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เชิงบวกกบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร และพบวา่ความรู้ความเขา้ใจของ
เกษตรกรมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 

ปัญหาและอุปสรรคคือ  การประชาสัมพันธ์การข้ึนทะเบียนเกษตรกรไม่ทั่วถึง อัตราการ
ช่วยเหลือเป็นเงินจากรัฐบาลนอ้ยเกินไป สถานท่ีติดประกาศรายช่ือผูป้ระสบภยัไม่เหมาะสม  และการ
ส ารวจความเสียหายมีความล่าชา้ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to investigating knowledge and understanding of  
Agricultural  Disaster  in  Khuang Pao  Sub-District,  Chom Thong District, Chiang Mai Province, 
and  to study  problem  and  suggestion  of  farmers who had been effected from The Agricultural 
Disaster.  The samples of this study was 305 farmers whore gistration of farmers with Department 
of Agricultural Extention in production year 2012/2013 – 2013/2014 and victims of the disaster. 
Data were collected by using interview questionnaires. Statistical Technique used were percentage, 
mean, standard deviation, minimum, maximum value, multiple regression analysis, multiple 
regression analysis and chi-square test. 

From research finding, it was found that farmers' knowledge and understanding and practice 
about agricultural disaster was at moderate level. (44.26% and 46.60%) 

From hypothesis testing, it was found that factor of farmers' knowledge, understanding about 
agricultural disaster which were sex, education, experience, social status, planting area size, 
frequency of cropping, type of the disaster.  Factor of farmers' practices about agricultural disaster 
which were experience, farmers registration with the government and related organization. The level 
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of farmers’ knowledge, understanding about agricultural disaster had positive relationship with the 
level of farmers’ practice about agricultural disaster. 

The problem and obstacles of farmers were the public relations registration of farmers with 
the government not thorough. The agricultural support of the goverment to the compensate for the 
damage which was too little of money. The location of post list of victims not suitable and the 
official working delayed. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภยัพิบติัทางธรรมชาติเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติหรือบางคร้ังมนุษยส์ร้างข้ึนท า
ให้เกิดความเสียหายมากบา้งนอ้ยบา้ง แต่อยา่งไรก็ตามภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ังลว้นมีผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์นของมนุษยท์ั้งส้ิน ภยัธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดความเสียหายมีหลายประเภท เช่น พายุ
หมุนเขตร้อน มักก่อให้เกิดอุทกภัยในบริเวณท่ีพายุเคล่ือนผ่านและบริเวณใกล้เคียง แต่ก็มิได้
หมายความว่าในพื้นท่ีท่ีไม่เคยมีพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่านจะไม่มีโอกาสเกิดอุทกภยั ฝนท่ีตก
เน่ืองจากหยอ่มความกดอากาศต ่าในเขตร้อนและมรสุมทางตอนใตข้องทวีปเอเชียและในพื้นท่ีอ่ืนๆก็
เป็นเหตุให้เกิดอุทกภยัไดเ้ช่นเดียวกนั น ้ าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบริเวณเทือกเขาอาจก่อให้เกิด
น ้ าท่วมในท่ีลุ่มท่ีอยูห่่างไกลออกไปได ้การเกิดน ้ าหลากจากภูเขาเน่ืองจากมีฝนตกหนกับริเวณตน้น ้ า
ท าให้เกิดน ้ าท่วมฉบัพลนั จากอดีตท่ีผา่นมา ภยัพิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศคร้ังท่ีเลวร้ายท่ีสุดนั้น 
เกิดข้ึนจากการไหลบ่าของแม่น ้ าในแม่น ้ าเน่ืองจากน ้าลน้ตล่ิง การเกิดน ้ าบ่าจากแม่น ้ าแยงซีในประเทศ
จีน ไดก่้อให้เกิดอุทกภยัหลายคร้ัง แต่ละคร้ังไดค้ร่าชีวิตผูค้นนบัลา้นในช่วงเวลา 15 ปี (ระหวา่ง พ.ศ.
2394-2409) มีผูเ้สียชีวิตเน่ืองจากจมน ้ าในช่วงท่ีเกิดอุทกภยัจ านวนหลายลา้นคน กระทัง่ในปัจจุบนัมี
เพียงไม่ก่ีประเทศในโลกท่ีสามารถป้องกนัภยัจากน ้ าบ่าจากแม่น ้ าได้จริง และโดยเฉล่ียในแต่ละปี 
ยงัคงมีผูเ้สียชีวติเน่ืองจากเหตุดงักล่าวเป็นจ านวนนบัพนัคน (กรมอุตุนิยมวทิยา,2551: ออนไลน์) 

