,851 11 
เมืองสโุขทยั 36,058 7 
ศรีส าโรง 7,359 8 
คีรีมาศ 4,364 3 
สวรรคโลก 1,925 3 
รวม 156,558 32 

ท่ีมา: ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2560)  
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และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์สถานการณ์น า้ท่วมซ า้ซาก  
ในประเทศไทยโดยกรมพฒันาท่ีดิน จะเห็นได้ว่า จังหวดัสโุขทัยมีพืน้ท่ีประสบภยัน า้ท่วมซ า้ซาก
ทัง้หมด 942,164 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบัความรุนแรง คือ พืน้ท่ีน า้ท่วมซ า้ซากเป็นครัง้คราว
โดยประสบน า้ท่วมขงัไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ10 ปี พืน้ท่ีน า้ท่วมซ า้ซากบ่อยครัง้โดยประสบน า้ท่วม
ขงั 4-7 ครัง้ในรอบ 10 ปี และพืน้ท่ีน า้ท่วมซ า้ซากเป็นประจ าโดยประสบน า้ท่วมขัง 8-10 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี โดยแสดงรายละเอียดแยกรายต าบลของอ าเภอเมืองสุโขทัย (กลุ่มป้องกันภัย
ธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร, 2557) (ตาราง 2) 

ตาราง 2 พืน้ท่ีน า้ท่วมซ า้ซาก ระดบัต าบลของอ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

ต าบล ระดับความรุนแรง (ไร่) ในรอบ 10 ปี รวม (ไร่) 
ไม่เกิน 3 ครัง้ 4-7 ครัง้ 8-10 ครัง้ 

ตาลเตีย้ 2,217 9,905 1,964 14,086 
ธานี 371 53 - 424 
บ้านกล้วย 8,191 19,752 20,724 48,667 
บ้านสวน 5,599 22,461 7,526 35,586 
บ้านหลมุ 8,994 7,840 6,760 23,628 
ปากแคว 740 3,882 2,981 7,603 
ปากพระ 3,880 6,551 13,197 23,628 
เมืองเก่า 5,842 13,580 - 19,422 
ยางซ้าย 2,551 6,767 1,599 10.917 
วงัทองแดง 1,195 17,419 111 18,725 
รวม 39,580 108,210 54,862 202,652 

ท่ีมา: กลุม่ป้องกนัภยัธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน (2557) 
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2.2.3.2 พืน้ท่ีภัยแล้ง 
จังหวัดสุโขทัยเป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากภยัแล้งโดยประกาศ  

ให้เป็นพืน้ท่ีประสบภัยแล้งระดับรุนแรง ทัง้ 9 อ าเภอ ในปี พ.ศ. 2555-2557(กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, 2559) และเคยตรวจอุณหภูมิสูงท่ีสุดได้ 44.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี  
11 พฤษภาคม 2559(ศนูย์ภมูิอากาศส านกัพฒันาอตุนิุยมวิทยา, 2560) 

สถานการณ์ภยัแล้งของจงัหวดัสโุขทยัในรอบ ปี 2558 – 2560 พบวา่ 
ปี พ.ศ. 2558 มีพืน้ท่ีเกิดภยัแล้ง จ านวน 1 อ าเภอ 1 ต าบล 3 หมูบ้่าน ชาวบ้าน

ได้รับผลกระทบ 550 คน 180 ครัวเรือน 
ปี พ.ศ. 2559 มีพืน้ท่ีประสบภัยแล้ง จ านวน 8 อ าเภอ 40 ต าบล 286 หมู่บ้าน 

ชาวบ้านได้รับผลกระทบ 58,347 คน 27,380 ครัวเรือน  
ปี พ.ศ. 2560 ไม่มีพืน้ท่ีประสบภยัแล้ง แต ่สามารถคาดการณ์สถานการณ์พืน้ท่ี

เสี่ยงต่อการเกิดภยัแล้งในปี พ.ศ. 2561 แบ่งข้อมลูพืน้ท่ีเสี่ยงภยัออกเป็น 2 ประเภท คือ พืน้ท่ี
เสี่ยงขาดแคลนน า้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค และพืน้ท่ีมีโอกาสเกิดความแห้งแล้งในการท า
การเกษตร(ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัแล้ง, 2561)  (ตาราง 3)  

ตาราง 3 ข้อมลูพืน้ท่ีเสี่ยงภยัแล้ง ระดบัต าบลของอ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั ปี 2561 

สถานการณ์ อ าเภอ ต าบล หมู่ 

เส่ียงขาด
แคลนน า้
เพื่อการ
อุปโภค – 
บริโภค 

เมืองสโุขทยั เมืองเก่า 2,4,5,6,7,8,9,10 

 วงัทองแดง 1,2,3,4,5,6,7,8 

 บ้านสวน 5,11 

 บ้านหลมุ 3 

 ปากแคว 7 

 ปากพระ 1,2,4 

มีโอกาส
เกดิความ
แห้งแล้ง 

เมืองสโุขทยั บ้านนา 2 

 วงัทองแดง 2,3,5,7,8,14 

ท่ีมา ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัแล้ง จงัหวดัสโุขทยั  
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2.3 สถานการณ์การเกษตรประเทศไทย 
ภาคการเกษตรของไทยตกอยู่ในภาวะท่ีน่าเป็นห่วงอย่างย่ิง เน่ืองจากเมื่อพิจารณา  

ถึงข้อมลูพืน้ท่ีการเกษตรและจ านวนเกษตรกร จะพบวา่จ านวนเกษตรกรรายย่อยลดลง เกษตรกร
ส่วนใหญ่ละทิง้ท่ีดินท ากินหันเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการพัฒนาประเทศ และการถดถอยของวิถีเกษตรกรรม เมื่อพิจารณาสัดส่วน 
การใช้ประโยชน์ในเนื อ้ ท่ี ถือครองการเกษตรก็พบว่ามีแนวโน้มการลดพืน้ ท่ีท านาลง  
หากไม่หาแนวทางการแก้ไขอาจส่งผลให้สงัคมเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงจนถึงขึน้วิกฤต
(เครือขา่ยเกษตรกรรมทางเลือก, 2551) ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัเกษตรกรไทยในปัจจบุนั คือ 

1. ปัญหาด้านทรัพยากรการผลิต เช่น เกษตรกรจ านวนมากไม่มีท่ีดินท ากิน  
เป็นของตนเอง ต้องเช่าท่ีดินท ากิน ปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรน า้ หวัใจส าคญัท่ีใช้ในการเกษตร 
ปัญหาต้นทนุการผลิตสงูขึน้ จากปัจจยัการผลิตท่ีมีการใช้พลงังาน ปุ๋ ย ยา และแรงงานสงูขึน้  

2. ปัญหาเร่ืองสขุภาพ ในแต่ละฤดกูารผลิตทัง้ พืชไร่ พืชสวน จะมีการใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชและก าจดัแมลงเกือบในทกุพืน้ท่ีการเกษตร เกิดผลกระทบตอ่สขุภาพของเกษตรกร
และผู้บริโภค  

3. ปัญหาเร่ืองตลาด เกษตรกรมีการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงในตลาดเน่ืองจาก  
ไมม่ีสว่นในการตดัสินใจก าหนดราคาตลาด จึงท าให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตไมแ่น่นอน ขึน้ๆ ลงๆ 
ตามอ านาจซือ้ของพ่อค้าคนกลางในขณะเดียวกนั ปัจจยัท่ีใช้ในการผลิตก็มีราคาสงูขึน้  

4. ปัญหาท่ีมาจากนโยบายพลงังาน และปัญหาอนัเกิดจากการขาดแคลนน า้มัน  
ท าให้เกิดผลกระทบตอ่การผลิตในภาคเกษตรกรรม 
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บทที่ 3  
วิธีการศึกษา 

การศึกษาในครัง้นีจ้ าแนกออกเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมลูทุติยภูมิ 
เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะบริบทของชุมชนบ้านมะขามคอ่ม ช่วงเวลาประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
ผลกระทบรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในชุมชน ปริมาณน า้ฝนและอณุหภมูิเฉล่ีย  
2) ข้อมลูปฐมภมูิเป็นชดุข้อมลูท่ีได้มาจากกระบวนการศกึษาโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึและการท า
แบบสอบถามของเกษตรกรผู้ ประสบภัยพิบัติภายในชุมชน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีดูแลด้าน
การเกษตร และกลุม่ผู้ รู้ด้านพืน้ท่ีในชมุชน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

3.1 การคดัเลือกพืน้ท่ีศกึษา 
3.2 การคดัเลือกผู้ให้ข้อมลู 
3.3 วิธีการและเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 
3.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลู 
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3.1 การคัดเลือกพืน้ท่ีศึกษา 
การศึกษาครัง้นี ไ้ด้มีการพัฒนาหลัก เกณฑ์การคัดเลือก ให้สอดคล้องกับคู่มือ 

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดงันี ้ 
1. พืน้ท่ีท่ีเกษตรกรขึน้ทะเบียนเกษตรกรไว้กบักรมสง่เสริมการเกษตรก่อนเกิดภยัพิบตัิ 
2. พืน้ท่ีประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติด้านพืช 
3. พืน้ท่ีท าการเพาะปลกูท่ีได้รับความเสียหายมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิน้เชิง 
4. พืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติเป็นประจ าในทกุปี ในจงัหวดัสโุขทยั 
5. พืน้ท่ีท่ีแจ้งความเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติกับส านักงานเกษตรอ าเภอในจังหวัด

สโุขทยั 
6. เป็นพืน้ท่ีท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดจ่ายค่าช่วยเหลือเยียวยาท่ีเกิดจากภัยพิบัติ  

ทัง้น า้ท่วม ฝนแล้ง ภายในจงัหวดัสโุขทยัระหวา่งปี พ.ศ. 2548 – 2561 อย่างตอ่เน่ือง 
จากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับคัดเลือกพืน้ท่ีท าการศึกษา ผู้ วิจัย 

ได้เลือกพืน้ท่ีแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีบ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั เป็นตวัแทนในการศกึษาครัง้นี ้

3.2 การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 
1. เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติด้านการเกษตร ในหมู่บ้านมะขามค่อม 

จ านวน 66 ครัวเรือน ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตภุยัพิบัติท่ีขึน้ทะเบียนกับกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยพิจารณาคดัเลือกจากการสุ่มล าดบัขัน้ (Stratified sampling) โดยใช้ฐานข้อมลู
จากจ านวนผู้ ป ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในปี  2556 - 2560 ในหมู่ บ้านมะขามค่อม  
ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวดัสโุขทยั ซึ่งได้ข้อมลูจากส านกังานเกษตรจังหวดัสโุขทยั พบว่า 
มีผู้ประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติรวมทัง้หมดจ านวน 132 ครัวเรือน (ภาพประกอบ 5) 
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ภาพประกอบ 5 การก าหนดกลุม่ตวัอย่างประชากรศกึษา 

2. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีดแูลรับผิดชอบด้านการเกษตร ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีเกษตรต าบล 
เจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอเมือง เจ้าหน้าท่ีเกษตรจงัหวดั จ านวน 10 คน 

3. กลุ่มผู้ รู้ทางด้านพืน้ท่ีและพัฒนาการของชุมชน ได้แก่ ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน  
ผู้ รู้ด้านเกษตรกรรม ผู้น าชมุชน จ านวน 4 คน 

3.3 วธีิการและเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมายในการศกึษา 

1. เกษตรกรผู้ประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติในชมุชนบ้านมะขามคอ่ม 
2. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีดแูลรับผิดชอบด้านการเกษตร 
3. ผู้ รู้ทางด้านพืน้ท่ีและพฒันาการของชมุชน 

วธีิการ 
1. ศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้ารายงาน

การศกึษา ท่ีมีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย 
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รวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง และศึกษาข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) โดยจะใช้
วิธีการแบบ Snow Ball เข้ามาช่วยเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ในงานศึกษา 
มาอธิบายตามกรอบแนวคิดได้ 

2. การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In- depth Interview)  โดยมีแนวทางการสมัภาษณ์
ผู้ ให้ ข้อมูลทางด้านวิถีการด ารงชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ลกัษณะทางกายภาพ สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของชมุชน การประกอบอาชีพ
และการประกอบอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการท าการเกษตร  การท าแบบสอบถามและการ
สมัภาษณ์ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร เช่น สภาพ
ภมูิอากาศ กระบวนการผลิต เศรษฐกิจ ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ การด าเนินชีวิตของคนในชมุชนท่ี
เป็นมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ีมีความสัมพันธ์กับพืน้ท่ีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลาและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของเกษตรกร 

3. การให้ความหมายของยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรจากข้อมูลการ
สมัภาษณ์และการศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงและการปรับตวั ท่ีเกิดขึน้ในชุมชนมะขาม
ค่อม โดยพิจารณาจากความคิดเห็นของเกษตรกรประกอบกับค านิยามหรือความหมายของ
นกัวิชาการ 

เคร่ืองมือ 
1. แบบสมัภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรหลงัจากเกิดภยัพิบตัิ 
2. แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การด ารงชีพของเกษตรกร 
3. แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในชมุชน 
4. ปฏิทินการเพาะปลกู และช่วงเวลาท่ีเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
5. โปรแกรมสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ (ArcMap V.10.4.1) 

สถานท่ีเก็บข้อมูล 
บ้านมะขามคอ่ม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

ข้อมูล 
ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี บริบทชมุชนและครัวเรือนเป้าหมาย 

1. ปัจจยัด้านการด ารงชีพ (แหลง่อาหารและรายได้) 
2. สภาพภมูิอากาศ (ปริมาณน า้ฝนและอณุหภมูิเฉล่ีย) 
3. กระบวนการผลิต (วิธีการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร) 
4. พืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติ (น า้ท่วมและภยัแล้ง) 
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3.4 กระบวนการวเิคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ระดับ คือ ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน รูปแบบการ

วิเคราะห์ข้อมลู แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ส าหรับการส ารวจข้อมลูพืน้ฐานของประชาชน

จากการท าแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ เช่น ข้อมลูรายได้ การประกอบอาชีพ การถือครอง
ท่ีดิน วิธีการและรูปแบบการผลิต ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ภาระหนีส้ิน  

2. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ใช้ศกึษาปรากฏการณ์ในพืน้ท่ีโดยเลือกพืน้ท่ีวิจยั
แบบเฉพาะเจาะจง คือบ้านมะขามคอ่ม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวดัสโุขทัย ซึ่งเป็นพืน้ท่ี
เกิดน า้ท่วมเป็นประจ าทุกปี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผลผลิตทางการ
เกษตรเกิดความเสียหาย เกษตรกรเกิดการปรับตวัจากผลกระทบท่ีเกิดขึน้  

3. การวิเคราะห์เชิงพืน้ท่ี วิเคราะห์จากข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
เช่น บริบทพืน้ท่ีศึกษา การสอบถามเกษตรกร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพืน้ท่ี พืน้ท่ีน า้ท่วม
ซ า้ซาก เป็นต้น 
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บทที่ 4 
 ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรกับการเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติ  
ในบ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทัย มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศกึษาปัจจัย  
ท่ีมีอิทธิพลตอ่การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร การปรับตวัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกร โดยการศึกษาจ าแนกเป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) และ ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) แบ่งการน าเสนอออกเป็น 6 สว่นดงันี ้

4.1 บริบทพืน้ท่ีต าบลยางซ้าย 
4.2 บริบทพืน้ท่ีหมูบ้่านมะขามคอ่ม 
4.3 ลกัษณะครัวเรือนท่ีศกึษา 
4.4 ยทุธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกร 
4.5 ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
4.6 กระบวนการสง่เสริมและแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 
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4.1 บริบทพืน้ท่ีต าบลยางซ้าย 
4.1.1 ลักษณะทางภูมศิาสตร์ 

ต าบลยางซ้ายเป็นท่ีลุม่น า้อยู่ติดกบัแมน่ า้ยมทัง้ด้านซ้ายและขวา บ้านเรือนอยู่เรียง
รายติดต่อกันไปตามถนนยาวทัง้ 2 ฝ่ังถนนตลอดแนวหมู่บ้าน มีประตรูะบายน า้ยางซ้ายตัง้อยู่
บริเวณหมู่ท่ี  9 ติดต่อกับหมู่ ท่ี  5 ไว้ใช้กักเก็บน า้ส าหรับอุปโภค ท าการเกษตรและประมง 
เน่ืองจากเป็นท่ีราบลุ่มจึงท าให้เกิดน า้ท่วมเป็นประจ าทุกปี ดินมีธาตอุาหารเหมาะกับการปลกู
ข้าวและพืชอ่ืนๆ หลงัเก็บเก่ียวข้าวแล้ว ดินยงัมีความชืน้อยู่สามารถปลกูพืชไร่หรือพืชอ่ืนๆท่ีมีอายุ
สัน้ได้ ประมาณ 90% ของพืน้ท่ี มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารท่ีมีความอดุม
สมบรูณ์แมน่ า้ยมเป็นแหลง่น า้ธรรมชาติสายหลกัและยงัมีล าน า้สาขาจ านวนมาก นอกจากการใช้
น า้เพ่ือการเกษตรแล้วยงัสามารถท าอาชีพประมงได้ด้วย  

ในอดีตเดินทางโดยการล่องแพมาตามแม่น า้ยม ปัจจุบันต าบลยางซ้าย  
มีถนนลาดยางสายหลกั คือ ทางหลวงสาย 1293 (สายสโุขทยั – บางระก า) ซึ่งเช่ือมตอ่จากถนน
หมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน์) บริเวณสี่แยกกระชงค์ และถนนสายรองคือ ถนนสายยางซ้าย  
- ทุ่งหลวง (สาย 4003) และมีถนนตัดใหม่เมื่อปี พ.ศ.2558 คือ ถนนสาย ค เลี่ยงเมืองด้านใต้  
ตดัผา่นหมูท่ี่ 3 ต าบลยางซ้าย ไปเช่ือมตอ่กบัถนนสายก าแพงเพชร 

การศึกษาในระบบมีโรงเรียนจ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหรรษา(เจริญประชา 
นเุคราะห์) ท าการเรียนการสอนในระดบัชัน้อนบุาลถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และโรงเรียนบ้านยาง
ซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์) ท าการเรียนการสอนในระดบัชัน้อนุบาลถึงชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
และมีศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จ านวน 1 แห่ง เปิดสอนในระดับ 
ชัน้ประถมศึกษาถึงชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลยางซ้ายนับถือ
ศาสนาพทุธ โดยมีวดั จ านวน 2 แห่ง คือ วดัยางซ้ายและวดัวงัสวรรค์ (ภาพประกอบ 6) 
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ภาพประกอบ 6 แผนท่ีแสดงลกัษณะทางภมูิศาสตร์ต าบลยางซ้าย 

