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บทคัดย่อ 
ไดท้  าการส ารวจและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตร ในพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมซ ้ าซากในภูมิภาค

ต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามส ารวจขอ้มูลกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีลาดชนั  8 จงัหวดั คือ จงัหวดัเชียงใหม่ สุโขทยั  
ขอนแก่น อุบลราชธานี  นครสวรรค ์จนัทบุรี นครศรีธรรมราช และพทัลุง ในปี 2556 ผลการส ารวจ ผลปรากฏวา่ 
พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูต่ามลุ่มน ้าส าคญัในแต่ละภูมิภาค เป็นพื้นท่ีน ้าท่วมซ ้ าซากทุกปีในฤดูฝน ท าใหพ้ื้นท่ีเกษตรส่วน
ใหญ่เป็นพื้นท่ีนา ไม้ผล และไม้ยืนต้น ท าให้เกิดความเสียหายอย่างมาก จาผลการส ารวจสามารถสรุปได้ว่า 
รูปแบบระบบการปลูกพืชอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมซ ้ าซากในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกนั โดย
ภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใตต้อนล่าง เป็นระบบการปลูกพืชอายสุั้น
หลงัน ้ าลดก่อนการท านา เช่น พืชผกั ขา้วโพดฝักสด ถัว่ลิสง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นระบบการ
ปลูกพืชชุ่มน ้ า ไดแ้ก่ บวั และขา้วข้ึนน ้ า ภาคตะวนัออกเป็นระบบการปลูกพืชอายุสั้ นเสริมรายไดใ้นสวนไมผ้ล  
ภาคเหนือตอนล่างและภาคใตต้อนบน เป็นระบบการปลูกปาล์มน ้ ามนัร่วมกบัพืชอายุสั้ นเสริมรายได้ ซ่ึงการ
จดัระบบการปลูกพืชในทุกภูมิภาคเพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในช่วงประสบภยัน ้าท่วมและหลงัน ้าลด           

 

รหสัการทดลอง 03-03-56-01-02-01-01-56  
1 ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 1 2 ศูนยว์จิยัพฒันาการเกษตรสุโขทยั 3 ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร
เขตท่ี 3  4 ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 5 ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนครสวรรค ์ 6 ส านกัวจิยัและ
พฒันาการเกษตรเขตท่ี 6  7 ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 7  8  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง 
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ค าน า 
พื้นท่ีน ้ำท่วมซ ้ ำซำ เ ก ดขึ้้น ะจาำอยอ่น่นทก ู่มดูำขึยประจกทไททอเ ส่วนนหญ่ก ดขึ้้นมำ นนพื้นท่ี

ูำขกหนืยตยนล่ำปแลจบำปส่ำนึยปูำข ลำปเซ่้ปกร็นพื้นท่ีะำบลก่มะดมฝ่ัปแม่น ้ำรด ปเวปัเอมเน่ำนเแลจกาำ้พะจอำเพื้นท่ี
น ้าท่วมซ ้ าซาก เป็นพื้นท่ีท่ีมีการท่วมขงัของน ้าบนพื้นผวิดินสูงกวา่ระดบัปกติและมีระยะเวลาท่ีน ้าท่วมขงัยาวนาน
อยูเ่ป็นประจ า จนสร้างความเสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรกรรม ทรัพยสิ์น และ/หรือชีวติ พื้นท่ีน ้าท่วมซ ้ าซาก เป็นพื้นท่ี
ราบลุ่มต ่า มีลกัษณะภูมิสัณฐาน (Landform) ประเภทท่ีราบน ้าท่วมถึง (Flood plain) ซ่ึงหนา้ฝนหรือหนา้น ้ามกัมี
น ้าท่วมขงัพื้นท่ีเสมอ เน่ืองจากปริมาณน ้าท่ีเกิดจากฝนตกในพื้นท่ี และ/หรือน ้าจากพื้นท่ีภายนอก เม่ือสะสม
รวมตวักนัแลว้มีปริมาณมากเกินความสามารถในการรองรับน ้า (carrying capacity) ของแหล่งน ้าในพื้นท่ี (กรม
พฒันาท่ีดิน, 2555)   

พื้นท่ีน ้าท่วมซ ้ าซาก แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 1) พื้นท่ีน ้าท่วมซ ้ าซากเป็นประจ าโดยประสบน ้าท่วมขงั 
8-10 คร้ังในรอบ 10 ปี และเส่ียงสูงต่อการลงทุนพฒันาทางการเกษตร  2) พื้นท่ีน ้าท่วมซ ้ าซากเป็นประจ าโดย
ประสบน ้าท่วมขงั 4-7 คร้ังในรอบ 10 ปี และเส่ียงปานกลางต่อการลงทุนพฒันาทางการเกษตร 3) พื้นท่ีน ้าท่วม
ซ ้ าซากเป็นประจ าโดยประสบน ้าท่วมขงัไม่เกิน 3 คร้ังในรอบ 10 ปี และเส่ียงต ่าต่อการลงทุนพฒันาทาง
การเกษตร (กรมพฒันาท่ีดิน, 2555)   

พื้นท่ีหลำอาปัหวขันนระจกทไททอก ดขพดบตัดูอัฉบัพลนับ่ยอขะ้ัปแลจนบัวนัาจทวีขวำมะกนแะปมำ ึ้้นเซ่้ป
แต่ลจขะ้ัปทข ่้ยนห้ก ดขขวำมส่ญกสีอต่ยชีวดตเแลจทะัพอส์ดนึยประจชำชนเเนนพื้นท่ีกร็นา ำนวนมำ เะวมทั้ปส่ปผล
 ะจทบต่ย ำะพฒันำขำ้นกไะษฐ ดาโขอะวมึยประจกทไ สยขขลย้ป บัะำอปำนแนวโน้ว ำะกรล่ีอนแรลปสูำพ
ู่มดยำ ำไึยประจกทไททอึยปไ่นอว์ดาอัแลจฝ้ ยบะมผล ะจทบ ำะกรล่ีอนแรลปสูำพู่มดยำ ำไแห่ปกยกชีอ
ตจวนัยย กฉีอปนตเ้(เSEA START) ากฬำลป ะณ์มหำวดทอำลอั พบวำ่เยกณหู่มดส่ปึ้้นกล็ นย้อ พื้นท่ีท่ีาจมียำ ำไะ้ยน
าขัาจแพะ่ึอำอึ้้นมำ  ช่วปกวลำยำ ำไะ้ยนาจอำวนำนึ้้นเฤข่หนำวหขสั้นลปเฤข่ฝนขปะจอจกวลำกขดมเแต่ระดมำณ
น ้ำฝนะำอรีกพด่มส่ปึ้้น แลจขวำมผนัผวนะจหวำ่ปฤข่เแลจะจหวำ่ปรีกพด่มส่ปึ้้น าำ ผล ะจทบขปั ล่ำวเา้ปท ำนห้ก ดข
ูำวจน ้ ำท่วมฉับพลนัโขอกฉพำจพื้นท่ีบะด กวณลก่มน ้ ำต่ำปๆเนนหลำอพื้นท่ีึยประจกทไททอบ่ยอขะ้ัปึ้้นเ(สมชำอ, 
2557)เ 
เ  ำะก ดขูอัพดบตัดน ้ำท่วมฉบัพลนันั้นเ กร็นูอัทำปธะะมชำตดท่ีทม่สำมำะถอบัอ ั้ปทขเ้ แลจก ดขบ่ยอขะ้ัปนนช่วป
ฤข่ฝนเ นนบะดกวณพื้นท่ีก ืยบทก ูำขึยประจกทไททอเ โขอกฉพำจพื้นท่ีะำบลก่มึยปลก่มน ้ำต่ำปๆเม ัระจสบรัญหำน ้ำ
ท่วมซ ้ ำซำ นนูำขกหนืยแลจูำข ลำปหลำอาปัหวขันนช่วปฤข่ฝนเ โขอมีฝนต หน ั ะจาำอทรทัว่ทก ูำขเ ท ำนห้
ะจขบัน ้ำท่วมส่ปแลจึอำอวป วำ้ปมำ ึ้้น ส่วนพื้นท่ีูำขตจวนัยย แลจูำขนตห้ลำอาปัหวขัทขะั้บผล ะจทบถ่ น ้ำ
ท่วมหลำอพื้นท่ีทก รีกช่น นั  