ปี 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภยัคร้ังรุนแรงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ตั้งแต่ตน้ปีจนถึง
ปลายปี และมีพื้นท่ีประสบภยักระจายตวัในทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะพื้นท่ีภาคเหนือและภาค
กลางท่ีเกิดน ้ าท่วมหนกัเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดความเสียหายอยา่งหนกัทั้งทางภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคมและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยงัภาคส่วนอ่ืนอีกเป็นจ านวนมากซ่ึงพายุ
ท่ีส่งผลกระทบท าให้ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยออ้มจากพายุท่ีเคล่ือนตวัมาจาก
ทะเลจีนใตท้ั้งหมด 5 ลูก ไดแ้ก่  พายุโซนร้อนไหหม่า นกเตน ไห่ถาง เนสาด และนาลแกโดยพื้นท่ี
ภาคเหนือเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบหนักสุด(คลงัขอ้มูลสภาพน ้ า, 2555 : ออนไลน์)หากพิจารณา
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รวมกนัทั้งในแง่ขนาดของเศรษฐกิจและจ านวนผูเ้สียชีวิตจากภยัธรรมชาติจะพบวา่ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดในโลกในปีท่ีผ่านมา หลงัพื้นท่ี 65 จาก 77 จงัหวดัของไทยตอ้ง
เผชิญกบัเหตุน ้าท่วมคร้ังเลวร้ายท่ีท าใหมี้ผูเ้สียชีวิตเกือบ 900 ราย และอีกไม่ต ่ากวา่ 13.6 ลา้นคนไดรั้บ
ผล กระทบ รวมถึงพื้นท่ีท าการเกษตรอีกมากกว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรได้รับความเสียหาย 
รองลงมา คือ ประเทศกัมพูชา ปากีสถานเอลซัลวาดอร์ ฟิลิปปินส์ บราซิลและสหรัฐฯ ตามล าดับ
(ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555 : ออนไลน์) 

จากผลการส ารวจความเสียหายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 พบว่า ผลกระทบด้านพืช มีเกษตรกรได้รับความเสียหายทั้ งหมด 1,284,106 รายมีพื้นท่ี
การเกษตรเสียหายทั้งหมด 12.61 ลา้นไร่ แบ่งเป็นขา้ว 9.99 ลา้นไร่ พืชไร่ 1.87 ลา้นไร่ พืชสวนและ
อ่ืนๆ 0.75 ล้านไร่ ในด้านประมง พบว่าเกษตรกรได้รับความเสียหายทั้งหมด 130,262 ราย มีพื้นท่ี
ไดรั้บความเสียหาย 269,088 ไร่ แบ่งเป็นบ่อปลา 215,719 ไร่ บ่อกุง้/ปู/หอย 53,567 ไร่รวมถึงมีกระชงั/
บ่อซีเมนต์เสียหาย 288,819 ตร.ม. ส่วนในดา้นปศุสัตว ์พบว่ามีเกษตรกรไดรั้บความเสียหายทั้งหมด 
254,670 ราย มีสัตวไ์ดรั้บความเสียหายทั้งหมด 30,317,232 ตวั แบ่งเป็น สัตวปี์ก 29,541,550 ตวั สุกร 
337,723 ตัว แพะ/แกะ 43,505 ตวั โค/กระบือ 394,454 ตวั รวมถึงแปลงหญ้าได้รับความเสียหาย 
17,776 ไร่ (ศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554:
ออนไลน์) 

สถานการณ์ดงักล่าวคาดวา่จะท าใหต้ลาดสินคา้พืชผลการเกษตรประสบกบัปัญหาขาดแคลนซ่ึง
เม่ือปริมาณการผลิตน้อย แต่ความตอ้งการบริโภคสินคา้เกษตรยงัคงมีปริมาณมากอยู่เน่ืองจากเป็น
สินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต ดงันั้นทุกคนตอ้งแยง่กนับริโภคก็จะผลกัดนัให้ราคาเพิ่มสูงข้ึนนัน่เอง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลผลิตขา้วซ่ึงพื้นท่ีเพาะปลูกไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัรุนแรงท่ีสุด จึงจะส่งผล
ใหร้าคาขา้วในปี 2555 ปรับตวัสูงข้ึนอีกทั้งยงัอาจส่งผลต่อการแข่งขนักบัต่างประเทศในเร่ืองของส่วน
แบ่งทางการตลาด 