ท่ีมา ดดัแปลงข้อมลูจาก google map 

1) ท่ีตัง้และอาณาเขต 
ต าบลยางซ้ายก่อตัง้เมื่อ 168 ปี ท่ีผ่านมา ค าว่า “ยางซ้าย” มี ท่ีมาจากอดีต  

การคมนาคมไมส่ะดวกเหมือนในปัจจบุัน การขนส่งไม้ซุงต้องใช้วิธีผกูเป็นแพลอ่งมาตามแม่น า้
ยม บริเวณท่ีตัง้ต าบลยางซ้าย ในอดีตเป็นป่ายางขนาดใหญ่คณะพ่อค้าท่ีล่องแพมาจะใช้เป็น
สถานท่ีนดัหมายเพ่ือพกัแพซงุ ตอ่มาราษฎรเร่ิมอพยพมาอยู่อาศยัเพ่ิมมากขึน้ จึงตัง้ขึน้เป็นต าบล 
และมีอาณาเขตดงันี(้องค์การบริหารสว่นต าบลยางซ้าย, 2560) (ภาพประกอบ 7) 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลธานี และต าบลบ้านหลุม  อ าเภอเมืองสโุขทัย  จังหวัด
สโุขทยั โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจาก รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 3.2 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ้านหลุม  อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  
รวมระยะทางด้านทิศตะวนัออกประมาณ 9.2 กิโลเมตร 

ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลปากพระ  อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย รวมระยะ
ทางด้านทิศใต้ประมาณ 6.1 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลบ้านป้อม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และต าบล 
บ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 6.8 
กิโลเมตร 

 

ภาพประกอบ 7 แผนท่ีแสดงอาณาเขตต าบลยางซ้าย 

ท่ีมา : ดดัแปลงข้อมลูจากองคก์ารบริหารสว่นต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 
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2) ขนาดพืน้ท่ี 
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้าย ระบุว่าพืน้ท่ีทัง้หมดของต าบลยางซ้าย  

มี 25,125 ไร่ (40.2 ตารางกิโลเมตร) บ้านยางซ้ายมีพืน้ท่ีมากท่ีสดุ ร้อยละ 13 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
รองลงมาคือ บ้านยางซ้ายสามัคคี ร้อยละ 12 และบ้านมะขามค่อม ร้อยละ 11 ตามล าดับ
(ภาพประกอบ 8) 

ข้อมูลพืน้ฐานระดบัหมู่บ้าน (กชช 2 ค) ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมือง
สโุขทัย ระบุว่าต าบลยางซ้ายมีพืน้ท่ีทัง้หมด 23,938 ไร่ ทัง้นีข้้อมลูขึน้อยู่กับเกณฑ์การจ าแนก
พืน้ท่ีเพ่ือการน ามาใช้ประโยชน์ของแตล่ะหน่วยงาน 

 

ภาพประกอบ 8 พืน้ท่ีต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

ท่ีมา : ดดัแปลงข้อมลูจากองคก์ารบริหารสว่นต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 
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จากข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้าย แบ่งพืน้ท่ีออกเป็น 12 หมู่บ้าน 
(ตาราง 4) พืน้ท่ีศึกษาบ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีพืน้ท่ี  
2,906 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.57 มีขนาดใหญ่เป็นล าดบัท่ี 3 ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็น 
ท่ีราบลุม่ น า้ท่วมถึงมีแมน่ า้ยมเป็นแมน่ า้สายหลกั ไหลผา่นกลางพืน้ท่ี จากทิศเหนือลงสูทิ่ศใต้  

ตาราง 4 พืน้ท่ีทัง้ 12 หมูบ้่าน ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวนพืน้ท่ี 

ไร่ ตร.กม. ร้อยละของพืน้ท่ีทัง้หมด 

1 บ้านยางซ้าย 3,215 5.14 12.8 

2 บ้านบางหวา่น 2,204 3.52 8.78 

3 บ้านกระชงค ์ 1,181 1.89 4.7 

4 บ้านหรรษา 1,921 3.07 7.64 

5 บ้านวงัโพธ์ิ 2,570 4.11 10.22 

6 บ้านวงัขวญั 1,660 2.66 6.6 

7 บ้านบางกระบาน 1,128 1.8 4.49 

8 บ้านใหมบ่างหวา่น 2,707 4.33 10.78 

9 บ้านมะขามคอ่ม 2,906 4.65 11.57 

10 บ้านบางกระบานใหญ่ 1,688 2.7 6.71 

11 บ้านยางซ้ายสามคัค ี 2,970 4.76 11.82 

12 บ้านชาญเมืองพฒัน์ 975 1.57 3.89 

 รวมทัง้สิน้ 25,125 40.2 100 

ท่ีมา : ดดัแปลงข้อมลูจากองค์การบริหารสว่นต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 
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3) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ข้อมลูจากระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจดัการเชิงรุกออนไลน์(กรมพฒันาท่ีดิน

, 2561) แบ่งพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ พืน้ท่ีนา พืน้ท่ีชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้าง พืน้ท่ีลุ่ม พืน้ท่ีน า้ พืชไร่ ไม้ผล พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด สถานท่ีเพาะเลีย้งสัตว์น า้ เกษตร
ผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม และพืน้ท่ีป่า เมื่อน าข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดินของส านกังานพัฒนา
ท่ีดินจั งหวัดสุโขทัยมาวิ เค ราะห์ การเปลี่ ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิ น  ระหว่างปี  
พ.ศ.2556 – 2559 ด้วยโปรแกรม ArcMap v.10.4.1 พบว่า พืน้ท่ีท่ีมากท่ีสุดคือ พืน้ท่ีนาข้าว 
รองลงมาคือ พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมลูการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีระบุว่าจากอดีต
จนถึงปัจจบุัน เกษตรกรนิยมใช้พืน้ท่ีในการท านาและปลกูพืชอ่ืน ๆ เมื่อมีการขยายตวัของชมุชน 
ท าให้มีพืน้ท่ีชมุชนและส่ิงปลกูสร้างเพ่ิมมากขึน้ ผู้คนปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีวา่งเปลา่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์
มาสร้างบ้านเรือนเพ่ืออยู่อาศยัและท าการเกษตร ส าหรับครัวเรือนท่ีมีพืน้ท่ีน้อย จะจัดสรรพืน้ท่ี
เพาะปลกูพืชโดยหมนุเวียนตามรอบการผลิต เช่น เพาะปลกูยาสบูในช่วงฤดทู านาปรัง เพ่ือสร้าง
รายได้ให้มากขึน้ (ภาพประกอบ 9) 
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จากข้อมูลพบว่าในระยะเวลาช่วง ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559 พืน้ท่ีปลูกไม้ยืนต้น
ปรับเปลี่ยนไปเป็นพืน้ท่ีนาทัง้หมด (ร้อยละ 100) ส่วนพืน้ท่ีนาเปลี่ยนไปเป็นพืน้ท่ีชุมชนและสิ่ง
ปลกูสร้าง (ร้อยละ 56) และพืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดหรือพืน้ท่ีรกร้างถูกปรับเปลี่ยนเป็นพืน้ท่ีชุมชนและ 
สิ่งปลกูสร้าง (ร้อยละ 44.84) และพืน้ท่ีนา (ร้อยละ 43) (ตาราง 5)  

ตาราง 5 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2556 – 2559 

ประเภทพืน้ท่ี จ านวนพืน้ท่ี (ไร่) การเปล่ียนแปลง (%) 

1. เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 58  
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 58 ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
2. พืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้าง 1,641.351644  
พืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้าง 1,640.133612 - 
พืน้ท่ีนา 1.218032573 0.07 
3. พืน้ท่ีนา 11,152  
พืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้าง 6,245 56.00 
พืน้ท่ีนา 4,907 - 
4. พืน้ท่ีน า้ 580.1127437  
พืน้ท่ีน า้ 580.1127437 0 
5. พืน้ท่ีเบ็ดเตลด็ 2,802  
พืชไร่ 139 4.96 
พืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้าง 1,256 44.83 
พืน้ท่ีนา 1,205 43.00 
พืน้ท่ีเบ็ดเตลด็ 202 - 
6. พืน้ท่ีป่าไม้ 10  
พืน้ท่ีป่าไม้ 10 - 
7. ไม้ผล 93  
พืชไร่ 10 10.75 
พืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้าง 28 30.11 
พืน้ท่ีนา 19 20.43 
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ประเภทพืน้ท่ี จ านวนพืน้ท่ี (ไร่) การเปล่ียนแปลง (%) 

ไม้ผล 36 - 
8. ไม้ยืนต้น 8  
พืน้ท่ีนา 8 100 
9. สถานท่ีเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ 68  
สถานท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 68 ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
รวมทัง้หมด 16,412.46439 - 

 
4.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

ข้อมูลผลการตรวจของสถานีตรวจอากาศศรีส าโรง ซึ่งท าการตรวจสารประกอบ
อตุนิุยมวิทยาต่าง ๆ แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยงักรมอตุนิุยมวิทยาเพ่ือรวบรวมและจัดท า
ข้อมูลสถิติ ในคาบ  30 ปี  ระบุว่าลมมรสุม ท่ีพัดประจ าฤดูกาล  2 ช นิด คือ ลม  มรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลมุประเทศไทย
ในช่วงฤดหูนาว ท าให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไปกับลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพา
มวลอากาศ ชืน้จากทะเลและมหาสมทุรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดฝูนท าให้มีฝนตกทั่วไป 
อณุหภมูิเฉล่ียทัง้ปี 27.8 องศาเซลเซียส(ศนูย์ภมูิอากาศส านกัพฒันาอตุนิุยมวิทยา, 2560) 

1) ฤดรู้อน เร่ิมประมาณกลางเดือนกมุภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็น
ช่องว่างของฤดมูรสุม อากาศโดยทั่วไปร้อนอบอ้าว อณุหภูมิสงูสดุเฉลี่ย 33.2 องศาเซลเซียส  
โดยมีอากาศร้อนท่ีสดุอยู่ในเดือนเมษายน ในปี 2559 ตรวจวดัอุณหภูมิสงูท่ีสดุได้ 44.5 องศา
เซลเซียส 

2) ฤดฝูน เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดอืนตลุาคม ซึ่งเป็นระยะ
ท่ีลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ซึ่งร้อนและชืน้พัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ฝนเร่ิมตก
ชกุประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป เดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสดุคือเดือนกนัยายน  

3) ฤดหูนาว เร่ิมประมาณกลางเดือนตลุาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็น
ช่วงท่ีมรสมุ ตะวนัออกเฉียงเหนือพัดปกคลมุประเทศไทย อากาศโดยทัว่ไปจะหนาวเย็นและแห้ง 
เดือนท่ีมีอากาศหนาวท่ีสุด คือเดือนมกราคม อณุหภูมิต ่าสุดเฉลี่ย 22.4 องศาเซลเซียส โดยมี
อากาศหนาวท่ีสดุอยู่ในเดือนมกราคม ในปี 2517 ตรวจวดัอณุหภมูิต ่าท่ีสดุได้ 5.5 องศาเซลเซียส 

4) ปริมาณน า้ฝนเฉลี่ย มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์น้อยเมื่อเทียบกับจงัหวดัใกล้เคียง 
ข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนล่าง แสดงปริมาณน า้ฝนเฉลี่ยรายปี ตัง้แต่ พ.ศ.  
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2509 – 2560 ในลุ่มน า้ยม (Y.6) บริเวณสถานีวัดปริมาณน า้ฝน อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัด
สโุขทัย ไหลผา่นมายงัต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวดัสโุขทัย พบว่ามีน า้ฝนเฉลี่ย 1155.534 
มิลลิเมตรต่อปี ปี 2513 มีปริมาณน า้ฝนเฉลี่ยมากท่ีสุดถึง 1931.4 มิลลิเมตร และปี 2551  
มีปริมาณน า้ฝนเฉลี่ยต ่าสุด 351.9 มิลลิเมตร(ศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนล่าง , 2561) 
(ภาพประกอบ 10) 
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ต าบลยางซ้าย เป็นพืน้ท่ีน า้ท่วมมากท่ีสุด 8 – 10 ครัง้ ในรอบ 10(กลุ่มวางแผนการ
จดัการท่ีดินในพืน้ท่ีเสี่ยงภยัทางการเกษตร, 2556) พบวา่ ปริมาณน า้ฝนเร่ิมมีในเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนกนัยายนและสงูท่ีสดุในเดือนสิงหาคม และลดลงในเดือนกนัยายน ระยะเวลาดงักล่าว
สมัพันธ์กบัช่วงท าการเพาะปลกูข้าวนาปีของเกษตรกร และเกษตรกรมกัประสบปัญหาน า้ท่วม
เป็นประจ า (ภาพประกอบ 12) 

 

ภาพประกอบ 12 ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียรายเดือน ในลุม่น า้ยม (Y.6) 

ท่ีมา: ดดัแปลงข้อมลูจากศนูย์อทุกวิทยาภาคเหนือตอนลา่ง 

4.1.3 จ านวนประชากร 
จากข้อมูลพืน้ฐานระดับต าบล (กชช 2 ค) ปี พ.ศ. 2554 - 2561 พบว่าจ านวน

ครัวเรือนประชากรในต าบลยางซ้าย มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ในทกุปีซึ่งสอดคล้องกบัข้อมลูขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางซ้าย ในปี 2561 บ้านบางหว่าน มีจ านวนครัวเรือนมากท่ีสดุ จ านวน 409 
ครัวเรือน รองลงมาคือบ้านหรรษา จ านวน 392 ครัวเรือน และบ้านใหม่บางกระบาน จ านวน 355 
ครัวเรือน (ภาพประกอบ 13) 
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ข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติของส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 
ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 เกิดภยัพิบตัิทัง้หมด 9 ครัง้ พืน้ท่ีต าบลยางซ้ายได้รับความ
เสียหาย ทัง้ 12 หมู่บ้าน ครัวเรือนเกษตรกรบ้านมะขามค่อม หมู่ 9  ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง
สโุขทยั จงัหวดัสโุขทยั ได้รับความเสียหายมากท่ีสดุ จ านวน 132 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.67 
จากจ านวนการเกิดภยัพิบัติทัง้หมดในต าบลยางซ้าย(ส านักงานเกษตรจังหวดัสโุขทัย, 2560) 
(ภาพประกอบ 14) 

 

ภาพประกอบ 14 จ านวนเกษตรกรผู้ประสบภยัพิบตัิ ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

ท่ีมา : ดดัแปลงข้อมลูจากส านกังานเกษตรจงัหวดัสโุขทยั 

4.1.4 ประเพณีและวฒันธรรม 
งานประเพณีและงานประจ าต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

เดือนเมษายน ประเพณีรดน า้ด าหวัผู้สงูอาย ุ
เดือนกรกฎาคม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
เดือนตลุาคม ประเพณีแขง่ขนัเรือพายและเทศกาลอาหาร 
เดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง 
เดือนธนัวาคม ประเพณีแขง่วา่ว 
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ชุมชนยางซ้ายมีการจัดงานประเพณีแข่งเรือ 12 พาย ในวันออกพรรษาของทุกปี 

ทัง้ 12 หมู่บ้าน ในต าบลยางซ้ายจะส่งตวัแทนคณะเข้าแข่งขนัพายเรือ และมีการประกวดกอง
เชียร์จ านวน 12 เวที ตลอดแนวยาวของล าน า้ยม เพ่ือสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน  
เป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณแมน่ า้ยม ซึ่งมีความสมัพันธ์กับแหล่งน า้มาโดยตลอด 
(ภาพประกอบ 15) 

 

ภาพประกอบ 15 ประเพณีแขง่เรือยาว ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

4.2 บริบทพืน้ท่ีบ้านมะขามค่อม 
4.2.1 การตัง้ถิ่นฐาน 

จากการสมัภาษณ์ผู้ รู้ด้านพืน้ท่ีประกอบกบัข้อมลูประวตัิหมูบ้่านขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางซ้าย ถึงพบว่าบ้านมะขามค่อมเป็นบ้านเก่าแก่ สา เหตุท่ี ช่ือ “มะขามค่อม” 
เน่ืองจากบริเวณแถบนัน้มีต้นมะขามขนาดใหญ่อยู่เป็นจ านวนมาก ปัจจบุันต้นมะขามท่ีเลา่กัน
มาตายไปนานแล้วเน่ืองจากน า้เซาะและเกิดน า้ท่วมในฤดนู า้หลาก ในขณะนัน้หมู่บ้านยังเป็น  
หมูท่ี่ 1 ต าบลยางซ้าย และได้แยกออกอีกหมูค่ือ หมูท่ี่ 9 ต าบลยางซ้าย ในปี พ.ศ. 2523 

ปัจจุบันพืน้ท่ีต าบลยางซ้ายส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ี เกษตรกรรม และเกิดน า้ท่วม  
เป็นประจ า เพราะเป็นทางน า้ไหลผ่าน และเป็นท่ีราบลุ่มติดกับแม่น า้ยมตลอดแนวหมู่บ้าน 
ชาวบ้านในชุมชนก่อสร้างบ้านเรือนกระจกุตวัไปตามถนนในหมู่บ้านเพราะพืน้ท่ีสงูกวา่พืน้ท่ีนา 
โดยพฒันาการหมูบ้่านแสดงดงัตาราง (ตาราง 6) 
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ตาราง 6 ล าดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

ปี พ.ศ. ล าดับเหตุการณ์ 

2513 ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียมากท่ีสดุ 1931.4 มิลลิเมตร 

