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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 

1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

กิจกรรม วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม  

กิจกรรมย่อย วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าเสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากภาคเหนือ
ตอนบน 

3. การทดลอง ส้ารวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงนิเวศเกษตรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากจังหวัดเชียงใหม่ 

Survey and Analysis on Agroecosystem of Flood Plain Risk in Chiang Mai Province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวฉัตรสุดา    เชิงอักษร  สังกัด ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 
ผู้ร่วมงาน นายสมชาย  บุญประดับ             สังกัด ส้านักผู้เชี่ยวชาญ 
   นางสาววิลาสลักษณ์  ว่องไว     สังกัด ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 
   นายสุริยนต์  ดีดเหล็ก  สังกัด ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
   นางสาวบุญปิยธิดา คล่องแคล่ว สังกัด ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 

5. บทคัดย่อ 

คัดเลือกพ้ืนที่ อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือใช้เป็นตัวแทนพ้ืนที่ส้ารวจและวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงนิเวศน์เกษตรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากจังหวัดเชียงใหม่ สัมภาษณ์เกษตรกร จ้านวน 74 
ราย 7 หมู่บ้าน ในต้าบลทุ่งปี้ อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และมีประสบการณ์ในอาชีพ
มากกว่า 10 ปี มีพ้ืนที่ถือครองประมาณ 5-8 ไร่ แรงงานในครัวเรือนที่ท้าเกษตรกรรมส่วนใหญ่ท้า 2 คน 
และมีการจ้างแรงงานนอกครัวเรือนประมาณ 1-10 คน ใช้ในงานด้านเกษตรกรรม 

สภาพพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นที่ราบลุ่มริมน้้าซึ่งน้้าสายหลักคือ น้้าแม่วาง ปัญหาน้้าท่วมเกิดจาก
สภาพพ้ืนที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้บริเวณแนวน้้า ลักษณะดินในพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การระบายน้้า และการอุ้มน้้าของดินอยู่ในระดับปานกลาง ส้าหรับสภาพภูมิอากาศนั้น 
ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือน มี.ค - พ.ค. ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือน พ.ย. - ก.พ. ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือน ก.ค. - ต.ค. 
ช่วงฝนทิ้งช่วงระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย. ฝนตกชุกอยู่ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. และน้้าจะท่วมระหว่าง
เดือน ส.ค. - ก.ย. ปัญหาน้้าท่วมในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาน้้าท่วมต่้ากว่า  5 
วัน ที่ระดับน้้าสูง 0.05-1.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหายตั้งแต่ 1-50%  

ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ซึ่งมีการปลูกทั้งข้าวนาปี นาปรัง ปลูกข้าว
นาปีและนาปรัง พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกมากที่สุดคือ กข.10 กข.6 สันป่าตอง1 และขาวดอกมะลิ105 
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นอกจากนี้เกษตรกรยังมีการปลูก ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน และหอมหัวใหญ่ พืชสวนที่ส้าคัญคือ ล้าไย 
พันธุ์อีดอ หลังจากประสบปัญหาน้้าท่วมเกษตรกรไม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมการเพาะปลูกพืช 
ยังคงใช้พืชเช่นเดิมเหมือนในอดีตในการเพาะปลูก เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้าน การ
ชดเชยเงิน อาหาร เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ อีกทั้งยังมีสหกรณ์การเกษตรและกองทุนหมู่บ้านให้ความ
ช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ และปัจจัยการผลิตพืช อีกทั้งยังได้รับการพักช้าระหนี้และลดอัตรา
ดอกเบี้ย  
 

 
Abstract 

 This experiment focused on flood plain risk in Tungpee Sub-district, Mae Wang 
District, Chiang Mai Province, Thailand. Questionnaires were used as tool to conduct a 
survey in which 74 persons in 5 villages and recorded home and agricultural area 
coordinate by global position system (GPS). It was found that almost all of them 
educated in primary school, they worked as farmer for more than 10 years. There are 2 
labors in household and hired labor 1 -10 from outside for farming activities. 
 Agriculture areas were on Mae Wang basin. Most of soil was clay soil, medium 
drainage and medium water absorbent. For meteorology, summer was in March – May, 
rainy season was in July – October and winter was in November – February. Highest 
rainfall is in August – September that risk for flooding. Flooding occurred less than 5 
days at the level 0.5 – 1 meter height that damaged agriculture product 1 – 50%. The 
agroecosystem mainly base on rice and cash crop : sweet corn, onion and soybean 
whereas Longan is the most important tropical fruit in Mae Wang District. After flooding, 
farmer could not change any crop in agrosystem. The government assisted them by 
recompense paying, handing out food seed/plant seedling providing. The farmer co-
operatives/group also supported seed or fertilizer or pesticide and herbicide for new 
crops. Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives helped them by decreasing 
interest and moratorium. 
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6. ค าน า 