จากข้อมูลของสมาคมผูส่้งออกข้าวไทย พบว่า ราคาข้าวขาว 5% ของประเทศอินเดียและ
ปากีสถานราคาตนัละ 13,200 บาท ประเทศเวียดนามราคาตนัละ 16,200 บาทและสหรัฐอเมริการาคา
ตนัละประมาณ 18,150 บาทเทียบกบัราคาขา้วไทยท่ีขายสูงสุดถึงตนัละ 18,600 บาท (ท่ีมา:สมาคมผู ้
ส่งออกขา้วไทย)อาจท าให้ประเทศคู่คา้หันไปซ้ือขา้วจากประเทศอ่ืนเพิ่มสูงข้ึนยิ่งไปกว่านั้นความ
เสียหายจากน ้ าท่วมอาจส่งผลให้มีการผลิตข้าวลดลงจาก 25 ล้านตนัเหลือเพียง 19 ล้านตนั (ท่ีมา: 
World Bank, 2554) ซ่ึงลดลงถึง 24% จากเดิมท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ท าให้อาจมีปริมาณผลผลิตขา้วในมือ
เกษตรกรนอ้ยและคุณภาพต ่ากวา่ท่ีทางรัฐบาลตั้งเป้าหมายในการรับจ าน า 
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ดา้นการประมงคาดว่าในระยะสั้นจะส่งผลให้ตลาดสินคา้ประมงประสบกบัปัญหาขาดแคลน
เน่ืองจากการระบายน ้ าจืดลงสู่ชายฝ่ังทะเล และชายฝ่ังแม่น ้ าใน 4 จุด คือแม่น ้ าท่าจีน แม่น ้ าเจา้พระยา 
ปากแม่น ้ าบางปะกงและแม่น ้ าแม่กลองนั้นส่วนใหญ่เป็นน ้ าท่ีสกปรก โดยเป็นการเพิ่มปริมาณน ้ าจืด
ท าให้บริเวณซ่ึงตอ้งใชน้ ้ ากร่อยในการท าประมงเสียสมดุลส่งผลให้สัตวน์ ้ าท่ีเล้ียงในบริเวณดงักล่าว
ตาย และเกษตรกรไม่สามารถท าการประมงได้ซ่ึงจะส่งผลให้ราคาของสัตวน์ ้ าในตลาดสูงข้ึนใน
ช่วงเวลาหน่ึงแต่ในระยะยาวนั้นคาดวา่ไม่น่าจะมีผลกระทบมากนกัเน่ืองจากการปรับสมดุลของระบบ
น ้ าตามธรรมชาติส่วนในดา้นปศุสัตวค์าดวา่จะท าให้ประสบกบัปัญหาขาดแคลนและราคาของสินคา้
ประเภทเน้ือสัตวแ์ละผลผลิตจากสัตวเ์พิ่มสูงข้ึนเช่นเดียวกบัดา้นอ่ืนๆ 

จากสถานการณ์ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบท่ีจะตามมาจากเหตุการณ์ภยั
พิบัติน ้ าท่วมซ่ึงจะส่งผลกระทบทั้ งในทางตรงและทางอ้อมกับเกษตรกรในด้านต่างๆด้วยเหตุน้ี
เกษตรกรจึงตอ้งวางแผนก่อนการท าการเกษตรอย่างรัดกุมมากยิ่งข้ึนตั้งแต่การกูย้ืมเงิน การคดัเลือก
พนัธ์ุพืช/สัตว ์ตลอดจนการก าหนดราคา และการตลาดซ่ึงแมรั้ฐบาลจะได้ทุ่มงบประมาณจ านวน
มหาศาลในการช่วยฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาน ้าท่วมในดา้นต่างๆของทุกภาคส่วนเพื่อรักษาฐานการ
ผลิตและสร้างความมัน่ใจให้กบันักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ตามซ่ึงในการช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูทุกอย่างก็ตอ้งใช้เวลาอีกระยะหน่ึงกว่าจะกลบัคืนสภาพเดิมแต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีเช่ือว่าเกษตรกร
ตอ้งการมากท่ีสุด ก็คือการร่วมมือร่วมใจกนัของทุกภาคส่วนในการช่วยกนัป้องกนัและการบริหาร
จดัการน ้ าอยา่งถูกตอ้งและตรงจุดเพื่อไม่ตอ้งมาเสียงบประมาณและเสียเวลาในการฟ้ืนฟูอยา่งเช่นใน
ปัจจุบนั(สุรชยั,2555) 

จากขอ้มูลสถิติภยัธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทยภยัทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดคือ
อุทกภยัและวาตภยัซ่ึงมกัจะพบในจงัหวดัน่านจงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัเชียงใหม่จนก่อใหเ้กิดความ
เสียหายในดา้นต่างๆเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพยสิ์นบา้นเรือนหรือท่ีอยู่อาศยัพื้นท่ีเกษตร
ฯลฯ(พวงเพชร์และคณะ, 2535)  