2523 บ้านมะขามคอ่ม เดิมเป็นหมู ่1 และแยกออกมาก่อตัง้เป็น หมู ่9 

2528 สร้างถนนลาดยางสาย 4003 ตดัผา่นหมูบ้่าน 

2529 เร่ิมมีไฟฟ้าใช้ในหมู ่9 บ้านมะขามคอ่ม 

2535 ก่อสร้างประตรูะบายน า้บ้านยางซ้าย หมูท่ี่ 5 

2541 เร่ิมมีน า้ประปาใช้ในหมู ่9 บ้านมะขามคอ่ม 

2549 น า้ท่วมพืน้ท่ีบ้านเรือน ถนน 

2554 ปริมาณน า้ท่าเฉล่ียมากท่ีสดุ 7049.6 เซนติเมตรตอ่วินาที 

2554 คนัดินบริเวณประตรูะบายน า้ช ารุด น า้ท่วมหมูบ้่านในระดบัสงู 

2555 ครัวเรือนเกษตรกรบางสว่นเร่ิมอพยพออกจากพืน้ท่ี 

2558 สร้างถนนสาย ค เลี่ยงเมืองด้านใต้ เช่ือมกบัถนนสายก าแพงเพชร 

 
4.2.2 สภาพพืน้ท่ีหมู่บ้าน 

บ้านมะขามค่อม หมู่ 9 ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวดัสโุขทัย เป็นท่ีราบลุ่ม 
มีคลองตาทรัพย์อยู่ทางทิศตะวนัตกของหมู่บ้านใช้ส าหรับท าการเกษตร ร้อยละ 90 ของพืน้ท่ี
ทัง้หมดในหมู่บ้านเพาะปลกูข้าว พืน้ท่ีบางสว่นปลกูยาสบูเบอร์เลย์่ ตามโควตาของสถานีใบยา 
ท่ีทางราชการรับซือ้หรือขายให้กบับริษัทเอกชน และมีพืน้ท่ีท าเกษตรผสมผสาน สถานท่ีส าคญั 
ได้แก่ โรงผลิตน า้ปลา ตัง้อยู่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน ร้านค้าจ าหน่ายของ
ภายในชุมชน 2 ร้าน และมีบางครัวเรือนอาศัยอยู่ ท่ีนาเพ่ือความสะดวกในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวนัและง่ายตอ่การประกอบอาชีพ แสดงดงัแผนท่ีในมาตราสว่น 1 เซนติเมตรในแผนท่ี 
เท่ากบั 0.5 กิโลเมตรในระยะทางบนพืน้ท่ีจริง (ภาพประกอบ 16) 
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ภาพประกอบ 16 แผนท่ีเดินเท้าของชมุชน 

4.2.3 ภาพตัดขวางภูมปิระเทศ 
จากการลงส ารวจพืน้ท่ีบ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทัย 

ประกอบกบัการวดัระดบัความสงูของพืน้ท่ีโดยใช้โปรแกรม Google Earth ตัง้แต่จดุเร่ิมต้นหมู ่9 
(สะพานข้ามคลองตาทรัพย์) จนถึงท้ายหมู่บ้าน (ประตรูะบายน า้ยางซ้ายหมู่ 5) และจากแม่น า้
ยมฝ่ังทิศตะวนัออกไปสิน้สดุท่ีคลองตาทรัพย์ฝ่ังทิศตะวนัตก (ภาพประกอบ 17) 
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ภาพประกอบ 17 จดุเร่ิมต้นและสิน้สดุการท าภาพตดัขวางภมูิประเทศ 

จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ (ภาพประกอบ 18) สามารถแบ่งพืน้ท่ีได้เป็น 3 ประเภท  
ท่ีระดบัความสงูต่างกัน จะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีแหล่งน า้ทัง้จุดเร่ิมต้นและท้ายหมู่บ้านจะมีคนัดินกัน้  
ท่ีความสูงประมาณ 54 - 55 เมตรจากระดับน า้ทะเลปานกลาง ซึ่งสูงกว่าพืน้ท่ีสิ่งปลูกสร้าง 
บ้านเรือน ร้านค้า และถนน โดยพืน้ ท่ี เกษตรกรรมอยู่ต ่าท่ีสุด ท่ีระดับ 50 – 51 เมตรจาก
ระดับน า้ทะเลปานกลาง เมื่อพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ บริเวณบ้านเรือน พืน้ ท่ี
เกษตรกรรมจะมีลกัษณะคล้ายแอง่ ในช่วงฤดฝูนน า้หลากท่ีไหลมาจากทางภาคเหนือในปริมาณ
มาก ท าให้น า้ในแม่น า้ยมเออ่ล้นออกมาท่วมพืน้ท่ีอยู่อาศยัและพืน้ท่ีเกษตรกรรม หรือกรณีท่ีคนั
ดินกัน้แม่น า้ยมเกิดช ารุดพังทลาย จะท าให้น า้ไหลเข้าท่วมพืน้ท่ีต ่าอย่างรวดเร็ว เกิดความ
เสียหายท่ีไมส่ามารถรับมือได้ 
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ภาพประกอบ 18 ภาพตดัขวางภมูิประเทศ (ทิศเหนือไปทิศใต้) 

จากทิศตะวนัออกไปยังทิศตะวนัตกในแนวขวาง ระยะทางจากแม่น า้ยมไปถึงคลอง  
ตาทรัพย์ตรงบริเวณนาข้าว แสดงให้เห็นได้โดยชัดเจนวา่ พืน้ท่ีเกษตรกรรมอยู่ในระดบัต ่าท่ีสดุ 
ประมาณ 48 เมตรจากระดับน า้ทะเลปานกลาง พืน้ท่ีสิ่งปลกูสร้าง ท่ีอยู่อาศยั โรงผลิตน า้ปลา  
อยู่ในระดบัความสงูประมาณ 50 เมตรจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง และพืน้ท่ีแหล่งน า้ (แม่น า้
ยม) อยู่ในระดบัสงูท่ีสดุ ประมาณ 55 เมตรจากระดบัน า้ทะเล (ภาพประกอบ 19) 

 

ภาพประกอบ 19 ภาพตดัขวางภมูิประเทศ (ทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก) 
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4.3 สภาพครัวเรือนท่ีศึกษา 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรทัง้ 66 ครัวเรือน พบว่า เกษตรกร จ านวน 2 ครัวเรือน  

ย้ายออกจากพืน้ท่ีและเลิกท าการเกษตร  
กรณีครัวเรือนของนาง ก. เกิดและเติบโตในหมูบ้่านมะขามค่อม มีท่ีดินส าหรับท า

การเกษตรประมาณ 30 ไร่ สมาชิกในครัวเรือน 6 คน จากการบอกเล่าของน้องสาวนาง ก. ซึ่งใน
ปัจจบุนัได้ย้ายไปประกอบอาชีพค้าขายท่ี ตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจากท าการเกษตรแล้ว
ประสบภยัพิบัติทางธรรมชาติเป็นประจ า รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จึงตดัสินใจย้ายออกไป
และปลอ่ยท่ีดินให้น้องสาวเช่าท านา และจะไมย้่ายกลบัมาอีกเน่ืองจากท ามาหากินล าบาก  

กรณีครัวเรือนของนาย ข. เดิมเคยแตง่งานและท าการเกษตรในหมูบ้่านโดยเชา่ท่ีดนิ
ท ากินเน่ืองจากไม่มีท่ีดินถือครองเป็นของตนเอง ประสบปัญหาภยัธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี 
ผลผลิตเสียหายท าการเกษตรไม่คุ้มทุน ปัจจบุันหย่าร้าง จึงเลิกเช่าท่ีดินท าการเกษตรและออก
บวชท่ีวดัยางซ้าย  

ดงันัน้จึงท าการวิเคราะห์ข้อมลูครัวเรือนเกษตรกรเพียง 64 ครัวเรือน  
4.3.1 แรงงานในครัวเรือน 

การศึกษาเกษตรกรทัง้ 64 ครัวเรือน พบว่ามีสมาชิกในครัวเรือนทัง้หมด 188 คน  
อยู่อาศัยในหมู่บ้านมะขามค่อม จ านวน 176 คน เป็นแรงงานในครัวเรือน จ านวน 100 คน 
ว่างงานและยังศึกษาอยู่ จ านวน 76 คน อีก 12 คน อยู่อาศัยและรับจ้างท างานในต่างจังหวัด 
(ตาราง 7) 

ตาราง 7 จ านวนแรงงานในครัวเรือน 

จ านวนแรงงาน  
(คน) 

จ านวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

ไมม่ ี 4 6.3 

1 25 39.1 

2 30 46.9 

3 5 7.8 

รวม 64 100 
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4.3.2 อาย ุ
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 64 ครัวเรือน สมาชิก 

ในครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัท่ีให้สมัภาษณ์มีอายุน้อยท่ีสดุ 27 ปี และมีอายุ
มากท่ีสุด 80 ปี ประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 27 – 45 ปี จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 29.69) อายุ
ระหวา่ง 46 – 60 ปี จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 50) และอายมุากกว่า 60 ปี จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 
20.31) จะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ ท่ียังประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีอายุในช่วง 46 – 60 ปี  
ได้เสนอข้อคิดเห็นว่าต้องการให้บุตรหลานเรียนหนังสือสงูท่ีสุดเพ่ือในอนาคตจะมีงานประจ า  
ท่ีมัน่คง ไมต้่องมาท าการเกษตร (ตาราง 8) 

ตาราง 8 ช่วงอายผุู้ให้ข้อมลูของครัวเรือนเกษตรกรท่ีท าการศกึษา 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเกษตรกร (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 

27 - 45 19 29.69 

46 - 60 32 50 

60 ปีขึน้ไป 13 20.31 

รวม 64 100 

 
4.3.3 การศกึษา 

เกษตรกรท่ีให้สัมภาษณ์จบการศึกษาสูงสุดในระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ านวน  
1 ราย (ร้อยละ 1.56) จบระดับประถมศึกษามากท่ีสุด จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 68.75) ระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 7.81) ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 10 ราย 
(ร้อยละ 15.63) และไม่ทราบวฒุิการศึกษา จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 6.25) จะเห็นได้วา่เกษตรกร
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จะท าการเกษตรต่อจากรุ่นพ่อแม่ ส าหรับคนท่ีจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสงูกวา่ จะไปท างานในบริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ หรือท าธุรกิจ
สว่นตวั ไมส่นใจท าการเกษตรตอ่จากรุ่นพ่อแม ่(ตาราง 9) 
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ตาราง 9 ระดบัชัน้การศกึษาผู้ให้ข้อมลูของครัวเรือนเกษตรกรท่ีท าการศกึษา 

ระดับชัน้ จ านวนเกษตรกร (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 

อนปุริญญา/ปวส. 1 1.56 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 10 15.63 

มธัยมศกึษาตอนต้น 5 7.81 

ประถมศกึษา 44 68.75 

ไมท่ราบวฒุิการศกึษา 4 6.25 

รวม 64 100 

 
4.3.4 ขนาดครัวเรือน 

ข้อมลูจากองค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้าย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์ผู้น าชุมชนในพืน้ท่ีศึกษา ระบุว่า บ้านมะขามค่อม หมู่ 9 ต าบลยางซ้าย มีครัวเรือน
ประชากรทัง้หมด 181 ครัวเรือน จ านวนประชากร รวมทัง้สิน้ 564 คน เป็นผู้สงูอายุ (อายุ 60 ปี
บริบรูณ์ขึน้ไป) จ านวน 79 คน  

ผู้วา่งงาน จ านวน 300 คน เมื่อแบ่งตามจ านวนผู้ ท่ีอาศยัอยู่เป็นประจ าในครัวเรือน 
พบว่า  ครัวเรือนท่ีอยู่อาศยัเป็นประจ า มีจ านวน 137 ครัวเรือน อีก 52 ครัวเรือน ไม่มีผู้อยู่อาศยั 
และจากข้อมลูการศกึษาเกษตรกรทัง้ 64 ครัวเรือน พบวา่ จ านวนสมาชิกท่ีอาศยัอยู่จ านวน 1 - 2 
คนต่อครัวเรือน มากท่ีสดุ จ านวน 15 ครัวเรือน (ร้อยละ 22.73) จ านวนสมาชิกท่ีอยู่อาศยัอยู่
จ านวน 3 – 4 คนตอ่ครัวเรือน จ านวน 14 ครัวเรือน (ร้อยละ 21.21) และจ านวนสมาชิกครัวเรือน
ท่ีอาศยัอยู่จ านวน 5 - 6 คนตอ่ครัวเรือน จ านวน 3 ครัวเรือน (ร้อยละ 4.55) (ตาราง 10) และพบ
ข้อสงัเกตว่า ครัวเรือนท่ีไม่มีผู้อยู่อาศยัเกิดจากเกษตรกรจะออกไปรับจ้างในต่างจังหวดัหรือใน
เมืองใหญ่ กลับมาอยู่ท่ีบ้านเฉพาะช่วงเพาะปลูกและเก็บเก่ียว หรือ เกษตรกรย้ายออกไป
ประกอบอาชีพและอยู่อาศยัในต่างจังหวดั ปล่อยท่ีดินให้คนในพืน้ท่ีเช่าส าหรับท าการเกษตร 
ส าหรับครัวเรือนท่ีมีผู้ อาศยัจ านวน 1 – 2 คนต่อครัวเรือนท่ีมีมากท่ีสดุ เกิดจากเกษตรกรแยก
ทะเบียนบ้านเพ่ือต้องการขอขึน้ทะเบียนเกษตรกร รับสิทธ์ิการช่วยเหลือเยียวยาเม่ือเกิดภยัพิบัติ
ทางธรรมชาติ  
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ดงัเช่น กรณี ครัวเรือนของ นาง ค. สมาชิกในครัวเรือนประกอบด้วยสามี ลกูสาว 
และลกูเขย แตม่ีการแยกทะเบียนบ้านเพ่ือขอขึน้ทะเบียนเกษตรกร พร้อมกบัพืน้ท่ีเพาะปลกูคน
ละโฉนด รวมทัง้สิน้ 4 แปลง นับเป็น 4 ครัวเรือน เพ่ือรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานรัฐ
หากพืน้ท่ีการเกษตรประสบภัยพิบัติเสียหาย เน่ืองจากตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของ
หน่วยงานรัฐมีเง่ือนไขว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติด้านพืช รวมพืน้ท่ีทัง้หมด
ไมเ่กิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน ท าให้เกษตรกรบางส่วนท่ีมีท่ีดินมากกวา่ 30 ไร่ แยกทะเบียนบ้านเพ่ือ
ใช้ส าหรับขึน้ทะเบียนเกษตรกรและรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานรัฐ 

ตาราง 10 ขนาดของครัวเรือนเกษตรกร 

จ านวนสมาชกิท่ีอาศัย 
อยู่ในบ้าน (คน) 

จ านวนครัวเรือน 
 (ครัวเรือน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 15 22.73 

2 15 22.73 

3 14 21.21 

4 14 21.21 

5 3 4.55 

6 3 4.55 

รวม 64 100 

 
4.3.5 การถือครองท่ีดิน 

จากการสมัภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกร 64 ครัวเรือน แบ่งลกัษณะการถือครองท่ีดิน
ของเกษตรกรออกได้ 7 กรณี คือ กรณีท่ี 1 เกษตรกรมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองไมเ่ช่าท่ีดินท ากิน 
จ านวน 26 ครัวเรือน พืน้ท่ีถือครองเฉล่ีย 10.49 ไร่ต่อครัวเรือน  กรณีท่ี 2 เกษตรกรมีท่ีดินท ากิน
เป็นของตนเองและเช่าท่ีดินส าหรับท านา จ านวน 16 ครัวเรือน พืน้ท่ีถือครองเฉล่ีย 15.19 ไร่ต่อ
ครัวเรือน พืน้ท่ีเช่าเฉล่ีย 12.13 ไร่ตอ่ครัวเรือน กรณีท่ี 3 เกษตรกรมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองและ
เช่าท่ีดินส าหรับท ายาสูบ จ านวน 1 ครัวเรือน พืน้ท่ีถือครองเฉลี่ย 14 ไร่ต่อครัวเรือน พืน้ท่ีเช่า
เฉล่ีย 12 ไร่ต่อครัวเรือน กรณีท่ี 4 เกษตรกรมีท่ีดินเป็นของตนเองและเช่าท่ีดินส าหรับท านาและ
ยาสบู จ านวน 1 ครัวเรือน พืน้ท่ีถือครองเฉล่ีย 5 ไร่ตอ่ครัวเรือน พืน้ท่ีเช่าเฉล่ีย 13 ไร่ตอ่ครัวเรือน 
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กรณีท่ี 5 เกษตรกรไมม่ีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองและเช่าท่ีดินส าหรับท านา จ านวน 14 ครัวเรือน 
พืน้ท่ีเช่าเฉลี่ย 13.79 ไร่ต่อครัวเรือน กรณีท่ี 6 เกษตรกรไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองและเช่า
ท่ีดินส าหรับท านาและยาสบู จ านวน 2 ครัวเรือน พืน้ท่ีเช่าเฉล่ีย 26 ไร่ต่อครัวเรือน และกรณีท่ี  7 
เกษตรกรเลิกท าการเกษตร เน่ืองจากยกท่ีดินให้ลกูหลานทัง้หมด มีปัญหาสขุภาพ และไมม่ีท่ีดิน
ท ากินเป็นของตนเอง เกษตรกรท่ีต้องเช่าท่ีดินส าหรับการเพาะปลูกพืช ต้องเช่าในราคาไร่ละ 
1,000 บาทต่อรอบการผลิต และมี ข้อสังเกตคือ ชนิดพืชท่ีเกษตรกรท าการเพาะปลูกจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและความพร้อมของครัวเรือนเกษตรกร 
ในแตล่ะรอบการผลิต (ตาราง 11) 

ตาราง 11 การถือครองท่ีดินของครัวเรือนเกษตรกร 

การถือครองท่ีดินของเกษตรกร 

ลักษณะการถือครอง จ านวน
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ท่ีดินของตนเอง (ไร่) เช่าท่ีดิน (ไร่) 

นา ไร่ สวน นา ยาสูบ 

1. ท่ีดินตนเอง ไมเ่ช่าท่ีดิน 26 256.76 13.00 3.00 - - 

2. ท่ีดินตนเอง เช่าท านา 16 232 6 5 194 - 

3. ท่ีดินตนเอง เช่าท ายาสบู 1 14 - - - 12 

4. ท่ีดินตนเอง เช่าท านา/ยาสบู 1 5 - - 3 10 

5. ไมม่ีท่ีดิน เช่าท านา 14 - - - 193 - 

6. ไมม่ีท่ีดิน เช่าท านา/ยาสบู 2 - - - 37 15 

7. เลิกท าการเกษตร 4 - - - - - 

รวมทัง้หมด 64 507.76 19.00 8.00 427.00 37.00 

 
4.3.6 การประกอบอาชพี 

4.3.6.1 อาชีพหลัก 
จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรทัง้ 64 ครัวเรือน พบว่า อาชีพหลกัของ

ครัวเรือนเกษตรกรบ้านมะขามคอ่ม คือ อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 59 ครัวเรือน (ร้อยละ 92.18)  
อาชีพรับราชการ จ านวน  1 ครัวเรือน (ร้อยละ 1.56 ) และไมไ่ด้ประกอบอาชีพ เลิกท าการเกษตร 
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จ านวน 4 ครัวเรือน (ร้อยละ 6.26) พืชเศรษฐกิจหลกัๆ ท่ีนิยมเพาะปลกู ได้แก่ ข้าวและยาสูบ 
ชมุชนมะขามคอ่มมีการเพาะปลกูข้าว 2 รอบตอ่ปีหากมีน า้เพียงพอจะปลกูข้าว  3 รอบตอ่ปี คือ 