การเกิดธรณีพิบัติภัย เป็นภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถยับยั้งได้ และเกิดบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน 
ในบริเวณพ้ืนที่เกือบทุกภาคของประเทศไทย เช่น พ้ืนที่บ้านน้้าก้อ บ้านน้้าชุน อ้าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ พ้ืนที่บ้านแม่พูล อ้าเภอลับแล บ้านน้้าต๊ะ บ้านน้้ารี อ้าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และล่าสุด
ในเดือนสิงหาคมปี 2554 ที่บ้านห้วยเดื่อ บ้านต้นขนุน และบ้านห้วยคอม อ้าเภอน้้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
รวมทั้งอีกหลายพ้ืนที่ที่ เกิดขึ้นในแต่ละปี ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมาก นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ราบลุ่มของลุ่มน้้าต่างๆ มักประสบปัญหาน้้าท่วมซ้้าซากในภาคเหนือและภาคกลางหลาย
จังหวัดในช่วงฤดูฝน โดยมีฝนตกหนักกระจายไปทั่วทุกภาค ท้าให้ระดับน้้าท่วมสูงและขยายวงกว้างมาก
ขึ้น ส่วนพ้ืนที่ภาคตะวันออกและภาคใต้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบถูกน้้าท่วมหลายพ้ืนที่ทุกปีเช่นกัน  
นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ชุ่มน้้าในทุกภูมิภาคที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน 

ปัญหาน้้าท่วมจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะสิงหาคม 2554 ซึ่งนั้นส่งผล
กระทบในหลายๆ พ้ืนที่เป็นวงกว้างจนท้าให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณในการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
กว่า 8 พันล้านบาททั่วประเทศ ส้าหรับการประเมินความเสียหายเบื้องต้นจากพายุนกเตน จังหวัด
เชียงใหม่ มีพ้ืนที่ได้รับความเสียหายกว่า 21 อ้าเภอ แยกเป็นพ้ืนที่ประสบภัย 102 ต้าบล 677 หมู่บ้าน 
59,582 ครัวเรือน 161,761 คน พ้ืนที่เกษตรได้รับความเสียหาย 31,434 ไร่ ปศุสัตว์ 1,286 ตัว ประมง
เสียหาย 104 บ่อ บ้านเรือนเสียหาย 1,579 หลัง ถนนเสียหาย 99 สาย สะพาน 26 แห่ง เหมืองฝาย 119 
แห่ง มูลค่าความเสียหายราวๆ 20,567,333 บาท ทั้งนี้หลักการพ้ืนฐานของน้้าท่วมเชียงใหม่จะมี 2 ส่วน
คือ ฝนตกหนักน้้าระบายไม่ทัน ซึ่งส่วนนี้ต้องจัดการแก้ไขด้วยการขุดลอกคูคลองทางน้้า ไหล เปิดทางน้้า
ให้สะดวกข้ึนรวมถึงระบบล้าราง ท่อระบายน้้า ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะด้าเนินการตาม
แผนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ปัญหาที่ต้องเร่งจัดการ ผลักดันโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนคือ การ
จัดการช่วงน้้าเหนือไหลหลาก ปริมาณน้้าจากต้นน้้าปิงไหลรวมกับล้าน้้าสาขา ซึ่งการแก้ปัญหาต้องบริหาร
จัดการทั้งระบบ เพราะล้าพังท้องถิ่นคงไม่มีขีดความสามารถในการรับมือได้ ยิ่งช่วงปีใดฝนตกหนัก ต้นทุน
น้้าสะสม บวกกับป่าไม้ถูกท้าลาย สภาพล้าน้้าปิงตื้นเขิน บางช่วงเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้้า พ้ืนที่
การเกษตรเสียหายนับพันไร่  

จากประเด็นปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคต่างๆ ของประเทศไทย  ท้าให้ระบบการผลิต
ไม่มีความยั่งยืน ทั้งด้านผลผลิต คุณภาพ และรายได้  เกษตรกรยังคงมีการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกอยู่มาก 
ท้าให้มีรายได้ต่้า ผลผลิตด้อยคุณภาพ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและสุขภาพเกษตรกรอ่อนแอ ดังนั้น ควร
ศึกษาหาแนวทางการวิจัยและระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ  โดยยึดหลักตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นความส้าคัญใน
การจัดการทรัพยากรระดับไร่นา ในลักษณะที่จะมุ่งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับ
วิธีการที่ส้าคัญของพระองค์อีกประการหนึ่งคือ การประหยัด ทรงเน้นความจ้าเป็นที่จะลดค่าใช้จ่ายในการ
ท้ามาหากินของเกษตรกรลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยส้าคัญ 
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7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 
2. วัสดุส้านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ส้ารวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานนิเวศน์เกษตรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม 
2. การส้ารวจโครงสร้างพ้ืนฐาน/ระบบการผลิตพืช/ สภาวะเศรษฐกิจสังคมในพ้ืนที่ ฯลฯ การศึกษา 

ผลกระทบ/ความต้องการ/ปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือหาประเด็นวิจัยในการจัดการะบบ
การผลิตร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 

3. ศึกษาปฏิทินการปลูกพืช (crop calendar) 
4. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโรค-แมลงศัตรูพืช แมลง/สัตว์ที่มีประโยชน์  
5. เก็บข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ และข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 
6. พัฒนาบุคลากร/เตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมวิชาการเกษตรในการด้าเนินงาน ได้แก่ 