ดา้นปัญหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทยนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจงัหวดั
เชียงใหม่เม่ือปีพ.ศ. 2548 ท่ีเกิดสภาวะอุทกภยัท่ีรุนแรงท่ีสุดของตวัเมืองเชียงใหม่มีน ้ าท่วมตวัเมือง
เชียงใหม่ถึง 4 คร้ังเน่ืองจากมีฝนตกหนกัเป็นประวติัการณ์บริเวณบนภูเขาเหนือตวัเมืองเชียงใหม่และ
ยงัมีบริเวณพื้นท่ีน ้ าท่วมครอบคลุมไปถึงพื้นท่ีอ าเภอสารภีอ าเภอแม่ริมอ าเภอแม่แตงอ าเภอพร้าว
อ าเภอเชียงดาวอ าเภอฝางและอ าเภอไชยปราการซ่ึงสร้างความเสียหายอยา่งหนกัแก่เขตตวัเมืองและ
อ าเภอรอบนอกโดยเฉพาะยา่นธุรกิจส าคญัริมฝ่ังแม่น ้าปิงและบริเวณไนทบ์าซาร์(ธเนศวร์, 2549) 
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จงัหวดัท่ีเกิดน ้ าท่วมปี 2554 ทั้งหมดในภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่มีพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
ทั้งส้ิน 16 อ าเภอ รวมทั้งเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พื้นท่ีเกษตรไดรั้บความเสียหาย 22,237 ไร่ ปศุสัตว ์
1,286 ตวั ประมงเสียหาย 95 บ่อ บา้นเรือนเสียหาย 1,557 หลงั ถนนเสียหาย 59สาย สะพาน 21 แห่ง 
เหมืองฝาย 103 แห่ง มูลค่าความเสียหายประมาณ 11,357,333 บาทนายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยัท่ี 10 เปิดเผยว่า โรงพยาบาลไดรั้บผลกระทบ
จากเหตุการณ์น ้ าท่วมซ่ึงระดบัน ้ าไดไ้หลเขา้ท่วมชั้นล่างของอาคารผูป่้วยระดบัน ้ าสูงกว่า 1 เมตร ท า
ให้ตอ้งใช้รถหกลอ้ขนาดใหญ่ส่งต่อผูป่้วยจ านวน 5 ราย ไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลนครพิงค์วนัท่ี30 
กนัยายน พ.ศ. 2554 เกิดเหตุน ้ าลน้เข่ือนแม่กวงเขา้ท่วมอ าเภอสันทราย ราษฎรไดรั้บผลกระทบกว่า 
1,000 ครัวเรือน วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 น ้ าไดเ้ขา้ท่วมเขตตวัเมืองเชียงใหม่ ท าให้โรงแรมกว่า 10 
แห่งไดรั้บผลกระทบ โดยนกัท่องเท่ียวบา้งขอยา้ยโรงแรม และบา้งท่ีจองพกัล่วงหน้าไดข้อเล่ือนเขา้
พกั ดา้นบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ประเมินมูลค่าความเสียหาย
จากอุทกภยัคร้ังน้ีไวท่ี้ 7-8 พนัลา้นบาท สราวุฒิ แซ่เต๋ียว นายกสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 
ระบุวา่ รายไดจ้ากการท่องเท่ียวและคา้ขายในจงัหวดัเชียงใหม่สูญแลว้กว่า 1,000 ลา้นบาท แต่ยงัคาด
วา่จ านวนนกัท่องเท่ียวจะเพิ่มข้ึน 20% จากปีท่ีแลว้ เพราะจงัหวดัจะจดักิจกรรมหลายอยา่งในช่วงฤดู
ท่องเท่ียว(Nitisartruadrew,2554: ออนไลน์ ) 

จงัหวดัเชียงใหม่ประสบอุทกภยัแทบทุกปี จากขอ้มูลสถานการณ์อุทกภยัจงัหวดัเชียงใหม่ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2548-2552) พบวา่ ปี พ.ศ. 2548 มีจ  านวนพื้นท่ีท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากอุทกภยัมากท่ีสุด
ในรอบ 5 ปี มีจ  านวนทั้ งส้ิน 21 อ าเภอ 2 ก่ิงอ าเภอ, 302ต าบล และ 1,557 หมู่บ้าน (ยงัไม่มีข้อมูล
จ านวนผูป้ระสบความเดือดร้อนรายครัวเรือน และรายคน) จากขอ้มูลดงักล่าว พบว่า ในปี พ.ศ. 2552 
มีราษฎรไดรั้บความเดือดร้อนจากอุทกภยัมากท่ีสุดถึงจ านวน 65,865 ครัวเรือน 226,448 คน(ไม่รวมปี 
พ.ศ.2548)(ตารางท่ี 1.1) และ(ตารางท่ี1.2) 
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ตารางท่ี1.1 แสดงพื้นท่ี/จ  านวนราษฎรท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากอุทกภยัจงัหวดัเชียงใหม่ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2548 - 2552) 

พ.ศ. อ ำเภอ/กิง่อ ำเภอ
(แห่ง) 

ต ำบล
(แห่ง) 

หมู่บ้ำน(แห่ง) รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อน 

ครัวเรือน คน 
2548 21 อ าเภอ 2 ก่ิงอ าเภอ 302 1,557 0 0 
2549 22 อ าเภอ 2 ก่ิงอ าเภอ 223 754 33,161 122,642 
2550 23 95 514 26,651 89,411 
2551 21 160 813 49,199 173,811 
2552 20 80 567 65,865 116,448 

ท่ีมา : ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ตารางท่ี 1.2 แสดงการให้ความช่วยเหลือ ผูป้ระสบอุทกภยัจงัหวดัเชียงใหม่ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2548 - 
2552) 

พ.ศ. ด้ำน
กำรเกษตร
(บำท) 

ส่ิงสำธำรณ 
ประโยชน์  
(บำท) 

ทีอ่ยู่อำศัย
(บำท) 

ปศุสัตว์ 
(บำท) 

ประมง 
(บำท) 

กำรช่วยเหลือ
ด้ำนอืน่ๆ 
(บำท) 

