บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มี พ้ื น ฐานและความพร้ อ มทางด้า นการเกษตร มี ท รั พ ยากรที่
เอื้ ออานวยต่อการทาการเกษตร มี ทรั พยาที่ ดินและทรั พยากรน้ าที่ อุดมสมบูรณ์ ทาให้สามารถผลิ ต
พืชผลทางการเกษตรได้หลากหลายชนิ ด ทั้งยังมี คุณ ภาพดี เป็ นที่ ยอมรั บ ของนานาชาติ โดยเฉพาะ
ภายหลังจากการพัฒนาด้านการเกษตรในปี 2503 ที่มีการนาเอาวิทยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยีมา
ใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต มี การใช้พนั ธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตสู ง ร่ วมกับการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรประเภทปุ๋ ยเคมี สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรู พืช และฮอร์ โมนพืชต่างๆ รวมถึงการใช้
เครื่ องจัก กลทางการเกษตรแทนการใช้แ รงงานจากคนและสั ต ว์ ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณผลผลิ ต สู ง ขึ้ น
ในขณะที่มีการใช้ทุนและเวลาเท่าเดิ ม แต่ใช้แรงงานลดลง ซึ่ งมีการเรี ยกการผลิ ตในรู ปแบบใหม่น้ ี ว่า
“การเกษตรแผนใหม่” (อาณัฐ, 2553)
เมื่ อเกษตรกรรมแผนใหม่ช่วยให้สามารถผลิ ตพื ชผลได้ในปริ มาณมากกว่าการปลู กพืชแบบ
ดั้ง เดิ ม เกษตรกรจึ ง รั บ เอาเทคโนโลยีก ารผลิ ต แบบใหม่ ม าใช้ก ัน อย่า งแพร่ ห ลาย และพัฒ นาจน
กลายเป็ นแนวทางหลักในการผลิตทางการเกษตรในยุคปั จจุบนั และนาไปสู่ การผลิ ตเพื่อการค้าเป็ น
หลัก การเเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการผลิตจากเดิมที่เคยผลิตเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อน เปลี่ยนเป็ นการ
ผลิตจาหน่าย ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะที่ดินที่มีการเพาะปลูกพืชซ้ า
ในพื้นที่ เดิ มอย่างต่อเนื่ อง มี การใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกตลอดทั้งปี และการใช้ปุ๋ยเคมี จานวนมาก
ติ ด ต่ อ กัน เป็ นเวลานาน ท าให้ โ ครงสร้ า งของดิ น เสื่ อมลง เกิ ด การอัด ตัว และแข็ ง กระด้ า ง พื ช
เจริ ญเติบโตได้ไม่ดี ส่ งผลให้ปริ มาณผลผลิตลดลง เกษตรกรจึงต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก เกิดการบุก
รุ ก พื้ น ที่ ป่ าธรรมชาติ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ าเพื่ อ ใช้ เพาะปลู ก พื ช ในภาคเหนื อ
เนื่ องมาจากพื้นที่ทางการเกษตรในภาคเหนื อมีอย่างจากัดด้วยลักษณะภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นภูเขา
สู ง มีเพียงพื้นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุ บเขา และที่ราบลุ่มแม่น้ าที่สามารถทาการเกษตร แต่ก็ไม่เพียงพอ
กับ ความต้องการของประชากร ด้วยประชากรส่ วนใหญ่ ในภาคเหนื อยังคงประกอบอาชี พ ทางการ
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เกษตรเป็ นหลัก ส่ งผลให้พ้ืนที่ ป่าภาคเหนื อที่ ลดลงอย่างมากจนปั จจุ บนั เหลื อพื้นที่ ป่าเพี ยง 95,074
ตารางกิโลเมตร (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2554)
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ นจังหวัดที่ มีพ้ื นที่ ส่วนใหญ่เป็ นภูเขา มี ที่ราบลุ่ ม น้ าสาคัญเพี ยง 3 แห่ ง
ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ าปาย ที่ราบลุ่มแม่น้ าเมย และพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ ายวม ประชากรที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณ
พื้นที่ ราบลุ่ มประกอบอาชี พ ด้านเกษตรกรรมเป็ นหลัก ด้วยสภาพพื้นที่ ลุ่ มน้ านั้นเอื้ อต่อการท าการ
เกษตรกรรม มี ดินและน้ าที่ อุดมสมบูรณ์ ด้วยเป็ นพื้นที่ปลายน้ า เกิ ดการทับถมของตะกอนดิ นทุกปี