1) นาปี เร่ิมปลูกเดือนพฤษภาคม เก็บเก่ียวเดือนสิงหาคม การท านาปี 
มีความเสี่ยงต่อการไมไ่ด้ผลผลิตเน่ืองจากการเกิดน า้ท่วมมากท่ีสดุ เกษตรกรจ านวน 2 ครัวเรือน
จะไม่ท าการเพาะปลกูข้าวและให้เช่าท่ีดินในการท านาในช่วงนี ้เกษตรกรท่ีท านามีจ านวน 56 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของครัวเรือนท่ีศกึษา 

2) นาปรังครัง้ท่ี 1 เร่ิมปลกูเดือนพฤศจิกายน เก็บเก่ียวในเดือนกุมภาพันธ์ 
การท านาปรังได้ผลผลิตตามปกติ ไมเ่สี่ยงตอ่การเกิดน า้ท่วม เกษตรกรนิยมเพาะปลกูข้าวช่วงนี ้
มากท่ีสดุ (ร้อยละ 93) 

3) นาเปิง (นาปรังครัง้ท่ี 2) จะเร่ิมท าตอ่จากการท านาปรังโดนการย ่าตอซัง
ข้าว หวา่นปุ๋ ย การท านาเปิงจะท าได้เฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีน า้เพียงพอเท่านัน้ และไมต้่องลงทนุซือ้เมล็ด
พนัธุ์ข้าว บ้านมะขามคอ่มมีเกษตรกรท านาเปิงจ านวน 10 ครัวเรือน  

4) ยาสบู เพาะปลกูในช่วงเดียวกันกับการท านาปรังครัง้ท่ี 1 เร่ิมปลกูเดือน
พฤศจิกายน เก็บเก่ียวเดือนกุมภาพันธ์ พันธุ์ท่ีนิยมปลูกคือพันธุ์เบอร์เล่ย์ เกษตรกรจ านวน 7 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.94 ของครัวเรือนท่ีศึกษา เลือกปลกูยาสบูทดแทนการปลกูข้าวนา
ปรังเพ่ือผลตอบแทนท่ีดีกวา่ (ภาพประกอบ 20) 

 

ภาพประกอบ 20 แปลงปลกูยาสบู 
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อย่างไรก็ตามกรณีการท านาปรังรอบแรก และการปลูกยาสูบ เกษตรกรสามารถ
ปรับเปลี่ยนการผลิตได้ในแต่ละรอบปี เน่ืองจากการปลกูยาสบูต้องใช้สารเคมีจ านวนมากและ 
ใช้ตลอดระยะการผลิต ท าให้ส่งผลต่อสขุภาพของเกษตรกร ดงัเช่น กรณีครัวเรือน นางสาว ส. 
สลับปลูกข้าวนาปรังเมื่อต้องการลดการใช้สารเคมี และสลับปลูกยาสูบเมื่อต้องการรายได้  
ท่ีมากกวา่ 

4.3.6.2 อาชีพเสริม 
อาชีพเสริมของครัวเรือนเกษตรกรบ้านมะขามค่อม คือ รับจ้าง จ านวน 17 

ครัวเรือน (ร้อยละ 26.56) ประมง จ านวน 9 ครัวเรือน (ร้อยละ 14.06) ค้าขาย จ านวน 6 
ครัวเรือน (ร้อยละ 9.38) และปศสุตัว์ จ านวน 1 ครัวเรือน (ร้อยละ 1.56)  ด้วยความพร้อมของ
พืน้ท่ีมีแม่น า้ยมไหลผ่านหมู่บ้าน ท าให้ครัวเรือนเกษตรกรประกอบอาชีพหารายได้เสริมโดยการ
หาปลา ช่วงฤดฝูนจะมีน า้ไหลหลากมาจากต้นน า้เจ้าหน้าท่ีจะเปิดประตรูะบายน า้ยางซ้ายเพ่ือ
ป้องกันน า้ในแม่น า้ยมเอ่อล้นออกมานอกตลิ่ง ช่วงเวลานีช้าวบ้านในชุมชนจะออกมาหาปลา
บริเวณนีจ้ านวนมาก สร้างรายได้ประมาณวนัละ 1,000 บาทต่อคน นอกจากนัน้ชาวบ้านยัง
สามารถจบัปลาตามแมน่ า้ล าคลองมาจ าหน่ายเป็นรายได้เพ่ิมอีกทางหนึ่ง และในช่วงเกิดภยัแล้ง 
แม่น า้แห้งขอดเกษตรกรก็สามารถหาปลาได้แต่จะมีปริมาณท่ีน้อยกว่าในช่วงฤดนู า้หลาก แม้
รายได้จากอาชีพเสริมจะมากกวา่รายได้หลกัจากการท าการเกษตร แตก่ารประกอบอาชีพเสริมนี ้
ก็สามารถท าได้แคเ่พียงบางช่วงเวลาเท่านัน้ ท าให้เกษตรกรยงัคงไมล่ะทิง้การท านาเน่ืองจากเป็น
อาชีพท่ีท ามาตัง้แตบ่รรพบรุุษ เป็นรายได้หลกัท่ีมัน่คง (ภาพประกอบ 21) 
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ภาพประกอบ 21 การหาปลาในช่วงฤดนู า้หลาก 

เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ดดัแปลงอปุกรณ์ในการจบัปลาเพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี
และชนิดของปลา เรียกช่ือตามภาษาถ่ิน แบ่งตามช่วงเวลาการใช้งานออกเป็นดงันี ้(ตาราง 12) 

1) อปุกรณ์หาปลาในอดีต ได้แก่ สระโอ อีโหง กรบ ส้อม สุม่  
2) อปุกรณ์หาปลาในปัจจบุัน ได้แก่ ช้อน กระเตง เบ็ด เฝือก แห ลอบ อีจู้  โพงพาง 

กระแสไฟฟ้า  
จะเห็นได้วา่อปุกรณ์หาปลาในอดีตเกิดจากภมูิปัญญาของชาวบ้าน ท าจากวสัดท่ีุมีอยู่

ในท้องถ่ิน ลกัษณะการใช้งานสามารถจบัปลาได้ทีละน้อย พกพาไม่สะดวก นิยมใช้ในแหลง่น า้
น่ิงซึ่งเป็นแหลง่น า้ปิด แต่ในปัจจุบนัเกิดปรากฏการณ์ภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ลกัษณะแหลง่น า้ท่ี
ใช้ในการหาปลาเป็นน า้ไหลเช่ียวหรือเป็นแหลง่น า้ท่วม ท าให้อปุกรณ์หาปลาในปัจจุบนัมีความ
ทนัสมยัมากขึน้ เหมาะกบัการใช้งานตามลกัษณะพืน้ท่ี และพบข้อสงัเกตคือ เกษตรกรใช้อปุกรณ์
หาปลาบางชนิดท่ีผิดกฎหมาย ได้แก่  

โพงพาง ข้อดี คือ สามารถจบัปลาได้จ านวนมาก แตม่ีข้อเสีย คือ  ใช้ดกัจับสตัว์น า้ท่ีมา
ตามกระแสน า้ทุกชนิด และขนาดของสตัว์น า้ท่ีจับได้ขึน้อยู่กับความถ่ีของถงุอวน สตัว์น า้ขนาด
เลก็ตายน าไปสูก่ารลดลงของจ านวนประชากรสิ่งมีชีวิตในน า้ 
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ไฟฟ้าช็อตปลาหรือกระแสไฟฟ้า ข้อดี จบัสตัว์น า้ได้ทกุชนิด ทกุขนาด และไมต้่องลงแรง
มาก แต่มีข้อเสีย คือ ท าให้สตัว์น า้ทุกชนิด ทุกขนาดท่ีอยู่บริเวณนัน้ตาย และเป็นอนัตรายต่อ
ผู้ใช้งาน  

ตาราง 12 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการหาปลา 

ชื่อเรียกภาษาถิ่น ภาพประกอบ ในอดีต ในปัจจุบัน 

สระโอ 

 

/  

อีโหง 

 

/  

กรบ 

 

/  

ส้อม 

 

/  

สุม่ 

 

/  

ช้อน 

 

 / 

กระเตง 

 

 / 

เบ็ด 

 

 / 

เฝือก 

 

 / 
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ชื่อเรียกภาษาถิ่น ภาพประกอบ ในอดีต ในปัจจุบัน 

แห 

 

 / 

ลอบ 

 

 / 

อีจู้  

 

 / 

โพงพาง 

 

 / 

ไฟฟ้า 

 

 / 

 
4.3.7 สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

4.3.7.1 รายรับ 
จากการสมัภาษณ์เกษตรกร 64 ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรมีรายรับ

เฉลี่ย 37,695.03 บาทต่อครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 41,069.47 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็น
สดัสว่นรายได้คงเหลือ -3,374.44 บาทตอ่ครัวเรือน อย่างไรก็ตามแม้สดัสว่นรายได้คงเหลือจะติด
ลบแต่ครัวเรือนเกษตรกรยังคงมีรายได้จากการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ เช่น  
คา่เก็บเก่ียว คา่ช่วยเหลือเยียวยากรณีเกิดภยัพิบตัิ เป็นต้น กลุม่อาชีพท่ีมีสดัสว่นรายได้คงเหลือ
ต่อครัวเรือนมากท่ีสุด คือ ท านาเป็นอาชีพหลักและการท ายาสูบหลังการท านา เฉลี่ย 
192,401.33 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ทัง้นีข้ึน้อยู่กับจ านวนพืน้ท่ีในการท าการเกษตรของแต่ละ
ครัวเรือน  

4.3.7.2 รายจ่าย 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของครัวเรือนเกษตรกร จ าแนกตามประเภทอาชีพ และ

กิจกรรมทางการเกษตรทัง้สิน้จ านวน 16 ประเภท พบวา่ อาชีพอ่ืนๆ/ท านา มีรายจ่ายสงูท่ีสดุอยู่ท่ี 
366,000 บาทต่อปี  รองลงมา ท ายาสูบ /ท านา 351,533.33 บาทต่อปี และท านา/เกษตร
ผสมผสาน 295,150 บาทต่อปี ส่วนอาชีพท่ีมีรายจ่ายน้อยท่ีสุดคือ เกษตรผสมผสาน 30,000 
บาทตอ่ปี รองลงมาคือ ท านา/อ่ืนๆ 69,744 บาทตอ่ปี และท านา 73,684 บาทตอ่ปี  
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อย่างไรก็ตามเมื่อเอาสดัส่วนรายได้ ลบด้วยรายจ่ายแล้ว พบวา่ ท านา/ยาสบู มี
สดัส่วนสทุธิสงูสดุ 192,401.33 บาท รองลงมา ท านาและยาสบู/ประมง 67,590 บาท ทัง้นีแ้สดง
ได้ดงัตาราง (ตาราง 13) 

ตาราง 13 สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร 

ประเภท 
การประกอบอาชีพ 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

รายรับเฉลี่ย 
(บาท/ครัวเรือน) 

รายจ่ายเฉลี่ย 
(บาท/ครัวเรือน) 

สัดส่วนคงเหลือ 
(บาท) 

ท านา 15 55,400.00 73,684.00 -18,284.00 

ท านา/ยาสูบ 3 359,253.33 166,852.00 192,401.33 

ท านา/เกษตรผสมผสาน 2 60,340.00 295,150.00 -234,810.00 

ท านา/ประมง 4 193,850.00 156,650.00 37,200.00 

ท านา/ปศสุตัว ์ 1 53,600.00 88,000.00 -34,400.00 

ท านา/รับจ้าง 12 130,801.67 142,894.17 -12,092.50 

ท านา/อื่นๆ 5 66,390.00 69,744.00 -3,354.00 

เกษตรผสมผสาน/รับจ้าง 1 95,000.00 116,400.00 -21,400.00 

เกษตรผสมผสาน 1 40,000.00 30,000.00 10,000.00 

ท านา ยาสูบ/เกษตรผสมผสาน 2 250,500.00 230,782.50 19,717.50 

ท านาและยาสูบ/รับจ้าง 4 132,460.00 105,675.00 26,785.00 

ท านาและยาสูบ/ประมง 4 190,010.00 122,420.00 67,590.00 

ท านาและยาสูบ/อื่นๆ 1 236,000.00 254,400.00 -18,400.00 

ยาสูบ/ท านา 3 136,266.67 351,533.33 -215,266.67 

ยาสูบ/ประมง 1 170,000.00 140,400.00 29,600.00 

อื่นๆ/ท านา 1 318,000.00 366,000.00 -48,000.00 

เลิกท าการเกษตร 4 - - - 

รวม 64 2,487,872 2,710,585 -222,713 

ค่าเฉลี่ย  37,695.03 41,069.47 -3,374.44 
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4.4 มุมมองภัยพบัิติทางธรรมชาต ิ
มมุมองภยัพิบตัิทางธรรมชาติของเกษตรกร จ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ  น า้ท่วม ภยัแล้ง 

และพาย ุ 
4.4.1 น า้ท่วม 

บ้านมะขามคอ่ม ประสบภยัน า้ท่วมเป็นประจ าในทกุปี เกิดจากหลายสาเหต ุได้แก่ 
ปริมาณสะสมของน า้จ านวนมากท่ีไหลมาจากทางด้านทิศเหนือของประเทศไทยต้นน า้แมน่ า้ยม
ไหลจากท่ีสงูไปสูท่ี่ราบลุม่ เมื่อปริมาณน า้มากเกินไปท าให้น า้ไหลเออ่เข้าท่วมบ้านเรือนและพืน้ท่ี
การเกษตรในแนวราบ ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง และด้วยพืน้ท่ีบ้านมะขามค่อมมีแมน่ า้ยม
ไหลผ่านตลอดแนวหมู่บ้าน บริเวณ ริมแม่น า้มีความสูงมากกว่าพืน้ ท่ีชุมชน การเกษตร  
และสิ่งปลกูสร้างต่างๆ เมื่อคนัดินพังทลายท าให้น า้ไหลทะลกัเข้าท่วมหมูบ้่านด้วยความรวดเร็ว 
การเกิดน า้ท่วมระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 80 วนั เร่ิมตัง้แต่เดือนกรกฎาคมในบางปียาวนานถึง
เดือนพฤศจิกายน และในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีน า้จะท่วมแน่นอน  
โดยช่วงเวลาปี 2556 – 2560 ท่ีผ่านมา พบว่ามีพืน้ท่ีการเกษตรเสียหายจากน า้ท่วม ทัง้หมด 
1,681.75 ไร่ เกษตรกรบ้านมะขามค่อมได้รับผลกระทบ จ านวน 76 ครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2559  
มีจ านวนมากท่ีสดุ 54 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 80 – 100%  

4.4.2 ภัยแล้ง  
ภาวะแล้งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ฝนตกน้อยปริมาณน า้สะสม 

ไม่เพียงพอ แม่น า้ยมแห้งขอดเป็นตอนๆ ตลอดล าน า้ สาเหตใุนการเกิดภยัแล้งมีหลายประการ  
คือ ไม่มีท่ีกกัเก็บน า้อย่างถาวรท าให้ไม่สามารถกกัเก็บน า้ในช่วงฤดนู า้หลากไว้ใช้ได้ ฝนตกน้อย
สง่ผลโดยตรงต่อเกษตรกรซึ่งไมส่ามารถเพาะปลกูพืชได้เน่ืองจากขาดแคลนน า้ การเกิดภยัแล้ง
ระยะเวลาเฉลี่ย 66 วนั เร่ิมตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม และในเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายนของทกุปี ปริมาณน า้จะอยู่ในสภาวะการขาดแคลนน า้ของพืช อณุหภมูิสงูและร้อน
ระอสุง่ผลให้พืชยืนต้นตาย แหล่งน า้แห้งขอด ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาพบว่า ปี 2557 และ ปี 2558 
เกิดภยัแล้ง จ านวน 2 ครัง้ มีพืน้ท่ีการเกษตรเสียหาย ทัง้หมด 319.75 ไร่ เกษตรกรบ้านมะขาม
คอ่มได้รับผลกระทบ จ านวน 20 ครัวเรือน และไมส่ามารถท าการเกษตรได้ 

4.4.3 พายุ  
ผลกระทบจากการเกิดพายุโซนร้อน มีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากกว่าภัย

พิบตัิอย่างอ่ืนท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีบ้านมะขามคอ่ม นอกจากอาคารบ้านเรือนเสียหาย ยงัมีผลกระทบ
โดยตรงต่อเกษตรกรท่ีเพาะปลกูยาสบู ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัและสร้างรายได้ให้เกษตรกร
จ านวนมาก ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา เกิดพายุโซนร้อนท่ีบ้านมะขามค่อม รวมถึงพืน้ท่ีอ่ืน ๆ  
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ในต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทัยได้รับผลกระทบ 3 ครัง้ ได้แก่ พายุราอี พายุตาลสั
และเซินกา และพายุทกซูรี พืน้ท่ีเสียหาย ทัง้หมด 2,409 ไร่ เกษตรกรบ้านมะขามค่อมได้รับ
ผลกระทบ จ านวน 36 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายโดยสิน้เชิง (ภาพประกอบ 22) 
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4.4.4 รูปแบบการเกดิภัยพบัิติทางธรรมชาต ิ
ข้อมลูการเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติในพืน้ท่ีต าบลยางซ้าย พบว่า ระยะเวลา 5 ปี 

(2556-2560) เกิดน า้ท่วมเฉล่ีย 4 ครัง้ตอ่ 5 ปี เกิดภยัแล้งเฉลี่ย 2 ครัง้ต่อ 5 ปี และเกิดพายเุฉล่ีย  
3 ครัง้ต่อ 5 ปี โดยระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติขึน้อยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ สภาพอากาศ 
ความรุนแรงของภยัพิบัติ รวมถึงเหตกุารณ์ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้วา่จะเกิดขึน้หรือไม่ในปีนัน้ 
(ตาราง 14) 

ตาราง 14 การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ

การเกดิภัยพบัิติทางธรรมชาติ (2556 – 2560) 

 
น า้ท่วม ภัยแล้ง พาย ุ

ความถ่ีในการเกิดภยัพิบตั ิ 4 ครัง้ตอ่ 5 ปี 2 ครัง้ตอ่ 5 ปี 3 ครัง้ตอ่ 5 ปี 

ระยะเวลาการเกิดภยัพิบตั ิ เฉล่ีย 80 วนั เฉล่ีย 66 วนั - 

ช่วงท่ีเกิดภยัพิบตัิแน่นอน ส.ค.- ก.ย. มี.ค.-เม.ย. ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ 