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีความจ าเป็นและเหตุผลเพียงพอท่ีจะท างานวจิยัเพื่อตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหาดงัท่ีกล่าวมา  วตัถุประสงคข์องการทดลองน้ี เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตร เพื่อใช้
ในการจดัระบบการผลิตพืชในพื้นท่ีน ้าท่วมซ ้ าซากในภูมิภาคต่างๆ  

 
 



 3 

วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์  

เคร่ืองวดัพิกดั แผนท่ี แบบสอบถาม อุปกรณ์เก็บตวัอยา่ง ดิน พืช น ้า ขอ้มูลดา้นพืช อุตุนิยมวทิยา วสัดุ
ส านกังานและวสัดุคอมพิวเตอร์ 
วธีิการ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

1. จ านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีน ้ าท่วมซ ้ าซาก จ านวน 100 ราย โดยท าการ
ส ารวจศึกษาขอ้มูลพื้นฐานนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้าท่วมซ ้ าซาก รวม 8 จงัหวดั ดงัน้ี 
1.1 ภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่  จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.2 ภาคเหนือตอนล่าง ไดแ้ก่  จงัหวดัสุโขทยั 
1.3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ไดแ้ก่  จงัหวดัขอนแก่น 
1.4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไดแ้ก่ จงัหวดัอุบลราชธานี 
1.5 ภาคกลาง คือ จงัหวดันครสวรรค ์
1.6 ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่  จงัหวดัจนัทบุรี 
1.7 ภาคใตต้อนบน ไดแ้ก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
1.8 ภาคใตต้อนล่าง ไดแ้ก่ จงัหวดัพทัลุง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงไดพ้ฒันารูปแบบและเน้ือหาสาระของ
แบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการส ารวจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1   ขอ้มูลพื้นฐาน 
ตอนท่ี 2   ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์เกษตรของเกษตรกร 
ตอนท่ี 3   ขอ้มูลปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
ขอ้มูลท่ีส ารวจ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) การส ารวจโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการผลิตพืช/ สภาวะเศรษฐกิจสังคมในพื้นท่ี ฯลฯ การศึกษา 

ผลกระทบ/ความตอ้งการ/ปัญหาของเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อหาประเด็นวจิยัในการจดัการะบบการ

ผลิตร่วมกบักลุ่มเกษตรกร 

2) ศึกษาปฏิทินการปลูกพืช (crop calendar) 

3) ศึกษาการเปล่ียนแปลงโรค-แมลงศตัรูพืช แมลง/สัตวท่ี์มีประโยชน์  

4) ศึกษาขอ้มูลสภาพภูมิอากาศ 

การรวบรวมขอ้มูล 
 เจา้หนา้ท่ีในโครงการไดป้ระสานงานขอความร่วมมือกบักรมพฒันาท่ีดิน เพื่อขอขอ้มูลพื้นท่ีน ้าท่วม
ซ ้ าซากประเทศไทย และเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารและส่ิงพิมพต่์างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยอาศยัจ านวนและร้อย

ละของเกษตรกร  
 

ระยะเวลา (เร่ิมต้น-ส้ินสุด) 
ระยะเวลาเร่ิมตน้  ตุลาคม 2555    ส้ินสุด  กนัยายน  2556         รวม       1            ปี 

 
สถานทีด่ าเนินการ 

ด าเนินการส ารวจในไร่เกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัสุโขทยั  จงัหวดัขอนแก่น  จงัหวดัอุบลราชธานี   
จงัหวดันครสวรรค ์ จงัหวดัจนัทบุรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช  และจงัหวดัพทัลุง     

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

จังหวดัเชียงใหม่  
การคัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมายสามารถเลือกพื้นท่ีท่ีเกิดความเสียหายจากภยัธรรมชาติแล้ว และพื้นท่ีมี

แนวโน้มหรือมีความเส่ียงภยัสูง ควรเลือกชุมชน ท่ีสามารถขยายผล มาท าเป็นชุมชนน าร่องหรือชุมชนตน้แบบ

ส ารวจพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมซ ้ าซาก เขตลุ่มน ้ าปิง และน ้ าสาขา อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอดอยเต่า 

อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ เกษตรกรปลูกพืชอายุสั้น เช่น ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง ขา้วโพด ฟักทอง เป็นตน้ 

เพื่อหลีกเล่ียงช่วงน ้าท่วม น ้ าหลาก และเร่ิมปลูกพืชใหม่ช่วงน ้ าลด ปลายฤดูฝน พืชท่ีนิยมปลูก เช่น ขา้ว ขา้วโพด

เล้ียงสัตว ์เป็นตน้ 

 ไดค้ดัเลือกพื้นท่ี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อใชเ้ป็นตวัแทนพื้นท่ีส ารวจและวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงนิเวศน์

เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้าท่วมซ ้ าซากจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการส ารวจเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 1) สภาพทัว่ไป อ าเภอแม่วาง ห่างจากจงัหวดัเชียงใหม่ประมาณ 37 กิโลเมตร ตามถนนสาย สันป่าตอง-

บา้นกาด สภาพถนนโดยส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง การสัญจรไปมาใช ้ รถยนต ์ จกัรยานยนต ์ มีรถ

โดยสารประจ าทาง มีพื้นท่ีทั้งหมดของอ าเภอ 409,375 ไร่ แยกเป็น พื้นท่ีป่าไม ้ 296,798 ไร่  พื้นท่ีท าการเกษตร  

51,129 ไร่  พื้นท่ีอยูอ่าศยั 7,794 ไร่ พื้นท่ีสาธารณะ 1,340 ไร่ พื้นท่ีอ่ืนๆ 439 ไร่ 

 2) สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบเชิงเขา ความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 312-1,400 เมตร 

พื้นท่ีเป็นท่ีกวา้งยาวจากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก มีโอกาสน ้าท่วมในฤดูฝนในหลายต าบล คือ ต าบลบา้นกาด 

ต าบลทุ่งป้ี ต าบลทุง่รวงทอง และต าบลดอนเปา 

 3) สภาพภูมิอากาศ ฝนตกตามฤดูกาลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฝนตกมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม

และกนัยายน โดยประมาณน ้าฝนตลอดปี 1,165 ลูกบาศกเ์มตร จ านวนวนัฝนตกตลอดปี 84 วนั อุณหภูมิอากาศอยู่

ระหวา่ง 16.320C 
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 4) สภาพแหล่งน ้า  มีแหล่งน ้าธรรมชาติ ไดแ้ก่ แม่น ้า คลอง เช่น แม่น ้าวาง แม่น ้าขาน และล าหว้ยต่างๆ  

แหล่งน ้าท่ีสร้างข้ึน ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้าหว้ยตอง อ่างเก็บน ้าหว้ยมะนาว อ่างเก็บน ้าขนุวาง และมีปริมาณน ้าเพียงพอ

