บทที่ 4
สภาพทั่วไป สภาพการผลิตและเศรษฐกิจสังคมในพืน้ ที่ศึกษา
4.1 สภาพทัว่ ไปของพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ ยวมตอนล่าง
4.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ลุ่มน้ ำยวมเป็ นลุ่มน้ ำสำขำในลุ่มน้ ำสำละวิน มีตน้ กำเนิ ดจำกทิวเขำถนนธงชัยกลำง ด้ำน
ทิศตะวันออกของอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่อ่องสอน ไหลผ่ำนอำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลำน้อย อำเภอ
แม่สะเรี ยง แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ ำเมยที่อำเภอสบเมย มีควำมยำวประมำณ 215 กิโลเมตร รวมพื้นที่
ลุ่ ม น้ ำทั้งหมดประมำณ 3,114 ตำรำงกิ โลเมตร โดยแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คื อ ลุ่ ม น้ ำยวมตอนบนมี พ้ื น ที่
1,222 ตำรำงกิโลเมตร และลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำงมีพ้นื ที่ 1,892 ตำรำงกิโลเมตร (กรมชลประทำน, 2555)
แม่น้ ำยวมตอนล่ำงครอบคลุมพื้นที่ในเขตติดต่อตำบลปำงหิ นฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชี ยงใหม่ อำเภอแม่ลำน้อย อำเภอแม่สะเรี ยง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเริ่ มตั้งแต่
ตำบลแม่ลำหลวง ผ่ำนอำเภอแม่สะเรี ยง แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ ำเมยที่ตำบลสบเมย อำเภอสบ
เมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งเป็ นแม่น้ ำกั้นเขตแดนระหว่ำงประเทศไทยและประเทศพม่ำ แล้วจึงไหล
ลงสู่ แม่น้ ำสำละวิน พื้นที่ ลุ่ม น้ ำส่ วนใหญ่ เป็ นภูเขำสู ง มี พ้ืนที่ รำบแคบๆ ตำมหุ บ เขำและบริ เวณริ ม
แม่น้ ำที่สำมำรถทำกำรเพำะปลูกได้ (ภำพที่ 4.1) แม่น้ ำยวมตอนล่ำงนั้นประกอบด้วยลุ่มน้ ำสำขำ 3 ลุ่ม
น้ ำ ได้แก่
1) น้ ำ แม่ ส ะเรี ย ง มี ต้น ก ำเนิ ด บริ เวณเทื อ กเขำต ำบลป่ ำแป๋ ต ำบลแม่ เหำะ อ ำเภอแม่
สะเรี ยง และตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลำน้อย ครอบคลุ มพื้ นที่ ตำบลห้วยห้อม ตำบลผำปุ้ ม
อำเภอแม่ลำน้อย ตำบลป่ ำแป๋ ตำบลแม่สะเรี ยง และตำบลแม่เหำะ อำเภอแม่สะเรี ยง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไหลไปรวมกับแม่น้ ำยวมที่ตำบลแม่สะเรี ยง อำเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(รู ปภำพที่ 4.2)
2) น้ ำแม่ เงำ มี ต้ น ก ำเนิ ด บริ เวณเทื อ กเขำติ ด ต่ อ อ ำเภออมก๋ อย จัง หวัด เชี ย งใหม่
ครอบคลุ มพื้นที่ตำบลแม่วะหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก และตำบลแม่
สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ ำยวมที่ตำบลแม่สวด อำเภอสบ
เมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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3) น้ ำแม่ริด มีพ้ืนที่ครอบคลุ มตำบลแม่คะตวน ตำบลกองก๋ อย ตำบลแม่สวด ตำบลป่ ำ
โป่ ง อำเภอสบเมย และตำบลแม่เหำะ อำเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพที่ 4.1 แผนที่แสดงภูมิประเทศและขอบเขตลุ่มน้ ำยวม
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ภำพที่ 4.2 แผนที่ขอบเขตลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำง
ที่มำ: สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 กรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

23

4.1.2 ลักษณะภูมิอำกำศ
พื้นที่ลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำงส่ วนใหญ่อยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอน มีภูมิอำกำศแบบร้อน
ชื้ นสลับแล้ง ในฤดูมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้จะมีฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
อำกำศจะแห้งแล้ง ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็ น 3 ฤดู คือ
1) ฤดู ร้อน เริ่ มประมำณกลำงเดื อนกุมภำพันธ์ จนถึ งกลำงเดื อนพฤษภำคม อำกำศจะ
ร้อนอบอ้ำวมำก เดือนที่มีอำกำศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษำยน
2) ฤดูฝน เริ่ มประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมจนถึงเดือนตุลำคม จะได้รับอิทธิพลจำกลม
มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ทำให้อำกำศชุ่ มชื้ นมีฝนตกชุ กมำก เดือนที่มีฝนตกมำกที่สุด คือ เดือน
สิ งหำคม
3) ฤดูหนำว เริ่ มประมำณกลำงเดือนตุลำคมจนถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ เดือนที่มีอำกำศ
หนำวจัด คือ เดือนมกรำคม
อย่ำงไรก็ตำม จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ นเมืองในหุ บเขำ ล้อมรอบด้วยภูเขำสลับซับซ้อน
ทอดขนำนไปกับทิวเขำถนนธงชัย และทิวเขำแดนลำว จึงทำให้มีปกคลุ มด้วยหมอกตลอดทั้งปี จำก
ข้อมูลภูมิอำกำศในช่ วงเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2555) พบว่ำมีอุณหภูมิตลอดปี เฉลี่ย 25.4 องศำเซลเซี ยส
มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 40.1 องศำเซลเซี ยสในเดือนพฤษภำคม และอุณหภูมิต่ำสุ ด 3.9 องศำเซลเซี ยสใน
เดื อ นธัน วำคม โดยในพื้ น ที่ มี ป ริ ม ำณน้ ำ ฝนเฉลี่ ย 1370.7 มิ ล ลิ เมตรต่ อ ปี มี ฝ นตกสู ง สุ ด ในเดื อ น
สิ งหำคมประมำณ 135.5 มิลลิเมตร และฝนตกน้อยสุ ดเพียง 5.4 มิลลิเมตร ในเดือนมกรำคม (ตำรำงที่
4.1)
ตำรำงที่ 4.1 ปริ มำณน้ ำฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำง ปี 2550-2555
รายการ
ปริ มำณน้ ำฝน (มม.)