อบรมให้ความรู้ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ การท้างานเชิงพ้ืนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังคม 

ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556  
เวลาและสถานที่  

ต้าบลทุ่งปี้ อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 คัดเลือกพ้ืนที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพ่ือใช้เป็นตัวแทนพ้ืนที่ส้ารวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

นิเวศน์เกษตรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากจังหวัดเชียงใหม่ อ้าเภอแม่วาง ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่

ประมาณ 37 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดของอ้าเภอประมาณ 409,375 ไร่ แยกเป็น พ้ืนที่ป่าไม้ 296,798 ไร่ 

พ้ืนที่การเกษตร  51,129  ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัย 7,794 ไร่ พ้ืนที่สาธารณะ 1,340 ไร่ พ้ืนที่อ่ืนๆ 439 ไร่ 

สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา ความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 312-1,400 เมตร 

พ้ืนที่เป็นที่กว้างยาวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก มีโอกาสน้้าท่วมในฤดูฝนในหลายต้าบล คือ ต้าบล

บ้านกาด ต้าบลทุ่งปี้ ต้าบลทุ่งรวงทอง และต้าบลดอนเปา  

สภาพภูมิอากาศ ฝนตกตามฤดูกาลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฝนตกมากที่สุดในเดือน

สิงหาคมและกันยายน โดยประมาณน้้าฝนตลอดปี 1,165 มิลลิเมตร จ้านวนวันฝนตกตลอดปี 84 วัน 

อุณหภูมิอากาศอยู่ระหว่าง 16.320C 

 สภาพแหล่งน้้า แหล่งน้้าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้้า คลอง เช่น แม่น้้าวาง แม่น้้าขาน และล้าห้วย

ต่างๆ แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้้าห้วยตอง อ่างเก็บน้้าห้วยมะนาว อ่างเก็บน้้าขุนวาง  มีปริมาณ

น้้าเพียงพอต่อการเกษตรตลอดปี 
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สัมภาษณ์เกษตรกร จ้านวน 74 ราย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านหนองเย็น หมู่ 5 บ้านทุ่งปี้ หมู่ 
9 บ้านริมวาง หมู่ 10 บ้านแสนค้า หมู่ 11 บ้านทุ่งป่าคาเหนือ และหมู่ 12 บ้านหนองป่าคา ต้าบลทุ่งปี้
อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพท่ี 1 ) 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการใช้ที่ดินและพิกัดบ้านเกษตรของผู้รับการสัมภาษณ์ ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

 
 พ้ืนที่ต้าบลทุ่งปี้ ส่วนใหญ่ท้าการเกษตร ซึ่งพืชหลักที่เกษตรกรปลูกมากที่สุด คือ ล้าไย 

รองมาคือ ข้าว พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์และมีการฟ้ืนฟูสภาพป่าให้กลับสู่สภาพที่สมบูรณ์  
พ้ืนที่บางแห่งยังเป็นป่าละเมาะ และทุ่งหญ้า เกษตรกรที่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ๆ มีการปลูก ข้าว
เป็นพืชหลัก แม่น้้าสายหลักของพ้ืนที่ คือ น้้าแม่วาง ซ่ึงเป็นสาขาของแม่น้้าปิง  

 
 
จากการส้ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกร โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์เกษตรของเกษตรกร 
ตอนที่ 3 ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
เพศ ชาย 73 %  หญิง    22 % 

อายุ      35 – 82 ปี  
สถานภาพในครัวเรือน เจ้าของบ้าน 76 %  ผู้อาศัย 24 % 
การศึกษาสูงสุด  
  ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)               88 % 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)           4 % 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6,ปวช.)          8 % 
สมาชิกในครัวเรือน  2 คน  20 % 

3 คน  34 % 
4 คน  23 % 
5 คน  12 % 
6 คน  11 % 
9 คน   1 % 

อาชีพของครอบครัว    เกษตรกรรม 99 %  ค้าขาย 1 %     
ประสบการณ์ในอาชีพการเกษตร มากกว่า 10 ปี  92 % 
     6 – 10 ปี  7 %  
     1 – 5  ปี  1 % 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเกษตรของเกษตรกร 
I ข้อมูลด้านสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ 
1. ลักษณะพื้นที่ 

1.1 สภาพพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ราบลุ่มริมน้้า : แม่น้้าวาง 
การเกิดน้้าท่วม  
 น้้าท่วมซ้้าซากทุกปี (F)   19 % 
 น้้าท่วมไม่เกิน 3 ครั้งรอบ 10 ปี (S1)  19 % 
 น้้าท่วม 4 – 7  ครั้งรอบ 10 ปี  (S2)  22 % 
 น้้าท่วม 8 – 10 ครั้งรอบ 10 ปี (S3)  18 % 
 ไม่ถูกน้้าท่วม    22 %  