ต่อการเกษตรตลอดปี 

5) การใชท่ี้ดิน  อ าเภอแม่วาง ประกอบไปดว้ยชุดดินท่ี 22, 35, 40, 48, 5, 62, 31, 59 เกษตรกรในอ าเภอแม่

วางส่วนใหญ่ จะท านา ท าสวนไมผ้ล ปลูกพืชไร่ พืชผกั และรับจา้งท าการเกษตร ส่วนใหญ่จะท าในพื้นท่ีของ

ตนเอง แต่มีเช่าท่ีดินบ้างบางส่วน จะผลิตพืชตามฤดูกาลโดยจะปลูกข้าวในเดือนสิงหาคม เก็บเก่ียวในเดือน

ธนัวาคม หลงัจากนั้นจะปลูกถัว่เหลือง หอมหวัใหญ่ ขา้วโพดฝักสด มนัฝร่ัง ยาสูบ พืชผกั พืชผกัเมืองหนาว และ

ดอกไม้ นอกจากนั้นเกษตรกรยงัมีการเล้ียงสัตว์ เล้ียงปลา เป็นอาชีพเสริมในครัวเรือน โดยแบ่งสภาพพื้นท่ี

ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นท่ีราบลุ่ม จะปลูกขา้ว ตามด้วยหอมหัวใหญ่, ถัว่เหลือง, ขา้วโพดหวานฝักสด, ขา้วโพด

หวาน และพื้นท่ีดอน จะปลูกไมผ้ล เช่น ล าไย มะม่วง ขา้วโพดหวาน ขา้วไร่  ไมผ้ลเมืองหนาว พืชผกัเมืองหนาว 

และไมด้อก  

 
จังหวดัสุโขทยั 
 ไดด้ าเนินการส ารวจเบ้ืองตน้ดา้นสภาพพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร จงัหวดัสุโขทยั 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมซ ้ าซากในเขตอ าเภอเมือง ศรีส าโรง และสวรรคโลก จงัหวดั

สุโขทยั จ านวน 64 ราย  แบ่งเป็นชาย 33 คน เป็นหญิง 31 คน เป็นเกษตรกรในเขตอ าเภอเมือง จ านวน 25 ราย เขต

อ าเภอศรีส าโรง 34 ราย และเขตอ าเภอสวรรคโลก จ านวน 5 ราย เกษตรกรทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

 1) ขอ้มูลดา้นสภาพพื้นท่ี พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลุ่ม และท่ีลุ่มน ้าท่วมขงั และแหล่งน ้าท่ีใชใ้นการเกษตร

ส่วนใหญ่ไดจ้ากคลองธรรมชาติ  และน ้าจากแม่น ้ายม 

 2) ขอ้มูลสภาพภูมิอากาศ  ฤดูร้อนจะอยูใ่นช่วงเดือนมีนาคม ถึงช่วงเดือนเมษายน  ฤดูฝนจะอยูใ่นช่วง

เดือนพฤษภาคม ถึงช่วงเดือนตุลาคม ช่วงฤดูหนาวจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ช่วงฝน

ทิ้งช่วง/แลง้จะอยูใ่นช่วงเดือนมีนาคมถึงช่วงเดือนพฤษภาคม และช่วงกลางเดือนมิถุนายน  ช่วงฝนชุกจะอยู่

ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม  ช่วงอุณหภูมิต ่าจะอยูใ่นช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม  และช่วงอุณหภูมิสูง

จะอยูใ่นช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน   

  
จังหวดัขอนแก่น        

พื้นท่ีเส่ียงภยัในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น มีการส ารวจพื้นท่ี 4 พื้นท่ี ไดแ้ก่ 1. บา้นหลุบคา ต.กุดเคา้ อ.มญัจา
คีรี 2. บา้นโคกส าราญ ต.โคกส าราญ อ.บา้นแฮด 3. บา้นชีวงัเวนิ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท 4. บา้นชีท่าม่วง ต.ศรีบุญ
เรือง อ.ชนบท เกษตรกรจ านวน 141 ราย สามารถสรุปการด าเนินงานไดด้งัน้ี และด าเนินการทดสอบ 2 พื้นท่ี คือ 
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1.บา้นหลุบคา ต.กุดเคา้ อ.มญัจาคีรี  2. บา้นโคกส าราญ ต.โคกส าราญ อ.บา้นแฮด ระบบขา้ว-ถัว่ลิสง และ ขา้ว-
ขา้วโพด  สรุปไดด้งัน้ี 

 
1. บา้นท่าม่วง  และบา้นวงัเวนิ  ต.ศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จ.ขอนแก่น 
จ านวนเกษตรกรท่ีใหส้ัมภาษณ์ :  69 ราย 

สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป 
เป็นท่ีดอนและท่ีลุ่ม ดินเป็นดินทราย พื้นท่ีเป็นท่ีแห้งแลง้มาก อาชีพหลกัเกษตรกรรม ท านา  จากการ

สัมภาษณ์เกษตรกร พบวา่ในพื้นท่ีนาส่วนใหญ่จะมีการท านาปรัง หลงัฤดูเก็บเก่ียวขา้วเน่ืองจากการท านาปีไม่ได้
ผลผลิต เพราะวา่น ้าท่วมช่วงใกลฤ้ดูเก็บเก่ียวและส่วนใหญ่จะปลูกพืชอ่ืนไม่ได ้เน่ืองจากสภาพดินไม่เหมาะสม 
 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศ  ฤดูกาลร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน  ฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม  และฤดูหนาวจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์  น ้ าท่วมจะอยู่ในช่วงเดือนกนัยายนถึงตุลาคม 
ของทุกปี และจะท่วมนานประมาณ 1-2 เดือน ระดบัน ้ าจะอยูท่ี่ 1-1.50 เมตร ส่วนใหญ่ไดรั้บความเสียหาย 70-100 
เปอร์เซ็นต ์
ขอ้มูลดา้นการปรับตวัของเกษตรกรและความช่วยเหลือ 

จากการสัมภาษณ์เกษตรจ านวน 69 ราย พบวา่ เกษตรกรท่ีไม่ปรับเปล่ียนวธีิการด าเนินชีวติไม่ท าอะไรเลย
หลงัน ้ าท่วม จ านวน 16 ราย  ส่วนเกษตรกรอีก 53 รายจะปรับเปล่ียนโดยเล่ือนช่วงเวลาการปลูกพืชเล่ือนเวลาเก็บ
เก่ียว และเปล่ียนพนัธ์ุพืชท่ีปลูก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะท่ีน ้าท่วมขงัของหมู่บา้น 

ความช่วยเหลือด้านการอยู่อาศยั จะเป็นความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลผ่านทางอบต.และ
ส านกังานเกษตรอ าเภอแต่ละอ าเภอ ของส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจะเป็นอาหารแหง้และเงินสนบัสนุนเพื่อ
น าไปใชจ่้ายในครัวเรือน ส่วนธกส.ก็ช่วยเหลือดา้นการพกัช าระหน้ีและและลดอตัราดอกเบ้ียของเงินสินเช่ือ 
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม  ส่วนใหญ่เกษตรกรจะพบเจอกบัปัญหาฝนทิ้งช่วง และวชัพืช 
ปัญหาดา้นการผลิตพืช จะเป็นปัญหาใชพ้นัธ์ุผลผลิตต ่า อตัราประชาการต ่า และการเก็บเก่ียวและวทิยาการหลงั
การเก็บเก่ียว 
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจสังคม เกษตรกรจะพบกบัปัญหาราคาปัจจยัการผลิตสูง เมล็ดพนัธ์ุคุณภาพไม่ดี และราคา
ผลผลิตแปรปรวน อาจมีผลท าใหผ้ลผลิตของเกษตรกรไม่คงท่ี 

 
2. ต.โคกส าราญ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น 

สภาพพื้นท่ี  
จากการส ารวจเกษตรกรในพื้นท่ีเส่ียวภยัจากน ้ าท่วมไดท้  าการส ารวจท่ีหมู่ 1, 11 และ 14                    ต.

