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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.

Keyword : Household Strategy, Household Farmers, Adaptation, Natural Disasters
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญ และความเป็ นมาของปั ญหา
แนวคิดยุทธศาสตร์ ครัวเรื อน (Household Strategies) มีความสัมพันธ์กันกับแนวคิด
การด ารงชี พ ของชุม ชนและแนวคิ ด การปรับ ตัว ของผู้ค นเพื่ อ ให้ อยู่รอด เมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลให้ ครัวเรือนมีความเสี่ยงและเกิด
ความเปราะบาง การสร้ างสมดุลของยุทธศาสตร์ ครัวเรือนควรพัฒนาให้ เกิดขึ น้ ในทุกมิติ ทัง้ มิติ
ทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ดังนัน้ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจึงจาเป็ นที่จะต้ องนาประเด็นต่างๆ เข้ ามาพิจารณาด้ วย
เช่น การเปลี่ย นแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จ วิธีก ารดารงชี วิตของชุมชนที่ เ ปลี่ ยนแปลงไปตาม
แรงขับดันทางเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการเกษตรหรือฤดูกาลเพาะปลูกซึ่งเป็ นผล
เนื่องมาจากโครงการพัฒนาต่างๆ รวมถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศที่อาจเกิดในรูปแบบ
ของภัย พิ บัติ ท างธรรมชาติ เช่น น า้ ท่วม ภัย แล้ ง พายุ ปรากฏการณ์ ต่างๆ เหล่านี ้ ก่ อให้ เกิ ด
ความเปราะบางในชุมชน โดยมีผลต่อการดารงชีพหรือการประกอบอาชีพของเกษตรกร เนื่องจาก
ครัวเรือนเกษตรกรเป็ นหน่วยพื ้นฐานในการผลิตและการบริโภค ทาการเกษตร ปลูกพืช เลี ้ยงสัตว์
ทาการประมง ดังเช่นในจังหวัดสุโขทัยพืน้ ที่สว่ นใหญ่เป็ นที่ราบลุม่ มีความลาดเทสูง มีแม่นา้ ยม
ไหลผ่านเป็ นระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันธ์กบั สายนา้
และเป็ น พื น้ ที่ ป ระสบภัย พิ บัติ ท างธรรมชาติ เป็ น ประจ า ทัง้ น า้ ท่วม ภัย แล้ ง พายุ เกิ ดความ
เสี ย หายทัง้ ต่อ ที่ อ ยู่อ าศัย การท าการเกษตร การด าเนิ น ชี วิต ของคนในชุม ชน จากข้ อ มูล
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติมีมลู ค่ามากถึง 245 ล้ านบาท อาเภอเมือง
สุโขทัยประสบภัยพิบัติและได้ รับเงินช่วยเหลือเยียวยามากที่สดุ ใน 9 อาเภอของจังหวัดสุโขทัย
เป็ น เงิ น จ านวนกว่า 81 ล้ านบาท(สานัก งานเกษตรจังหวัด สุโขทัย , 2560) การเกิ ด ภัย พิ บัติ
ทางธรรมชาติจึงเป็ นปัจจัยสาคัญ ทาให้ เกิดปั ญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร เป็ นภัย
คุกคามไปถึ งการพัฒนาเศรษฐกิ จ ในช่วงทศวรรษต่อไปและกลายเป็ น ภัยพิ บัติท างธรรมชาติ
ที่ เกิ ด ซ า้ ซาก(Klomp, 2018) จึ งเป็ น เรื่ อ งที่ จ าเป็ น ต้ องศึก ษาทัง้ ก่ อ นเกิ ด เหตุก ารณ์ เ หล่า นี ้
ช่วงระหว่างเกิด และหลังจากเกิดภัยพิ บัติทางธรรมชาติ เพื่ อสร้ างความสามารถในการฟื ้นคืน
สูส่ ภาวะปกติได้ อย่างรวดเร็ว
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จากสภาพปั ญ หาดัง กล่า วส่ งผลท าให้ เกิ ด ค าถามวิจั ย ในครั ง้ นี ว้ ่า หากครัว เรื อ น
เกษตรกรประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเป็ นประจาและอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างไปจากเดิม
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เกษตรกรมีการปรับตัวในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างไร
เพื่ อให้ มี รายได้ และมีปั จ จัย ใดบ้ างที่ ส่งผลกระทบต่อครัวเรื อนที่ น าไปสู่ก ลยุท ธ์ ก ารปรับ ตัว
ทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาวจนเกิดเป็ นยุทธศาสตร์ครัวเรื อนของเกษตรกร ผลการศึกษาในครัง้ นี ้
สามารถนาไปเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรื อสถาบันต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นยุทธศาสตร์ ในการวางแผน
บริ ห ารจั ด การ แก้ ไขปั ญ หา วางแผนการผลิ ต ของเกษตรกรได้ อย่ า งเหมาะสมและส่ งผล
ให้ เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้
พื ้นที่ศึกษาครัง้ นีม้ ่งุ เป้าที่บ้านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
เนื่องจากลักษณะของพื ้นที่หมูบ่ ้ านเป็ นพืน้ ที่ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเป็ นประจาทุกปี และมี
ครัวเรื อนเกษตรกรประสบภัยพิบัติมากที่สดุ จานวน 132 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรได้ รับ
ความเสี ย หาย เกษตรกรประสบความเดือ ดร้ อนทัง้ การด าเนิ น ชี วิต และการประกอบอาชี พ
แต่ยังคงอยู่อาศัย ในหมู่บ้ าน ดังนัน้ จึงใช้ ชุมชนดังล่าวเป็ น ตัวแทนศึก ษายุท ธศาสตร์ ครัวเรื อน
เกษตรกรในครัง้ นี ้
1.2 วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. ศึก ษาปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พลต่อการด ารงชี พ ของครัวเรื อนเกษตรกรบ้ านมะขามค่อม
ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
2. ศึ ก ษาการปรั บ ตัว ในการประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ของครั ว เรื อ นเกษตรกร
บ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
3. ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ ค รั ว เรื อ นของเกษตรกรบ้ านมะขามค่ อ ม ต าบลยางซ้ าย
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในการปรับตัวกับสภาพภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
1.3 ประโยชน์ ท่ คี าดว่าจะได้ รับจากการศึกษา
1. ทราบถึ ง พั ฒ นาการด ารงชี พ ของครั ว เรื อ นเกษตรกรในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ว่ า
มีการเปลี่ย นแปลงอย่างไร หลังจากเกิ ดผลกระทบจากภัย พิบัติทางธรรมชาติ การปรับ ตัวของ
ครัวเรื อนเกษตรกร แนวทางในการดารงชีพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและการใช้ ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชน เกิดการสร้ างยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรบ้ านมะขามค่อม
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2. สามารถนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและความเปราะบางที่เกิดขึ ้นในครัวเรือน
เกษตรกร เพื่ อ รับ มื อกับ สถานการณ์ ที่ ไม่ส ามารถหลีก เลี่ ย งได้ ใ นอนาคต และเป็ น ต้ น แบบ
ในการปรับตัวให้ กบั ชุมชนอื่นๆ ที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน
3. ได้ ข้อมูลที่ ห น่วยงานของรัฐ หรื อสถาบัน ต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ เป็ น ยุท ธศาสตร์
ในการวางแผน บริ หารจัดการ แก้ ไขปัญหา วางแผนการผลิตให้ เหมาะสมกับครัวเรื อนเกษตรกร
และแนวทางในการให้ ความช่วยเหลือเยียวยา
1.4 ขอบเขตของการวิจยั
1. พืน้ ที่ศึกษา
พื ้นที่บ้านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
2. เนือ้ หา
การศึกษาครัง้ นี ้มุ่งเน้ นศึกษาเพื่อเข้ าใจถึงบริบทของครัวเรื อนเกษตรกรและปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีพจนส่งผลทาให้ เกิดยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ โดยใช้ แนวคิด การดารงชีพ แนวคิดการปรับ ตัว เพื่ อศึก ษายุทธศาสตร์ ครัวเรื อน
ของเกษตรกร บ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
3. กลุ่มประชากรศึกษา พิจารณาตามวัตถุประสงค์ ได้ แก่
ครั ว เรื อ นเกษตรกรผู้ประสบภัย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ใ นหมู่บ้ านมะขามค่ อ ม
ที่ขึ ้นทะเบียนประสบภัยพิบัติในพืน้ ที่เกิดนา้ ท่วม ภัยแล้ ง และพายุ กับสานักงานเกษตรจังหวัด
สุโขทัย จานวน 66 ครัวเรือน
เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐผู้ดแู ลรับผิดชอบด้ านเกษตรกรรม จานวน 10 คน
ผู้ร้ ูทางด้ านพื ้นที่และพัฒนาการของชุมชนในหมูบ่ ้ านมะขามค่อม จานวน 4 คน
4. ระยะเวลาดาเนินการศึกษา
ลงพื ้นที่เก็บข้ อมูล ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2561
ข้ อ มูล การเกิ ด ภัย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ใช้ กรอบระยะเวลาในปี 2556 – 2560
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาครัง้ นี ้
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1.5 คาจากัดความ
การปรับ ตัว (Adaptation) การปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมเพื่ อให้ เข้ ากับ สถานการณ์
แวดล้ อม ที่ ส่งผลกระทบทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มต่อ คุณ ภาพชี วิ ตของเกษตรกร ส่งผลให้ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น
การด ารงชี พ (Livelihoods) ความสามารถในการรั บ มื อ เมื่ อ เกิ ด สภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงหรือปัญหาต่างๆ และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ จนเข้ าสูส่ ถานการณ์ปกติ
ภัย พิ บัติ (Disaster) เหตุก ารณ์ ท างธรรมชาติ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ดผลกระทบต่อวิ ถี ชี วิ ต
ทรัพย์สินของเกษตรกร และสภาวะเศรษฐกิจของชุมชน สามารถเกิดได้ ทงั ้ จากทางธรรมชาติ เช่น
อุทกภัย ภัยแล้ ง และการกระทาของมนุษย์ เช่น การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสู่สิ่งแวดล้ อม ทัง้ นี ้
การศึ ก ษานี ม้ ุ่ ง ที่ ภัย พิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ น า้ ท่ ว มและฝนแล้ ง ของเกษตรกรบ้ านมะขามค่ อ ม
ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็ นหลัก
ความเปราะบาง (Vulnerability) ผลกระทบหรื อความเสี่ย งที่ ครัวเรื อนเกษตรกร
ได้ รับ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อเหตุก ารณ์ ต่างๆ แล้ วไม่สามารถจัดการกับ ความเสี่ยงหรื อ
ปัญหาให้ ผา่ นพ้ นจากสภาวะนันไปได้
้
ครัวเรื อนเกษตรกร (Farmers Household) หน่วยพืน้ ฐานการผลิตเพื่อการอุปโภค
และบริโภค มีรายได้ สว่ นใหญ่จากภาคการเกษตร เช่น การเพาะปลูกพืช ปศุสตั ว์ การทาประมง
ในพื ้นที่อยู่อาศัยเดียวกัน ทังในครอบครั
้
วเดียวกันหรือละแวกใกล้ เคียง
1.6 กรอบแนวคิด
ความเปราะบาง (Vulnerability) ของครัวเรือนเกษตรกรเกิดได้ จากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง
ทังการเปลี
้
่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยและอุณหภูมิเฉลี่ย) กระบวนการ
ผลิต (วิธีการผลิตและผลผลิตทางทางการเกษตร) สภาวะเศรษฐกิจ (รายได้ ของเกษตรกร) และ
ภัยพิบัติต่างๆ (อุทกภัยและภัยแล้ ง) ดังนัน้ การปรับตัว (Adaptation) ของเกษตรกรให้ สามารถ
ดารงชีพอยู่ได้ บนการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ ต่างๆ จึงนับว่าเป็ นเรื่ องสาคัญในระดับชาติ
ระดับชุมชน แม้ กระทั่งระดับครัวเรื อนจนถึงตัวบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ แก่ครัวเรื อน
ในการรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นและนาไปสูก่ ารกาหนดยุทธศาสตร์ ครัวเรื อนของเกษตรกร
รวมถึ ง การเพิ่ ม รายได้ ให้ แก่ ชุ ม ชนและสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ น้
และยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการทรัพยากร แก้ ไขปั ญ หาหรื อวางแผนการ
ผลิตให้ กบั เกษตรกรต่อไป ดังกรอบแนวคิดใน (ภาพประกอบ 1)
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการศึกษายุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกร
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ส าหรั บ การศึ ก ษ ายุ ท ธศาสต ร์ ค รั ว เรื อนของเกษ ตรกร กั บ การเกิ ดภั ย พิ บั ติ
ในบ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็ นการผสานแนวคิดการดารงชีพ
และการปรับตัวให้ สามารถดารงชีพอยู่ได้ บนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม ซึ่งจะมีเนือ้ หา
ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการดารงชีพและการปรับตัว
2.1.1 แนวคิดการดารงชีพอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Livelihoods Concept)
2.1.2 แนวคิดการปรับตัว (Adaptation Concept)
2.1.3 ยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
2.2 ภัยพิบัติ
2.2.1 รูปแบบการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
2.2.2 การรับมือและจัดการกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
2.2.3 พื ้นที่ประสบภัยธรรมชาติใน อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
2.3 สถานการณ์ การเกษตรในประเทศไทย
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการดารงชีพและการปรับตัว
2.1.1 การดารงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihoods)
2.1.1.1 ความหมายของการดารงชีพอย่างยั่งยืน
การดารงชีพอย่างยั่งยืน คือ ความต้ องการให้ ความสาคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการดารงชีพมากขึ ้น โดยไม่เน้ นการเข้ าถึงเพียงชุมชนและขจัดความยากจนเท่านัน้ ปั จจุบัน
ได้ รับการยอมรับและให้ ความสนใจในปัจจัยต่างๆ และ กระบวนการที่ยกระดับความสามารถของ
คนยากจน ที่ สามารถทาให้ ด ารงอยู่ในลักษณะ ทางเศรษฐกิจ นิเวศวิท ยา และทางด้ านสังคม
ที่ ยั่งยื น แนวความคิ ด การด ารงชี พ อย่ างยั่งยื น จึ งมีก ารเชื่ อ มโยงแนวคิ ด การบูรณาการการ
แก้ ปัญหาความยากจนมากขึ ้น(Krantz, 2001)
2.1.1.2 พัฒนาการดารงชีพอย่ างยั่งยืน
พัฒนาการการด ารงชี พอย่างยั่งยืน ในช่วงต้ น ทศวรรษที่ 1990 ถูก พัฒนาขึน้
อย่างเป็ นรูปธรรม นาโดย โรเบิ ร์ต แซมเบอร์ (Robert Chambers) นัก วิชาการของสถาบันการ
พัฒ นาศึก ษา (International Development Studies –IDS) และกอร์ ด อน คอนเวย์ (Gordon
Conway) ได้ ทาการศึกษาปัญหาและความซับซ้ อนของความยากจน โดยเสนอมโนทัศน์วา่ ด้ วย
ความเปราะบาง (Vulnerability) และความอยู่ดีมีสขุ (Well-being) โดยชีใ้ ห้ เห็นว่าความยากจน
ในชนบทมีความพยายามที่จะตังรั
้ บ กับภาวะความเปราะบางที่เกิดขึ ้นจากความเสี่ยงและความ
ไม่แน่นอนด้ วยการใช้ ทรัพยากรทางกายภาพและสังคมที่มีอยู่ เพื่อสร้ างหลักประกันในระยะยาว
ในการอยู่รอดเพื่อรักษาความอยู่ดีมีสขุ (ปิ่ นแก้ ว, 2554) ต่อมา มโนทัศน์ของ Robert Chambers
& Gordon Conway เป็ น ที่ ร้ ูจักในชื่ อ การดารงชี พอย่ างยั่งยื น (Sustainable Livelihood – SL)
ซึ่งถูกพัฒนามาจากงานวิจยั ในเรื่ องความมัน่ คงทางอาหารและนิเวศเกษตร (Swift, 1993) การ
ดารงชี พ อย่ างยั่งยื น ในชนบทเกี่ ย วข้ องกับ ความสามารถในการจัด การทรัพย์ สิน ด้ านต่างๆ
ที่ป ระชากรในชนบทครอบครองหรื อเข้ าถึ ง เพื่ อลดความเปราะบางที่ป ระสบภัย และยกระดับ
มาตรฐาน การดาเนินชีวิตได้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว(อาแว, 2558)
2.1.1.3 กรอบแนวคิดการดารงชีพอย่ างยั่งยืน
กรอบแนวคิ ด การดารงชีพอย่ างยั่งยื นถูก พัฒ นามาจากแนวคิด การดารงชี พ
ที่ยงั่ ยืนโดย DIFD มีรากฐานมาจากแนวคิดที่สาคัญ ดังนี ้
1. คนเป็ นศู น ย์ ก ลาง (People Centered) แนวคิ ด การด ารงชี พ ที่ ยั่ ง ยื น
มุง่ ไปที่คนและถือว่าคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา
2. องค์ รวม (Holistic) แนวคิ ด การด ารงชี พ ที่ ยั่งยื น มองทุก ส่ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง
จากระดับท้ องถิ่นจนกระทัง่ ถึงระดับนานาชาติในพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์และกลุม่ ทางสังคม
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3. พลวัต (Dynamic) แนวคิดการดารงชีพที่ยงั่ ยืนต้ องเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนผลทางบวก บรรเทาผลทางลบที่จะเกิดผลกระทบภายนอก
4. การสร้ างบนความเข้ ม แข็ง (Building on Strength) แนวคิด การด ารงชี พ
ที่ยงั่ ยืนวิเคราะห์ความเข้ มแข็งมากกว่าความต้ องการ
5. เชื่อมโยงมหภาคและจุลภาค (Macro – Micro Links) แนวคิดการดารงชี พ
ที่ยงั่ ยืนพยายามที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างระดับนโยบาย สถาบัน ถึงระดับชุมชนและรายบุคคล
6. ความยั่งยื น (Sustainability) แนวคิดการดารงชี พที่ ยั่งยื น เน้ นความยั่งยื น
ประเมินความยั่งยืนจาก 4 องค์ประกอบหลัก คือ สภาพแวดล้ อม เศรษฐกิจ สังคมและสถาบัน
(เหมวรรณ, 2557)
แนวคิดการดารงชีพอย่างยัง่ ยืนยังอธิบายเพิ่มเติมได้ ว่า แท้ จริ งนัน้ ปั ญหาในการดารง
ชี พเกิ ด จากความสามารถที่ จ ะเข้ าถึ งทุน ทรัพยากร ไม่สามารถเปลี่ย นแปลงสถานภาพของ
ทรัพยากร เพื่อการดารงชีพได้ แสดงให้ เห็นว่าการปรับตัวของครัวเรื อนไม่ได้ จากัดอยู่ที่การสร้ าง
รายได้ เพี ยงอย่ า งเดี ย ว แต่ อ าจสร้ างความหลากหลายในการด ารงชี พ ( Livelihoods
Diversification) ทังในและนอกภาคการเกษตรหรื
้
อกิจกรรมในชีวิตประจาวันที่มีความสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยนภายในครัวเรือนหรือกับสังคมภายนอก(มูนีเร๊ าะ, 2557)การศึกษาการดารงชีพอย่าง
ยัง่ ยืนเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 5 ประการที่นาไปสูเ่ ป้าหมายในการดารงชีพ
ของเกษตรกร (ภาพประกอบ 2)