1.2 ลักษณะดิน 
 ดินเหนียว (C) 27 %  ดินร่วนเหนียว (CL) 14 % 
 ดินร่วน (L)  16 %  ดินร่วนทราย (SL) 15 % 
 ดินทราย (S)   1 % 
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 1.3  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 สูง (H)  23 %   ปานกลาง (M) 74 %   ต้่า (L) 3 %   

1.4 การระบายน้้าของดิน 
 สูง (H)  16 %  ปานกลาง (M) 74 %   ต้่า (L) 9 % 

1.5 การอุ้มน้้าของดิน 
 สูง (H)  19 %  ปานกลาง (M) 75 %   ต้่า (L) 4 % สูงมาก (VH) 1 % 

1.6 ดินมีปัญหา 
 ดินปกติ 93 % ดินกรด/ดินเปรี้ยว 3 % ดินด่าง 1 %   
 อ่ืนๆ : ดินเหนียว ปลูกพืชไม่เจริญเติบโต 3 % 
 

2.สภาพภูมิอากาศ 
  2.1 สภาพภูมิอากาศท่ัวไป 

สภาพภูมิอากาศ 
 

ปัจจุบัน อดีต(3-5 ปีที่ผ่านมา) 

ตั้งแต่เดือน ถึงเดือน ตั้งแต่เดือน ถึงเดือน 

2.1 ฤดูกาล     

     ฤดูร้อน มีนาคม พฤษภาคม มีนาคม พฤษภาคม 

     ฤดูฝน พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ 

     ฤดูหนาว กรกฎาคม ตุลาคม กรกฎาคม ตุลาคม 

2.2 ฝนทิ้งช่วง มีนาคม เมษายน มีนาคม เมษายน 

2.3 ฝนชุก สิงหาคม กันยายน สิงหาคม กันยายน 

2.4 อุณหภูมิต่้า มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 

2.5 อุณหภูมิสูง เมษายน พฤษภาคม เมษายน พฤษภาคม 

2.6 น้้าท่วม สิงหาคม กันยายน สิงหาคม กันยายน 
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2.2 จ้านวนวัน ระดับน้้า  และความเสียหายจากน้้าท่วมที่ผ่านมา 

จ านวนวันน้ าท่วม % ระดับน้ า* (เมตร) % 
ระดับความ
เสียหายของ
ผลผลิต(%) 

% 

< 5 92 0 1 0 14 

6 - 10 7 < 0.25 11 1 – 30 27 

11 – 20 - 0.25 – 0.50 7 31 – 50 27 

21 – 30 - 0.05 – 1.00 45 51 – 70 21 

31 – 60  - 1.00 – 1.50 24 71 - 100 11 

60 – 90 1 1.50 – 2.00 7   

> 90 - 2.00 – 2.50  3   

  > 3.0. 1   

* ใช้บริเวณพ้ืนที่ท้าการเกษตรเป็นจุดอ้างอิง (ระดับน้้าสูงจากผิวดิน) 
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II ข้อมูลระบบฟาร์มในครัวเรือน 
  1. กิจกรรมทางการเกษตรและการใช้ทีด่ิน  
  1.1ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชไร่นาเศรษฐกิจ  

 

1.1.1 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชไร่นาเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

กลุ่มพชื ชนิดพืช พันธุ์ 
พ้ืนที่ปลูก

(ไร่) 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ช่วงการเจริญเติบโต(เดือน) ความส าคัญ 

ปลูก ออกดอก เก็บเกี่ยว อาหาร รายได ้

ข้าว ข้าวนาปรัง 
กข 10  กข 6 
สันป่าตอง 1 

0.325-11 1,064 7,728 

เม.ย.  ก.ค.-ส.ค. ก.ย.   

 ข้าวนาป ี
กข 10  กข 6 
สันป่าตอง 1 

ขาวดอกมะลิ 105 
ก.ค. ก.ย.-ต.ค. ธ.ค.   

 
ข้าวนาปรัง/

ข้าวนาป ี
สันป่าตอง 1 

ขาวดอกมะลิ 105 
ก.พ. - พ.ย.   

พืชไร่ ถั่วเหลือง ชม.60 

0.5 - 9 

200 2,400 ม.ค. มี.ค. เม.ย.   

 
ข้าวโพด
หวาน 

ไฮบริกซ์ 3  
ซูเปอร์สตาร์  
ชูการ์ 75  

2,073 9,490 ตลอดป ี  
 

 ยาสูบ พื้นเมือง   พ.ย. ม.ค. ก.พ.   

อื่นๆ ดอกไม ้ ปักษาสวรรค ์ 0.25 - 2,000 พ.ย.  มี.ค.   
 

1.1.2 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชไร่นาเศรษฐกิจในอดีตช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา  

กลุ่มพชื ชนิดพืช พันธุ์ 
พ้ืนที่ปลูก

(ไร่) 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ช่วงการเจริญเติบโต(เดือน) ความส าคัญ 

ปลูก ออกดอก เก็บเกี่ยว อาหาร รายได ้

ข้าว ข้าวนาปรัง 
กข 10  

สันป่าตอง 1 

0.5-11 1,102 8,154 

เม.ย.  ก.ค.-ส.ค. ก.ย.   