2548 11,298,489.50 3207,590,270 0 1,706,317.50 2,599,187.50 25,243.764 
2549 10,489,034.75 0 4,073,350 157,572.50 571,900 - 
2550 735,372 2,673,600 0 0 0 0 
2551 5,525,505.75 38,460,928 0 0 137,186 750,000 
2552 4,412,327 21,197,413 400,000 978,560 - 8,128,262.50 

ท่ีมา : ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือดา้นส่ิงสาธารณประโยชน์มากท่ีสุด จ านวน 207,590,270 บาท 
รองลงมา คือ การช่วยเหลือดา้นอ่ืนๆ จ านวน 25,243,764 บาท , ดา้นการเกษตร จ านวน 11,298,489.50 
บาท , ด้านการประมง จ านวน 2 ,599,187.50 บาท และด้านปศุสัตว์ จ  านวน 1 ,706,317.50 บาท 
ตามล าดบั(ตารางท่ี1.3) 
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ตารางท่ี 1.3 แสดงความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัจงัหวดัเชียงใหม่ 
(แยกเป็นรายอ าเภอ) คร้ังท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 ถึงตุลาคม 2554 (ขอ้มูล
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภยัของอ าเภอ) 

ท่ี พื้นท่ีประสบภยั ราษฎรเดือดร้อน ความเสียหาย มูลค่าความ
เสียหาย อ าเภอ ต าบล  

ครัวเรือน 
คน   พื้นท่ีเกษตร

(ไร่) 
 ปศุสัตว์
(ตวั) 

ประมง 

1 สัน
ก าแพง 

10 30,451 74,133 - - - - 

2 ดอย
สะเก็ด 

14 6,525 21,838 15,620 - 5 650,000 

3 สันทราย 12 12,617 53,445 30,661 3,000 1,639 118,865,701 
4 พร้าว 10 4,615 18,460 19,134 - - - 
5 แม่แตง 13 13,909 41,678 19,529 150 40 1,659,304 
6 อมก๋อย 6 17,967 57,789 2,549 - - - 
7 แม่ริม 10 3,664 12,754 3,932 - 23 1,500,000 
8 แม่ออน 6 8,051 21,763 4,100 - 80 10,360,500 
9 สันป่าตอง 10 17,119 6,582 4,045 - 1,510 3,227,000 
10 สารภี 11 4,734 15,872 1,964 - 22 3,636,000 
11 หางดง 10 5,128 13,221 3,420 2,942 74 9,461,333 
12 สะเมิง 5 17,184 33,204 1,499 30 10 3,610,000 
13 เวยีงแหง 3 1,629 10,770 - - - - 
14 แม่อาย 7 3,969 11,893 12,012 60 10 - 
15 เชียงดาว 8 14,227 46,174 11,006 520 99 19,058,873 
16 จอมทอง 7 18,768 50,821 2,290 300 5 2,430,000 

ท่ีมา : ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงใหม่(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2554) 

หมายเหตุ: พื้นท่ีประสบภยั ราษฎรเดือดร้อน และมูลค่าความเสียหาย เป็นขอ้มูลท่ีรวมความ
เสียหายดา้นอ่ืนๆ เช่น บา้นเรือนเสียหาย ถนน สะพาน เหมือง ฝาย พนงั ตล่ิง ช ารุด ฯลฯ 
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ซ่ึงจะเห็นไดว้า่อ าเภอจอมทองเป็นอ าเภอท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัมากท่ีสุดอ าเภอหน่ึงใน 
25 อ าเภอของจงัหวดัเชียงใหม่ 

ส าหรับภยัพิบติัในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ในแต่ละปีตอ้งประสบกบั
ปัญหาภยัพิบติัต่างๆ ทั้งภยัแล้ง  อุทกภยั วาตภยั โรคและแมลงศตัรูพืชระบาด ซ่ึงกระทบและสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านการเกษตรในพื้นท่ี  
เกษตรกรตอ้งเผชิญกบัปัญหาภยัพิบติัอยูต่ลอดทั้งปี  ในฤดูแลง้ประสบปัญหาภยัแลง้ น ้าไม่เพียงพอต่อ
การเกษตร ผลผลิตล าไยไม่ไดต้ามเป้าหมาย  ขา้วนาปรัง ขา้วโพดและผกัต่างๆ ขาดแคลนน ้ า บางจุด
เกิดอคัคีภยั อนัเน่ืองมาจากความแห้งแลง้จดั ท าให้ไฟไหมส้วนล าไย เกิดความสูญเสียแก่เกษตรกร 
ผลกระทบจากวาตภยั ท าให้ขา้วโพด  ล าไย หกัโค่น เสียหาย ก่อนท่ีจะไดรั้บผลผลิต  ในฤดูฝนประสบ
กับปัญหาอุทกภัย  น ้ าท่วมขังในสวนล าไยเป็นเวลานานหลายวนั  นาข้าวได้รับความเสียหาย  
เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาในกระชงัเดือดร้อนอนัเน่ืองมาจากระดบัน ้ าในแม่น ้าปิงข้ึนอยา่งรวดเร็วท าให้ปลา
ตาย และในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูกขา้วทั้งนาปีและนาปรังตอ้งเผชิญกบัโรค แมลงศตัรูพืชระบาด เช่น 
เพล้ียกระโดด เพล้ียแป้ง หนอนกอ หอยเชอร่ี เป็นตน้องคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วงเปา ตอ้งสูญเสีย
งบประมาณจ านวนมากในแต่ละปี เพื่อชดเชย เยยีวยา  ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภยัพิบติัต่างๆน้ี  

จากการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติั มกัมีปัญหาดา้นต่างๆเกิดข้ึน 
ซ่ึงปัญหาต่างๆท่ีพบ ไดแ้ก่ ปัญหาการร้องเรียนว่าไม่ไดรั้บความช่วยเหลือท่ีเป็นธรรม  ปัญหาความ
ล่าช้าในการแจง้ขอรับความช่วยเหลือ ปัญหาจากการประกอบอาชีพการเกษตรในและนอกเขตพื้นท่ี
ต าบล  ปัญหารายช่ือตกหล่น ปัญหาการแอบอา้งสวมสิทธ์ิขอรับความช่วยเหลือจากการเช่าพื้นท่ีท ากิน 
ปัญหาจากการแจง้ขอ้มูลเท็จหรือแจง้ขอ้มูลความเสียหายเกินกว่าความเป็นจริงและปัญหาจากการ
ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรท าใหถู้กตดัสิทธ์ิการไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัทางการเกษตรของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง  จงัหวดัเชียงใหม่ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความรู้
ความเขา้ใจของเกษตรกรต่อภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อน าผลท่ีไดรั้บไปปรับปรุงแกไ้ข การด าเนินงานในคร้ังต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีพระราชทานแก่
คณะกรรมการจดังานสุรสีห์ร าลึก เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม  พ.ศ. 2522 ความตอนหน่ึงว่า  “การบรรเทา
ความเดือดร้อนนั้นมีความส าคญัมาก แม้จะเป็นเพียงบรรเทามิใช่ขจดัโดยส้ินเชิง แต่ส าคญัมากท่ี
ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ ย่อมมีความรู้สึกมีก าลงัใจในการสู้ชีวิตถา้หากได้รับการช่วยเหลือด้วยไมตรี 
จากผูอ่ื้นท่ีไม่ประสบภยั” (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2550: 106) 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1) เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร  
ในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2) เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรเม่ือไดรั้บภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบล
ข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ผลการวิจัยและข้อสรุปจากการวิจัย สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภัยพิบัติทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอ
จอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ และเสนอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเพื่อหา
แนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรในโอกาสต่อไป 

สมมุติฐำน 

ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคมและ ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนกับตวัของ
เกษตรกรมีความสัมพนัธ์กับความรู้ความเข้าใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกับภยัพิบติัทาง
การเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขอบเขตกำรวจัิย 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบั
ภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่โดยแบ่งขอบเขตการวิจยั
ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1)  ขอบเขตด้านประชากรท่ีศึกษาคือเกษตรกรท่ีท าการเกษตรในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วงเปา ท่ีเคยประสบภยัพิบติัทางการเกษตรในช่วงฤดูการผลิต 
2554/2555-2555/2556 มีจ านวนรวมทั้งส้ิน1,290ราย ตามท่ีเคยแจง้ความเสียหายและ
ขอรับความช่วยเหลือจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

2)  ขอบเขตดา้นเน้ือหาประกอบดว้ยตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)มีทั้งหมด 16 ปัจจยัซ่ึงประกอบดว้ย 

2.1) ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
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- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- ระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
- สถานภาพในสังคม  
- ขนาดพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร 
- ชนิด/ประเภทของพืชหรือสัตวท่ี์ประกอบอาชีพการเกษตร 
- รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี 

2.2)  ภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเกษตรกร 

- ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ     
- พืชหรือสัตวท่ี์ไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั   
- จ านวนคร้ังท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัในแต่ละปี  
- (พ.ศ.2554-พ.ศ.2556)     
- การแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง           
- การแจง้ข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืช/ขอ้มูลการเพาะปลูกพืชในฤดูกาลนั้น   
- การปฏิบติั เม่ือประสบภยัพิบติัทางการเกษตร      
- ปัจจยัท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ 
- หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable)คือความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกร
เก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติ 
ของเกษตรกรเกีย่วกบัภัยพบิัติ 
ทำงกำรเกษตรในต ำบลข่วงเปำ 

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตำม 
(Independent Variables)    (Dependent Variables) 

 1. ลกัษณะพืน้ฐำนส่วนบุคคล  
1.1 เพศ       
1.2  อาย ุ       
1.3  ระดบัการศึกษา      
1.4  ระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรม     
1.5  สถานภาพในสังคม 
1.6  ขนาดพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร   
1.7 ชนิด/ประเภทของพืชหรือสัตว ์  
1.8  รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี 