พืน้ท่ีเสียหาย 1,681.75 ไร่ 319.75 ไร่ 2,409 ไร่ 

ครัวเรือนท่ีประสบภยัพิบตั ิ 76 ครัวเรือน 20 ครัวเรือน 36 ครัวเรือน 

การประกอบอาชีพ รับจ้าง/หาปลา รับจ้าง รับจ้าง 

ผลผลิตทางการเกษตร เสียหาย 80-100% เพาะปลกูไมไ่ด้ เสียหาย 100% 

 
4.4.5 ช่วงเวลาการเกิดภยัพบัิติทางธรรมชาติของบ้านมะขามค่อม 

ฝนเร่ิมตกปริมาณน า้ฝนสะสมตัง้แต่เดือนพฤษภาคม น า้ท่ีไหลมาจากต้นน า้มา
รวมตวักนัส่งผลให้น า้เร่ิมท่วมตัง้แต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ในเดือนสิงหาคมจะมี
ปริมาณน า้มากท่ีสดุ ในช่วงฤดรู้อน ฝนเร่ิมทิง้ช่วงปริมาณน า้ท่ีมากในฤดฝูนถกูผนัออกจากพืน้ท่ี
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ไม่มีท่ีกักเก็บน า้ สง่ผลให้ปริมาณน า้เร่ิมลดลงและ
เกิดภยัแล้งเร่ิมตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมและในเดือนเมษายนจะมีป ริมาณน า้
น้อยท่ีสดุ (ภาพประกอบ 23) 
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ภาพประกอบ 23 ช่วงระยะเวลาการเกิดภยัพิบตั ิ

4.4.6 การปรับตัวเม่ือเกิดภัยพบัิติทางธรรมชาติ 
ช่วงเวลาปกติเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ท าการเกษตรเป็นหลกั เมื่อว่างเว้นจากช่วง

เพาะปลกูหรือช่วงเก็บเก่ียวจะออกไปรับจ้างในเมืองหรือตา่งจงัหวดัเพ่ือหารายได้เพ่ิม พืน้ท่ีบ้าน
มะขามคอ่มเป็นพืน้ท่ีเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติซ า้ทัง้ น า้ท่วม ภยัแล้ง พาย ุ(ภาพประกอบ 24) 

 

ภาพประกอบ 24 น า้ท่วมและภยัแล้ง 
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ปรากฏการณ์เหล่านีส้่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร และเป็นสิ่งท่ีชมุชนไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได้ แตส่ามารถท่ีจะเรียนรู้และปรับตวัเพ่ือให้อยู่
ร่วมกบัการเกิดภยัพิบตัิซ า้ซากได้ โดยมีวิธีการดงันี ้ 

1) น า้ท่วม พืน้ท่ีการเกษตรเสียหายแต่เกษตรกรเรียนรู้และมีวิธีการปรับตัว คือ 
เกษตรกรจ านวน 36 ครัวเรือน ออกไปรับจ้างในตวัเมือง รายได้เฉลี่ย 300 บาทต่อวนั เกษตรกร
จ านวน 26 ครัวเรือน หาปลา เป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ทดแทนการเกษตร รายได้เฉล่ีย 300 
– 1,000 บาทต่อวนั และเกษตรกรจ านวน 1 ครัวเรือน แปรรูปปลาท่ีหาได้ในท้องถ่ินเป็นปลาร้า 
จ าหน่ายให้กบัคนในชมุชนและจงัหวดัข้างเคียง รายได้เฉลี่ย 200 บาทต่อวนั เป็นวิธีการปรับตวั
ของเกษตรกรท่ีเกิดขึน้ในขณะเกิดน า้ท่วม 

2) ภยัแล้ง เมื่อเกิดภยัแล้งขึน้ในพืน้ท่ี สง่ผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับ
เกษตรกรเป็นจ านวนมาก ทัง้การด าเนินชีวิต ขาดแคลนน า้ส าหรับอปุโภค บริโภค และยังสง่ผล
กระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพ เกษตรกรจึงมีวิธีการปรับตวัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ คือ 
เกษตรกร จ านวน 47 ครัวเรือน ปลูกดอกอัญชัน เน่ืองจากเป็นพืชท่ีใช้น า้น้อย ดูแลง่าย และ
สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทัง้ปี ราคาดอกอัญชันแห้งค่อนข้างสูง เฉลี่ย 100 – 150 บาทต่อ
กิโลกรัม รายได้เฉลี่ย 250 บาทต่อวัน เกษตรกร จ านวน 17 ครัวเรือน ออกไปรับจ้าง เป็นการ
สร้างรายได้เพ่ิมให้กบัครัวเรือน รายได้เฉล่ีย 300 บาทตอ่วนั และเกษตรกรจ านวน 1 ครัวเรือน ท า
ขนมและเบเกอร่ี ส่งขายให้กับร้านค้าในเมือง รายได้เฉลี่ย 150 บาทต่อวนั วิธีการปรับตัวของ
เกษตรกรแตกตา่งไปตามความถนดัและความพร้อมของครัวเรือน 

3) พายุ เป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึน้ขณะใด และสร้าง
ความเสียหายให้กบัผลผลิตการเกษตรอย่างรุนแรง เกษตรกรรับฟังข่าวสารการประชาสมัพันธ์ 
แจ้งเตือนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีเตรียมความพร้อมในการรับมือเพ่ือให้เกิดความ
เดือดร้อนน้อยท่ีสดุ เช่น การเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีสามารถจ าหน่ายได้แล้วก่อนช่วงเวลาเกิดภยัพิบตัิ 
การขึน้ทะเบียนเกษตรกรเพ่ือรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อประสบภยัพิบตัิ (ตาราง 15) 
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ตาราง 15 การรับมือขณะเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ

ภัยพบัิต ิ แนวทางรับมือ/แก้ไข อาชีพ
เสริม 

จ านวน
ครัวเรือน 

รายได้เฉล่ีย 
(บาทต่อวัน) 

น า้ท่วมซ า้ซาก ประกอบอาชีพเสริม รับจ้าง 36 300 
 ขึน้ทะเบียนเกษตรกร หาปลา 26 300 - 1,000 
 ย้ายออกไปอยู่ท่ีอ่ืน ท าปลาร้า 1 200 
ภัยแลงซ า้ซาก ประกอบอาชีพเสริม รับจ้าง 17 300 
 ขึน้ทะเบียนเกษตรกร ท าขนม 1 150 
 ปลกูพืชใช้น า้น้อย อญัชนั 47 250 
พายุ (บางครัง้) ติดตามสถานการณ์ - - - 
 วางแผนเก็บเก่ียว - - - 
 ขึน้ทะเบียนเกษตรกร - - - 

 
เกษตรกรท่ีสามารถปรับตัวต่อภัยพิบัติท่ีเกิดขึน้จะวางแผนในการเพาะปลูกพืชให้

สอดคล้องกบัช่วงเวลาการเกิดภยัพิบตัิในปีท่ีผา่นมา เพ่ือลดความเสี่ยงในการประสบภยัพิบตัิให้
น้อยท่ีสดุ ครัวเรือนท่ีไม่สามารถด าเนินชีวิตในเหตกุารณ์ภยัพิบตัิท่ีเกิดขึน้จะปรับตวัโดยการย้าย
ท่ีอยู่อาศยั ปรับเปลี่ยนอาชีพ เลิกท าการเกษตร (ภาพประกอบ 25) 

 

ภาพประกอบ 25 แผนผงัการปรับตวัในการด าเนินชีวิตของเกษตรกรภายใต้การเกิดภยัพิบตัิ 
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4.4.7 ขีดความสามารถในการด าเนินชีวติของเกษตรกรขณะเกดิภัยพบัิติ 
บ้านมะขามค่อมเป็นพืน้ท่ีอดุมสมบรูณ์ ทัง้ทรัพยากรดิน น า้ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพเกษตรกรในพืน้ท่ีมีองค์ความรู้ในการเพาะปลกูพืช ผู้น าชมุชนมีความเข้มแขง็และผลกัดนั
ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม สร้างรายได้หลกัให้กับครอบครัวและสามารถสร้างรายได้จากอาชีพ
เสริมในขณะเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติ และมีสถาบันการเงิน (ธ.ก.ส.) ท่ีมีความมัน่คง เกษตรกร
สามารถกู้ ยืมเงินเพ่ือน ามาใช้ประกอบอาชีพ เช่น การซือ้เมล็ดพันธุ์ สารเคมี และการผ่อนซือ้
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร เช่น รถเก่ียวข้าว รถไถ ฯลฯ เพ่ือน ามารับจ้างเพ่ิมรายได้ ทัง้นีเ้มื่อ
เกิดภยัพิบัติ ผลผลิตของเกษตรกรเสียหาย สามารถท าเร่ืองพักช าระหนีไ้ด้โดยจ่ายดอกเบีย้ในปี
นัน้ก่อน สว่นเงินต้นเร่ิมจ่ายคืนในปีตอ่ไป  

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นเกษตรกรด าเนินชีวิตอยู่ได้แม้เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติเป็น
ประจ า ด้วยการใช้องค์ความรู้ประกอบกับความอดุมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
ผู้น าท่ีเข้มแข็ง และมีแหล่งเงินทุนท่ีสามารถกู้ ยืมมาหมนุเวียนเพ่ือให้เกิดสภาพคล่อง เมื่อต้อง
เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ครัวเรือนเกษตรกรยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจาก
หน่วยงานภาครัฐ  

4.4.8 กิจกรรมการด ารงชีพของเกษตรกร 
ปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิตในปัจจบุนัคือ อาหารและเงิน จดุมุง่หมายในการท า

การเกษตรในปัจจบุันเพ่ือหวงัผลตอบแทนเป็นอาหารและเงิน จากการศกึษาครัวเรือนเกษตรกร 
ทัง้ 64 ครัวเรือนสว่นพบวา่ เกษตรกรร้อยละ 5 แบ่งข้าวไว้กินในครัวเรือนและเก็บเมล็ดพนัธุ์ข้าว
ไว้ปลกูต่อในรอบถัดไป ส่วนข้าวท่ีเหลือค่อยน าไปขาย เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 ปลกูข้าว
เพ่ือการค้า น าผลผลิตท่ีได้ไปจ าหน่ายทัง้หมด น าไปใช้จ่ายหนีส้ินท่ีกู้ ยืมมาลงทนุและซือ้ข้าวสาร
บริโภค เกษตรกรด าเนินชีวิตปรับเปลี่ยนไปตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สารเคมีถกูใช้อย่าง
แพร่หลายและหาซือ้ได้ง่ายตามร้านค้าในชมุชน หรือแม้กระทัง่การให้สินเช่ือแก่เกษตรกรเพ่ือซือ้
สารเคมีในการเพาะปลกูพืช ซึ่งท าให้ต้นทนุในการผลิตเพ่ิมขึน้ (ตาราง 16) 
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ตาราง 16 ลกัษณะการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร 

กิจกรรม การด าเนินการในอดีต การเปล่ียนแปลงในปัจจบัุน 

การท านา ใช้เมลด็พนัธุ์ข้าวในการหวา่น  
10 - 20 กิโลกรัม 

ใช้เมลด็พนัธุ์ข้าวในการหวา่น 
30 - 35 กิโลกรัม 
 

ปลกูข้าวเพ่ือการบริโภค ปลกูข้าวเพ่ือการค้า 
 

ผลผลิตข้าว ประมาณ  
800 - 900 กิโลกรัมตอ่ไร่ 

ผลผลิตข้าว ประมาณ  
600 - 750 กิโลกรัมตอ่ไร่ 
 

น าข้าวไปตากตามลานกว้าง  
ถนน ลานวดั เก็บเมลด็พนัธุ์ไว้
ปลกูตอ่ 

ไมม่ีสถานท่ีตากข้าว และเลกิ
กิจกรรมตากข้าว นิยมซือ้พนัธุ์
ข้าวปลกู 

มียุ้ งข้าว  ไมม่ียุ้ งข้าว 
 

ไมนิ่ยมใช้สารเคมี ปุ๋ ย ยาฆ่า
แมลง ยาคมุหญ้า ดนิมีคณุภาพด ี

จ าเป็นต้องใช้สารเคมี ยาฆ่า
แมลง ปุ๋ ย และดินท่ีเสื่อม
คณุภาพลง 
 

การท ายาสบู ผลผลิตยาสบู (แห้ง) ประมาณ  
250 - 350 กิโลกรัมตอ่ไร่ 

ผลผลิตยาสบู (แห้ง) ประมาณ  
400 - 500 กิโลกรัมตอ่ไร่ 

นิยมท ายาสบูเน่ืองจากราคา
ดีกวา่ข้าว 

การท ายาสบูลดลงเน่ืองจาก
ต้องใช้สารเคมีมาก ต้นทนุการ
ผลิตสงู  

การท าน า้ปลา รวมกลุม่ผลิตน า้ปลา ตรา  
ปลาสร้อย 9 ตวั จ าหน่ายใน 
ราคาขวดละ 20 บาท 

สมาชิกในกลุม่เร่ิมลดลง
เน่ืองจากมีอายมุากขึน้  
ประกอบกบัปลามีราคาสงู 
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กิจกรรม การด าเนินการในอดีต การเปล่ียนแปลงในปัจจบัุน 

การท าปลาร้า ผลิตปลาร้าได้ประมาณ 4 ตนั  
ตอ่ช่วงฤดกูาล จ าหน่ายในราคา 
กิโลกรัมละ 20 บาท ซือ้ปลาเพ่ือ
เป็นวตัถดุิบในการผลิต ราคา
กิโลกรัมละ 2 บาท 

เลิกผลิตปลาร้า เน่ืองจากปลามี
ราคาสงูมากขึน้ เฉล่ีย 20 - 25 
บาทตอ่กิโลกรัม ต้องใช้เงิน
ลงทนุสงูในการผลิต 

การรับจ้าง บางครัวเรือนออกไปรับจ้าง
ตา่งจงัหวดั เชน่ เชียงใหม ่
เชียงราย 

รับจ้างในเมือง และไปรับจ้าง
ไกลสดุท่ีจงัหวดัตาก เน่ืองจาก
คา่เดินทางท่ีสงูมากขึน้  

การหาปลา ใช้อปุกรณ์หาปลาท่ีมีขนาดเลก็ 
น า้หนกัเบา 

ใช้อปุกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ จบั
ปลาได้ครัง้ละมากๆ รวมถึงการ
ท าประมงท่ีผิดกฏหมาย 

 
4.4.9 ต้นทุนการผลิต 

4.4.9.1 ข้าว 
จากการศึกษาเกษตรกร 64 ครัวเรือน พบว่า เกษตรกรมีท่ีดินถือครองเป็นของ

ตนเอง จ านวน 44 ครัวเรือน ในปัจจบุนัมีการน าเทคโนโลยีและสารเคมีมาใช้ในการเกษตร ท าให้
คา่ใช้จ่ายในการประกอบอาชีพสงูขึน้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินกิจกรรมเพาะปลกูพืช
จากอดีตจนถึงปัจจบุนั  

เกษตรกรบ้านมะขามคอ่ม ท านาปีโดยวิธีการหวา่นข้าวแห้งรอน า้ฝน พนัธุ์ข้าวท่ี
ปลกู ได้แก่ กข 57 มีอายเุก็บเก่ียว 107 - 110 วนั กข 31 มีอายเุก็บเก่ียว 111 วนั และพิษณโุลก 2 
อายเุก็บเก่ียว 119 – 121 วนั ต้นทนุการผลิตข้าวตอ่ไร่เฉล่ียท่ี 3,030 บาท สามารถแยกหมวดหมู่
คา่ใช้จ่ายได้ 3 ประเภท คือ การเตรียมดิน การจ้างแรงงาน และคา่วสัดอุปุกรณ์ ส าหรับเกษตรกร
ท่ีเช่าท่ีดินส าหรับท านาจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้มาไร่ละ 1,000 บาท เป็น 4,030 บาท โดยท่ี
เกษตรกรไม่คิดค่าแรงของตนเองและแรงงานในครอบครัว ไม่คิดค่าเสียโอกาสท่ีเกิดขึน้ เมื่อ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต จะเห็นได้ว่า ค่าน า้มนัและค่าปุ๋ ยเคมีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.50 
ของต้นทนุการผลิต รองลงมาคือ ค่าเมลด็พนัธุ์ คิดเป็นร้อยละ 15.84 ของต้นทนุการผลิต และค่า
เก็บเก่ียวร้อยละ 13.20 ของต้นทนุการผลิต 



  70 

ปริมาณผลผลิตข้าวท่ีได้เฉลี่ย 600 – 800  กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6 บาท 

หากคิดจากผลผลิต 800 กิโลกรัมต่อไร่ จะมีรายได้จากการจ าหน่ายข้าวไร่ละ 4,800 บาท กรณีไม่

เช่าท่ีดินจะเหลือเงิน 1,770 บาทต่อไร่ กรณีเช่าท่ีดินจะเหลือเงิน 770 บาทต่อไร่ เมื่อเทียบกับ

ระยะเวลาเพาะปลกูข้าวแล้วจะเห็นได้วา่ไมม่ีความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ (ตาราง 17) 

ตาราง 17 ข้อมลูต้นทนุการผลิตข้าวตอ่ไร่ 

ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ร้อยละของ 
ต้นทุนการผลิต 

 การเตรียมดิน  

1 คา่ไถนา 250 8.25 

2 คา่ไถแปร 250 8.25 

 การจ้างแรงงาน  

3 คา่จ้างหวา่น 60 1.98 

4 คา่เก็บเก่ียว 400 13.20 

5 คา่จ้างฉีดยา 60 1.98 

6 คา่บรรทกุข้าว (800 ก.ก./ไร่) 160 5.28 

 วัสดุอุปกรณ์  

7 คา่เมลด็พนัธุ์ 30 กิโลกรัมตอ่ไร่ 480 15.84 

8 คา่น า้มนั 500 16.50 

9 คา่ยาคมุหญ้า 120 3.96 

10 คา่ยาฆ่าแมลง 160 5.28 

11 คา่ฮอร์โมนพืช 90 2.97 

12 คา่ปุ๋ ยเคม ี 500 16.50 

รวมทัง้สิน้ 3,030 100 

 



  71 

4.4.9.2 ยาสูบ 
เป็นพืชทางเลือกท่ีเพาะปลกูในชว่งหลงัฤดทู านา ยาสบูเป็นพืชท่ีใช้น า้น้อย หาก