 ข้าวนาป ี
กข 10  กข 6 
สันป่าตอง 1 

ขาวดอกมะลิ 105 
ม.ีค. ก.ย.-ต.ค. พ.ย.   

 
ข้าวนาปรัง/

ข้าวนาป ี
สันป่าตอง 1 

ขาวดอกมะลิ 105 
ก.พ. - พ.ย.   

พืชไร่ 
ข้าวโพด
หวาน 

ไฮบริกซ์ 3  
ซูเปอร์สตาร์  
ชูการ์ 75  

 2,011 13,240 ตลอดป ี  
 

 ยาสูบ พื้นเมือง    พ.ย. ม.ค. ก.พ.   

อื่นๆ ดอกไม ้ ปักษาสวรรค ์ 0.25 - 2,000 พ.ย.  มี.ค.   
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ถั่วเหลือง (2) ข้าวนาป ี

หอมหัวใหญ่ 

1.2 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ  
1.2.1 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธุ์ 
พ้ืนที่ปลูก

(ไร่) 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ช่วงการเจริญเติบโต(เดือน) ความส าคัญ* 

ปลูก ออกดอก เก็บเกี่ยว อาหาร รายได ้

ไม้ผล ล้าไย อีดอ 0.25 - 12 1,300 22,124 ตั้งแต่ปี 46     
พืชผัก ผักกาด - 0.25 - 2 3,000 18,000      

พืชหัว หอมหัวใหญ ่ ซูปเปอร์เลค 1.10 -15 2,311 21,155 พ.ย.  มี.ค.   

 
1.2.2 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจอดีตช่วง 3-5 ปี ที่ผ่านมา 

กลุ่มพชื ชนิดพืช พันธุ์ 
พ้ืนที่ปลูก

(ไร่) 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ช่วงการเจริญเติบโต(เดือน) ความส าคัญ 

ปลูก ออกดอก เก็บเกี่ยว อาหาร รายได ้

ไม้ผล ล้าไย อีดอ 0.25 - 12 1,422 21,030 ตั้งแต่ปี 46     

พืชผัก ผักกาด - 2 3,000 18,000      

 มะเขือเทศ - 1 - - - - - -  

พืชหัว หอมหัวใหญ ่ ซูปเปอร์เลค 0.37 - 12 2,129 20,418 พ.ย.  มี.ค.   

 
1.3 ข้อมูลด้านพืชท้องถิ่น 
1.4 ลักษณะการใช้ที่ดินปลูกพืชรอบปี  
1.4.1-1.4.2 ลักษณะการใช้ที่ดินปลูกพืชรอบปีในปัจจุบันและอดีตช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา  

 

 การปลูกพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้าวนาปี-ถั่วเหลือง             

หอมหัวใหญ่-ข้าวโพดหวาน             

ข้าวนาปี/ข้าวนาปรัง             

ข้าวนาปรัง-หอมหัวใหญ่             

ถั่วเหลืองฤดูฝน             

ข้าวนาปี-ข้าวโพดหวาน             

ไม้ผล-ล้าไย             

พืชผัก/ไม้ดอก             

 
 
 

ข้าวโพดหวาน หอมหัวใหญ่ 

ข้าวนาปรัง ข้าวนาป ี

หอมหัวใหญ่ ข้าวนาปรัง หอมหัวใหญ่ 

ถั่วเหลือง (1) 
ข้าวโพดหวาน พืชผัก 

ข้าวนาป ี

ล าไย 
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2. กิจกรรมด้านปศุสัตว์  
 

ชนิดปศุสัตว ์
จ้านวน 
(ตัว) 

จ้าหน่าย 
(ตัว) 

รายได ้
(บาท) 

แหล่งอาหาร ความส้าคญั 

ซื้อจาก
ตลาด 

ผลิตเอง อาหาร รายได ้

ไก ่ 4 - 50 80 บาท/กก -     

ไก่ชน 6 -      

เป็ด 15 -      
ผึ้ง 100 (รัง)  80,000     
วัว 9 - 50,000     
หม ู 13 -- -     

 
3. กิจกรรมด้านสัตว์น้ า   ไม่ม ี
 
4.ข้อมูลด้านครัวเรือน  

4.1 ขนาดครัวเรือน  
4.1.1 พื้นที่ถือครอง    

< 1 ไร่    7 % 
≥ 1 – 3 ไร่  15 % 
≥ 3 – 5 ไร่  31 % 
≥ 5 – 8 ไร่  25 % 
≥ 8 ไร่   22 % 

4.1.2 สัดส่วนพื้นที่ถือครอง  
  1. ที่อยู่อาศัย    0.1 - 0.25 ไร่  
            2. ที่นา    0.25 – 9  ไร่  
           3. ที่ไร่     1 – 6  ไร่ 
  4. ที่สวน   0.25 – 8.75  ไร่ 