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการดารงชีพอย่างยัง่ ยืน
ที่มา: http://www.livelihoods.org/info/dlg/frame/frame.htm
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1. บริบทของความอ่อนแอและไม่แน่นอน (Vulnerability Context) เป็ นภาวะที่เกิดขึ ้น
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพย์สินและผลลัพธ์จากวิถีก ารดาเนิ น ชีวิต เช่น ภาวะที่เกิดผล
กระทบอย่ า งทั น ที ทั น ใดและรุ น แรง (Shocks) ส่ งผลเสี ย หายต่ อ การด ารงชี พ โดยเฉพาะ
ในองค์ประกอบของทรัพย์สิน เช่น ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ ง แนวโน้ ม เช่น แนวโน้ มประชากร
ทรัพยากร เศรษฐกิจ รัฐบาล นโยบาย การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (Seasonality) เช่น วัฏจักร
ราคาผลผลิต
2. ทรัพ ย์ สิ น ในการด ารงชี พ (Livelihoods Assets) เป็ น ต้ น ทุน ที่ เ กษตรกรน ามาใช้
ในกระบวนการดารงชีพ (Livelihoods Process) มีผลต่อโอกาสการเลือกวิถีการดารงชีพ ได้ รับ
อิทธิพลโดยตรงจากบริ บทความอ่อนแอและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างและสถาบัน ทรัพย์สิน
ที่สาคัญ มี 5 ประเภท ได้ แก่
ต้ น ทุน มนุษ ย์ (Human Capital) หมายถึ ง ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถด้ าน
แรงงาน ความมีสขุ ภาพที่ดี จะมีสว่ นช่วยให้ คนสามารถดารงชีพได้
ต้ น ทุ น ธ ร ร ม ช า ติ (Natural Capital) ห ม า ย ถึ ง ดิ น น ้ า อ า ก า ศ ป่ า ไม้
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการดารงชีพ
โดยเป็ นทังแหล่
้ งอาหารและเพิ่มพูนสุขภาพ
ต้ นทุ น การเงิ น (Financial Capital) หมายถึ ง เงิ น ทุ น เงิ น ตรา หรื อ เงิ น สะสม
ที่สามารถนามาใช้ ป ระโยชน์ได้ หรื ออาจจะเป็ นทรัพยากรอื่น ๆได้ หรื ออาจเป็ น ทรัพยากรอื่น ๆ
ที่สามารถนามาประยุกต์
ต้ นทุนทางกายภาพ (Physical Capital) หมายถึง การอานวยความสะดวกและวัสดุ
ที่ ใช้ ใ นการผลิต เป็ น โครงสร้ างพื น้ ฐานและสิน ค้ าที่ จ าเป็ น ต่อการดารงชี พ เช่น ความมั่น คง
ทางด้ านที่อยู่อาศัย การคมนาคม ระบบสื่อสาร
ต้ น ทุ น สั ง ค ม (Social Capital) ค วาม ห ม าย ของทุ น ท างสั ง ค ม ถู ก นิ ย าม
ในลักษณะที่แตกต่างและหลากหลายมักหมายถึง กลุม่ เครือข่าย ประชาสังคม ฯลฯ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มความไว้ วางใจและพลังความสามารถในการร่วมมือกันทางสังคม
3. การเปลี่ ย นผ่ า นโครงสร้ างและกระบวนการ (Transforming Structures and
Processes) เป็ นองค์ประกอบที่มีผลกระทบโดยตรงที่ทาให้ เกิดความอ่อนแอในกระบวนการและ
ส่งผลต่อการด ารงชี พ มี 2 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ โครงสร้ าง (Structures) มี 2 ระดับ คือ ระดับ
สาธารณะและระดับเอกชน กระบวนการ (Processes) หมายถึ ง การขับเคลื่อนของโครงสร้ าง
ต่างๆ เช่น นโยบาย กฎหมาย เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในการดารงชีพ
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4. ยุทธวิธีการดารงชีพ (Livelihoods Strategies) เกษตรกรใช้ เป็ นกลยุทธ์ในการดาเนิน
ชีวิต จะมีลกั ษณะของความหลากหลาย (Diversity) ตามลัก ษณะพืน้ ที่ที่ถื อครอง ภูมิป ระเทศ
และช่วงเวลา เป็ นลักษณะที่เคลื่อนไหว (Dynamic) และมีความเชื่อมโยงกัน (Linkage)
5. ผลลัพธ์ (Livelihood Outcome) เป็ นผลที่ เกิ ดจากการเลือกยุทธวิธีในการดารงชี พ
ได้ แก่ การมีรายได้ เพิ่มขึ ้น การเป็ นอยู่ดีขึ ้น การลดความอ่อนแอ การเพิ่มความมัน่ คงด้ านอาหาร
เกิดความยัง่ ยืนในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
2.1.1.4 ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการดารงชีพ
ปั จจัยพืน้ ฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์หลักๆ คือ ปั จจัยสี่ แหล่งอาหารเป็ น
หนึ่งในปั จ จัย สี่ที่ มีความสาคัญ มาก สามารถเป็ น ตัวชี ว้ ดั ถึ งความมั่ น คงในการดารงชี วิตของ
มนุษ ย์ หากขาดปั จ จัย พื น้ ฐานเหล่า นี ้ อาจจะส่ง ผลให้ การด ารงชี วิ ต เป็ นไปอย่ า งล าบาก
ในปั จ จุบัน ปั ญ หาความไม่มั่น คงทางด้ านอาหารเกิ ดขึ ้นจากหลายสาเหตุ ทัง้ การปรับ ตัวทาง
ด้ านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางด้ านสภาพแวดล้ อมซึ่งสาเหตุเหล่านีเ้ ป็ นส่วนหนึ่ งของ
การเกิด ความไม่มั่นคงทางด้ านอาหาร ที่ส่งผลกระทบต่อการดารงชี พของครัวเรื อนและชุมชน
(จ อม ข วั ญ , 2558) จ ะเห็ น ได้ ว่ า ค วาม ห ล าก ห ล าย ท างชี วภ าพ ก ารเข้ าถึ งแห ล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ าง ลักษณะภูมิประเทศและช่วงเวลา รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้ อมต่างๆ มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ทงนั
ั ้ น้ ปั จจัยต่างๆ
ที่เกิดเหล่านีส้ ่งผลเชื่อมโยงถึงกันในทุกด้ าน ทาให้ ชุมชนเกิดการเรี ยนรู้และเลือกยุทธวิธีในการ
ดารงชีพเพื่อให้ ดาเนินชีวิตอยู่ได้ บนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
2.1.2 แนวคิดการปรับตัว (Adaptation Concept)
การด ารงชี วิต อย่ างมี ค วามสุข ในโลกนี ไ้ ด้ มนุษ ย์ จ าเป็ นจะต้ องมี ก ารปรับ ตัว
การปรับตัวเป็ นวิธีการอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สามารถจะดารงเผ่าพันธุ์และมีชีวิตรอดได้ มนุษย์
ใช้ เทคนิคหลายประการในการปรับตัวเองให้ เข้ ากับสิ่งมีชีวิตและการเรียนรู้จากสิ่งมีชีวิตเพื่อจะจัด
สภาพแวดล้ อมให้ มนุษย์ร้ ูจกั พัฒนาตนเอง การปรับตัวจึงมีประโยชน์และมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ของมนุษย์ในการพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาชีวิต(ภัทิรา, 2540)
2.1.2.1 ความหมายของการปรับตัว
การปรับ ตัว คื อ กระบวนการที่ บุค คลพยายามปรับ สภาพปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้
แก่ตนเองให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมจนเป็ นสภาพการณ์ที่ตนสามารถทนอยู่ได้ ในสังคมหรื อ
สภาพแวดล้ อมนันๆ
้ หรือการที่บุคคลสามารถสร้ างหรื อขัดเกลาพฤติกรรมให้ เข้ ากับแบบแผนของ
สังคม หรื อสิ่งแวดล้ อมที่ เปลี่ยนแปลง ให้ สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่ ต้องการ ท าให้ มีชี วิต
อยู่อย่างปกติสขุ ทังกาย
้
และจิตใจ ไม่เกิดผลเสียทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น
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2.1.2.2 ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการปรับตัว
ในการปรับตัวของมนุษย์ย่อมมีปัจจัยบางประการที่สนับสนุนเพื่อให้ ได้ ทราบว่า
การปรับตัวนันจะมี
้
ลกั ษณะเป็ นอย่างไร เกิดปัญหาอย่างไรบ้ าง ศึกษาได้ จากปัจจัยต่างๆ ดังนี ้
1. ช่วงชีวิต ของบุคคล ชี วิตของบุคคลแต่ละวัยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ในแต่ละช่วงอายุเป็ นอย่างไรจะส่งผลให้ บคุ คลต้ องแสดงพฤติกรรมเช่นนัน้
2. สิ่ งแวด ล้ อม มี ผ ลต่ อ ก ารป รั บ ตั ว ม นุ ษ ย์ จ าเป็ น ต้ องป รั บ ตั ว ต าม
สภาพแวดล้ อม เช่น การมีทัศ นคติ (เจตคติ) ค่านิ ย ม ประเพณี วัฒ นธรรมการศึก ษา ระบบ
การเมือง ดินฟ้าอากาศ เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตและการปรับตัว การปรับตัว
ของมนุษย์มีตงแต่
ั ้ เกิดจนตาย มนุษย์ใช้ การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
3. พันธุก รรม สิ่งมีชีวิตไม่ว่า พื ช คน สัตว์ อาจจะมีก ารปรับ สายพันธุ์เพื่ อการ
อยู่รอด บางครัง้ มีการพัฒนาพันธุ์เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้ างต่างๆ ให้ เข้ ากับวิวฒ
ั นาการของโลก
4. ลักษณะของบุคลิกภาพของคน เช่น คนอ้ วน คนผอม คนรูปร่างสมส่วน
5. สัญ ชาติญ าณ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์หรื อสัตว์มีแต่กาเนิด ไม่ต้องมีการอบรม
สัง่ สอนหรือแนะนา เช่น นกรู้จักสร้ างรัง คนรู้จักเลี ้ยงลูกเองเมื่อถึงเวลาที่ตนมีลกู สัญชาติญาณ
ของมนุษย์ทาให้ มนุษย์มีแบบของการปรับตัวแตกต่างกันตามลักษณะของสัญชาติญาณต่างๆ
6. การเรียนรู้และประสบการณ์ เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพราะมนุษ ย์
ได้ รับประสบการณ์ ด้ านสติปัญญา ด้ านทักษะ มีการนาประสบการณ์ที่ได้ รับทังส่
้ วนที่ดีและส่วน
ลบมาใช้ ในการปรับตัว เช่น รู้จักการปรับสภาพแวดล้ อมด้ านต่างๆ ให้ เข้ ากับการดารงชีวิตและ
การอยู่รอด มนุษย์ยุคปั จจุบันเจริ ญในด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแผนใหม่ก็อาจจะนาความ
เจริญไปสร้ างเสริมเทคนิคการปรับตัวแบบใหม่ๆ
7. กระบวนการสังคมประกิต หมายถึง การที่มนุษย์ได้ รับการอบรมสัง่ สอนจาก
ครอบครัว ญาติ ครู กลุม่ คนในอาชีพต่างๆ ตังแต่
้ วยั ทารก การอบรมสัง่ สอนอาจจะเกิดทังทางตรง
้
และทางอ้ อม
8. แบบของพัฒนาการของมนุษ ย์ ตามทฤษฎีของเฟี ยเจต์สติปั ญ ญาของคน
เกิดขึ ้นตังแต่
้ วยั ทารก โดยการเรี ยนรู้จากการสัมผัสสิ่งแวดล้ อมที่สายตาและอวัยวะจะสัมผัสได้
การสะสมความคิ ด ความเข้ า ใจจะค่อ ยๆพั ฒ นาการเป็ น การเข้ า ใจสิ่ งที่ เ ห็ น เป็ นรู ป ธรรม
แต่ จ ะค่ อ ยๆเข้ าใจการใช้ เหตุ ผ ล การรู้ จั ก วิ เ คราะห์ การแก้ ปั ญ หาเมื่ อ มี อ ายุ ม ากขึ น้
จากพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์ช่วยสร้ างรูปแบบของการปรับตัวของคนแต่ละประเภท
ระดับสติปัญญาต่างกันมีผลต่อความแตกต่างและประสิทธิภาพในการปรับตัวของคน
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9. การขัด แย้ งในใจ (Internal Conflict) คือ ภาวะที่ ท าให้ เกิ ดความขัดข้ องใจ
มีความวิตกกังวลใจไม่สามารถตัดสินใจได้ จึงก่อให้ เกิดความทุกข์
10. สุขภาพจิต หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความเข้ าใจตนเองและสิ่งแวดล้ อม
เข้ าใจเอกลักษณ์และความรับผิดชอบของตน รวมทังการปรั
้
บตนให้ ข้ากับคนอื่นๆในสังคมได้
2.1.2.3 รูปแบบการปรับตัว
การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทัง้ หลายจะอยู่รอดหรือจะสูญพันธุ์ไปในที่สดุ หรื อไม่
ขึ ้นอยู่กบั การหาอาหาร การล่าเหยื่อ การต่อสู้หรือหลบหนีผ้ ลู า่ การสืบพันธุ์ การเติบโต เป็ นต้ น
ดังนัน้ สิ่งมีชี วิต จึงต้ องปรับ ตัวหรื อปรับ เปลี่ย นรูป ร่าง ลัก ษณะ พฤติก รรม ฯลฯ เพื่อให้ อยู่รอด
การปรับตัวแบ่งเป็ น 3 แบบ ดังนี ้
1. การปรับตัวด้ านรูปร่าง ลักษณะ หน้ าที่ เป็ นการปรับเปลี่ยนรูปร่าง โครงสร้ าง
ภายในหรื อภายนอกร่างกาย ให้ เหมาะสมกับ แหล่งที่ อยู่ห รื อสิ่งแวดล้ อมนัน้ ๆ เพื่ อหาอาหาร
หลบภัย สืบพันธุ์
2. การปรับ ตัว ด้ านสรี ร ะวิ ท ยา เป็ นการปรับ ตัว เกี่ ย วกั บ หน้ าที่ แ ละกลไก
การทางานของอวัยวะต่างๆ รวมทังปฏิ
้ กิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ ้นในร่างกายสิ่งมีชีวิต
3. การปรับตัวด้ านพฤติกรรม เป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ านต่างๆ เกี่ยวกับ
การหาอาหาร การสืบพันธุ์ การอพยพเนื่องด้ วยปั จจัยทางกายภาพ
แนวคิ ด ของการเตรี ย มรับ มื อกับ ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ
ท าให้ เกิ ด สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของสิ่ งแวดล้ อ ม ด้ วยตัวแบบจ าลอง SEA (SEA Model)
มีการพัฒนาและดัดแปลงจากแบบจาลอง DPSSEA ขององค์การอนามัยโลก (ไกรชาติ, 2558)
(ภาพประกอบ 3)
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ภาพประกอบ 3 แนวคิด SEA model
ที่มา: ไกรชาติและวิษณุพงค์, 2558
ความสัมพันธ์ของ S-E-A สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ เมื่อรู้วา่ ผลกระทบเกิดขึ ้นเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบหรื อเป็ นภัยคุกคามอย่างไร แล้ วจึงนาไปสูก่ ารจัดการ ป้องกัน หรื อ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้ ได้ มาซึ่งวิธีการปรับตัว ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อม
เพื่อให้ สามารถดารงอยู่ได้ และดาเนินกิจกรรมหรือวิถีชีวิตต่อไปได้ อาจหมายความถึงแนวทาง
ใหม่หรื อวิธีการที่จะลดความเปราะบางที่ส่งผลกระทบในชุมชน อาจทาได้ หลายทางเลือก เช่น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและการลดความอ่อนไหวต่อ
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อม การพั ฒ นาการศึ ก ษาในพื น้ ที่ ช นบท
มีความสาคัญมากที่สดุ ในการลดความเปราะบางของชุมชน ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรับมือ ส่งผลให้ ชมุ ชนมีรายได้ เพิ่มขึ ้น มีการบริหารจัดการการใช้ ทรัพยากรทาให้ ชมุ ชนเกิด
การดารงชีพอย่างยัง่ ยืน(Fang, 2016) การปรับตัวของชุมชนที่ประสบภัยน ้าท่วมติดต่อกันนานถึง
8 ปี ชุมชนร่วมกัน วางแผนยุท ธศาสตร์ ชุมชนขึน้ มา คือ ไม่ส้ ภู ัยน า้ ท่วม โดยเลิกท านาปี ฤ ดูฝน
เปลี่ยนไปทานาปรังในฤดูแล้ งแทนโดยใช้ นา้ จากลานา้ ปาว จะเห็นได้ ว่าแม้ ชุมชนจะมีแนวคิด
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เชิ งยุทธศาสตร์ แต่ยังขาดความตระหนักถึ งความเสี่ยงที่ อาจเปลี่ย นแปลงในอนาคต และขาด
ความรู้ ที่ จ ะหาแนวทางที่ เหมาะสม(ศุภกร, 2555) ซึ่ง โครงการศึก ษาดังกล่าวนี ย้ ังอยู่ระหว่าง
ดาเนิ น การศึก ษา โดยวิเ ชี ย รและคณะ ในขณะที่ ห น่ วยงานภาครัฐ องค์ก รเอกชน ก าลังหา
แนวทางหรือมาตรการต่าง ๆ รวมถึงได้ จัดสรรงบประมาณจานวนมหาศาลเพื่อรับมือกับปั ญหา
น ้าท่วม นักวิชาการในหลายสาขาได้ ให้ ความสนใจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มากขึ ้นและที่สาคัญชุมชนจะต้ องสามารถปรับตัวหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อม
และภัยธรรมชาติ ได้ ด้ วยตระหนัก ว่า เราไม่สามารถหยุดยัง้ ไม่ให้ ป รากฏการณ์ ท างธรรมชาติ
เหล่านีเ้ กิดขึ ้นได้ แต่เราสามารถจัดการกับตัวเราเองให้ ได้ รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้ น้อย
ที่สดุ ได้ หรือสามารถอยู่ร่วมกันได้ (ปกรณ์, 2555)
2.1.3 ยุทธศาสตร์ ของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึ ง แผนการดาเนินงานที่ร่างขึ ้นมาอย่างเป็ นระบบ
ซึ่งมีองค์ป ระกอบต่างๆ สัมพันธ์ สอดคล้ องกัน แผนยุท ธศาสตร์ ที่ดีมาจากการวิเคราะห์ อ ดีตรู้
ปัจจุบนั เพื่อไล่ให้ ทนั อนาคต วิเคราะห์สถานการณ์ที่ผา่ นมา วิเคราะห์ทรัพยากร ทุนต่างๆ อันเป็ น
ศักยภาพหรือความสามารถที่ยงั ไม่ได้ พฒ
ั นาหรือยังไม่ได้ พฒ
ั นาเต็มที่ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีเป็ นผล
ที่เกิดจากกระบวนการวางแผนที่ดี บริหารจัดการแผนอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักการดีก่อให้ เกิด
การร่วมคิด มีสว่ นร่วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง(ณกมล, 2559)
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนา คือ การพัฒนาอย่างบูรณาการที่เอาชุมชนท้ องถิ่นเป็ น
ตัวตัง้ เพราะชุมชนท้ องถิ่ น เป็ น ฐานของประเทศและเป็ น ความจริ งของการดารงชี วิตร่ วมกั น
เศรษฐกิจชุมชนเป็ นเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจริ งที่ชมุ ชนดาเนินการ ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดความยัง่ ยืนอย่าง
แท้ จริงจึงควรพัฒนาโดยเอาชุมชนท้ องถิ่นเป็ นตัวตัง(ประเวศ,
้
2555)
ยุท ธศาสตร์ ครัวเรื อน (Household Strategies) เป็ นแนวทางในการลดการพึ่งพา
ปั จ จัย ความเสี่ย งที่ ท าให้ เกิ ด ความเปราะบางในครัว เรื อ น เช่ น รู ป แบบการปรับ ตัว ต่อการ
เปลี่ย นแปลงของภาพแวดล้ อม ทัง้ ด้ านการประกอบอาชีพ การดาเนินกิ จกรรมในรูป แบบกลุ่ม
หรื อองค์ ก ร ซึ่งสอดคล้ องกับ การศึก ษาการรับ รู้ และการปรับ ตัวตามการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พบว่าชุมชนมีการรับรู้ต่อสภาพอากาศที่ร้อนขึ ้นและความรุนแรงของลม การตกของ
ฝน ท าให้ เกิ ด การปรับ ตัวในด้ านต่างๆของชุมชน ทัง้ ทางด้ านเศรษฐกิจ การเงิ น การอนุรัก ษ์
ทรัพยากร น าไปสู่ยุท ธศาสตร์ ก ารปรับ ตัวของครัวเรื อนที่ ห ลากหลาย เกิ ดความเข้ ม แข็งของ
ทรัพยากรและชุมชนต่อไปในระยะยาว(วรางคณา, 2559)
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จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะเห็นได้ ว่า บริ บทการดาเนินชีวิตของชุมชนมีการปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงทังที
้ ่เกิดจากปั จจัยภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็ น การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและการเกิ ดภัยธรรมชาติ ทางสังคม เศรษฐกิ จ รวมถึ ง
วัฒนธรรมประจาถิ่นที่มีความสัมพันธ์กบั การดาเนินชีวิต เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมใหม่
และปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ ้นอีกในอนาคต ซึ่งชีใ้ ห้ เห็นถึงยุทธศาสตร์ครัวเรือนที่ชมุ ชนได้ สร้ างขึ ้น
อย่างหลากหลายโดยจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละท้ องที่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
2.1.4 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวติ
2.1.4.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ (Quality of Life)
พัฒ นาการทางด้ านแนวคิดและความหมายของคุณ ภาพชี วิตมีความเป็ น มา
อย่ า งต่อ เนื่ อ ง ในช่ วงปี พ.ศ. 2493-2502 อับ ราฮัม มาสโลว์ นั ก จิ ต วิท ยาได้ พั ฒ นาทฤษฎี
ที่กล่าวถึงลาดับขันความต้
้
องการของมนุษย์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) แบ่งเป็ น
5 ระดับ (ภาพประกอบ 4) เนื่องจากมนุษ ย์มีความต้ องการ จึงนาไปสู่การกระตุ้นให้ เกิ ดแรง
ขับเคลื่อน เพื่อหาพฤติกรรมที่นาไปสูส่ ิ่งที่ตนเองต้ องการ(ศิรินนั ท์, 2555)

ภาพประกอบ 4 ทฤษฎีลาดับขันความต้
้
องการของมาสโลว์
ที่มา: https://sirikanya926.wordpress.com/2014/01/15
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1. ความต้ องการทางด้ านร่างกาย (Physiological Needs) เช่น ความต้ องการ
ด้ านอาหาร น ้าดื่ม ที่พกั อาศัย ความต้ องการทางเพศ เป็ นต้ น
2. ความต้ องการความปลอดภัย (Safety Needs) เช่น ความต้ องการความ
มัน่ คง ความต้ องการความคุ้มครองจากอันตรายทังทางร่
้
างกายและจิตใจ เป็ นต้ น
3. ความต้ องการทางสัง คม (Social Needs) เช่ น ความต้ องการความรั ก
ความใส่ใจ ความเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม การได้ รับการยอมรับ เป็ นต้ น
4. ความต้ องการเกียรติยศ (Esteem Needs) เช่น ชื่อเสียง เกียรติยศ ตาแหน่ง
อานาจ การยกย่องสรรเสริญ เป็ นต้ น
5. ความต้ อ งการให้ ความฝั น ของตนเป็ นจริ ง (Self-Actualization Needs)
เช่น ความเจริญรุ่งเรืองในลาภยศสรรเสริญ เป็ นต้ น
โดยความต้ องการทัง้ 5 ระดับ ของมาสโลว์จ ะแบ่ งได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ ความต้ องการ
ลาดับต้ น (Lower-Order Needs) เป็ นความต้ องการการตอบสนองภายนอก ประกอบด้ วยความ
ต้ อ งการด้ า นร่ างกายและความต้ องการความปลอดภัย ความต้ อ งการในล าดับ ที่ สูง กว่า
(Higher-Order Needs) เป็ น ความต้ องการตอบสนองภายในหรื อจิ ตใจ ประกอบด้ วย ความ
ต้ องการทางสัง คม ความต้ องการเกี ย รติ ย ศ และความต้ องการให้ ความคิ ด ความ ฝั น
ของตนเป็ นจริ ง(ศิรินนั ท์, 2555)
จากการศึก ษางานวิจัย ต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ คุณ ภาพชี วิต ท าให้ สรุ ป โดยรวมได้ ว่า
การมี ค ุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ไม่ จ าเป็ นต้ องมองในแง่ มุ ม ด้ านเศรษฐกิ จ เท่ า นั น้ แต่ ยั ง คงต้ อง
ประกอบด้ วยความสามารถในการตอบสนองความต้ องการพื น้ ฐานในการดารงชี วิตได้ อย่ าง
เพียงพอ การมีความสุขจากการมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี ทังทางร่
้
างกายและจิตใจ รวมถึงการอยู่ใน
สังคม สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรมที่ดี โดยไม่ก่อให้ เกิดปัญหา ภาระแก่สงั คม
2.2 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ มีความสาคัญต่อเกษตรกรเนื่องจากมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของผู้คนว่าในสถานการณ์เสี่ยงต่อภัยพิบัตินนั ้ จะดาเนินการอย่างไรเพื่อรักษา
ชีวิตและทรัพย์ สินที่กาลังจะได้ รับ ผลกระทบนัน้ จากการศึกษาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกับการทานาและการดารงชีวิต รวมถึงการปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ ้น พบว่า
ภัยพิบัติ ได้ แก่ นา้ ท่วม ลมพายุ และภัยแล้ ง ทาให้ ชุมชนได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศในระดับปานกลาง และชุมชนเห็นด้ วยในระดับมากว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศทาให้ การดารงชีวิตในปั จจุบันยากขึ ้น และมีการปรับตัว เช่น การปรับเปลี่ย น
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พันธุ์ข้าว ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยนการบารุงดิน และปรับเปลี่ยนปฏิทินสาหรับ
การทานา และยังมีการรวมกลุ่ม ลดการทานาปรัง จัดเก็บนา้ ไว้ เพื่อใช้ ทานา ตังกองทุ
้
นหมู่บ้าน
เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ ้น(สมพร, 2558)
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ ในประเทศที่พัฒนาแล้ วมีก ารควบคุมธรรมชาติ
ด้ วยวิธีสร้ างสิ่งก่อสร้ างเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งก่อสร้ างเหล่านัน้
ก็ไม่สามารถปกป้องมิให้ เกิดความสูญเสียได้ มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการทางานของ
ธรรมชาติ แต่มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีอยู่กบั ธรรมชาติ เช่น การสร้ างเขื่อนกันน ้าเพื่อป้องกันน ้าไหลล้ น
ตลิ่งเข้ าท่วมบ้ านเรือน แต่เมื่อนา้ ไหลมารวมกัน ระดับนา้ จะสูงกว่าที่เขื่อนกัน้ ความถี่และความ
รุนแรงที่เพิ่มมากขึ ้นของการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ทาให้ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ
ที่ เต็ม ไปด้ วยความหนาแน่น ของประชากร ต่างหัน มาให้ ค วามสนใจกับ ความปลอดภัย ของ
สาธารณะมากขึ ้น โดยรัฐบาลได้ มงุ่ เน้ นในการสร้ างความสามารถให้ กับหน่วยงานภาครัฐ ในการ
ปฏิบัติงานของเครื อข่ายการจัดการภัยพิบัติที่มีหน่วยงานภาครัฐ เป็ นผู้แสดงบทบาทหลัก ทังใน
้
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมุ่งความสนใจไปที่การมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้ องถิ่นต่างๆ
ที่ มี วิถี ชี วิต อยู่กับ ภัย และความเสี่ ย งที่ ต่างๆ กัน ในการเตรี ย มพร้ อมเผชิ ญ หน้ า ต่อ ภัย พิ บัติ
ที่ จ ะเกิ ด ขึน้ รวมทัง้ สามารถฟื ้น คื น จากภัย กลับ สู่ส ภาวะปกติได้ อย่ างรวดเร็ ว (ทวิด า, 2554)
การเปลี่ย นแปลงทางสภาพแวดล้ อมเกิดในเกื อบทุกพื น้ ที่ กาลังเป็ น ภัย คุก คามต่อชี วิตความ
เป็ น อยู่ของครัวเรื อนเกษตรกรที่ จ าเป็ น ต้ องอาศัย สภาพดิน ฟ้าอากาศ ในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม อาศัยแหล่งนา้ เพื่อการเพาะปลูก การศึกษาถึงปั จจัยเหล่านีจ้ ะมีประโยชน์ต่อการ
วางแผนและรับ มือต่อปั ญ หาที่ เข้ ามาอย่ างหลีก เลี่ยงไม่ได้ ในอนาคต และสะท้ อนมุมมองของ
ชุมชนในแง่มมุ ต่าง ๆ กับการเปลี่ยนแปลง
2.2.1 รูปแบบการเกิดภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึน้ ในประเทศไทยมีอยู่หลายรูปแบบที่สาคัญและสามารถสร้ าง
ความเสียหายได้ เป็ นอย่างมาก คือ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภยั และแผ่นดินไหว วาตภัยและอุทกภัย
มี ส าเหตุห ลัก จากพายุห มุน เขตร้ อนและพายุฝ นฟ้ า คะนองรุ น แรง ในขณะที่ อัค คี ภัย และ
แผ่ น ดิ น ไหว มนุษ ย์ มี ส่ วนกระท าให้ เกิ ด ขึน้ การเกิ ด ภัย พิ บัติท างธรรมชาติ ที่ จ ะกล่าวถึ ง ใน
การศึกษานี ้ ได้ แก่
1) นา้ ท่วม เป็ นภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะนา้ ท่วมฉับพลัน เกิดได้ จากหลาย
สาเหตุ เช่น ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน พายุหมุนเขตร้ อน สิ่งปลูกสร้ างกันทางน
้
้าไหล
เกิดพังเสียหาย สามารถแบ่งลักษณะการเกิดได้ เป็ น 2 ประเภท คือ นา้ ท่วมฉับพลันจากนา้ ป่ า
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ไหลหลาก มักเกิดขึ ้นในที่ราบลุม่ ใกล้ ภเู ขาต้ นน ้าเมื่อมีฝนตกหนักเป็ นเวลานาน จานวนน ้าสะสม
มีป ริ มาณมากจนถึงพื น้ ดิ น ดูด ซับ ไม่ไหว ทาให้ น า้ ไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่า และน า้ ท่วมขังเอ่อท้ น
เกิดจากนา้ ในแม่นา้ ลาธารล้ นตลิ่ง สูงจากปกติทาให้ น ้าไหลบ่าออกจากระดับตลิ่งในแนวระนาบ
จากที่สงู ไปยังที่ต่าเข้ าท่วมอาคารบ้ านเรือน หรือเป็ นสภาพน ้าท่วมขังเกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่อง
เป็ นเวลานาน
2) ภัยแล้ ง เกิดจากการขาดแคลนนา้ เป็ นเวลานาน ฝนแล้ งไม่ตกต้ องตามฤดูกาล
จนก่อเกิดความแห้ งแล้ งและส่งผลกระทบต่อชุมชน สาเหตุเกิดจากพายุหมุนเขตร้ อนเคลื่อนผ่าน
ประเทศไทยน้ อยหรื อ ไม่ มี ผ่ า นเข้ ามาเลย เกิ ด สภาวะฝนทิ ง้ ช่ ว งเป็ นเวลานาน หรื อ
เกิดปรากฎการณ์เอลนิโญรุนแรงทาให้ ฝนน้ อยกว่าปกติ ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ขาดนา้
คุณ ภาพด้ อ ยลง อุต สาหกรรมเกษตรเสี ย หาย มัก เกิ ด ช่ ว งครึ่ ง หลัง เดื อ นตุล าคม ถึ ง กลาง
พฤษภาคม และช่วงปลายเดือนมิถนุ ายนถึงกลางกรกฎาคม
3) วาตภัย พายุฝนฟ้าคะนองเป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ ้นเป็ นประจา
ทุกวัน เหนือพืน้ ผิวโลก โดยการก่อตัวที่เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่จะเป็ นไปตามฤดูกาล ในบริเวณใกล้
เส้ นศูนย์สตู รมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ ตลอดปี เนื่องจากมีสภาพอากาศในเขตร้ อน
จึงมีอากาศร้ อนอบอ้ าว
2.2.2 การรับรู้และการจัดการกับภัยพิบัติ
2.2.2.1 ระยะก่ อนเกิดภัย
การป้ องกั น และการลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation) เป็ นการ
ดาเนินการ ช่วงก่อนเกิดภัย โดยการวิเคราะห์และจัดการกับปัจจัยที่เป็ นสาเหตุและ ผลกระทบ
ของสาธารณภัย เพื่ อลดโอกาสที่ สาธารณภัย จะสร้ างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรื อสังคม
รวมถึง ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ได้ แก่ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย การวางแผนการใช้ ที่ ดิ น การจัด ท าแผนที่ เสี่ย งภัย การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ในการก่อสร้ างอาคาร การเสริ มสร้ างความ แข็งแรงของตลิ่ง การขุดลอกคูคลอง/ท่อ ระบายน า้
การปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เป็ นต้ น
การเตรี ย มความพร้ อม (Preparedness) เป็ น การดาเนิน การช่วงก่ อนเกิดภัย
เพื่อให้ ประชาชนหรือชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะ
ต่างๆ พร้ อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย ได้ แก่ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัย
ชุมชนเป็ นฐาน การฝึ กป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย การเตรียมการอพยพและจัดตังศู
้ นย์ พัก
พิงชั่วคราว การพัฒนาคลังข้ อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ การจัดตังคลั
้ งสารองทรัพยากร รวมทัง้
การพัฒนาระบบและกระบวนการแจ้ งเตือนภัยให้ มีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
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2.2.2.2 ระยะเกิดภัย
การจัด การในภาวะฉุก เฉิ น (Emergency Management) เป็ น การเผชิ ญ เหตุ
และการบรรเทาทุก ข์ โดยการจัด การสาธารณภัย ในภาวะฉุก เฉิ น ให้ เป็ น ไปอย่ างมีมาตรฐาน
โดยการจัดระบบการจัดการ ทรัพยากร เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉกุ เฉินที่ เกิดขึ ้นทุกรูปแบบได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียต่อ สภาพแวดล้ อม สังคมและประเทศ ให้ มีผลกระทบน้ อยที่สดุ
2.2.2.3 ระยะหลังเกิดภัย
การฟื ้น ฟู (Recovery) เป็ น การดาเนิ น การภายหลังจากที่ ภ าวะฉุก เฉิ น จาก
สาธารณภัย บรรเทาลง หรื อ ได้ ผ่า นพ้ นไปแล้ ว เพื่ อ ปรั บ การด ารงชี วิต และความเป็ น อยู่
ของชุมชนที่ประสบภัยให้ กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ ดีและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back
Better and Safer) โดยการน าปั จ จัย การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย มาด าเนิ น การฟื ้น ฟู
ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้ าง (Reconstruction) และการฟื น้ สภาพ (Rehabilitation) ได้ แก่ ฟื น้ ฟู
ที่ อยู่อ าศัย ระบบโครงสร้ างพื น้ ฐาน ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ระบบเศรษฐกิ จ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561)
2.2.3 พืน้ ที่ประสบภัยธรรมชาติในจังหวัดสุโขทัย
2.2.3.1 พืน้ ที่นา้ ท่ วม
จากรายงานการติดตามพื ้นที่น ้าท่วม นา้ จะท่วมขังบริเวณพืน้ ที่ราบต่าและพื ้นที่
ท าการเกษตรริ ม แม่ น า้ (ส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภูมิ ส ารสนเทศ, 2560)
โดยสามารถสรุปสถานการณ์น ้าท่วมในจังหวัดสุโขทัย ได้ ดงั นี ้ (ตาราง 1)
ตาราง 1 จานวนครัวเรือนที่ประสบภัยของจังหวัดสุโขทัยปี 2560
อาเภอ
กงไกรลาศ
เมืองสุโขทัย
ศรีสาโรง
คีรีมาศ
สวรรคโลก
รวม