โคกส าราญ  อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น  จ านวน 25 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มี
ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี พื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นท่ีราบสลบักบัลอนลาด แล่งน ้ าท่ีส าคญัในการเกษตรคือ  แม่น ้ า
ชี  แก่งละวา้ ซ่ึงจะอาศยัโครงการสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าเป็นตวักระจายน ้ าให้เขา้ถึงแปลงนา จากผลการส ารวจพบว่า
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เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาน ้ าท่วมอยู่ประมาณ 4-7 คร้ังในรอบ 10 ปี ส าหรับในพื้นท่ีดอนน ้ าท่วมไม่ถึง
เกษตรกรจะปลูกพืชไร่ เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั 
ลกัษณะดิน 

ถา้ในท่ีลุ่มจะเป็นดินร่วนเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง การระบายน ้ าของปานกลาง การอุม้
น ้าปานกลาง แต่ในพื้นท่ีดอนจะเป็นดินร่วนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า การระบายน ้ าดี การอุม้น ้าของดิน
ต ่า ประสบปัญหาเร่ืองดินเคม็  
สภาพภูมิอากาศ 

ฤดูกาลในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกบัช่วง 3-5 ปี ท่ีผ่านมา ซ่ึงในปัจจุบนั ฤดูร้อนเร่ิม
ช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม 
เน่ืองจากว่าปี 2555 ท่ีผ่านมาไม่ประสบปัญหาน ้ าท่วม ส่วนช่วง 3-5 ปีท่ีผ่านมา ฤดูกาลร้อนจะอยู่ในช่วงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม  ฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม  และฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-
กุมภาพนัธ์  น ้าท่วมจะอยูใ่นช่วงเดือนกนัยายนถึงตุลาคม แต่ในบางปีท่ีฝนมาเร็วข้ึนน ้าจะท่วมช่วงเดือน สิงหาคม-
ตุลาคม ระยะเวลาน ้ าท่วมนานประมาณ 1-2 เดือน ระดบัน ้าจะอยูท่ี่ 1-1.50 เมตร ส่วนใหญ่ไดรั้บความเสียหาย 70-
100 เปอร์เซ็นต ์ถา้ในท่ีดอนน ้าจะท่วม 10-20 วนั ระดบัน ้า 0.5 -1 เมตร ความเสียหาย 1-30 เปอร์เซ็นต ์
พื้นท่ีปลูก 

เกษตรกรจะมีพื้นท่ีส าหรับท าการเกษตรประมาณ 5-20 ไร่ เฉล่ียอยู่ท่ี 10-15 ไร่ ลกัษณะเป็นพืชเชิงเด่ียว 
ปลูกขา้วเป็นหลกั พนัธ์ุท่ีใชใ้นนาปี ใชพ้นัธ์ุ กข.6 นาปรัง ใชพ้นัธ์ุ กข.10 พืชไร่เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั และพืชผกั 
ระบบการปลูกพืชหลงันา สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. ระบบ ขา้ว-ขา้ว ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต ์
2. ระบบ  ขา้ว-พืชผกั  ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ซ่ึงเกษตรกรจะปลูกไวกิ้นเองในครอบครัว ละขายตาม

ตลาดชุมชนในหมู่บา้น 
วธีิการปรับเปล่ียนระบบการผลิตหลงัประสพภยัน ้าท่วม 

เกษตรกรจะปรับเปล่ียนระบบการเกษตรของตนเอง ข้ึนกบัสภาพดงัน้ี ในท่ีลุ่มเน่ืองจากการท านาปีไม่ได้
ผลผลิต เกษตรกรจะท านาปรังหลงัจากน ้าลด ช่วงเดือนธนัวาคม และเก็บเก่ียวเดือนเมษายนโดยอาศยัน ้าจากแม่น ้ า
ชี แก่งละวา้ ถา้ในท่ีดอนเกษตรกรจะท านาปรังในฤดูแลง้และแบ่งพื้นท่ีบางส่วนส าหรับปลูกพืชไวเ้ป็นอาหาร เช่น 
พืชผกั 
ปัญหาท่ีพบจากระบบการผลิต คือ 
1. ผลผลิตต ่า 
2. ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่าและประสบปัญหาดินเคม็ 
3. ตน้ทุนในการผลิตสูง เน่ืองจากปัจจยัการผลิตมีราคาแพง 
4. วชัพืชในนาขา้วช่วงท านาปรัง 
 

3. บา้นหลุบคา ต าบลกุดเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 
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จากการสัมภาษณ์เกษตรจ านวน 47 ราย 
ลกัษณะท่ีตั้ง : หมู่ 6 บา้นหลุบคา ต าบลกุดเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 
ลกัษณะภูมิประเทศ 

โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มสลบักบัลอนลาด ติดบริเวณแถบลุ่มน ้าชี ท าใหพ้ื้นท่ีบางส่วนมีน ้าท่วมซ ้ าซากทุก
ปี 
ลกัษณะดิน  

ในพื้นท่ีสูงจะเป็นดินร่วนปนทรายประมาณ 36.2 เปอร์เซ็นต ์ท่ีราบลุ่มติดน ้าชีเป็นดินร่วนเหนียว 63.8 
เปอร์เซ็นต ์
 
พื้นท่ีปลูก 

พื้นท่ีปลูกขา้ว   666 ไร่ 
มนัส าปะหลงั  30 ไร่ 
ออ้ย    96 ไร่ 
จดัเป็นพื้นท่ีน ้าท่วม 100 เปอร์เซ็นต ์ท่วมติดต่อกนั 4-7 คร้ัง ในรอบ 10 ปี ผลผลิตเสียหาย 100 เปอร์เซ็นต ์

เกษตรกรมีการปลูกพืชทดแทนพื้นท่ีน ้าท่วม 85 เปอร์เซ็นต ์ไม่ปลูก 15 เปอร์เซ็นต ์
ระบบการปลูกพืชหลงันา  

1. ระบบ ขา้ว-ขา้ว ประมาณ 64 เปอร์เซ็นต ์
2. ระบบ  ขา้ว-พืชผกั  ประมาณ 9 เปอร์เซ็นต ์
3. ระบบขา้ว-ขา้วโพดฝัดสด ประมาณ 7  เปอร์เซ็นต ์
4. ระบบ ขา้ว-ถัว่ลิสง ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต ์
 

ผลการด าเนินการทดสอบ 2 พื้นท่ี 
1. พื้นท่ีบา้นหลุบคา ต.กุดเคา้ อ.มญัจาคีรี มีเกษตรกรเขา้ร่วมทดสอบจ านวน 6 ราย 

