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บทคัดย่อ 

 การทดลองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการเปล่ียนแปลงนิเวศเกษตรส าหรับใช้ในการ

จดัระบบการผลิตพืชในพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมภาคกลาง ด าเนินงานในพื้นท่ีจงัหวดัชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี ระหวา่งปี 2556 โดยการส ารวจขอ้มูลและสัมภาษณ์

เกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมปี 2554 ทั้ง 8 จงัหวดั รวมเกษตรกร 246 ราย พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็น 

เพศชาย 51.54 เปอร์เซ็นต ์เป็นเพศหญิง 48.46 เปอร์เซ็นต ์มีอายเุฉล่ีย 50.63 ปี สมาชิกในครัวเรือน 3.95 คน โดย

แบ่งเป็นเพศชาย 1.88 คน เพศหญิง 2.07 คน แรงงานในครัวเรือน 2.22 คน มีพื้นท่ีถือครอง 19.94 ไร่ต่อครัวเรือน  
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ดา้นกายภาพทั้ง 8 จงัหวดั มีสภาพพื้นท่ีราบลุ่มและน ้ าท่วมบางปีเป็นส่วนใหญ่  เป็นพื้นท่ีน ้ าท่วมซ ้ าซากทั้ง 6 

จงัหวดั ยกเวน้จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดันนทบุรี  จงัหวดัอ่างทอง ลพบุรีและสระบุรีเป็นสภาพพื้นท่ีน ้ าท่วม

ไม่เกิน 3 คร้ังรอบ 10 ปี จงัหวดัชัยนาทและพระนครศรีอยุธยามีสภาพพื้นท่ีน ้ าท่วม 8-10 คร้ังรอบ 10 ปีด้วย 

ลกัษณะดินทั้ง 7 จงัหวดั เป็นดินเหนียว ยกเวน้จงัหวดัอ่างทองเป็นดินร่วนเหนียว พื้นท่ีบางส่วนชองจงัหวดั

สิงห์บุรีและพระนครศรีอยุธยาเป็นดินร่วน  และในบางส่วนของจงัหวดัชยันาทและพระนครศรีอยุธยาเป็นดิน

ร่วนทราย การใชน้ ้าทั้ง 8 จงัหวดั  ใชน้ ้าจากชลประทานในการท าการเกษตร ไม่มีบ่อน ้ าต้ืนประจ าไร่นาท าใหใ้น

ฤดูแล้งหรือในสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน ้ าในการท าเกษตรกรรม ระดับน ้ าในปี 2554 ในสภาพพื้นท่ีท า

การเกษตรสูงสุดจะอยูท่ี่ระดบั 2.50-3.00 เมตร และต ่าสุดจะอยู่ท่ีระดบั 1.00-1.50 เมตร  ระยะเวลาน ้ าท่วมเป็น

เวลา 31-60 วนั คิดเป็น 47.81 เปอร์เซ็นต ์61-90 วนั คิดเป็น 33.70 เปอร์เซ็นต์ และในพื้นท่ีลุ่มมากน ้ าท่วมเป็น

เวลามากกวา่    90 วนั คิดเป็น 5.91 เปอร์เซ็นต์  ขอ้มูลดา้นชีวภาพ  พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกท่ีไวต่อช่วงแสง  ไดแ้ก่ ขา้ว

ขาวดอกมะลิ 105 และท่ีไม่ไวต่อช่วงแสง ไดแ้ก่ กข29 กข31 กข41 กข47 ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 ไมผ้ล ไดแ้ก่ 

มะม่วง กลว้ย แคนตาลูป ฝร่ังและแกว้มงักร  พืชฤดูแลง้  ไดแ้ก่ ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสงและขา้วโพด  และพืช

อ่ืนๆ ได้แก่ พืชผกั   ไม้ดอกไม้ประดับ มันเทศและเผือก ด้านเศรษฐกิจและสังคมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 99.26 เปอร์เซ็นต์  และอาชีพอ่ืนๆ เช่น คา้ขาย รับราชการ 2.93 เปอร์เซ็นต์  แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มา

จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 64.87เปอร์เซ็นต์ ใช้ทุนตัวเอง 18.25 เปอร์เซ็นต์ สหกรณ์

การเกษตร 13.5เปอร์เซ็นต ์กองทุนหมู่บา้น 2.88 เปอร์เซ็นต ์ และอ่ืนๆ 0.5 เปอร์เซ็นต ์

ค าน า 

พื้นท่ีหลายจงัหวดัในประเทศไทยเกิดภยัพิบติัฉบัพลนับ่อยคร้ังและนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึน ซ่ึง

แต่ละคร้ังไดก่้อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก รวมทั้งส่งผล

กระทบต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สอดคลอ้งกบัรายงานแนวโนม้การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทยของศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้( SEA START) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า อุณหภูมิสูงข้ึนเล็กน้อย  พื้นท่ีท่ีจะมีอากาศ

ร้อนจดัจะแพร่ขยายมากข้ึน ช่วงเวลาอากาศร้อนจะยาวนานข้ึน ฤดูหนาวหดสั้นลง ฤดูฝนคงระยะเวลาเดิม แต่

ปริมาณน ้าฝนรายปีเพิ่มสูงข้ึน และความผนัผวนระหวา่งฤดู และระหวา่งปีเพิ่มสูงข้ึน จากผลกระทบดงักล่าว จึง

ท าให้เกิดภาวะน ้ าท่วมฉบัพลนัโดยเฉพาะพื้นท่ีบริเวณลุ่มน ้ าต่างๆ ในหลายพื้นท่ีของประเทศไทยบ่อยคร้ังข้ึน  

(สมชาย, 2557)  
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  อุทกภยัในประเทศไทย พ.ศ.2554 หรือเรียกว่า มหาอุทกภยั เป็นอุทกภยัรุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อ

บริเวณลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาและลุ่มแม่น ้ าโขง  เร่ิมตัง่แต่ปลายเดือนกรกฎาคม ส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2555  

มีราษฎรไดรั้บผลกระทบกวา่ 12.8 ลา้นคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ลา้นลา้นบาทเม่ือ

เดือนธันวาคม และจดัให้เป็นภยัพิบติัคร้ังส าคญัท่ีสร้างความเสียหายมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ของโลก  อุทกภยั

ดงักล่าวท าให้พื้นท่ีกว่า 150 ลา้นไร่ (ทั้งพื้นท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม) ใน 65 จงัหวดั 684 อ  าเภอ พื้นท่ี

การเกษตรเสียหาย 11.2 ลา้นไร่ ไม่รวมถึงความเสียหายดา้นอ่ืนๆอีกมากมาย  สาเหตุท่ีส าคญัส่วนหน่ึงเกิดจาก

พายุหมุนนกเตน ข้ึนฝ่ังทางตอนเหนือของเวียดนาม ส่งผลให้ เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และท าให้เกิดอุทกภยัในหลายจงัหวดัตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554  จากนั้นก็ลุกลามไป

ทางใต ้เม่ือแม่น ้ าเจา้พระยาไดรั้บน ้ าปริมาณมากจากแม่น ้ าสาขา ส่งผลกระทบต่อหลายจงัหวดัในภาคกลางท่ีมี

แม่น ้าเจา้พระยาไหลผา่น  ทั้งพื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีอุตสาหกรรม  (ทองเปลว, 2555) 

จึงไดมี้การศึกษาโครงการวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วม โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อท าการส ารวจและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์เกษตรและประเด็นปัญหาในพื้นท่ี  

เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนงานวิจยั เพื่อแกปั้ญหาหรือเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน  จาก

ประเด็นปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคต่างๆ ของประเทศไทย  ท าใหร้ะบบการผลิตไม่มีความย ัง่ยนื ทั้ง

ดา้นผลผลิต คุณภาพ และรายได ้ เกษตรกรยงัคงมีการพึ่งพาปัจจยัภายนอกอยูม่าก ท าให้มีรายไดต้  ่า ผลผลิตดอ้ย

คุณภาพ สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมและสุขภาพเกษตรกรอ่อนแอ ดงันั้นแนวทางการวิจยัและระบบการปลูกพืช

ท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีเส่ียงภยัธรรมชาติ  โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงเน้นความส าคญัในการจดัการทรัพยากรระดบัไร่นาในลกัษณะท่ีจะมุ่งใช้

ประโยชน์จากธรรมชาติ ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัวิธีการท่ีส าคญัของพระองคอี์กประการหน่ึงคือ การประหยดั 

ทรงเน้นความจ าเป็นท่ีจะลดค่าใช้จ่ายในการท ามาหากินของเกษตรกรลงให้เหลือน้อยท่ีสุด โดยอาศยัพึ่ งพิง

ธรรมชาติเป็นปัจจยัส าคญั  จึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการระบบการปลูกพืชอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีเส่ียงภยัธรรมชาติ 

เพื่อสร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างวิถีชีวิตเกษตรกรรายยอ่ยให้สามารถพึ่งตนเองได ้

ท าให้เกษตรกรมีรายได้อย่างย ัง่ยืน ชุมชนขาดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตดีข้ึนและก่อให้เกิดมลภาวะต่อ

สภาพแวดลอ้มมากมาย โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกในดา้นอนุรักษดิ์นและน ้า 

 

วธีิด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
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- ขอ้มูลทุติยภูมิดา้นพื้นท่ีการเกษตร การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  ขอ้มูลดินของกรมพฒันาท่ีดิน ขอ้มูลระบบ

ชลประทาน ขอบเขตการปกครอง ขอ้มูลปริมาณน ้าฝน  ฯลฯ 

-  เคร่ืองมือวดัพิกดัดาวเทียม (GPS) 

-  แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 

วธีิการ 

-  ด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิดา้นพื้นท่ีการเกษตร การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  

ระบบชลประทาน ขอบเขตการปกครอง  

- วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาประเด็นปัญหาท่ีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูลปฐมภูมิในพื้นท่ี จากนั้นจึงเขา้ไปส ารวจ

พื้นท่ีเพื่อศึกษาสภาพพื้นท่ี ลกัษณะภูมิประเทศ แหล่งน ้า การตั้งบา้นเรือน การประกอบอาชีพทางการเกษตร          

การระบาดของศตัรูพืช สุ่มสัมภาษณ์เกษตรกร เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรและผูน้ าในพื้นท่ี โดยใชแ้บบ

ประเมินชนบทอยา่งเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal)  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลเบ้ืองตน้ในการเขา้ไป

สัมภาษณ์เกษตรกร เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรผูน้ าเพื่อนดัสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร 

-  เขา้พื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์เกษตรกร หลงัจากนั้นท าการจบัพิกดัดาวเทียมพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีสัมภาษณ์ 

จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการสังเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลท่ีมีอยูท่ ั้งหมด  ท าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นท่ี 

เวลาและสถานที่ 

-  ระยะเวลา       : เร่ิมตน้  ตุลาคม 2555 ส้ินสุด  กนัยายน 2556 

-  สถานท่ีด าเนินการ : พื้นท่ีจงัหวดัชยันาท อ าเภอเมือง ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอสรรพยา ต าบลเขาแกว้      

ต าบลตลุกและต าบลหาดอาษา  พื้นท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี อ าเภออินทร์บุรี ต าบลอินทร์บุรี ต าบลทองเอนและ      

ต าบลโพธ์ิชยั  พื้นท่ีจงัหวดัอ่างทอง อ าเภอไชโย ต าบลไชโย ต าบลชยัฤทธ์ิและต าบลจระเขร้้อง พื้นท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอบา้นแพรก ต าบลสองห้อง ต าบลโพธ์ิชยัและต าบลส าพะเนียง อ าเภอมหาราช  ต าบลเจา้ปลุก 

พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ  พื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี ต าบลทวีวฒันา อ าเภอไทรน้อย 

พื้นท่ีจงัหวดัลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอท่าวุง้ อ าเภอบา้นหม่ี และอ าเภอโคกส าโรงพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรี อ าเภอ

ดอนพุด อ าเภอบา้นหมอ อ าเภอพระพุทธบาทและอ าเภอหนองโดน 

 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 

ทีต่ั้งและอาณาเขต (รูปภาพท่ี1-5) 
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จังหวัดชัยนาท ตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของภาคกลางระหว่างละติจูดท่ี 15 องศาเซลเซียส เหนือ และ      

ลองติจูดท่ี 100 องศาเซลเซียส ตะวนัออก สูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 16.854 เมตร แบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 8 อ าเภอ 

ขนาดพื้นที่ จงัหวดัชยันาทมีพื้นท่ีประมาณ 2,469,746 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,543,591 ไร่  ภูมิ

ประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม ประมาณร้อยละ 99.06 ของพื้นท่ีทั้งหมด มีแม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าท่าจีน แม่น ้ านอ้ย ไหล

ผา่น 

สภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากจงัหวดัชยันาทอยูบ่ริเวณภาคกลางตอนบนพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ า   

มีเนินเขาเล็กๆ ทัว่ไป จึงมีอุณหภูมิค่อนขา้งสูงและอากาศร้อนอบอา้วในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศไม่

หนาวจดั อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 28.4 องศาเซลเซียส แบ่งฤดูกาลได ้3 ฤดู คือ 

ฤดูหนาว เร่ิมตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซ่ึงจะเร่ิมมีอากาศหนาวเย็นประมาณ

พฤศจิกายนเป็นตน้ไป 

ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาตม ในเดือนกนัยายนจะมีฝนตกมากท่ีสุดในรอบปี   

และมีความช้ืนสูง 
จงัหวดัชยันาทเขา้ศึกษาพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมพื้นท่ีหมู่ท่ี  2 บา้นหนองกุง้ หมู่ท่ี 3 บา้นเขา

แกว้ และหมู่ท่ี 4 บา้นนมโฑ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท และไดค้ดัเลือกพื้นท่ีหมู่ท่ี 5 บา้นโป่งแค ต าบลเขา

แกว้ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท พิกดั X = 0639413  Y = 1677160 เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

น ้ าท่วมทั้งหมู่บา้นและสามารถเป็นตวัแทนของพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่า ต าบลเขาแกว้ 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชัยนาท แบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน มีพื้นท่ีทั้ งหมดของต าบลเขาแก้วประมาณ  

17,531 ไร่ พื้นท่ีท าการเกษตร 16,535 ไร่ จ  านวนครัวเรือน 2,141 ครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งหมด 2,700 คน 

ประกอบดว้ย เพศชาย 1,306 คน เพศหญิง 1,394 คน  

สภาพภูมิประเทศของต าบลเขาแกว้ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่มจึงเป็นพื้นท่ีเหมาะสมกบัการท าเกษตร      

มีแม่น ้าเจา้พระยาไหลผา่นเลียบตลอดแนวต าบล มีคลองชลประทาน  1 ซา้ย สายชยันาท-สิงห์บุรี  

ปี 2554 ต าบลเขาแกว้ได้เกิดภยัธรรมชาติน ้ าท่วมท าให้พื้นท่ีการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างมาก    

คือ พื้นท่ีหมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแค จ านวนครัวเรือน 150 ครัวเรือน ประชากรชาย 278 คน หญิง 288 คน พื้นท่ีนา 

3,642 ไร่ พื้นท่ีสวน  26 ไร่ บ่อหลา 13 บ่อ ระดบัน ้าท่วมขงัมีความสูงประมาณ 1.5-2.5 เมตร 
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ตอนที ่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

 จากการส ารวจและเก็บขอ้มูลเกษตรกรพื้นท่ีหมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแค ต าบล   เขาแก้ว อ าเภอสรรพยา 

จงัหวดัชยันาท จ านวน 42 ราย พบว่าเกษตรกรร้อยละ 64.29 เป็นชาย ร้อยละ 35.71 เป็นหญิง มีอายุเฉล่ีย 52 ปี 

ส่วนใหญ่จบชั้ นประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 76.19 รองลงมาจบชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 16.67 