พืน้ ที่นา้ ท่ วม (ไร่ )
106,851
36,058
7,359
4,364
1,925
156,558

จานวนหลังคาเรือน (หลัง)
11
7
8
3
3
32

ที่มา: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2560)
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และจากการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ น า้ ท่ ว มซ า้ ซาก
ในประเทศไทยโดยกรมพัฒนาที่ดิน จะเห็นได้ ว่า จังหวัดสุโขทัยมีพื ้นที่ประสบภัยน ้าท่วมซ ้าซาก
ทังหมด
้
942,164 ไร่ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับความรุนแรง คือ พื ้นที่น ้าท่วมซ ้าซากเป็ นครัง้ คราว
โดยประสบนา้ ท่วมขังไม่เกิน 3 ครัง้ ในรอบ10 ปี พื ้นที่นา้ ท่วมซา้ ซากบ่อยครัง้ โดยประสบนา้ ท่วม
ขัง 4-7 ครัง้ ในรอบ 10 ปี และพื น้ ที่น า้ ท่วมซา้ ซากเป็ น ประจ าโดยประสบน า้ ท่วมขัง 8-10 ครัง้
ในรอบ 10 ปี โดยแสดงรายละเอีย ดแยกรายตาบลของอาเภอเมื องสุโขทัย (กลุ่มป้ องกัน ภัย
ธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร, 2557) (ตาราง 2)
ตาราง 2 พื ้นที่น ้าท่วมซ ้าซาก ระดับตาบลของอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ตาบล
ตาลเตี ้ย
ธานี
บ้ านกล้ วย
บ้ านสวน
บ้ านหลุม
ปากแคว
ปากพระ
เมืองเก่า
ยางซ้ าย
วังทองแดง
รวม

ระดับความรุนแรง (ไร่ ) ในรอบ 10 ปี
ไม่ เกิน 3 ครัง้
4-7 ครัง้
8-10 ครัง้
2,217
9,905
1,964
371
53
8,191
19,752
20,724
5,599
22,461
7,526
8,994
7,840
6,760
740
3,882
2,981
3,880
6,551
13,197
5,842
13,580
2,551
6,767
1,599
1,195
17,419
111
39,580
108,210
54,862

รวม (ไร่ )
14,086
424
48,667
35,586
23,628
7,603
23,628
19,422
10.917
18,725
202,652

ที่มา: กลุม่ ป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน (2557)
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2.2.3.2 พืน้ ที่ภัยแล้ ง
จังหวัดสุโขทัย เป็ นอีก จังหวัดหนึ่งที่ ได้ รับ ผลกระทบจากภัย แล้ งโดยประกาศ
ให้ เป็ น พื น้ ที่ ป ระสบภัย แล้ งระดับ รุน แรง ทัง้ 9 อาเภอ ในปี พ.ศ. 2555-2557(กรมป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย , 2559) และเคยตรวจอุณ หภูมิสูงที่ สุด ได้ 44.5 องศาเซลเซี ย ส เมื่อวัน ที่
11 พฤษภาคม 2559(ศูนย์ภมู ิอากาศสานักพัฒนาอุตนุ ิยมวิทยา, 2560)
สถานการณ์ภยั แล้ งของจังหวัดสุโขทัยในรอบ ปี 2558 – 2560 พบว่า
ปี พ.ศ. 2558 มีพืน้ ที่ เกิดภัยแล้ ง จานวน 1 อาเภอ 1 ตาบล 3 หมูบ่ ้ าน ชาวบ้ าน
ได้ รับผลกระทบ 550 คน 180 ครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2559 มีพืน้ ที่ป ระสบภัยแล้ ง จานวน 8 อาเภอ 40 ตาบล 286 หมู่บ้าน
ชาวบ้ านได้ รับผลกระทบ 58,347 คน 27,380 ครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2560 ไม่มีพื ้นที่ประสบภัยแล้ ง แต่ สามารถคาดการณ์สถานการณ์พื ้นที่
เสี่ย งต่อการเกิ ดภัย แล้ งในปี พ.ศ. 2561 แบ่งข้ อมูลพื น้ ที่ เสี่ยงภัย ออกเป็ น 2 ประเภท คือ พืน้ ที่
เสี่ย งขาดแคลนน า้ เพื่ อการอุป โภคและบริ โภค และพื น้ ที่ มีโอกาสเกิ ดความแห้ งแล้ งในการท า
การเกษตร(ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ ไขปัญหาภัยแล้ ง, 2561) (ตาราง 3)
ตาราง 3 ข้ อมูลพื ้นที่เสี่ยงภัยแล้ ง ระดับตาบลของอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ปี 2561
สถานการณ์
เสี่ยงขาด
แคลนนา้
เพื่อการ
อุปโภค –
บริโภค

มีโอกาส
เกิดความ
แห้ งแล้ ง

อาเภอ

ตาบล

หมู่

เมืองสุโขทัย

เมืองเก่า

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

วังทองแดง

1,2,3,4,5,6,7,8

บ้ านสวน

5,11

บ้ านหลุม

3

ปากแคว

7

ปากพระ

1,2,4

บ้ านนา

2

วังทองแดง

2,3,5,7,8,14

เมืองสุโขทัย

ที่มา ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ ไขปัญหาภัยแล้ ง จังหวัดสุโขทัย
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2.3 สถานการณ์ การเกษตรประเทศไทย
ภาคการเกษตรของไทยตกอยู่ในภาวะที่ น่าเป็ น ห่วงอย่ างยิ่ ง เนื่ องจากเมื่อพิจ ารณา
ถึงข้ อมูลพื ้นที่การเกษตรและจานวนเกษตรกร จะพบว่าจานวนเกษตรกรรายย่อยลดลง เกษตรกร
ส่วนใหญ่ ละทิ ง้ ที่ ดิ น ท ากิ น หัน เข้ าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริ ก าร ท าให้ เกิ ดการเปลี่ย นแปลง
โครงสร้ างการพั ฒ นาประเทศ และการถดถอยของวิถี เกษตรกรรม เมื่ อ พิ จ ารณาสัด ส่ว น
การใช้ ประโยชน์ ใ นเนื อ้ ที่ ถื อ ครองการเกษตรก็ พ บว่ า มี แ นวโน้ มการลดพื น้ ที่ ท านาลง
หากไม่ห าแนวทางการแก้ ไขอาจส่งผลให้ สังคมเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงจนถึงขึ ้นวิกฤต
(เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2551) ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับเกษตรกรไทยในปัจจุบนั คือ
1. ปั ญ หาด้ า นทรัพ ยากรการผลิ ต เช่ น เกษตรกรจ านวนมากไม่มี ที่ ดิ น ท ากิ น
เป็ นของตนเอง ต้ องเช่าที่ดินทากิน ปั ญหาการเข้ าถึงทรัพยากรน ้า หัวใจสาคัญที่ใช้ ในการเกษตร
ปัญหาต้ นทุนการผลิตสูงขึ ้น จากปัจจัยการผลิตที่มีการใช้ พลังงาน ปุ๋ ย ยา และแรงงานสูงขึ ้น
2. ปั ญ หาเรื่ องสุขภาพ ในแต่ละฤดูการผลิตทัง้ พืช ไร่ พืชสวน จะมีการใช้ สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชและกาจัดแมลงเกือบในทุกพื ้นที่การเกษตร เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร
และผู้บริ โภค
3. ปั ญ หาเรื่ องตลาด เกษตรกรมีก ารลงทุน ภายใต้ ความเสี่ยงในตลาดเนื่องจาก
ไม่มีสว่ นในการตัดสินใจกาหนดราคาตลาด จึงทาให้ เกิดปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอน ขึ ้นๆ ลงๆ
ตามอานาจซื ้อของพ่อค้ าคนกลางในขณะเดียวกัน ปัจจัยที่ใช้ ในการผลิตก็มีราคาสูงขึ ้น
4. ปั ญ หาที่มาจากนโยบายพลังงาน และปั ญ หาอันเกิดจากการขาดแคลนนา้ มัน
ทาให้ เกิดผลกระทบต่อการผลิตในภาคเกษตรกรรม
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นีจ้ าแนกออกเป็ น 2 ขันตอนหลั
้
ก ได้ แก่ 1) การศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ
เพื่อให้ ทราบถึงลักษณะบริ บทของชุมชนบ้ านมะขามค่อม ช่วงเวลาประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ผลกระทบรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายในชุมชน ปริมาณน ้าฝนและอุณหภูมิเฉลี่ย
2) ข้ อมูลปฐมภูมิเป็ นชุดข้ อมูลที่ได้ มาจากกระบวนการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการทา
แบบสอบถามของเกษตรกรผู้ประสบภัย พิ บั ติ ภ ายในชุ ม ชน เจ้ าหน้ าที่ ภ าครัฐ ที่ ดูแ ลด้ าน
การเกษตร และกลุม่ ผู้ร้ ูด้านพื ้นที่ในชุมชน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
3.1 การคัดเลือกพื ้นที่ศกึ ษา
3.2 การคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล
3.3 วิธีการและเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล
3.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
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3.1 การคัดเลือกพืน้ ที่ศึกษา
การศึ ก ษาครั ง้ นี ไ้ ด้ มี ก ารพั ฒ นาหลัก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ ก ให้ สอดคล้ องกั บ คู่มื อ
การให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี ้
1. พื ้นที่ที่เกษตรกรขึ ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ กบั กรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบตั ิ
2. พื ้นที่ประกาศเขตให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติด้านพืช
3. พื ้นที่ทาการเพาะปลูกที่ได้ รับความเสียหายมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ ้นเชิง
4. พื ้นที่ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเป็ นประจาในทุกปี ในจังหวัดสุโขทัย
5. พื น้ ที่ ที่ แจ้ งความเสียหายที่ เกิดจากภัยพิ บัติกับสานักงานเกษตรอาเภอในจังหวัด
สุโขทัย
6. เป็ น พื น้ ที่ ที่ สานัก งานเกษตรจังหวัดจ่ายค่าช่วยเหลือเยี ย วยาที่ เกิ ดจากภัย พิ บัติ
ทังน
้ ้าท่วม ฝนแล้ ง ภายในจังหวัดสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2561 อย่างต่อเนื่อง
จากการพิ จ ารณาตามเกณฑ์ ข้อก าหนดสาหรับ คัด เลือ กพื น้ ที่ ท าการศึก ษา ผู้วิจัย
ได้ เลือกพื น้ ที่แบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ บ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็ นตัวแทนในการศึกษาครัง้ นี ้
3.2 การคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล
1. เกษตรกรผู้ป ระสบภัย พิ บัติท างธรรมชาติด้านการเกษตร ในหมู่บ้านมะขามค่อม
จานวน 66 ครัวเรือน ได้ รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุภยั พิบัติที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริ ม
การเกษตร โดยพิจารณาคัดเลือกจากการสุ่มลาดับขัน้ (Stratified sampling) โดยใช้ ฐานข้ อมูล
จากจ านวนผู้ประสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ใ นปี 2556 - 2560 ในหมู่ บ้ านมะขามค่ อ ม
ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้ ข้อมูลจากสานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย พบว่า
มีผ้ ปู ระสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติรวมทังหมดจ
้
านวน 132 ครัวเรือน (ภาพประกอบ 5)

25

ภาพประกอบ 5 การกาหนดกลุม่ ตัวอย่างประชากรศึกษา
2. เจ้ าหน้ าที่ ภาครัฐที่ ดแู ลรับ ผิดชอบด้ านการเกษตร ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ เกษตรตาบล
เจ้ าหน้ าที่เกษตรอาเภอเมือง เจ้ าหน้ าที่เกษตรจังหวัด จานวน 10 คน
3. กลุ่มผู้ร้ ูท างด้ านพื น้ ที่ และพัฒ นาการของชุมชน ได้ แก่ ผู้สูงอายุ ปราชญ์ ชาวบ้ าน
ผู้ร้ ูด้านเกษตรกรรม ผู้นาชุมชน จานวน 4 คน
3.3 วิธีการและเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล
กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษา
1. เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในชุมชนบ้ านมะขามค่อม
2. เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐที่ดแู ลรับผิดชอบด้ านการเกษตร
3. ผู้ร้ ูทางด้ านพื ้นที่และพัฒนาการของชุมชน
วิธีการ
1. ศึก ษาค้ น คว้ าจากข้ อมูลทุติย ภูมิ (Secondary Data) เป็ น การค้ น คว้ ารายงาน
การศึกษา ที่มีการจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย
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รวมถึ งเอกสารอิเล็ก ทรอนิก ส์ที่เกี่ ย วข้ อง และศึก ษาข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยจะใช้
วิธี ก ารแบบ Snow Ball เข้ ามาช่ ว ยเพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มูล ที่ ส ามารถน ามาวิ เคราะห์ ใ นงานศึก ษา
มาอธิบายตามกรอบแนวคิดได้
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In- depth Interview) โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ทางด้ า นวิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การใช้ ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม ลักษณะทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชน การประกอบอาชีพ
และการประกอบอาชี พ เสริ ม ควบคู่ไปกับ การท าการเกษตร การท าแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ ทราบถึงปั จจัยที่ที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร เช่น สภาพ
ภูมิอากาศ กระบวนการผลิต เศรษฐกิจ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ การดาเนินชีวิ ตของคนในชุมชนที่
เป็ น มาตัง้ แต่อดี ต จนถึ งปั จ จุบัน ที่ มีความสัม พัน ธ์ กับ พื น้ ที่ รวมถึ งการเปลี่ย นแปลงในแต่ล ะ
ช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นที่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
3. การให้ ความหมายของยุ ท ธศาสตร์ ค รัว เรื อ นของเกษตรกรจากข้ อ มูล การ
สัมภาษณ์ และการศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว ที่เกิดขึ ้นในชุมชนมะขาม
ค่อม โดยพิ จารณาจากความคิด เห็นของเกษตรกรประกอบกับ คานิ ย ามหรื อความหมายของ
นักวิชาการ
เครื่องมือ
1. แบบสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรหลังจากเกิดภัยพิบตั ิ
2. แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีพของเกษตรกร
3. แผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินในชุมชน
4. ปฏิทินการเพาะปลูก และช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
5. โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (ArcMap V.10.4.1)
สถานที่เก็บข้ อมูล
บ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ข้ อมูล
ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ บริบทชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย
1. ปัจจัยด้ านการดารงชีพ (แหล่งอาหารและรายได้ )
2. สภาพภูมิอากาศ (ปริมาณน ้าฝนและอุณหภูมิเฉลี่ย)
3. กระบวนการผลิต (วิธีการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร)
4. พื ้นที่ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ (น ้าท่วมและภัยแล้ ง)
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3.4 กระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูล
ท าการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล 2 ระดับ คื อ ระดับ ชุม ชนและระดับ ครัว เรื อน รู ป แบบการ
วิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณ สาหรับการสารวจข้ อมูลพืน้ ฐานของประชาชน
จากการทาแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เช่น ข้ อมูลรายได้ การประกอบอาชีพ การถือครอง
ที่ดิน วิธีการและรูปแบบการผลิต ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ภาระหนี ้สิน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ ศกึ ษาปรากฏการณ์ในพื ้นที่โดยเลือกพื ้นที่วจิ ยั
แบบเฉพาะเจาะจง คือบ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็ นพืน้ ที่
เกิ ดน า้ ท่วมเป็ น ประจ าทุก ปี ส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพชีวิตของเกษตรกรและผลผลิตทางการ
เกษตรเกิดความเสียหาย เกษตรกรเกิดการปรับตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ ้น
3. การวิเคราะห์ เชิ งพื น้ ที่ วิเคราะห์ จ ากข้ อมูล ต่าง ๆ เพื่ อประกอบการตัดสิ น ใจ
เช่น บริบทพืน้ ที่ศึกษา การสอบถามเกษตรกร แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของพื น้ ที่ พืน้ ที่น ้าท่วม
ซ ้าซาก เป็ นต้ น
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึก ษาเรื่ องยุท ธศาสตร์ ครัวเรื อนของเกษตรกรกับการเกิ ดภัย พิ บัติท างธรรมชาติ
ในบ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีพของครัวเรื อนเกษตรกร การปรับตัวในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และยุท ธศาสตร์ ค รัวเรื อนของเกษตรกร โดยการศึก ษาจ าแนกเป็ น การศึก ษาข้ อ มูลทุติย ภูมิ
(Secondary data) และ ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 6 ส่วนดังนี ้
4.1 บริบทพื ้นที่ตาบลยางซ้ าย
4.2 บริบทพื ้นที่หมูบ่ ้ านมะขามค่อม
4.3 ลักษณะครัวเรือนที่ศกึ ษา
4.4 ยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกร
4.5 ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
4.6 กระบวนการส่งเสริมและแก้ ไขปัญหาของภาครัฐ
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4.1 บริบทพืน้ ที่ตาบลยางซ้ าย
4.1.1 ลักษณะทางภูมศิ าสตร์
ตาบลยางซ้ ายเป็ นที่ลมุ่ น ้าอยู่ติดกับแม่น ้ายมทังด้
้ านซ้ ายและขวา บ้ านเรือนอยู่เรียง
รายติดต่อกันไปตามถนนยาวทัง้ 2 ฝั่งถนนตลอดแนวหมู่บ้ าน มีประตูระบายนา้ ยางซ้ ายตังอยู
้ ่
บริ เ วณหมู่ที่ 9 ติ ด ต่อ กับ หมู่ที่ 5 ไว้ ใ ช้ กัก เก็ บ น า้ ส าหรับ อุป โภค ท าการเกษตรและประมง
เนื่องจากเป็ นที่ราบลุ่มจึงทาให้ เกิดนา้ ท่วมเป็ นประจาทุกปี ดินมีธาตุอาหารเหมาะกับการปลูก
ข้ าวและพืชอื่นๆ หลังเก็บเกี่ยวข้ าวแล้ ว ดินยังมีความชื ้นอยู่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชอื่นๆที่มีอายุ
สันได้
้ ประมาณ 90% ของพืน้ ที่ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็ นแหล่งอาหารที่มีความอุดม
สมบูรณ์แม่น ้ายมเป็ นแหล่งน ้าธรรมชาติสายหลักและยังมีลาน ้าสาขาจานวนมาก นอกจากการใช้
น ้าเพื่อการเกษตรแล้ วยังสามารถทาอาชีพประมงได้ ด้วย
ในอดี ต เดิ น ทางโดยการล่ อ งแพมาตามแม่ น า้ ยม ปั จจุ บั น ต าบลยางซ้ าย
มีถนนลาดยางสายหลัก คือ ทางหลวงสาย 1293 (สายสุโขทัย – บางระกา) ซึ่งเชื่อมต่อจากถนน
หมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน์ ) บริ เวณสี่แยกกระชงค์ และถนนสายรองคือ ถนนสายยางซ้ าย
- ทุ่งหลวง (สาย 4003) และมีถ นนตัดใหม่เมื่อปี พ.ศ.2558 คือ ถนนสาย ค เลี่ย งเมืองด้ านใต้
ตัดผ่านหมูท่ ี่ 3 ตาบลยางซ้ าย ไปเชื่อมต่อกับถนนสายกาแพงเพชร
การศึกษาในระบบมีโรงเรี ยนจานวน 2 แห่ง คือ โรงเรี ยนบ้ านหรรษา(เจริญประชา
นุเคราะห์) ทาการเรียนการสอนในระดับชันอนุ
้ บาลถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และโรงเรียนบ้ านยาง
ซ้ าย (พรหมมาประชาสรรค์) ทาการเรี ยนการสอนในระดับชัน้ อนุบาลถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
และมีศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 1 แห่ง เปิ ดสอนในระดับ
ชัน้ ประถมศึก ษาถึ งชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประชาชนส่วนใหญ่ ของตาบลยางซ้ ายนับ ถื อ
ศาสนาพุทธ โดยมีวดั จานวน 2 แห่ง คือ วัดยางซ้ ายและวัดวังสวรรค์ (ภาพประกอบ 6)
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ภาพประกอบ 6 แผนที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ตาบลยางซ้ าย
ที่มา ดัดแปลงข้ อมูลจาก google map
1) ที่ตัง้ และอาณาเขต
ต าบลยางซ้ ายก่ อ ตัง้ เมื่ อ 168 ปี ที่ ผ่ า นมา ค าว่า “ยางซ้ าย” มี ที่ ม าจากอดี ต
การคมนาคมไม่สะดวกเหมือนในปั จจุบัน การขนส่งไม้ ซุงต้ องใช้ วิธีผกู เป็ นแพล่องมาตามแม่นา้
ยม บริ เวณที่ตงต
ั ้ าบลยางซ้ าย ในอดีตเป็ น ป่ ายางขนาดใหญ่ คณะพ่อค้ าที่ล่องแพมาจะใช้ เป็ น
สถานที่นดั หมายเพื่อพักแพซุง ต่อมาราษฎรเริ่มอพยพมาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ ้น จึงตังขึ
้ ้นเป็ นตาบล
และมีอาณาเขตดังนี(้ องค์การบริหารส่วนตาบลยางซ้ าย, 2560) (ภาพประกอบ 7)
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ทิศ เหนื อ ติ ดต่อกับตาบลธานี และตาบลบ้ านหลุม อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย โดยมีแนวเขตเริ่มต้ นจาก รวมระยะทางด้ านทิศเหนือประมาณ 3.2 กิโลเมตร
ทิ ศ ตะวัน ออก ติ ด ต่อ กับ ต าบลบ้ านหลุม อ าเภอเมื อ งสุโขทัย จังหวัด สุโขทั ย
รวมระยะทางด้ านทิศตะวันออกประมาณ 9.2 กิโลเมตร
ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่อกับ ต าบลปากพระ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย รวมระยะ
ทางด้ านทิศใต้ ประมาณ 6.1 กิโลเมตร
ทิ ศ ตะวัน ตก ติ ด ต่อต าบลบ้ านป้ อม อ าเภอคี รีมาศ จังหวัด สุโขทัย และต าบล
บ้ านกล้ วย อาเภอเมื องสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทางด้ านทิ ศตะวัน ตกประมาณ 6.8
กิโลเมตร

ภาพประกอบ 7 แผนที่แสดงอาณาเขตตาบลยางซ้ าย
ที่มา : ดัดแปลงข้ อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
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2) ขนาดพืน้ ที่
ข้ อมูลองค์ก ารบริ หารส่วนตาบลยางซ้ าย ระบุว่าพื น้ ที่ทัง้ หมดของตาบลยางซ้ าย
มี 25,125 ไร่ (40.2 ตารางกิโลเมตร) บ้ านยางซ้ ายมีพืน้ ที่มากที่สดุ ร้ อยละ 13 ของพืน้ ที่ทงั ้ หมด
รองลงมาคื อ บ้ านยางซ้ า ยสามัค คี ร้ อ ยละ 12 และบ้ านมะขามค่อ ม ร้ อยละ 11 ตามล าดับ
(ภาพประกอบ 8)
ข้ อมูลพืน้ ฐานระดับ หมู่บ้ าน (กชช 2 ค) ของสานัก งานพัฒ นาชุมชนอาเภอเมือง
สุโขทัย ระบุว่าต าบลยางซ้ ายมีพืน้ ที่ทงั ้ หมด 23,938 ไร่ ทัง้ นีข้ ้ อมูลขึน้ อยู่กับเกณฑ์ก ารจาแนก
พื ้นที่เพื่อการนามาใช้ ประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน

ภาพประกอบ 8 พื ้นที่ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : ดัดแปลงข้ อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
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จากข้ อ มูล องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลยางซ้ าย แบ่ งพื น้ ที่ อ อกเป็ น 12 หมู่บ้ าน
(ตาราง 4) พื น้ ที่ ศึก ษาบ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมื อง จังหวัดสุโขทัย มี พืน้ ที่
2,906 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 11.57 มีขนาดใหญ่เป็ นลาดับที่ 3 ของพืน้ ที่ทงหมด
ั้
พืน้ ที่สว่ นใหญ่เป็ น
ที่ราบลุม่ น ้าท่วมถึงมีแม่น ้ายมเป็ นแม่น ้าสายหลัก ไหลผ่านกลางพื ้นที่ จากทิศเหนือลงสูท่ ิศใต้
ตาราง 4 พื ้นที่ทงั ้ 12 หมูบ่ ้ าน ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
หมู่ท่ ี

ชื่อหมู่บ้าน

จานวนพืน้ ที่
ไร่

ตร.กม. ร้ อยละของพืน้ ที่ทงั ้ หมด

1

บ้ านยางซ้ าย

3,215

5.14

12.8

2

บ้ านบางหว่าน

2,204

3.52

8.78

3

บ้ านกระชงค์

1,181

1.89

4.7

4

1,921

3.07

7.64

5

บ้ านหรรษา
บ้ านวังโพธิ์

2,570

4.11

10.22

6

บ้ านวังขวัญ

1,660

2.66

6.6

7

บ้ านบางกระบาน

1,128

1.8

4.49

8

บ้ านใหม่บางหว่าน

2,707

4.33

10.78

9

บ้ านมะขามค่อม

2,906

4.65

11.57

10

บ้ านบางกระบานใหญ่

1,688

2.7

6.71

11

บ้ านยางซ้ ายสามัคคี

2,970

4.76

11.82

12

บ้ านชาญเมืองพัฒน์
รวมทัง้ สิน้

975
25,125

1.57
40.2

3.89
100

ที่มา : ดัดแปลงข้ อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
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3) การใช้ประโยชน์ ท่ ดี ิน
ข้ อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (กรมพัฒนาที่ดิน
, 2561) แบ่งพืน้ ที่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ออกเป็ น 10 ประเภท ได้ แก่ พืน้ ที่นา พื ้นที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูก สร้ า ง พื น้ ที่ ล่มุ พื น้ ที่ น า้ พื ช ไร่ ไม้ ผล พื น้ ที่ เบ็ ดเตล็ด สถานที่ เพาะเลี ย้ งสัตว์น า้ เกษตร
ผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม และพืน้ ที่ป่า เมื่อนาข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ที่ดินของสานักงานพัฒนา
ที่ ดิ น จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มาวิ เ ค ราะห์ การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ระหว่ า งปี
พ.ศ.2556 – 2559 ด้ วยโปรแกรม ArcMap v.10.4.1 พบว่า พื น้ ที่ ที่ มากที่ สุด คื อ พื น้ ที่ น าข้ า ว
รองลงมาคื อ พื น้ ที่เบ็ด เตล็ด ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อมูลการสัมภาษณ์ เกษตรกรที่ ระบุว่าจากอดีต
จนถึงปั จจุบัน เกษตรกรนิยมใช้ พื ้นที่ในการทานาและปลูกพืชอื่น ๆ เมื่อมีการขยายตัวของชุมชน
ทาให้ มีพื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ างเพิ่มมากขึ ้น ผู้คนปรับเปลี่ยนพืน้ ที่วา่ งเปล่าไม่ได้ ใช้ ประโยชน์
มาสร้ างบ้ านเรือนเพื่ออยู่อาศัยและทาการเกษตร สาหรับครัวเรื อนที่มีพืน้ ที่น้อย จะจัดสรรพืน้ ที่
เพาะปลูกพืชโดยหมุนเวียนตามรอบการผลิต เช่น เพาะปลูกยาสูบในช่วงฤดูทานาปรัง เพื่อสร้ าง
รายได้ ให้ มากขึ ้น (ภาพประกอบ 9)

ภาพประกอบ 9 การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2556 – 2559
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จากข้ อมูลพบว่าในระยะเวลาช่วง ปี พ.ศ. 2556 ถึ ง พ.ศ. 2559 พื น้ ที่ ป ลูก ไม้ ยื น ต้ น
ปรับเปลี่ยนไปเป็ นพืน้ ที่นาทัง้ หมด (ร้ อยละ 100) ส่วนพืน้ ที่นาเปลี่ยนไปเป็ นพืน้ ที่ ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้ าง (ร้ อยละ 56) และพื น้ ที่ เบ็ ดเตล็ดหรื อพื น้ ที่รกร้ างถูกปรับเปลี่ย นเป็ น พืน้ ที่ ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้ าง (ร้ อยละ 44.84) และพื ้นที่นา (ร้ อยละ 43) (ตาราง 5)
ตาราง 5 การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2556 – 2559
ประเภทพืน้ ที่
1. เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม
2. พื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ าง
พื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ าง
พื ้นที่นา
3. พื ้นที่นา
พื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ าง
พื ้นที่นา
4. พื ้นที่น ้า
พื ้นที่น ้า
5. พื ้นที่เบ็ดเตล็ด
พืชไร่
พื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ าง
พื ้นที่นา
พื ้นที่เบ็ดเตล็ด
6. พื ้นที่ป่าไม้
พื ้นที่ป่าไม้
7. ไม้ ผล
พืชไร่
พื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ าง
พื ้นที่นา

จานวนพืน้ ที่ (ไร่ )
58
58
1,641.351644
1,640.133612
1.218032573
11,152
6,245
4,907
580.1127437
580.1127437
2,802
139
1,256
1,205
202
10
10
93
10
28
19

การเปลี่ยนแปลง (%)
ไม่เปลี่ยนแปลง
0.07
56.00
0
4.96
44.83
43.00
10.75
30.11
20.43
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ประเภทพืน้ ที่
ไม้ ผล
8. ไม้ ยืนต้ น
พื ้นที่นา
9. สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
รวมทัง้ หมด

จานวนพืน้ ที่ (ไร่ )
36
8
8
68
68
16,412.46439

การเปลี่ยนแปลง (%)
100
ไม่เปลี่ยนแปลง
-

4.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
ข้ อมูลผลการตรวจของสถานีตรวจอากาศศรี สาโรง ซึ่งทาการตรวจสารประกอบ
อุตนุ ิยมวิทยาต่าง ๆ แล้ วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตนุ ิยมวิทยาเพื่อรวบรวมและจัดทา
ข้ อมู ล สถิ ติ ใ นคาบ 30 ปี ระบุ ว่ า ลมมรสุ ม ที่ พั ด ประจ าฤดู ก าล 2 ชนิ ด คื อ ลม มรสุ ม
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่งพัด พามวลอากาศเย็ น และแห้ งจากประเทศจีน ปกคลุมประเทศไทย
ในช่วงฤดูหนาว ทาให้ มีอากาศหนาวเย็นและแห้ งทั่วไปกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพา
มวลอากาศ ชื น้ จากทะเลและมหาสมุท รปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนท าให้ มีฝนตกทั่วไป
อุณหภูมิเฉลี่ยทังปี
้ 27.8 องศาเซลเซียส(ศูนย์ภมู ิอากาศสานักพัฒนาอุตนุ ิยมวิทยา, 2560)
1) ฤดูร้อน เริ่ มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็ น
ช่องว่างของฤดูมรสุม อากาศโดยทั่วไปร้ อนอบอ้ าว อุณ หภูมิสงู สุดเฉลี่ย 33.2 องศาเซลเซี ย ส
โดยมีอากาศร้ อนที่สดุ อยู่ในเดือนเมษายน ในปี 2559 ตรวจวัดอุณ หภูมิสงู ที่สดุ ได้ 44.5 องศา
เซลเซียส
2) ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็ นระยะ
ที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งร้ อนและชื ้นพัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้ าสู่ประเทศไทย ฝนเริ่มตก
ชุกประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เป็ นต้ นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สดุ คือเดือนกันยายน
3) ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็ น
ช่วงที่มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทัว่ ไปจะหนาวเย็นและแห้ ง
เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุด คือเดือนมกราคม อุณ หภูมิต่าสุดเฉลี่ย 22.4 องศาเซลเซียส โดยมี
อากาศหนาวที่สดุ อยู่ในเดือนมกราคม ในปี 2517 ตรวจวัดอุณหภูมิต่าที่สดุ ได้ 5.5 องศาเซลเซียส
4) ปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ย มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์น้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้ เคียง
ข้ อ มูลจากศูน ย์ อุท กวิ ท ยาภาคเหนื อตอนล่า ง แสดงปริ ม าณน า้ ฝนเฉลี่ ย รายปี ตัง้ แต่ พ.ศ.
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2509 – 2560 ในลุ่ม น า้ ยม (Y.6) บริ เวณสถานี วัด ปริ ม าณน า้ ฝน อาเภอศรี สัช นาลัย จังหวัด
สุโขทัย ไหลผ่านมายังตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่ามีนา้ ฝนเฉลี่ย 1155.534
มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี ปี 2513 มี ป ริ ม าณน า้ ฝนเฉลี่ ย มากที่ สุด ถึ ง 1931.4 มิ ล ลิ เ มตร และปี 2551
มี ป ริ ม าณน า้ ฝนเฉลี่ ย ต่ า สุ ด 351.9 มิ ล ลิ เมตร(ศูน ย์ อุท กวิ ท ยาภาคเหนื อ ตอนล่า ง, 2561)
(ภาพประกอบ 10)

Y.6 = สถานีวดั ปริมาณน ้าฝน อาเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
ที่มา: ดัดแปลงข้ อมูลจากศูนย์อทุ กวิทยาภาคเหนือตอนล่าง

ภาพประกอบ 10 กราฟแสดงปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปี ในลุม่ น ้ายม (Y.6) ปี 2509 - 2560
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ที่มา: ดัดแปลงข้ อมูลจากศูนย์อทุ กวิทยาภาคเหนือตอนล่าง

ภาพประกอบ 11 ปริมาณน ้าท่าเฉลีย่ รายปี ในลุม่ น ้ายม (Y.6)

ปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยรายปี ในบริเวณเดียวกัน (Y.6) พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยมากที่สดุ ถึง 7049.6 เซนติเมตรต่อวินาที ส่งผลให้
ชุมชนประสบน ้าท่วมหนักที่สดุ ในรอบหลายปี ที่ผา่ นมา (ภาพประกอบ 11)
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ตาบลยางซ้ าย เป็ น พื น้ ที่ น า้ ท่วมมากที่ สุด 8 – 10 ครัง้ ในรอบ 10(กลุ่มวางแผนการ
จัดการที่ดินในพื ้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร, 2556) พบว่า ปริมาณน ้าฝนเริ่มมีในเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกันยายนและสูงที่สดุ ในเดือนสิงหาคม และลดลงในเดือนกันยายน ระยะเวลาดังกล่าว
สัมพันธ์กบั ช่วงทาการเพาะปลูกข้ าวนาปี ของเกษตรกร และเกษตรกรมักประสบปั ญหานา้ ท่วม
เป็ นประจา (ภาพประกอบ 12)

ภาพประกอบ 12 ปริมาณน ้าฝนเฉลีย่ รายเดือน ในลุม่ น ้ายม (Y.6)
ที่มา: ดัดแปลงข้ อมูลจากศูนย์อทุ กวิทยาภาคเหนือตอนล่าง
4.1.3 จานวนประชากร
จากข้ อ มูล พื น้ ฐานระดับ ต าบล (กชช 2 ค) ปี พ.ศ. 2554 - 2561 พบว่า จ านวน
ครัวเรือนประชากรในตาบลยางซ้ าย มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในทุกปี ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อมูลขององค์การ
บริห ารส่วนตาบลยางซ้ าย ในปี 2561 บ้ านบางหว่าน มีจานวนครัวเรื อนมากที่สดุ จานวน 409
ครัวเรือน รองลงมาคือบ้ านหรรษา จานวน 392 ครัวเรือน และบ้ านใหม่บางกระบาน จานวน 355
ครัวเรือน (ภาพประกอบ 13)

ที่มา : ดัดแปลงข้ อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ภาพประกอบ 13 แสดงจานวนประชากร ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

42

43
ข้ อมูลเกษตรกรผู้ป ระสบภัย พิ บัติท างธรรมชาติของสานัก งานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 เกิดภัยพิบตั ิทงหมด
ั้
9 ครัง้ พื ้นที่ตาบลยางซ้ ายได้ รับความ
เสียหาย ทัง้ 12 หมู่บ้าน ครัวเรือนเกษตรกรบ้ านมะขามค่อม หมู่ 9 ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้ รับความเสียหายมากที่สดุ จานวน 132 ครัวเรือน คิดเป็ นร้ อยละ 14.67
จากจานวนการเกิด ภัยพิ บัติทัง้ หมดในตาบลยางซ้ าย(สานัก งานเกษตรจังหวัดสุโขทัย , 2560)
(ภาพประกอบ 14)

ภาพประกอบ 14 จานวนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบตั ิ ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : ดัดแปลงข้ อมูลจากสานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
4.1.4 ประเพณีและวัฒนธรรม
งานประเพณีและงานประจาตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
เดือนเมษายน ประเพณีรดน ้าดาหัวผู้สงู อายุ
เดือนกรกฎาคม ประเพณีแห่เทียนเข้ าพรรษา
เดือนตุลาคม ประเพณีแข่งขันเรือพายและเทศกาลอาหาร
เดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง
เดือนธันวาคม ประเพณีแข่งว่าว
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ชุม ชนยางซ้ ายมี ก ารจัดงานประเพณี แข่งเรื อ 12 พาย ในวัน ออกพรรษาของทุก ปี
ทัง้ 12 หมู่บ้าน ในตาบลยางซ้ ายจะส่ง ตัวแทนคณะเข้ าแข่งขัน พายเรื อ และมีการประกวดกอง
เชี ย ร์ จ านวน 12 เวที ตลอดแนวยาวของลาน า้ ยม เพื่ อสร้ างความสามัคคีให้ กับ คนในชุมชน
เป็ นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของผู้คนบริ เวณแม่นา้ ยม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับแหล่งนา้ มาโดยตลอด
(ภาพประกอบ 15)

ภาพประกอบ 15 ประเพณีแข่งเรือยาว ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
4.2 บริบทพืน้ ที่บ้านมะขามค่ อม
4.2.1 การตัง้ ถิ่นฐาน
จากการสัมภาษณ์ผ้ รู ้ ูด้านพื ้นที่ประกอบกับข้ อมูลประวัติหมูบ่ ้ านขององค์การบริหาร
ส่ว นต าบลยางซ้ าย ถึ งพบว่า บ้ านมะขามค่อ มเป็ นบ้ านเก่ าแก่ สาเหตุที่ ชื่ อ “มะขามค่อม”
เนื่องจากบริเวณแถบนัน้ มีต้นมะขามขนาดใหญ่อยู่เป็ นจานวนมาก ปั จจุบันต้ นมะขามที่เล่ากัน
มาตายไปนานแล้ วเนื่องจากนา้ เซาะและเกิดนา้ ท่วมในฤดูนา้ หลาก ในขณะนัน้ หมู่บ้านยังเป็ น
หมูท่ ี่ 1 ตาบลยางซ้ าย และได้ แยกออกอีกหมูค่ ือ หมูท่ ี่ 9 ตาบลยางซ้ าย ในปี พ.ศ. 2523
ปั จ จุบัน พื น้ ที่ ต าบลยางซ้ ายส่ว นใหญ่ เป็ นพื น้ ที่ เกษตรกรรม และเกิ ด น า้ ท่ ว ม
เป็ น ประจ า เพราะเป็ น ทางน า้ ไหลผ่าน และเป็ น ที่ ราบลุ่มติดกับ แม่น า้ ยมตลอดแนวหมู่บ้ าน
ชาวบ้ านในชุมชนก่อสร้ างบ้ านเรือนกระจุกตัวไปตามถนนในหมู่บ้านเพราะพื ้นที่สงู กว่าพื ้นที่นา
โดยพัฒนาการหมูบ่ ้ านแสดงดังตาราง (ตาราง 6)
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ตาราง 6 ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ.

ลาดับเหตุการณ์

2513

ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยมากที่สดุ 1931.4 มิลลิเมตร

2523

บ้ านมะขามค่อม เดิมเป็ นหมู่ 1 และแยกออกมาก่อตังเป็
้ น หมู่ 9

2528

สร้ างถนนลาดยางสาย 4003 ตัดผ่านหมูบ่ ้ าน

2529

เริ่มมีไฟฟ้าใช้ ในหมู่ 9 บ้ านมะขามค่อม

2535

ก่อสร้ างประตูระบายน ้าบ้ านยางซ้ าย หมูท่ ี่ 5

2541

เริ่มมีน ้าประปาใช้ ในหมู่ 9 บ้ านมะขามค่อม

2549

น ้าท่วมพื ้นที่บ้านเรือน ถนน

2554

ปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยมากที่สดุ 7049.6 เซนติเมตรต่อวินาที

2554

คันดินบริเวณประตูระบายน ้าชารุด น ้าท่วมหมูบ่ ้ านในระดับสูง

2555

ครัวเรือนเกษตรกรบางส่วนเริ่มอพยพออกจากพื ้นที่

2558

สร้ างถนนสาย ค เลี่ยงเมืองด้ านใต้ เชื่อมกับถนนสายกาแพงเพชร

4.2.2 สภาพพืน้ ที่หมู่บ้าน
บ้ านมะขามค่อม หมู่ 9 ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็ น ที่ราบลุ่ม
มีคลองตาทรัพย์ อยู่ท างทิศ ตะวัน ตกของหมู่บ้านใช้ สาหรับท าการเกษตร ร้ อยละ 90 ของพืน้ ที่
ทังหมดในหมู
้
่บ้านเพาะปลูกข้ าว พืน้ ที่บางส่วนปลูกยาสูบเบอร์เล่ย์ ตามโควตาของสถานีใบยา
ที่ทางราชการรับซื ้อหรือขายให้ กบั บริษัทเอกชน และมีพืน้ ที่ทาเกษตรผสมผสาน สถานที่สาคัญ
ได้ แก่ โรงผลิต น า้ ปลา ตัง้ อยู่บ ริ เวณศาลาอเนกประสงค์ป ระจาหมู่บ้ าน ร้ านค้ าจ าหน่ายของ
ภายในชุม ชน 2 ร้ าน และมี บ างครั ว เรื อ นอาศัย อยู่ ที่ น าเพื่ อ ความสะดวกในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันและง่ายต่อการประกอบอาชีพ แสดงดังแผนที่ในมาตราส่วน 1 เซนติเมตรในแผนที่
เท่ากับ 0.5 กิโลเมตรในระยะทางบนพื ้นที่จริง (ภาพประกอบ 16)
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ภาพประกอบ 16 แผนที่เดินเท้ าของชุมชน
4.2.3 ภาพตัดขวางภูมปิ ระเทศ
จากการลงสารวจพืน้ ที่ บ้านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ประกอบกับการวัดระดับความสูงของพื ้นที่โดยใช้ โปรแกรม Google Earth ตังแต่
้ จดุ เริ่มต้ นหมู่ 9
(สะพานข้ ามคลองตาทรัพย์) จนถึงท้ ายหมู่บ้าน (ประตูระบายน ้ายางซ้ ายหมู่ 5) และจากแม่นา้
ยมฝั่งทิศตะวันออกไปสิ ้นสุดที่คลองตาทรัพย์ฝั่งทิศตะวันตก (ภาพประกอบ 17)
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ภาพประกอบ 17 จุดเริ่มต้ นและสิ ้นสุดการทาภาพตัดขวางภูมิประเทศ
จากทิ ศ เหนื อ ลงสู่ทิ ศ ใต้ (ภาพประกอบ 18) สามารถแบ่ งพื น้ ที่ ได้ เป็ น 3 ประเภท
ที่ระดับความสูงต่างกัน จะเห็นได้ ว่าพืน้ ที่แหล่งนา้ ทัง้ จุดเริ่ มต้ นและท้ ายหมู่บ้ านจะมีคนั ดิน กัน้
ที่ ความสูงประมาณ 54 - 55 เมตรจากระดับ น า้ ทะเลปานกลาง ซึ่งสูงกว่าพื น้ ที่ สิ่งปลูก สร้ าง
บ้ านเรื อ น ร้ านค้ า และถนน โดยพื น้ ที่ เกษตรกรรมอยู่ต่ า ที่ สุด ที่ ร ะดับ 50 – 51 เมตรจาก
ระดับ น า้ ทะเลปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาจากลัก ษณะภูมิ ป ระเทศ บริ เ วณบ้ านเรื อ น พื น้ ที่
เกษตรกรรมจะมีลกั ษณะคล้ ายแอ่ง ในช่วงฤดูฝนน ้าหลากที่ไหลมาจากทางภาคเหนือในปริมาณ
มาก ทาให้ น ้าในแม่น ้ายมเอ่อล้ นออกมาท่วมพืน้ ที่อยู่อาศัยและพืน้ ที่เกษตรกรรม หรือกรณีที่คนั
ดิน กัน้ แม่น า้ ยมเกิ ด ช ารุด พังทลาย จะท าให้ น า้ ไหลเข้ าท่ วมพื น้ ที่ ต่าอย่ างรวดเร็ ว เกิ ดความ
เสียหายที่ไม่สามารถรับมือได้
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ภาพประกอบ 18 ภาพตัดขวางภูมิประเทศ (ทิศเหนือไปทิศใต้ )
จากทิ ศตะวัน ออกไปยังทิศตะวันตกในแนวขวาง ระยะทางจากแม่นา้ ยมไปถึงคลอง
ตาทรัพย์ตรงบริ เวณนาข้ าว แสดงให้ เห็นได้ โดยชัดเจนว่า พืน้ ที่เกษตรกรรมอยู่ในระดับต่าที่สดุ
ประมาณ 48 เมตรจากระดับนา้ ทะเลปานกลาง พืน้ ที่สิ่งปลูกสร้ าง ที่อยู่อาศัย โรงผลิตนา้ ปลา
อยู่ในระดับความสูงประมาณ 50 เมตรจากระดับนา้ ทะเลปานกลาง และพืน้ ที่แหล่งนา้ (แม่นา้
ยม) อยู่ในระดับสูงที่สดุ ประมาณ 55 เมตรจากระดับน ้าทะเล (ภาพประกอบ 19)

ภาพประกอบ 19 ภาพตัดขวางภูมิประเทศ (ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก)
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4.3 สภาพครัวเรือนที่ศึกษา
จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรทัง้ 66 ครัวเรื อ น พบว่า เกษตรกร จ านวน 2 ครัวเรื อ น
ย้ ายออกจากพื ้นที่และเลิกทาการเกษตร
กรณีครัวเรื อนของนาง ก. เกิดและเติบโตในหมูบ่ ้ านมะขามค่อม มีที่ดินสาหรับทา
การเกษตรประมาณ 30 ไร่ สมาชิกในครัวเรือน 6 คน จากการบอกเล่าของน้ องสาวนาง ก. ซึ่งใน
ปัจจุบนั ได้ ย้ายไปประกอบอาชีพค้ าขายที่ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากทาการเกษตรแล้ ว
ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็ นประจา รายได้ ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จึงตัดสินใจย้ ายออกไป
และปล่อยที่ดินให้ น้องสาวเช่าทานา และจะไม่ย้ายกลับมาอีกเนื่องจากทามาหากินลาบาก
กรณีครัวเรือนของนาย ข. เดิมเคยแต่งงานและทาการเกษตรในหมูบ่ ้ านโดยเช่าที่ดนิ
ทากิ นเนื่ องจากไม่มีที่ ดิน ถือครองเป็ น ของตนเอง ประสบปั ญ หาภัย ธรรมชาติเป็ น ประจาทุก ปี
ผลผลิตเสียหายทาการเกษตรไม่ค้ มุ ทุน ปั จจุบันหย่าร้ าง จึงเลิกเช่าที่ดินทาการเกษตรและออก
บวชที่วดั ยางซ้ าย
ดังนันจึ
้ งทาการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรเพียง 64 ครัวเรือน
4.3.1 แรงงานในครัวเรือน
การศึกษาเกษตรกรทัง้ 64 ครัวเรื อน พบว่ามีสมาชิกในครัวเรื อนทัง้ หมด 188 คน
อยู่อ าศัย ในหมู่บ้ านมะขามค่อม จ านวน 176 คน เป็ น แรงงานในครัวเรื อ น จ านวน 100 คน
ว่างงานและยังศึก ษาอยู่ จานวน 76 คน อีก 12 คน อยู่อาศัยและรับ จ้ างท างานในต่างจังหวัด
(ตาราง 7)
ตาราง 7 จานวนแรงงานในครัวเรือน
จานวนแรงงาน
(คน)
ไม่มี

จานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
4

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
6.3

1

25

39.1

2

30

46.9

3

5

7.8

รวม

64

100
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4.3.2 อายุ
จากการสัมภาษณ์ ตัวแทนของครัวเรื อนเกษตรกร จ านวน 64 ครัวเรื อน สมาชิ ก
ในครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลักที่ให้ สมั ภาษณ์มีอายุน้อยที่สดุ 27 ปี และมีอายุ
มากที่ สุด 80 ปี ประชากรที่ มี อ ายุร ะหว่าง 27 – 45 ปี จ านวน 19 ราย (ร้ อยละ 29.69) อายุ
ระหว่าง 46 – 60 ปี จานวน 32 ราย (ร้ อยละ 50) และอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 13 ราย (ร้ อยละ
20.31) จะเห็ น ได้ ว่าคนส่ว นใหญ่ ที่ ยังประกอบอาชี พ เกษตรกรรม มี อ ายุใ นช่ว ง 46 – 60 ปี
ได้ เสนอข้ อคิด เห็นว่าต้ องการให้ บุตรหลานเรี ย นหนังสือสูงที่สุดเพื่อในอนาคตจะมีงานประจ า
ที่มนั่ คง ไม่ต้องมาทาการเกษตร (ตาราง 8)
ตาราง 8 ช่วงอายุผ้ ใู ห้ ข้อมูลของครัวเรือนเกษตรกรที่ทาการศึกษา
ช่ วงอายุ (ปี )

จานวนเกษตรกร (คน)

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

27 - 45

19

29.69

46 - 60

32

50

60 ปี ขึ ้นไป
รวม

13
64

20.31
100

4.3.3 การศึกษา
เกษตรกรที่ ใ ห้ สัมภาษณ์ จ บการศึก ษาสูงสุดในระดับ อนุป ริ ญ ญา/ปวส. จ านวน
1 ราย (ร้ อยละ 1.56) จบระดับ ประถมศึก ษามากที่ สุด จ านวน 44 ราย (ร้ อยละ 68.75) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 5 ราย (ร้ อยละ 7.81) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 10 ราย
(ร้ อยละ 15.63) และไม่ทราบวุฒิการศึกษา จานวน 4 ราย (ร้ อยละ 6.25) จะเห็นได้ วา่ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึก ษา จะทาการเกษตรต่อจากรุ่นพ่อแม่ สาหรับ คนที่จ บ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรื อสูงกว่า จะไปทางานในบริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ หรือทาธุรกิจ
ส่วนตัว ไม่สนใจทาการเกษตรต่อจากรุ่นพ่อแม่ (ตาราง 9)
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ตาราง 9 ระดับชันการศึ
้
กษาผู้ให้ ข้อมูลของครัวเรือนเกษตรกรที่ทาการศึกษา
ระดับชัน้

จานวนเกษตรกร (คน)

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

อนุปริญญา/ปวส.