ระบบขา้ว-ถัว่ลิสง  ด าเนินการปี 2556 ในพื้นท่ี  บา้นหลุบคา ต.กุดเคา้ อ.มญัจาคีรี      
จ.ขอนแก่น เกษตรกรร่วมทดสอบ  6 ราย ระบบเดิมของเกษตรกรคือท านาปี บางรายผลิตเพียงคร้ังเดียวแลว้ปล่อย
พื้นท่ีให้ว่างไวเ้น่ืองจากน ้ าท่วมซ ้ าซาก บางรายผลิตพืชหลงันา เช่น ท านาปรัง ถัว่ลิสง ขา้วโพดหวาน ฤดูท านา 
เกษตรกรปลูกขา้วนาปี พนัธ์ุ กข.6  นาด า ผลผลิตเฉล่ีย 468  กิโลกรัมต่อไร่ รายไดเ้ฉล่ีย 6,552 บาทต่อไร่  ตน้ทุน
เฉล่ีย 3,338 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉล่ีย 3,213  บาทต่อไร่ ผลตอบแทนการลงทุน (BCR) 0.9   พนัธ์ุ หอมมะลิ 
105  นาด า ผลผลิตเฉล่ีย 487  กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เฉล่ีย 8,756 บาทต่อไร่  ต้นทุนเฉล่ีย 3,949 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนเฉล่ีย 4,808  บาทต่อไร่ ผลตอบแทนการลงทุน (BCR) 1.2   หลงัการเก็บเก่ียวขา้วนาปีเกษตรการปลูก
ถัว่ลิสงหลงันาพนัธ์ุขอนแก่น 6   ผลการด าเนินการในปี2555/56แนะน าให้เกษตรกรใส่ปูนขาวและยิปซัม ใช้
สารเคมีตามค าแนะน า  ผลการด าเนินงาน พบวา่ ถัว่ลิสงไดผ้ลผลิตเฉล่ีย 324 กิโลกรัมต่อไร่  ตน้ทุนเฉล่ีย 5,214 
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บาทต่อไร่ รายไดเ้ฉล่ีย  12,971 บาทต่อไร่  ผลตอบแทนเฉล่ีย 7,565 บาทต่อไร่ เปอร์เซ็นกะเทาะ 57.85 เปอร์เซ็น 
BCR  1.4   

2) ขา้ว-ขา้วโพดฝักสด ด าเนินการในพื้นท่ี บา้นหลุบคา ต.กุดเคา้ อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น 
เกษตรกรร่วมทดสอบ  5 ราย  เกษตรกรปลูกขา้วนาปี พนัธ์ุ กข.6  นาด า ผลผลิตเฉล่ีย 468  กิโลกรัมต่อไร่ 

รายไดเ้ฉล่ีย 6,552 บาทต่อไร่  ตน้ทุนเฉล่ีย 3,338 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉล่ีย 3,213  บาทต่อไร่ ผลตอบแทนการ
ลงทุน (BCR) 0.9    พนัธ์ุ หอมมะลิ 105  นาด า ผลผลิตเฉล่ีย 487  กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เฉล่ีย 8,756 บาทต่อไร่  
ตน้ทุนเฉล่ีย 3,949 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉล่ีย 4,808  บาทต่อไร่ ผลตอบแทนการลงทุน (BCR) 1.2   หลงัการ
เก็บเก่ียวขา้วนาปีเกษตรการปลูกขา้วโพดขา้วเหนียวพนัธ์ุสุโขทยั 1  ผลการด าเนินงาน พบวา่ ขา้วโพดฝักสด ได้
ผลผลิตเฉล่ีย 2,056 กิโลกรัมต่อไร่  ตน้ทุนเฉล่ีย 4,104 บาทต่อไร่ รายไดเ้ฉล่ีย  10,280 บาทต่อไร่  ผลตอบแทน
เฉล่ีย 6,176 บาทต่อไร่  BCR 1.5  เกษตรกรจะตม้แลว้ขายตามหมู่บา้น ราคาขายเฉล่ีย 1 บาท/ฝัก  

 
2. บา้นโคกส าราญ ต.โคกส าราญ อ.บา้นแฮด ระบบขา้ว-ถัว่ลิสง   

ด าเนินการปี 2556 ในพื้นท่ี บ้านโคกส าราญ ต.โคกส าราญ อ.บ้านแฮด เกษตรกรร่วมทดสอบ  4 ราย 
ระบบเดิมของเกษตรกรคือท านาปีเพียงคร้ังเดียวแล้วปล่อยพื้นท่ีให้ว่างไว ้เกษตรกรปลูกขา้วนาปี พนัธ์ุ กข.6 
ผลผลิตเฉล่ีย 510 กิโลกรัมต่อไร่ รายไดเ้ฉล่ีย 7,140  ตน้ทุนเฉล่ีย 2,022 บาทต่อไร่ บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉล่ีย 
5,9118  บาทต่อไร่ ผลตอบแทนการลงทุน (BCR) 2.5    หลงัการเก็บเก่ียวขา้วนาปีเกษตรการปลูกถัว่ลิสงหลงันา
พนัธ์ุขอนแก่น 6   ผลการด าเนินการในปี2555/56 แนะน าให้เกษตรกรใส่ปูนขาวและยิปซัม ใช้สารเคมีตาม
ค าแนะน า  ผลการด าเนินงาน พบวา่ เก็บผลผลิตไม่ไดเ้น่ืองจากเป็นพื้นท่ีดินเคม็และประสบปัญหาภยัแลง้  
 
จังหวดันครสวรรค์              

ไดด้ าเนินการส ารวจและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมซ ้ าซากจงัหวดั
นครสวรรค์ ในปี 2556 ได้ท  าการหาขอ้มูลพื้นท่ีน ้ าท่วมในพื้นท่ีจงัหวดันครสวรรค์โดยการ สืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต สอบถามจากเจา้หนา้ท่ีเกษตรอ าเภอ  พบวา่  มี 6 อ าเภอในจงัหวดันครสวรรค ์ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ า
ท่วมคือ อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอเกา้เล้ียว อ าเภอโกรกพระ อ าเภอชุมแสง อ าเภอพยหุะคีรี  อ าเภอท่าตะโก และมี
อ าเภอท่ีอยูท่างฝ่ังทิศตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา คืออ าเภอโกรกพระ และ อ าเภอพยหุะคีรีท่ีน ้ าท่วมเป็นประจ า
ทุกปี เป็นเวลานาน 2- 3 เดือนจึงจะแห้ง  จากนั้นไดป้ระสานงานผา่นเจา้หน้าท่ีเกษตรอ าเภอ เพื่อสอบถามขอ้มูล
เพิ่มเติมและช้ีแจงวตัถุประสงค์ของโครงการให้กบัผูน้ าชุมชน และตวัแทนเกษตรกร  ณ ท่ีท าการ ก านันต าบล
โกรกพระ ต าบลบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ต าบลย่านมทัรี ต าบลยางขาว ต าบลน ้ าทรง และต าบล
พยหุะคีรี อ.พยหุะคีรี จ.นครสวรรค ์ 
 จากผลการส ารวจเบ้ืองตน้ พื้นท่ีเป้าหมาย ไดแ้ก่ ต าบลโกรกพระ และต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ 
สาเหตุท่ีเลือกพื้นท่ีน้ีดว้ยเหตุผลหลายประการ ดงัน้ี  
 1) เป็นพื้นท่ีน ้าท่วมทุกปี และท่วมเป็นเวลานาน 2- 3 เดือน อยูใ่นเส้นทางเดินของแม่น ้าเจา้พระยา 
 2) พื้นท่ีส่วนใหญ่ท าการเกษตรคือ ปลูกขา้ว สวนผลไม ้สวนผกั 
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 3) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกนั เช่น กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า (บางฉ่า 1, บางฉ่า 2)  กลุ่มจกัสาน กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
 4) ผูน้  าชุมชน ผูน้ าเกษตรกร เกษตรกรใหค้วามร่วมมือและใหค้วามสนใจโครงการ 