ปี พ.ศ.
2550

2551

2552

2553

2554

2555

1287.5

1175.1 1574.5 1250.8 1647.3 1289.0

ปริ มำณน้ ำฝนสู งสุ ด (มม.)/วัน

56.4

58.4

86.5

70.7

135.5

71.4

จำนวนวันที่ฝนตก

122

148

134

135

162

141

ที่มำ: สถำนีอุตุนิยมวิทยำอำเภอแม่สะเรี ยง
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เมื่ อพิ จำรณำปริ ม ำณน้ ำฝนรำยเดื อนเฉลี่ ย และค่ ำศัก ยภำพกำรคำยระเหยน้ ำของพื ช
พบว่ำช่วงระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรเพำะปลูกพืชอยูใ่ นช่วงตั้งแต่กลำงเดือนเมษำยนถึงปลำยเดือน
พฤศจิกำยน ส่ วนช่ วงเวลำที่ ไม่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลู ก ซึ่ งมี ป ริ มำณน้ ำฝนและกำรกระจำยน้อย
หรื อไม่เพียงพอต่อกำรเจริ ญเติบโตของพืชจะอยู่ในช่ วงปลำยเดือนพฤศจิกำยนถึ งกลำงเดื อนเมษำยน
ของทุกปี ซึ่งถ้ำอยูใ่ นพื้นที่ชลประทำนก็สำมำรถปลูกพืชฤดูแล้งได้บำงส่ วน
4.1.3 ทรัพยำกรป่ ำไม้
พื้นที่ ลุ่ม น้ ำยวมตอนล่ ำงส่ วนใหญ่ เป็ นภูเขำสลับกับ ที่ รำบระหว่ำงหุ บเขำ และมี พ้ื นที่
ครอบคลุมหลำยพันตำรำงกิโลเมตร จึงมีทรัพยำกรป่ ำไม้ที่หลำกหลำย โดยสำมำรถจำแนกได้ดงั นี้
1) ป่ ำเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) เป็ นป่ ำที่พบในที่ บริ เวณพื้นที่มีควำมลำด
ชันไม่มำกนัก ระดับควำมสู งตั้งแต่ 50 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลขึ้นจนถึ ง 800 เมตร มี ปริ มำณ
น้ ำฝนต่ำกว่ำ 1,600 มิลลิเมตรต่อปี หรื อน้อยกว่ำนี้ ส่ วนมำกอยูใ่ นช่วง 1,200-1,400 มิลลิเมตรต่อ
ปี ต้นไม้เกือบทั้งหมดมีกำรผลัดใบทิ้งช่วงในฤดูแล้ง โดยเฉพำะตั้งแต่ปลำยเดือนมกรำคมไปถึง
เมษำยน เรื อ นยอดป่ ำคงเหลื อ แต่ กิ่ ง ก้ำ นคล้ำ ยไม้ต ำยแห้ ง หมดทั้ง ป่ ำ มี พ ัน ธ์ ไ ม้ไ ด้แ ก่ สั ก
กำสำมปี ก รัก รัง ลียง รกฟ้ ำ มะโจก เปำ ปอลำย ปอตูบหู ช้ำง เสี้ ยวป่ ำ พื้นที่ตอนล่ำงมีไม้ไผ่
ชนิดต่ำง ๆ เช่น ไผ่หก ไผ่ซำงไผ่บง ไผ่ไร่ ไผ่รวก เป็ นต้น
2) ป่ ำดิบแล้ง (dry evergreen forest) พบตำมหุ บเขำหรื อไหล่เขำซึ่ งในฤดูแล้งจะมีควำม
ชุ่ ม ชื้ น น้ อ ย และอำกำศไม่ เย็ น เหมื อ นป่ ำดิ บ เขำ ป่ ำชนิ ด นี้ พบตั้ง แต่ ร ะดั บ ควำมสู งจำก
ระดับน้ ำทะเลประมำณ 100 เมตร ขึ้นไปจนถึง 800 เมตร มีน้ ำฝนเฉลี่ยประมำณ 1,000 ถึง 2,000
มิลลิเมตรต่อปี มีพนั ธุ์ไม้ได้แก่ ตะแบก ประดู่ ก่อ งิ้วป่ ำ มะกอก เป็ นต้น
3) ป่ ำสนเขำ (coniferous forest) ป่ ำชนิ ดนี้ อยูท่ ี่ระดับควำมสู งประมำณ 1,000 เมตรจำก
ระดับน้ ำทะเล ปริ มำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยปี ต่ำกว่ำ 1,000 มิลลิเมตร สภำพดินไม่สมบูรณ์ เก็บน้ ำได้
ไม่ดีค่อนข้ำงแห้งแล้ง อุณหภูมิค่อนข้ำงต่ ำ อำกำศหนำวเย็นเป็ นเวลำนำน มีพนั ธุ์ไม้ ได้แก่ ป่ ำ
สน และไม้วงศ์ก่อ
4.1.4 ทรัพยำกรธรณี
1) ธรณี วทิ ยำ
พื้นที่พ้ืนที่ลุ่มน้ ำยวมจัดเป็ นแอ่งสะสมตะกอนทำงน้ ำเนื่ องจำกเป็ นที่รับน้ ำและตะกอน
จำกทำงน้ ำที่ ไหลลงมำจำกภู เขำที่ ล้อมรอบแอ่ง ลัก ษณะทำงธรณี วิท ยำ ประกอบด้วย ชั้น หิ นและ
ตะกอน ดิน ทรำยหลำกหลำยชนิด ได้แก่
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1.1) ตะกอนทรำย ดิ นเหนี ยว กรวดละเอียด พบสะสมตัวบริ เวณแคบ ๆ ตำมที่รำบริ ม
แม่น้ ำต่ำง ๆ ประกอบด้วยชั้นทรำยปนดินเหนี ยว ดิ นเหนี ยวปนทรำย กรวดละเอียด และลูกรัง
ปะปนในบำงชั้น เกิ ด จำกน้ ำพัด พำกรวด หิ น ดิ น ทรำย มำสะสมตัวอย่ำ งไม่ เป็ นระบบ มี
อิทธิ พลของควำมลำดชันและน้ ำผิวดินปะปนบ้ำง จึงได้ตะกอนหลำกหลำยชนิ ดปนกันพื้นที่
รำบบริ เวณนี้ เป็ นแหล่งสะสมตัวของชั้นทรำยแม่น้ ำ บำงแห่ งสำมำรถหำแหล่งทรำยสำหรับกำร
ก่ อ สร้ ำ งและดิ น เหนี ย วส ำหรั บ เป็ นวัต ถุ ดิ บ ในอุ ต สำหกรรมเครื่ อ งปั้ นดิ น เผำ สภำพดิ น
โดยทัว่ ไปเป็ นดิ น ร่ วนมี แร่ ธ ำตุ ที่ จำเป็ นต่ อพื ช อุ ดมสมบู รณ์ จึง เป็ นพื้ น ที่ ที่ เหมำะสมต่ อกำร
เพำะปลูกมำกที่สุด แต่เนื่ องจำกเป็ นพื้นที่รำบน้ ำท่วมถึ งจึงมักประสบภัยน้ ำท่วมขังในช่ วงฤดู
ฝนเป็ นประจำ
1.2) ตะกอนหิน กรวด ทรำย สลับกับดินเหนียว เกิดจำกทำงน้ ำที่ไหลจำกหุ บเขำชันลงสู่
พื้นรำบ เมื่อควำมเร็ วของกระแสน้ ำลดลงเกิดกำรสะสมตะกอนบริ เวณใกล้กบั เนิ นเขำ กระจำยออกไป
รอบข้ำง ลักษณะเป็ นรู ปพัด ใช้เป็ นแหล่งดินถมสำหรับกำรก่อสร้ำงได้ หน่วยตะกอนนี้ เป็ นหลักฐำน
สำหรับแสดงถึ งกำรเกิ ดดิ นถล่มในอดีตเนื่ องจำกกำรปรับตัวเข้ำสู่ สมดุ ลของธรรมชำติ และในหลำย
พื้นที่ยงั คงมีควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดดินถล่มได้อีก จึงไม่เหมำะสำหรับกำรตั้งที่อยูอ่ ำศัย มีหินดินดำนแผ่
กระจำยเป็ นบริ เวณกว้ำง ซึ่งประกอบด้วย หิ นเชิร์ต หินทรำยแป้ ง หิ นทรำย หินปูน และหิ นตะกอนเถ้ำ
ภูเขำไฟ ซึ่ งผุพงั ง่ำย ไม่คงสภำพ จึงไม่มีภูเขำสู ง เนื่ องจำกเกิดดินถล่มในอดีตต่อเนื่ องมำเป็ นเวลำนำน
ส่ วนใหญ่พบเป็ นลักษณะเนิ นเขำเตี้ย อย่ำงไรก็ตำมในบริ เวณที่ยงั คงสภำพเป็ นภูเขำสู งจะเป็ นพื้นที่ที่มี
ควำมเสี่ ยงภัยต่อกำรเกิ ดดิ นถล่มได้อีก ดิ นที่ผุพงั มำจำกหิ นดิ นดำนมี แร่ ธำตุอุดมสมบูรณ์ พอสมควร
โดยเฉพำะแร่ ธำตุอำหำรเสริ มสำหรับพืช จึงสำมำรถใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเพำะปลูกได้ค่อนข้ำงดี
แต่ดินอำจมีควำมร่ วนซุ ยต่ำ
1.3) หิ นตะกอนหิ นปูน พบกระจำยตัวทัว่ ไป ประกอบด้วยหิ นปูนสี เทำดำ บำงบริ เวณพบ
หิ นดินดำน หิ นทรำย และหิ นปูนเนื้ อโดโลไมต์แทรกสลับอยู่ ภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นภูเขำสู งชันมี
หลำยยอด ก่อให้เกิดภูมิทศั น์ที่สวยงำมแปลกตำ มีถ้ ำที่มีหินงอกหิ นย้อยอยูห่ ลำยแห่ ง และมีแร่ ธำตุที่
จำเป็ นต่อพื ชหลำยชนิ ด โดยเฉพำะธำตุ เหล็ ก แคลเซี ยม และแมกนี เซี ยม ดังนั้นพื้ นที่ รำบที่ อยู่ใกล้
หิ นปูนจึงเป็ นแหล่งเพำะปลูกได้ดี
2) กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ ดินในลุ่ มน้ ำยวมตอนล่ ำงส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ ป่ำไม้ร้อยละ 91.92 รองลงมำเป็ นพื้นที่
เกษตรกรรรมร้อยละ 7.32 พื้นที่อยูอ่ ำศัยร้อยละ 0.51 และพื้นที่แหล่งน้ ำธรรมชำติร้อยละ 0.26 9 แต่ใน
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ปั จจุบนั ทรัพยำกรธรรมชำติ ในพื้นที่ เสื่ อมโทรมลงมำก โดยเฉพำะทรัพยำกรที่ ดินที่ถูกใช้อย่ำงไม่มี
ประสิ ทธิ ภำพและเกิดควำมเสื่ อมโทรม เนื่องจำกมีควำมกดดันในเรื่ องที่ดินทำกินต่อประชำกรสู งมำก
เพรำะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขำและที่ลำดชัน ที่ดินในพื้นที่รำบที่มีควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะสมสำหรับ
ทำกำรเกษตรมีน้อย กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำงส่ วนใหญ่เป็ นกำรเกษตรนอก
เขตชลประทำน จึงมี ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมำะสม ด้วยสภำพดิ นที่ไม่
เหมำะสมต่อกำรปลู กพืช ทำให้จำนวนผลผลิตลดลง เนื่ องมำจำกดิ นเสื่ อมคุณภำพจำกกำรปลูกพื ช
ชนิ ดเดิ มซ้ ำกันเป็ นเวลำนำน ทำให้พืชมีกำรเจริ ญเติบโตในอัตรำที่ต่ำลง ต้นพืชไม่สมบูรณ์ และส่ งผล
ให้ปริ มำณผลผลิตลดลง รวมทั้งเกษตรกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่ องกำรปรับปรุ งบำรุ งดินให้คงควำม
สมบูรณ์ แต่หำกมีกำรใช้ปุ๋ยในกำรบำรุ งพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตก็จะส่ งผลให้ตน้ ทุนสู งขึ้น เกษตรกรบำง
รำยจึงปล่อยพื้นที่ให้วำ่ งเปล่ำเนื่องจำกไม่สำมำรถปลูกพืชเพื่อกำรดำรงชีพได้
4.1.5 ทรัพยำกรน้ ำและระบบกำรจัดกำรน้ ำ
ลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำงมีลำน้ ำสำขำย่อย 3 สำย คือ แม่น้ ำแม่สะเรี ยง แม่น้ ำแม่ริด และแม่น้ ำ
แม่เงำ ซึ่ งมีน้ ำไหลตลอดปี โดยเฉพำะฤดูฝนนั้นมีน้ ำไหลผ่ำนพื้นที่ในปริ มำณมำก แต่ในช่ วงฤดูแล้ง
ปริ ม ำณน้ ำจะลดลงอย่ำงมำก จึงมี ก ำรสร้ ำงฝำยน้ ำยวม กั้นลำน้ ำยวม เพื่ อกักเก็บ น้ ำและจัดสรรน้ ำ
ให้กบั ภำคครัวเรื อนและภำคกำรเกษตร นอกเหนื อจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติในพื้นที่ แหล่งน้ ำเพื่อกำร
อุ ป โภคบริ โภคของชุ มชนบริ เวณลุ่ มน้ ำยวมตอนล่ ำงมำจำกหลำยแหล่ งด้วยกัน ทั้งจำกแหล่ งผลิ ต
น้ ำประปำโดยใช้น้ ำจำกแม่น้ ำยวม และบ่อน้ ำที่ขดุ เจำะบ่อน้ ำตื้นตำมบ้ำนเรื อนที่ไม่มีระบบประปำ
สำหรับ แหล่ งน้ ำเพื่ อกำรเกษตรนั้น แหล่ งน้ ำหลัก ในพื้ นที่ ส่ วนใหญ่ อำศัยน้ ำฝน และ
อำศัยน้ ำจำกฝำยชลประทำนแม่น้ ำยวม ซึ่ งมีเป็ นชลประทำนแบบเหมืองฝำย มีคลองส่ งน้ ำยำว 22.58
กิโลเมตร สำมำรถส่ งน้ ำได้ตลอดปี พื้นที่ชลประทำนฝำยน้ ำยวมอยูท่ ำงฝั่งขวำของลำน้ ำยวม โดยมีท่อ
ส่ งน้ ำเข้ำนำจำนวน 60 ท่อ จ่ำยน้ ำจำกคลองหลักสู่ คูน้ ำเข้ำสู่ นำ โดยออกแบบให้ไหลตำมแรงโน้มถ่วง
ของโลก (gravity) และส่ งน้ ำแบบตลอดเวลำ ยกเว้นช่ วงเดื อนกุมภำพันธ์ถึงเดื อนเมษำยนจะส่ งแบบ
รอบเวรหมุนเวียนให้เกษตรกรได้รับน้ ำอย่ำงทัว่ ถึ ง เนื่ องจำกสภำพอำกำศแห้งแล้ง และปริ มำณน้ ำมี
จำกัดไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้น้ ำในพื้นที่
ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำชลประทำนฝำยน้ ำยวมมีคณะกรรมกำรบริ หำรกำรใช้น้ ำคอยดูแล โดย
มีแก่เหมืองของแต่ละท่อส่ งน้ ำ มีกำรประชุ มหำรื อกับเจ้ำหน้ำที่ชลประทำนและเกษตรกรผูใ้ ช้น้ ำเพื่อ
วำงแผนกำรเพำะปลูกในแต่ละฤดู ซึ่ งประชุ มปี ละ 2 ครั้ง เพื่อทำกำรสำรวจและรวบรวมข้อมูลควำม
ต้องกำรใช้น้ ำ และชนิ ดพื ชที่ เกษตรกรปลู ก เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดปั ญหำพื ชขำดแคลนน้ ำในช่ วงที่
27