เกษตรกรท านาเป็นอาชีพหลกั รองลงมาคือคา้ขาย รับจา้ง และบริษทั ร้อยละ 26.19 เกษตรกร    มีประสบการณ์

ในการท านามากกว่า 10 ปี ร้อยละ 85.71 แหล่งเงินทุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  และสหกรณ์

การเกษตร    ร้อยละ 71.43 ใชเ้ป็นทุนส่วนตวั รองลงมาร้อยละ 28.57  

ตอนที ่2 ข้อมูลการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศน์เกษตรของเกษตรกร 

 สภาพพื้นท่ีเกษตรกรรม เกษตรกรใชน้ ้ าเพื่อการเกษตรจากโครงการชลประทานบ ารุงและรักษาส่งน ้ า
มหาราช  สภาพพื้นท่ีมีน ้ าท่วมไม่เกิน 3 คร้ังรอบ10 ปี   ร้อยละ 50 ลองลงมาคือมีน ้าท่วม 4-7 คร้ังรอบ 10 ปี ร้อย
ละ 22.41 และน ้าท่วมบางปี ร้อยละ 13.79 

 ลกัษณะดิน พื้นท่ีส่วนใหญ่ร้อยละ 47.62 เป็นดินเหนียว ร้อยละ 38.09 ดินร่วนเหนียว ร้อยละ 9.52   
เป็นดินทราย และร้อยละ 4.76 เป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินร้อยละ 47.62 อยูร่ะดบัปานกลาง
ร้อยละ 40.47 ระดบัสูง ร้อยละ 9.52 ระดบัต ่า และร้อยละ 2.38 ระดบัสูงมาก 

 การระบายน ้ าของดิน ร้อยละ 47.62 สูงมาก ร้อยละ 33.71  14.28 และ 2.38 อยูใ่นระดบัสูง ปานกลาง
และต ่าตามล าดบั 

 การชุ่มน ้ าของดิน ร้อยละ 35.71 สูง ร้อยละ 33.33   26.20  9.52 และ 2.52 และ 2.38 อยู่ในระดบั ปาน
กลาง  ต ่า  ต ่ามาก และสูงมากตามล าดบั 

 ดินท่ีมีปัญหา ร้อยละ 80.95 ดินปกติ ร้อยละ 11.90 ดินกรด/ดินเปร้ียว ร้อยละ 2.38 ดินด่าง 
 จ  านวนวนัท่ีน ้ าท่วม 61-90 วนั ร้อยละ 71.43  มากกวา่ 90 วนั ร้อยละ 19.04 และ 31-60 วนั       ร้อยละ 
9.52  
 ระดบัน ้าท่วมขงั 2.50 ถึงมากกวา่ 3 เมตร ร้อยละ 90.48 ระดบัน ้า 1.5 เมตร ถึง 2 เมตร ร้อยละ 9.52 
 ความเสียหายจากน ้าท่วม 71-100 % ร้อยละ 97.62 และ ไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ร้อยละ 2.38 

 
ตอนที ่3 ปัญหาและอุปสรรค  

1.ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม 
แมลง มีปัญหาระดบัความรุนแรงร้อยละ 23.80 อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 11.90 และ 4.76 

ระดบัสูง และสูงมาก 
โรค มีปัญหา ร้อยละ 11.90  
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วชัพืช ร้อยละ 11.90 ระดบัความรุนแรงสูงมาก ร้อยละ 7.14 ระดบัความรุนแรงปานกลาง 
2.ปัญหาดา้นการผลิตพืช 

การจดัการวชัพืชไม่ดี ร้อยละ 23.80 ระดบัความรุนแรงปานกลาง 
3.ปัญหาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
 ราคาผลผลิตตกต ่า ร้อยละ 11.90 ระดบัความรุนแรงสูงและปานกลาง 
 ราคาผลผลิตแปรปรวน ร้อยละ 23.80 ระดบัความรุนแรงปานกลาง 
 ราคาปัจจยัการผลิตสูง ร้อยละ 35.71 ระดบัความรุนแรงสูง 
 ขาดแคลนแรงงาน ร้อยละ 9.52 และ 2.38 ระดบัความรุนแรงสูงและปานกลาง 

จังหวดัสิงห์บุรี ตั้งอยูภ่าคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 142 กิโลเมตรมีเน้ือท่ีทั้งหมด
ประมาณ 822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี  
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอสรรพยา(จงัหวดัชยันาท) และอ าเภอตาคลี(จงัหวดันครสวรรค)์ 
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอไชโย อ าเภอโพธ์ิทอง และอ าเภอแสวงหา(จงัหวดัอ่างทอง) 
 ทิศออก ติดต่อกบั อ าเภอบา้นหม่ีและอ าเภอท่าวุง้(จงัหวดัลพบุรี) 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอสรรคบุรี(จงัหวดัชยันาท) และอ าเภอเดิมบางนางบวช(จงัหวดัสุพรรณบุรี) 

 
จงัหวดัสิงบุรีมีลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มและพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน ซ่ึงเกิดจากการทบั

ถมของตะกอนริมตะกอนริมแม่น ้ าเป็นอย่างมากมีแม่น ้ าไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าน้อยและ
แม่น ้าลพบุรี นอกจากน้ียงัมีล าน ้าสายอ่ืน คือ ล าแม่ลา ล าการ้อง ล าเชียงราก และล าโพธ์ิชยั 

สภาพภูมิอากาศ จงัหวดัสิงห์บุรี ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีร้อนชุ่มช้ืน ฤดูการแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 36.30 องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ปริมาณน ้าฝน เฉล่ีย 1,047.27 มิลลิเมตรต่อปี 
  ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม อุณหภูมิเฉล่ีย ประมาณ 27 องศาเซลเซียส 

 จงัหวดัสิงห์บุรีเขา้ไปศึกษาพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 บา้นกลางและ
บา้นไผ่ด า ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี และไดค้ดัเลือกพื้นท่ีหมู่ท่ี 5 บา้นดอนเต่า ต าบลทอง
เอน อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี พิกดั x= 0650420 y= 1661829 และหมู่ท่ี 8 บา้นคลองโพธ์ิ ต าบลทองเอน
อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมทั้งหมู่บา้นและสามารถเป็น
ตวัแทนของพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่า ต าบลทองเอน แบ่งการปกครองเป็น 15 หมู่บา้น 
โดยมีพื้นท่ีทั้งหมดของต าบลทองเอนประมาณ 38,001 ครัวเรือน เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร 30,930 ไร่ ครัวเรือน
ทั้งหมด 2,231 ครัวเรือน  เป็นครัวเรือนเกษตรกรจ านวน 924 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 7,930 คน เป็นเพศ
ชาย 3,816 คน เพศหญิง 4,114 คน 
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  สภาพภูมิประเทศของต าบลทองเอน จะมีพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มและลุ่มมากซ่ึงสภาพภูมิประเทศ
ดงักล่าวสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 บริเวณ 

พื้นท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณหมู่ท่ี 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13 และ 14 
พื้นท่ีราบลุ่มมากส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณหมู่ท่ี 5, 6, 9, 10 และ 15 

ซ่ึงท่ีราบลุ่มและลุ่มมากเป็นพื้นท่ีท่ีใช้ในการท าการเกษตร เช่น ปลูกข้าว สภาพท่ีเป็นตอนจะเป็นท่ีตั้ งของ
บา้นเรือนราษฎรและเล้ียงสัตว ์เกษตรกรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางดา้นการท านาเป็นรายไดห้ลกั ปัจจุบนั
สภาพการผลิตของเกษตรกรจะท าการผลิตขา้วกนัเฉล่ียปีละ 2 คร้ัง น ้าชลประทานท่ีส่งมาใหบ้างปีจะไม่สมบูรณ์
เท่าท่ีควร เน่ืองจากต าบลทองเอนบางนาพื้นท่ีจะอยูป่ลายคลองส่งน ้ า ดงันั้นเกษตรกรจะขุดบ่อบาดาลไวส้ ารอง
ในการขาดแคลนน ้ าแหล่งน ้ าของต าบลทองเอน น ้าชลประทานไดรั้บน ้ าจากโครงการชลประทานมโนรมย ์โดย
ไดรั้บน ้ าเตม็พื้นท่ีในฤดูฝนส่วนในฤดูแลง้การส่งน ้ าไม่แน่นอนเน่ืองจากบางฤดูกาลน ้ าไม่เพียงพอ แหล่งน ้ าเพื่อ
การเกษตรขนาดเล็ก 2 แห่ง หนองระหาน หมู่ท่ี 9 พื้นท่ี 194 ไร่ หนองหลุม หมู่ท่ี 9 พื้นท่ี 13 ไร่ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

 จากการด าเนินงานออกส ารวจพื้นท่ีและสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 2 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 5 บา้นดอนเต่า
และหมู่ท่ี 8 บา้นคลองโพธ์ิศรี ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ได้สัมภาษณ์ เกษตรกรจ านวน      
39 ราย สรุปไดด้งัน้ีคือ เกษตรกรร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต ์เป็นเพศชาย 58.97 เปอร์เซ็นต ์เพศหญิง 41.03 เปอร์เซ็นต ์
มีอายเุฉล่ีย 55 ปี สถานะภาพในครัวเรือนเกษตรกรเป็นเจา้บา้น 69.23 เปอร์เซ็นต ์และ 30.77 เปอร์เซ็นต ์           ผูอ้ยู่
อาศยั การศึกษาเกษตรกรจบชั้นระดบัประถมศึกษาร้อยละ 87.18 เปอร์เซ็นต์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อย
ละ 7.7 เปอร์เซ็นต ์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 5.13 เปอร์เซ็นต ์การประกอบอาชีพของเกษตรกรท านาเป็น
อาชีพหลกั ร้อยละ  97.44  ร้อยละ 2.56 รับราชการ อาชีพรองเกษตรกรไม่มีอาชีพร้อยละ 53.84 ร้อยละ 25.64 
รับจา้งอิสระ ร้อยละ 20.51 คา้ขาย ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 82.18 มากกวา่ 10 ปี 
ร้อยละ 10.25 6–10 ปี และร้อยละ 2.56 1.5 ปี แหล่งเงินทุนกูย้ืม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 87.18 ใชทุ้นส่วนตวัและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรใด    ร้อยละ 12.82 

ตอนที ่2 ข้อมูลการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศน์เกษตรของเกษตรกร 

 สภาพพื้นท่ีเกษตรกรรม เกษตรกรใช้น ้ าจากชลประทานร้อยละ 63.63 น ้ าท่วมซ ้ าซากทุกปี 
ร้อยละ 34.09 น ้าท่วมบางปีและร้อยละ 2.27 ราบลุ่มริมน ้า 
 ลกัษณะดิน พื้นท่ีส่วนใหญ่ร้อยละ 58.97 ดินเหนียว ร้อยละ 23.07 ดินร่วน และร้อยละ 
17.95 ดินร่วนเหนียวความอุดมสมบูรณ์ของดิน ร้อยละ 53.84  38.46  5.13 และ 2.56 ระดบัปานกลาง สูง     สูง
มากและต ่าตามล าดบั 

 การระบายของดินร้อยละ 41.04  38.46 และ 20.15 ระดบั ต ่า  สูง และปานกลางตามล าดบั 
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 การอุม้น ้าของดินร้อยละ 87.18 10.25 และ 2.56 ระดบัสูง ปานกลางและต ่าตามล าดบั 
 จ านวนวนัท่ีน ้าท่าน ร้อยละ 51.28 จ านวน 31-60 วนั ร้อยละ 46.15 จ านวน 61.90 วนั ร้อยละ 
2.56 มากกวา่ 90 วนั 
 ระดบัน ้ าท่ีท่วมขงั ร้อยละ 41.04 ระดบัน ้ า 2.50 – 3.00 เมตร ร้อยละ 30.76 ระดบัน ้ ามากกวา่ 
3 เมตร ร้อยละ 28.20 ระดบัน ้า 1.50 – 2.00 เมตร 
 ความเสียหายจากน ้ าท่วม ร้อยละ 69.24 ความเสียหาย 71-100 เปอร์เซ็นต ์และร้อยละ 15.38 
ความเสียหาย 31-70 เปอร์เซ็นต ์
 
ตอนที ่3 ปัญหา อุปสรรค 
 1. ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม 
   โรค ร้อยละ 48.71 ระดบัความรุนแรงปานกลาง  วชัพืช ร้อยละ 28.20 ระดบัความ
รุนแรงปานกลาง   แมลง ร้อยละ 25.64 ระดบัความรุนแรง 
 2. ปัญหาดา้นการผลิตพืช 
  การจดัการวชัพืชไม่ดีร้อยละ 38.46  25.64 และ 23.64 ระดบัความรุนแรง สูง ต ่า และ
ปานกลางตามล าดบั 
 3. ปัญหาดา้นเศรษฐกิจกิจสังคม 
  ราคาผลผลิตต ่า และราคาผลผลิตแปรปรวน ร้อยละ 38.46 ระดบัความรุนแรงสูง 
  ราคาปัจจุบนัการผลิตสูง และขาดแคลนแรงงานร้อยละ 12.82 ระดบัความรุนแรงปาน
กลางและสูง 

จังหวัดอ่างทอง  ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น ้ าท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะข้าวเป็นพนัธ์ุพืชเศรษฐกิจท่ีสามรถส่งไปขายยงัต่างประเทศได้มากเป็นอนัดับหน่ึงท ารายได้ใช้

ประชากร แม่น ้ าเจา้พระยาเป็นแม่น ้ าสายท่ีให้ความอุดมสมบูรณ์ ไหลผ่านพื้นท่ีภาคกลาง ประชาชนส่วนมาก

ตามพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลาง จึงประกอบอาชีพท านา มีแม่น ้ าสายส าคญัไหลผา่น 2 สายคือ แม่น ้ าน้อย โดยแม่น ้ า

เจา้พระยาไหลผา่นจงัหวดัอ่างทองทางทิศเหนือไปทิศใต ้ระยะทาง 40 กิโลเมตร ไหลผ่าน อ าเภอไชโย  อ าเภอ

เมือง อ าเภอป่าโมก จากนั้นไหลเขา้สู่เขต อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ส่วนแม่น ้านอ้ย เป็นแม่น ้ า

ท่ีแยกจากแม่น ้ าเจา้พระยา ท่ี อ าเภอเมือง อ าเภอชยันาท ไหลผา่น จงัหวดัชยันาท  จงัหวดัสิงห์บุรี และ จงัหวดั

อ่างทอง ในเขตพื้น ท่ี  อ าเภอโพธ์ิทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ ไปบรรจบกับแม่น ้ าเจ้าพระยาท่ี    จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา 

สภาพภูมิอากาศ  จงัหวดัอ่างทองตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีร้อนชุ่มช้ืน ดงันั้นภูมิอากาศจึงเป็นแบบฝนเมืองร้อน 

โดยไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ท าให้อากาศ
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หนาวเยน็และแหง้แลง้ และไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตช่้วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายนท า

ใหมี้เมฆมากและมีฝนตกชุก  ฤดูกาลแบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ 

  ฤดูร้อน   เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว   เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์  

  จงัหวดัอ่างทองเขา้ไปศึกษาพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมพื้นท่ี ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จงัหวดัอ่างทอง และไดค้ดัเลือกพื้นท่ี หมู่ท่ี 2 บา้นดอนง้ิว หมู่ 6 บา้นหางบางศาลา ต าบลชยัฤทธ์ิ อ าเภอไชโย 
จงัหวดัอ่างทอง พิกดั X= 0660771 Y= 1619945 และหมู่ท่ี 7 บา้นบางน ้าวน ต าบลจระเขร้้อง อ าเภอไชโย จงัหวดั
อ่างทอง เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมทั้งหมูบา้นและสามารถเป็นตวัแทนของพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
ผลการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบว่าต าบลชัยฤทธ์ิ อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แบ่งการปกครองเป็น           6 
หมู่บา้น มีประชากรทั้งหมด 2,820 คน มีจ านวนครัวเรือน 775 ครัวเรือน ประกอบดว้ยเพศชาย 1,349 คน   เพศ
หญิง 1,471 คน 