ส าหรับขอ้มูลทัว่ไปของอ าเภอโกรกพระ  พื้นท่ีของอ าเภอมี  297.194 ตารางกิโลเมตร  ลกัษณะพื้นท่ี
โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น ้ าไหลผ่าน ไดแ้ก่ แม่น ้ าเจา้พระยา, คลองตากแดด คลองบางประมุง และบึงต่างๆ 
เช่น บึงระหารน ้ าใส บึงกระจงังาม บึงหวาย หนองออ้ เป็นตน้  มีประชากรทั้งส้ิน  36,342  คน เป็น ชาย 17,676 
คน และหญิง  18,666  คน อาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดต่อกบัอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดั นครสวรรค์  ทิศ
ตะวนัออก      ติดต่อกบัอ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดั นครสวรรค์  ทิศใตติ้ดต่อกบัอ าเภอพยุหะคีรี และ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัอุทัยธานี   และทิศตะวนัตกติดต่อกับอ าเภอสว่างอารมณ์  จงัหวดั อุทัยธานี  พื้นท่ีเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจของอ าเภอโกรกพระ   จงัหวดันครสวรรค ์ปีการผลิต 2555 พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท านาเป็น
หลกั โดยมีพื้นท่ีปลูกขา้วนาปี 100,194 ไร่ ขา้วนาปรัง 49,411 ไร่ ออ้ยโรงงาน 9,981 ไร่ กลว้ยไข 4,224 ไร่ ขา้ว
โฑดเล้ียงสัตว ์3,571 ไร่ และมนัส าปะหลงั 2,573 ไร่   

   
จังหวดัจันทบุรี          
 ไดท้  าการส ารวจเป้าหมายเพื่อเตรียมเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ ในพื้นท่ีอ าเภอมะขาม และอ าเภอ
เมือง จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมีประวติัน ้าท่วมทุกปีบริเวณลุ่มแม่น ้าจนัทบุรี บา้นท่าหลวง ต าบลท่าหลวง บา้น
วงัแซม้ ต าบลวงัแซม้ อ าเภอมะขาม และ บา้นน ้ารัก ต าบลท่าชา้ง บา้นพลบัพลา ต าบลพลบัพลา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี 

1) ขอ้มูลพื้นฐาน จากการสัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 30 ราย พบวา่ร้อยละ 66.7 เป็นเพศชาย ร้อยละ 33.3 
เป็นหญิง มีอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไปร้อยละ 36.7 เกษตรกรทั้ งหมดเป็นเจ้าบ้านเอง และจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ร้อยละ 80.0 และมีเกษตรกรร้อยละ 20.0 ท่ีไม่ไดเ้รียนหนงัสือ มีสมาชิกในครัวเรือนมากกวา่ 
5 ราย ร้อยละ 40.0  รายร้อยละ 80.0 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีประสบการณ์ทางการเกษตรมากกว่า 10 ปี 
เกษตรกรทั้งหมดเป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

2) ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์เกษตรของเกษตรกร พบวา่ส่วนใหญ่เป็นท่ีดอน สลบักบัพื้นท่ีราบ
ลุ่ม และอยูใ่กลแ้ม่น ้าจนัทบุรี การสังเกตเกษตรกรในพื้นท่ี พบวา่มีน ้าท่วมขงัในพื้นท่ีทุกปีแต่ละปีสามารถระบายน ้า
ไดดี้ ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนหินลูกรัง และดินร่วนปนดินเหนียว 

3) ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอมะขาม และอ าเภอเมือง มีการปลูกไมผ้ลทุเรียน มงัคุด 
เงาะ และยางพารา หลงัจากเกิดน ้าท่วม จากประสบการณ์ของเกษตรกรในพื้นท่ีกล่าววา่หากน ้าท่วมขงัเป็นระยะ
เวลานาน 1 เดือนข้ึนไป จะท าใหทุ้เรียน เงาะ มีความเส่ียงท่ีจะยนืตน้ตาย แต่มงัคุดยงัสามารถอยูร่อด ดงันั้น
เกษตรกรจึงมีการปลูกมงัคุดทดแทนส่วนท่ีเสียหาย และมีบางรายเลือกปลูกลองกองร่วมดว้ย ส่วนพืชอ่ืนท่ี
เกษตรกรน ามาปลูกในพื้นท่ี ไดแ้ก่ยางพารา ล าไย 

4) รายไดแ้ละตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรในภาคการเกษตร ในปัจจุบนั และยอ้นหลงั 3 -5 ปี เกษตรกร
ในพื้นท่ีอ าเภอมะขาม และอ าเภอเมือง มีการท าสวนแบบผสมผสานท่ีมีการจดัการดูแลรักษาร่วมกนั เม่ือสอบถาม
กระบวนการผลิต เช่น ตน้ทุนการผลิต ผลผลิต รายได ้เกษตรกรมีรายไดแ้ละตน้ทุนการผลิต 
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จังหวดันครศรีธรรมราช         

ด าเนินการในพื้นท่ี ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั และในพื้นท่ี ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 จากการด าเนินงานไดส้รุปแยกออกเป็นสองแห่งคือ 

1) ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่  
เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสัมภาษณ์ เป็นเพศ ชาย 58 เปอร์เซ็นต ์และหญิง  42 เปอร์เซ็นต ์โดยมีอายอุยูร่ะหวา่ง  

30-79  ปี อายุเฉล่ีย 56  ปีเกษตรกรส่วนใหญ่มีสถานะเป็นเจา้บา้น มีระดบัการศึกษาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา  

ป.4-ป.6มีสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง อาย ุ 20-60  ปี  ทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม  โดยมีประสบการณ์ดา้นการเกษตรมากกว่า  10  ปี  และเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร

มากถึง ร้อยละ 80 

ลกัษณะพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีน ้ าท่วมซ ้ าซากทุกปี  ลกัษณะดินเป็นดินเหนียว  มีความอุดมสมบูรณ์ในระดบั

ปานกลาง  มีการระบายน ้าไดค้่อนขา้งต ่า  เน่ืองจากมีการอุม้น ้าสูง  ดินส่วนไม่มีปัญหา  

สภาพอากาศ  มีฤดูร้อนอยูใ่นช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.   ฤดูฝนช่วงเดือน มิ.ย.-ก.พ.   โดยมีลกัษณะฝนตกชุก

อยูใ่นช่วง เดือน ต.ค.-ม.ค.  ซ่ึงจะมีน ้ าท่วมช่วง ต.ค.-ม.ค. ดว้ย โดยมีน ้ าท่วมประมาณ  10-20  วนั  มีระดบัน ้ าสูง  

0.25-1.00  เมตร  และมีความเสียหาย  50-70% 

การปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์ พืชไร่ท่ีปลูกทั้งปัจจุบนัและในอดีตปลูก  คงยงัมีการปลูกขา้ว  ในดา้นพืชสวน

ท่ีปลูกทั้ งปัจจุบันและในอดีตปลูกส้มโอ  และพืชผ ัก  โดยในอดีตมีการปลูกส้มโอพันธ์ุขาวทองดีและ

ส้มเขียวหวาน ส่วนในปัจจุบนัเกษตรกรเปล่ียนพื้นท่ีบางส่วนมาปลูกส้มโอพนัธ์ุทบัทิมสยาม โดยมีพืชทอ้งถ่ิน

ส่วนใหญ่ปลูกส้มโอส าหรับการเล้ียงสัตวเ์กษตรกรส่วนใหญ่เล้ียงววั  และเล้ียงปลา ในร่องสวนเป็นอาชีพเสริม