กำลังเจริ ญเติบโต ทั้งนี้ สมำชิ กกลุ่มผูใ้ ช้น้ ำจะต้องเสี ยค่ำบำรุ งไร่ ละ 5 บำทต่อปี กรณี แรกเข้ำกลุ่มจะ
เสี ย 10 บำทเป็ นค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และต้องเข้ำร่ วมกิจกรรมกำรซ่อมบำรุ งคลองส่ งน้ ำปี ละ 2 ครั้ง
นอกจำกน้ ำฝนและน้ ำจำกชลประทำนฝำยแม่ยวมแล้ว เกษตรกรที่มีไร่ ติดกับแม่น้ ำแม่
สะเรี ยง น้ ำแม่ ยวม น้ ำแม่ ริด และน้ ำแม่ เงำ ก็ใช้เครื่ องสู บ น้ ำขนำดเล็ กสู บ น้ ำจำกแม่น้ ำมำใช้ ส่ วน
เกษตรกรที่อยูไ่ กลจำกแม่น้ ำก็ขดุ บ่อน้ ำตื้นในพื้นที่เพื่อสู บน้ ำมำใช้เพื่อกำรเพำะปลูกพืชในฤดูแล้ง โดย
ต่อท่อน้ ำเข้ำกับเครื่ องสู บน้ ำและปล่อยให้น้ ำไหลเข้ำแปลงเพำะปลูก หรื อเกษตรกรบำงรำยก็ใช้ท่อยำง
ขนำดใหญ่ต่อเครื่ องสู บน้ ำเพื่อใช้รดน้ ำพืชทีละแปลง ซึ่ งวิธีกำรให้น้ ำพืชนั้นขึ้นอยูก่ บั ปริ มำณน้ ำที่ มี
เป็ นสำคัญ
ลุ่มน้ ำยวมยังคงมี สภำพพื้ นที่ ส่วนใหญ่ เป็ นป่ ำต้นน้ ำที่ ยงั คงควำมอุ ดมสมบูรณ์ อยู่มำก
คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติส่วนใหญ่จึงอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมำก ปั ญหำด้ำนคุณภำพน้ ำจะเกิดในพื้นที่
เล็กๆ เฉพำะในเขตชุมชนหนำแน่น แต่คุณภำพน้ ำก็ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
4.2 สภาพทางเศรษฐกิจและสั งคมของครัวเรือนเกษตรกร
กำรศึ ก ษำสภำพเศรษฐกิ จ และสั ง คมของครั ว เรื อ นตัว อย่ำ งในพื้ น ที่ ศึ ก ษำ ประกอบด้ว ย
โครงสร้ำงของครัวเรื อน ลักษณะกำรถือครองที่ดินและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน สภำพทำงเศรษฐกิจของ
ครัวเรื อน ระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรและต้นทุนผลตอบแทนจำกกำรผลิ ตพืชของครัวเรื อน และ
ทัศนคติของครัวเรื อนตัวอย่ำงต่อกำรผลิตทำงกำรเกษตร ซึ่ งมีรำยละเอียดดังนี้
4.2.1 ลักษณะทัว่ ไปของครัวเรื อนตัวอย่ำง
ตัวแทนครัวเรื อนเกษตรกรที่ให้สัมภำษณ์เป็ นเพศชำยและเพศหญิงเท่ำกัน คือ ร้อยละ 50
ส่ วนใหญ่ เป็ นหัวหน้ำครัวเรื อน (ร้ อยละ 55) และภรรยำหัวหน้ำครัวเรื อ น (ร้ อ ยละ 44) เกษตรกร
ตัวอย่ำงส่ วนใหญ่ มีอำยุอยู่ระหว่ำง 41-60 ปี (ร้ อยละ 66) รองลงมำมี อำยุมำกกว่ำ 60 ปี (ร้อยละ 18)
และอำยุระหว่ำง 21-40 ปี (ร้อยละ 16) แสดงถึงแนวโน้มด้ำนแรงงำนทำงกำรเกษตรที่ยงั คงเป็ นคนรุ่ น
เก่ำที่ยงั คงทำอำชีพทำงกำรเกษตรเหมือนในอดีต ด้ำนกำรศึกษำยังพบว่ำเกษตรกรตัวอย่ำงส่ วนใหญ่ยงั
มีระดับกำรศึกษำที่ต่ำคือจบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 (ร้อยละ 27) รองลงมำคือระดับชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 4 และระดับต่ำกว่ำชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 ร้อยละ 25 และ ร้อยละ 21 ตำมลำดับ อำจ
เนื่ องมำจำกเกษตรกรส่ วนใหญ่น้ นั เกิดในช่วงที่กำรศึกษำยังไม่แพร่ หลำยดังปั จจุบนั แต่วำ่ เกษตรกรก็
สำมำรถอ่ำนออกและเขียนได้ ซึ่ งทำให้สำมำรถรับข่ำวสำรทำงกำรเกษตรได้ในระดับหนึ่ง สำหรับกำร
นับถือศำสนำพบว่ำครัวเรื อนตัวอย่ำงเกือบทั้งหมดนับถือศำสนำพุทธ (ร้อยละ 99) โดยมีประเพณี ออก
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หว่ำ หรื อเทศกำลออกพรรษำที่จดั ขึ้นทุกปี เพื่อเป็ นกำรสักกำระและรับเสด็จพระพุทธเจ้ำที่เสด็จมำ
แสดงธรรมเทศนำพระมำรดำตำมควำมเชื่อทำงศำสนำพุทธ
ตำรำงที่ 4.2 ลักษณะทัว่ ไปของครัวเรื อนตัวอย่ำง
รายการ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

98
80
2

55
44
1

90
90

50
50

29
118
33

16
66
18

26
37
44
49
9
15

14
21
25
27
5
8

179
1

99
1

สถานภาพในครัวเรือน
หัวหน้ำครัวเรื อน
ภรรยำ
บุตร
เพศ
ชำย
หญิง
อายุ
21-40 ปี
41-60 ปี
มำกกว่ำ 60 ปี
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับกำรศึกษำ
ต่ำกว่ำประถมศึกษำปี ที่ 4
ประถมศึกษำปี ที่ 4
ประถมศึกษำปี ที่ 6
มัธยมศึกษำปี ที่ 3
ปวช./มัธยมศึกษำปี ที่ 6
ศาสนา
พุทธ
คริ สต์
ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
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4.2.2 สมำชิกและแรงงำนในครัวเรื อน
ครัวเรื อนตัวอย่ำงในพื้นที่ ส่วนใหญ่แล้วมี สมำชิ ก 4 คน (ร้อยละ 40) ซึ่ งเป็ นเพศชำย 2
คน และเพศหญิง 2 คน (ร้อยละ 43 และ ร้อยละ 40 ตำมลำดับ) โดยที่ ครัวเรื อนตัวอย่ำงส่ วนใหญ่ทำ
กำรเกษตรเป็ นอำชี พหลัก (ร้อยละ 94) มีครัวเรื อนตัวอย่ำงเพียง ร้อยละ 5 เท่ำนั้นที่ทำกำรเกษตรเป็ น
อำชี พ เสริ ม มี แรงงำนครั วเรื อนในภำคกำรเกษตรครัวเรื อ นละ 2 คน (ร้ อยละ 76) ซึ่ งแรงงำนภำค
กำรเกษตรของครัวเรื อนตัวอย่ำงส่ วนใหญ่เป็ นหัวหน้ำครัวเรื อนและภรรยำ (ตำรำง 4.3)
ตำรำงที่ 4.3 จำนวนสมำชิกในครัวเรื อน เพศ และแรงงำนภำคกำรเกษตร
รายการ
จานวน (คน)
4
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
เพศชำย
2
เพศหญิง
2
2
จานวนแรงงานภาคการเกษตรเฉลีย่ (ครัวเรือน)
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม
170
รับจ้ำงทัว่ ไป
6
พนักงำนเอกชน/รำชกำร
4
อาชีพรอง
เกษตรกรรม
10
รับจ้ำงทัว่ ไป
124
ค้ำขำย
3
ไม่มี
43
ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
4.2.3 ขนำดและกำรถือครองที่ดิน