  สภาพภูมิประเทศของต าบลชยัฤทธ์ิ สภาพทัว่ไปของต าบลท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา อยูใ่นเขต
ชลประทานโครงการบ ารุงรักษามหาราช 

  ในปี 2554 ต าบลชยัฤทธ์ิ อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทองไดเ้กิดปัญหาภยัธรรมชาติน ้ าท่วมท าให้
พื้นท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหาย โดยมีระดบัน ้าท่วมขงัสูงประมาณ 2.5-3 เมตร 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

  จากการด าเนินงานออกส ารวจพื้นท่ีและสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 2 ต าบล ได้แก่ ต าบล    
จระเข้ร้อง ต าบลชัยฤทธ์ิ อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 40 ราย                
สรุปไดด้งัน้ีคือ เกษตรกรร้อยละ 55 เป็นเพศหญิง และเกษตรกรร้อนละ 45 เป็นเพศชาย เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย    
53 ปี สถานะภาพในครัวเรือนร้อยละ 62.5  เกษตรกรเป็นเจ้าบ้าน และ ร้อยละ 37.5  เป็นผูอ้ยู่อาศัย ระดับ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ร้อยละ 75 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้(ม.1-ม.3) ร้อยละ 5 อาชีพหลกัของ
ครอบครัวคือเกษตรกรรม  ร้อยละ  100 ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 
67.5 ประสมการณ์ 6-10 ปี และ 1-5 ปี ร้อยละ 20 และ12.5 ตามล าดบั แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพกูย้ืม 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 72.5 ใช้เงินทุนส่วนตัว             
ร้อยละ 27.5 

ตอนที ่2 ข้อมูลการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศน์เกษตรของเกษตรกร 
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1. สภาพพื้นท่ีเกษตรกรรม เกษตรกรใช้แหล่งน ้ าจากแหล่งน ้ าชลประทานร้อยละ 100 สภาพ
พื้นท่ีน ้าท่วมบางปี คิดเป็นร้อยละ 53.33 น ้ าท่วมไม่เกิน 3คร้ัง/10ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 และน ้ าท่วมซ ้ าซากทุกปี  
คิดเป็นร้อยละ 13.33 

2. ลกัษณะดินเป็นดินร่วนเหนียว คิดเป็นร้อยละ 100  
      -   ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ระดบัปานกลาง และสูง คิดเป็นร้อยละ 82.5 และ 17.5 ตามล าดบั 
      -   การระบายน ้าของดิน อยูใ่นระดบั สูง ปานกลางและสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 77.5, 20 และ 2.5 ตามล าดบั  
      -   การอุม้น ้าของดิน ระดบัสูง และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 77.5 และ 22.5 
      -   สภาพดินปกติ คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. จ  านวนวนั ระดบัน ้า  และความเสียหายจากน ้าท่วมท่ีผา่นมา 
      -   จ  านวนวนัท่ีน ้าท่วม 61-90 วนั และ 31-60 วนั คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั 
      -   ระดบัน ้าท่วมขงั 1.00 – 1.50  2.50 – 3.00 และ 1.50 – 2.00 คิดเป็นร้อยละ 82.5  12.5 และ 5 ตามล าดบั 
      -   ความเสียหายจากน ้าท่วม 71 – 100 % คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ตอนที ่3 ปัญหา อปุสรรค 
 1. ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม 
       - แมลง - โรค – วชัพืช ระดบัความรุนแรงปานกลางและสูง คิดเป็นร้อยละ 22.5 22.5 และ 25 ตามล าดบั 
 2. ปัญหาดา้นการผลิตพืช 
      - การจดัการวชัพืชไม่ดีระดบัความรุนแรง สูง คิดเป็นร้อยละ 37.5 
 3. ปัญหาดา้นเศรษฐกิจกิจสังคม 
       - ราคาผลผลิตต ่า ระดบัความรุนแรงสูง และปานกลาง 42.5 และ 12.5 ราคาผลผลิตแปรปรวน            และ
ราคาปัจจยัการผลิตสูง ระดบัความรุนแรงสูง 17.5 และ 15 และปัญหาขาดแคลนแรงงาน                  ระดบัความ
รุนแรงปานกลาง 12.5 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้ งอยู่บ ริเวณ ท่ีราบ ลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศห่างจาก 

กรุงเทพมหานคร ทางถนนสายเอเซีย ประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ  72 กิโลเมตร และทางเรือ

ประมาณ 137 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,579,900 ไร่ นับว่าเป็นจงัหวดัท่ีมี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 63 ของประเทศไทย และ เป็นอนัดบัท่ี 11 ของจงัหวดัในภาคกลาง ลกัษณะภูมิประเทศ 

เป็นท่ีราบลุ่มน ้ าท่วมถึง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม  ้มีแม่น ้ าไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น ้ า

เจา้พระยา แม่น ้ าป่าสัก แม่น ้ าลพบุรีและแม่น ้ านอ้ย รวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีล าคลอง ใหญ่ นอ้ย 

ประมาณ 1,254 คลอง เช่ือมต่อกบัแม่น ้าเกือบทัว่บริเวณพื้นท่ี 
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อาณาเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

- ทิศเหนือ ติดต่อกบั จงัหวดัอ่างทอง และ จงัหวดัลพบุรี 

- ทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุรีและจงัหวดัปทุมธานี  

- ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัสระบุรี 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

สภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีลกัษณะร้อนช้ืนอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลม
มรสุม 2 ฤดู คือลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ในฤดูหนาวซ่ึงอากาศจะเยน็และแห้งแลง้ และลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใตใ้นฤดูฝน ท าให้มีฝนตกชุกเป็นเวลานาน ปี 2556 อุณหภูมิสูงสุด 40.1 องศาเซลเซียส ในวนัท่ี               16 
พฤษภาคม 2556 อุณหภูมิต ่าสุด 12.9 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2556 ปริมาณน ้ าฝนรวม 905.7 มิลลิเมตร ซ่ึง
ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย 258.5 มิลลิเมตร จ านวนวนัฝนตก 90 วนั วนัท่ีฝนตกมากท่ีสุด 75.1 มิลลิเมตร เม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน 2556 

ลมพดัแรงท่ีสุด ทิศทาง 060 องศา (ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ) ความเร็ว 31 นอต หรือ 57 กิโลเมตร ต่อชัว่โมง เม่ือ
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 

เดือนท่ีมีความยาวนานของแสงแดดมากท่ีสุด คือเดือน ธันวาคม 2556 เฉล่ียวนัละ 8.7 ชัว่โมง เดือนท่ีมีความ
ยาวนานของแสงแดดนอ้ยท่ีสุด คือเดือน สิงหาคม 2556 เฉล่ียวนัละ 3.0 ชัว่โมง ความยาวนานของแสงแดดเฉล่ีย
ตลอดทั้งปี วนัละ 6.3 ชัว่โมง 

เดือนท่ีน ้ าระเหยมากท่ีสุดคือเดือนธนัวาคม 2556 เฉล่ียวนัละ 6.0 มิลลิเมตร เดือนท่ีน ้ าระเหยน้อยท่ีสุดคือเดือน
มกราคม 2556 เฉล่ียวนัละ 3.6 มิลลิเมตร ปริมาณน ้าระเหยตลอดทั้งปี วนัละ 4.5 มิลลิเมตร 

การใช้ดินเพ่ือการเกษตร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ีทั้ งหมด 1,597,900 ไร่ มีเน้ือท่ีถือครอง     

ทางการเกษตร 1,101,303 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นท่ี ทั้งจงัหวดั แยกเป็น พื้นท่ีปลูกขา้วนาปี 973,565 ไร่ 

ขา้วนาปรัง  891,538  ไร่ พื้นท่ีปลูกไมผ้ล 9,448.50  ไร่ พื้นท่ีปลูกพืชผกั 6,1488.55 ไร่ พื้นท่ีปลูกพืชไร่ 2,372.25  

ไร่  พื้นท่ีปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ  1,245.75 ไร่มีครัวเรือนผูถื้อครอง ท าการเกษตร ทั้งส้ิน 33,207 ครัวเรือน 

(จ านวนประชากรโดยเฉล่ีย 3-5 คนต่อครัวเรือน) พืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ขา้ว 

ท่ีมา :ส านกังานเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ไดเ้ขา้ไปศึกษาพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมพื้นท่ี   ต าบลบา้นแพรก 
อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และไดค้ดัเลือกพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 บา้นส าพะเนียง หมู่ท่ี 4 บา้นคลองนอ้ย 
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หมู่ ท่ี  5 บ้านสองห้อง ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก จังหวดัพระนครศรีอยุธยา พิกัด X= 0663532 
Y=1619818  เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมทั้งหมู่บา้นและสามารถเป็นตวัแทนของพื้นท่ีท่ี
ได้รับผลการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นพบว่า ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา แบ่งการ
ปกครองเป็น   5 หมู่บา้น มีพื้นท่ีท าการเกษตร 22,507 ไร่ จ  านวนครัวเรือน 2,710 ครัวเรือน จ านวนประชากร
ทั้งส้ิน 8,850 คน เป็นเพศชาย 4,178 คน เป็นหญิง 4,672 คน ส่วนต าบลบ้านแพรก แบ่งการปกครองเป็น 6 
หมู่บา้น จ านวน 643 หลงัคาเรือน จ านวนประชากรทั้งส้ิน 2,355 คน 

สภาพทัว่ไปของต าบลสองห้อง เป็นท่ีราบลุ่ม ลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีคลองชลประทานตอน

บา้นแพรกและคลองชลประทาน 2 ซ้าย 8 ซ้าย(โครงการมหาราช 2) และมีแม่น ้ า 1 สาย ได้แก่ แม่น ้ าลพบุรี 

คลองธรรมชาติคลองสายหลกั คือ คลองตาเมฆ 

ในปี 2554 ต าบลสองห้องไดเ้กิดภยัธรรมชาติน ้ าท่วมท าให้พื้นท่ีการเกษตรและบา้นเรือนไดรั้บความ

เสียหาย  และในพื้นท่ีต าบลสองห้องมีจ านวนครัวเรือน 372 ครัวเรือน จ านวนประชากรชาย 680 คน หญิง 779 คน   มี

พื้นท่ีท าการเกษตร 6,782 ไร่ พื้นท่ีท าสวน 203 ไร่ และในปี 2554 มีระดบัน ้าท่วมขงัสูงประมาณ 2-3 เมตร 

ผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการส ารวจพื้นท่ีโดยใช้แบบสัมภาษณ์

เกษตรกร ท่ีได้รับผลกระทบจากน ้ าท่วมในพื้นท่ี ต.สองห้อง ต.บา้นแพรก อ.บา้นแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา      

ในส่วนของ ต.สองห้อง ด าเนินงาน หมู่ท่ี 3 บา้นส าพะเนียง หมู่ท่ี 4 บา้นคลองน้อย และ หมู่ท่ี 5 บา้นสองห้อง 

และต าบลบา้นแพรก ด าเนินงาน หมู่ท่ี 3 อ.บา้นแพรก จ.พระนครศรีอยธุยา รายละเอียดแบบสัมภาษณ์ไดจ้ดัแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน คือตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์เกษตรของเกษตรกร 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

ในส่วนของพื้นท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา ไดด้ าเนินการส ารวจพื้นท่ีและสัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 2 ต าบล ท่ี

ได้รับผลกระทบจากน ้ าท่วมเสียหาย ไดแ้ก่ ต.สองห้อง ต.บา้นแพรก อ.บา้นแพรก จ.อยุธยา ไดข้อ้มูลจากการ

สัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 35 ราย 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

  จากการด าเนินงานออกส ารวจพื้นท่ีและสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 2 ต าบล ได้แก่ ต าบล     
บา้นแพรก ต าบลสองห้อง อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ได้ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ เกษตรกร
จ านวน 35 ราย สรุปไดด้งัน้ีคือ เกษตรกรร้อยละ 54.29 เป็นเพศหญิง และเกษตรกรร้อนละ 45.71 เป็นเพศชาย 
เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 54 ปี สถานะภาพในครัวเรือนร้อยละ 77.14 เกษตรกรเป็นเจา้บา้น และ ร้อยละ 22.86 เป็นผู ้
อยูอ่าศยั ระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ร้อยละ 71.43 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  (ม.1-ม.3) ร้อย
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ละ 14.28 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6,ปวช.) ร้อยละ 11.43 ระดบัอนุปริญญา (ปวส.หรือเทียบเท่า) ร้อย
ละ 2.86 อาชีพหลกัของครอบครัวคือเกษตรกรรม  ร้อยละ  100 ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 57.14 ประสมการณ์ 6-10 ปี ร้อยละ 28.57และ 1-5 ปี ร้อยละ 14.28 แหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพกูย้ืม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ ร้อยละ 82.86 ใชเ้งินทุนส่วนตวั 
ร้อยละ 17.14 

ตอนที ่2 ข้อมูลการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศน์เกษตรของเกษตรกร 

1. สภาพพื้นท่ี เกษตรกรรม เกษตรกรใช้แหล่งน ้ าจากแหล่งน ้ าชลประทานร้อยละ 100        
สภาพพื้นท่ีน ้ าท่วมบางปี คิดเป็นร้อยละ 53.33 น ้ าท่วมไม่เกิน 3คร้ังต่อ10ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 และน ้ าท่วม
ซ ้ าซากทุกปี  คิดเป็นร้อยละ 13.33 

2. ลกัษณะดินเป็นดินร่วนเหนียว คิดเป็นร้อยละ 88.57  
-   ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ระดบัปานกลาง และสูง คิดเป็นร้อยละ 74.28 และ 25.71 ตามล าดบั 
-   การระบายน ้าของดิน อยูใ่นระดบัปานกลางและสูง คิดเป็นร้อยละ 77.14 และ 22.86 ตามล าดบั  
-   การอุม้น ้าของดิน ระดบัปานกลางและสูง คิดเป็นร้อยละ 80 และ 20 

  3. จ  านวนวนั ระดบัน ้า  และความเสียหายจากน ้าท่วมท่ีผา่นมา 
           -   จ  านวนวนัท่ีน ้าท่วม 31-60  61-90และ มากกวา่ 90 วนั คิดเป็นร้อยละ 65.17 8.57 และ 25.17 ตามล าดบั 
           -   ระดบัน ้ าท่วมขงั 0.50 – 1.00  1.00 – 1.50   1.50 – 2.00    2.50 – 3.00 และมากกวา่3.00      คิดเป็นร้อย
ละ14.28  11.43  2.86  51.42 และ 20 ตามล าดบั 
            -   ความเสียหายจากน ้ าท่วม 0   1 – 30  31 – 50  51 – 70 และ 71 – 100 เปอร์เซนต์ คิดเป็น    ร้อยละ 20  
2.86  22.86 และ 31.42 ตามล าดบั 
 
ตอนที ่3 ปัญหา อุปสรรค 
 1. ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 - แมลง  ระดบัความรุนแรงสูง ปานกลางและต ่า คิดเป็นร้อยละ14.28, 20 และ 8.57 
 - โรค  ระดบัความรุนแรงสูงและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ14.28 และ 25.71 
 - วชัพืช ระดบัความรุนแรงสูงและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ14.28 และ 2.68 
 2. ปัญหาดา้นการผลิตพืช 
 - การจดัการวชัพืชไม่ดีระดบัความรุนแรง ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 3. ปัญหาดา้นเศรษฐกิจกิจสังคม 
 - ราคาผลผลิตต ่าและราคาผลผลิตแปรปรวน ระดบัความรุนแรงสูง 57.14 และ 42.86  
 - ราคาปัจจยัการผลิตสูง ระดบัความรุนแรงปานกลาง 28.57  
 - ขาดแคลนแรงงานระดบัความรุนแรงสูง 5.71 
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จังหวัดปทุมธานี  ตั้ งอยู่ในภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศา

ตะวนัออก อยู่ระดับน ้ าทะเลปานกลาง 2.3 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 1,525,856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)       

เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงคือ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัอ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก  และอ าเภอบางน ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

และอ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

 ทิศใต ้ ติดต่อกบัเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร  และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบงัทอง จงัหวดันนทบุรี (รูปภาพท่ี 1) 

ลกัษณะภูมิประเทศ 

 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้ า โดยมีแม่น ้ าเจา้พระยาไหลผ่านใจกลางจงัหวดัในเขตอ าเภอ

เมืองปทุมธานี และอ าเภอสามโคก ท าใหพ้ื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีถูกแบ่งเป็นสองฝ่ัง คือฝ่ังตะวนัตะวนัออกหรือฝ่ัง

ซา้ยของแม่น ้าเจา้พระยาไดแ้ก่พื้นท่ีอ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธญับุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอ

ล าลูกกาและบางส่วนของอ าเภอสามโคก  ส่วนฝ่ังตะวนัตกหรือฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจา้พระยาประกอบดว้ยพื้นท่ี

อ าเภอ      ลาดหลุมแกว้ กบับางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก  

ลกัษณะของดิน 

พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวจดั มีความเป็นกรดปานกลางถึงกรดจดัสามารถ 

แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ (1) ดินเปร้ียวนอ้ยมีพื้นท่ี 35,964.06 ไร่คิดเป็นร้อยละ5.20 (2) ดินเปร้ียวปานกลาง 

426,292.54 ไร่คิดเป็นร้อยละ 61.58 (3) ดินเปร้ียวจดั 229,991.04 ไร่คิดเป็นร้อยละ 33.22 สภาพพื้นท่ีดงักล่าวท า

ใหมี้ปัญหาในการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชไร่ พืชผกั ไมผ้ล จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงดินดว้ยการใส่ปูน ปุ๋ยเพื่อช่วย

ใหดิ้นมีสภาพดีข้ึนจึงจะท าใหก้ารผลิตไดผ้ล 

ลกัษณะภูมิอากาศ 

 จงัหวดัปทุมธานีมีลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน คือมีฝนตกปานกลาง สลับกับฤดูแล้งมี

อุณหภูมิเฉล่ีย 27-28 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉล่ีย 5 ปี (2551-2555) 1,492 มิลลิเมตรต่อปี จ านวนวนัฝนตก

เฉล่ีย 133.6 วนั 
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แหล่งน า้ 

 จงัหวดัปทุมธานีไม่มีแหล่งน ้ าตน้ทุนขนาดใหญ่ นอกจากแม่น ้ าเจา้พระยาเฉพาะช่วงท่ีไหลผา่นจงัหวดั

ปทุมธานีและอ าเภอสามโคกมีความยาว ประมาณ 30 กิโลเมตร ดงันั้นน ้ าท่ีใช้ในการอุปโภค บริโภคและท า

การเกษตรจะได้จากระบบคลองส่งน ้ าชลประทาน และคลองธรรมชาติ ซ่ึงรับน ้ าจากเข่ือนเจา้พระยา จงัหวดั

ชยันาท ส่งมาตามคลองอนุศาสนนันท์ เช่ือมต่อคลองระพีพฒัน์ และรับน ้ าจากแม่น ้ าป่าสักส่วนหน่ึงท่ีเข่ือน

พระรามหก จงัหวดัสระบุรี 

 แหล่งน ้ าชลประทานจงัหวดัปทุมธานีสามารถแบ่งออกได้คือ (1) โครงการชลประทานปทุมธานี           

(2) โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ  (3) โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต ้ (4) โครงการส่งน ้ า    

และบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ รวมพื้นท่ีชลประทานทั้งหมด 763,125 ไร่หรือร้อยละ 79.89 โดยมีส่งน ้าผา่นคลอง

ระพีพฒัน์และคลองรังสิตประยูรศกัด์ิ คลองหกวาสายล่างและคลองระบายน ้ าต่างๆ  ตั้งแต่คลองหน่ึงถึงคลอง

สิบส่ี ทั้งสายบนและสายล่างครอบคลุมพื้นท่ีอ าเภอต่างๆดงัน้ี  

 อ าเภอธญับุรี        ไดแ้ก่คลองรังสิตประยรูศกัด์ิ และคลองระบายน ้าท่ี 1-14 

 อ าเภอคลองหลวง  ไดแ้ก่คลองชลประทานท่ี 1-7 และคลองระพีพฒัน์ 

 อ าเภอล าลูกกา     ไดแ้ก่คลองหกวาสายล่าง และคลองระบายน ้าท่ี 1-14 

 อ าเภอหนองเสือ   ไดแ้ก่คลองชลประทานท่ี 8-14 และคลองระพีพฒัน์ 

ระบบเกษตรกรรม 

จงัหวดัปทุมธานีมีพื้นท่ีทั้งหมด 955,535 ไร่ เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม (ปลูกพืช เล้ียงสัตวแ์ละท าประมง)

ทั้งหมด 513,600 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 53.75  โดยแบ่งออกเป็น ดา้นพืช 453,136 ไร่หรือร้อยละ 51.61      ของ

พื้นท่ีทั้งหมด ด้านปศุสัตวแ์ละประมง 20,464 ไร่หรือร้อยละ 2.14 ของพื้นท่ีทั้งหมด อ าเภอหนองเสือมีพื้นท่ี

การเกษตรดา้นพืชมากท่ีสุด 138,434 ไร่หรือร้อยละ 28.0 ของพื้นท่ีการปลูกพืชรองลงมาไดแ้ก่ อ าเภอล าลูกกา 

106,155  ไร่หรือร้อยละ 21.53 อ  าเภอลาดหลุมแกว้ 88,626 ไร่หรือร้อยละ 17.97 และอ าเภอคลองหลวง 76,818 

ไร่ หรือร้อยละ 15.58 (ตารางท่ี 1) พืชท่ีส าคญัได้แก่ ข้าว ไม้ผล พืชผกัและปาล์มน ้ ามนัซ่ึงเป็นพืชพลังงาน 

อย่างไรก็ตามในอนาคตพื้นท่ีการเกษตรมีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจากจงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ใกล้

กรุงเทพมหานคร  ความเจริญจึงไดข้ยายเขา้มาอยา่งรวดเร็ว มีหมู่บา้นจดัสรรและท่ีพกัอาศยัเกิดข้ึนจ านวนมาก 

เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นท่ี จึงเกิดการซ้ือท่ีดินเพื่อเก็งก าไรท าให้มีพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าจ านวน

มากข้ึน 
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ดา้นปศุสัตวแ์ละประมง สัตวท่ี์เกษตรกรนิยมเล้ียง ไดแ้ก่ โคเน้ือ กระบือ สุกร แพะ เป็ดไข่ ไก่พื้นเมือง  

ดา้นประมงพบวา่ปลาท่ีเกษตรกรนิยมเล้ียง ไดแ้ก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน โดยนิยมเล้ียงในบ่อ ในร่องสวน 

และเล้ียงในกระชงั 

ในการส ารวจและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีรับน ้ าภาคกลาง  ไดก้ าหนดให้เลือก

พื้นท่ีทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา ตั้งแต่จงัหวดัชยันาทลงมา  ดงันั้นจึงไดค้ดัเลือกพื้นท่ีอ าเภอหนอง

เสือ จงัหวดัปทุมธานีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการศึกษา เพราะเป็นอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีการเกษตรมากท่ีสุด และมี

กิจกรรมทางการเกษตรท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุด 

อ าเภอหนองเสือ 

อยูท่างทิศตะวนัออกของจงัหวดัปทุมธานี สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม ความลาดเอียงไม่เกิน 2 % เดิม 

เคยเป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าเต็มไปดว้ยบึง หนอง ป่ากกและปรือ จึงเป็นแหล่งท่ีมาของช่ือต าบลต่างๆในปัจจุบนั     

ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 7 ต าบลคือ    1.  ต าบลบึงบา    5.  ต าบลหนองสามวงั  

2. ต าบลบึงช าออ้              6.  ต  าบลศาลาครุ 

3. ต าบลบึงบอน    7.  ต าบลนพรัตน์ 

4. ต าบลบึงกาสาม 

ในการศึกษาเพื่อส ารวจและวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีรับน ้ าจงัหวดัปทุมธานีคร้ัง

น้ี ไดเ้ลือกพื้นท่ีหมู่ 2 บา้นบึงบอนพฒันา ต าบลบึงบอน เป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินการ เน่ืองจากมีกลุ่ม

เกษตรกรปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษท่ีเข้มแข็ง ได้ด าเนินการสัมภาษณ์เกษตรกรด้วยแบบสอบถาม มีการ

ส ารวจสภาพพื้นท่ีเพื่อดูขอบเขต ลกัษณะดิน ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีเกษตรกรด าเนินการในพื้นท่ี การ

ระบาดของศตัรูพืช พร้อมจบัพิกดัดาวเทียมในพื้นท่ี เพื่อจดัท าแผนท่ีแสดงลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะดินแหล่ง

น ้า ระบบเกษตรกรรม ขอบเขตพื้นท่ีเป้าหมาย  น าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าท าการสังเคราะห์ ร่วมกบัขอ้มูลทุติยภูมิ 

จากนั้น   จึงท าการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นท่ีซ่ึงสามารถไดด้งัน้ี 

ต าบลบึงบอน    

 แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 9 หมู่บา้นได้แก่ หมู่ 1 บา้นคลองเกา้ หมู่ 2 บา้นบึงบอนพฒันา หมู่ 3 

บา้นบึงบอนใต ้ หมู่ 4 บา้นบึงบอนสอง  หมู่ 5 บา้นพวงแก้ว   หมู่ 6 บา้นพรสวรรค์  หมู่ 7 บา้น ส.ป.ก  หมู่ 8    

บ้านศรีสโมสร  หมู่ 9 บ้านบึงบอนตะวนัตก  มีจ  านวนราษฎรทั้ งส้ิน 8,040 คนแบ่งเป็นชาย 3,939 คน หญิง 

4,101 คน หมู่ 8 มีราษฎรมากท่ีสุด 2,073 คน (ชาย 1,022 คนหญิง 1,051 คน) รองลงมาได้แก่หมู่ 2 มีราษฎร 

1,253 คน (ชาย 634 คนหญิง 619 คน) หมู่ 5 มี 1,177 คน (ชาย 582 คนหญิง 595 คน)และหมู่ 7 มี 942 คน(ชาย 
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465 คนหญิง 477 คน) นอกนั้นจะมีราษฎรอยูร่ะหวา่ง 400-600 คน (ส านกังานทะเบียนราษฎร์         อ าเภอหนอง

เสือ ปี 2553) 

           บ้านบึงบอนพัฒนา (หมู่ 2) มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีความลาดเอียงไม่เกิน 2% ดินส่วนใหญ่เป็นดิน

เหนียวกลุ่มชุดดินท่ี 3 และ 11 (รูปภาพท่ี 4) 

         - กลุ่มชุดดินท่ี 3  เน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีด า ดินล่างสีเทาหรือน ้ าตาลอ่อน มีจุดประสีเหลืองและ

น ้ าตาลหรือสีแดง หน้าดินลึกมีการระบายน ้ าค่อนขา้งเลว  บางแห่งพบผนึกยิบซั่มและเปลือกหอย  ดินมีความ

อุดมสมบูรณ์ปานกลาง  pH ประมาณ 5.5-8 ปัจจุบนัส่วนใหญ่ใชท้  านา หรือยกร่องปลูกพืชผกัและไมผ้ล ซ่ึงไม่

ค่อยมีปัญหาในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ยกเวน้บริเวณท่ีลุ่มมากๆอาจมีปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝน 

- กลุ่มชุดดินท่ี 11 เน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทาและมีจุดประสีน ้ าตาล

ปนเหลืองหรือแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมาก  และพบจุดประสีเหลืองฟางของจาโรไซท์ ในระดับความลึก 50-100 

เซนติเมตร     มีการระบายน ้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ต ่า มีความเป็นกรดจดั pH นอ้ยกวา่ 4.5  ปัญหาท่ีส าคญัคือ

มกัขาดธาตุอาหารพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ในขณะเดียวกนัจะมีสารละลายพวกอะลูมินัม่และเหล็กซ่ึง

เป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก  ปัจจุบนัใชใ้นการท านา บางแห่งมีการยกร่องปลูกพืชผกั ไมผ้ลไมย้ืนตน้หากไม่มีการใส่

ปูน  เพื่อปรับปรุงดิน พืชท่ีปลูกมกัไม่ไดผ้ล 

          แหล่งน ้า  แหล่งน ้ าท่ีส าคัญได้แก่น ้ าฝน (ฤดูฝน พ.ค.- พ.ย.) และน ้ าชลประทานโครงการส่งน ้ าและ

บ ารุงรักษารังสิตเหนือ  โดยจะไดรั้บน ้าจากคลองส่งน ้าชลประทาน ๗,๘,๙ ท าใหมี้น ้าใชไ้ดต้ลอดปี  

          ระบบเกษตรกรรม  ดา้นพืชเกษตรกรบา้นบึงบอนพฒันา (หมู่ 2) มีการปลูกพืชตลอดทั้งปี พืชท่ีส าคญัคือ 

ขา้ว (2 ปีปลูก 5 คร้ัง) พืชผกัท่ีส าคญัไดแ้ก่ ถัว่ฝักยาว มะระจีน คะน้า บวบ กวางตุง้ ผกัชี กุยช่าย ผกักาดหอม 

ขา้วโพดหวาน ส่วนไมผ้ลไดแ้ก่ มะม่วง ฝร่ัง กลว้ยหอม กลว้ยน ้ าวา้ แกว้มงักร ส้มเขียวหวาน (เดิม เคยปลูกกนั

มาก่อนแลว้เลิกไป)  นอกจากน้ีเกษตรกรบางรายมีการปลูกปาล์มน ้ ามนั  ดา้นปศุสัตวแ์ละประมง เกษตรกรส่วน

ใหญ่จะมีการเล้ียงเป็ดและไก่พื้นเมือง  ไวเ้พื่อบริโภคในครัวเรือน  ส่วนประมงมกัมีการปล่อยปลากินพืช ไดแ้ก่ 

ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวาย ฯลฯ โดยปล่อยในร่องสวน อยา่งไรก็ตามมีเกษตรกรบางรายเล้ียงปลาดุกไวเ้พื่อ

เป็นรายไดเ้สริม  

          ด้านเศรษฐกิจและสังคม  จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นท่ีจ านวน  30 ราย พบว่า

เกษตรกรจะมีครอบครัวเป็นลกัษณะครอบครัวใหญ่ อยูร่วมกนัไม่ค่อยมีการแยกครอบครัวออกไป จึงมีสมาชิก

ในครัวเรือนมากเฉล่ีย 4.8 คนเป็นชาย 2.5 คนหญิง 2.3 คน แรงงานครัวเรือนเฉล่ีย 2 คน  การประกอบอาชีพส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 70) มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการเกษตรได้แก่ ค้าขาย ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษทัเอกชน หน่วยงานราชการ รับจา้งอิสระ  มีเพียงร้อยละ 30 ท่ีประกอบอาชีพการเกษตรเพียงอย่างเดียว  
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เกษตรกรจะมีประสบการณ์ในอาชีพการเกษตรมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป  พื้นท่ีถือครองการเกษตรเฉล่ีย 14 ไร่ ต่อ

ครอบครัว (มากสุด 36ไร่ ต ่าสุด 4 ไร่) ร้อยละ 100 เป็นพื้นท่ีเช่าท ากินโดยเสียค่าเช่า 1,000 บาทต่อไร่ต่อปีและ