4.1.3 ขนาดครัวเรือน    2 - 9 คน : ชาย 1 – 5 คน  หญิง 1 – 8 คน 
4.1.4 แรงงานในครัวเรือน   1 - 6 คน  
 - 1 คน 11 %  - 2 คน 62 %  - 3 คน 19 % 
 - 4 คน  6 %  - 6 คน  2 %   
4.1.5 แรงงานนอกครัวเรือน(จ้าง)  1-10 คน  : แรงงานด้านการเกษตร 
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III. ข้อมูลการปรับตัวของเกษตรกรและความช่วยเหลือ  
 

1. วิธีการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมในปีต่อไปหลังประสบภัยน้ าท่วม  
 ไม่ท้าอะไรเลย  77 % 
 เลื่อนการปลูก  10 % 
 ปลูกมากกว่า 1 ครั้ง   9 % 

เปลี่ยนระบบการปลูกพืช  2 % 
เปลี่ยนพันธุ์พืช   2 % 

  
2. แหล่งและรูปแบบการช่วยเหลือเม่ือประสบภัยน้ าท่วม  
 

1. รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้วยการชดเชยเงิน อาหาร เมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์  
2. สหกรณ์การเกษตร และกองทุนหมู่บ้านให้ความช่วยเหลือ ด้านเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ และปัจจัย

การผลิตทางการเกษตร 
3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรพักช้าระหนี้และลดอัตราดอกเบี้ย 
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ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

1. ปัญหาด้านสภาแวดล้อม 
ระดับความรุนแรง 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 
1.1 แมลง      

1.2 โรค      

1.3 วัชพืช      

1.4 น้้าทว่มขัง      

1.5 ฝนทิง้ช่วง      

1.6 พายุฤดูร้อน      

1.7 ฝนตกชุก      

1.8 ดินกรด      

1.9 ดินด่าง      

1.10 ดินเค็ม      

1.11 ดินเสื่อม      

1.12 ดินโคลนถล่ม      

1.13 อุณหภูมิสูง      

1.14 อุณหภูมิต่้า      

1.15 การเผาตอซัง/เผาอ้อย/เผาวัชพชื      

1.16 อ่ืนๆ(ระบ)ุ……………………..      

2.ปัญหาด้านการผลิตพืช      
2.1 ใช้พันธุผ์ลผลิตต่้า      

2.2 อัตราประชากรต่้า      

2.3 การจัดการดินไม่ด ี      

2.4 การจัดการธาตุอาหารไม่ด ี      

2.5 การจัดการน้้าไม่ด ี      

2.6 การจัดการวัชพชืไม่ด ี      

2.7 ดินอัดตัวแนน่ทึบ      

2.8 การจัดการโรค/แมลงศัตรูพชืไม่ด ี      
2.9 การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกีย่วไมด่ ี      

2.10 การแปรรูปและผลิตภัณฑไ์ม่ดี      

2.11 อ่ืนๆ(ระบุ)…………………......      

../../Downloads/ปัญหา%20อุปสรรค%20ข้อเสนอแนะ.docx
../../Downloads/ปัญหา%20อุปสรรค%20ข้อเสนอแนะ.docx
../../Downloads/ปัญหา%20อุปสรรค%20ข้อเสนอแนะ.docx
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3.ปัญหาด้านเศรษฐกิจสงัคม 
ระดับความรุนแรง 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 
3.1 ราคาผลผลิตต่้า      

3.2 ราคาผลผลิตแปรปรวน      

3.3 ราคาปัจจัยการผลติสูง      

3.4 ขาดแหล่งรับซื้อ      

3.5 ขาดแหล่งเงินทนุ      

3.6 ขาดเคร่ืองจักรกลเกษตร      

3.7 เมล็ดพันธุ์คุณภาพไม่ด ี      

3.8 ขาดแหล่งเมล็ดพันธุ ์      

3.9 ขาดแคลนแรงงาน      

3.10 อ่ืนๆ(ระบ)ุ …………………….      

  