1

1.56

มัธยมศึกษาตอนปลาย

10

15.63

มัธยมศึกษาตอนต้ น

5

7.81

ประถมศึกษา

44

68.75

ไม่ทราบวุฒิการศึกษา
รวม

4
64

6.25
100

4.3.4 ขนาดครัวเรือน
ข้ อมูลจากองค์การบริห ารส่วนตาบลยางซ้ าย ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อมูลที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ ผ้ นู าชุมชนในพื น้ ที่ ศึกษา ระบุว่า บ้ านมะขามค่อม หมู่ 9 ตาบลยางซ้ าย มีครัวเรื อน
ประชากรทัง้ หมด 181 ครัวเรื อน จานวนประชากร รวมทัง้ สิ ้น 564 คน เป็ นผู้สงู อายุ (อายุ 60 ปี
บริบรู ณ์ขึ ้นไป) จานวน 79 คน
ผู้วา่ งงาน จานวน 300 คน เมื่อแบ่งตามจานวนผู้ที่อาศัยอยู่เป็ นประจาในครัวเรือน
พบว่า ครัวเรือนที่อยู่อาศัยเป็ นประจา มีจานวน 137 ครัวเรือน อีก 52 ครัวเรือน ไม่มีผ้ อู ยู่อาศัย
และจากข้ อมูลการศึกษาเกษตรกรทัง้ 64 ครัวเรือน พบว่า จานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จานวน 1 - 2
คนต่อครัวเรื อน มากที่ สดุ จานวน 15 ครัวเรื อน (ร้ อยละ 22.73) จ านวนสมาชิก ที่ อยู่อาศัย อยู่
จานวน 3 – 4 คนต่อครัวเรือน จานวน 14 ครัวเรือน (ร้ อยละ 21.21) และจานวนสมาชิกครัวเรือน
ที่อาศัยอยู่จานวน 5 - 6 คนต่อครัวเรือน จานวน 3 ครัวเรือน (ร้ อยละ 4.55) (ตาราง 10) และพบ
ข้ อสังเกตว่า ครัวเรื อนที่ไม่มีผ้ อู ยู่อาศัยเกิดจากเกษตรกรจะออกไปรับจ้ างในต่างจังหวัดหรื อใน
เมือ งใหญ่ กลับ มาอยู่ที่ บ้ านเฉพาะช่วงเพาะปลูก และเก็ บ เกี่ ย ว หรื อ เกษตรกรย้ ายออกไป
ประกอบอาชี พและอยู่อาศัยในต่างจังหวัด ปล่อยที่ดิ นให้ คนในพื น้ ที่ เช่าสาหรับ ทาการเกษตร
สาหรับ ครัวเรื อนที่ มีผ้ อู าศัย จานวน 1 – 2 คนต่อครัวเรื อนที่ มีมากที่ สดุ เกิ ดจากเกษตรกรแยก
ทะเบียนบ้ านเพื่อต้ องการขอขึ ้นทะเบียนเกษตรกร รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
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ดังเช่น กรณี ครัวเรื อนของ นาง ค. สมาชิกในครัวเรื อนประกอบด้ วยสามี ลูกสาว
และลูกเขย แต่มีการแยกทะเบียนบ้ านเพื่อขอขึ ้นทะเบียนเกษตรกร พร้ อมกับพืน้ ที่เพาะปลูกคน
ละโฉนด รวมทัง้ สิ ้น 4 แปลง นับเป็ น 4 ครัวเรื อน เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานรัฐ
หากพื น้ ที่ ก ารเกษตรประสบภัย พิ บัติ เสี ย หาย เนื่ องจากตามหลัก เกณฑ์ ก ารช่ วยเหลื อของ
หน่วยงานรัฐมีเงื่อนไขว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติด้านพืช รวมพื ้นที่ทงหมด
ั้
ไม่เกิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน ทาให้ เกษตรกรบางส่วนที่มีที่ดินมากกว่า 30 ไร่ แยกทะเบียนบ้ านเพื่อ
ใช้ สาหรับขึ ้นทะเบียนเกษตรกรและรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานรัฐ
ตาราง 10 ขนาดของครัวเรือนเกษตรกร
จานวนสมาชิกที่อาศัย
อยู่ในบ้ าน (คน)

จานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

1

15

22.73

2

15

22.73

3

14

21.21

4

14

21.21

5

3

4.55

6
รวม

3
64

4.55
100

4.3.5 การถือครองที่ดิน
จากการสัมภาษณ์ครัวเรื อนเกษตรกร 64 ครัวเรื อน แบ่งลักษณะการถือครองที่ดิน
ของเกษตรกรออกได้ 7 กรณี คือ กรณีที่ 1 เกษตรกรมีที่ดินทากินเป็ นของตนเองไม่เช่าที่ดินทากิน
จานวน 26 ครัวเรื อน พื ้นที่ถือครองเฉลี่ย 10.49 ไร่ต่อครัวเรือน กรณีที่ 2 เกษตรกรมีที่ดินทากิน
เป็ นของตนเองและเช่าที่ดินสาหรับทานา จานวน 16 ครัวเรือน พืน้ ที่ถือครองเฉลี่ย 15.19 ไร่ต่อ
ครัวเรือน พื ้นที่เช่าเฉลี่ย 12.13 ไร่ตอ่ ครัวเรือน กรณีที่ 3 เกษตรกรมีที่ดินทากินเป็นของตนเองและ
เช่าที่ ดิน สาหรับท ายาสูบ จ านวน 1 ครัวเรื อน พื น้ ที่ ถือ ครองเฉลี่ย 14 ไร่ต่อครัวเรื อน พื น้ ที่เช่า
เฉลี่ย 12 ไร่ต่อครัวเรือน กรณีที่ 4 เกษตรกรมีที่ดินเป็ นของตนเองและเช่าที่ดินสาหรับทานาและ
ยาสูบ จานวน 1 ครัวเรือน พืน้ ที่ถือครองเฉลี่ย 5 ไร่ตอ่ ครัวเรือน พืน้ ที่เช่าเฉลี่ย 13 ไร่ตอ่ ครัวเรือน
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กรณีที่ 5 เกษตรกรไม่มีที่ดินทากินเป็ นของตนเองและเช่าที่ดินสาหรับทานา จานวน 14 ครัวเรือน
พืน้ ที่เช่าเฉลี่ย 13.79 ไร่ต่อครัวเรื อน กรณี ที่ 6 เกษตรกรไม่มีที่ดินทากิน เป็ นของตนเองและเช่า
ที่ดินสาหรับทานาและยาสูบ จานวน 2 ครัวเรือน พื ้นที่เช่าเฉลี่ย 26 ไร่ต่อครัวเรือน และกรณีที่ 7
เกษตรกรเลิกทาการเกษตร เนื่องจากยกที่ดินให้ ลกู หลานทังหมด
้
มีปัญหาสุขภาพ และไม่มีที่ดิน
ทากิ น เป็ น ของตนเอง เกษตรกรที่ ต้องเช่าที่ดินสาหรับ การเพาะปลูกพื ช ต้ องเช่าในราคาไร่ละ
1,000 บาทต่ อ รอบการผลิ ต และมี ข้ อสังเกตคื อ ชนิ ด พื ช ที่ เ กษตรกรท าการเพาะปลูก จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้ อมและความพร้ อมของครัวเรื อนเกษตรกร
ในแต่ละรอบการผลิต (ตาราง 11)
ตาราง 11 การถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกร
การถือครองที่ดินของเกษตรกร
ลักษณะการถือครอง

1. ที่ดินตนเอง ไม่เช่าที่ดิน

จานวน
ที่ดินของตนเอง (ไร่ )
เกษตรกร
นา
ไร่
สวน
(ครัวเรือน)
26
256.76 13.00 3.00

เช่ าที่ดิน (ไร่ )
นา

ยาสูบ

-

-

2. ที่ดินตนเอง เช่าทานา

16

232

6

5

194

-

3. ที่ดินตนเอง เช่าทายาสูบ

1

14

-

-

-

12

4. ที่ดินตนเอง เช่าทานา/ยาสูบ

1

5

-

-

3

10

5. ไม่มีที่ดิน เช่าทานา

14

-

-

-

193

-

6. ไม่มีที่ดิน เช่าทานา/ยาสูบ

2

-

-

-

37

15

7. เลิกทาการเกษตร
รวมทัง้ หมด

4
64

507.76

19.00

8.00

427.00 37.00

4.3.6 การประกอบอาชีพ
4.3.6.1 อาชีพหลัก
จากการสัมภาษณ์ ครัวเรื อนเกษตรกรทัง้ 64 ครัวเรื อน พบว่า อาชี พหลัก ของ
ครัวเรือนเกษตรกรบ้ านมะขามค่อม คือ อาชีพเกษตรกรรม จานวน 59 ครัวเรื อน (ร้ อยละ 92.18)
อาชีพรับราชการ จานวน 1 ครัวเรือน (ร้ อยละ 1.56 ) และไม่ได้ ประกอบอาชีพ เลิกทาการเกษตร

54
จานวน 4 ครัวเรื อน (ร้ อยละ 6.26) พื ชเศรษฐกิ จหลักๆ ที่ นิย มเพาะปลูก ได้ แก่ ข้ าวและยาสูบ
ชุมชนมะขามค่อมมีการเพาะปลูกข้ าว 2 รอบต่อปี หากมีน ้าเพียงพอจะปลูกข้ าว 3 รอบต่อปี คือ
1) นาปี เริ่ มปลูก เดื อนพฤษภาคม เก็ บ เกี่ ย วเดือนสิ งหาคม การท านาปี
มีความเสี่ยงต่อการไม่ได้ ผลผลิตเนื่องจากการเกิดน ้าท่วมมากที่สดุ เกษตรกรจานวน 2 ครัวเรือน
จะไม่ท าการเพาะปลูกข้ าวและให้ เช่าที่ดินในการทานาในช่วงนี ้ เกษตรกรที่ทานามีจานวน 56
ครัวเรือน คิดเป็ นร้ อยละ 87.5 ของครัวเรือนที่ศกึ ษา
2) นาปรังครัง้ ที่ 1 เริ่ มปลูกเดือนพฤศจิกายน เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์
การทานาปรังได้ ผลผลิตตามปกติ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดนา้ ท่วม เกษตรกรนิยมเพาะปลูกข้ าวช่วงนี ้
มากที่สดุ (ร้ อยละ 93)
3) นาเปิ ง (นาปรังครัง้ ที่ 2) จะเริ่มทาต่อจากการทานาปรังโดนการย่าตอซัง
ข้ าว หว่านปุ๋ ย การทานาเปิ งจะทาได้ เฉพาะพื ้นที่ที่มีน ้าเพียงพอเท่านัน้ และไม่ต้องลงทุนซื ้อเมล็ด
พันธุ์ข้าว บ้ านมะขามค่อมมีเกษตรกรทานาเปิ งจานวน 10 ครัวเรือน
4) ยาสูบ เพาะปลูกในช่วงเดียวกันกับการทานาปรังครัง้ ที่ 1 เริ่มปลูกเดือน
พฤศจิ กายน เก็บ เกี่ย วเดือนกุมภาพัน ธ์ พัน ธุ์ที่ นิ ยมปลูกคือพัน ธุ์เบอร์ เล่ย์ เกษตรกรจานวน 7
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 10.94 ของครัวเรื อนที่ ศึกษา เลือกปลูก ยาสูบทดแทนการปลูกข้ าวนา
ปรังเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า (ภาพประกอบ 20)

ภาพประกอบ 20 แปลงปลูกยาสูบ
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อย่ างไรก็ ต ามกรณี ก ารท านาปรัง รอบแรก และการปลูก ยาสูบ เกษตรกรสามารถ
ปรับเปลี่ยนการผลิตได้ ในแต่ละรอบปี เนื่องจากการปลูกยาสูบต้ องใช้ สารเคมีจานวนมากและ
ใช้ ตลอดระยะการผลิต ทาให้ ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร ดังเช่น กรณี ครัวเรื อน นางสาว ส.
สลับ ปลูก ข้ าวนาปรังเมื่อ ต้ องการลดการใช้ สารเคมี และสลับ ปลูก ยาสูบ เมื่ อต้ องการรายได้
ที่มากกว่า
4.3.6.2 อาชีพเสริม
อาชี พ เสริ มของครัวเรื อ นเกษตรกรบ้ านมะขามค่อม คือ รับ จ้ าง จ านวน 17
ครั ว เรื อ น (ร้ อยละ 26.56) ประมง จ านวน 9 ครัว เรื อ น (ร้ อยละ 14.06) ค้ า ขาย จ านวน 6
ครัวเรื อน (ร้ อยละ 9.38) และปศุสตั ว์ จานวน 1 ครัวเรื อน (ร้ อยละ 1.56) ด้ วยความพร้ อมของ
พื ้นที่มีแม่น ้ายมไหลผ่านหมู่บ้าน ทาให้ ครัวเรือนเกษตรกรประกอบอาชีพหารายได้ เสริ มโดยการ
หาปลา ช่วงฤดูฝนจะมีน ้าไหลหลากมาจากต้ นนา้ เจ้ าหน้ าที่จะเปิ ดประตูระบายนา้ ยางซ้ ายเพื่อ
ป้องกัน นา้ ในแม่นา้ ยมเอ่อล้ น ออกมานอกตลิ่ง ช่วงเวลานีช้ าวบ้ านในชุมชนจะออกมาหาปลา
บริ เวณนี จ้ านวนมาก สร้ างรายได้ ป ระมาณวัน ละ 1,000 บาทต่อคน นอกจากนัน้ ชาวบ้ านยัง
สามารถจับปลาตามแม่น ้าลาคลองมาจาหน่ายเป็ นรายได้ เพิ่มอีกทางหนึ่ง และในช่วงเกิดภัยแล้ ง
แม่นา้ แห้ งขอดเกษตรกรก็สามารถหาปลาได้ แต่จะมีปริ มาณที่น้อยกว่าในช่วงฤดูน า้ หลาก แม้
รายได้ จากอาชีพเสริมจะมากกว่ารายได้ หลักจากการทาการเกษตร แต่การประกอบอาชีพเสริมนี ้
ก็สามารถทาได้ แค่เพียงบางช่วงเวลาเท่านัน้ ทาให้ เกษตรกรยังคงไม่ละทิ ้งการทานาเนื่องจากเป็ น
อาชีพที่ทามาตังแต่
้ บรรพบุรุษ เป็ นรายได้ หลักที่มนั่ คง (ภาพประกอบ 21)
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ภาพประกอบ 21 การหาปลาในช่วงฤดูน ้าหลาก
เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ดดั แปลงอุปกรณ์ในการจับปลาเพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่
และชนิดของปลา เรียกชื่อตามภาษาถิ่น แบ่งตามช่วงเวลาการใช้ งานออกเป็ นดังนี ้ (ตาราง 12)
1) อุปกรณ์หาปลาในอดีต ได้ แก่ สระโอ อีโหง กรบ ส้ อม สุม่
2) อุปกรณ์หาปลาในปั จจุบัน ได้ แก่ ช้ อน กระเตง เบ็ด เฝื อก แห ลอบ อีจ้ ู โพงพาง
กระแสไฟฟ้า
จะเห็นได้ วา่ อุปกรณ์หาปลาในอดีตเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้ าน ทาจากวัสดุที่มีอยู่
ในท้ องถิ่น ลักษณะการใช้ งานสามารถจับปลาได้ ทีละน้ อย พกพาไม่สะดวก นิยมใช้ ในแหล่งนา้
นิ่งซึ่งเป็ นแหล่งน ้าปิ ด แต่ในปั จจุบนั เกิดปรากฏการณ์ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ลักษณะแหล่งน ้าที่
ใช้ ในการหาปลาเป็ นนา้ ไหลเชี่ยวหรือเป็ นแหล่งน ้าท่วม ทาให้ อปุ กรณ์หาปลาในปั จจุบนั มีความ
ทันสมัยมากขึ ้น เหมาะกับการใช้ งานตามลักษณะพื ้นที่ และพบข้ อสังเกตคือ เกษตรกรใช้ อปุ กรณ์
หาปลาบางชนิดที่ผิดกฎหมาย ได้ แก่
โพงพาง ข้ อดี คือ สามารถจับปลาได้ จานวนมาก แต่มีข้อเสีย คือ ใช้ ดกั จับสัตว์น ้าที่มา
ตามกระแสนา้ ทุกชนิด และขนาดของสัตว์นา้ ที่จับได้ ขึ ้นอยู่กับความถี่ของถุงอวน สัตว์นา้ ขนาด
เล็กตายนาไปสูก่ ารลดลงของจานวนประชากรสิ่งมีชีวิตในน ้า
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ไฟฟ้าช็อตปลาหรือกระแสไฟฟ้า ข้ อดี จับสัตว์น ้าได้ ทกุ ชนิด ทุกขนาด และไม่ต้องลงแรง
มาก แต่มีข้อเสีย คือ ทาให้ สตั ว์นา้ ทุกชนิ ด ทุกขนาดที่อยู่บริ เวณนัน้ ตาย และเป็ น อันตรายต่อ
ผู้ใช้ งาน
ตาราง 12 อุปกรณ์ที่ใช้ ในการหาปลา
ชื่อเรียกภาษาถิ่น
สระโอ

ภาพประกอบ

ในอดีต
/

อีโหง

/

กรบ

/

ส้ อม

/

สุม่

/

ในปั จจุบัน

ช้ อน

/

กระเตง

/

เบ็ด

/

เฝื อก

/

58
ชื่อเรียกภาษาถิ่น
แห

ภาพประกอบ

ในอดีต

ในปั จจุบัน
/

ลอบ

/

อีจ้ ู

/

โพงพาง

/

ไฟฟ้า

/

4.3.7 สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน
4.3.7.1 รายรับ
จากการสัมภาษณ์ เกษตรกร 64 ครัวเรื อน พบว่า ครัวเรื อนเกษตรกรมีรายรับ
เฉลี่ย 37,695.03 บาทต่อครัวเรื อน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 41,069.47 บาทต่อครัวเรื อน คิดเป็ น
สัดส่วนรายได้ คงเหลือ -3,374.44 บาทต่อครัวเรือน อย่างไรก็ตามแม้ สดั ส่วนรายได้ คงเหลือจะติด
ลบแต่ค รัวเรื อนเกษตรกรยังคงมีรายได้ จากการให้ ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ เช่น
ค่าเก็บเกี่ยว ค่าช่วยเหลือเยียวยากรณีเกิดภัยพิบตั ิ เป็ นต้ น กลุม่ อาชีพที่มีสดั ส่วนรายได้ คงเหลือ
ต่ อ ครั ว เรื อ นมากที่ สุด คื อ ท านาเป็ นอาชี พ หลัก และการท ายาสูบ หลัง การท านา เฉลี่ ย
192,401.33 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ จ านวนพื น้ ที่ใ นการทาการเกษตรของแต่ละ
ครัวเรือน
4.3.7.2 รายจ่าย
รายจ่ายเฉลี่ย ต่อปี ของครัวเรื อนเกษตรกร จ าแนกตามประเภทอาชี พ และ
กิจกรรมทางการเกษตรทังสิ
้ ้นจานวน 16 ประเภท พบว่า อาชีพอื่นๆ/ทานา มีรายจ่ายสูงที่สดุ อยู่ที่
366,000 บาทต่ อ ปี รองลงมา ท ายาสูบ /ท านา 351,533.33 บาทต่ อ ปี และท านา/เกษตร
ผสมผสาน 295,150 บาทต่อปี ส่วนอาชี พที่ มีรายจ่ายน้ อยที่ สุดคือ เกษตรผสมผสาน 30,000
บาทต่อปี รองลงมาคือ ทานา/อื่นๆ 69,744 บาทต่อปี และทานา 73,684 บาทต่อปี
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อย่างไรก็ตามเมื่อเอาสัดส่วนรายได้ ลบด้ วยรายจ่ายแล้ ว พบว่า ทานา/ยาสูบ มี
สัดส่วนสุทธิสงู สุด 192,401.33 บาท รองลงมา ทานาและยาสูบ/ประมง 67,590 บาท ทังนี
้ ้แสดง
ได้ ดงั ตาราง (ตาราง 13)
ตาราง 13 สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร
ประเภท
การประกอบอาชีพ

เกษตรกร รายรั บเฉลี่ย
รายจ่ ายเฉลี่ย สัดส่ วนคงเหลือ
(ครั วเรื อน) (บาท/ครั วเรื อน) (บาท/ครั วเรื อน)
(บาท)

ทานา

15

55,400.00

73,684.00

-18,284.00

ทานา/ยาสูบ

3

359,253.33

166,852.00

192,401.33

ทานา/เกษตรผสมผสาน

2

60,340.00

295,150.00

-234,810.00

ทานา/ประมง

4

193,850.00

156,650.00

37,200.00

ทานา/ปศุสตั ว์

1

53,600.00

88,000.00

-34,400.00

ทานา/รับจ้ าง

12

130,801.67

142,894.17

-12,092.50

ทานา/อื่นๆ

5

66,390.00

69,744.00

-3,354.00

เกษตรผสมผสาน/รับจ้ าง

1

95,000.00

116,400.00

-21,400.00

เกษตรผสมผสาน

1

40,000.00

30,000.00

10,000.00

ทานา ยาสูบ/เกษตรผสมผสาน

2

250,500.00

230,782.50

19,717.50

ทานาและยาสูบ/รับจ้ าง

4

132,460.00

105,675.00

26,785.00

ทานาและยาสูบ/ประมง

4

190,010.00

122,420.00

67,590.00

ทานาและยาสูบ/อื่นๆ

1

236,000.00

254,400.00

-18,400.00

ยาสูบ/ทานา

3

136,266.67

351,533.33

-215,266.67

ยาสูบ/ประมง

1

170,000.00

140,400.00

29,600.00

อื่นๆ/ทานา

1

318,000.00

366,000.00

-48,000.00

เลิกทาการเกษตร

4

-

-

-

รวม
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2,487,872

2,710,585

-222,713

37,695.03

41,069.47

-3,374.44

ค่ าเฉลี่ย
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4.4 มุมมองภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มุมมองภัยพิบตั ิทางธรรมชาติของเกษตรกร จาแนกเป็ น 3 ประเภท คือ น ้าท่วม ภัยแล้ ง
และพายุ
4.4.1 นา้ ท่ วม
บ้ านมะขามค่อม ประสบภัยน ้าท่วมเป็ นประจาในทุกปี เกิดจากหลายสาเหตุ ได้ แก่
ปริมาณสะสมของน ้าจานวนมากที่ไหลมาจากทางด้ านทิศเหนือของประเทศไทยต้ นน ้าแม่นา้ ยม
ไหลจากที่สงู ไปสูท่ ี่ราบลุม่ เมื่อปริมาณน ้ามากเกินไปทาให้ น ้าไหลเอ่อเข้ าท่วมบ้ านเรือนและพื ้นที่
การเกษตรในแนวราบ ได้ รับความเสียหายเป็ นวงกว้ าง และด้ วยพื ้นที่บ้านมะขามค่อมมีแม่น ้ายม
ไหลผ่ า นตลอดแนวหมู่บ้ าน บริ เ วณริ ม แม่ น า้ มี ค วามสูงมากกว่า พื น้ ที่ ชุ ม ชน การเกษตร
และสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ เมื่อคันดินพังทลายทาให้ นา้ ไหลทะลักเข้ าท่วมหมูบ่ ้ านด้ วยความรวดเร็ว
การเกิดนา้ ท่วมระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 80 วัน เริ่ มตังแต่
้ เดือนกรกฎาคมในบางปี ยาวนานถึง
เดื อ นพฤศจิ ก ายน และในเดื อ นสิ ง หาคมถึ ง เดื อ นกั น ยายนของทุ ก ปี น า้ จะท่ ว มแน่ น อน
โดยช่วงเวลาปี 2556 – 2560 ที่ ผ่านมา พบว่ามีพืน้ ที่ ก ารเกษตรเสีย หายจากน า้ ท่วม ทัง้ หมด
1,681.75 ไร่ เกษตรกรบ้ านมะขามค่อมได้ รับผลกระทบ จานวน 76 ครัวเรื อน ในปี พ.ศ. 2559
มีจานวนมากที่สดุ 54 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 80 – 100%
4.4.2 ภัยแล้ ง
ภาวะแล้ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฝนตกน้ อยปริ มาณนา้ สะสม
ไม่เพียงพอ แม่นา้ ยมแห้ งขอดเป็ นตอนๆ ตลอดลานา้ สาเหตุในการเกิดภัยแล้ งมีหลายประการ
คือ ไม่มีที่กกั เก็บน ้าอย่างถาวรทาให้ ไม่สามารถกักเก็บน ้าในช่วงฤดูนา้ หลากไว้ ใช้ ได้ ฝนตกน้ อย
ส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรซึ่งไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ เนื่องจากขาดแคลนนา้ การเกิดภัยแล้ ง
ระยะเวลาเฉลี่ย 66 วัน เริ่มตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม และในเดือนมีนาคมถึ ง
เดือนเมษายนของทุกปี ปริ มาณน ้าจะอยู่ในสภาวะการขาดแคลนน ้าของพืช อุณหภูมิสงู และร้ อน
ระอุสง่ ผลให้ พืชยืนต้ นตาย แหล่งนา้ แห้ งขอด ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ปี 2557 และ ปี 2558
เกิดภัยแล้ ง จานวน 2 ครัง้ มีพื ้นที่การเกษตรเสียหาย ทัง้ หมด 319.75 ไร่ เกษตรกรบ้ านมะขาม
ค่อมได้ รับผลกระทบ จานวน 20 ครัวเรือน และไม่สามารถทาการเกษตรได้
4.4.3 พายุ
ผลกระทบจากการเกิ ดพายุโซนร้ อน มีความรุนแรงและขยายวงกว้ างมากกว่าภัย
พิบตั ิอย่างอื่นที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่บ้านมะขามค่อม นอกจากอาคารบ้ านเรือนเสียหาย ยังมีผลกระทบ
โดยตรงต่อเกษตรกรที่เพาะปลูกยาสูบ ซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญและสร้ างรายได้ ให้ เกษตรกร
จานวนมาก ในช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมา เกิ ดพายุโซนร้ อนที่ บ้านมะขามค่อม รวมถึ งพืน้ ที่อื่น ๆ
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ในตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยได้ รับผลกระทบ 3 ครัง้ ได้ แก่ พายุราอี พายุตาลัส
และเซิ น กา และพายุท กซูรี พื น้ ที่ เสีย หาย ทัง้ หมด 2,409 ไร่ เกษตรกรบ้ านมะขามค่อมได้ รับ
ผลกระทบ จานวน 36 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายโดยสิ ้นเชิง (ภาพประกอบ 22)

ภาพประกอบ 22 กราฟแสดงจานวนผู้ประสบภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
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4.4.4 รูปแบบการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ข้ อมูลการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพืน้ ที่ตาบลยางซ้ าย พบว่า ระยะเวลา 5 ปี
(2556-2560) เกิดนา้ ท่วมเฉลี่ย 4 ครัง้ ต่อ 5 ปี เกิดภัยแล้ งเฉลี่ย 2 ครัง้ ต่อ 5 ปี และเกิดพายุเฉลี่ย
3 ครัง้ ต่อ 5 ปี โดยระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติขึ ้นอยู่กับ องค์ประกอบต่างๆ ได้ แก่ สภาพอากาศ
ความรุนแรงของภัยพิบัติ รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ วา่ จะเกิดขึ ้นหรือไม่ในปี นนั ้
(ตาราง 14)
ตาราง 14 การเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (2556 – 2560)
ความถี่ในการเกิดภัยพิบตั ิ

นา้ ท่ วม
4 ครัง้ ต่อ 5 ปี

ภัยแล้ ง
2 ครัง้ ต่อ 5 ปี

พายุ
3 ครัง้ ต่อ 5 ปี

ระยะเวลาการเกิดภัยพิบตั ิ

เฉลี่ย 80 วัน

เฉลี่ย 66 วัน

-

ช่วงที่เกิดภัยพิบตั ิแน่นอน

ส.ค.- ก.ย.