สภาพภมูิอากาศเหมาะสม ต้นยาสบูจะเจริญงอกงาม ใบใหญ่ หนา ได้น า้หนักดี และท่ีส าคัญ
ยาสบูเป็นพืชท่ีมีความเสี่ยงน้อย เพราะขายได้ในราคาประกนั มีตลาดรับซือ้แน่นอนต้นทุนการ
ผลิตยาสบูตอ่ไร่เฉล่ีย 17,450 บาท สามารถแยกหมวดหมูค่า่ใช้จ่ายได้ 3 ประเภท คือ การเตรียม
ดิน การจ้างแรงงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต จะเห็นได้ว่า มีการใช้
ปุ๋ ยเคมีรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ มลูค่ามากท่ีสดุ ร้อยละ 43 ของต้นทุนการผลิต รองลงมาคือ ค่ายาฆ่า
แมลง ร้อยละ 17.19 ของต้นทุนการผลิต และค่าเก็บเก่ียว ร้อยละ 11.46 ของต้นทุนการผลิต 
ส าหรับเกษตรกรท่ีเช่าท่ีดินส าหรับปลกูยาสบูจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้มาไร่ละ 1,000 บาท ยาสูบ
เฉลี่ยประมาณ 400 – 500 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาจ าหน่ายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50 บาท มีการใช้
สารเคมีและแรงงานจ านวนมาก ตัง้แตก่ารปลกูจนถึงเก็บเก่ียว จึงสง่ผลให้ต้นทนุการผลิตสงูและ
ยังท าให้สุขภาพเสื่อมโทรม แต่เมื่อเทียบกับรายได้จากการจ าหน่ายแล้ว เกษตรกรมีความ  
พึงพอใจในการปลกูยาสบู (ตาราง 18) 
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ตาราง 18 ข้อมลูต้นทนุการผลิตยาสบูตอ่ไร่ 

ข้อมูลต้นทุนการผลิตยาสูบต่อไร่ 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ร้อยละของ
ต้นทุนการผลิต 

 การเตรียมดิน   

1 คา่ไถตากดิน 250 1.43 

2 คา่ไถพรวน 250 1.43 

3 คา่แตง่แปลงยกร่อง 250 1.43 

4 คา่ขดุหลมุปลกู 250 1.43 

 การจ้างแรงงาน   

5 คา่จ้างปลกู 1,000 5.73 

6 คา่ตดัยอด 250 1.43 

7 คา่จ้างพ่นสารเคมี (4 - 5 ครัง้) 1,200 6.88 

8 คา่เก็บเก่ียว 2,000 11.46 

 วัสดุอุปกรณ์   

9 คา่ปุ๋ ยรองก้นหลมุ 6-12-24 1,200 6.88 

10 คา่ปุ๋ ยให้น า้แบบร่อง ครัง้ท่ี 1 (6-12-24) 1,800 10.32 

11 คา่ปุ๋ ยให้น า้แบบร่อง ครัง้ท่ี 2 (27-0-0) 1,500 8.60 

12 คา่ปุ๋ ยให้น า้แบบร่อง ครัง้ท่ี 3 (27-0-0) 1,500 8.60 

13 คา่ปุ๋ ยให้น า้แบบร่อง ครัง้ท่ี 4 (27-0-0) 1,500 8.60 

14 คา่ยาฆ่าแมลงเฉล่ีย 3,000 17.19 

15 คา่น า้มนัเชือ้เพลิง 1,500 8.60 

รวมทัง้สิน้ 17,450 100 
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4.4.10 ปฏิทนิการเพาะปลูกพืช 
การท าการเกษตรมีความเสี่ยงเน่ืองจากต้องอาศัยฝนฟ้าและสภาพอากาศท่ี

เหมาะสม เกษตรกรในชุมชนมะขามค่อมจึงเรียนรู้ต่อปรากฏการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ี
เกิดขึน้เป็นประจ าในพืน้ท่ี และวางแผนการเพาะปลกูเพ่ือเลี่ยงตอ่การเกิดความเสียหายจากภยั
พิบัติให้น้อยท่ีสดุ โดยการท าปฏิทินการเพาะปลูกพืช เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจ
เพาะปลกูพืชร่วมกบัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในขณะนัน้ การเพาะปลกูพืชของเกษตรกรบ้าน
มะขามค่อมส่วนใหญ่นิยมปลกูพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวและยาสบู  การท านาปีจะเร่ิมเพาะปลูก
ตัง้แตเ่ดือนเมษายนและเก็บเก่ียวในช่วงเดือนสิงหาคม เกษตรกรเร่ิมเพาะปลกูโดยหวา่นข้าวแห้ง
เพ่ือให้งอกทันช่วงฤดฝูน และใช้พันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวตอ่ช่วงแสงเพ่ือให้เก็บเก่ียวได้เร็วและทนัก่อน
การเกิดน า้ท่วม การท านาปรังเร่ิมเพาะปลกูช่วงเดือนตลุาคมและเก็บเก่ียวช่วงเดือนกมุภาพันธ์ 
เกษตรกรจ านวน 4 ครัวเรือน ปรับเปลี่ยนจากการท านาปรังมาปลกูยาสบูในช่วงนี ้เน่ืองจาก
ยาสบูเป็นพืชท่ีใช้น า้น้อย ผลผลิตและราคาจ าหน่ายสงูกวา่ข้าว (ภาพประกอบ 26) 

 

ภาพประกอบ 26 ปฏิทินการเพาะปลกูพืช บ้านมะขามคอ่ม ต าบลยางซ้าย 

4.5 ยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกร 
4.5.1 ยุทธศาสตร์ครัวเรือนในมุมมองของเกษตรกร 

เมื่อกลา่วถึงยทุธศาสตร์ครัวเรือน เกษตรกรบ้านมะขามคอ่ม ไมรู้่จักและไมส่ามารถ
ตอบได้ว่า ยุทธศาสตร์ครัวเรือนนัน้หมายถึงอะไร แต่จากการพูดคุยกับเกษตรกร โดยการ
สมัภาษณ์กลุ่มย่อยและสมัภาษณ์บุคคล พบว่า ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ 8 ประการ 
คือ 
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1) การประกอบอาชีพและมีรายได้จากการปลกูพืช เลีย้งสัตว์ ประมง รวมถึง
การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหาปลาในช่วงท่ีเกิดภยัพิบตัิ  

2) การลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นในครัวเรือน ประหยดั และมีเงินออมไว้ใช้ในกรณี
ฉุกเฉินหรือเป็นทุนทรัพย์ไว้ให้ลูกหลาน รายรับของครัวเรือนเพียงพอต่อรายจ่ายท่ีเกิดขึน้  
ไมม่ีหนีส้ิน 

3) การเตรียมความพร้อมทัง้การอยู่อาศยั ด าเนินชีวิต และการวางแผนปลกูพืช
ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและแหลง่น า้ในช่วงฤดแูล้ง รวมไปถึงการจดัการเก็บเก่ียวผลผลิต 
ให้ทนัก่อนเกิดน า้ท่วมในช่วงฤดฝูน  

4) การปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลกูเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพอากาศ ปลกูพืช
ใช้น า้น้อยเพ่ือลดการใช้น า้ในช่วงฤดแูล้งและเข้าร่วมโครงการภาครัฐเพ่ือรับความช่วยเหลือใน
กรณีเกิดภยัพิบตัิ  

5) ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในครอบครัว สร้างความอบอุ่นให้แก่  
บตุรหลาน เพ่ือลดปัญหาเรียนไมจ่บ ตัง้ท้องก่อนวยัอนัควร การมัว่สมุของวยัรุ่นภายในชมุชน  

6) สร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ไม่เป็นผู้ ค้าและ  
ไม่เป็นผู้ เสพ ด้วยการสร้างกิจกรรมท่ีท าร่วมกันระหว่างคนในชมุชน เช่น การจัดแข่งขนัเรือพาย 
เป็นจิตอาสาท าความดี มีบทบาทและมีสว่นร่วมในชมุชน 

7) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัพืชท่ีปลกู และสิ่งส าคญัคือ ความต้องการ
ของตลาดและสถานท่ีจ าหน่าย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดจนส่งผลให้ราคาตกต ่า  
แตถ่ึงอย่างไรก็ตามชาวบ้านยงันิยมปลกูข้าวซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวและประสบปัญหาอยู่ในขณะนี ้ 

8) การเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรท่ีเกิดความเสียหาย ไม่ได้ผลผลิตหรือผลผลิตไม่มีคุณภาพ  
สร้างความเดือดร้อนอย่างมากท าให้รายได้ไมเ่พียงพอตอ่รายจ่าย 

ดงันัน้จากการระดมความคิดเห็นและการประชุมกลุ่มของเกษตรกรบ้านมะขาม
คอ่ม ต าบลยางซ้าย สามารถระบุองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ครัวเรือนโดยชุมชน แบ่งออกได้  
5 ประเดน็ อนัได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านภยัพิบัติทางธรรมชาติ  ด้านครอบครัว  การเตรียมความ
พร้อม และด้านความเสี่ยง (ตาราง 19) 

 
 
 



  75 

ตาราง 19 องค์ประกอบของยทุธศาสตร์ครัวเรือน 

องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ครัวเรือน 
ประเด็น องค์ประกอบ รายละเอียด 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

ท าการเกษตร การปลกูพืช ท าประมง ท าปศสุตัว์  
การด าเนินชีวิต ลดรายจ่าย ประหยดั ไมฟุ่่ มเฟือย เก็บออมเงิน 

ด้านภยั
ธรรมชาต ิ

การรับมือกบัภยั
พิบตั ิ

การจดัการปลกูพืชให้ทนัเก็บเก่ียวก่อนเกิดภยัพิบตัิ 
การเตรียมเอกสารเพ่ือใช้ในการแจ้งความเสยีหาย 

การปรับตวั การเพาะปลกูพืชใช้น า้น้อย เช่น ยาสบู ในช่วงฤดแูล้ง
เพ่ือลดการใช้น า้ 
อาชีพเสริม เช่น การหาปลา การรับจ้างทัว่ไป 

ด้าน
ครอบครัว 

การวางแผน
ครอบครัว 

ลดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในครัวเรือน 
ลดปัญหาการมัว่สมุของวยัรุ่นในชมุชน 

การสร้างจิตส านึก ปลกูจิตส านึกให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 
จดัการขยะภายในชมุชนไมใ่ห้อดุตนัประตรูะบายน า้ 

การเตรียม
ความพร้อม 

การประกอบอาชีพ ผลิตสินค้าท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด 
เลิกการใช้สารเคมี เพ่ือสขุภาพและลดต้นทนุการผลิต 
การผลิตปุ๋ ย น า้หมกัใช้เอง 

ด้านความ
เสี่ยง 

ปัจจยัท่ีสง่ผล
กระทบ 

ภยัพิบตัิทางธรรมชาติท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการผลิต 
ราคาผลผลิตตกต ่า 
คณุภาพของผลผลิตต ่า 
รายได้ไมเ่พียงพอกบัรายจ่าย 
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4.5.2 ดัชนีชีว้ัดยุทธศาสตร์ครัวเรือนเกษตรกร 
จากการสมัภาษณ์เกษตรกร เมื่อได้องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ครัวเรือน น ามา

พฒันาตวัชีว้ดัโดยการให้ผู้ เข้าร่วมให้ข้อมลูท าการคดัแยกองค์ประกอบโดยการใช้บตัรค า จ าแนก
เพ่ือก าหนดดชันีในการชีว้ดัยทุธศาสตร์ครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกร โดยพิจารณาจากปัญหา 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคมและด้านสิ่งแวดล้อม สามารถก าหนดได้ทัง้หมด 40 ตัวชีว้ดั โดยวัด
จ านวน 4 ระดบั ได้แก่ ระดบัฟาร์ม ระดบับุคคล ระดบัครัวเรือน และระดบัชมุชน เพ่ือใช้ในการ
สร้างค านิยามและความหมายของยทุธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกร (ตาราง 20) 

ตาราง 20 ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร์ครัวเรือนเกษตรกร 

ปัญหา ประเด็น ตัวชีว้ัด ระดับวดั 
ด้าน
เศรษฐกิจ 

การ
ประกอบ
อาชีพ 

ปริมาณผลผลิตข้าวตอ่ไร่ ฟาร์ม 

ราคาผลผลิต (ข้าวเปลือก) ฟาร์ม 

ต้นทนุการผลิตข้าว  ฟาร์ม 

คณุภาพของข้าวเปลือก (ความชืน้) ฟาร์ม 

ปริมาณผลผลิตยาสบูตอ่ไร่ ฟาร์ม 

ราคาผลผลิต (ยาสบูแห้ง) ฟาร์ม 

ต้นทนุการผลิตยาสบู ฟาร์ม 

คณุภาพของยาสบู (แบ่งตามเกรด) ฟาร์ม 

แรงงานในการผลิต ครัวเรือน 

การรวมกลุม่แปรรูปผลผลิต ชมุชน 

เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรกล ชมุชน 

ตลาดรับซือ้ผลผลิตทางการเกษตร ชมุชน 

สภาพ
คลอ่งทาง
การเงิน 
 

รายได้เฉล่ียจากการประกอบอาชีพหลกั บคุคล 

รายได้เฉล่ียจากการประกอบอาชีพรอง บคุคล 

รายจ่ายเฉล่ียตอ่บคุคล บคุคล 

รายได้จากอาชีพเสริมเมื่อประสบภยัพิบตั ิ ครัวเรือน 

อตัราเฉล่ียหนีส้นิตอ่ครัวเรือน ครัวเรือน 
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ปัญหา ประเด็น ตัวชีว้ัด ระดับวดั 

ด้านสงัคม สภาพทาง
สงัคม 

การปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบของชมุชน บคุคล 

มีคณุธรรม จริยธรรม บคุคล 

ใช้โอกาสในการเกิดภยัพิบตัิสร้างรายได้ บคุคล 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของสมาชิกในครัวเรือน ครัวเรือน 

สถาบนัครอบครัวเข้มแขง็ ครัวเรือน 

  ความเข้มแขง็ของผู้น าชมุชน ชมุชน 

อนรุักษ์และสง่เสริมประเพณีท่ีสบืทอดมา ชมุชน 

โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

การศกึษาไมต่ ่ากวา่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน บคุคล 

ถือครองท่ีดินเป็นของตนเอง บคุคล 

ระบบสาธารณปูโภค เช่น ไฟฟ้า น า้ประปา  ครัวเรือน 

อตัราการวา่งงานของสมาชิกในครัวเรือน ครัวเรือน 

โอกาสในการรับรู้ขา่วสารบ้านเมือง ชมุชน 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

การใช้
สารเคม ี

รู้จกัการใช้สารเคมีอย่างถกูต้อง บคุคล 

อายเุฉล่ียของเกษตรกร บคุคล 

ผลกระทบด้านสขุภาพจากผู้ใช้สารเคม ี บคุคล 

รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ(ดิน น า้ ป่าไม้) บคุคล 

สินค้าเกษตรมีความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค ชมุชน 

การเกิดภยั
พิบตั ิ

การวางแผนเพาะปลกูพืชทกุรอบการผลิต ครัวเรือน 

ปลกูพืชมากกวา่ 2 ชนิดขึน้ไป ครัวเรือน 

ปลกูพืชและเลีย้งสตัว์/ประมง ครัวเรือน 

มาตรการป้องกนัการเกิดภยัพิบตั ิ ชมุชน 
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4.5.3 ความหมายของยุทธศาสตร์ครัวเรือน 
จากเนือ้หาดังกล่าวนีส้ามารถกล่าวได้ว่า “ยุทธศาสตร์ครัวเรือน” ของเกษตรกร 

หมายถึง การปรับตวัให้สามารถด าเนินชีวิตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ โดยการวางแผน
และจดัการการผลิตพืชให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ภยัพิบตัิท่ีเกิดขึน้ รวมถึงเตรียมตวัรับมือกบัภยั
พิบตัิทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า 

มีรายได้ท่ี เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  และสามารถรับมือห รือจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ให้ครัวเรือนเดือดร้อนน้อยท่ีสดุ 

เน่ืองจากพืน้ท่ีบ้านมะขามคอ่มเกิดภยัพิบตัิบ่อยครัง้ ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เกษตรกรจึงต้องมีวิธีการเอาตวัรอดและด าเนินชีวิตอยู่กับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้
อย่างกะทนัหนัได้ โดยมีกลยทุธ์ในการปรับตวัตอ่การเกิดภยัพิบตัิซ า้ซาก ดงันี  ้

1) ครัวเรือนเกษตรกรเลิกท าการเกษตร ย้ายออกไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ในเมือง 
ให้เกษตรกรรายอื่นเช่าท่ีดินส าหรับท าการเกษตร 

2) ครัวเรือนท่ีเป็นผู้สงูอายอุาศยัอยู่ในหมู่บ้านพร้อมกับเลีย้งดหูลาน ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั และมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางจากการสง่เสียเลีย้งดูจากลกูท่ีไปรับจ้าง
ท างานอยู่ตา่งจงัหวดั ดงัจะเห็นได้จากครัวเรือนเกษตรกรสว่นใหญ่อาศยัอยู่เพียงคนเดียวในบ้าน  

3) ครัวเรือนเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกพืช ด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร
ประกอบกบัท าอาชีพเสริม คือ รับจ้างและหาปลา ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึน้ในครัวเรือน 

4) เกษตรกรครัวเรือนเดียวกนัแยกทะเบียนบ้าน เพ่ือน าไปขึน้ทะเบียนเกษตรกร
ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา หรือการปลูกพืชรอบแรกเพ่ือรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจาก
หน่วยงานรัฐ และท าการเพาะปลกูรอบท่ีสองเพ่ือให้ได้ผลผลิตและน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้หลกั 

5) เกษตรกรท านาประกอบกับอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยงเมื่อเกิดภยัพิบัติ
ทางธรรมชาติ การเกิดน า้ท่วมมีข้อได้เปรียบมากกวา่การเกิดภยัแล้ง ทัง้เร่ืองความอดุมสมบูรณ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกรเต็มใจท่ีจะปลกูพืชจากการคาดการณ์และวางแผนการ
เพาะปลกูพืช 

4.6 กระบวนการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาภาครัฐ 
จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้ารัฐ จ านวน 10 คน ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา รวมถึง

การด าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภยัพิบัติทางธรรมชาติ แบ่งได้เป็น ขัน้ตอน
การช่วยเหลือก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และหลังจากการเกิดภัยพิบัติ พร้อม
ข้อเสนอแนะในการปฏิบตัิตนของเกษตรกร ดงันี ้
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4.6.1 ขัน้ตอนการช่วยเหลือเม่ือเกดิภัยพบัิติทางธรรมชาติ 
ก่อนเกิดน า้ท่วม ภยัแล้ง หรือพาย ุผู้น าชมุชนจะได้รับแจ้งจากหน่วยงานภาครัฐใน

ส่วนท่ีเก่ียวข้อง ให้ประกาศเตือนประชาชนเพ่ือเตรียมตวัรับมือกับภัยพิบัติท่ีก าลังจะเกิดขึน้ 
ประกาศให้ลดการปลกูข้าวในช่วงฤดรู้อนเพ่ือลดปัญหาขาดแคลนน า้ส าหรับการเกษตรหรือปลกู
พืชใช้น า้น้อยอย่างอ่ืนทดแทนข้าวนาปรัง ให้เงินชดเชยแก่เกษตรกรผู้ไมป่ลกูข้าวนาปรัง รวมถึง
การประกาศให้เกษตรกรท่ีเพาะปลกูพืชมาขึน้ทะเบียนเกษตรกรไว้  