9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากแบบสัมภาษณ์เกษตรกร 74 ราย ในต้าบลทุ่งปี้ ได้ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) สมาชิกในครัวเรือนส่วนมากมี 3 คน รองมา 4 คน 2 คน 5 
คน และ 6 คน ตามล้าดับ มีเพียง 1% เท่านั้นที่มีสมาชิกถึง 9 คน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก และมีประสบการณ์ในอาชีพเกษตรกรรมมามากกว่า 10 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่มี
พ้ืนที่ถือครองประมาณ 5-8 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 0.1-0.25 ไร่ ที่นา 0.25-9 ไร่ ที่ไร่ 1-6 ไร่ และที่
สวน 0.25-8.75 ไร่ แรงงานในครัวเรือนที่ท้าเกษตรกรรมส่วนใหญ่ท้า 2 คน และมีการจ้างแรงงานนอก
ครัวเรือนประมาณ 1-10 คน ใช้ในงานด้านเกษตรกรรม 
 สภาพพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นที่ราบลุ่มริมน้้าซึ่งน้้าสายหลักคือ น้้าแม่วาง เกษตรกรส่วนใหญ่
ประสบปัญหาน้้าท่วม ซึ่งเกิดน้้าท่วม 4 – 7 ครั้งรอบ 10 ปี ร้อยละ 22 รองมาประสบปัญหาน้้าท่วม
ซ้้าซากทุกปีและน้้าท่วมไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี ร้อยละ 19 ส่วนน้้าท่วม 8 – 10 ครั้งรอบ 10 ปี พบ
เพียงร้อยละ 18 ตามล้าดับ เกษตรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาน้้าท่วมเกิดจากสภาพพ้ืนที่เกษตรกรรมอยู่
ใกล้บริเวณแนวน้้า (ภาพภาคผนวกที่ 1) เกษตรกรอีกร้อยละ 22 ไม่ประสบปัญหาน้้าท่วม  ลักษณะดินใน
พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวความอุดมสมบูรณ์ของดิน การระบายน้้า และการอุ้มน้้าของดินอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดินของเกษตรกรไม่พบปัญหา เกษตรกรให้ความคิดเห็นเรื่องภูมิอากาศทั่วไปดังนี้ ฤดูร้อน
อยู่ในช่วงเดือน มี.ค - พ.ค. ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือน พ.ย. - ก.พ. ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือน ก.ค. - ต.ค. ช่วง
ฝนทิ้งช่วงระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย. ฝนตกชุกอยู่ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. อุณหภูมิต่้าเดือน ม.ค. และน้้า
จะท่วมระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบัน ส่วนอุณหภูมิสูงในปัจจุบันมีระยะ
ยาวนานกว่าในอดีตที่อุณหภูมิสูงในเดือน เม.ย. แต่ปัจจุบันอุณหภูมิสูงในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.  
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 ปัญหาน้้าท่วมในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาน้้าท่วมมากที่สุดที่ระยะเวลา
น้อยกว่า 5 วัน ที่ระดับน้้าสูง 0.05-1.00 เมตร (ภาพภาคผนวกที่ 2) ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความ
เสียหายตั้งแต่ 1-50% ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรนิยมปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ซึ่งมีการปลูกท้ังข้าวนาปี 
นาปรัง และปลูกทั้งข้าวนาปีร่วมกับนาปรัง พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกมากที่สุดคือ กข.10 กข.6 สันป่าตอง1 
และขาวดอกมะลิ 105 นอกจากนี้เกษตรกรยังมีการปลูกพืชไร่ คือ ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน และยาสูบ 
เป็นพืชรอง ส่วนในอดีต 3-5 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรปลูกข้าวเป็นพืชหลัก และปลูกพืชไร่ คือข้าวโพด และ
ยาสูบ เป็นพืชรอง ซึ่งระบบการปลูกพืชในปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกษตรกรมีการปลูก
พืชสวนร่วมกับการปลูกข้าว และพืชไร่ พืชสวนที่เกษตรกรปลูกกันอย่างแพร่หลายคือ ล้าไย พันธุ์ อีดอ 
นอกจากนี้ยังปลูกหอมหัวใหญ่ร่วมด้วย(ภาพภาคผนวกที่ 3) ซึ่งในอดีต 3-5 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรก็ปลูกพืช
เช่นเดียวกับปัจจุบันโดยไม่มีการเปลี่ยนพืชปลูก ในรอบ 1 ปี เกษตรกรมีปฏิทินการเพาะปลูก ดังนี้ ต้นปี
ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. เกษตรกรเลือกปลูกถั่วเหลือง หอมหัวใหญ่ ข้าวโพดหวาน กลางปีระหว่างเดือน 
เม.ย.-ก.ค. เลือกปลูก ข้าวโพดหวาน ข้าวนาปรัง พืชผัก ส่วนปลายปีระหว่างเดือน ส.ค. -ธ.ค. เลือกปลูก
ข้าวนาปี หรือหอมหัวใหญ่ หรือถั่วเหลืองสลับพืชปลูกแตกต่างกันไป นอกจากพืชไร่และพืชสวนแล้ว
เกษตรกรยังท้ากิจกรรมด้านปศุสัตว์โดยเลี้ยงไก่ เป็ด ผึ้ง วัว หมู ซึ่งใช้เป็นทั้งอาหารและรายได้ในกรณีไก่
และเป็ด ส่วนผึ้ง วัว และ หมูเลี้ยงไว้เพื่อเป็นรายได้ 
 หลังจากประสบปัญหาน้้าท่วมเกษตรกรไม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมการเพาะปลูกพืช 
ยังคงใช้พืชเช่นเดิมเหมือนในอดีตในการเพาะปลูก เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้าน การ
ชดเชยเงิน อาหาร เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ อีกทั้งยังมีสหกรณ์การเกษตรและกองทุนหมู่บ้านให้ความ
ช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ และปัจจัยการผลิตพืช อีกทั้งยังได้รับการพักช้าระหนี้และลดอัตรา
ดอกเบี้ย เกษตรกรประสบปัญหาราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นมาก 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศน์เกษตรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก เพ่ือใช้วางแผน
ประกอบการทดลองศึกษาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าเสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากจังหวัด
เชียงใหม่ (ปี 2557) 