มี.ค.-เม.ย.

ไม่สามารถคาดการณ์ได้

พื ้นที่เสียหาย

1,681.75 ไร่

319.75 ไร่

2,409 ไร่

ครัวเรือนที่ประสบภัยพิบตั ิ

76 ครัวเรือน

20 ครัวเรือน

36 ครัวเรือน

รับจ้ าง/หาปลา
เสียหาย 80-100%

รับจ้ าง
เพาะปลูกไม่ได้

รับจ้ าง
เสียหาย 100%

การประกอบอาชีพ
ผลผลิตทางการเกษตร

4.4.5 ช่ วงเวลาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติของบ้ านมะขามค่ อม
ฝนเริ่ มตกปริ มาณน า้ ฝนสะสมตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม น า้ ที่ ไหลมาจากต้ น นา้ มา
รวมตัวกันส่งผลให้ นา้ เริ่มท่วมตังแต่
้ เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ในเดือนสิงหาคมจะมี
ปริมาณนา้ มากที่สดุ ในช่วงฤดูร้อน ฝนเริ่มทิ ้งช่วงปริ มาณน ้าที่มากในฤดูฝนถูกผันออกจากพื ้นที่
เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กับประชาชน ไม่มีที่กักเก็บนา้ ส่งผลให้ ปริ มาณนา้ เริ่ มลดลงและ
เกิดภัยแล้ งเริ่ มตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมและในเดือนเมษายนจะมีป ริ มาณน า้
น้ อยที่สดุ (ภาพประกอบ 23)
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ภาพประกอบ 23 ช่วงระยะเวลาการเกิดภัยพิบตั ิ
4.4.6 การปรับตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ช่วงเวลาปกติเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ ทาการเกษตรเป็ นหลัก เมื่อว่างเว้ นจากช่วง
เพาะปลูกหรือช่วงเก็บเกี่ยวจะออกไปรับจ้ างในเมืองหรื อต่างจังหวัดเพื่อหารายได้ เพิ่ม พื ้นที่บ้าน
มะขามค่อมเป็ นพื ้นที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติซ ้าทัง้ น ้าท่วม ภัยแล้ ง พายุ (ภาพประกอบ 24)

ภาพประกอบ 24 น ้าท่วมและภัยแล้ ง
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ปรากฏการณ์ เหล่านี ส้ ่งผลกระทบต่อ การด าเนิ น ชี วิ ตและการประกอบอาชี พ ของ
เกษตรกร และเป็ นสิ่งที่ชมุ ชนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้ อยู่
ร่วมกับการเกิดภัยพิบตั ิซ ้าซากได้ โดยมีวิธีการดังนี ้
1) นา้ ท่วม พื น้ ที่ ก ารเกษตรเสีย หายแต่เกษตรกรเรี ย นรู้และมีวิธีก ารปรับ ตัว คือ
เกษตรกรจานวน 36 ครัวเรือน ออกไปรับจ้ างในตัวเมือง รายได้ เฉลี่ย 300 บาทต่อวัน เกษตรกร
จานวน 26 ครัวเรือน หาปลา เป็ นอาชีพเสริมเพื่อสร้ างรายได้ ทดแทนการเกษตร รายได้ เฉลี่ย 300
– 1,000 บาทต่อวัน และเกษตรกรจานวน 1 ครัวเรือน แปรรูปปลาที่หาได้ ในท้ องถิ่นเป็ นปลาร้ า
จาหน่ายให้ กบั คนในชุมชนและจังหวัดข้ างเคียง รายได้ เฉลี่ย 200 บาทต่อวัน เป็ นวิธีการปรับตัว
ของเกษตรกรที่เกิดขึ ้นในขณะเกิดน ้าท่วม
2) ภัยแล้ ง เมื่อเกิดภัยแล้ งขึ ้นในพืน้ ที่ ส่งผลกระทบและสร้ างความเดือดร้ อนให้ กับ
เกษตรกรเป็ นจานวนมาก ทังการด
้
าเนินชีวิต ขาดแคลนนา้ สาหรับอุปโภค บริโภค และยังส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพ เกษตรกรจึงมีวิธีการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น คือ
เกษตรกร จ านวน 47 ครัวเรื อน ปลูก ดอกอัญ ชัน เนื่ องจากเป็ นพื ช ที่ ใช้ น า้ น้ อย ดูแลง่าย และ
สามารถเพาะปลูก ได้ ต ลอดทัง้ ปี ราคาดอกอัญ ชัน แห้ งค่อนข้ างสูง เฉลี่ย 100 – 150 บาทต่อ
กิโลกรัม รายได้ เฉลี่ย 250 บาทต่อวัน เกษตรกร จ านวน 17 ครัวเรื อน ออกไปรับ จ้ าง เป็ น การ
สร้ างรายได้ เพิ่มให้ กบั ครัวเรือน รายได้ เฉลี่ย 300 บาทต่อวัน และเกษตรกรจานวน 1 ครัวเรือน ทา
ขนมและเบเกอรี่ ส่งขายให้ กับ ร้ านค้ าในเมือง รายได้ เฉลี่ย 150 บาทต่อวัน วิธีการปรับตัวของ
เกษตรกรแตกต่างไปตามความถนัดและความพร้ อมของครัวเรือน
3) พายุ เป็ นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ว่าจะเกิดขึ ้นขณะใด และสร้ าง
ความเสียหายให้ กบั ผลผลิตการเกษตรอย่างรุนแรง เกษตรกรรับฟั งข่าวสารการประชาสัมพันธ์
แจ้ งเตื อนของหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ องในพื น้ ที่ เตรี ย มความพร้ อมในการรับ มือเพื่ อให้ เกิ ดความ
เดือดร้ อนน้ อยที่สดุ เช่น การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สามารถจาหน่ายได้ แล้ วก่อนช่วงเวลาเกิดภัยพิบตั ิ
การขึ ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อประสบภัยพิบตั ิ (ตาราง 15)
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ตาราง 15 การรับมือขณะเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ภัยพิบัติ
นา้ ท่ วมซา้ ซาก

ภัยแลงซา้ ซาก

พายุ (บางครัง้ )

แนวทางรับมือ/แก้ ไข
ประกอบอาชีพเสริม
ขึ ้นทะเบียนเกษตรกร
ย้ ายออกไปอยู่ที่อื่น
ประกอบอาชีพเสริม
ขึ ้นทะเบียนเกษตรกร
ปลูกพืชใช้ น ้าน้ อย
ติดตามสถานการณ์
วางแผนเก็บเกี่ยว
ขึ ้นทะเบียนเกษตรกร

อาชีพ
เสริม
รับจ้ าง
หาปลา
ทาปลาร้ า
รับจ้ าง
ทาขนม
อัญชัน
-

จานวน
ครัวเรือน
36
26
1
17
1
47
-

รายได้ เฉลี่ย
(บาทต่ อวัน)
300
300 - 1,000
200
300
150
250
-

เกษตรกรที่ สามารถปรับ ตัวต่อภัย พิ บัติที่ เกิ ดขึน้ จะวางแผนในการเพาะปลูก พื ช ให้
สอดคล้ องกับช่วงเวลาการเกิดภัยพิบตั ิในปี ที่ผา่ นมา เพื่อลดความเสี่ยงในการประสบภัยพิบตั ิให้
น้ อยที่สดุ ครัวเรือนที่ไม่สามารถดาเนินชีวิตในเหตุการณ์ภยั พิบตั ิที่เกิดขึ ้นจะปรับตัวโดยการย้ าย
ที่อยู่อาศัย ปรับเปลี่ยนอาชีพ เลิกทาการเกษตร (ภาพประกอบ 25)

ภาพประกอบ 25 แผนผังการปรับตัวในการดาเนินชีวิตของเกษตรกรภายใต้การเกิดภัยพิบตั ิ
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4.4.7 ขีดความสามารถในการดาเนินชีวติ ของเกษตรกรขณะเกิดภัยพิบัติ
บ้ านมะขามค่อมเป็ นพืน้ ที่อดุ มสมบูรณ์ ทัง้ ทรัพยากรดิน น ้า ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเกษตรกรในพื ้นที่มีองค์ความรู้ในการเพาะปลูกพืช ผู้นาชุมชนมีความเข้ มแข็งและผลักดัน
ให้ เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม สร้ างรายได้ หลักให้ กับครอบครัวและสามารถสร้ างรายได้ จากอาชีพ
เสริมในขณะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีสถาบันการเงิน (ธ.ก.ส.) ที่มีความมัน่ คง เกษตรกร
สามารถกู้ยืมเงิ นเพื่อนามาใช้ ประกอบอาชีพ เช่น การซือ้ เมล็ดพันธุ์ สารเคมี และการผ่อนซื อ้
เครื่ องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถเกี่ยวข้ าว รถไถ ฯลฯ เพื่อนามารับจ้ างเพิ่มรายได้ ทัง้ นีเ้ มื่อ
เกิดภัยพิบัติ ผลผลิตของเกษตรกรเสียหาย สามารถทาเรื่องพักชาระหนี ้ได้ โดยจ่ายดอกเบี ้ยในปี
นันก่
้ อน ส่วนเงินต้ นเริ่มจ่ายคืนในปี ตอ่ ไป
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นเกษตรกรดาเนินชีวิตอยู่ได้ แม้ เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเป็ น
ประจา ด้ วยการใช้ องค์ความรู้ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ผู้นาที่เข้ มแข็ง และมีแหล่งเงินทุนที่สามารถกู้ยืมมาหมุนเวียนเพื่อให้ เกิดสภาพคล่อง เมื่อต้ อง
เผชิ ญ กับ ภัย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ครัว เรื อนเกษตรกรยัง คงได้ รับ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาจาก
หน่วยงานภาครัฐ
4.4.8 กิจกรรมการดารงชีพของเกษตรกร
ปัจจัยสาคัญในการดาเนินชีวิตในปัจจุบนั คือ อาหารและเงิน จุดมุง่ หมายในการทา
การเกษตรในปัจจุบันเพื่อหวังผลตอบแทนเป็ นอาหารและเงิน จากการศึกษาครัวเรื อนเกษตรกร
ทัง้ 64 ครัวเรือนส่วนพบว่า เกษตรกรร้ อยละ 5 แบ่งข้ าวไว้ กินในครัวเรือนและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
ไว้ ปลูกต่อในรอบถัดไป ส่วนข้ าวที่เหลือค่อยนาไปขาย เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 ปลูกข้ าว
เพื่อการค้ า นาผลผลิตที่ได้ ไปจาหน่ายทังหมด
้
นาไปใช้ จ่ายหนีส้ ินที่ก้ ยู ืมมาลงทุนและซื ้อข้ าวสาร
บริ โภค เกษตรกรดาเนินชีวิตปรับเปลี่ยนไปตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สารเคมีถกู ใช้ อย่าง
แพร่หลายและหาซือ้ ได้ ง่ายตามร้ านค้ าในชุมชน หรือแม้ กระทัง่ การให้ สินเชื่อแก่เกษตรกรเพื่อซือ้
สารเคมีในการเพาะปลูกพืช ซึ่งทาให้ ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ ้น (ตาราง 16)
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ตาราง 16 ลักษณะการดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร
กิจกรรม
การทานา

การดาเนินการในอดีต

การเปลี่ยนแปลงในปั จจุบัน

ใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวในการหว่าน
10 - 20 กิโลกรัม

ใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวในการหว่าน
30 - 35 กิโลกรัม

ปลูกข้ าวเพื่อการบริโภค

ปลูกข้ าวเพื่อการค้ า

ผลผลิตข้ าว ประมาณ
800 - 900 กิโลกรัมต่อไร่

ผลผลิตข้ าว ประมาณ
600 - 750 กิโลกรัมต่อไร่

นาข้ าวไปตากตามลานกว้ าง
ถนน ลานวัด เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้
ปลูกต่อ
มีย้ งุ ข้ าว

ไม่มีสถานที่ตากข้ าว และเลิก
กิจกรรมตากข้ าว นิยมซื ้อพันธุ์
ข้ าวปลูก
ไม่มีย้ งุ ข้ าว

ไม่นิยมใช้ สารเคมี ปุ๋ ย ยาฆ่า
จาเป็นต้ องใช้ สารเคมี ยาฆ่า
แมลง ยาคุมหญ้ า ดินมีคณ
ุ ภาพดี แมลง ปุ๋ ย และดินที่เสื่อม
คุณภาพลง
การทายาสูบ

ผลผลิตยาสูบ (แห้ ง) ประมาณ
250 - 350 กิโลกรัมต่อไร่

ผลผลิตยาสูบ (แห้ ง) ประมาณ
400 - 500 กิโลกรัมต่อไร่

นิยมทายาสูบเนื่องจากราคา
ดีกว่าข้ าว

การทายาสูบลดลงเนื่องจาก
ต้ องใช้ สารเคมีมาก ต้ นทุนการ
ผลิตสูง

การทาน ้าปลา รวมกลุม่ ผลิตน ้าปลา ตรา
ปลาสร้ อย 9 ตัว จาหน่ายใน
ราคาขวดละ 20 บาท

สมาชิกในกลุม่ เริ่มลดลง
เนื่องจากมีอายุมากขึ ้น
ประกอบกับปลามีราคาสูง
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กิจกรรม

การดาเนินการในอดีต

การเปลี่ยนแปลงในปั จจุบัน

การทาปลาร้ า ผลิตปลาร้ าได้ ประมาณ 4 ตัน
ต่อช่วงฤดูกาล จาหน่ายในราคา
กิโลกรัมละ 20 บาท ซื ้อปลาเพื่อ
เป็ นวัตถุดิบในการผลิต ราคา
กิโลกรัมละ 2 บาท

เลิกผลิตปลาร้ า เนื่องจากปลามี
ราคาสูงมากขึ ้น เฉลี่ย 20 - 25
บาทต่อกิโลกรัม ต้ องใช้ เงิน
ลงทุนสูงในการผลิต

การรับจ้ าง

บางครัวเรือนออกไปรับจ้ าง
ต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่
เชียงราย

รับจ้ างในเมือง และไปรับจ้ าง
ไกลสุดที่จงั หวัดตาก เนื่องจาก
ค่าเดินทางที่สงู มากขึ ้น

การหาปลา

ใช้ อปุ กรณ์หาปลาที่มีขนาดเล็ก
น ้าหนักเบา

ใช้ อปุ กรณ์ที่มีขนาดใหญ่ จับ
ปลาได้ ครัง้ ละมากๆ รวมถึงการ
ทาประมงที่ผิดกฏหมาย

4.4.9 ต้ นทุนการผลิต
4.4.9.1 ข้ าว
จากการศึกษาเกษตรกร 64 ครัวเรือน พบว่า เกษตรกรมีที่ดินถือครองเป็ นของ
ตนเอง จานวน 44 ครัวเรือน ในปัจจุบนั มีการนาเทคโนโลยีและสารเคมีมาใช้ ในการเกษตร ทาให้
ค่าใช้ จ่ายในการประกอบอาชีพสูงขึ ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินกิจกรรมเพาะปลูกพืช
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั
เกษตรกรบ้ านมะขามค่อม ทานาปี โดยวิธีการหว่านข้ าวแห้ งรอน ้าฝน พันธุ์ข้าวที่
ปลูก ได้ แก่ กข 57 มีอายุเก็บเกี่ยว 107 - 110 วัน กข 31 มีอายุเก็บเกี่ยว 111 วัน และพิษณุโลก 2
อายุเก็บเกี่ยว 119 – 121 วัน ต้ นทุนการผลิตข้ าวต่อไร่เฉลี่ยที่ 3,030 บาท สามารถแยกหมวดหมู่
ค่าใช้ จ่ายได้ 3 ประเภท คือ การเตรียมดิน การจ้ างแรงงาน และค่าวัสดุอปุ กรณ์ สาหรับเกษตรกร
ที่ เช่ า ที่ ดิ น ส าหรับ ท านาจะมี ค่าใช้ จ่ ายเพิ่ ม ขึน้ มาไร่ ล ะ 1,000 บาท เป็ น 4,030 บาท โดยที่
เกษตรกรไม่คิ ด ค่าแรงของตนเองและแรงงานในครอบครัว ไม่คิดค่าเสีย โอกาสที่ เกิดขึน้ เมื่อ
วิเคราะห์ต้ นทุนการผลิต จะเห็นได้ ว่า ค่านา้ มันและค่าปุ๋ ยเคมีมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 16.50
ของต้ นทุนการผลิต รองลงมาคือ ค่าเมล็ดพันธุ์ คิดเป็ นร้ อยละ 15.84 ของต้ นทุนการผลิต และค่า
เก็บเกี่ยวร้ อยละ 13.20 ของต้ นทุนการผลิต
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ปริ มาณผลผลิต ข้ าวที่ได้ เฉลี่ย 600 – 800 กิ โลกรัมต่อไร่ ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 6 บาท
หากคิดจากผลผลิต 800 กิโลกรัมต่อไร่ จะมีรายได้ จากการจาหน่ายข้ าวไร่ละ 4,800 บาท กรณีไม่
เช่าที่ ดิ น จะเหลือเงิ น 1,770 บาทต่อไร่ กรณี เช่าที่ ดิน จะเหลือเงิ น 770 บาทต่อไร่ เมื่อเที ยบกับ
ระยะเวลาเพาะปลูกข้ าวแล้ วจะเห็นได้ วา่ ไม่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน (ตาราง 17)
ตาราง 17 ข้ อมูลต้ นทุนการผลิตข้ าวต่อไร่
ข้ อมูลต้ นทุนการผลิตข้ าวต่ อไร่
ที่

รายการค่ าใช้ จ่าย

จานวนเงิน
(บาท)

ร้ อยละของ
ต้ นทุนการผลิต

การเตรียมดิน
1

ค่าไถนา

250

8.25

2

ค่าไถแปร

250

8.25

การจ้างแรงงาน
3

ค่าจ้ างหว่าน

60

1.98

4

ค่าเก็บเกี่ยว

400

13.20

5

ค่าจ้ างฉีดยา

60

1.98

6

ค่าบรรทุกข้ าว (800 ก.ก./ไร่)
วัสดุอุปกรณ์

160

5.28

7

ค่าเมล็ดพันธุ์ 30 กิโลกรัมต่อไร่

480

15.84

8

ค่าน ้ามัน

500

16.50

9

ค่ายาคุมหญ้ า

120

3.96

10 ค่ายาฆ่าแมลง
11 ค่าฮอร์โมนพืช

160

5.28

90

2.97

12 ค่าปุ๋ ยเคมี

500

16.50

3,030

100

รวมทัง้ สิน้
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4.4.9.2 ยาสูบ
เป็ นพืชทางเลือกที่เพาะปลูกในช่วงหลังฤดูทานา ยาสูบเป็ นพืชที่ใช้ น ้าน้ อย หาก
สภาพภูมิอากาศเหมาะสม ต้ นยาสูบจะเจริ ญงอกงาม ใบใหญ่ หนา ได้ นา้ หนักดี และที่ สาคัญ
ยาสูบเป็ นพืชที่มีความเสี่ยงน้ อย เพราะขายได้ ในราคาประกัน มีตลาดรับซือ้ แน่นอนต้ นทุนการ
ผลิตยาสูบต่อไร่เฉลี่ย 17,450 บาท สามารถแยกหมวดหมูค่ า่ ใช้ จ่ายได้ 3 ประเภท คือ การเตรียม
ดิน การจ้ างแรงงาน และค่าวัสดุอุป กรณ์ เมื่อ วิเคราะห์ ต้ น ทุน การผลิต จะเห็ น ได้ ว่า มีก ารใช้
ปุ๋ ยเคมีรวมทัง้ สิ ้น 5 ครัง้ มูลค่ามากที่สดุ ร้ อยละ 43 ของต้ นทุนการผลิต รองลงมาคือ ค่ายาฆ่า
แมลง ร้ อยละ 17.19 ของต้ น ทุน การผลิต และค่าเก็บ เกี่ ย ว ร้ อยละ 11.46 ของต้ น ทุน การผลิต
สาหรับเกษตรกรที่เช่าที่ ดินสาหรับปลูกยาสูบจะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นมาไร่ละ 1,000 บาท ยาสูบ
เฉลี่ ย ประมาณ 400 – 500 กิ โลกรัม ต่อ ไร่ ราคาจ าหน่ ายเฉลี่ ย กิ โลกรัมละ 50 บาท มี ก ารใช้
สารเคมีและแรงงานจานวนมาก ตังแต่
้ การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว จึงส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตสูงและ
ยังท าให้ สุขภาพเสื่อมโทรม แต่เมื่ อเที ย บกับ รายได้ จ ากการจ าหน่า ยแล้ ว เกษตรกรมี ความ
พึงพอใจในการปลูกยาสูบ (ตาราง 18)
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ตาราง 18 ข้ อมูลต้ นทุนการผลิตยาสูบต่อไร่
ข้ อมูลต้ นทุนการผลิตยาสูบต่ อไร่
ที่

รายการค่ าใช้ จ่าย

จานวนเงิน
(บาท)

ร้ อยละของ
ต้ นทุนการผลิต

การเตรียมดิน
1

ค่าไถตากดิน

250

1.43

2

ค่าไถพรวน

250

1.43

3

ค่าแต่งแปลงยกร่อง

250

1.43

4

ค่าขุดหลุมปลูก
การจ้างแรงงาน

250

1.43

5

ค่าจ้ างปลูก

1,000

5.73

6

ค่าตัดยอด

250

1.43

7

ค่าจ้ างพ่นสารเคมี (4 - 5 ครัง้ )

1,200

6.88

8

ค่าเก็บเกี่ยว
วัสดุอุปกรณ์

2,000

11.46

9

ค่าปุ๋ ยรองก้ นหลุม 6-12-24

1,200

6.88

10 ค่าปุ๋ ยให้ น ้าแบบร่อง ครัง้ ที่ 1 (6-12-24)

1,800

10.32

11 ค่าปุ๋ ยให้ น ้าแบบร่อง ครัง้ ที่ 2 (27-0-0)
12 ค่าปุ๋ ยให้ น ้าแบบร่อง ครัง้ ที่ 3 (27-0-0)

1,500

8.60

1,500

8.60

13 ค่าปุ๋ ยให้ น ้าแบบร่อง ครัง้ ที่ 4 (27-0-0)
14 ค่ายาฆ่าแมลงเฉลีย่

1,500

8.60

3,000

17.19

15 ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง
รวมทัง้ สิน้

1,500
17,450

8.60
100
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4.4.10 ปฏิทนิ การเพาะปลูกพืช
การท าการเกษตรมี ค วามเสี่ ย งเนื่ อ งจากต้ อ งอาศัย ฝนฟ้ าและสภาพอากาศที่
เหมาะสม เกษตรกรในชุมชนมะขามค่อมจึงเรี ย นรู้ต่อปรากฏการณ์ ภัย พิ บัติท างธรรมชาติที่
เกิดขึ ้นเป็ นประจาในพื ้นที่ และวางแผนการเพาะปลูกเพื่อเลี่ยงต่อการเกิดความเสียหายจากภัย
พิบัติให้ น้อยที่ สดุ โดยการทาปฏิ ทิน การเพาะปลูกพื ช เพื่ อใช้ เป็ น ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ
เพาะปลูกพืชร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมในขณะนัน้ การเพาะปลูกพืชของเกษตรกรบ้ าน
มะขามค่อมส่วนใหญ่ นิยมปลูก พืชเศรษฐกิจ คือ ข้ าวและยาสูบ การทานาปี จะเริ่ มเพาะปลูก
ตังแต่
้ เดือนเมษายนและเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกโดยหว่านข้ าวแห้ ง
เพื่อให้ งอกทันช่วงฤดูฝน และใช้ พันธุ์ข้าวเจ้ าไม่ไวต่อช่วงแสงเพื่อให้ เก็บเกี่ยวได้ เร็วและทันก่อน
การเกิดน ้าท่วม การทานาปรังเริ่ มเพาะปลูกช่วงเดือนตุลาคมและเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์
เกษตรกรจ านวน 4 ครัวเรื อน ปรับ เปลี่ ย นจากการท านาปรังมาปลูก ยาสูบ ในช่วงนี ้ เนื่ องจาก
ยาสูบเป็ นพืชที่ใช้ น ้าน้ อย ผลผลิตและราคาจาหน่ายสูงกว่าข้ าว (ภาพประกอบ 26)