 2. ภัยพบิัติทีเ่กดิขึน้กบัตัวเกษตรกร 
2.1 ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ     
2.2 พืชหรือสัตวท่ี์ไดรั้บผลกระทบจาก 

ภยัพิบติั   
2.3 จ านวนคร้ังท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ 

จากภยัพิบติัในแต่ละปี (พ.ศ.2554-พ.ศ.2556)     
2.4 การแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบั 

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง           
2.5 การแจง้ข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืช/ขอ้มูล 

การเพาะปลูกพืชในฤดูกาลนั้น   
2.6 การปฏิบติั เม่ือประสบภยัพิบติัทาง 

การเกษตร      
2.7 ปัจจยัท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ 
2.8 หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 

เกษตรกร     
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1.3 นิยำมศัพท์ 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจหมายถึงความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในต าบลข่วงเปา เก่ียวกบัภยั
พิบติัทางการเกษตร ซ่ึงไดแ้ก่ เกษตรกร ภยัพิบติัทางการเกษตร ผูป้ระสบภยัพิบติั 

เกษตรกรหมายถึง ผูท้  าการเกษตร ปลูกพืช เล้ียงสัตว์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเกษตรกบักรม
ส่งเสริมการเกษตร ในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวดั
เชียงใหม่ รวมทั้งผูท่ี้มีภูมิล าเนาในพื้นท่ีอ่ืน แต่ท าการเกษตรในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภัยพิบัติทำงกำรเกษตรหมายถึงภยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วง
เปา เช่น วาตภยั หรือลมพายุ  อุทกภยัหรือน ้ าท่วม ภยัแลง้ ไฟไหม ้โรคและแมลงศตัรูพืช อนัมีผลท า
ใหพ้ืชผลทางการเกษตร พืช และสัตว ์ไดรั้บความเสียหาย ถูกท าลาย หรือ ชะงกัการเจริญเติบโต   

ผู้ประสบภัยพิบัติหมายถึง เกษตรกรผูท้  าการเกษตรในเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหาร ส่วนต าบล
ข่วงเปา ท่ีไดรั้บผลกระทบ หรือไดรั้บความเดือดร้อน หรือไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติั อนัมีผลท า
ใหพ้ืชผลทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย ถูกท าลาย หรือ ชะงกัการเจริญเติบโต 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรต่อการช่วยเหลือ
ผู ้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรในต าบลข่วงเปาอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ผู ้วิจ ัยได้
ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารต ารา บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั 
2.3 แนวคิดเร่ืองภยัพิบติั 
2.4 หลกัเกณฑแ์ละระเบียบวธีิการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัทางการเกษตร 
2.5 ภยัพิบติัทางการเกษตรต าบลข่วงเปา 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความรู้ความเข้าใจ 

ความรู้หมายถึงขอ้เท็จจริงกฎเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆท่ีมนุษยไ์ดรั้บและเก็บรวบรวมสะสม
ไว(้Good. 1973: 325) 

ค าจ ากดัความของค าวา่ “ความรู้” เป็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริงกฎเกณฑ์และโครงสร้างท่ี
เกิดข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้หรือเป็นความรู้ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีส่ิงของหรือบุคคลท่ีได้จากการสังเกต
ประสบการณ์หรือจากรายงานการรับขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีตอ้งชัดเจนและตอ้งอาศยัเวลา(The Lexicon 
Webster Dictionary. 1977: 531) 

ประภาเพญ็  (2520: 16)กล่าววา่ความรู้หมายถึงพฤติกรรมเบ้ืองตน้ซ่ึงผูเ้รียนเพียงแต่จ าไดอ้าจจะ
จ าได้โดยการนึกไดห้รือโดยการมองเห็นไดย้ินก็จ  าได้ความรู้ในขั้นน้ีได้แก่ความรู้เก่ียวกบัค าจ ากดั
ความความหมายข้อเท็จจริงทฤษฎีกฎโครงสร้างวิธีการแก้ไขปัญหามาตรฐานเหล่าน้ีเป็นต้นจะ
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เห็นได้ว่าการจ าได้หรือระลึกได้น้ีไม่ได้ใช้กระบวนการด้านความคิดท่ีซับซ้อนหรือไม่ได้ใช้
ความสามารถของสมองมากนกัซ่ึงเป็นการแสดงระดบัของพฤติกรรมขั้นตน้เท่านั้นส่วนความเขา้ใจ
หมายถึงเม่ือบุคคลไดมี้ประสบการณ์กบัข่าวสารหน่ึงๆอาจจะโดยการฟังการอ่านการเขียนเป็นท่ีคาด
วา่บุคคลนั้นจะท าความเขา้ใจกบัข่าวสารนั้นความเขา้ใจน้ีเองอาจจะแสดงออกในรูปของทกัษะหรือ
ความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1)  การแปล (Translation) หมายความว่าความสามารถเขียนบรรยายเก่ียวกบัข่าวสารนั้นๆ
โดยใช้ค  าพูดของตนเองซ่ึงออกมาในรูปท่ีแตกต่างจากเดิมหรือออกมาในภาษาอ่ืนแต่
ความหมายยงัเหมือนเดิม 