เสริมมีพื้นท่ีถือครอง  มากสุด  62 ไร่  นอ้ยสุด  2  ไร่  พื้นท่ีถือครองโดยเฉล่ีย  11  ไร่  ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสวน 

สมาชิกในครัวเรือนมีมากสุด  7  คน  นอ้ยสุด  2  คน  โดยเฉล่ีย มีชาย  2 คนและ หญิง  2  คนต่อครัวเรือน 

มีแรงงานเฉล่ียครัวเรือนละ  2  คน  และมีออกไปท างานนอกฟาร์มโดยเฉล่ียชาย  1  คน  หญิง  1  คน  ส่วนใหญ่

รับจา้งทัว่ไป และพนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายไดใ้นครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากดา้นการปลูกพืช แหล่งเงินทุน

มาจากสหกรณ์การเกษตร  เพื่อการซ้ือปุ๋ย  เมล็ดพนัธ์ุ  และสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

การปรับตวัหลงัน ้าท่วมส่วนใหญ่มีการเปล่ียนการจดัการดิน  น ้าและการใชปุ๋้ย  รวมถึงระบบการปลูกพืช
ใหเ้หมาะสม  

ดา้นปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีอยูใ่นระดบัสูงไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองแมลงและโรคศตัรูพืช น ้าท่วมขงั ฝนทิ้งช่วง  
ส่วนปัญหาดา้นการจดัการวชัพืชและปัญหาดินอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ปัญหาดา้นการผลิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ การจดัการน ้าและแมลงไม่ดี ส่วนปัญหาดา้นการจดัการดา้น
ดิน การจดัการธาตุอาหารและวชัพืชในระดบัปานกลาง  ส าหรับปัญหาดา้นพนัธ์ุและการเก็บเก่ียวอยูใ่นระดบัต ่า 

ปัญหาดา้นเศรษฐกิจมีอยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ ปัญหาราคาผลผลิตต ่าและราคาปัจจยัการผลิตสูง  
 
2) ต  าบลชา้งซา้ย  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ 

เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสัมภาษณ์ เป็นเพศ ชาย 60 เปอร์เซ็นต ์หญิง 40 เปอร์เซ็นต ์โดยมีอาย ุอยูร่ะหวา่ง  30-
66 ปี อายเุฉล่ีย 52  ปี ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นเจา้บา้น การศึกษาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ป.1-ป.6สมาชิกใน
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง อาย ุ20-60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง  

ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและเล้ียงปศุสัตวเ์ป็นส่วนใหญ่  โดยมีประสบการณ์ดา้นการเกษตรมากกวา่ 
10 ปี และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มการเกษตร ธกส. ถึงร้อยละ 60 

ลกัษณะพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีน ้าท่วมซ ้ าซากทุกปี  มีลกัษณะดินเป็นดินเหนียว  ความอุดมสมบูรณ์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  มีการระบายน ้าไดค้่อนขา้งต ่า เน่ืองจากมีการอุม้น ้าสูง ปัญหาดินส่วนใหญ่เป็นดินกรดดินเปร้ียว 

สภาพอากาศ  ฤดูร้อนช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.  โดยมีลกัษณะฝนตกชุกอยูใ่นช่วง เดือน ต.ค.-ม.ค.  ซ่ึงจะมีน ้า
ท่วมช่วง ต.ค.-ม.ค. ดว้ย โดยน ้าท่วมค่อนขา้งนานประมาณ  30-60  วนั  มีระดบัน ้าสูง  1.50-3.00  เมตร  มีระดบั
ความเสียหายสูงถึง  70-100 เปอร์เซ็นต ์

พืชไร่ในปัจจุบนัมีการปลูกขา้ว ปาลม์น ้ามนั ยางพาราและมนัเทศ  โดยในอดีตปลูกเฉพาะขา้วและมนัเทศ 
การปลูกพืชสวนทั้งปัจจุบนัและในอดีตสวนใหญ่ปลูกพืชผกัไม่นิยมปลูกไมผ้ล พืชทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ปลูกขา้ว 
ส าหรับการเล้ียงปศุสัตวเ์กษตรกรส่วนใหญ่เล้ียงววั  และเล้ียงไก่เสริม 

เกษตรกรมีพื้นท่ีถือครอง  มากสุด  54 ไร่  นอ้ยสุด  0.75  ไร่  พื้นท่ีถือครองโดยเฉล่ีย  20  ไร่  ส่วนใหญ่
เป็นพื้นท่ีนา 

สมาชิกในครัวเรือนมากสุด  8  คน  นอ้ยสุด  2  คน  โดยเฉล่ียแลว้มี ชาย  2 คน  หญิง  2  คน  
แรงงานเฉล่ียครัวเรือนละ  2  คน  ประกอบอาชีพรับจา้ง และคา้ขายเสริมท าใหมี้รายไดเพิ่มข้ึน รายไดใ้นครัวเรือน
มาจากดา้นการปลูกพืช และการเล้ียงปศุสัตวป์ศุสัตว ์

ส าหรับแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากธนาคาร ธกส.  เพื่อซ้ือปุ๋ย  เมล็ดพนัธ์ุ  และการจา้งแรงงาน 
การปรับตวัหลงัน ้าท่วมส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงการจดัการดิน  น ้าและปุ๋ย  รวมถึงเล่ือนเวลาการปลูก

พืชใหเ้หมาะสม 
ดา้นปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นระระดบัสูง ไดแ้ก่ ปัญหาเก่ียวกบั  แมลง  โรค  น ้าท่วมขงั  ฝนทิ้งช่วง  

ส่วนปัญหาดา้นวชัพืชและปัญหาดินอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ปัญหาดา้นการผลิตท่ีเกษตรกรประสบในระดบัสูง คือ การจดัการน ้าและแมลงไม่ดี  ส่วนปัญหาดา้นการ

จดัการดา้นดิน  การจดัการธาตุอาหารและวชัพืชมีอยูใ่นระดบัปานกลาง  และปัญหาดา้นพนัธ์ุและการเก็บเก่ียวมี
อยูใ่นระดบัท่ีต ่า 

ปัญหาดา้นเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรประสบอยูใ่นระดบัสูง คือ ปัญหาราคาผลผลิตต ่าและราคาปัจจยัการผลิต
สูง  
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จังหวดัพทัลุง  
ทขท้  ำ ำะส ำะวาแลจวดกขะำจห์ ำะกรล่ีอนแรลปนดกวไน์ก ษตะกพื่ยนชน้น ำะาขัะจบบ ำะผลดตพืชนนพื้นท่ี