ภาพประกอบ 26 ปฏิทินการเพาะปลูกพืช บ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย
4.5 ยุทธศาสตร์ ครัวเรือนของเกษตรกร
4.5.1 ยุทธศาสตร์ ครัวเรือนในมุมมองของเกษตรกร
เมื่อกล่าวถึงยุทธศาสตร์ครัวเรือน เกษตรกรบ้ านมะขามค่อม ไม่ร้ ูจักและไม่สามารถ
ตอบได้ ว่า ยุท ธศาสตร์ ค รัวเรื อ นนัน้ หมายถึ งอะไร แต่จ ากการพูด คุย กับ เกษตรกร โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มย่อยและสัมภาษณ์บุคคล พบว่า ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบ 8 ประการ
คือ
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1) การประกอบอาชีพและมีรายได้ จ ากการปลูกพื ช เลี ้ยงสัตว์ ประมง รวมถึ ง
การพลิกวิกฤตให้ เป็ นโอกาสหาปลาในช่วงที่เกิดภัยพิบตั ิ
2) การลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ นในครัวเรือน ประหยัด และมีเงินออมไว้ ใช้ ในกรณี
ฉุก เฉิ น หรื อเป็ น ทุน ทรัพ ย์ ไว้ ใ ห้ ลูก หลาน รายรับ ของครัวเรื อนเพี ย งพอต่อ รายจ่า ยที่ เ กิ ด ขึน้
ไม่มีหนี ้สิน
3) การเตรียมความพร้ อมทังการอยู
้
่อาศัย ดาเนินชีวิต และการวางแผนปลูกพืช
ให้ เหมาะสมกับสภาพอากาศและแหล่งนา้ ในช่วงฤดูแล้ ง รวมไปถึงการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ให้ ทนั ก่อนเกิดน ้าท่วมในช่วงฤดูฝน
4) การปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพอากาศ ปลูกพืช
ใช้ นา้ น้ อยเพื่อลดการใช้ นา้ ในช่วงฤดูแล้ งและเข้ าร่วมโครงการภาครัฐเพื่อรับความช่วยเหลือใน
กรณีเกิดภัยพิบตั ิ
5) ลดการทะเลาะเบาะแว้ ง กัน ภายในครอบครัว สร้ างความอบอุ่น ให้ แก่
บุตรหลาน เพื่อลดปัญหาเรียนไม่จบ ตังท้
้ องก่อนวัยอันควร การมัว่ สุมของวัยรุ่นภายในชุมชน
6) สร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ไม่เป็ น ผู้ค้าและ
ไม่เป็ นผู้เสพ ด้ วยการสร้ างกิจกรรมที่ทาร่วมกันระหว่างคนในชุมชน เช่น การจัดแข่งขันเรื อพาย
เป็ นจิตอาสาทาความดี มีบทบาทและมีสว่ นร่วมในชุมชน
7) มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับพืชที่ปลูก และสิ่งสาคัญคือ ความต้ องการ
ของตลาดและสถานที่ จาหน่าย เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญ หาผลผลิตล้ น ตลาดจนส่งผลให้ ราคาตกต่า
แต่ถึงอย่างไรก็ตามชาวบ้ านยังนิยมปลูกข้ าวซึ่งเป็ นพืชเชิงเดี่ยวและประสบปัญหาอยู่ในขณะนี ้
8) การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึ งผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ เกิ ด ความเสี ย หาย ไม่ได้ ผ ลผลิ ตหรื อผลผลิ ต ไม่มี คุณ ภาพ
สร้ างความเดือดร้ อนอย่างมากทาให้ รายได้ ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
ดังนัน้ จากการระดมความคิดเห็นและการประชุมกลุ่มของเกษตรกรบ้ านมะขาม
ค่อม ตาบลยางซ้ าย สามารถระบุองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ครัวเรื อนโดยชุมชน แบ่งออกได้
5 ประเด็น อันได้ แก่ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้ านครอบครัว การเตรียมความ
พร้ อม และด้ านความเสี่ยง (ตาราง 19)
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ตาราง 19 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ครัวเรือน

ประเด็น
ด้ าน
เศรษฐกิจ
ด้ านภัย
ธรรมชาติ

ด้ าน
ครอบครัว

องค์ ประกอบของยุทธศาสตร์ ครัวเรือน
องค์ ประกอบ
รายละเอียด
ทาการเกษตร
การปลูกพืช ทาประมง ทาปศุสตั ว์
การดาเนินชีวิต
ลดรายจ่าย ประหยัด ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย เก็บออมเงิน
การรับมือกับภัย
การจัดการปลูกพืชให้ ทนั เก็บเกี่ยวก่อนเกิดภัยพิบตั ิ
พิบตั ิ
การเตรียมเอกสารเพื่อใช้ ในการแจ้ งความเสียหาย
การปรับตัว
การเพาะปลูกพืชใช้ น ้าน้ อย เช่น ยาสูบ ในช่วงฤดูแล้ ง
เพื่อลดการใช้ น ้า
อาชีพเสริม เช่น การหาปลา การรับจ้ างทัว่ ไป
การวางแผน
ครอบครัว
การสร้ างจิตสานึก

ลดปัญหาทะเลาะเบาะแว้ งในครัวเรือน
ลดปัญหาการมัว่ สุมของวัยรุ่นในชุมชน
ปลูกจิตสานึกให้ เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
จัดการขยะภายในชุมชนไม่ให้ อดุ ตันประตูระบายน ้า
การเตรียม การประกอบอาชีพ ผลิตสินค้ าที่เป็ นที่ต้องการของตลาด
ความพร้ อม
เลิกการใช้ สารเคมี เพื่อสุขภาพและลดต้ นทุนการผลิต
การผลิตปุ๋ ย น ้าหมักใช้ เอง
ด้ านความ ปัจจัยที่สง่ ผล
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่สง่ ผลต่อกระบวนการผลิต
เสี่ยง
กระทบ
ราคาผลผลิตตกต่า
คุณภาพของผลผลิตต่า
รายได้ ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
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4.5.2 ดัชนีชวี ้ ัดยุทธศาสตร์ ครัวเรือนเกษตรกร
จากการสัมภาษณ์ เกษตรกร เมื่อได้ องค์ประกอบของยุท ธศาสตร์ ครัวเรื อน นามา
พัฒนาตัวชี ้วัดโดยการให้ ผ้ เู ข้ าร่วมให้ ข้อมูลทาการคัดแยกองค์ประกอบโดยการใช้ บตั รคา จาแนก
เพื่อกาหนดดัชนีในการชีว้ ดั ยุทธศาสตร์ครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกร โดยพิจารณาจากปัญหา
ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและด้ านสิ่งแวดล้ อม สามารถก าหนดได้ ทงั ้ หมด 40 ตัวชีว้ ดั โดยวัด
จานวน 4 ระดับ ได้ แก่ ระดับฟาร์ม ระดับบุคคล ระดับครัวเรื อน และระดับชุมชน เพื่อใช้ ในการ
สร้ างคานิยามและความหมายของยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกร (ตาราง 20)
ตาราง 20 ตัวชี ้วัดยุทธศาสตร์ครัวเรือนเกษตรกร
ปั ญหา
ด้ าน
เศรษฐกิจ

ประเด็น
ตัวชีว้ ัด
การ
ปริมาณผลผลิตข้ าวต่อไร่
ประกอบ ราคาผลผลิต (ข้ าวเปลือก)
อาชีพ
ต้ นทุนการผลิตข้ าว

สภาพ
คล่องทาง
การเงิน

ระดับวัด
ฟาร์ม
ฟาร์ม
ฟาร์ม

คุณภาพของข้ าวเปลือก (ความชื ้น)

ฟาร์ม

ปริมาณผลผลิตยาสูบต่อไร่

ฟาร์ม

ราคาผลผลิต (ยาสูบแห้ ง)

ฟาร์ม

ต้ นทุนการผลิตยาสูบ

ฟาร์ม

คุณภาพของยาสูบ (แบ่งตามเกรด)

ฟาร์ม

แรงงานในการผลิต

ครัวเรือน

การรวมกลุม่ แปรรูปผลผลิต

ชุมชน

เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล

ชุมชน

ตลาดรับซื ้อผลผลิตทางการเกษตร

ชุมชน

รายได้ เฉลี่ยจากการประกอบอาชีพหลัก

บุคคล

รายได้ เฉลี่ยจากการประกอบอาชีพรอง

บุคคล

รายจ่ายเฉลีย่ ต่อบุคคล

บุคคล

รายได้ จากอาชีพเสริมเมื่อประสบภัยพิบตั ิ

ครัวเรือน

อัตราเฉลี่ยหนี ้สินต่อครัวเรือน

ครัวเรือน
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ปั ญหา
ด้ านสังคม

ประเด็น

ระดับวัด

สภาพทาง การปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบของชุมชน
สังคม
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม

บุคคล

ใช้ โอกาสในการเกิดภัยพิบตั ิสร้ างรายได้

บุคคล

อัตราการเพิ่มขึ ้นของสมาชิกในครัวเรือน

ครัวเรือน

สถาบันครอบครัวเข้ มแข็ง

ครัวเรือน

ความเข้ มแข็งของผู้นาชุมชน

ชุมชน

อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีที่สบื ทอดมา

ชุมชน

การศึกษาไม่ต่ากว่าการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

บุคคล

ถือครองที่ดินเป็ นของตนเอง

บุคคล

ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา

ครัวเรือน

อัตราการว่างงานของสมาชิกในครัวเรือน

ครัวเรือน

โอกาสในการรับรู้ขา่ วสารบ้ านเมือง

ชุมชน

รู้จกั การใช้ สารเคมีอย่างถูกต้ อง

บุคคล

อายุเฉลี่ยของเกษตรกร

บุคคล

ผลกระทบด้ านสุขภาพจากผู้ใช้ สารเคมี

บุคคล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น ้า ป่ าไม้ )

บุคคล

สินค้ าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ชุมชน

โครงสร้ าง
พื ้นฐาน

ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

ตัวชีว้ ัด

การใช้
สารเคมี

บุคคล

การเกิดภัย การวางแผนเพาะปลูกพืชทุกรอบการผลิต
พิบตั ิ
ปลูกพืชมากกว่า 2 ชนิดขึ ้นไป

ครัวเรือน

ปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว์/ประมง

ครัวเรือน

มาตรการป้องกันการเกิดภัยพิบตั ิ

ชุมชน

ครัวเรือน
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4.5.3 ความหมายของยุทธศาสตร์ ครัวเรือน
จากเนื อ้ หาดังกล่าวนี ส้ ามารถกล่าวได้ ว่า “ยุท ธศาสตร์ ครัวเรื อน” ของเกษตรกร
หมายถึง การปรับตัวให้ สามารถดาเนินชีวิตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ โดยการวางแผน
และจัดการการผลิตพืชให้ สอดคล้ องกับเหตุการณ์ภยั พิบตั ิที่เกิดขึ ้น รวมถึงเตรียมตัวรับมือกับภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติที่เกิดขึ ้นเป็ นประจา
มี ร ายได้ ที่ เ พี ย งพอกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย และสามารถรั บ มื อ หรื อ จั ด การกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นให้ ครัวเรือนเดือดร้ อนน้ อยที่สดุ
เนื่องจากพื ้นที่บ้านมะขามค่อมเกิดภัยพิบตั ิบ่อยครัง้ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เกษตรกรจึงต้ องมีวิธีการเอาตัวรอดและดาเนินชีวิตอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
อย่างกะทันหันได้ โดยมีกลยุทธ์ในการปรับตัวต่อการเกิดภัยพิบตั ิซ ้าซาก ดังนี ้
1) ครัวเรือนเกษตรกรเลิกทาการเกษตร ย้ ายออกไปประกอบอาชีพอื่นๆ ในเมือง
ให้ เกษตรกรรายอื่นเช่าที่ดินสาหรับทาการเกษตร
2) ครัวเรื อนที่เป็ นผู้สงู อายุอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพร้ อมกับเลี ้ยงดูหลาน ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก และมีรายได้ อีกหนึ่งช่องทางจากการส่งเสียเลี ้ยงดูจากลูกที่ไปรับจ้ าง
ทางานอยู่ตา่ งจังหวัด ดังจะเห็นได้ จากครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยอยู่เพียงคนเดียวในบ้ าน
3) ครัวเรื อนเกษตรกรวางแผนเพาะปลูก พื ช ดาเนิ น กิจ กรรมทางการเกษตร
ประกอบกับทาอาชีพเสริม คือ รับจ้ างและหาปลา ทาให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้นในครัวเรือน
4) เกษตรกรครัวเรือนเดียวกันแยกทะเบียนบ้ าน เพื่อนาไปขึ ้นทะเบียนเกษตรกร
ให้ ได้ รับ เงิ น ช่ วยเหลื อ เยี ย วยา หรื อ การปลูก พื ช รอบแรกเพื่ อ รับ เงิ น ช่ วยเหลื อ เยี ย วยาจาก
หน่วยงานรัฐ และทาการเพาะปลูกรอบที่สองเพื่อให้ ได้ ผลผลิตและนาไปจาหน่ายเป็ นรายได้ หลัก
5) เกษตรกรทานาประกอบกับอาชีพอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดภัย พิบัติ
ทางธรรมชาติ การเกิดนา้ ท่วมมีข้อได้ เปรียบมากกว่าการเกิดภัยแล้ ง ทัง้ เรื่องความอุดมสมบูรณ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกรเต็มใจที่จะปลูกพืชจากการคาดการณ์และวางแผนการ
เพาะปลูกพืช
4.6 กระบวนการส่ งเสริมและแก้ ไขปั ญหาภาครัฐ
จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ ารัฐ จานวน 10 คน ในการส่งเสริ มและแก้ ไขปั ญหา รวมถึ ง
การดาเนินการให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ แบ่งได้ เป็ น ขันตอน
้
การช่ว ยเหลื อ ก่ อ นเกิ ด ภัย พิ บั ติ ระหว่างเกิ ด ภัย พิ บัติ และหลังจากการเกิ ด ภัย พิ บัติ พร้ อม
ข้ อเสนอแนะในการปฏิบตั ิตนของเกษตรกร ดังนี ้
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4.6.1 ขัน้ ตอนการช่ วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ก่อนเกิดน ้าท่วม ภัยแล้ ง หรือพายุ ผู้นาชุมชนจะได้ รับแจ้ งจากหน่วยงานภาครัฐใน
ส่วนที่เกี่ ย วข้ อง ให้ ประกาศเตื อนประชาชนเพื่ อเตรี ย มตัวรับ มือกับ ภัย พิ บัติที่ ก าลังจะเกิ ดขึน้
ประกาศให้ ลดการปลูกข้ าวในช่วงฤดูร้อนเพื่อลดปัญหาขาดแคลนน ้าสาหรับการเกษตรหรือปลูก
พืชใช้ น ้าน้ อยอย่างอื่นทดแทนข้ าวนาปรัง ให้ เงินชดเชยแก่เกษตรกรผู้ไม่ปลูกข้ าวนาปรัง รวมถึง
การประกาศให้ เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชมาขึ ้นทะเบียนเกษตรกรไว้
ขณะเกิ ด น า้ ท่ วม ภัย แล้ ง หรื อพายุ หากพื น้ ที่ เพาะปลูก เกิ ดภัย พิ บัติ และพื ช ผล
ทางการเกษตรได้ รับความเสียหาย ผู้นาชุมชนจะทาการสารวจเบือ้ งต้ นเพื่อแจ้ งหน่วยงานภาครัฐ
ให้ ดาเนินการประกาศเป็ นพืน้ ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และทาการสารวจความเสียหาย
อย่างละเอียดอีกครัง้ ก่อนให้ เงินช่วยเหลือเยียวยา โดยเกษตรกรที่จะได้ รับ เงินช่วยเหลือเยียวยา
พืชที่เพาะปลูกต้ องเสียหายทังหมดหรื
้
อได้ ผลผลิตไม่เกิน ร้ อยละ 10 จึงจะได้ รับเงินช่วยเหลือตาม
หลัก เกณฑ์ โดยที่ ผ่านมาตัง้ แต่ปี 2556 – 2560 ตาบลยางซ้ ายประกาศเป็ น เขตเกิ ดภัย พิ บัติ
ทังหมด
้
10 ครัง้ หน่วยงานภาครัฐให้ ความช่วยเหลือแบ่งเป็ น ข้ าว 1,113 บาทต่อไร่ พืชไร่ 1,148
บาทต่อไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร่ พื ้นที่รวมทังหมดครั
้
วเรือนละไม่เกิน 30 ไร่
หลังจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื ้นที่ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับจะเข้ าไปให้ ความรู้กับเกษตรกรหลังน ้าลดเกี่ยวกับวิธีการปลูก ดูแลรั กษา วางแผนปลูกพืชให้
เหมาะสมกับพื ้นที่ปลูกและสอดคล้ องกับฤดูกาล การดูแลรักษาดินและพืช การป้องกันโรคแมลง
การใช้ สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร การผสมปุ๋ ยใช้ เอง สอดแทรกกับ
วิธีการใช้ สารเคมีในการทาเกษตรอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
4.6.2 ข้ อเสนอแนะของเจ้าหน้ าที่
ขณะเกิ ด ภัย พิ บัติ ทุก ครัง้ เกษตรกรควรจะถ่ ายภาพพื น้ ที่ เกิ ดภัย พิ บัติเพื่ อใช้ เป็ น
หลักฐานให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลตามความเป็ นจริง และในการประกาศแจ้ งเตือนถึงสถานการณ์
หรื อวิก ฤตต่างๆ ขอให้ เกษตรกรปฏิบัติตามเพื่ อป้ องกัน การเกิ ดความเสีย หายของพื ช ผลทาง
การเกษตร ควรตังเป้
้ าหมายสูงสุดในการจัดการภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ หน่วยงานภาครัฐควรสร้ าง
ให้ ชุมชนมีองค์ค วามรู้ ความเข้ าใจ พร้ อมรับ มือกับ ภัย พิ บัติ และจัดการตนเองให้ ฟื้น คืน จาก
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของครัวเรื อน
เกษตรกรให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกร
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บทที่ 5
อภิปรายและสรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษายุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรกับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใน
บ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีโจทย์คาถามวิจัยคือ ปั จจัย
ใดบ้ างที่มีอิท ธิพลต่อการดารงชีพของครัวเรื อนเกษตรกร เกษตรกรที่ป ระสบภัยพิ บัติมีวิธีการ
ปรับ ตัวอย่ า งไร และยุท ธศาสตร์ ค รัวเรื อ นของเกษตรกรบ้ านมะขามค่อ มคือ อะไร สามารถ
อภิปรายและสรุปผลการศึกษาบนพื ้นฐานคาถามวิจยั พร้ อมกับข้ อเสนอแนะได้ ดงั นี ้
5.1 อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
5.1.1 ปั จ จัย ที่ มีอิท ธิพลต่อการดารงชี พของครัวเรื อนเกษตรกรบ้ านมะขามค่อม
ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
5.1.2 พัฒนาการด ารงชีพและการปรับ ตัวในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
ครัวเรือนเกษตรกรบ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
5.1.3 ยุท ธศาสตร์ ครัวเรื อนของเกษตรกรบ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย ในการปรับตัวกับสภาพภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
5.2 ข้ อค้ นพบหรือข้ อสังเกต
5.3 ข้ อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
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5.1 อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
5.1.1 ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการดารงชีพของเกษตรกร
ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีพ
ของครัวเรื อนเกษตรกร มี 6 ปั จจัย เนื่องจากพืน้ ที่บ้านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลักและประสบภัยพิบัติเป็ น
ประจา วิถีการดาเนินชีวิตจึงเกี่ยวข้ องกับปรากฏการณ์และสถานการณ์ ที่ไม่สามารถควบคุมได้
สรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
1) การประกอบอาชีพ
ครัวเรื อนร้ อยละ 92.18 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ น หลัก อาศัย นา้ ฝนใน
กิจกรรมการเพาะปลูก เมื่อเทียบต้ นทุนการผลิต ข้ าวกับปริมาณผลผลิตและราคา พบว่า ในแต่ละ
รอบการผลิตมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน กรณีไม่เช่าที่ดินเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ
3,030 บาท ผลกาไรสุทธิเฉลี่ยไร่ละ 1,770 บาท ในรอบการผลิตข้ าวของเกษตรกร (ร้ อยละ 36.87
ของต้ นทุนการผลิต) กรณีเช่าที่ดินผลกาไรเฉลี่ยไร่ ละ 770 บาท (ร้ อยละ 16.04 ของต้ นทุนการ
ผลิต) ซึ่งผลกาไรดังกล่าวยังไม่ได้ รวมถึงค่าแรงงานของเกษตรกร จากการศึกษานี ้เมื่อวิเคราะห์ถึง
ความคุ้มค่า พบว่า สอดคล้ องกับรายงานของ(Wan-Tran, 2001) กล่าวว่าเกษตรกรมีกาไรจาก
การผลิต ข้ าวเพียง ร้ อยละ 8.59 ของต้ นทุน การผลิต และต้ นทุนการผลิตสาหรับเกษตรกรที่เช่า
ที่ดินเพื่อทาการเพาะปลูกสูงถึงร้ อยละ 14.76(ภัทรพงษ์ , 2562) แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรจะมี
รายได้ เป็ นก้ อนจากการขายข้ าวและผลกาไรเป็ นไปตามขนาดพื ้นที่นาของเกษตรกรที่ทาการผลิต
ทังนี
้ ้เกษตรกรจะทาการปลูกข้ าวรอบที่สองเต็มพื ้นที่ ซึ่งแตกต่างจากเกษตรกรที่ทาการปลูกยาสูบ
และ/หรือพืชหลังนาที่จะทาการผลิตในพื ้นที่เพียงบางส่วน
การปลูกยาสูบเกษตรกรใช้ พื ้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยครัวเรือนละ 9.25 ไร่ ซึ่งใช้ เวลา
ช่วงเดียวกัน กับการทานาปรังครัง้ แรก ต้ นทุน การผลิตยาสูบ ต่อไร่เฉลี่ย 17,450 บาท และมีผล
กาไรเฉลี่ยไร่ละ 7,550 บาท (ที่ดินของตนเอง) ทัง้ นีก้ ารผลิตยาสูบมีความเข้ มข้ น (intensive) สูง
กว่าการทานา แต่การปลูกยาสูบเกษตรกรใช้ สารเคมีมากกว่าการปลูกข้ าวสูงถึง 3 เท่าตัว ทัง้ นี ้
การตัดสินใจในการผลิตของเกษตรกรจะขึ ้นอยู่กบั ราคาของผลผลิต
2) สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร
จากการศึก ษาพบว่า รายได้ ข องเกษตรกรเฉลี่ย 37,695.03 บาทต่อ ปี และ
รายจ่าย 41,069.47 บาทต่อปี ซึ่งแสดงถึงอัตรารายรับที่ไม่สมดุลกับรายจ่าย (- 8.22%) ทังนี
้ ้เมื่อ
พิจารณาถึงรายจ่ายของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายด้ านการประกอบอาชีพมากที่สดุ
โดยแบ่งเป็ น 2 ชนิดพืช คือ ข้ าวมีต้นทุนค่าวัสดุอปุ กรณ์ สูงที่สดุ ร้ อยละ 61.06 และยาสูบมีต้นทุน
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ค่าวัสดุอปุ กรณ์ สูงที่ สดุ ร้ อยละ 68.77 สอดคล้ องกับการศึกษาของ(ภานุพงศ์, 2559) กล่าวว่า
เกษตรกรเจ้ าของที่ ดิ น มี ต้ นทุ น ในการปลูก ข้ า วทั ง้ หมดเฉลี่ ย ไร่ ล ะ 4,826.01 สาเหตุอ าจ
เนื่องมาจากต้ นทุนราคาปั จจัยการผลิตที่เพิ่มสูงขึ ้น ประกอบกับวิธีการปลูกข้ าวของตัวเกษตรกร
เอง ที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีการใช้ เครื่ องจักรแทนแรงงานคน การจ้ างงานมากกว่าการใช้ แรงงาน
ตนเอง โดยเมื่อพิ จารณาองค์ ป ระกอบจะพบว่ า เกษตรกรมีต้นทุน ผัน แปรสูงที่ สุด เฉลี่ยไร่ละ
3,840.12
3) อายุ วัย และแรงงานของเกษตรกร
เนื่องจากเกษตรกรที่ทาการเกษตรอายุเฉลี่ย 51 ปี มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย
2 คนต่อครัวเรือน และมีแนวความคิดไม่ต้องการให้ บตุ รหลานมาทาการเกษตร จึงส่งบุตรหลาน
เข้ าไปเรี ย นในเมื อ งโดยคาดหวังให้ ประกอบอาชี พ อื่ น สอดคล้ องกับ (ส านัก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2557ก) พบว่า ประชากรแรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้ มลดลง เนื่องจากแรงงาน
ภาคการเกษตร มี ก ารเคลื่อนย้ ายสู่ภ าคอุต สาหกรรม และแรงงานภาคการเกษตรที่ มีอ ยู่ใ น
ปัจจุบันเริ่มเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ มากขึ ้น(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557ข) รวมถึงการขาด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) รายได้ ไม่แน่นอน เป็ นงาน
หนัก และลาบาก ทาให้ ค นรุ่ น ใหม่ ขาดแรงจูงใจในการเข้ าสู่ภาคการเกษตร ส่งผลทาให้ เกิ ด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรเกิดขึ ้น(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)
4) การถือครองที่ดิน
เกษตรกรมีที่ท ากิน เป็ น ของตนเองเฉลี่ย 12.15 ไร่ต่อครัวเรื อน (44 ครัวเรื อน)
เกษตรกรจ านวน 20 ครัวเรื อนไม่มี ที่ ดิน ท ากิ น เป็ น ของตนเอง สาเหตุเกิ ดจาก 3 กรณี คือ 1)
เกษตรกรไม่มีที่ดินทากินตังแต่
้ แรกอยู่แล้ ว การดารงชีพของรุ่นพ่อแม่ในอดีตคือ การรับจ้ างทาง
การเกษตร 2) เกษตรกรแบ่งที่ดินเป็ นมรดกให้ รุ่นลูกหลานดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรต่อ และ
3) เกษตรกรขายที่ดินเพื่ อนาเงินมาชาระหนี ้ ทัง้ นีเ้ กษตรกรที่มีที่ดินเป็ น ของตนเองมีแนวโน้ มมี
ความมัน่ คงและมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดี แต่อย่ างไรก็ตามค่าเฉลี่ยการถือครองที่ดินของ
เกษตรกรบ้ านมะขามค่อมมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยการถื อครองที่ ดิน ขัน้ พื น้ ฐานของเกษตรกรใน
ประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 19 ไร่ตอ่ ครัวเรือน(กรีฑา, 2559)
5) การใช้ สารเคมี
เนื่ องจากการเพาะปลูกข้ าวของเกษตรกรในบ้ านมะขามค่อม นิ ยมใช้ ย าฆ่ า
หญ้ าบริเวณคันนาเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจัดการ และใช้ ปยเคมี
ุ๋
เพื่อต้ องการให้ ได้ ผล
ผลิตมากขึ ้น และการปลูกยาสูบ ต้ องใช้ สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชตลอดระยะเวลา
การปลูก เกษตรกรต้ องใส่ปยเคมี
ุ๋
จานวน 5 ครัง้ เพื่อให้ ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพตามที่ บริ ษัท กาหนด
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เพราะคุณภาพและปริ มาณผลผลิตส่งผลต่อรายได้ ของเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตามการใช้ สารเคมี
ทาให้ เกษตรกรมีต้น ทุนการผลิตมากขึ ้น จากผลการศึกษา พบว่า การทานา มีต้นทุนค่านา้ มัน
เชื ้อเพลิงและค่าปุ๋ ยเคมีมากที่สดุ ร้ อยละ 16.50 ของต้ นทุนการผลิต และการปลูกยาสูบ มีต้นทุน
ค่าปุ๋ ยเคมีมากที่สดุ ร้ อยละ 43 ของต้ นทุนการผลิต รองลงมาคือ ยาฆ่าแมลง ร้ อยละ 17.19
6) การเกิดภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในพื ้นที่บ้านมะขามค่อม
จานวน 9 ครัง้ ลักษณะการเกิดแบ่งเป็ น 3 รูปแบบ ได้ แก่ น ้าท่วม (ความถี่ 4 ครัง้ ใน 5 ปี ) ภัยแล้ ง
(ความถี่ 2 ครัง้ ใน 5 ปี ) และพายุ (ความถี่ 3 ครัง้ ใน 5 ปี ) การเกิดภัย พิ บัติธรรมชาติจะเกิ ดใน
ช่วงเวลาใกล้ เคี ยงกันทุก ปี ยกเว้ น พายุที่ เกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าในปี ถัดไปได้
ต้ องอาศัยการแจ้ งเตือนและประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานรัฐ เกษตรกรอาศัยประสบการณ์จาก
การเกิดภัยพิบัติในทุกปี เพื่อประกอบอาชีพเสริ มและวางแผนการปลูกพืชจนเกิดการเรี ยนรู้และ
ปรับตัวสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้
จากการพิจารณาเนือ้ หาดังกล่าว สามารถสรุปเป็ นแผนภาพปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ดารงชี พ ของครัวเรื อนเกษตรกรบ้ านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมื อง จังหวัดสุโขทัย
(ภาพประกอบ 27)