ร้ อยละ
40
43
40
76
94
3
2
5
69
2
24

กำรถือครองที่ดินของเกษตรกรบริ เวณที่รำบลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำง พบว่ำเกษตรกรถือครอง
ที่ดินเพียงครัวเรื อนละ 2 แปลง โดยมีพ้ืนที่ทำกินเฉลี่ย 5.26 ไร่ ต่อครัวเรื อน พื้นที่กำรเกษตรส่ วนใหญ่
เป็ นของตนเอง (ร้อยละ 65) รองลงมำเป็ นที่เช่ำ (ร้อยละ 27) โดยเสี ยค่ำเช่ำเฉลี่ย 3,223 บำทต่อไร่ และ
ที่ดินทำกินฟรี (ร้อยละ 8) แต่ที่ดินส่ วนใหญ่เกษตรกรก็ไม่มีเอกสำรสิ ทธิ์ ในกำรถือครอง (ร้อยละ 47)
มีเกษตรกรที่มีเอกสำรสิ ทธิ์ คือโฉนดที่ดินเพียงร้อยละ 40 ที่เหลือเป็ นเอกสำรสิ ทธิ์ ชัว่ ครำวที่ส่วนงำน
รำชกำรจัดสรรให้ทำกิ นเท่ำนั้น เนื่ องด้วยพื้นที่ รำบลุ่ มน้ ำยวมตอนล่ ำงมี กำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิ
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ประเทศตำมทิ ศทำงกำรไหลของแม่ น้ ำยวม และบำงพื้ นที่ ยงั อยู่ในเขตป่ ำสงวนจึ งไม่ส ำมำรถออก
โฉนดที่ดินให้กบั เกษตรกรได้ (ตำรำง 4.4)
ตำรำงที่ 4.4 กำรถือครองที่ดิน และกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่รำบลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำง
จำนวน (แปลง)
ร้อยละ
รายการ
ลักษณะการถือครองทีด่ ิน
ที่ตนเอง
158
65
ที่เช่ำ
67
27
ที่ได้ทำกินฟรี
20
8
รวม
245
100
ประเภทของเอกสารสิ ทธิ์
โฉนด
98
40
นส.3ก
2
1
นส.3
5
2
สค1
3
1
สปก
9
4
นสร
13
5
ไม่มีเอกสำรสิ ทธิ์
115
47
รวม
245
100
ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
4.2.4 ระบบกำรเพำะปลูกพืชอำยุส้ นั ของครัวเรื อนตัวอย่ำง
กำรเพำะปลูกพืชในพื้นที่รำบลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำงมีกำรปลูกข้ำวเป็ นพืชอำหำรหลักในที่
นำ แล้วจึงปลูกพืชไร่ คือ ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ กระเทียม ถัว่ เหลือง ต่อจำกกำรปลูกข้ำว แต่ก็มีเกษตรกร
บำงส่ วนหันมำปลูกถัว่ เหลื อง และข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์แทนกำรเพำะปลูก ข้ำวนำปี แล้วซื้ อข้ำวบริ โภค
แทน สำหรับพื้นที่ไร่ ก็มีลกั ษณะกำรปลูกพืชคล้ำยกับที่นำ ยกเว้นกำรปลูกข้ำวนำปี ที่ไม่สำมำรถปลูก
ได้ เกษตรกรจึงปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ ถัว่ เหลื อง และกระเทียม ซึ่ งเหมำะสมกับ
สภำพพื้นที่แทน ฤดูกำลเพำะปลูกข้ำวของเกษตรกรในพื้นที่เริ่ มประมำณเดือนมิถุนำยน แล้วเก็บเกี่ยว
ในเดือนพฤศจิกำยน ในขณะที่พืชไร่ อื่นๆ เช่น ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ ถัว่ เหลือง และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ จะ
เริ่ มปลูกเดือนกรกฎำคมแล้วเก็บเกี่ยวเดือนตุลำคม และเริ่ มปลูกพืชอีกครั้ง ช่วงเดือนธันวำคมและเก็บ
เกี่ยวเดือนมีนำคม ซึ่ งได้แก่ ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ ถัว่ เหลือง และกระเทียม (ตำรำงที่ 4.5)
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ตำรำงที่ 4.5 ปฏิทินกำรเพำะปลูกพืชอำยุส้ นั ของเกษตรกรพื้นที่รำบลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำง
กิจกรรมการผลิต

เดือน
มิ.ย.

ก.ค.

ส..ค.

ก.ย.

ทีน่ า

ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์
ถัว่ เหลือง

ถัว่ เหลือง

ม.ค.

ก.พ.

รุ่ นที่ 1

รุ่ นที่ 2

รุ่ นที่ 1

รุ่ นที่ 2

มี.ค.

รุ่ นที่ 2

กระเทียม

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์

ธ.ค.

รุ่ นที่ 1

ข้ำวเจ้ำนำปี

ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์

พ.ย.

รุ่ นที่ 1

ข้ำวเหนียวนำปี

ทีไ่ ร่

ต.ค.

รุ่ นที่ 1 รุ่
น1
รุ่ นที่ 1

รุ่ นที่ 2
รุ่ นที่ 2

รุ่ นที่ 1
รุ่ นที่ 2

กระเทียม

ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
สำหรับพื้นที่เพำะปลูกข้ำวเหนี ยวและข้ำวเจ้ำนำปี ในที่นำเขตชลประทำนมีจำนวนพื้นที่
ปลูกข้ำวเหนี ยวนำปี และข้ำวเจ้ำนำปี เฉลี่ ยใกล้เคี ยงกัน คือ 3.69 ไร่ และ 4 ไร่ ตำมลำดับ แต่ที่นำเขต
อำศัยน้ ำฝนพบว่ำพื้นที่เพำะปลูกข้ำวเหนี ยวนำปี เฉลี่ ยแล้วมำกกว่ำพื้นที่ ปลูกและข้ำวเจ้ำนำปี โดยมี
จำนวนพื้นที่เฉลี่ยของกำรปลูกข้ำวเหนี ยวนำปี 5 ไร่ ในขณะที่พ้ืนที่เพำะปลูกข้ำวเจ้ำนำปี มีเพียง 2 ไร่
อำจเนื่ องมำจำกในพื้นที่ มีกำรบริ โภคข้ำวเหนี ยวเป็ นหลักเกษตรกรจึงนิ ยมเพำะปลูกข้ำวเหนี ยวนำปี
มำกกว่ำปลูกข้ำวเจ้ำนำปี และมีกำรปลูกข้ำวเพียงหนึ่งครั้งต่อปี เท่ำนั้น
ในฤดู ฝนพื้นที่ ปลูกพืชมีค่ำเฉลี่ ยมำกกว่ำพื้นที่ ปลู กพืชในฤดู แล้ง เช่ นฤดูฝนพื้นที่ปลู ก
ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ในที่นำชลประทำนและที่ไร่ มีจำนวนพื้นที่เฉลี่ยเท่ำกัน 5.56 ไร่ ในขณะที่พ้ืนที่นำ
น้ ำฝนมีกำรเพำะปลูกข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 4.65 ไร่ และในฤดูแล้งหรื อรุ่ นที่ 2 พื้นที่ปลูกข้ำวโพด
เมล็ดพันธุ์ท้ งั สำมพื้นที่ลดลง เช่นเดี ยวกับพื้นที่ปลูกถัว่ เหลื องที่ฤดูฝนมีกำรปลูกถัว่ เหลืองทั้ง 3 พื้นที่
แต่ในฤดูแล้งปลูกเฉพำะที่นำน้ ำฝนเท่ำนั้น อำศัยกำรสู บน้ ำจำกแหล่งน้ ำยวมและบ่อน้ ำในพื้นที่ตนเอง
ซึ่ งในฤดูแล้งนั้นปริ มำณน้ ำมีอย่ำงจำกัด และเป็ นช่วงที่ฝนตกน้อยเกษตรกรจึงไม่สำมำรถอำศัยน้ ำฝน
ต้องอำศัยแหล่งน้ ำจำกชลประทำนหรื อกำรสู บน้ ำยวม น้ ำห้วย และน้ ำใต้ดินเพื่อใช้ในกำรเจริ ญเติบโต
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ทำให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงที่จะเพำะปลูกพืชในช่วงเดือนมีนำคมและเดือนเมษำยน โดยเฉพำะพื้นที่นำ
ชลประทำนจะมี ก ำรเปิ ดหรื อ ปล่ อ ยน้ ำ เป็ นเวลำสั้ นๆ เท่ ำ นั้น ในขณะที่ ข ้ำ วโพดเลี้ ยงสั ต ว์มี ก ำร
เพำะปลูกเฉพำะที่ไร่ ในฤดูฝนเท่ำนั้น เพรำะในฤดูแล้งที่ปริ มำณน้ ำไม่เพียงพอเกษตรกรจะเลือกปลูก
พืชที่ให้ผลตอบแทนสู ง เช่น กระเทียม และข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ ที่มีผลตอบแทนสู งกว่ำพืชชนิ ดอื่นๆ
(ตำรำงที่ 4.6)
ตำรำงที่ 4.6 พื้นที่ปลูกพืชเฉลี่ยต่อครัวเรื อนเกษตรกรพื้นที่รำบลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำง
ทีน่ าชลประทาน
ทีน่ านา้ ฝน
พืช
(ไร่ )
(ไร่ )
ข้ำวเหนียวนำปี
3.69
5.00
ข้ำวเจ้ำนำปี
4.00
2.00
ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ น 1
5.56
4.65
ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ น 2
4.76
3.5
กระเทียม
2.45
4.23
ถัว่ เหลือง รุ่ น 1
4.00
3.50
ถัว่ เหลือง รุ่ น 2
3.19
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่มำ: จำกกำรสำรวจ