น ้ำท่วมซ ้ ำซำ ึยปพื้นท่ีาปัหวขัพทัลกปเโขอาปัหวขัพทัลกปมีา ำนวนย ำกูยทั้ปหมขเ11 ย ำกูยเ65 ต ำบลเ670 หม่่บำ้นเ
พบวำ่เ นนกึตพื้นท่ีาปัหวขัพทัลกปมีพื้นท่ีน ้ำท่วมซ ้ ำซำ า ำนวนเ 3 ย ำกูยเ ทขแ้ ่เ ย ำกูยกมืยปเ ย ำกูยกึำชอัสนเ แลจ
ย ำกูยขวนึนกนเ ตำมล ำขบัเ เ ทั้ปสำมพื้นท่ีทขข้ ำกนดน ำะส ำะวาแลจสยบถำมึย้ม่ลตำมแบบสัมูำษณ์ก ษตะ ะ
า ำนวนเ100 ะำอเเทข้ึ ย้ม่ลพื้นฐำนึยปผ่น้หส้ัมูำษณ์ขปัน้ี 
       1) สถำนท่ีส ำะวาแลจพด ขัต ำแหน่ปหม่่บำ้นผ่น้หส้ัมูำษณ์เ 
เเเเเเเาำ  ำะส ำะวานนพื้นท่ีหม่่บำ้นเ9 หม่่บำ้นเ6 ต ำบลเ3 ย ำกูยเา ำนวนก ษตะ ะเ100 ะำอเทขพ้ด ขัต ำแหน่ปเตำม
พื้นท่ีขปั ล่ำวเ 
       2) ึย้ม่ลพื้นฐำนสถำนูำพผ่น้หส้ัมูำษณ์ เเาำ  ำะส ำะวาก ษตะ ะา ำนวนเ100 ะำอเนนพื้นท่ีเ3 ย ำกูยเ
ก ษตะ ะผ่น้หส้ัมูำษณ์ส่วนนหญ่กร็นกพไหญดปมำ  วำ่กพไชำอเโขอมีถ้ปะ้ยอลจเ62  ส่วนกพไชำอมีะ้ยอลจเ38 ยำอก
กฉล่ีอระจมำณเ53 รีเส่วนนหญ่กร็นกาำ้ึยปบำ้นมำ  วำ่ผ่ย้ำไอัเโขอมีถ้ปะ้ยอลจเ71 เส่วนผ่ย้ำไอัะ้ยอลจเ29 เผ่น้ห้
สัมูำษณ์มีระจสบ ำะณ์ขำ้นยำชีพ ำะก ษตะมำ ท่ีสกขยอ่น่นะจขบัมำ  วำ่เ10 รีเถ้ปะ้ยอลจเ82 ะยปลปมำเ6-10 รีเ
ะ้ยอลจเ11 แลจส่วนนหญ่กร็นสมำชด  ลก่มก ษตะ ะกฉล่ีอเ56 กรยะ์กซ็นตเ์ 
       3) ะจขบั ำะไ้ ษำึยปผ่น้หส้ัมูำษณ์ ก ษตะ ะท่ีสัมูำษณ์มีะจขบั ำะไ้ ษำส่วนนหญ่กร็นะจขบัระจถมไ้ ษำ
ะ้ยอลจเ68 ะยปลปมำะจขบัมธัอมไ้ ษำตยนรลำอเะ้ยอลจ17 เ 
       4) ขะัวกะืยนแลจสมำชด ผ่น้หส้ัมูำษณ์เเเาำ  ำะสัมูำษณ์ก ษตะ ะา ำนวนเ100 ขะัวกะืยนเมีา ำนวนสมำชด 
กฉล่ีอเ4.3 ขน/ขะัวกะืยนเก ณฑย์ำอกึ ยปสมำชด เส่วนนหญ่ยอ่น่นะจขบัยำอกเ20-40 รีเา  ำนวนเ119 ะำอเแลจยำอกเ41-60 
รีเา  ำนวนเ118 ะำอเเกฉล่ีอะ้ยอลจเ28  ทั้ปสยปะจขบัเะยปลปมำะจขบัยำอกมำ  วำ่เ60 รีเา  ำนวนเ91 ะำอเะ้ยอลจเ21  
       5)เึนำขขะัวกะืยนึยปผ่น้หส้ัมูำษณ์  าำ  ำะสัมูำษณ์ก ษตะ ะา ำนวนเ100 ขะัวกะืยนเะวมเ3 ย ำกูยเมีพื้นท่ี
ถืยขะยปะวมทั้ปหมขเ1901 ทะ่เแอ สัขส่วนกร็นท่ียอ่ย่ำไอัเ124.4 ทะ่เะ้ยอลจเ7เเพื้นท่ีขำ้น ำะก ษตะส่วนนหญ่กร็น
พื้นท่ีนำเ878.4เทะ่เะ้ยอลจเ46เเะยปลปมำกร็นพื้นท่ีสวนระจมำณเ805.5ทะ่เะ้ยอลจ 42  
       6) แะปปำนนนขะัวกะืยนแลจนย ขะัวกะืยนึยปผ่น้หส้ัมูำษณ์  าำ  ำะสัมูำษณ์ก ษตะ ะเ100 ขะัวกะืยนเมี
แะปปำนนนขะัวกะืยนแลจนย ขะัวกะืยนมีา ำนวนเ304 ขนเแะปปำนนนขะัวกะืยนเ228เขนเะ้ยอลจเ75เส่วนนหญ่กร็น
กพไชำอเ120 ขนเกพไหญดปเ108 ขนเแะปปำนนย ขะัวกะืยนขืยแะปปำนท่ีาำ้ปขนย่ืนทม่ะวมแะปปำนนนขะัวกะืยนมี
า ำนวนเ76เขนเะ้ยอลจเ25เเแะปปำนนย ขะัวกะืยนส่วนนหญ่กพไหญดปมำ  วำ่กพไชำอา ำนวนเ46 ขนเะยปลปมำกร็น
กพไชำอา ำนวนเ30 ขน 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการส ารวจและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ี เส่ียงภัยน ้ าท่วมซ ้ าซาก                               
ในภูมิภาคต่างๆ (8 จงัหวดั) สามารถสรุปไดว้่า พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูต่ามลุ่มน ้ าส าคญัในแต่ละภูมิภาค เป็นพื้นท่ีน ้ า
ท่วมซ ้ าซากทุกปีในฤดูฝน ท าให้พื้นท่ีเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีนา ไมผ้ล และไมย้ืนตน้ ท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างมาก ส าหรับรูปแบบระบบการปลูกพืชอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมซ ้ าซากในแต่ละภูมิภาคมีความ
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แตกต่างกนั โดยภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใตต้อนล่าง เป็นระบบ
การปลูกพืชอายุสั้ นหลังน ้ าลดก่อนการท านา เช่น พืชผกั ข้าวโพดฝักสด ถั่วลิสง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง เป็นระบบการปลูกพืชชุ่มน ้า ไดแ้ก่ บวั และขา้วข้ึนน ้า ภาคตะวนัออกเป็นระบบการปลูกพืชอายสุั้นเสริม
รายไดใ้นสวนไมผ้ล  ภาคเหนือตอนล่างและภาคใตต้อนบน เป็นระบบการปลูกปาล์มน ้ ามนัร่ตอนล่างมีจดัระบบ
การปลูกพืชท่ีมีกาแฟเป็นพืชหลักร่วมกับไม้ร่มเงาถาวร ไม้ร่มเงาชั่วคราว พืชสมุนไพรและหญาแฝก ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือวมกบัพืชอายุสั้ นเสริมรายได ้ซ่ึงการจดัระบบการปลูกพืชในทุกภูมิภาคมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในช่วงประสบภยัน ้าท่วมและหลงัน ้าลด           

 
การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

น าเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการของส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 1-8  
 

เอกสารอ้างองิ 
กรมพฒันาท่ีดิน.  2555.  พื้นท่ีน ้าท่วมซ ้ าซาก : http://irw101.ldd.go.th/data/data_flo.html 
สมชาย บุญประดบั.  2557.  ผลของการเปล่ึยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตพืชเกษตรบางชนิด.  เอกสาร 
            ประกอบค าบรรยายเจา้หน้าทีป่่าไมใ้นการฝึกอบรมเพื่อพฒันาดชันีบ่งบอกทางชวีภาพเพื่อบ่งชี้ 
            ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชวีภาพ  
            ในวนัที ่23-25 เมษายน 2557 ณ ศูนยฝึ์กอบรมที ่2 เขาใหญ่ จงัหวดัปราจนีบุร.ี โรเนียว 15 หน้า. 
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