ภาพประกอบ 27 แผนภาพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อครัวเรือนเกษตรกรบ้ านมะขามค่อม
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5.1.2 พัฒนาการดารงชีพและการปรับตัว
ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คนในชุมชนบ้ านมะขามค่อมมีวิถีชีวิต
และการพัฒนาที่แตกต่างไปจากอดีต แบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ความรุนแรง
ในการเกิดภัยพิบัติ และลักษณะการดาเนินกิจกรรมทางการเกษตร สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี ้
1) การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี ิน
สภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรอาจกล่าวได้ ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เพราะเกษตรกรจะมีเพียงการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเท่านัน้ (ร้ อยละ 10.94 ของครัวเรือนที่
ศึกษา) เช่น เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืช หลังนา หรื อสายพันธุ์พืช เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ ที่มีการสร้ างคันกัน้ น ้าและประตูระบานนา้ ในปี พ.ศ. 2535 มี
การยกคัน กัน้ แม่น า้ ยมสูงขึ ้น การก่ อสร้ างดังกล่าวมีข้อดีคือ สามารถควบคุมปริ มาณน า้ และ
ป้องกันนา้ ในแม่น ้ายมไหลเข้ าท่วมพืน้ ที่การเกษตรและอาคารบ้ านเรือนได้ และข้ อด้ อยคือ การ
สร้ างคันกัน้ แม่น า้ ให้ สูงกว่าพืน้ ที่อื่นๆ ในชุมชน และไม่คงทนถาวร ทาให้ เกิ ดการพังทลายและ
สร้ างความเสียหายให้ กบั ชาวบ้ านจานวนมาก
2) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
บ้ านมะขามค่อมประสบปัญหาน ้าท่วมบ่อยที่สดุ รองลงมาคือ พายุ และภัยแล้ ง
แต่พืน้ ที่เสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ ้นกลับพบว่ามีพืน้ ที่เสีย หายจากพายุมากที่สดุ 2,409 ไร่
เกษตรกร 36 ครัวเรื อน รองลงมาคือ นา้ ท่วม 1,681.75 ไร่ เกษตรกร 76 ครัวเรื อน และภัยแล้ ง
319.75 ไร่ เกษตรกร 20 ครัวเรื อน การชดเชยที่ หน่วยงานรัฐต้ องจ่ายให้ กับประชาชนที่แจ้ งขึน้
ทะเบียน แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ข้ าว 1,113 บาทต่อไร่ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ พืชสวนและอื่นๆ
1,690 บาทต่อไร่ พื น้ ที่รวมทัง้ หมดครัวเรื อนละไม่เกิน 30 ไร่ ทาให้ เกษตรกรเรี ยนรู้ ปรับตัวและ
เตรี ยมความพร้ อมเพื่ อรับ มือกับ ภัยพิ บัติท างธรรมชาติที่ เกิ ดขึน้ ประเด็น ดังกล่าวสัมพัน ธ์ กับ
การศึกษาของ(Erramilli, 2008) กล่าวว่า ประสบการณ์ ในการรับมือ กับภัยพิบัติเป็ น ตัวแปรที่
ทานายการเตรียมความพร้ อมและการรับมือภัยพิบตั ิในอนาคต
3) ลักษณะการดาเนินกิจกรรมการเกษตร
เมื่อเกิดนาท่วมเป็ นประจา พบว่า กิจกรรมที่ปรากฏคือ การปรับช่วงเวลาการ
เพาะปลูก ตัวอย่างเช่น เกษตรกรร้ อยละ 15.63 ทานาเปิ ง ที่มีลกั ษณะเฉพาะคือ เป็ นการทานา
ครัง้ ที่ 3 ในรอบปี ทาได้ ในเฉพาะพืน้ ที่ที่มีน า้ มากและเพี ยงพอเท่านัน้ นอกจากนัน้ ช่วงนา้ ท่วม
เกษตรกรจะทาประมง โดยรูปแบบการจับปลาเปลี่ยนไปจากอดีตที่ใช้ อปุ กรณ์ขนาดเล็ก น ้าหนัก
เบา ปั จ จุบัน ใช้ อุป กรณ์ ที่ มีขนาดใหญ่ เช่น โพงพาง รวมถึ งการท าประมงที่ ผิดกฎหมาย เช่น
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การใช้ ไฟฟ้าช็อต และการตัดสินใจปลูกพืชหลังนาในช่วงฝนแล้ งที่ไม่มีนา้ สาหรับทาการเกษตร
เกษตรกรเลือกปลูกยาสูบและอัญชัน เพราะเป็ นพืชที่ใช้ น ้าน้ อย และมีตลาดรับซื ้อที่แน่นอน
5.1.3 ยุทธศาสตร์ ครัวเรือนกับการเกิดภัยพิบัติ
ยุทธศาสตร์ครัวเรื อน หมายถึง การปรับตัวให้ สามารถดาเนินชีวิตในสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยการวางแผนและจัดการการผลิตพืชให้ สอดคล้ องกับเหตุก ารณ์ ภยั พิ บัติที่
เกิ ดขึ ้น รวมถึ งเตรี ย มตัวรับมือกับภัยพิ บัติท างธรรมชาติที่เกิ ดขึ ้นเป็ น ประจา จากความหมาย
ดังกล่าว พบว่า ยุทธศาสตร์ค รัวเรื อนของเกษตรกรนี ้เป็ นกระบวนการพัฒนาระบบการประกอบ
อาชีพให้ เข้ ากับสภาพการณ์ของพื ้นที่โดยปรับเปลี่ยนไปตามขีดความสามารถของเกษตรกรและ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยมีตวั ชี ้วัดจานวน 40 ตัวชีว้ ดั องค์ประกอบจานวน 5 ด้ าน ทัง้ นี ้สาหรับ
ยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรมีทงั ้ สิ ้น 5 เรื่อง ได้ แก่
1) การประกอบอาชี พเสริ ม ระหว่างเกิ ด ภัย พิ บัติเกษตรกรหารายได้ ม าทดแทน
อาชีพหลักโดยการ ทาการประมง ทาขนม ในภาวะเกิดนา้ ท่วม และปลูกพืชใช้ น ้าน้ อย ในภาวะ
เกิดฝนแล้ ง และเกษตรกรจะออกไปรับจ้ างในเมืองในช่วงหลังฤดูการผลิต
2) การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เกษตรกรปรับเปลี่ยนเพาะปลูกโดยใช้ พนั ธุ์ข้าว
ไวต่อแสง ทานาแบบหว่านข้ าวแห้ งรอนา้ ฝนและเลื่อนระยะเวลาการปลูกให้ เร็วขึ ้น เพื่อให้ เก็ บ
เกี่ยวได้ ทนั ก่อนการเกิดน ้าท่วม เพาะปลูกยาสูบทดแทนการทานาปรัง
3) การประสานงานกับหน่วยงานรัฐ หลังจากการเพาะปลูกพืช เกษตรกรจะแจ้ งขึ ้น
ทะเบี ยนเพาะปลูกพื ชกับหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้ อง กับการขึ ้นทะเบีย นเกษตรกรจะ
ได้ รับเงินช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบตั ิ
4) การปรับเปลี่ยนอาชีพ ในครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากกว่า 1
อาชีพ เพื่อเป็ นการสร้ างรายได้ เพิ่มและกระจายความเสี่ยงต่อเหตุก ารณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นประจาใน
ชุมชน
5) การย้ ายถิ่นฐาน เกษตรกรที่ไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติในพื ้นที่ จะย้ ายออกไป
ประกอบอาชีพอื่น และไม่อยู่อาศัยในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงในการดาเนินชีวิตต่อการเกิดภัย
พิบตั ิ
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5.2 ข้ อค้ นพบหรือข้ อสังเกต
จากการศึกษาในงานวิจยั นี ้ สามารถค้ นพบความรู้ใหม่และมีข้อสังเกตต่างๆ ดังนี ้
5.2.1 ข้ อค้ นพบ
1) การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ ใช้ วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรแบบกลุม่ และให้ ผ้ เู ข้ าร่วมทาการ
คัดแยกองค์ประกอบโดยใช้ บตั รคา เพื่อหาคานิยามและความหมายของยุทธศาสตร์ครัวเรือนของ
เกษตรกรบ้ านมะขามค่อม และค้ นพบดัชนีในการชี ้วัดยุทธศาสตร์ครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกร
(แสดงไว้ ในบทที่ 4)
2) ชุมชนรู้จักการปรับตัว โดยใช้ ภูมิปัญ ญาในการผลิต “ช้ อน” ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ห า
ปลาที่คิดค้ นจากคนในชุมชน เนื่องจากลักษณะของแหล่งนา้ ที่ใช้ ในการหาปลาช่วงฤดูนา้ หลาก
อยู่บริเวณประตูระบายนา้ นา้ ไหลเชี่ยวและเป็ น แหล่งน า้ ลึก เกษตรกรจึงสร้ างอุปกรณ์ที่มีด้าม
ยาวคล้ ายช้ อน เพื่อให้ การใช้ งานเหมาะสมกับลักษณะของพื ้นที่ (ภาพประกอบ 28)

ภาพประกอบ 28 อุปกรณ์หาปลา (ช้ อน)
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3) การถื อครองที่ ดิ น เป็ น ปั จจัย สาคัญ ที่ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ ของ
เกษตรกร สาหรับครัวเรือนที่มีที่ดินเป็ นของตนเองจะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าและมีโอกาสใน
การทาการเกษตรมากกว่าครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทากิน การเช่าที่ดินของเกษตรกรมีความเสี่ยงต่อ
ปัจจัยหลายอย่าง ได้ แก่ การเกิดภัยพิบัติ ต้ นทุนการผลิตที่สงู ขึ ้น และโอกาสในการทาการเกษตร
ที่ลดลง ซึ่งเป็ นความเปราะบางที่เกิดขึ ้นกับครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง
4) เกษตรกรมีกลยุทธ์เพื่อให้ ได้ รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ จากกรณีตวั อย่าง
ครัวเรื อ นของ นาง ค. แยกทะเบี ย นบ้ านเป็ น 4 ครั วเรื อ น (พ่ อ แม่ ลูก สาว ลูก เขย) เพื่ อใช้
ประกอบการขึ ้นทะเบียนเกษตรกรและรับเงินช่วยเหลือเยียวยา
5) สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐเผชิญ ก็คือ สภาพที่เกิดขึ ้นเป็ นประจาภายในพื ้นที่และคน
ในท้ องถิ่นรู้วา่ จะต้ องเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชาวบ้ านสามารถปรับตัวอยู่กับสถานการณ์ภบั ย
พิบัติได้ เพราะเกษตรกรทราบถึงช่วงเวลาที่จะประสบปั ญหาดังกล่าว แต่ทงั ้ นี ้เกษตรกรสามารถ
ปรับตัวให้ เข้ ากับการช่วยเหลือและการชดเชยของภาครัฐโดยขึ ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม
จากหน่วยงานรัฐ
5.2.2 ข้ อสังเกต
1) ในปัจจุบนั ภาครัฐเข้ ามาให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบตั ิอย่างทัว่ ถึง
เกษตรกรมีความพึงพอใจกับการเข้ าให้ ความช่วยเหลือเป็ นตัวเงิน แต่หากเกษตรกรไม่ได้ รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐจะกลายเป็ นปัญหามีการร้ องเรียนเกิดขึ ้น ทังที
้ ่แต่ก่อนไม่เคยมอง
ว่าการประสบภัยพิบัติเป็ นปั ญ หา วิธีการแก้ ไขปั ญ หาของรัฐต่างๆเหล่านีเ้ ป็ นการแก้ ไขที่ป ลาย
เหตุ จึงไม่สามารถทาให้ ปัญหาหมดไปอย่างถาวร
2) การกาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรยังมีช่องว่าง
ที่ทาให้ เกษตรกรดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับความช่วยเหลือมากกว่าปกติ เช่น แยกทะเบียนบ้ านเพื่อ
ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรและรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ
5.3 ข้ อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
จากการศึกษาพบข้ อเสนอแนะ 3 ประเด็น คือ
1) หน่วยงานรัฐควรส่งเสริมและนะนาวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การดูแล
รักษาพืชอย่างถูกวิธี และวางแผนการผลิตเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพอากาศและความต้ องการ
ของตลาด
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2) พัฒนาด้ านเศรษฐกิจ โดยการสร้ างตลาดรองรับสินค้ า เกษตรกรสามารถเป็ นผู้
กาหนดราคาสินค้ าและจาหน่ายสู่ผ้ บู ริ โภคโดยตรง พัฒนาต่อยอดแปรรูปผลผลิตในชุมชนและ
สร้ างแบรนด์ เพื่อให้ เป็ นที่สนใจของตลาดและเป็ นการเพิ่มมูลค่าสินค้ าที่มีในชุมชน
3) จัดทาแผนรับมือกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหาที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ ให้ เกิดผลกระทบน้ อยที่สดุ เช่น ภัย พิบตั ิทางธรรมชาติ รวมไปถึงการผลิตสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ
พร้ อมตัง้ รั บ กับ ความผัน ผวนของตลาดที่ อ าจจะเกิ ด ได้ ต ลอดเวลา ในการขับ เคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรจะสาเร็จได้ ต้องดาเนินการภายใต้ ความร่วมมือของทุก ภาค
ส่วน รวมทังความร่
้
วมมือของคนในชุมชน
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ภาคผนวก
1. ข้ อมูลชุดดินในตาบลยางซ้ าย
ข้ อ มูล จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลยางซ้ ายประกอบกับ ข้ อ มูล แผนพั ฒ นา
การเกษตรของตาบลยางซ้ าย ระบุลกั ษณะดินที่พบในพื ้นที่ แบ่งออกได้ ดงั นี ้
ดินชุดราชบุรี, ดินชุดพิมาย
ลักษณะของดิ น : เนื อ้ ดินเป็ นพวกดิน เหนีย ว พบตามที่ ราบหรื อลาบลุ่ม มีดินลึก
การระบายน ้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-6.5
ดินชุดสระบุรี, ดินชุดแม่ สาย
ลัก ษณะของดิ น : เนื อ้ ดิ น เป็ น พวกดิ น เหนี ย ว พบตามที่ ราบหรื อ ราบเรี ย บ ถึ ง
ค่อนข้ างเรียบ เป็ นดินลึกการระบายน ้า ค่อนข้ างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ค่อนข้ าง
ต่าถึงปานกลาง มีดินลึก การระบายน ้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-6.5
ดินชุดนา้ พอง,ดินชุดนา้ พองที่มีค่าความลาดชัน 2-5 %
ลักษณะของดิน : เนื ้อดินเป็ นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง พบพืน้ ที่คอ่ นข้ างราบเรียบ
ถึงเป็ นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2 - 12 % เป็ นดินลึกมาก มีการระบายนา้ ดีถึง
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 6.5 - 7.5
2. ลักษณะคุณภาพดิน
ผลการวิเคราะห์ตวั อย่างดินทางเคมี จากการสุม่ เก็บตัวอย่างจานวน 10 แปลง ใน
พืน้ ที่บ้านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่าสภาพความเป็ นกรด –
ด่างของดิน พืน้ ที่จานวน 2 แปลง มีสภาพเป็ นกรดจัด อยู่ในช่วงค่า pH 5.1 – 5.5 พืน้ ที่จานวน 6
แปลง มีสภาพเป็ นกรดเล็กน้ อย อยู่ในช่วงค่า pH 6.1 – 6.5 พืน้ ที่จานวน 2 แปลง มีสภาพเป็ น
กลาง อยู่ในช่วงค่า pH 6.6 – 7.3 แนวทางแก้ ไขดินกรดสามารถทาได้ โดยเติมปูนขาว หินปูนบด
หรือปล่อยให้ น ้าท่วมขังบริเวณที่ดินเป็ นกรด มาตรฐานของระดับอินทรี ยวัตถุในดินที่กรมพัฒนา
ที่ดินกาหนดไว้ ดินตัวอย่างมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับขาดแคลน (1.0 – 1.5 ) จนถึงระดับ
พอเพียง (1.5 – 2.5 ) (ตาราง 21)
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ตาราง 21 การวิเคราะห์ดนิ ในพื ้นที่บ้านมะขามค่อม ตาบลยางซ้ าย
ลาดับ

ที่ดิน

pH

อินทรียวัตถุ
(% OM)

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
(% N)
(ppm)
(ppm)

1

นาข้ าว

6.65

1.13

0.056

12

74

2

นาข้ าว

5.35

2.04

0.102

8

64

3

ยาสูบ

5.27

2.29

0.114

19

100

4

นาข้ าว

6.11

2.05

0.103

9

43

5

นาข้ าว

6.73

2.18

0.109

7

129

6

ยาสูบ

6.48

1.5

0.075

13

77

7

นาข้ าว

6.41

1.62

0.081

6

48

8

นาข้ าว

6.4

2.21

0.111

12

118

9

นาข้ าว

6.24

2.47

0.123

10

97

10

ยาสูบ

6.28

2.55

0.128

7

77

ธาตุอาหารหลักเป็ นธาตุอาหารที่พืชต้ องใช้ ในปริมาณมาก หากพืชขาดธาตุนนๆ
ั ้ ก็จะ
ทาให้ ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ครบวงจรชีวิต และสามารถแก้ ไขโดยให้ ธาตุอาหารนัน้ พืชก็จ ะ
กลับมาเป็ นปกติ
ไนโตรเจน (N) เป็ นกรดอะมิโน โปรตีน คลอโรฟิ ลล์ กรดนิวคลิอิก และเอนไซม์ในพืช
ส่งเสริมการเจริ ญเติบโตของยอดอ่อน ใบและกิ่งก้ าน หากขาดธาตุไนโตรเจนพืชจะเจริ ญเติบโต
ช้ า ใบล่างมีสีเหลืองซีดทังแผ่
้ นใบ และจะกลายเป็ นสีนา้ ตาลและร่วงหล่นในเวลาต่อมา จากการ
วิเคราะห์ทงั ้ 10 ตัวอย่างดิน พบว่า ดินจานวน 9 ตัวอย่าง ขาดแคลนปริ มาณธาตุไนโตรเจน (ต่า
กว่า 0.125) ดินจ านวน 1 ตัวอย่าง มีปริ มาณธาตุไนโตรเจนพอเพี ยงกับ ความต้ องการของพื ช
( 0.125 – 0.150)
ฟอสฟอรัส (P) ช่วยในการสังเคราะห์ โปรตีน และสารอินทรี ย์ที่ สาคัญ ในพืช เป็ น
องค์ ป ระกอบของสารที่ ท าหน้ าที่ ถ่ ายทอดพลังงาน (ATP) ในกระบวนการต่า งๆ เช่ น การ
สังเคราะห์แสง และการหายใจ หากขาดธาตุฟอสฟอรัสจะทาให้ ใบล่างมีสีม่วง ตามแผ่น ใบจะ
เปลี่ยนเป็ นสีน ้าตาลและร่วงหล่นในเวลาต่อมา ลาต้ นแคระแกร็น ไม่ติดดอกและออกผล จากการ
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วิเคราะห์ทงั ้ 10 ตัวอย่างดิน พบว่า ดินจานวน 9 ตัวอย่าง ขาดแคลนปริมาณธาตุฟอสฟอรัส (ต่า
กว่า 15) ดินจานวน 1 ตัวอย่าง มีปริ มาณธาตุฟอสฟอรัสพอเพียงกับความต้ องการของพืช (15 –
45)
โพแทสเซี ย ม (K) ช่ วยในการสังเคราะห์ โปรตี น น า้ ตาลและแป้ ง ส่ง เสริ ม การ
เคลื่อนย้ ายนา้ ตาลต่อจากใบทาให้ พืชมีความแข็งแรงและมีความทนทานต่อโรคบางชนิ ด ท า
ให้ ผลไม้ มีคณ
ุ ภาพดี หากขาดธาตุโพแทสเซียมจะทาให้ ใบล่างจะแสดงอาการใบเหลือง ต่อมาจะ
เปลี่ยนเป็ น สีนา้ ตาลตามขอบใบแล้ วลุก ลามเข้ ามาในแผ่นใบ แผ่นใบอาจจะโค้ งเล็กน้ อย ราก
เจริ ญช้ า ต้ นพืชอ่อนแอ และผลไม่เจริ ญเติบโต จากการวิเคราะห์ทงั ้ 10 ตัวอย่างดิน พบว่า ดิน
จานวน 6 ตัวอย่ าง ขาดแคลนปริ มาณธาตุโพแทสเซีย ม (ต่ากว่า 90) ดินจ านวน 4 ตัวอย่ าง มี
ปริมาณธาตุโพแทสเซียมพอเพียงกับความต้ องการของพืช (90 – 120) (ตาราง 22)
ตาราง 22 การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตามปริมาณธาตุอาหารในดิน
ธาตุอาหารในดิน

ระดับความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
ขาดแคลน

พอเพียง

สูง

อินทรียวัตถุ (%)

<1.5

1.5-2.5

>2.50

ธาตุไนโตรเจนทังหมด
้
(Total N: %)

<0.125

0.125-0.150

>0.150

ธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (P: มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

<15

15-45

>45

ธาตุโพแทสเซียมที่สกัดได้ (K: มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

<90

90-120

>120

ที่มา: ดัดแปลงข้ อมูลจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.)
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ตาราง 23 พื ้นที่เกษตรกรรมที่ประสบภัยพิบตั ิ
พืน้ ที่เกษตรกรรมที่ประสบภัยพิบตั ิ ต.ยางซ้ าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ระหว่ างปี 25562560
ปี
ประเภทพืน้ ที่เสียหาย (ไร่ )
จานวน
จานวนเงิน
(ครั ง้ ที่เกิด
เกษตรกรที่
ช่ วยเหลือ
ข้
า
ว
พื
ช
ไร่
พื
ช
สวน
รวม
ภัยพิบตั ิ)
ประสบภัย
(บาท)
และอื่นๆ พืน้ ที่
(ครั วเรื อน)
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

ที่มา สานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
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ภาพประกอบ 29 ลงพื ้นที่สมั ภาษณ์แบบกลุม่ (ครัวเรือนเกษตรกรผู้ประสบภัย)

ภาพประกอบ 30 ลงพื ้นที่สมั ภาษณ์แบบเจาะลึก (รายบุคคล)

ภาพประกอบ 31 เหตุการณ์น ้าท่วม
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ภาพประกอบ 32 อาชีพเสริม (หาปลา) ขณะเกิดน ้าท่วม

ภาพประกอบ 33 ประเพณีแข่งเรือยาวช่วงฤดูน ้าหลาก

ภาพประกอบ 34 ภัยแล้ งน ้าในแม่น ้ายมแห้ งขอด
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ภาพประกอบ 35 นาข้ าวและยาสูบ (ยาสูบโดนพายุถล่มยืนต้ นตาย)

ภาพประกอบ 36 เก็บตัวอย่างดินเพื่อนาไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
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ประวัติ ผู้ เขี ยน

ประวัตผิ ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวนภากรณ์ จันปัญญา
10 กรกฎาคม 2536
อุบลราชธานี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายัง่ ยืน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
384 ม.15 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