ทีไ่ ร่
(ไร่ )
5.56
3.55
3.5
3.23
5.54

4.2.5 ต้นทุนผลตอบแทนจำกกำรปลูกพืช
กำรเพำะปลูกพืชในพื้นที่รำบลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำงมีพืชหลัก 6 ชนิ ด ได้แก่ ข้ำวเหนี ยวนำ
ปี ข้ำวเจ้ำนำปี ข้ำวโพดเมล็ ดพันธุ์ ข้ำวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ถัว่ เหลื อง และกระเที ยม ซึ่ งพื ชแต่ ละชนิ ดมี
ต้นทุนและผลตอบแทนแตกต่ำงกัน
1) ในพื้นที่ลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำงส่ วนใหญ่มีกำรปลูกข้ำวในฤดูฝนเท่ำนั้น เพรำะข้ำวเป็ น
พืชที่ ตอ้ งกำรน้ ำในปริ มำณมำก กำรปลู กในฤดู แล้งนั้นเสี่ ยงต่อกำรขำดน้ ำ เกษตรกรจึงไม่นิยมปลู ก
ข้ำวนำปรัง สำหรับข้ำวที่เกษตรกรปลูกนั้นมีท้ งั ข้ำวเหนี ยวนำปี และข้ำวเจ้ำนำปี โดยข้ำวเหนี ยวนำปี
ในที่ น ำชลประทำนมี ต้นทุ นรวมจำกกำรผลิ ต 5,171 บำทต่อไร่ มี ผ ลผลิ ตเฉลี่ ย 533 กิ โลกรั มต่ อไร่
รำคำขำยในตลำด 10.26 บำทต่อกิโลกรัม หำกขำยจะมีรำยได้สุทธิ 295 บำทต่อไร่ ส่ วนข้ำวเหนียวนำปี
ในพื้นที่ นำน้ ำฝนมีตน้ ทุนกำรผลิ ต 5,303 บำทต่อไร่ ผลผลิ ตเฉลี่ ย 536 กิ โลกรัมต่อไร่ หำกขำยจะได้
รำคำ 10.05 บำทต่อกิ โลกรัม ซึ่ งจะมีรำยได้สุทธิ 84 บำทต่อไร่ ส่ วนกำรปลูกข้ำวเจ้ำนำปี ในพื้นที่นำ
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ชลประทำนมีตน้ ทุนรวม 5,252 บำทต่อไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 591 กิโลกรัมต่อไร่ รำคำขำยในตลำด 12.30
บำทต่อไร่ ทำให้มีรำยได้สุทธิ 2,022 บำทต่อไร่ ในขณะที่ตน้ ทุนกำรผลิ ตข้ำวเจ้ำนำปี พื้นที่นำน้ ำฝนมี
ต้น ทุ น เฉลี่ ย 5,326 บำทต่ อไร่ มี ผ ลผลิ ตข้ำ ว 531 กิ โลกรั ม ต่ อ ไร่ รำคำขำยในตลำด 12.90 บำทต่ อ
กิ โลกรัม ท ำให้มี รำยได้สุ ทธิ 2,424 บำทต่อไร่ แต่เกษตรกรในพื้ นที่ ส่วนใหญ่ ท ำนำเพื่ อเก็บข้ำวไว้
บริ โภคโดยเฉพำะ ไม่ นิย มขำย เนื่ องจำกแต่ ล ะครอบครั วมี พ้ื น ที่ ถื อครองไม่ ม ำกจึ ง ท ำนำเพื่ อกำร
บริ โภคในครัวเรื อน มี เกษตรกรส่ วนน้อยเท่ำนั้นที่ ขำยผลผลิ ตข้ำว ซึ่ งก็ขำยเฉพำะส่ วนเกิ นจำกกำร
บริ โภคเท่ำนั้นซึ่ งพบน้อยมำก (ตำรำงที่ 4.7)
กำรปลูกข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์สำมำรถปลูกได้ท้ งั ในฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่ งมีกำรเพำะปลูกทั้ง
ที่นำและที่ไร่ โดยในฤดูฝนกำรปลูกข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่นำชลประทำนมี ต้นทุนรวมต่ำที่สุด
คือ 7,665 บำทต่อไร่ ในขณะเดี ยวกันก็มีผลผลิ ตเฉลี่ ยสู งที่สุด คือ 869 กิ โลกรัมต่อไร่ และขำยได้ใน
รำคำ 13.21 บำทต่อกิ โลกรัม ทำให้มีรำยได้สุทธิ เฉลี่ย 3,814 บำทต่อไร่ ซึ่ งมำกกว่ำอีก 2 พื้นที่ที่แม้ว่ำ
จะมีรำคำขำยสู งกว่ำแต่ก็มีตน้ ทุ นสู งกว่ำทำให้มีรำยได้สุทธิ ต่ ำกว่ำ ซึ่ งต้นทุนกำรปลูกข้ำวโพดเมล็ด
พันธุ์ในพื้นที่นำน้ ำฝนและที่ไร่ เท่ำกับ 8,108 บำทต่อไร่ และ 8,401 บำทต่อไร่ พื้นที่นำน้ ำฝนมีรำคำ
ขำยเฉลี่ ย 13.07 บำทต่ อ กิ โ ลกรั ม ส่ ว นพื้ น ที่ ไ ร่ มี ร ำคำขำยเฉลี่ ย 13.50 บำทต่ อ ไร่ ท ำให้ ก ำรปลู ก
ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ ในพื้นที่ นำน้ ำฝนมีรำยได้สุทธิ 2,059 บำทต่อไร่ และพื้นที่ไร่ มีรำยได้สุทธิ 2,696
บำทต่ อ ไร่ ในฤดู แ ล้ ง ก็ มี ล ัก ษณะเช่ น เดี ย วกับ กำรปลู ก ข้ำ วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ใ นฤดู ฝ นที่ พ้ื น ที่ น ำ
ชลประทำนจะมี รำยได้สุ ท ธิ สู งกว่ำพื้ นที่ อื่นๆ โดยที่ มี ตน้ ทุ นรวมเฉลี่ ย 8,499 บำทต่ อไร่ มี ป ริ มำณ
ผลผลิ ต 1,025 กิ โลกรั ม ต่ อ ไร่ ขำยในรำคำ 15 บำทต่ อกิ โลกรั ม จึ งมี รำยได้สุ ท ธิ 5,313 บำทต่ อ ไร่
ในขณะที่พ้ืนที่นำน้ ำฝนมีตน้ ทุนรวม 10,002 บำทต่อไร่ มีปริ มำณผลผลิ ต 959 กิ โลกรัมต่อไร่ ขำยใน
รำคำ 15 บำท มีรำยได้เหนื อต้นทุนเงินสด 4,387 บำทต่อไร่ ส่ วนพื้นที่ ไร่ มีตน้ ทุนรวมเฉลี่ ยสู งที่ สุด
เท่ำกับ 13,688 บำทต่อไร่ และมี ปริ มำณผลผลิ ตสู งถึ ง 1,067 กิ โลกรั มต่อไร่ สำมำรถขำยได้ในรำคำ
15.25 บำทต่อกิโลกรัม จึงมีรำยได้สุทธิ เฉลี่ย 2,583 บำทต่อไร่ ซ่ ึ งต่ำกว่ำรำยได้ในพื้นที่นำชลประทำน
ที่ แม้ว่ำจะมี ป ริ ม ำณผลผลิ ต น้อ ย แต่ ก็ มี ต้น ทุ น ต่ ำ กว่ำ เกื อ บครึ่ งหนึ่ ง ของต้น ทุ น รวมของกำรปลู ก
ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ไร่ (ตำรำงที่ 4.7)
กำรปลูกถัว่ เหลื องส่ วนใหญ่จะปลูกในฤดูฝนที่สำมำรถใช้น้ ำฝนในกำรเจริ ญเติบโต ไม่
นิ ยมปลูกในฤดูแล้งเนื่ องจำกต้องพึ่งพำกำรสู บน้ ำซึ่ งมีตน้ ทุนสู ง มีเพียงพื้นที่นำน้ ำฝนที่มีกำรปลูกใน
ฤดูแล้ง โดยในฤดูฝนกำรปลูกถัว่ เหลืองในที่นำชลประทำนมีตน้ ทุนรวมเฉลี่ยต่ำสุ ดเท่ำกับ 4,069บำท
ต่อไร่ ที่ไร่ มีตน้ ทุนรวมเฉลี่ย 4,288 บำทต่อไร่ และที่นำน้ ำฝนมีตน้ ทุนรวมเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ำกับ 4,363
บำทต่อไร่ แต่พ้ืนที่นำชลน้ ำฝนมีปริ มำณผลผลิตเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ำกับ 400 กิโลกรัมต่อไร่ สำมำรถขำยได้
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ในรำคำ 15.95 บำทต่อกิโลกรัม รองลงมำเป็ นพื้นที่นำชลประทำนมีปริ มำณผลผลิตเฉลี่ย 354กิโลกรัม
ต่อไร่ ขำยได้ในรำคำ 15.55 บำทต่อกิโลกรัม และพื้นที่ไร่ มีปริ มำณผลผลิตต่ำสุ ดเท่ำกับ 301 กิโลกรัม
ต่อไร่ สำมำรถขำยได้ในรำคำ 16.67 บำทต่อกิ โลกรัม ทำให้พ้ืนที่นำน้ ำฝนมีรำยได้สุทธิ จำกกำรปลูก
ถัว่ เหลืองสู งที่สุดเท่ำกับ 2,012 บำทต่อไร่ รองลงมำคือพื้นที่นำชลประทำนที่มีรำยได้สุทธิ เฉลี่ย 1,436
บำทต่อไร่ และพื้นที่ ไร่ ซ่ ึ งมีรำยได้สุทธิ ต่ ำสุ ดเท่ำกับ 736 บำทต่อไร่ ในฤดู แล้งมีเพียงพื้นที่นำน้ ำฝน
เท่ำนั้นที่มีกำรปลูกถัว่ เหลือง มีตน้ ทุนรวมเฉลี่ย 5,070 บำทต่อไร่ มีปริ มำณผลผลิต 400 กิโลกรัมต่อไร่
สำมำรถขำยได้ในรำคำ 16.67 บำทต่อกิโลกรัม ทำให้มีรำยได้สุทธิ เพียง 1,598 บำทต่อไร่ ซึ่ งน้อยมำก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรปลูกพืชชนิดอื่นๆ ในฤดูเดียวกัน (ตำรำงที่ 4.7)
กระเที ย มเป็ นพื ช ชนิ ด หนึ่ งที่ เกษตรกรนิ ย มปลู ก ในช่ วงฤดู แล้ง แม้ว่ำ กระเที ย มจะมี
ต้นทุนกำรผลิตที่สูงกว่ำพืชชนิ ดอื่นๆ แต่ก็ให้ผลตอบแทนสู งที่สุด ดังนั้นจึงมีกำรปลูกกระเทียมทั้ง 3
พื้นที่ โดยกำรปลูกกระเทียมในนำชลประทำนนั้นมีตน้ ทุนรวมเฉลี่ยต่ำสุ ด เท่ำกับ 18,286 บำทต่อไร่ มี
ปริ มำณผลผลิต 2,567 กิ โลกรัมต่อไร่ ขำยในรำคำ 17.75 บำทต่อกิโลกรัม ทำให้มีรำยได้สุทธิ 27,278
บำทต่อไร่ ในขณะที่อีก 2 พื้นที่มีตน้ ทุนมำกกว่ำเพรำะมีตอ้ งเสี ยค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บน้ ำทำให้พ้ืนที่นำ
น้ ำฝนมีตน้ ทุนรวมในกำรปลูกกระเทียมเท่ำกับ 21,486 บำทต่อไร่ มีปริ มำณผลผลิต 2,677 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ทำให้มีรำยได้สุทธิ เท่ำกับ 24,678 บำทต่อไร่ และในพื้นที่ไร่ มีตน้ ทุนรวมเฉลี่ยเท่ำกับ 24,453 บำท
ต่อไร่ มีป ริ ม ำณผลิ ต 3,088 กิ โลกรัม ต่อไร่ ขำยในรำคำ 17.50 บำทต่อกิ โลกรัม ท ำให้มี รำยได้สุ ทธิ
29,581 บำทต่ อไร่ ซึ่ งถื อว่ำให้ผ ลตอบแทนสู งมำกเมื่ อเที ยบกับ กำรปลู ก พื ช อื่ น ๆ ในพื้ นที่ เดี ยวกัน
(ตำรำงที่ 4.7)
กำรปลูกข้ำวโพดเลี้ ยงสัตว์ของเกษตรกรนั้นนิ ยมปลูกในฤดูฝน เนื่ องจำกข้ำวโพดเลี้ ยง
สัตว์เป็ นพื ช ที่ ดูแลง่ ำยกว่ำข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ แต่ก็ มีผ ลตอบแทนค่ อนข้ำงต่ ำ เพรำะรำคำในตลำด
ค่อนข้ำงผันผวน แม้จะมี ป ริ ม ำณผลผลิ ตมำกกว่ำข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ กำรปลู กข้ำวโพดเลี้ ยงสั ตว์มี
ต้นทุนรวมเท่ำกับ 5,049 บำทต่อไร่ มีปริ มำณผลผลิตเฉลี่ย 1,324 กิโลกรัมต่อไร่ แต่มีรำคำขำยเพียง 5
บำทต่อกิโลกรัม จึงมีรำยได้สุทธิ เพียง 1,571 บำทต่อไร่ (ตำรำงที่ 4.7)
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ตำรำงที่ 4.7 ปริ มำณผลผลิต รำคำ ต้นทุนเงินสด และรำยได้เหนือต้นทุนเงินสด และรำยได้สุทธิ ในกำร
ผลิตพืชเขตพื้นที่ลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำง
ปริมาณ
ผลผลิต
(กก./ไร่ )