11.  ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 

ขอขอบคุณเทศบาลต้าบลทุ่งปี้ ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น้าชุมชน บ้านหนองเย็น บ้านทุ่งปี้ บ้านริมวาง 
บ้านแสนค้า บ้านทุ่งป่าคาเหนือ และ บ้านหนองป่าคา ต้าบลทุ่งปี้ อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การนัดพบเกษตรกร และการจับพิกัดพ้ืนที่ ขอขอบคุณ นางสาวพรชนก 
พุทธวง ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านแผนที่ และที่ส้าคัญที่สุด ขอขอบคุณเกษตรกรที่อนุเคราะห์ข้อมูลจน
การทดลองส้าเร็จไปด้วยดี 
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12.  เอกสารอ้างอิง 

มูลนิธิลิงค์. 2555. จากอดีตสู่ปัจจุบัน บ้านหนองเย็น. มูลนิธิลิ้งค์  กลุ่มเชื่อมโยงป่า น้้าและคน. 84 น. 

วิลาสลักษณ์ ว่องไว ฉัตรสุดา เชิงอักษร ศิริพร หัสสรังสี  พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล นัด ไชยมงคล สันติ 
โยธาราช และวลัยพร ศศิประภา. 2556. วิเคราะห์โอกาสที่จะมีฝนตกและทิ้งช่วง ของ
ภาคเหนือตอนบนและการเปลี่ยนแปลงในรอบทศวรรษ. รายงานผลการวิจัยสิ้นสุด ปี 2555 
ของส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1.  

นิรนาม. 2554. หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2554.  
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13.  ภาคผนวก 

ตารางภาคผนวก 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้้าฝนและสัปดาห์ในช่วงฤดูฝน จ.เชียงใหม่ พ.ศ. 2534 – 2553  
ที่ สถานี 

ตรวจวัดน้ าฝน 
  

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป ี สัปดาห์เริ่มต้นฤดูฝน สัปดาห์สิ้นสุดฤดูฝน ระยะที่ฝนทิ้งช่วง(สัปดาห์) 

  2534-
2543 

2544-
2553 

2534-
2543 

2544-
2553 

2534-
2543 

2544-
2553 

2534-2543 2544-2553 

1 เชียงใหม่ 1,061 1,231 17 18 41 44 1 2 

2 อากาศเกษตรแมโ่จ ้ 1,002 1,215 17 18 44 41 4 2 

3 แม่ริม 814 911 17 20 37 41 4 8 

4 จอมทอง 883 929 17 17 41 40 4 5 

5 ดอยสะเก็ด 955 1,087 19 18 41 39 1 3 

6 แม่แตง 1,147 1,259 16 18 44 40 5 3 

7 พร้าว 1,136 1,119 16 17 44 43 2 3 

8 แม่แจ่ม 651 997 20 19 39 39 2 1 

9 อมก๋อย 1,006 1,087 16 17 42 41 3 1 

10 สะเมิง 1,266 1,179 16 17 42 41 2 - 

11 ฮอด 950 1,088 17 18 44 39 4 6 

12 สันทราย 826 928 21 18 41 39 6 1 

13 หางดง 791 1,599 20 17 40 44 3 2 

14 สันก้าแพง 760 865 22 19 37 38 5 12 

15 เชียงดาว 1,124 1,261 16 17 44 43 4 1 

16 แม่อาย 1,518 1,385 16 18 41 41 2 2 

17 ดอยเต่า 595 875 21 19 40 38 9 7 

18 สถานีพืชสวนฝาง 1,453 1,493 16 17 40 44 1 2 

19 ดอยสุเทพ 1,484 1,596 17 19 44 41 1 1 

20 ภูพิงค์ 1,661 1,767 16 17 43 41 - - 

21 นิคมเขื่อนภูมิพล 863 981 17 17 42 42 1 - 

22 ปีโตรเลียมภาคเหนือ 1,161 1,135 19 17 40 41 7 7 

23 ศูนย์วิจัยข้าวสันป่า
ตอง 

947 1,050 17 18 41 42 5 4 

24 สวนป่าแมห่อพระ 1,014 1,342 19 17 42 43 4 - 

25 ต้นน้้าดอยเชียงดาว 1,343 1,571 16 17 44 44 2 2 

26 บ่อหลวง-บ่อแกว้ 1,176 1,112 17 17 44 40 3 1 

27 เวียงแหง 1,093 1,063 17 18 39 39 3 3 

ที่มา : วิลาสลักษณ์ ว่องไว. 2556. วิเคราะห์โอกาสทีจ่ะมีฝนตกและทิ้งช่วง ของภาคเหนือตอนบนและการเปลี่ยนแปลงในรอบทศวรรษ. 
รายงานผลการวิจัยสิ้นสุด ปี 2555 ของส้านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  
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ภาพภาคผนวกที่ 1 พ้ืนทีเ่กษตรกรรมของผู้รับการสัมภาษณ์ และเส้นทางน้้า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
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ภาพภาคผนวกที่ 2 ระดับน้้าท่วมของแปลงเกษตรกรของผู้รับการสัมภาษณ์ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
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ภาพภาคผนวกที่ 3 การใช้ที่ดิน และระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่เกษตรของผู้รับการสัมภาษณ์ อ.แม่วาง   
จ.เชียงใหม่ 