ขณะเกิดน า้ท่วม ภัยแล้ง หรือพายุ หากพืน้ท่ีเพาะปลูกเกิดภัยพิบัติและพืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ผู้น าชมุชนจะท าการส ารวจเบือ้งต้นเพ่ือแจ้งหน่วยงานภาครัฐ
ให้ด าเนินการประกาศเป็นพืน้ท่ีประสบภยัพิบัติทางธรรมชาติ และท าการส ารวจความเสียหาย
อย่างละเอียดอีกครัง้ก่อนให้เงินช่วยเหลือเยียวยา โดยเกษตรกรท่ีจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 
พืชท่ีเพาะปลกูต้องเสียหายทัง้หมดหรือได้ผลผลิตไมเ่กิน ร้อยละ 10 จึงจะได้รับเงินช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์ โดยท่ีผ่านมาตัง้แต่ปี 2556 – 2560 ต าบลยางซ้ายประกาศเป็นเขตเกิดภัยพิบัติ
ทัง้หมด 10 ครัง้ หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น ข้าว 1,113 บาทตอ่ไร่ พืชไร่ 1,148 
บาทตอ่ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 1,690 บาทตอ่ไร่ พืน้ท่ีรวมทัง้หมดครัวเรือนละไมเ่กิน 30 ไร่ 

หลงัจากการเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติในพืน้ท่ี เจ้าหน้าท่ีภาครัฐในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กบัจะเข้าไปให้ความรู้กับเกษตรกรหลงัน า้ลดเก่ียวกบัวิธีการปลกู ดแูลรักษา วางแผนปลกูพืชให้
เหมาะสมกับพืน้ท่ีปลกูและสอดคล้องกับฤดกูาล การดแูลรักษาดินและพืช การป้องกันโรคแมลง 
การใช้สารชีวภณัฑ์แทนสารเคมี การตรวจวิเคราะห์ธาตอุาหาร การผสมปุ๋ ยใช้เอง สอดแทรกกับ
วิธีการใช้สารเคมีในการท าเกษตรอย่างถกูต้องและเหมาะสม 

4.6.2 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ี 
ขณะเกิดภัยพิบัติทุกครัง้เกษตรกรควรจะถ่ายภาพพืน้ท่ีเกิดภัยพิบัติเพ่ือใช้เป็น

หลกัฐานให้สอดคล้องกบัข้อมลูตามความเป็นจริง และในการประกาศแจ้งเตือนถึงสถานการณ์
หรือวิกฤตต่างๆ ขอให้เกษตรกรปฏิบัติตามเพ่ือป้องกันการเกิดความเสียหายของพืชผลทาง
การเกษตร ควรตัง้เป้าหมายสงูสดุในการจดัการภยัพิบตัิทางธรรมชาติ หน่วยงานภาครัฐควรสร้าง
ให้ชุมชนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมรับมือกับภัยพิบัติ และจัดการตนเองให้ฟื้นคืนจาก
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศยัหลกัในการพัฒนาขีดความสามารถของครัวเรือน
เกษตรกรให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกร 
 



  80 

บทที่ 5  
อภปิรายและสรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษายุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรกบัการเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติ ใน
บ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวดัสโุขทัย โดยมีโจทย์ค าถามวิจัยคือ ปัจจัย
ใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรท่ีประสบภัยพิบัติมีวิธีการ
ปรับตัวอย่างไร และยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรบ้านมะขามค่อมคืออะไร สามารถ
อภิปรายและสรุปผลการศกึษาบนพืน้ฐานค าถามวิจยั พร้อมกบัข้อเสนอแนะได้ดงันี ้

5.1 อภปิรายและสรุปผลการศกึษา 
5.1.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรบ้านมะขามค่อม 

ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 
5.1.2 พัฒนาการด ารงชีพและการปรับตวัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ

ครัวเรือนเกษตรกรบ้านมะขามคอ่ม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 
5.1.3 ยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรบ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย  อ าเภอ

เมือง จงัหวดัสโุขทยั ในการปรับตวักบัสภาพภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
5.2 ข้อค้นพบหรือข้อสังเกต 
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
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5.1 อภปิรายและสรุปผลการศกึษา 
5.1.1 ปัจจัยท่ีมีอทิธพิลต่อการด ารงชีพของเกษตรกร 

ผลจากการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพ
ของครัวเรือนเกษตรกร มี 6 ปัจจัย เน่ืองจากพืน้ท่ีบ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสโุขทยั ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัและประสบภยัพิบัติเป็น
ประจ า วิถีการด าเนินชีวิตจึงเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์และสถานการณ์ท่ีไม่สามารถควบคมุได้ 
สรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้

1) การประกอบอาชีพ  
ครัวเรือนร้อยละ 92.18 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อาศัยน า้ฝนใน

กิจกรรมการเพาะปลกู เมื่อเทียบต้นทนุการผลิตข้าวกบัปริมาณผลผลิตและราคา พบวา่ ในแตล่ะ
รอบการผลิตมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน กรณีไมเ่ช่าท่ีดินเกษตรกรมีต้นทนุการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 
3,030 บาท ผลก าไรสทุธิเฉล่ียไร่ละ 1,770 บาท ในรอบการผลิตข้าวของเกษตรกร (ร้อยละ 36.87 
ของต้นทุนการผลิต) กรณีเช่าท่ีดินผลก าไรเฉลี่ยไร่ละ 770 บาท (ร้อยละ 16.04 ของต้นทุนการ
ผลิต) ซึ่งผลก าไรดงักลา่วยงัไมไ่ด้รวมถึงคา่แรงงานของเกษตรกร จากการศกึษานีเ้มื่อวิเคราะห์ถึง
ความคุ้มค่า พบวา่ สอดคล้องกับรายงานของ(Wan-Tran, 2001) กล่าวว่าเกษตรกรมีก าไรจาก
การผลิตข้าวเพียง ร้อยละ 8.59 ของต้นทุนการผลิต และต้นทุนการผลิตส าหรับเกษตรกรท่ีเช่า
ท่ีดินเพ่ือท าการเพาะปลกูสงูถึงร้อยละ 14.76(ภทัรพงษ์, 2562) แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรจะมี
รายได้เป็นก้อนจากการขายข้าวและผลก าไรเป็นไปตามขนาดพืน้ท่ีนาของเกษตรกรท่ีท าการผลิต 
ทัง้นีเ้กษตรกรจะท าการปลกูข้าวรอบท่ีสองเตม็พืน้ท่ี ซึ่งแตกตา่งจากเกษตรกรท่ีท าการปลกูยาสบู
และ/หรือพืชหลงันาท่ีจะท าการผลิตในพืน้ท่ีเพียงบางสว่น 

การปลกูยาสบูเกษตรกรใช้พืน้ท่ีเพาะปลกูเฉลี่ยครัวเรือนละ 9.25 ไร่ ซึ่งใช้เวลา
ช่วงเดียวกันกับการท านาปรังครัง้แรก ต้นทุนการผลิตยาสบูต่อไร่เฉลี่ย 17,450 บาท และมีผล
ก าไรเฉลี่ยไร่ละ 7,550 บาท (ท่ีดินของตนเอง) ทัง้นีก้ารผลิตยาสบูมีความเข้มข้น ( intensive) สงู
กว่าการท านา แต่การปลกูยาสบูเกษตรกรใช้สารเคมีมากกว่าการปลกูข้าวสงูถึง 3 เท่าตวั ทัง้นี ้
การตดัสินใจในการผลิตของเกษตรกรจะขึน้อยู่กบัราคาของผลผลิต 

2) สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร 
จากการศึกษาพบว่ารายได้ของเกษตรกรเฉลี่ย 37,695.03 บาทต่อปี และ

รายจ่าย 41,069.47 บาทตอ่ปี ซึ่งแสดงถึงอตัรารายรับท่ีไมส่มดลุกบัรายจ่าย (- 8.22%) ทัง้นีเ้มื่อ
พิจารณาถึงรายจ่ายของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายด้านการประกอบอาชีพมากท่ีสดุ 
โดยแบ่งเป็น 2 ชนิดพืช คือ ข้าวมีต้นทนุคา่วสัดอุปุกรณ์ สงูท่ีสดุร้อยละ 61.06 และยาสบูมีต้นทุน
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ค่าวสัดุอปุกรณ์ สงูท่ีสดุร้อยละ 68.77 สอดคล้องกับการศึกษาของ(ภานุพงศ์, 2559) กล่าวว่า 
เกษตรกรเจ้าของท่ีดินมีต้นทุนในการปลูกข้าวทัง้หมดเฉลี่ยไร่ละ 4,826.01 สาเหตุอาจ
เน่ืองมาจากต้นทุนราคาปัจจัยการผลิตท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ประกอบกับวิธีการปลกูข้าวของตวัเกษตรกร
เอง ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม มีการใช้เคร่ืองจกัรแทนแรงงานคน การจ้างงานมากกวา่การใช้แรงงาน
ตนเอง โดยเมื่อพิจารณาองค์ประกอบจะพบว่า เกษตรกรมีต้นทุนผันแปรสูงท่ีสุด เฉลี่ยไร่ละ 
3,840.12   

3) อายุ วยั และแรงงานของเกษตรกร  
เน่ืองจากเกษตรกรท่ีท าการเกษตรอายุเฉลี่ย 51 ปี มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย  

2 คนตอ่ครัวเรือน และมีแนวความคิดไม่ต้องการให้บตุรหลานมาท าการเกษตร จึงส่งบุตรหลาน
เข้าไปเรียนในเมืองโดยคาดหวังให้ประกอบอาชีพอ่ืน สอดคล้องกับ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557ก) พบว่า ประชากรแรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากแรงงาน
ภาคการเกษตร มีการเคลื่อนย้ายสู่ภาคอุตสาหกรรม และแรงงานภาคการเกษตรท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุันเร่ิมเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุมากขึน้(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557ข) รวมถึงการขาด
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) รายได้ไมแ่น่นอน เป็นงาน
หนัก และล าบาก ท าให้คนรุ่นใหม่ ขาดแรงจูงใจในการเข้าสู่ภาคการเกษตร ส่งผลท าให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรเกิดขึน้(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) 

4) การถือครองท่ีดิน  
เกษตรกรมีท่ีท ากินเป็นของตนเองเฉลี่ย 12.15 ไร่ต่อครัวเรือน (44 ครัวเรือน) 

เกษตรกรจ านวน 20 ครัวเรือนไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง สาเหตุเกิดจาก 3 กรณี คือ 1) 
เกษตรกรไม่มีท่ีดินท ากินตัง้แต่แรกอยู่แล้ว การด ารงชีพของรุ่นพ่อแม่ในอดีตคือ การรับจ้างทาง
การเกษตร 2) เกษตรกรแบ่งท่ีดินเป็นมรดกให้รุ่นลกูหลานด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตอ่ และ 
3) เกษตรกรขายท่ีดินเพ่ือน าเงินมาช าระหนี ้ทัง้นีเ้กษตรกรท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเองมีแนวโน้มมี
ความมัน่คงและมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีดี แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยการถือครองท่ีดินของ
เกษตรกรบ้านมะขามค่อมมีค่าต ่ากว่าค่าเฉลี่ยการถือครองท่ีดินขัน้พืน้ฐานของเกษตรกรใน
ประเทศไทยเฉล่ียอยู่ท่ี 19 ไร่ตอ่ครัวเรือน(กรีฑา, 2559) 

5) การใช้สารเคมี 
เน่ืองจากการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในบ้านมะขามค่อม นิยมใช้ยาฆ่า

หญ้าบริเวณคนันาเพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการจัดการ และใช้ปุ๋ ยเคมีเพ่ือต้องการให้ได้ผล
ผลิตมากขึน้ และการปลกูยาสบู ต้องใช้สารเคมีในการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชตลอดระยะเวลา
การปลกู เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ ยเคมีจ านวน 5 ครัง้ เพ่ือให้ผลผลิตมีคณุภาพตามท่ีบริษัทก าหนด 
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เพราะคณุภาพและปริมาณผลผลิตส่งผลตอ่รายได้ของเกษตรกร แตอ่ย่างไรก็ตามการใช้สารเคมี
ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตมากขึน้ จากผลการศึกษา พบว่า การท านา มีต้นทุนค่าน า้มัน
เชือ้เพลิงและคา่ปุ๋ ยเคมีมากท่ีสดุ ร้อยละ 16.50 ของต้นทุนการผลิต และการปลกูยาสบู มีต้นทุน
คา่ปุ๋ ยเคมีมากท่ีสดุ ร้อยละ 43 ของต้นทนุการผลิต รองลงมาคือ ยาฆ่าแมลง ร้อยละ 17.19  

 6) การเกดิภัยพบัิต ิ
ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติในพืน้ท่ีบ้านมะขามคอ่ม 

จ านวน 9 ครัง้ ลกัษณะการเกิดแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ น า้ท่วม (ความถ่ี 4 ครัง้ใน 5 ปี) ภยัแล้ง 
(ความถ่ี 2 ครัง้ใน 5 ปี) และพายุ (ความถ่ี 3 ครัง้ใน 5 ปี) การเกิดภยัพิบัติธรรมชาติจะเกิดใน
ช่วงเวลาใกล้เคียงกันทุกปี ยกเว้นพายุท่ีเกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าในปีถัดไปได้ 
ต้องอาศยัการแจ้งเตือนและประชาสมัพันธ์จากหน่วยงานรัฐ เกษตรกรอาศยัประสบการณ์จาก
การเกิดภยัพิบัติในทกุปี เพ่ือประกอบอาชีพเสริมและวางแผนการปลกูพืชจนเกิดการเรียนรู้และ
ปรับตวัสามารถด าเนินชีวิตตอ่ไปได้ 

จากการพิจารณาเนือ้หาดงักล่าว สามารถสรุปเป็นแผนภาพปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรบ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
(ภาพประกอบ 27) 

 

ภาพประกอบ 27 แผนภาพปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ครัวเรือนเกษตรกรบ้านมะขามคอ่ม 
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5.1.2 พัฒนาการด ารงชีพและการปรับตัว 
ผลจากการศึกษาตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 คนในชุมชนบ้านมะขามค่อมมีวิถีชีวิต

และการพฒันาท่ีแตกต่างไปจากอดีต แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความรุนแรง
ในการเกิดภยัพิบัติ และลกัษณะการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร สามารถสรุปผลการศกึษาได้
ดงันี ้

1) การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรอาจกล่าวได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

เพราะเกษตรกรจะมีเพียงการปรับเปลี่ยนการเพาะปลกูพืชเท่านัน้ (ร้อยละ 10.94 ของครัวเรือนท่ี
ศึกษา) เช่น เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลกูพืชหลงันา หรือสายพันธุ์พืช เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงของพืน้ท่ี ท่ีมีการสร้างคนักัน้น า้และประตรูะบานน า้ในปี พ.ศ. 2535 มี
การยกคันกัน้แม่น า้ยมสูงขึน้ การก่อสร้างดังกล่าวมีข้อดีคือ สามารถควบคุมปริมาณน า้และ
ป้องกนัน า้ในแม่น า้ยมไหลเข้าท่วมพืน้ท่ีการเกษตรและอาคารบ้านเรือนได้ และข้อด้อยคือ การ
สร้างคันกัน้แม่น า้ให้สงูกว่าพืน้ท่ีอ่ืนๆ ในชุมชน และไม่คงทนถาวร ท าให้เกิดการพังทลายและ
สร้างความเสียหายให้กบัชาวบ้านจ านวนมาก 

2) ภัยพบัิติทางธรรมชาต ิ
บ้านมะขามค่อมประสบปัญหาน า้ท่วมบ่อยท่ีสดุ รองลงมาคือ พาย ุและภยัแล้ง 

แต่พืน้ท่ีเสียหายจากผลกระทบท่ีเกิดขึน้กลบัพบว่ามีพืน้ท่ีเสียหายจากพายุมากท่ีสดุ 2,409 ไร่ 
เกษตรกร 36 ครัวเรือน รองลงมาคือ น า้ท่วม 1,681.75 ไร่ เกษตรกร 76 ครัวเรือน และภัยแล้ง 
319.75 ไร่ เกษตรกร 20 ครัวเรือน การชดเชยท่ีหน่วยงานรัฐต้องจ่ายให้กับประชาชนท่ีแจ้งขึน้
ทะเบียน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ข้าว 1,113 บาทต่อไร่ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 
1,690 บาทต่อไร่ พืน้ท่ีรวมทัง้หมดครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ท าให้เกษตรกรเรียนรู้ ปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้  ประเด็นดังกล่าวสมัพันธ์กับ
การศึกษาของ(Erramilli, 2008) กล่าวว่า ประสบการณ์ ในการรับมือกับภัยพิบัติเป็นตวัแปรท่ี
ท านายการเตรียมความพร้อมและการรับมือภยัพิบตัิในอนาคต  

3) ลักษณะการด าเนินกิจกรรมการเกษตร  
เมื่อเกิดน าท่วมเป็นประจ า พบว่า กิจกรรมท่ีปรากฏคือ การปรับช่วงเวลาการ

เพาะปลกู ตวัอย่างเช่น เกษตรกรร้อยละ 15.63 ท านาเปิง ท่ีมีลกัษณะเฉพาะคือ เป็นการท านา
ครัง้ท่ี 3 ในรอบปี ท าได้ในเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีน า้มากและเพียงพอเท่านัน้ นอกจากนัน้ช่วงน า้ท่วม
เกษตรกรจะท าประมง โดยรูปแบบการจบัปลาเปลี่ยนไปจากอดีตท่ีใช้อปุกรณ์ขนาดเลก็ น า้หนัก
เบา ปัจจุบันใช้อุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น โพงพาง รวมถึงการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย เช่น  
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การใช้ไฟฟ้าช็อต และการตดัสินใจปลกูพืชหลงันาในช่วงฝนแล้งท่ีไม่มีน า้ส าหรับท าการเกษตร 
เกษตรกรเลือกปลกูยาสบูและอญัชนั เพราะเป็นพืชท่ีใช้น า้น้อย และมีตลาดรับซือ้ท่ีแน่นอน 