เป็นลกัษณะการเช่าต่อเน่ืองระยะยาว  เกษตรกรท่ีปลูกพืชผกัส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มผลิตผกัปลอดภยั

จากสารพิษ ผลผลิตสินคา้เกษตรส่วนใหญ่มีพอ่คา้มารับซ้ือในพื้นท่ี  นอกจากเกษตรกรบางรายท่ีจะน าไปขายเอง 

โดยมีตลาดใหญ่อยูท่ี่ตลาดส่ีมุมเมืองกบัตลาดไท  ยกเวน้ผลผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งท่ีกลุ่มจะน าไป

ขายเองท่ีโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ดา้นสินเช่ือและแหล่งเงินทุน พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

60) จะใช้เงินทุนของตนเองหรือญาติ  มีเพียงร้อยละ 35 กูจ้าก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ร้อยละ 5 ใช้เงินกองทุนหมู่บา้น ส่วนขอ้มูลด้านพืชทอ้งถ่ินท่ีเคยปลูกแต่เดิมก่อนมีเหตุการณ์น ้ าท่วม ได้แก่ 

ส้มเขียวหวาน มะม่วง  มะพร้าว พืชผกั แต่หลงัจากเหตุการณ์น ้ าท่วมบางรายเปล่ียนเป็นพืชผกั เพราะให้ผลผลิต

และรายไดเ้ร็วกว่าไมผ้ล อย่างไรก็ตามต าบลบึงบอนและต าบลอ่ืนๆของอ าเภอหนองเสือ  ไดรั้บความเสียหาย

จากภยัพิบติัจากอุทกภยัปี 2554 นอ้ยกวา่พื้นท่ีอ่ืน  ดงันั้นระบบนิเวศน์เกษตรจึงเปล่ียนแปลงไม่มาก  

ประเด็นปัญหาของพืน้ที่ 

 ด้านกายภาพ  ดินมีความเป็นกรดจดัโดยเฉพาะกลุ่มชุดดินท่ี 11 ถา้ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพของดินดว้ย

ปูน (ปูนขาว, โดโลไมท์) การปลูกพืชโดยเฉพาะพืชไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผกั จะประสบปัญหาด้านการ

เจริญเติบโตและให้ผลผลิต  นอกจากน้ีเกษตรกรมีการใชพ้ื้นท่ีในการปลูกพืชตลอดทั้งปี ความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินยอ่มสูญเสียไปอยา่งมาก  เกษตรกรจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงบ ารุงดินสม ่าเสมอ 

 ด้านชีวภาพ  เน่ืองจากมีแหล่งน ้ าชลประทานท่ีอุดมสมบูรณ์  เกษตรกรจึงมีการปลูกพืชตลอดทั้งปี  ท า

ใหเ้กิดการระบาดของศตัรูพืชไดง่้าย เพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ์   

 ด้านเศรษฐกจิและสังคม  ปัญหาเร่ืองตลาดโดยเฉพาะผกัปลอดภยัจากสารพิษ  เพราะรูปลกัษณ์สวยสู้ผกั

ใช้สารเคมีไม่ได ้ผูซ้ื้อยงัคงยึดติดเร่ืองความสวยงามมากกว่าอนัตรายจากสารพิษท่ีตกคา้งในผลผลิต  ท าให้มี

ปัญหากบักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต นอกจากน้ีผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษผูผ้ลิตไม่สามารถก าหนดราคาขายเองได ้      

ตอ้งข้ึนอยู่กบักลไกของตลาด  นอกจากน้ีราคาของปัจจยัการผลิต (ปุ๋ย สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ค่าจา้งแรง งาน 

น ้ ามนัเช้ือเพลิง ฯลฯ ) มีแนวโนม้สูงข้ึนตลอด และขาดแหล่งเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ ส่วนปัญหาทางสังคมไดแ้ก่ 

ชุมชนแออดัเน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรม ท าใหมี้ราษฎรจากท่ีอ่ืนอพยพเขา้มาอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ท าให้

มีปัญหาเร่ืองขยะมูลฝอยตามมา ประกอบกบัจงัหวดัปทุมธานีไม่มีโรงงานก าจดัขยะ  ดงันั้นปัญหาน้ีจะมีความ

รุนแรงมากข้ึนในอนาคต 

จากปัญหาทั้ งสามด้าน เม่ือมีการน ามาวิเคราะห์หาจุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) โอกาส 

(Opportunity) และขอ้จ ากดั (Threat) ของพื้นท่ีดว้ย SWOT Analysis ไดผ้ลดงัน้ี 
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จุดแข็ง (Strength) 

1. มีแหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์ สามารถท าการเกษตรไดต้ลอดปี 

2. การคมนาคมสะดวก ใกลต้ลาด 

3. เกษตรกรมีประสบการณ์การเกษตรสูง 

4. มีการรวมกลุ่มผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ดินมีความเป็นกรดจดัมีสารละลายอะลูมินัม่และเหล็กซ่ึงเป็นพิษต่อพืช (กลุ่มชุดดินท่ี 11) 

2. เกษตรกรมีประสบการณ์ในทางปฏิบติั แต่ขาดความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีในเร่ืองการลด

ตน้ทุนการผลิต 

โอกาส (Opportunity) 

1. จงัหวดัมีนโยบายสนบัสนุนการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั 

2. มีพ่อคา้เขา้มารับซ้ือผลผลิตส่วนใหญ่ในพื้นท่ี  นอกจากน้ียงัมีตลาดสินคา้เกษตรระดบัประเทศอยู่

ในจงัหวดัทั้งสองแห่ง ไดแ้ก่ ตลาดไท กบัตลาดส่ีมุมเมือง 

3. หน่วยงานในพื้นท่ีใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือ 

ข้อจ ากดั (Threat) 

1. ขาดแหล่งเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพดี 

2. ปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช เมล็ดพนัธ์ุพืช ค่าจา้งแรงงาน น ้ามนั

เช้ือเพลิง มีราคาแพง ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูง 

3. ภยัพิบติัจากโรคและแมลงศตัรูพืช 

4. ภยัพิบติัจากอุทกภยั 

 

 จังหวดันนทบุรี ตั้งอยูใ่นเขตท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาตอนล่าง  อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตรอยู่ท่ีละติจุด 13 องศา 47 ลิปดาเหนือ ถึงละติจุด 14 องศา 4 ลิปดา

เหนือและลองติจุดท่ี 100 องศา 15 ลิปดาตะวนัออกถึงลองติจุดท่ี 100 องศา 34 ลิปดาตะวนัออกประกอบดว้ย 

อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางกรวย อ าเภอบางบวัทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอปากเกร็ด และอ าเภอไทรนอ้ยโดย

มีอาณาเขตดงัน้ี 
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ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อ าเภอลาดหลุมแกว้และอ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี 

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัเขตดอนเมือง เขตหลกัส่ี เขตจตุจกัร และเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ังพระนคร) 

 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอ าเภอพุทธมล และอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

 ทิศใต ้ ติดต่อกบัเขตบางพลดั เขตตล่ิงชนัและเขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร  (ฝ่ังธนบุรี) 

 

 

 

ลกัษณะภูมิประเทศ 

 จงัหวดันนทบุรี ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา โดยมีแม่น ้ าแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือฝ่ังตะวนัออกกบั  

ฝ่ังตะวนัตก พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติและคลองท่ีขุดข้ึนใหม่เป็นจ านวนมากและเช่ือมโยง

ติดต่อกนั สามารถใช้สัญจรไปมาระหวา่งหมู่บา้น ต าบลและจงัหวดั ท าให้มีย่านชุมชนหนาแน่นตามริมแม่น ้ า 

และคลองสายต่างๆ ปัจจุบนัพื้นท่ีเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนคร

ปากเกร็ดได้มีการเปล่ียนเป็นสังคมเมือง อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของกรุงเทพมหานคร และการยา้ยส่วน

ราชการกระทรวงต่างๆมาอยูท่ี่จงัหวดันนทบุรี นอกจากน้ีพื้นท่ีในบางอ าเภอไดแ้ก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอ

ปากเกร็ด อ าเภอบางกรวย และอ าเภอบางใหญ่ยงัเป็นท่ีรองรับการขยายตวัดา้นอุตสาหกรรม  

ลกัษณะดิน 

พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มสม ่าเสมอ มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1 – 3 เมตร ดินส่วนใหญ่

เป็น 

ดินเหนียวอยู่ในกลุ่มชุดดินท่ี 2(157,863 ไร่ หรือร้อยละ 40.59) กลุ่มชุดดินท่ี 3 (14,448 ไร่ หรือร้อยละ3.71) 

กลุ่มชุดดินท่ี 8 (46,277 ไร่หรือร้อยละ 11.9) กลุ่มชุดดิน 11 (27,214 ไร่หรือร้อยละ 6.99) อ่ืนๆ(พื้นท่ีชุมชน พื้นท่ี

เล้ียงสัตวน์ ้ า แหล่งน ้ า) 143,137 ไร่หรือร้อยละ 36.81 กลุ่มชุดดินท่ี 2 เป็นดินค่อนขา้งเป็นกรดจดัจะพบชั้นดิน

เหนียวสีเทาท่ีมีจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซต์ในระดบัลึกประมาณ 100 – 150 เซนติเมตรทบัอยู่บนชั้นดิน

เลนตะกอนน ้ าทะเลท่ีมีสีเทาปนเขียว ดินกลุ่มน้ีเป็นดินลึก การระบายน ้ าเลว  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

ปานกลาง ปฏิกิริยาเป็นกรดจดั (pH 4 - 5) กลุ่มชุดดินท่ี 3 เป็นดินท่ีมีปฏิกิริยาเป็นด่างพบในท่ีลุ่ม เป็นดินลึกมี

การระบายน ้ าเลว  เน้ือดินเป็นดินเหนียวท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนผสมระหวา่งตะกอนล าน ้ าและ

ตะกอนน ้ าทะเล  กลุ่มชุดดินท่ี 8 ดินท่ีมีการยกร่อง  กลุ่มชุดดินท่ี 11 ดินเปร้ียวจดัท่ีพบชั้นดินกรดก ามะถนัใน

ระดบัปานกลาง  เป็นดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนผสม ระหวา่งตะกอนล าน ้ าและตะกอนน ้ าทะเล 
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เป็นดินลึกเน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนเป็นสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา มีจุดประสีน ้ าตาลเหลือง หรือสีแดง

ปะปนอยู่เป็นจ านวนมาก ดินเป็นกรดจดั pH 4.5-5  ปัญหาท่ีส าคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดินคือ จะขาดธาตุ

ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และจะมีสารละลายพวกอะลูมินัม่และเหล็กซ่ึงเป็นพิษต่อพืช  ตอ้งมีการใส่ปูนเพื่อ

ปรับปรุงดินเสียก่อน 

ท าการปลูกพืช 

ลกัษณะภูมิอากาศ 

 จงัหวดันนทบุรีมีลกัษณะภูมิอากาศไม่ร้อนจดัไม่หนาวจดั คือมีฝนตกปานกลาง สลบักบัฤดูแลง้มี

อุณหภูมิเฉล่ีย 27-28 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉล่ีย1,047 มิลลิเมตรต่อปี ประกอบดว้ยฤดูร้อน (ก.พ–เม.ย.)  ฤดู

ฝน   (พ.ค. – ก.ย.) และฤดูหนาว (ต.ค. – ม.ค.) 

 

 

แหล่งน า้ 

 จงัหวดันนทบุรีไม่มีแหล่งน ้ าตน้ทุนขนาดใหญ่ นอกจากแม่น ้ าเจา้พระยาเฉพาะช่วงท่ีไหลผ่านจงัหวดั

นนทบุรีตั้งแต่อ าเภอปากเกร็ดผา่นอ าเภอเมืองนนทบุรี ดงันั้นน ้ าท่ีใชใ้นการอุปโภค บริโภคและท าการเกษตรจะ

ไดจ้ากน ้าฝนและระบบคลองส่งน ้าชลประทาน และคลองธรรมชาติ ซ่ึงรับน ้าจากเข่ือนเจา้พระยา จงัหวดัชยันาท  

 แหล่งน ้ าชลประทานจังหวดันนทบุรีสามารถแบ่งออกได้คือ (1) โครงการชลประทานนนทบุรี              

(2) โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ  (3) โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล  รวมพื้นท่ีไดรั้บ

ผลประโยชน์ทั้งหมด  195,135 ไร่หรือร้อยละ 50.17 โดยมีคลองส่งน ้ าชลประทานท่ีส าคญัไดแ้ก่  คลองบางขุน

ศรีคลองลากคอ้น คลองพระพิมล คลองบางใหญ่ และคลองมหาสวสัด์ิ  

ระบบเกษตรกรรม 

จงัหวดันนทบุรีมีพื้นท่ีทั้งหมด 388,939 ไร่ เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม (ปลูกพืช เล้ียงสัตวแ์ละท าประมง)

ทั้งหมด 228,477 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 58.74  โดยแบ่งออกเป็น ด้านพืช 196,869 ไร่หรือร้อยละ 50.62 ของ

พื้นท่ีทั้ งหมด ด้านปศุสัตวแ์ละประมง 31,608 ไร่หรือร้อยละ 8.13 ของพื้นท่ีทั้ งหมด อ าเภอไทรน้อยมีพื้นท่ี

การเกษตรดา้นพืชมากท่ีสุด 99,460 ไร่หรือร้อยละ 50.52 ของพื้นท่ีการปลูกพืชรองลงมาได้แก่ อ าเภอบางบวั

ทอง 34,115 ไร่หรือร้อยละ 17.33 อ าเภอบางใหญ่ 34,005 ไร่หรือร้อยละ 17.27 (ตารางท่ี 1) พืชท่ีส าคญัได้แก่ 

ขา้ว ไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบัและพืชผกั อย่างไรก็ตามในอนาคตพื้นท่ีการเกษตรมีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจาก

จงัหวดันนทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร  ความเจริญจึงไดข้ยายเขา้มาอยา่งรวดเร็ว มีหมู่บา้นจดัสรร

และท่ีพกัอาศยัเกิดข้ึนจ านวนมาก จึงเกิดการซ้ือท่ีดินเพื่อเก็งก าไรท าใหมี้พื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่าเพิ่มมากข้ึน 
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ดา้นปศุสัตวแ์ละประมง สัตวท่ี์เกษตรกรนิยมเล้ียง ไดแ้ก่ โคเน้ือ แพะ เป็ดเน้ือ ไก่พื้นเมือง  ดา้นประมง

พบวา่ปลาท่ีเกษตรกรนิยมเล้ียง ไดแ้ก่ ปลาดุก ปลานิล โดยนิยมเล้ียงในบ่อ ในร่องสวน เดิมก่อนน ้ าท่วมมีการ

เล้ียงกุง้ขาวดว้ยแต่หลงัจากน ้าท่วมเม่ือ 2554 จึงเลิกเล้ียง 

ในการส ารวจและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีรับน ้ าภาคกลาง  ไดก้ าหนดให้เลือก

พื้นท่ีทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา ตั้งแต่จงัหวดัชัยนาทลงมา  แต่เน่ืองจากฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ า

เจา้พระยาคือบางส่วนของอ าเภอเมืองนนทบุรีกบับางส่วนของอ าเภอปากเกร็ด  ส่วนใหญ่กลายเป็นสังคมเมืองจึง

เลือกฝ่ังตะวนัตกแทน  โดยเลือกอ าเภอไทรนอ้ยเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย 

อ าเภอไทรน้อย 

อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือของจงัหวดันนทบุรี  สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีล า 

คลองไหลผา่นหลายสายเหมาะแก่การเกษตร  แต่ปัจจุบนัไดมี้หมู่บา้นจดัสรร  โรงงานอุตสาหกรรมเขา้ไปตั้งอยู่