ราคา
ผลผลิต
(บาท/กก.)

ข้ำวเหนียวนำปี
ข้ำวเจ้ำนำปี
ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ น 1
ถัว่ เหลือง รุ่ น 1
ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ น 2
กระเทียม

533
591
869
354
1,025
2,567

10.26
12.30
13.21
15.55
15.00
17.75

ทีน่ านอกชลประทาน
ข้ำวเหนียวนำปี
ข้ำวเจ้ำนำปี
ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ น 1

536
531
778

10.05
12.90
13.07

3,518
3,450

ถัว่ เหลือง รุ่ น1

400

ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ น 2

ต้ นทุนเงินสด

ต้ นทุนรวม

รายได้ สุทธิ

(บาท/ไร่ )

(บาท/ไร่ )

(บาท/ไร่ )

3,466
3,328
5,655

5,171
5,252
7,665
4,069
10,062
18,286

295
2,022
3,814
1,436
5,313
27,278

6,229

5,303
5,326
8,108

84
1,524
2,059

15.95

3,203

4,363

2,012

959

15.00

9,147

10,002

4,387

ถัว่ เหลือง รุ่ น2

400

16.67

3,657

5,070

1,598

กระเทียม

2,678

18.50

21,409

24,861

24,678

ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ น 1

822

13.50

6,816

8,401

2,696

ถัว่ เหลือง รุ่ น1

301

16.67

3,232

4,288

736

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์

1,324

5.00

4,499

5,049

1,571

ข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ น 2

1,067

15.25

11,226

13,688

2,583

กระเทียม

3,088

17.50

21,294

24,453

29,581

ระบบพืช
ทีน่ าชลประทาน

3,100
6,876
14,332

ทีไ่ ร่ นอกชลประทาน

ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
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4.2.6 รำยได้ กำรออมเงิน เงินทุนทำงกำรเกษตร กำรกูย้ มื เงิน และแหล่งเงินกูข้ องเกษตรกร
ครัวเรื อนเกษตรกรในพื้นที่มีรำยได้หลักจำกกำรปลูกพืชผลทำงกำรเกษตร และรับจ้ำง
ทัว่ ไปในภำคกำรเกษตรหลังจำกเพำะปลูกพืชของตนเองเสร็ จสิ้ น หรื อช่วงที่วำ่ งเว้นจำกกำรเกษตรทำ
ให้มีรำยได้เฉลี่ย 53,739 บำทต่อครัวเรื อน (ตำรำงที่ 4.8) จำกกำรสอบถำมยังพบว่ำเกษตรกรส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 81) มีกำรฝำกเงินกับสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี ยน แต่ไม่นิยมฝำกออมทรัพย์
กับธนำคำร และเก็บออมเงินสดไว้ที่ตนเองอีกส่ วนหนึ่ ง โดยเกษตรกรส่ วนใหญ่มีเงินออมอยู่ในช่วง
1,001-2,500 บำทต่อปี (ร้อยละ 45) และกำรออมเงินของเกษตรกรในพื้นที่น้ ี ทำให้เกษตรกรมีเงิ นทุน
ของตนเองในกำรเพำะปลูกพืชถึ งครัวเรื อนละ 20,377 บำทต่อปี คิดเป็ นร้ อยละ 44 ของเงินทุ นทำง
กำรเกษตรทั้งหมด (46,627 บำทต่อปี ) แล้วจึงกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินอีก 26,250 บำทต่อปี คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 56 ของเงิ น ทุ น ทำงกำรเกษตร (ตำรำงที่ 4.9) โดยเกษตรกรร้ อ ยละ 59 มี ก ำรกู้ยืม เงิ น ซึ่ ง
เกษตรกรกูย้ ืมเงิ นจำกกองทุนหมู่บำ้ นมำกที่สุด (ร้อยละ 33) รองลงมำกูย้ ืมจำกสหกรณ์เครดิตยูเนี ยน
และสหกรณ์กำรเกษตรเท่ำกันคือ ร้อยละ 22 ส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตรมีกำรกูย้ มื เพียง ร้อยละ 14 และร้อยละ 9 ตำมลำดับ (ตำรำงที่ 4.10)
ตำรำงที่ 4.8 กำรออมเงินของครัวเรื อนเกษตรกร
รายการ

จานวน (คน)
35
145
21
65
13
5
22
19

ไม่มีกำรออมเงิน
มีกำรออมเงิน
ต่ำกว่ำ 1,000 บำท/ปี
1,001-2,500 บำท/ปี
2,501-5,000 บำท/ปี
5,001-7,500 บำท/ปี
7,501-10,00 บำท/ปี
10,001-30,000 บำท/ปี

ร้ อยละ
19
81
14
45
9
3
15
13

ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
ตำรำงที่ 4.9 เงินทุนทำงกำรเกษตร
เงินทุนทางการเกษตร
เงินทุนตนเอง
เงินกูย้ มื

บาท
20,377
26,250

ร้ อยละ
44
56

รวม

46,627

100

ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
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ตำรำงที่ 4.10 กำรกูย้ มื เงิน และแหล่งเงินกูข้ องครัวเรื อนตัวอย่ำง
รายการ
การกู้ยมื เงิน
ไม่กยู้ มื
กูย้ มื
รวม
แหล่ งกู้ยมื เงิน
กองทุนหมู่บำ้ น
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
สหกหรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนียน
สหกรณ์กำรเกษตร
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