5.1.3 ยุทธศาสตร์ครัวเรือนกับการเกิดภยัพบัิต ิ
ยุทธศาสตร์ครัวเรือน หมายถึง การปรับตวัให้สามารถด าเนินชีวิตในสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงได้ โดยการวางแผนและจัดการการผลิตพืชให้สอดคล้องกับเหตกุารณ์ภยัพิบัติท่ี
เกิดขึน้ รวมถึงเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า จากความหมาย
ดงักล่าว พบวา่ ยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรนีเ้ป็นกระบวนการพัฒนาระบบการประกอบ
อาชีพให้เข้ากบัสภาพการณ์ของพืน้ท่ีโดยปรับเปลี่ยนไปตามขีดความสามารถของเกษตรกรและ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยมีตวัชีว้ดัจ านวน 40 ตวัชีว้ดั องค์ประกอบจ านวน 5 ด้าน  ทัง้นีส้ าหรับ
ยทุธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรมีทัง้สิน้ 5 เร่ือง ได้แก่ 

1) การประกอบอาชีพเสริม ระหว่างเกิดภัยพิบัติเกษตรกรหารายได้มาทดแทน
อาชีพหลกัโดยการ ท าการประมง ท าขนม ในภาวะเกิดน า้ท่วม และปลกูพืชใช้น า้น้อย ในภาวะ
เกิดฝนแล้ง และเกษตรกรจะออกไปรับจ้างในเมืองในช่วงหลงัฤดกูารผลิต 

2) การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เกษตรกรปรับเปลี่ยนเพาะปลกูโดยใช้พนัธุ์ข้าว
ไวต่อแสง ท านาแบบหว่านข้าวแห้งรอน า้ฝนและเลื่อนระยะเวลาการปลกูให้เร็วขึน้ เพ่ือให้เก็บ
เก่ียวได้ทนัก่อนการเกิดน า้ท่วม เพาะปลกูยาสบูทดแทนการท านาปรัง  

3) การประสานงานกบัหน่วยงานรัฐ หลงัจากการเพาะปลกูพืช เกษตรกรจะแจ้งขึน้
ทะเบียนเพาะปลกูพืชกับหน่วยงานภาครัฐในส่วนท่ีเก่ียวข้อง กับการขึน้ทะเบียนเกษตรกรจะ
ได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีเกิดภยัพิบตัิ  

4) การปรับเปลี่ยนอาชีพ ในครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากกวา่ 1 
อาชีพ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมและกระจายความเสี่ยงต่อเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าใน
ชมุชน  

5) การย้ายถ่ินฐาน เกษตรกรท่ีไม่สามารถรับมือกับภยัพิบัติในพืน้ท่ี จะย้ายออกไป
ประกอบอาชีพอ่ืน และไม่อยู่อาศยัในชุมชน เพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตต่อการเกิดภยั
พิบตัิ 
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5.2 ข้อค้นพบหรือข้อสังเกต 
จากการศกึษาในงานวิจยันี ้สามารถค้นพบความรู้ใหมแ่ละมีข้อสงัเกตตา่งๆ ดงันี ้
5.2.1 ข้อค้นพบ 

1) การศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้วิธีการสมัภาษณ์เกษตรกรแบบกลุม่และให้ผู้ เข้าร่วมท าการ
คดัแยกองค์ประกอบโดยใช้บตัรค า เพ่ือหาค านิยามและความหมายของยทุธศาสตร์ครัวเรือนของ
เกษตรกรบ้านมะขามคอ่ม และค้นพบดชันีในการชีว้ดัยทุธศาสตร์ครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกร 
(แสดงไว้ในบทท่ี 4) 

2) ชุมชนรู้จักการปรับตวั โดยใช้ภูมิปัญญาในการผลิต “ช้อน” ซึ่งเป็นอุปกรณ์หา
ปลาท่ีคิดค้นจากคนในชมุชน เน่ืองจากลกัษณะของแหล่งน า้ท่ีใช้ในการหาปลาช่วงฤดนู า้หลาก
อยู่บริเวณประตรูะบายน า้ น า้ไหลเช่ียวและเป็นแหล่งน า้ลึก เกษตรกรจึงสร้างอปุกรณ์ท่ีมีด้าม
ยาวคล้ายช้อน เพ่ือให้การใช้งานเหมาะสมกบัลกัษณะของพืน้ท่ี (ภาพประกอบ 28) 

 

ภาพประกอบ 28 อปุกรณ์หาปลา (ช้อน) 

 
 
 
 



  87 

3) การถือครองท่ีดินเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของ
เกษตรกร ส าหรับครัวเรือนท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเองจะมีต้นทุนการผลิตท่ีต ่ากว่าและมีโอกาสใน
การท าการเกษตรมากกวา่ครัวเรือนท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน การเช่าท่ีดินของเกษตรกรมีความเสี่ยงต่อ
ปัจจยัหลายอย่าง ได้แก่ การเกิดภยัพิบัติ ต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้ และโอกาสในการท าการเกษตร
ท่ีลดลง ซึ่งเป็นความเปราะบางท่ีเกิดขึน้กบัครัวเรือนท่ีไมม่ีท่ีดินเป็นของตนเอง  

4) เกษตรกรมีกลยทุธ์เพ่ือให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ จากกรณีตวัอย่าง 
ครัวเรือนของ นาง ค. แยกทะเบียนบ้านเป็น 4 ครัวเรือน (พ่อ แม่ ลูกสาว ลูกเขย) เพ่ือใช้
ประกอบการขึน้ทะเบียนเกษตรกรและรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 

5) ส่ิงท่ีหน่วยงานภาครัฐเผชิญ ก็คือ สภาพท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าภายในพืน้ท่ีและคน
ในท้องถ่ินรู้วา่จะต้องเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติ ชาวบ้านสามารถปรับตวัอยู่กับสถานการณ์ภบัย
พิบัติได้เพราะเกษตรกรทราบถึงช่วงเวลาท่ีจะประสบปัญหาดงักลา่ว แตท่ัง้นีเ้กษตรกรสามารถ
ปรับตวัให้เข้ากบัการช่วยเหลือและการชดเชยของภาครัฐโดยขึน้ทะเบียนรับเงินชว่ยเหลือเพ่ิมเติม
จากหน่วยงานรัฐ 

5.2.2 ข้อสังเกต 
1) ในปัจจบุนัภาครัฐเข้ามาให้ความชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัพิบตัิอย่างทัว่ถึง 

เกษตรกรมีความพึงพอใจกับการเข้าให้ความช่วยเหลือเป็นตวัเงินแต่หากเกษตรกรไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐจะกลายเป็นปัญหามีการร้องเรียนเกิดขึน้ ทัง้ท่ีแตก่่อนไมเ่คยมอง
วา่การประสบภยัพิบัติเป็นปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาของรัฐต่างๆเหล่านีเ้ป็นการแก้ไขท่ีปลาย
เหต ุจึงไมส่ามารถท าให้ปัญหาหมดไปอย่างถาวร 

2) การก าหนดเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรยังมีช่องวา่ง 
ท่ีท าให้เกษตรกรด าเนินการเพ่ือให้ได้รับความช่วยเหลือมากกวา่ปกติ เช่น แยกทะเบียนบ้านเพ่ือ
ขึน้ทะเบียนเกษตรกรและรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ 

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
จากการศกึษาพบข้อเสนอแนะ 3 ประเดน็ คือ 

1) หน่วยงานรัฐควรส่งเสริมและนะน าวิธีการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การดแูล
รักษาพืชอย่างถกูวิธี และวางแผนการผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและความต้องการ
ของตลาด 
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2) พัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยการสร้างตลาดรองรับสินค้า เกษตรกรสามารถเป็นผู้
ก าหนดราคาสินค้าและจ าหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง พัฒนาต่อยอดแปรรูปผลผลิตในชุมชนและ
สร้างแบรนด์ เพ่ือให้เป็นท่ีสนใจของตลาดและเป็นการเพ่ิมมลูคา่สินค้าท่ีมีในชมุชน 

3) จดัท าแผนรับมือกบัความเสี่ยง เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีไมส่ามารถควบคมุ
ได้ให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุ เช่น ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ รวมไปถึงการผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ
พร้อมตัง้รับกับความผันผวนของตลาดท่ีอาจจะเกิดได้ตลอดเวลา ในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรจะส าเร็จได้ต้องด าเนินการภายใต้ความร่วมมือของทุกภาค
สว่น รวมทัง้ความร่วมมือของคนในชมุชน 
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ภาคผนวก 

1. ข้อมูลชุดดินในต าบลยางซ้าย 
ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้ายประกอบกับข้อมูลแผนพัฒนา

การเกษตรของต าบลยางซ้าย ระบลุกัษณะดินท่ีพบในพืน้ท่ี แบ่งออกได้ดงันี ้
ดินชุดราชบุรี, ดินชุดพมิาย 
ลกัษณะของดิน : เนือ้ดินเป็นพวกดินเหนียว พบตามท่ีราบหรือลาบลุ่ม มีดินลึก  

การระบายน า้เลว ความอดุมสมบรูณ์ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-6.5  
ดินชุดสระบุรี, ดินชุดแม่สาย 
ลักษณะของดิน : เนือ้ดินเป็นพวกดินเหนียว พบตามท่ีราบหรือราบเรียบ ถึง

คอ่นข้างเรียบ เป็นดินลกึการระบายน า้ คอ่นข้างเลว มีความอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาติ คอ่นข้าง
ต ่าถึงปานกลาง มีดินลกึ การระบายน า้เลว ความอดุมสมบรูณ์ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-6.5 

ดินชุดน า้พอง,ดินชุดน า้พองท่ีมีค่าความลาดชัน 2-5 % 
ลกัษณะของดิน : เนือ้ดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง พบพืน้ท่ีคอ่นข้างราบเรียบ

ถึงเป็นลกูคลื่นลอนลาด มีความลาดชนัประมาณ 2 - 12 % เป็นดินลึกมาก มีการระบายน า้ดีถึง
ปานกลาง ความอดุมสมบรูณ์ปานกลาง pH 6.5 - 7.5 

2. ลักษณะคุณภาพดิน 
ผลการวิเคราะห์ตวัอย่างดินทางเคมี จากการสุม่เก็บตวัอย่างจ านวน 10 แปลง ใน

พืน้ท่ีบ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวดัสโุขทัย พบว่าสภาพความเป็นกรด – 
ดา่งของดิน พืน้ท่ีจ านวน 2 แปลง มีสภาพเป็นกรดจดั อยู่ในช่วงคา่ pH 5.1 – 5.5 พืน้ท่ีจ านวน 6 
แปลง มีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย อยู่ในช่วงค่า pH 6.1 – 6.5 พืน้ท่ีจ านวน 2 แปลง มีสภาพเป็น
กลาง อยู่ในช่วงค่า pH 6.6 – 7.3 แนวทางแก้ไขดินกรดสามารถท าได้โดยเติมปูนขาว หินปนูบด 
หรือปลอ่ยให้น า้ท่วมขงับริเวณท่ีดินเป็นกรด  มาตรฐานของระดบัอินทรียวตัถใุนดินท่ีกรมพฒันา
ท่ีดินก าหนดไว้ ดินตวัอย่างมีปริมาณอินทรียวตัถุอยู่ในระดบัขาดแคลน (1.0 – 1.5 ) จนถึงระดบั
พอเพียง (1.5 – 2.5 ) (ตาราง 21) 
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ตาราง 21 การวิเคราะห์ดนิในพืน้ท่ีบ้านมะขามคอ่ม ต าบลยางซ้าย 

ล าดับ ท่ีดิน pH 
 

อนิทรียวัตถุ
(% OM) 

ไนโตรเจน
(% N) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โพแทสเซียม 
(ppm) 

1 นาข้าว 6.65 1.13 0.056 12 74 

2 นาข้าว 5.35 2.04 0.102 8 64 

3 ยาสบู 5.27 2.29 0.114 19 100 

4 นาข้าว 6.11 2.05 0.103 9 43 

5 นาข้าว 6.73 2.18 0.109 7 129 

6 ยาสบู 6.48 1.5 0.075 13 77 

7 นาข้าว 6.41 1.62 0.081 6 48 

8 นาข้าว 6.4 2.21 0.111 12 118 

9 นาข้าว 6.24 2.47 0.123 10 97 

10 ยาสบู 6.28 2.55 0.128 7 77 

 
ธาตอุาหารหลกัเป็นธาตอุาหารท่ีพืชต้องใช้ในปริมาณมาก หากพืชขาดธาตนุัน้ๆ ก็จะ

ท าให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครบวงจรชีวิต และสามารถแก้ไขโดยให้ธาตอุาหารนัน้พืชก็จะ
กลบัมาเป็นปกติ  

ไนโตรเจน (N) เป็นกรดอะมิโน โปรตีน คลอโรฟิลล์ กรดนิวคลิอิก และเอนไซม์ในพืช 
สง่เสริมการเจริญเติบโตของยอดออ่น ใบและก่ิงก้าน หากขาดธาตไุนโตรเจนพืชจะเจริญเติบโต
ช้า ใบลา่งมีสีเหลืองซีดทัง้แผน่ใบ และจะกลายเป็นสีน า้ตาลและร่วงหลน่ในเวลาต่อมา จากการ
วิเคราะห์ทัง้ 10 ตวัอย่างดิน พบวา่ ดินจ านวน 9 ตวัอย่าง ขาดแคลนปริมาณธาตไุนโตรเจน (ต ่า
กว่า 0.125) ดินจ านวน 1 ตวัอย่าง มีปริมาณธาตุไนโตรเจนพอเพียงกับความต้องการของพืช  
( 0.125 – 0.150) 

ฟอสฟอรัส (P) ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน และสารอินทรีย์ท่ีส าคญัในพืช เป็น
องค์ประกอบของสารท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดพลังงาน (ATP) ในกระบวนการต่างๆ เช่น การ
สงัเคราะห์แสง และการหายใจ หากขาดธาตฟุอสฟอรัสจะท าให้ใบล่างมีสีม่วง ตามแผ่นใบจะ
เปลี่ยนเป็นสีน า้ตาลและร่วงหลน่ในเวลาตอ่มา ล าต้นแคระแกร็น ไมต่ิดดอกและออกผล จากการ
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วิเคราะห์ทัง้ 10 ตวัอย่างดิน พบวา่ ดินจ านวน 9 ตวัอย่าง ขาดแคลนปริมาณธาตฟุอสฟอรัส (ต ่า
กวา่ 15) ดินจ านวน 1 ตวัอย่าง มีปริมาณธาตฟุอสฟอรัสพอเพียงกบัความต้องการของพืช (15 – 
45) 

โพแทสเซียม (K) ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน น า้ตาลและแป้ง ส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายน า้ตาลต่อจากใบท าให้พืชมีความแข็งแรงและมีความทนทานต่อโรคบางชนิด ท า
ให้ผลไม้มีคณุภาพดี หากขาดธาตโุพแทสเซียมจะท าให้ใบล่างจะแสดงอาการใบเหลือง ตอ่มาจะ
เปลี่ยนเป็นสีน า้ตาลตามขอบใบแล้วลกุลามเข้ามาในแผ่นใบ แผ่นใบอาจจะโค้งเล็กน้อย ราก
เจริญช้า ต้นพืชอ่อนแอ และผลไม่เจริญเติบโต จากการวิเคราะห์ทัง้ 10 ตวัอย่างดิน พบว่า ดิน
จ านวน 6 ตัวอย่าง ขาดแคลนปริมาณธาตุโพแทสเซียม (ต ่ากว่า 90) ดินจ านวน 4 ตัวอย่าง มี
ปริมาณธาตโุพแทสเซียมพอเพียงกบัความต้องการของพืช (90 – 120) (ตาราง 22) 

ตาราง 22 การประเมินระดบัความอดุมสมบรูณ์ของดิน ตามปริมาณธาตอุาหารในดิน 

ธาตุอาหารในดิน ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ขาดแคลน พอเพียง สูง 

อินทรียวตัถ ุ(%)  <1.5 1.5-2.5 >2.50 

ธาตไุนโตรเจนทัง้หมด (Total N: %) <0.125 0.125-0.150 >0.150 

ธาตฟุอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (P: มิลลิกรัม/กิโลกรัม) <15 15-45 >45 

ธาตโุพแทสเซียมท่ีสกดัได้ (K: มิลลิกรัม/กิโลกรัม) <90 90-120 >120 

ท่ีมา: ดดัแปลงข้อมลูจากส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) 
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ตาราง 23 พืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีประสบภยัพิบตัิ  

ท่ีมา ส านกังานเกษตรจงัหวดัสโุขทยั 

พืน้ที่เกษตรกรรมที่ประสบภัยพิบตัิ ต.ยางซ้าย อ.เมืองสโุขทยั จ.สุโขทยั ระหว่างปี 2556-
2560 

ปี  
(ครัง้ที่เกิด
ภัยพิบตัิ) 

ประเภทพืน้ที่เสียหาย (ไร่) จ านวน
เกษตรกรที่
ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

จ านวนเงิน
ช่วยเหลือ 
(บาท) ข้าว พืชไร่ พืชสวน

และอ่ืนๆ 
รวม
พืน้ที่ 

2556 412.5 - - 412.5 38 459,112.50 

2557 (1) 57.75 - - 57.75 11 64,275.75 

2557 (2) 411 - 3 414 60 462,513.00 

2558 262 - - 262 20 291,606.00 

2559 (1) 1,757.25 8 32 1797.25 212 2,019,083.25 

2559 (2) 64.5 - - 64.5 11 71,788.50 

2560 (1) 191.5 - - 191.5 11 213,139.50 

2560 (2) 461.75 - - 461.75 46 513,927.75 

2560 (3) 150 - - 150 26 166,950.00 

2560 (4) 541.75 - 57.5 599.25 76 700,142.75 

รวม 4,310 8 92.5 4,410.5 511 4,962,539.00 
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ภาพประกอบ 29 ลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์แบบกลุม่ (ครัวเรือนเกษตรกรผู้ประสบภยั) 

     

ภาพประกอบ 30 ลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (รายบคุคล) 

     

ภาพประกอบ 31 เหตกุารณ์น า้ท่วม 



  98 

     

ภาพประกอบ 32 อาชีพเสริม (หาปลา) ขณะเกิดน า้ท่วม 

     

ภาพประกอบ 33 ประเพณีแขง่เรือยาวช่วงฤดนู า้หลาก 

     

ภาพประกอบ 34 ภยัแล้งน า้ในแมน่ า้ยมแห้งขอด 
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ภาพประกอบ 35 นาข้าวและยาสบู (ยาสบูโดนพายถุลม่ยืนต้นตาย) 

     

ภาพประกอบ 36 เก็บตวัอย่างดินเพ่ือน าไปวิเคราะห์คณุภาพ 
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ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้ เขยีน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวนภากรณ์ จนัปัญญา 
วัน เดือน ปี เกิด 10 กรกฎาคม 2536 
สถานท่ีเกิด อบุลราชธานี 
วุฒกิารศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันายัง่ยืน   

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 384 ม.15 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130   
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