ในพื้นท่ีมากข้ึน อ าเภอไทรนอ้ยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ต าบล 68 หมู่บา้น คือ 1.ต าบลขุนศรี 8 หมู่บา้น 

2.ต าบลไทรนอ้ย 11 หมู่บา้น 3. ต าบลไทรใหญ่ 11 หมู่บา้น  4.ต าบลราษฎร์นิยม 8 หมู่บา้น  5.ต าบลหนองเพรา

งาย 12 หมู่บา้น  6.ต าบลคลองขวาง 10 หมู่บา้น  7.ต าบลทววีฒันา 8 หมู่บา้น  พชืท่ีส าคญัไดแ้ก่ ขา้ว (2 ปีท านา 5 

คร้ัง) ไมผ้ล พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั  ในการศึกษาเพื่อส ารวจและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรใน

พื้นท่ีรับน ้ าจงัหวดันนทบุรีคร้ังน้ี ไดเ้ลือกพื้นท่ีหมู่ 4 บา้นคลองสอง ต าบลทวีวฒันา เป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการ

ด าเนินการ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีเป้าหมายโครงการตามแผนบูรณาการพฒันาการเกษตรของจงัหวดั โครงการ

บริหารจดัการน ้ าของจงัหวดั  ไดด้ าเนินการสัมภาษณ์เกษตรกรดว้ยแบบสอบถาม มีการส ารวจสภาพพื้นท่ีเพื่อดู

ขอบเขต ลกัษณะดิน ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีเกษตรกรด าเนินการในพื้นท่ี การระบาดของศตัรูพืช พร้อม

จบัพิกดัดาวเทียมในพื้นท่ี เพื่อจดัท าแผนท่ีแสดงลกัษณะภูมิประเทศ น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาสังเคราะห์ร่วมกบั

ขอ้มูลทุติยภูมิ  จากนั้นวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นท่ี และวิเคราะห์หาจุดอ่อน(weakness) จุดแข็ง (strength) 

โอกาส (opportunity) และขอ้จ ากดั   (threat) โดยใช ้SWOT Analysis สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ต าบลทววีฒันา 

 แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 8 หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นคลองเจา้ทวีวฒันา หมู่ 2 บา้นคลองเจา้ทวี

วฒันา หมู่ 3 บา้นคลองสาม  หมู่ 4 บา้นคลองสอง  หมู่ 5 บ้านคลองหน่ึง  หมู่ 6 บา้นคลองมะสง  หมู่ 7 บา้น 

คลองตาชม หมู่ 8 บา้นคลองมะสง  มีจ  านวนราษฎรทั้งส้ิน 6,994 คนแบ่งเป็นชาย 3,376 คน หญิง 3,618 คน  

สภาพภูมิประเทศ  มีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มสม ่าเสมอ มีคูคลองท่ีส าคญัไหลผา่นไดแ้ก่ คลองทวีวฒันา  คลองตา

ชม  คลองมะสง ซ่ึงเป็นคลองสายหลกั และมีคลองแยกยอ่ย เช่น คลองหน่ึง คลองสอง คลองสาม เป็นตน้ ท าให้

มีแหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์เกษตรกรสามารถท าการปลูกพืชไดต้ลอดปี   
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แหล่งน ้า  เพื่อการบริโภคและอุปโภค ตลอดจนเพื่อการเกษตรท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝน ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 1,047  

มิลลิเมตรต่อปี นอกจากน้ีพื้นท่ีต าบลทวีวฒันายงัอยู่ในเขตชลประทานทั้งต าบล  โดยอยู่ในเขตโครงการส่งน ้ า

และบ ารุงรักษาพระพิมล ซ่ึงรับน ้ าจากคลองทวีวฒันาและคลองพระพิมล ควบคุมน ้ าโดยประตูน ้าจากปากคลอง

ทวีวฒันาตดักบัคลองพระพิมล และเป็นคลองส่งน ้ าเขา้พื้นท่ีเกษตรกรรม 9 สายคือ คลองมะสง คลองตาชม  คลองล็อค    

คลองหน่ึง คลองสอง คลองสาม คลองลดัยายหลง คลองลดัยายปูน และคลองมะสง (รูปภาพท่ี 2) 

ลักษณะดิน  ลกัษณะดินในต าบลทวีวฒันาทั้งหมด (หมู่ 1 – 8) เป็นดินเหนียวชุดบางเขน (อยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 2)  

เป็นดินท่ีพบในท่ีราบห่างจากชายฝ่ังทะเลและแม่น ้ า น ้ าท่วมเฉพาะฤดูฝน  สภาพพื้นท่ีราบเรียบเป็นดินลึก การ

ระบายน ้าเลว มีความสามารถในการอุม้น ้าสูง  ดินบนลึกประมาณ 30 เซนติเมตร มีลกัษณะเน้ือดินเป็นดินเหนียว

สีพื้นเป็นสีเทาเขม้มากถึงสีด า มีจุดและสีน ้ าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง  ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดเล็กน้อยมีค่า

ของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.1 – 6.5 ในดินชั้นล่างอาจพบผนึกของยิบซัม่ ดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวมีสี

พื้นเป็นสีน ้ าตาลปนเทาถึงสีเทา มีจุดปะสีเหลืองปนน ้ าตาลและสีแดง ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็น

กลาง       ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5 – 7.0 ดินชุดบางเขนเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งสูง เหมาะกบั

การปลูกขา้วแต่ไม่เหมาะต่อการปลูกพืชไร่เน่ืองจากน ้าท่วม การระบายน ้ าไม่ดี  นอกจากจะมีการปรับสภาพโดย

การยกร่อง   ใหสู้งจึงจะสามารถปลูกพืชผกั พืชไร่ได ้ 

ระบบเกษตรกรรม  ดา้นพืชเกษตรกรบา้นคลองสอง (หมู่ 4) มีการปลูกพืชตลอดทั้งปี พืชท่ีส าคญัคือ ขา้ว         (2 

ปีปลูก 5 คร้ัง) พืชผกัท่ีส าคญัได้แก่ ผกับุ้งคะน้า กวางตุง้ ผกัชี กุยช่าย ผกักาดหอม ส่วนไม้ผลได้แก่ มะม่วง 

กล้วยหอม กล้วยน ้ าวา้ ฯลฯ หลงัจากประสบอุทกภยัคร้ังร้ายแรงในปี 2554 ท าให้ไม้ผลได้รับความเสียหาย

ทั้งหมด เกษตรกรส่วนใหญ่จึงเปล่ียนไปท านา หรือ พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั  เพราะมีอายุสั้นสามารถมีรายได้

เร็วกว่าไมผ้ลไมย้ืนตน้  ด้านปศุสัตวแ์ละประมง เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการเล้ียงเป็ดและไก่พื้นเมือง  ไวเ้พื่อ

บริโภคในครัวเรือน  ส่วนประมงมกัมีการปล่อยปลากินพืช ไดแ้ก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวาย ฯลฯ โดยเล้ียง

ในบ่อหรือปล่อยในร่องสวน อยา่งไรก็ตามมีเกษตรกรบางรายเล้ียงปลาดุกไวเ้พื่อเป็นรายไดเ้สริม  

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นท่ีจ านวน 30 ราย  อาชีพเกษตรกรรม 

(96.7%) ธุรกิจส่วนตวั (3.3%) วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา (93.3%)  มธัยมศึกษา (3.3%) ปริญญาตรี (3.4%)  

สมาชิกในครัว เรือน 4.26 คน  เป็นชาย 2 คน หญิง 2.26 คน แรงงานภาคการเกษตร  2.33 คน  นอกภาคเกษตร 

1.93 คนพื้นท่ีถือครองของตนเอง   8.13  ไร่  เช่า 11.78  ไร่ รายไดห้ลกัมาจากภาคการเกษตร รายไดเ้สริมมาจาก

นอกภาคการเกษตรกร (ค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  รับราชการ  พนักงานบริษัท) สินเช่ือได้จาก ธกส. สหกรณ์

การเกษตร  น าไปใชซ้ื้อปัจจยัการผลิต และจา้งแรงงาน ในการประกอบอาชีพการเกษตรไดแ้ก่ ท านาปี, นาปรัง 

พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั  ไมผ้ล 
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ช่วงประสบภยั(ระดบัน ้าลึก 1.50 – 2 เมตรนานประมาณ 2 เดือน)  หลงัจากประสบภยัไดมี้การปรับเปล่ียนดงัน้ี 

- ลดพื้นท่ีปลูกไมผ้ลท่ีตาย เปล่ียนเป็นพืชผกั  ไมด้อกไมป้ระดบัท่ีมีอายสุั้น 

          - เล้ียงปลากินพืชในร่องสวนเพิ่มมากข้ึน  

ประเด็นปัญหาของพืน้ที่ 

 ด้านกายภาพ  มีการใชพ้ื้นท่ีในการปลูกพืชตลอดทั้งปี ท าใหดิ้นมีการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปอยา่ง

มาก  เกษตรกรจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงบ ารุงดินสม ่าเสมอ 

 ด้านชีวภาพ  เน่ืองจากมีแหล่งน ้ าชลประทานท่ีอุดมสมบูรณ์  เกษตรกรจึงมีการปลูกพืชตลอดทั้งปี  ท า

ใหเ้กิดการระบาดของศตัรูพืช โดยเฉพาะขา้ว และพืชผกั 

 ด้านเศรษฐกจิและสังคม  ปัญหาเร่ืองตลาดโดยเฉพาะผกัปลอดภยัจากสารพิษ  เพราะเกษตรกรขาดการ

รวมกลุ่มท าให้ไม่มีอ านาจต่อรองกบัพ่อคา้ นอกจากน้ีราคาของปัจจยัการผลิต (ปุ๋ย สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ค่าจา้ง

แรง งาน น ้ ามนัเช้ือเพลิง ฯลฯ ) มีแนวโน้มสูงข้ึนตลอด และขาดแหล่งเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ ส่วนปัญหาทาง

สังคมไดแ้ก่ สังคมเมืองไดมี้การขยายออกมามากข้ึน เพราะอยูใ่กลก้รุงเทพฯและการคมนาคมสะดวก 

จากปัญหาทั้ งสามด้าน เม่ือมีการน ามาวิเคราะห์หาจุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) โอกาส 

(Opportunity) และขอ้จ ากดั (Threat) ของพื้นท่ีดว้ย SWOT Analysis ไดผ้ลดงัน้ี 

จุดแข็ง (Strength) 

5. มีแหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์ สามารถท าการเกษตรไดต้ลอดปี 

6. การคมนาคมสะดวก ประหยดัค่าขนส่ง 

7. เกษตรกรมีประสบการณ์การเกษตรสูง 

จุดอ่อน (Weakness) 

3. จากการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ท าใหโ้ครงสร้างดินถูกท าลาย ความอุดมสมบูรณ์ลดลง 

4. ขาดความรู้ ทางวชิาการและเทคโนโลย ีในการบริหารจดัการการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. การบริหารจดัการกิจกรรมกลุ่ม ยงัไม่เขม้แขง็ เช่นการวางแผน การผลิต การตลาด ฯลฯ 

6. เกษตรกรมีประสบการณ์ในทางปฏิบติั แต่ขาดความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีในเร่ืองการลด

ตน้ทุนการผลิต 

โอกาส (Opportunity) 

1. รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนการผลิตขา้ว เช่น โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสนบัสนุนการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั 

3. หน่วยงานในพื้นท่ีใหก้ารสนบัสนุน 
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 4. มีพอ่คา้มารับซ้ือผลผลิตส่วนใหญ่ในพื้นท่ี  

 ข้อจ ากดั (Threat) 

1. น ้าท่วมบางฤดูกาล 

           2. ภยัพิบติัจากโรคแมลงศตัรูพืช 

3. ขาดแหล่งเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพดี 

4. ราคาผลผลิตผกั GAP ไม่แตกต่างจากราคาผกัทัว่ไป 

5. ปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ ปุ๋ย สารเคมี เมล็ดพนัธ์ุ น ้ามนัเช้ือเพลิง แรงงาน มีราคาสูง  

จังหวัดลพบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ ดงัน้ี อ าเภอเมืองลพบุรี โคกเจริญ โคกส าโรง ท่า
วุง้  ท่าหลวง ชยับาดาล บา้นหม่ี พฒันานิคม สระโบสถ์ ล าสนธิ และหนองม่วง ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบน
ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นท่ี 6,208.7043 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,880,440.18 ไร่ โดยมีระยะทาง
ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามถนนพหลโยธิน ประมาณ 153 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี ทิศเหนือติด
จงัหวดัเพชรบูรณ์และจงัหวดันครสวรรค์  ทิศตะวนัออกติดจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชัยภูมิ   ทิศใตติ้ด
จงัหวดัสระบุรี และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ทิศตะวนัตกตดัจงัหวดัอ่างทอง และจงัหวดัสิงห์บุรี 

ลกัษณะภูมิประเทศ 
 พื้นท่ีจงัหวดัลพบุรี ตั้งอยูบ่นท่ีดอน ถา้พิจารณาตามลกัษณะโครงสร้างทัว่ ๆ ไปแลว้สภาพพื้นท่ีของ
จงัหวดัลพบุรี จ  าแนกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดว้ยกนั คือ ส่วนแรกเป็นท่ีราบสลบัเนินเขาและภูเขา มีพื้นท่ีประมาณ 70% 
ของพื้นท่ีจงัหวดั ครอบคลุมบางส่วนของอ าเภอเมืองลพบุรี โคกส าโรง พฒันานิคม สระโบสถ ์ ท่าหลวง ชยั
บาดาล พื้นท่ีเกือบทั้งหมดของอ าเภอโคกเจริญ และบางส่วนของอ าเภอบา้นหม่ี พื้นท่ีเหล่าน้ีมีความสูงเฉล่ียจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 80-600 เมตร อีกส่วนหน่ึงเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้าลพบุรี และแม่น ้าป่าสัก มีพื้นท่ี
ประมาณ 30% ของพื้นท่ีจงัหวดัครอบคลุมพื้นท่ีของอ าเภอท่าวุง้ บา้นหม่ี และบางส่วนของอ าเภอเมืองลพบุรี 
และโคกส าโรง 
 การปลูกพืชเศรษฐกจิ 
 ในส่วนแรกเป็นท่ีราบสลบัเนินเขาและภูเขา พืชปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพืชไร่ ไดแ้ก่ ออ้ยโรงงาน ขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั ถัว่เขียว และถัว่ลิสง ส่วนพื้นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้าลพบุรีส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีปลูกขา้ว 
ส าหรับการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปลูกและค่าเฉล่ียผลผลิตของพืชปลูกท่ีส าคญัไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 1 
 

ลกัษณะภูมิอากาศ 
 จงัหวดัลพบุรี มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนดว้ยอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ จากรายงาน
อุตุนิยมวทิยาของสถานีตรวจอากาศ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรลพบุรี ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จงัหวดั
ลพบุรี ค่าเฉล่ีย 10 ปี ของรายงานอุตุนิยมวทิยาตั้งแต่ปี 2547-2556 มีรายละเอียดดงัน้ี ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 1193.9
มิลลิเมตร ลกัษณะการตกของฝนจะมีปริมาณน ้าฝนสูงสุดอยูใ่นช่วงเดือนกนัยายน มีจ านวนวนัฝนตก 17 วนั     
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ต่อเดือน ส่วนจ านวนวนัท่ีมีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร ข้ึนไป ตลอดทั้งปีเฉล่ีย 92 วนั มีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน
เมษายน 36.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุด ในเดือนธนัวาคม 21.7 องศาเซลเซียส  
 
 