74
106
180

41
59
100

35
10
15
23
23
106

33
9
14
22
22
100

ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
4.2.7 ทัศนคติของเกษตรกรต่อกำรผลิตทำงกำรเกษตร
กำรตัดสิ นใจเพำะปลูกพืชของเกษตรกรแต่ละครั้งในรอบปี นั้น ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะ
ตัด สิ น ใจเลื อ กชนิ ด พื ช ด้วยตนเอง (ร้ อ ยละ 44) ซึ่ งมัก จะเลื อ กพื ช ที่ ต นเองมี ค วำมช ำนำญในกำร
เพำะปลู ก หรื อ เคยปลู ก มำบ้ำ งแล้ว นอกจำกตัด สิ น ใจด้ว ยตนเองแล้ว พบว่ำ มี ก ำรปรึ ก ษำคนใน
ครอบครั ว เช่ น สำมี หรื อภรรยำ (ร้ อยละ 30) เพื่อช่ วยกันตัดสิ นใจเลื อกชนิ ดพืชที่ จะปลูก ในขณะที่
เกษตรกรบำงส่ วนจะรับกำรแนะนำจำกตัวแทนบริ ษทั หรื อร้ำนจำหน่ำยวัสดุทำงกำรเกษตรในกำรปลูก
พืช (ร้อยละ 23) โดยเฉพำะข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ ที่มีกำรเข้ำมำส่ งเสริ มอย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้มีกำรปลู ก
อย่ำงแพร่ หลำยในพื้นที่ มีเกษตรกรส่ วนน้อยที่ตดั สิ นใจเลือกชนิดพืชโดยอำศัยเพื่อนบ้ำน (ร้อยละ 2)
และพ่อค้ำรับซื้ อผลผลิต (ร้อยละ 1) (ตำรำงที่ 4.11)
เมื่ อจะปลูกพืชชนิ ดใดนั้นเกษตรกรมักเปรี ยบเที ยบจำกต้นทุน ผลตอบแทน และควำม
เสี่ ยงจำกกำรผลิตพืชเป็ นสำคัญ ทำให้กำรส่ งเสริ มกำรปลูกพืชในพื้นที่ใดๆ นั้น ต้องทรำบถึงลักษณะ
พื ช ที่ เกษตรกรมี ค วำมพึ งพอใจ กำรส่ งเสริ ม พื ช นั้น จึ ง จะได้ผ ลส ำหรั บ กำรเลื อ กชนิ ดพื ช พื ช ของ
เกษตรกรในพื้ น ที่ ร ำบลุ่ ม น้ ำยวมตอนล่ ำ งนั้ น ส่ ว นใหญ่ ต้อ งกำรปลู ก พื ช ที่ ใ ช้ทุ น ปำนกลำง ได้
ผลตอบแทนปำนกลำง ไม่สูงและไม่ต่ ำมำกเมือเปรี ยบเทียบกับพืชหลำยๆ ชนิ ด แต่มีควำมเสี่ ยงที่จะ
ขำดทุ นบ้ำง (ร้ อยละ 43) ในขณะที่ เกษตรกรอี ก ร้ อยละ 33 ชอบปลู ก พื ชที่ ล งทุ น น้อย มี โอกำสได้
ผลตอบแทนแน่นอน แม้จะมีรำคำต่ำก็ตำม และเกษตรกรบำงส่ วน (ร้อยละ 24) ต้องกำรปลูกพืชที่แม้
38

จะมีตน้ ทุนสู ง แต่ก็มีโอกำสได้ผลตอบแทนสู งมำกหรื อมีควำมเสี่ ยงในกำรขำดทุนมำกเช่นกัน แสดง
ให้เห็ นว่ำเกษตกรในพื้นที่ ไม่ นิยมพืชที่มีควำมเสี่ ยงสู ง มักเลื อกปลู กพื ชที่ ให้ผลตอบแทนแน่ นอน
มำกกว่ำที่จะเสี่ ยงปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสู งแต่มีควำมเสี่ ยงที่จะขำดทุนมำก (ตำรำงที่ 4.12)
ตำรำงที่ 4.11 บุคคลที่มีส่วนในกำรตัดสิ นใจเลือกชนิดพืชของเกษตรกร
บุคคลทีม่ สี ่ วนในการตัดสินใจเลือกชนิดพืชของเกษตรกร

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ตัดสิ นใจเอง

80

44

ครอบครัว

54

30

เพื่อนบ้ำน

4

2

พ่อค้ำ

1

1

ตัวแทนบริ ษทั /ร้ำนค้ำ

41

23

รวม

180

100

ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
ตำรำงที่ 4.12 คุณลักษณะของพืชที่เกษตรกรต้องกำรเพำะปลูก
คุณลักษณะของพืชทีเ่ กษตรกรต้องการเพาะปลูก

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ปลูกพืชที่ลงทุนน้อย มีโอกำสได้ผลตอบแทนแน่นอน แต่รำคำต่ำ

59

33

ปลูกพืชที่ลงทุนปำนกลำง ได้ผลตอบแทนมำกขึ้น แต่มีควำมเสี่ ยงที่จะขำดทุนบ้ำง

77

43

ปลูกพืชที่ลงทุนสูง แต่มีโอกำสได้ผลตอบแทนสูงมำกหรื ออำจขำดทุนมำก

44

24

รวม

180

100

ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
4.2.8 ทัศนคติของเกษตรกรต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
พื้นที่ ลุ่มน้ ำยวมตอนล่ ำงที่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลู กพืชของเกษตรกรมี อยู่อย่ำงจำกัด
เนื่ อ งจำกพื้ น ที่ ส่ วนใหญ่ เป็ นภู เขำและอยู่ใ นเขตป่ ำสงวน พื้ น ที่ รำบลุ่ ม น้ ำ ยวมตอนล่ ำ งจึ ง ถู ก ใช้
เพำะปลูกพืชอย่ำงเข้มข้นมำเป็ นระยะเวลำยำวนำน โดยที่เกษตรกรส่ วนใหญ่มีควำมเห็ นว่ำสภำพดิ น
ในแปลงปลูกของตนเองยังมีสภำพดีเหมือนเดิม ไม่เสื่ อมโทรมลง (ร้อยละ 62) โดยให้เหตุผลว่ำในแต่
ละปี มักมีตะกอนดิ นทับถมจำกกำรกำรที่น้ ำยวมเอ่อล้นตลิ่งเข้ำท่วมพื้นที่ ทำให้ดินยังคงมีควำมอุดม
สมบูรณ์ อยูเ่ สมอ ในขณะที่เกษตรกรร้อยละ 23 กล่ำวว่ำสภำพดินเสื่ อมโทรมลงจำกกำรใช้ที่ดินอย่ำง
เข้ม ข้น ท ำให้ดินแข็งกระด้ำง และต้องใช้ปุ๋ ยเคมี ม ำกขึ้ นเพื่อเพิ่ มผลผลิ ต แต่เกษตรกรร้ อยละ 11 มี
39

ควำมเห็นว่ำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ข้ ึน เนื่ องจำกกำรมีกำรเพำะปลูกพืชตระกูลถัว่ เพื่อปรับปรุ งดินอยู่
เสมอทำให้แร่ ธำตุในดินอุดมสมบูรณ์ข้ ึน และเกษตรกรอีกร้อยละ 4 ไม่แน่ใจว่ำสภำพดินเสื่ อมลงหรื อ
อุ ดมสมบู รณ์ ข้ ึ น เพรำะปริ ม ำณผลผลิ ตในแต่ล ะปี ไม่ คงที่ จึงไม่ ส ำมำรถระบุ ได้ อย่ำงไรก็ ตำมกำร
เกษตรกรส่ วนใหญ่ ในพื้นที่ ก็มีกำรบำรุ งดิ น (ร้ อยละ 64)โดยใช้ปุ๋ยคอก อันได้แก่ มูลวัว และมูลไก่
พร้ อมทั้งมีกำรไถกลบพืชเพื่อเป็ นปุ๋ ยให้กบั ดิ น ทั้งนี้ มีเกษตรกรอีกร้ อยละ 36 ไม่มีกำรปรับปรุ งและ
บำรุ งดิน โดยคิดว่ำเพียงแค่กำรใส่ ปุ๋ยเคมีก็เพียงพอแล้วต่อกำรเพำะปลูกพืช (ตำรำง 4.12) ซึ่ งแสดงให้
เห็ น ว่ำ เกษตรกรส่ วนใหญ่ ต ระหนัก ถึ งผลของกำรใช้ที่ ดิน อย่ำ งเข้ม ข้น ในกำรเพำะปลู ก พื ช ที่ ใ ช้
สำรเคมีทำงกำรเกษตรนั้นส่ งผลต่อคุณภำพของดิน โดยเกษตรกรร้อยละ 68 เข้ำใจว่ำยิง่ ปริ มำณกำรใช้
สำรเคมีสูงมำกขึ้นก็จะส่ งผลกระทบต่อคุณภำพดินมำกเช่นกัน (ตำรำงที่ 4.13)
ตำรำงที่ 4.13 ควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อสภำพดินในแปลงเพำะปลูก และกำรบำรุ งรักษำดิน
รายการ
การเปลีย่ นแปลงสภาพดิน
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ
สภำพดินเสื่ อมโทรมลง
สภำพดินคงเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง)
สภำพดินอุดมสมบูรณ์ข้ ึน
รวม
การบารุงดิน
ไม่มีกำรบำรุ ง
มีกำรบำรุ ง
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