รวมทั้งมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออานวยต่อการผลิตทางการเกษตร (พันศักดิ์, 2554) พื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอน
ล่ า งเป็ นพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม แห่ ง หนึ่ งที่ มี ก ารเพาะปลู ก มาก ในอดี ต มี ล ัก ษณะของการผลิ ต ในระบบ
เกษตรกรรมท้องถิ่ นที่ เน้นการผลิ ตเพื่อการบริ โภค ต่อมาเมื่ อพืชท้องถิ่ นถูกแทนที่ โดยพืชพันธุ์ และ
วิธีการผลิตที่มาจากการส่ งเสริ มของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ อาศัยเทคโนโลยี และเคมีภณ
ั ฑ์ ในการจัดการ
กับ พื ช เพื่ อเน้น ปริ ม าณ ส่ งผลให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่ ม ขึ้ นกว่าอดี ตที่ ผ ลิ ตเพื่ อ บริ โภคอย่างชัดเจน
เกษตรกรจึงปรับ เปลี่ ยนจากการปลู กเพื่ อการบริ โภคในครัวเรื อนมาเป็ นการผลิ ตเพื่ อส่ งออกนอก
ชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเกษตรกรนิ ยมปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสู ง ได้แก่ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ กระเทียม
ถัว่ เหลือง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกเหนือจากการเพาะปลูกข้าวเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน ซึ่งการปลูก
พืชชนิ ดเดียวซ้ าๆ บนพื้นที่เดียวกันต่อเนื่ องหลายๆ ปี ส่ งผลให้ดินเสื่ อมโทรม เกษตรกรจึงใช้ปุ๋ยเคมี
ปริ มาณมากขึ้นทุกๆ ปี ในการเพิ่มผลผลิต ทั้งยังต้องใช้สารเคมีในการป้ องกันและกาจัดศัตรู พืชเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของเกษตรกรและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ในระยะยาว แต่เกษตรกร
ส่ วนใหญ่ไม่ได้คานึงถึงผลกระทบในอนาคต เพียงแต่มองผลตอบแทนในปั จจุบนั เท่านั้น
การผลิ ตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่างในปั จจุบนั เป็ นการผลิตพืชด้วยความเคยชิ น
และปลูกพืชตามกระแสสังคมโดยมุ่งหวังด้านรายได้เป็ นหลัก แต่ไม่ได้คานึ งถึงความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากสามารถวางแผนการผลิตพืชให้มีความเหมาะสม
กับความต้องการของเกษตรกรโดยคานึ งถึง ข้อจากัดทางด้านทรัพยากรการผลิ ตของพื้นที่ ตลอดจน
เงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์หาพืชที่มีศกั ยภาพตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่ งการวางแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมจะสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
กาหนดว่าควรจะปลูกพืชชนิ ดใดจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเกษตรกรและสังคม
อันจะส่ งผลให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนการผลิตพืชในพื้นที่ให้ประสบผลสาเร็ จมากขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
การศึ ก ษานี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ห ลัก เพื่ อ ใช้ เป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานในการประกอบการตัด สิ น ใจ
ดาเนินการจัดการทรัพยากรในระดับลุ่มน้ า โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย ดังนี้
1) เพื่อทราบถึ งสภาพเศรษฐกิ จสังคมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสภาพทางการผลิ ตทางการ
เกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง
2) เพื่ อทราบแผนการผลิ ตพื ช ที่ เหมาะสมเชิ งเศรษฐกิ จสั งคมและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ ลุ่ม น้ า
ยวมตอนล่าง
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