การส ารวจพืน้ที่รับน า้ในเขตจังหวดัลพบุรี 
 พื้นท่ีรับน ้ าในเขตจงัหวดัลพบุรีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองลพบุรี  ท่าวุง้  บา้นหม่ี และโคกส าโรง ซ่ึง
พื้นท่ีลุ่มน ้าฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยาและสัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 30 ราย พบวา่  
 อ าเภอเมืองลพบุรี ในช่วงการเกิดอุทกภยัปี 2554 มีน ้ าท่วมสูงประมาณ 0.50-3.30 เมตร พื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบ 13 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลทะเลชุบศร บา้นข่อย ส่ีคลอง พรหมมาสตร์ บางขนัหมาก โคกล าพาน ดอน
โพธ์ิ โพธ์ิเกา้ตน้ โก่งธนู ง้ิวราย ทา้ยตลาด โพธ์ิตรุ และตะลุง 
 ระบบการปลูกพืชในพื้นท่ี จากการส ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรในต าบลง้ิวราย พบว่า พื้นท่ีรับน ้ า
ส่วนใหญ่มีลกัษณะราบลุ่มต ่าและมีแม่น ้ าลพบุรีไหลผ่าน ซ่ึงจะมีช่วงน ้ าท่วมขงัตามฤดูกาลในช่วงตุลาคมถึง
พฤศจิกายนเป็นประจ าทุกปี มีน ้ าท่วมสูงประมาณ 1.0-2.0 เมตร ดงันั้นเกษตรกรในพื้นท่ีจึงคิดว่าไม่ได้เป็น
ปัญหาต่อการระบบการปลูกพืช เน่ืองจากส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกขา้วโดยการปลูกขา้วนาปีจะมีช่วงวนัปลูก
ในเดือนพฤษภาคมและเก็บเก่ียวในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนการท่วมขงัของน ้ า ส่วนในฤดูการปลูกขา้วนาปรังจะ
ปลูกหลงัจากน ้าลดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคมและเก็บเก่ียวในเดือนกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคม 
  

ขอ้จ ากดัในพื้นท่ี 
- ระบบการปลูกขา้วในพื้นท่ีเป็นลกัษณะแปลงนาขนาดใหญ่ และเป็นนาระบบน ้าผา่นท าใหค้วบคุม

ระดบัไดย้าก 
- เน้ือดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวสีด า และมีความเหนียวจดั จึงหาพืชชนิดอ่ืนๆท่ีเหมาะสมได้

ค่อนขา้งยาก 
- ระบบการปลูกขา้วทั้ง 2 ฤดูกาล จะข้ึนอยูร่ะบบการปล่อยของกรมชลประทาน 

 อ าเภอท่าวุ้ง ในช่วงการเกิดอุทกภยัปี 2554 ทั้ง 12 ต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าวุง้ไดรั้บผลกระทบ ไดแ้ก่ 
ต าบลท่าวุง้ ท่าโขลง เขาสมอคอน บางคู ้ลาดสาล่ี บางล่ี โพตลาดแกว้ โคกสลุด บางงา บา้นเบิก มุจลินทร์ และ
หวัส าโรง มีน ้าท่วมสูงประมาณ 0.50-3.10 เมตร 
 ระบบการปลูกพืชในพื้นท่ี จากการส ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรในต าบลท่าวุง้ และบางงา พบวา่ พื้นท่ี
รับน ้าส่วนใหญ่มีลกัษณะราบลุ่มต ่าถึงต ่ามากและมีแม่น ้าลพบุรีไหลผา่น ซ่ึงจะมีช่วงน ้าท่วมขงัตามฤดูกาล
ในช่วงกนัยายนถึงพฤศจิกายนเป็นประจ าทุกปีเช่นกนั มีน ้าท่วมสูงประมาณ 1.5-3.0 เมตร ซ่ึงเกษตรกรมีอาชีพ
ท านาตลอดทั้งปี 
ขอ้จ ากดัในพื้นท่ี 

- สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มต ่า ส่วนใหญ่จะท าการปลูกขา้วซ่ึงเป็นลกัษณะแปลงนาขนาดใหญ่ และเป็นนา
ระบบน ้าผา่นท าใหค้วบคุมระดบัไดย้าก 
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- เน้ือดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวสีด า และมีความเหนียวจดั จึงหาพืชชนิดอ่ืนๆท่ีเหมาะสมได้
ค่อนขา้งยาก 

- ระบบการปลูกขา้วทั้ง 2 ฤดูกาล จะข้ึนอยูร่ะบบการปล่อยของกรมชลประทาน 
 อ าเภอบ้านหมี ่ในช่วงการเกิดอุทกภยัปี 2554 มีน ้าท่วมสูงประมาณ 0.50-3.10 เมตร พื้นท่ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ 9 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลบางขาม มหาสอน บา้นชี บางพึ่ง ไผใ่หญ่ สนามแจง สายหว้ยแกว้ หนองเต่า 
และหนองทรายขาว 
 ระบบการปลูกพืชในพื้นท่ี จากการส ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรในต าบลมหาสอน หินปัก และบา้น
ทราย พบวา่ พื้นท่ีรับน ้ าส่วนใหญ่มีลกัษณะราบลุ่มต ่า และมีคลองบางขามเป็นล าน ้ าสายหลกัไหลผ่าน ซ่ึงจะมี
ช่วงน ้ าท่วมขงัตามฤดูกาลในช่วงกนัยายนถึงพฤศจิกายนเป็นประจ าทุกปีเช่นกนั มีน ้ าท่วมสูงประมาณ 1.5-2.5 
เมตร ซ่ึงเกษตรกรมีอาชีพท านาตลอดทั้งปี 
ขอ้จ ากดัในพื้นท่ี 

- สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มต ่า ส่วนใหญ่จะท าการปลูกขา้วซ่ึงเป็นลกัษณะแปลงนาขนาดใหญ่ และเป็นนา
ระบบน ้าผา่นท าใหค้วบคุมระดบัไดย้าก 

- เน้ือดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวสีด า และมีความเหนียวจดั จึงหาพืชชนิดอ่ืนๆท่ีเหมาะสมได้
ค่อนขา้งยาก 

- ระบบการปลูกขา้วทั้ง 2 ฤดูกาล จะข้ึนอยูร่ะบบการปล่อยของกรมชลประทาน 
อ าเภอโคกส าโรง ในช่วงการเกิดอุทกภยัปี 2554 มีน ้าท่วมสูงประมาณ 0.30-1.50 เมตร พื้นท่ีท่ีไดรั้บ

ผลกระทบ ไดแ้ก่ ต าบลหว้ยโป่ง โคกส าโรง เพนียด และถลุงเหล็ก ส่วนต าบลอ่ืนๆ มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ีดอน 
และท่ีราบสลบัเชิงเขา ซ่ึงในพื้นท่ีต าบลโคกส าโรง ส านกัชลประทานท่ี 10 ไดด้ าเนินการพฒันาพื้นท่ีเป็นพื้นท่ี
แกม้ลิงเป็นแหล่งรองรับน ้าส่วนท่ีเกินความตอ้งการของพื้นท่ีเพาะปลูกในฤดูฝนและเก็บกกัน ้าไวใ้ชป้ระโยชน์
ในช่วงฤดูแลง้ รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาน ้าท่วมขงัและอุทกภยัในบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการส ารวจ 

- เกษตรกรในพื้นท่ีรับน ้ าส่วนใหญ่มีอาชีพท านา และการส ารวจหาตวัอย่างเกษตรกรในพื้นท่ีรับน ้ า
ด าเนินการไดค้่อนขา้งยาก เน่ืองจากพื้นท่ีรับน ้ากบัท่ีอยูอ่าศยัอยูห่่างไกลกนั ท าใหไ้ม่สามารถวดัหาพิกดัแปลงนา
ของเกษตรกรท่ีสัมภาษณ์ได ้

- เกษตรกรผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์ในพื้นท่ีรับน ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 - ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บจะเป็นขอ้มูลแบบการประมาณการของเกษตรกรผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์ 
 

จังหวัดสระบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ ดงัน้ี อ าเภอเมืองสระบุรี แก่งคอย หนองแค 
หนองแซง บา้นหมอ เสาไห้ พระพุทธบาท วหิารแดง หมวกเหล็ก หนองโดน ดอนพุด วงัม่วง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ครอบคลุมพื้ น ท่ี  3 ,576 .486  ตารางกิโล เมตร ห รือประมาณ  2 ,235 ,304  ไร่ โดยมีระยะทางห่ างจาก
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กรุงเทพมหานครไปตามถนนพหลโยธิน ประมาณ 108 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี ทิศเหนือติดต่อกับ
จงัหวดัลพบุรี  ทิศตะวนัออกติดต่อกับจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดันครนายก  ทิศใต้ติดต่อกับจงัหวดั
ปทุมธานีและจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทิศตะวนัตกตดัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และจงัหวดัลพบุรี 

ลกัษณะภูมิประเทศ 
 พื้นท่ีจงัหวดัสระบุรี ตั้งอยูบ่นท่ีดอน ถา้พิจารณาตามลกัษณะโครงสร้างทัว่ ๆ ไปแลว้สภาพพื้นท่ีของ
จงัหวดัสระบุรี จ  าแนกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดว้ยกนั คือ ส่วนแรกเป็นท่ีราบสลบัเนินเขาและภูเขาและรวมกบัอีกส่วน
หน่ึงของทิวเขาดงพญาเยน็ ครอบคลุมพื้นท่ีของอ าเภอแก่งคอย หมวกเหล็ก วหิารแดง และวงัม่วง ส่วนพื้นท่ีท่ี
เหลือ  จะเป็นบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มอีกส่วนหน่ึงเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้าสัก ซ่ึงพื้นท่ีมีความสูงของจงัหวดัสระบุรี
มีความสูงท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่จากระดบัน ้าทะเลประมาณ 10-600 เมตร 
 การปลูกพืชเศรษฐกจิ 
 ในส่วนแรกเป็นท่ีราบสลบัเนินเขาและภูเขา พืชปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพืชไร่ ไดแ้ก่ ออ้ยโรงงาน ขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์ มนัส าปะหลงั ถัว่เขียว และถัว่ลิสง ส่วนบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มและพื้นท่ีริมฝ่ังแม่น ้าป่าสักส่วนใหญ่จะ
เป็นพื้นท่ีปลูกขา้ว ส าหรับพื้นท่ีปลูกและค่าเฉล่ียผลผลิตของพืชปลูกท่ีส าคญัไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 1 
 

ลกัษณะภูมิอากาศ 
 จงัหวดัสระบุรี มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนดว้ยอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ ลกัษณะ
อากาศการตกของฝนและการกระจายตวัของฝนมีความแตกต่างกนัตามสภาพภูมิประเทศ จะมีการตกของฝนท่ีมี
ปริมาณน ้าฝนสูงสุดอยูใ่นช่วงเดือนกนัยายน ส าหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนอบอา้วมีค่าเฉล่ีย
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 36-37 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวจะมีอากาศท่ีค่อนขา้งเยน็ 
 
การส ารวจพืน้ที่รับน า้ในเขตจังหวดัสระบุรี 
 สัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นท่ีรับน ้ าเขตจงัหวดัสระบุรีท่ีส าคญัจ านวน 30 ราย ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองดอนพุด  
บา้นหมอ  พระพุทธบาท และหนองโดน ซ่ึงพื้นท่ีลุ่มน ้ าฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา ส่วนอ าเภอหนองแค 
และเสาไห้ จะเป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ าป่าสัก จากขอ้มูลความรุนแรงของพื้นท่ีประสบอุทกภยัของจงัหวดัสระบุรี เม่ือปี 
2554 สามารถแยกพื้นท่ีตามความรุนแรงของสถานการณ์อุทกภยั ดงัน้ี 

- อ าเภอท่ีประสบอุทกภยัรุนแรงมาก จ านวน 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอดอนพุด หนองโดน บา้นหมอ 
หนองแค และอ าเภอเสาไห ้ 

- อ าเภอท่ีประสบอุทกภยัระดบัปานกลาง จ านวน 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 
แก่งคอย และอ าเภอพระพุทธบาท 

 อ าเภอดอนพุด ในช่วงการเกิดอุทกภยัปี 2554 มีน ้าท่วมสูงประมาณ 1.50-3.50 เมตร พื้นท่ีทั้ง 4 ต าบล
ไดรั้บผลกระทบ ไดแ้ก่ ต าบลดอนพุด ไผห่ล่ิว บา้นหลวง และดงตะงาว ไดรั้บความเสียหายอยา่งมาก 
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 ระบบการปลูกพืชในพื้นท่ี จากการส ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรในต าบลไผห่ล่ิว พบวา่ พื้นท่ีรับน ้า
ส่วนใหญ่มีลกัษณะราบลุ่มต ่ามาก ซ่ึงจะมีช่วงน ้าท่วมขงัตามฤดูกาลในช่วงกนัยายนถึงพฤศจิกายนเป็นประจ าทุก
ปี มีน ้าท่วมสูงประมาณ 1.5-3.0 เมตร ดงันั้นเกษตรกรในพื้นท่ีจึงคิดวา่ไม่ไดเ้ป็นปัญหาต่อการระบบการปลูกพืช 
เน่ืองจากส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกขา้วโดยการปลูกในฤดูฝนจะมีช่วงวนัปลูกในเดือนพฤษภาคมและเก็บเก่ียว
ในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนการท่วมขงัของน ้า ส่วนในฤดูการปลูกขา้วนาปรังจะปลูกหลงัจากน ้าลดในช่วงปลาย
เดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคมและเก็บเก่ียวในเดือนกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคม 
 ขอ้จ ากดัในพื้นท่ี 

- ระบบการปลูกขา้วอยใูนพื้นท่ีลุ่มต ่ามาก เป็นลกัษณะแปลงนาขนาดใหญ่ และเป็นนาระบบน ้าผา่น
ท าใหค้วบคุมระดบัไดย้าก 

- เน้ือดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวสีด า และมีความเหนียวจดั จึงหาพืชชนิดอ่ืนๆท่ีเหมาะสมได้
ค่อนขา้งยาก 

- ระบบการปลูกขา้วทั้ง 2 ฤดูกาล จะข้ึนอยูร่ะบบการปล่อยของกรมชลประทาน 
อ าเภอบ้านหมอ ในช่วงการเกิดอุทกภยัปี 2554 ต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบรุนแรง จ านวน 6 ต าบล ไดแ้ก่ 

ต าบลบา้นหมอ หรเทพ ตลาดนอ้ย ไผข่วาง บางโขมด และต าบลบา้นครัว 
 ระบบการปลูกพืชในพื้นท่ี จากการส ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรในต าบลบา้นหมอ และหรเทพ พบวา่ 
พื้นท่ีรับน ้าส่วนใหญ่มีลกัษณะราบลุ่มต ่าและมีคลองชยันาท-ป่าสักไหลผา่น ซ่ึงจะมีช่วงน ้าท่วมขงัตามฤดูกาล
ในช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนเป็นประจ าทุกปีเช่นกนั มีน ้าท่วมสูงประมาณ 1.5-3.0 เมตร  ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่
มีอาชีพท านาตลอดทั้งปี แต่ในบางพื้นท่ีพบวา่มีการปลูกเผอืกสลบักบัการปลูกขา้วทั้งในฤดูแลง้และฤดูฝน 
 
ขอ้จ ากดัในพื้นท่ี 

- สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มต ่า ส่วนใหญ่จะท าการปลูกขา้ว 
- เน้ือดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวสีด า และมีความเหนียวจดั จึงหาพืชชนิดอ่ืนๆท่ีเหมาะสมได้