7
41
112
20
180

4
23
62
11
100

65
115
180

36
64
100

ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
นอกจำกนี้ เกษตรกรส่ วนใหญ่เห็ นว่ำกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรส่ งผลกระทบต่อดิ น
(ร้อยละ 68) โดยให้เหตุผลว่ำกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรทำให้ดินเกำะตัวแน่นขึ้น ทำให้แข็งกระด้ำง
ไม่ร่วนซุ ยดังเดิม ในขณะที่ควำมคิดเห็ นเกี่ยวกับผลกระทบของสำรเคมีต่อคุณภำพน้ ำ เกษตรกรเกือบ
ครึ่ งหนึ่ งมี ควำมเห็ นว่ำไม่เกิ ดผลกระทบใดๆ ต่อคุ ณภำพน้ ำ (ร้ อยละ 46) โดยให้เหตุ ผลว่ำน้ ำมี กำร
ไหลเวียนตลอดเวลำ ทั้งยังมีน้ ำฝนช่วยในกำรเจือจำง คุณภำพน้ ำจึงยังคงเดิม แต่เกษตรกรอีกครึ่ งหนึ่ง
เห็นว่ำกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรส่ งผลกระทบต่อคุณภำพน้ ำ (ร้อยละ 53) โดยสังเกตจำกสัตว์น้ ำที่
ลดจำนวนลง และบำงชนิดก็สูญพันธุ์ไปจำกพื้นที่ (ตำรำงที่ 4.14)

40

ตำรำงที่ 4.14 ควำมคิดเห็นของเกษตรกรจำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรต่อคุณภำพของดินและน้ ำ
รายการ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ไม่ส่งผลกระทบ

58

32

ส่งผลกระทบ

122

68

รวม

180

100

ไม่แน่ใจ

2

1

ไม่ส่งผลกระทบ

83

46

ส่งผลกระทบ

95

53

รวม

180

100

กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรต่อคุณภำพดิน

กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรต่อคุณภำพน้ ำ

ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
พื้นกำรเกษตรบริ เวณที่รำบลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำงนั้นอำศัยแหล่งน้ ำจำกลำน้ ำยวมเป็ นหลัก
แต่ก็มีลำห้วยหลำยสำยที่ไหลมำบรรจบกับลำน้ ำยวม ทำให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ท้ งั จำกแม่น้ ำยวม
และน้ ำห้วย เมื่อถำมควำมเห็ นจำกเกษตรกรถึ งปริ มำณน้ ำในระยะ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ เกษตรกรส่ วนใหญ่
(ร้ อยละ 60) เห็ น ว่ำปริ ม ำณน้ ำยังคงเท่ ำเดิ ม ไม่ เปลี่ ย นแปลง สั งเกตจำกปริ มำณฝนที่ ตกสม่ ำเสมอ
เพียงแต่คลำดเคลื่ อนจำกช่ วงเวลำเดิ มของปี ก่ อนๆ แต่เกษตรกรอีกส่ วนหนึ่ งกลับเห็ นว่ำปริ มำณน้ ำ
ลดลง (ร้ อ ยละ 26) โดยสั ง เกตจำกปริ ม ำณน้ ำที่ ล ดลงอย่ำ งรวดเร็ วในช่ ว งฤดู แ ล้ง อย่ำ งไรก็ ต ำม
เกษตรกรส่ วนใหญ่ก็ไม่ประสบปั ญหำขำดแคลนน้ ำในกำรเกษตร (ร้อยละ 88) ซึ่ งมีเกษตรกรบำงส่ วน
ที่ ประสบปั ญหำขำดแคลนน้ ำ (ร้ อยละ 12) โดยเกษตรกรที่ประสบปั ญหำนั้นพบว่ำร้ อยละ 52 ขำด
แคลนน้ ำในทุกๆ ปี อันเนื่ องมำจำกพื้นที่เพำะปลูกอยู่ห่ำงไกลจำกแหล่งน้ ำมำก ซึ่ งกำรขำดแคลนน้ ำ
ในช่ วงที่ พืชกำลังเจริ ญเติ บโตทำให้พืชชะงัก แล้วให้ผลผลิ ตไม่เต็มที่ ซึ่ งส่ วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อ
กำรเพำะปลูกในระดับปำนกลำง (ร้อยละ62) บำงครั้งจึงมีควำมขัดแย้งกับคนในหมู่บำ้ นเดียวกัน (ร้อย
ละ57) แม้กระทัง่ คนภำยนอกหมู่บำ้ น (ร้ อยละ 43) ซึ่ งมีควำมต้องกำรใช้น้ ำเหมือนกัน แต่เมื่อปริ มำณ
น้ ำมี น้อยจึ งเกิ ดกำรแย่งชิ งน้ ำบ้ำง แต่ก็ไม่รุนแรงและมักจะตกลงกันได้โดยกำรพูดคุ ยกัน (ตำรำงที่
4.15)

41

ตำรำงที่ 4.15 ควำมคิดเห็นของเกษตรกรจำกกำรใช้น้ ำในพื้นที่
รายการ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ

23

13

ปริ มำณลดลง

47

26

ปริ มำณคงเดิม

108

60

ปริ มำณเพิ่มขึ้น

2

1

ไม่มี

159

88

มี

21

12

ทุกปี

11

52

ปี เว้นปี

9

43

หลำยปี ครั้ง

1

5

น้อย

6

29

ปำนกลำง

13

62

มำก

2

10

173

96

7

4

คนในหมู่บำ้ น

4

57

คนต่ำงหมู่บำ้ น

3

43

กำรเปลี่ยนแปลงปริ มำณน้ ำในรอบ 3 ปี

ปั ญหำกำรขำดแคลนน้ ำ

ผลกระทบต่อกำรขำดแคลนน้ ำ

ปั ญหำควำมขัดแย้งเรื่ องน้ ำ
ไม่เคย
เคยมีปัญหำ

ที่มำ: จำกกำรสำรวจ
จำกข้อมูลสภำพทัว่ ไปในพื้นที่ลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำงเห็นได้วำ่ ลุ่มน้ ำยวมมีพ้ืนที่อนั เหมำะสมต่อ
กำรทำกำรเกษตร โดยเฉพำะกำรปลูกพืช ประชำกรส่ วนใหญ่ในพื้นที่ ยงั คงเพำะปลู กพืชเป็ นอำชี พ
หลัก มีกำรปลูกพืชหลำยหลำยชนิด โดยมีกำรปลูกข้ำวเพื่อกำรบริ โภคเป็ นหลักในฤดูฝน และปลูกพืช
ไร่ เช่ น ข้ำวโพดเมล็ ดพันธุ์ ข้ำวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ถัว่ เหลื อง และกระเที ยมเพื่ อจำหน่ ำยเป็ นรำยได้แก่
ครัวเรื อน เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ ำยวมตอนล่ำงสำมำรถทำกำรเพำะปลูกพืชได้ท้ งั ฤดูแล้งและฤดู ฝน
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แต่ในฤดูแล้งมีพ้ืนที่เพำะปลูกจำกัด เพรำะพื้นที่ชลประทำนยังไม่ทวั่ ถึ ง อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรก็ยงั
สำมำรถเพำะปลูกพืชได้บำ้ งหำกอยูใ่ กล้แหล่งน้ ำ เช่น น้ ำแม่ยวม หรื อ หนองน้ ำ เกษตรกรบำงรำยขุด
บ่อน้ ำตื้นในที่ของตนเองเพื่อสู บน้ ำมำใช้ในฤดูแล้ง
กำรเลือกปลูกพืชของเกษตรกรนั้นมักปลูกพืชที่ตนเองมีควำมชำนำญ หรื อได้รับกำรส่ งเสริ ม
ให้ปลูก ซึ่ งพืชที่เกษตรกรเลือกปลูกจะต้องมีรำยได้ที่แน่นอน เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่ชอบปลูกพืชที่มี
ควำมเสี่ ยงมำก กำรเลื อ กปลู ก พื ช ของเกษตรกรในพื้ น ที่ จ ะพิ จ ำรณำจำกต้น ทุ น กำรผลิ ต และ
ผลตอบแทนของพืชแต่ละชนิ ด เป็ นสำคัญ ปั จจุบนั เกษตรกรมี กำรใช้ปุ๋ยเคมีทำงกำรเกษตรเพื่อช่ วย
เพิ่มผลผลิ ตและใช้สำรเคมีเพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยจำกโรคและแมลง รวมถึ งกำรกำจัดวัชพืชต่ำงๆ
ส่ งผลให้ เกิ ดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม เช่ น สภำพดิ นแข็งกระด้ำงจำกกำรใช้ปุ๋ ยเคมี น้ ำปนเปื้ อน
สำรเคมี ทำให้สัตว์น้ ำบำงชนิ ดสู ญหำยไปจำกพื้นที่ เกษตรกรในพื้นที่ ส่วนใหญ่รับรู ้ ถึงผลกระทบที่
เกิ ดขึ้ นแต่ยงั ไม่มีควำมตระหนักถึ งควำมสำคัญของกำรลดปริ มำณกำรใช้ปุ๋ ยเคมีและสำรเคมีซ่ ึ งจะ
ส่ งผลต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมในอนำคต เนื่ องจำกหวังประโยชน์ในระยะสั้นเท่ำนั้น หำกเกษตรกร
ยังคงมีกำรผลิตโดยไม่คำนึ งถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอำจทำให้เกษตรกรต้องประสบปั ญหำกับต้นทุน
กำรเพำะปลูกที่ สูงขึ้ นทุ กปี และทรัพยำกรที่เสื่ อมโทรมลงจนไม่สำมำรถเพำะปลูกพืชได้ผลเช่ นใน
อดีต
ดังนั้นกำรปลูกพืชของเกษตรกรนอกจำกจะต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลตอบแทนของกำรผลิต
พื ชแล้ว สิ่ งที่ ต้องนำมำพิ จำรณำในกำรผลิ ตพื ช ด้วยก็คื อ ทรั พ ยำกรที่ ใช้ในกำรผลิ ตซึ่ งมี จำกัดและ
สำมำรถเสื่ อมโทรมได้หำกไม่มีกำรดู แล กำรวำงแผนกำรผลิ ตจึ งเป็ นหนทำงหนึ่ งในกำรจัดกำรกับ
ทรัพยำกรที่มีอย่ำงจำกัดภำยใต้วตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งกำร ซึ่ งสำมำรถวำงแผนเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โดยคำนึงถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรและควำมต้องกำรของเกษตรกรไปพร้อมๆ กัน
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