ค่อนขา้งยาก 
- ระบบการปลูกพืชทั้ง 2 ฤดูกาล จะข้ึนอยูร่ะบบการปล่อยของกรมชลประทาน 

 อ าเภอพระพุทธบาท ในช่วงการเกิดอุทกภยัปี 2554 มีน ้าท่วมสูงประมาณ 0.50-2.00 เมตร พื้นท่ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลหนองแก หว้ยป่าหวาย และต าบลขนุโขลน 
 ระบบการปลูกพืชในพื้นท่ี จากการส ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรในต าบลหนองแก พบวา่ พื้นท่ีรับน ้า
ส่วนใหญ่มีลกัษณะราบลุ่มต ่า และมีคลองชยันาท-ป่าสักเป็นล าน ้าสายหลกัไหลผา่น ซ่ึงจะมีช่วงน ้าท่วมขงัตาม
ฤดูกาลในช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนเป็นประจ าทุกปีเช่นกนั มีน ้าท่วมสูงประมาณ 1.5-2.5 เมตร ซ่ึงเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีอาชีพท านาตลอดทั้งปี 
ขอ้จ ากดัในพื้นท่ี 
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- สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มต ่า ส่วนใหญ่จะท าการปลูกขา้วซ่ึงเป็นลกัษณะแปลงนาขนาดใหญ่ และเป็นนา
ระบบน ้าผา่นท าใหค้วบคุมระดบัไดย้าก 

- เน้ือดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวสีด า และมีความเหนียวจดั จึงหาพืชชนิดอ่ืนๆท่ีเหมาะสมได้
ค่อนขา้งยาก 

- ระบบการปลูกขา้วทั้ง 2 ฤดูกาล จะข้ึนอยูร่ะบบการปล่อยของกรมชลประทาน 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการส ารวจ 
- เกษตรกรในพื้นท่ีรับน ้าส่วนใหญ่มีอาชีพท านา และการส ารวจหาตวัอยา่งเกษตรกรในพื้นท่ีรับน ้า

ด าเนินการไดค้่อนขา้งยาก เน่ืองจากพื้นท่ีรับน ้ากบัท่ีอยูอ่าศยัอยูห่่างไกลกนั ท าใหไ้ม่สามารถวดัหาพิกดัแปลงนา
ของเกษตรกรท่ีสัมภาษณ์ได ้

- เกษตรกรผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์ในพื้นท่ีรับน ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 - ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บจะเป็นขอ้มูลแบบการประมาณการของเกษตรกรผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 264 ราย ในพื้นท่ีจังหวดัชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี และสระบุรี ท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัปี 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

1.  สภาพพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ในฤดูฝนจะมีน ้ าท่วมขงัและในฤดู
แลง้จะขาดน ้าและเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่มีบ่อน ้าต้ืนช่วยเสริมในฤดูแลง้ 

2.  ดินส่วนใหญ่มีสภาพเหนียวสีด าและร่วนเหนียว ส าหรับดินร่วนและร่วนปนทรายมีบา้งเล็กน้อยใน
บริเวณท่ีตั้งบา้นเรือน 

3.  พื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเช่าใช้ปลูกข้าวนาปีและปลูกข้าวนาปรังบางส่วนในเขต
ชลประทาน พนัธ์ุขา้วท่ีใชเ้ป็นพนัธ์ุขา้วไม่ไวต่อช่วงแสงและปลูกพืชไร่ฤดูแลง้บา้งในบริเวณบา้น 

4.  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายชุ่วงอายวุยัหนุ่มสาวจะประกอบอาชีพในแหล่งอุตสาหกรรม 
5.  ปัญหาดา้นการเกษตรท่ีส าคญั การระบาดของโรค-แมลง การจดัการวชัพืช ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 

ปัจจยัการผลิตมีราคาสูง ขาดแคลนแรงงาน พึ่งพาปัจจยัการผลิตจากภาพนอก  มุ่งเนน้การผลิตท่ีให้ไดผ้ลผลิตสูง
ท าใหต้น้ทุนการผลิต สูงมีความเส่ียงในการผลิต 

 

เอกสารอ้างองิ 

ทองเปลว  กองจนัทร์. 2555. เอกสารการเสวนา หวัขอ้เร่ือง “สรุปบทเรียนมหาอุทกภยั 2554”. ส านกัอุทกวทิยา  

และบริหารน ้า กรมชลประทาน. เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2555. 

ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5. 2550.  เอกสารวชิาการเร่ือง  ระบบนิเวศเกษตรเขตภาคกลางและ 

ภาคตะวนัตก. ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5 จ.ชยันาท  กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตร 
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และสหกรณ์. 368 หนา้ 

ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัปทุมธานี. 2554. ยทุธศาสตร์พฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัปทุมธานี 

 ปี 2554 – 2557. 28 หนา้. 

ส านกังานจงัหวดัปทุมธานี. 2555. เอกสารขอ้มูลบรรยายสรุปจงัหวดัปทุมธานี. กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและ  

 ส านกังานจงัหวดัปทุมธานี. 47 หนา้. 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555. ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร. 174 หนา้. 

ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี. 2556. แผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดันนทบุรี       

          (พ.ศ.2556 –2559) ภายใตแ้ผนพฒันาการเกษตรในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 

 (พ.ศ.2555 - 2559). 75 หนา้. 

ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี. 2556. แผนบูรณาการพฒันาการเกษตรพื้นท่ีเป้าหมาย 

             ปีงบประมาณ 2556 ระยะ 3 ปีภายใตพ้ื้นท่ีโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรระดบั 

             จงัหวดั ประจ าปี งบประมาณ 2556 จงัหวดันนทบุรี. 32 หนา้ 

สมชาย บุญประดบั.  2557.  ผลของการเปล่ึยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตพืชเกษตรบางชนิด.  เอกสาร 

            ประกอบค าบรรยายเจา้หน้าทีป่่าไมใ้นการฝึกอบรมเพื่อพฒันาดชันีบ่งบอกทางชวีภาพเพื่อบ่งชี้ 

            ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชวีภาพ  

            ในวนัที ่23-25 เมษายน 2557 ณ ศูนยฝึ์กอบรมที ่2 เขาใหญ่ จงัหวดัปราจนีบุร.ี โรเนียว 15 หน้า. 

 

 

 

ตารางที ่1  ข้อมูลพืน้ทีก่ารเพาะปลูกจากการส ารวจและวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงนิเวศน์เกษตรในพืน้ทีรั่บน า้

ภาคกลาง ปี 2556 
 

จงัหวดั พื้นทีถื่อ

ครอง

การเกษตร

(ไร่) 

พื้นทีน่า(ไร่) พืชไร่(ไร่) ไม้ผล 

ไม้ยืนต้น 

(ไร่) 

พืชผกั ไม้

ดอกไม้

ประดบั 

(ไร่) 

เน้ือทีใ่ช้

ประโยชน์ทาง

การเกษตร

อ่ืนๆ(ไร่) 

เน้ือทีใ่ช้

ประโยชน์นอก

การเกษตร(ไร่) 
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ชัยนาท 1,191,050 818,268  228,082  11,554  5,694  127,452  304,651  
สิงห์บุรี 490,762 344,589  111,656  0 2,284  32,233  23,287  
อ่างทอง 424,350 342,862  49,498  0 7,633  24,357  180,882  

พระนครศรีอยุธยา 1,177,884 1,065,030  0 8,317  9,461  95,076  420,016  
นนทบุรี 219,349 150,594 0 20,299 25,925 22,531 169,590 
ปทุมธานี 510,334 340,938 0 24,146 26,347 118,903 443,326 
ลพบุรี 2,191,876 812,779 1,154,555 3,453 20,535 200,554 998,121 
สระบุรี 1,187,143 425,753 552,770 21,805 8,524 178,291 543,991 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่2 ข้อมูลพื้นฐานจากการส ารวจและวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงนิเวศน์เกษตรในพืน้ทีรั่บน า้ภาคกลาง 

ปี 2556 

         จังหวดั 

ข้อมูล 

ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี เฉลีย่ 

เพศ                      
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ชาย(%) 

หญงิ(%) 

64.29 

35.71 

58.97 

41.03 

45 

55 

45.71 

54.29 

50.6 

49.4 

48.3 

51.7 

50.19 

49.81 

49.27 

50.73 

51.54 

48.46 

อายุเฉลีย่(ปี) 52 55 53 54 54 52 44 41 50.63 

สมาชิกใน 

ครัวเรือน (คน) 

ชาย(คน) 

หญงิ(คน) 

3.5 

 

1.8 

1.6 

3.25 

 

1.56 

1.77 

4 

 

2 

2 

4.43 

 

1.86 

2.6 

4.8 

 

2.5 

2.3 

4.26 

 

2 

2.26 

3.81 

 

1.91 

1.90 

3.54 

 

1.42 

2.12 

3.95 

 

1.88 

2.07 

แรงงานใน

ครัวเรือน(คน) 

2 1.48 2 1.77 2 2.33 2.86 3.36 2.22 

พืน้ทีถื่อครอง

(ไร่) 

18.3 20.63 17.03 21.38 14 19.9 32 16.32 19.94 

 

 

 

 

ตารางที ่3 ข้อมูลด้านกายภาพจากการส ารวจและวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงนิเวศน์เกษตรในพืน้ที่รับน า้    ภาค

กลาง ปี 2556 

              จังหวดั 

สภาพพืน้ที่ 

ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธา

นี 

นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี เฉลีย่ 

-ราบลุ่ม 

-น า้ท่วมซ ้าซาก 
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-น า้ท่วมไม่เกิน 3 คร้ัง 

รอบ 10 ปี 

-น า้ท่วม8-10 คร้ัง 

รอบ 10 ปี 

-น า้ท่วมบางปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4 ลกัษณะดินและการใช้น า้(เปอร์เซนต์)จากการส ารวจและวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงนิเวศน์เกษตรใน

พืน้ทีรั่บน า้ภาคกลาง ปี 2556 

              จังหวดั 

สภาพพืน้ที่ 

ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธา

นี 

นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี เฉลีย่ 

ลกัษณะดิน (%) 

-ดินเหนียว 

-ดินร่วนเหนียว 

-ดินร่วน 

 

47.62 

38.09 

- 

 

58.97 

17.95 

23.07 

 

- 

100 

- 

 

5.71 

88.57 

2.86 

 

100   

- 

- 

 

100 

- 

- 

 

90 

10 

- 

 

90 

10 

- 

 

61.53 

33.07 

3.24 
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-ดินร่วนทราย 

-ดินทราย 

4.76 

9.52 

- 

- 

- 

- 

2.86 

- 

- 

-                    

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.95 

1.19 

การใช้น า้ (%) 

-ชลประทาน 

-บ่อน า้ตื้น 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

            

100   

-      

        

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่5 ระดับน า้ท่วมและระยะเวลาน า้ท่วม (เปอร์เซนต์)จากการส ารวจและวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงนิเวศน์

เกษตรในพืน้ทีรั่บน า้ภาคกลาง ปี 2556 

              จังหวดั 

สภาพพืน้ที่ 

ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธา

นี 

นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี เฉลีย่ 

ระดับน า้ท่วม(%) 

0.50-1.00 เมตร 

1.00-1.50 เมตร 

1.50-2.00 เมตร 

 

- 

- 

9.52 

 

- 

- 

28.20 

 

- 

82.5 

5 

 

14.28 

11.43 

2.86 

 

- 

- 

- 

 

- 

60 

40 

 

- 

28.57 

47.62 

 

- 

10.71 

25.00 

 

1.78 

24.15 

19.77 
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2.50-3.00 เมตร 

มากกว่า 3 เมตร 

45.24 

45.24 

41.04 

30.76 

12.5 

- 

51.42 

20 

- 

- 

- 

- 

14.29 

9.52 

50.00 

14.29 

26.81 

14.97 

ระยะเวลาน า้ท่วม(%) 

31-60 วนั 

61-90 วนั 

มากกว่า 90 วนั 

 

9.52 

71.43 

19.04 

 

51.28 

46.15 

2.56 

 

12.5 

87.5 

- 

 

65.17 

8.57 

25.71 

 

- 

- 

- 

 

100 

- 

- 

 

76.19 

23.81 

- 

 

67.86 

32.14 

- 

 

47.81 

33.70 

5.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่6 ข้อมูลด้านชีวภาพจากการส ารวจและวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงนิเวศน์เกษตรในพืน้ทีรั่บน า้     ภาค

กลาง ปี 2556 

 

          จังหวดั 

กลุ่มพืช 

ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุ

รี 

ลพบุรี สระบุรี 

1)ข้าวทีป่ลูก 

-ไวต่อช่วงแสง  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

105 

 

- 
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-ไม่ไวต่อช่วงแสง 

 

 

2)ไม้ผล 

 

3)พืชฤดูแล้ง 

 

 

4)พืชอ่ืนๆ 

 

31,41 

 

 

- 

 

ถัว่เหลือง 

ขา้วโพด 

 

เผอืก 

 

31,41,47 

 

 

มะม่วง 

 

ขา้วโพด 

ถัว่ลิสง 

 

- 

 

31,41,47 

 

 

กลว้ย 

มะม่วง 

ถัว่เหลือง 

ขา้วโพด 

 

มนัเทศ 

 

 

 

29,31,4147 

 

 

แคนตาลูป 

 

ถัว่เหลือง 

ขา้วโพด 

ถัว่เขียว 

- 

 

31,41 

ปทุมธานี 

 

มะม่วง

ฝร่ัง 

กลว้ยแกว้

มงักร  

- 

 

 

- 

 

 

31,41 

 

 

มะม่วง

กลว้ย 

- 

 

 

พืชผกั 

ไม้

ดอกไม้

ประดบั 

 
29, 31, 
41, 47 
SP1, 
PTT1 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 
29, 31, 
41, 47 
SP1, 
PTT1 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

เผอืก 

 

 

ตารางที ่7 ข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคมจากการส ารวจและวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงนิเวศน์เกษตรในพืน้ที่รับ

น า้ภาคกลาง ปี 2556 

 

             จังหวดั ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุ

รี 

ลพบุรี สระบุ

รี 

เฉลีย่ 

อาชีพ 

เกษตรกรรม(%) 

 

100 

 

97.44 

 

100 

 

100 

 

100 

 

96.7 

 

100 

 

100 

 

90.52 
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อ่ืนๆ(%) - 

 

2.56 - - - 3.3 - - 9.48 

แหล่งเงินทุน 

ตัวเอง(%) 

สหกรณ์(%) 

ธกส.(%) 

กองทุนหมู่บ้าน(%) 

อ่ืนๆ(%) 

 

28.57 

- 

71.43 

- 

- 

 

12.82 

- 

87.18 

- 

- 

 

27.5 

- 

72.5 

- 

- 

 

17.14 

- 

82.86 

- 

- 

 

60 

35 

- 

5 

- 

 

- 

20 

70 

10 

- 

 

- 

28 

65 

5 

2 

 

- 

25 

70 

3 

2 

 

18.25 

13.5 

64.87 

2.88 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่8 ข้อมูลปัญหาการเกษตรในพืน้ทีจ่ากการส ารวจและวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นที่รับ

น า้ภาคกลาง ปี 2556 

 

                  จังหวดั 

ปัญหา 

ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี 

ด้านสภาพแวดล้อม 

-โรค,แมลง,วชัพืช 
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ด้านการผลติพืช 

-การจดัการวชัพืชไม่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านเศรษฐกจิสังคม 

-ราคาผลผลิตต ่า 

-ราคาผลผลิตแปรปรวน 

-ราคาปัจจยัการผลิตสูง 

-ขาดแคลนแรงงาน 
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ภาพที ่1    แสดงท่ีตั้งและขอบเขตการปกครองจงัหวดัชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา 
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ภาพที ่2  ขอบเขตการปกครอง จงัหวดัปทุมธานี 
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ภาพที ่3    แสดงท่ีตั้งและขอบเขตการปกครองจงัหวดันนทบุรี 
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ภาพที ่4  พื้นท่ีประสบอุทกภยัในเขตจงัหวดัลพบุรีและพื้นท่ีใกลเ้คียง เม่ือปี 2554 
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ภาพที ่5  พื้นท่ีประสบอุทกภยัในเขตจงัหวดัสระบุรีและพื้นท่ีใกลเ้คียง เม่ือปี 2554 


	________________________________