2)  การให้ความหมาย (Interpretation) หมายถึงการให้ความหมายต่อส่ิงต่างๆซ่ึงออกมาใน
รูปของความคิดเห็นขอ้สรุปตามท่ีบุคคลนั้นเขา้ใจ 

3)  การคาดคะเน (Extrapolation) หมายถึงความสามารถในการตั้งความหมายหรือคาดหวงั
วา่อะไรจะเกิดข้ึนซ่ึงความหมายน้ีจะเกิดข้ึนจากความเขา้ใจสภาพการณ์และแนวโน้มท่ี
อธิบายไวใ้นข่าวสารนั้นๆ 

บุญธรรม (2535:7) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้ว่า หมายถึง การระลึกถึงเร่ืองราวต่างๆท่ีเคยมี
ประสบการณ์มาแล้วและรวมถึงการจ าเน้ือเร่ืองต่างๆทั้งท่ีปรากฏอยู่ในแต่ละเน้ือหาวิชาและวิชาท่ี
เก่ียวพนักบัเน้ือหาวชิานั้นดว้ย 

อุทุมพร (2533: 83-85) ความรู้หมายถึงพฤติกรรมและสภาพการณ์ต่างๆซ่ึงเน้นการจ าไม่วา่จะ
เป็นการระลึกถึงหรือการระลึกไดก้็ตามเป็นสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้โดยเร่ิมตน้
จากการรวบรวมสาระต่างๆเหล่านั้นจนกระทัง่พฒันาไปสู่ขั้นท่ีมีความซับซ้อนยิ่งข้ึนไปส่วนความ
เขา้ใจหมายถึงขั้นตอนส าคญัของการส่ือความหมายโดยอาศยัความสามารถทางสมองและทศันะซ่ึง
อาจกระท าได้โดยใช้ปากเปล่าข้อเขียนภาษาหรือสัญลักษณ์ต่างๆโดยท าความเข้าใจด้วยการแปล
ตีความและการสรุปอา้งอิง 

เกษม (2554: 39-40) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง การรวบรวมความคิดของมนุษย์ จดัให้เป็น
หมวดหมู่และประมวลสาระท่ีสอดคลอ้งกนั โดยน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

The Modern American Dictionary ให้ค  าจ  ากัดความของความ รู้ท่ีแตกต่างกัน  3ลักษณะ
(WikstromและNormann, 1994) ดงัน้ี 



 

14 

1)  ความรู้ คือ ความคุน้เคยกบัขอ้เท็จจริง(Fact) ความจริง (Truths) หรือหลกัการโดยทัว่ไป 
(principles) 

2)  ความรู้ คือ รู้ (Known) หรืออาจจะรู้ (May be known) 

3)  ความรู้ คือ จิตส านึก ความสนใจ (Awareness) 

กีรติ (2525: 1-3) ให้ความหมายของความรู้ไวว้่าความรู้หมายถึงความรู้ทางตาเพียงอย่างเดียว
ความเขา้ใจหมายถึงความรู้ซ่ึงสามารถเขา้ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาการต่างๆ 

ไพศาล (2525: 96) กล่าวว่าความรู้หมายถึงบรรดาขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียดของเร่ืองราวอนั
เป็นประสบการณ์ของบุคคลซ่ึงสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกนัมาส่วนความเขา้ใจนั้นคือความสามารถ
ในการน าความรู้ความจ าไปดดัแปลงปรับปรุงเพื่อใหส้ามารถจบัใจความอธิบายหรือเปรียบเทียบยน่ยอ่
เร่ืองราวความคิดขอ้เทจ็จริงต่างๆได ้

ความเขา้ใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวต่างๆไดท้ั้ง
ภาษา รหสั สัญลกัษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็น การแปลความ การตีความ การขยายความ 
ซ่ึงจกัรกริช(2542: 8-9) ไดแ้ยกความเขา้ใจออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1)  การแปรความ คือ ความสามารถในการจบัใจความให้ถูกตอ้งกบัส่ิงท่ีส่ือความหมายหรือ
ความสามารถในการถ่ายเทความหมายจากภาษาหน่ึงหรือจากการส่ือสารรูปแบบหน่ึง  

2)  การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบายหรือแปลความหมายหลายๆอนัมาเรียบเรียง
โดยท าการจดัระเบียบ สรุปยอดเป็นเน้ือความใหม่โดยยึดเป็นเน้ือความเดิมเป็นหลกัไม่
ตอ้งอาศยัหลกัเกณฑอ่ื์นใดมาใช ้

3)  การขยายความ คือความสามารถท่ีขยายเน้ือหาข้อมูลท่ีรับรู้มาให้มากข้ึน หรือเป็น
ความสามารถในการท านาย หรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าไดอ้ยา่งดีโดยอาศยัขอ้มูล
อา้งอิงหรือแนวโนม้ท่ีเกินเลยจากขอ้มูล 

ความเขา้ใจหมายถึงความเช่ือหรือความนึกคิดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นไปไดใ้นทางดีและทางไม่
ดีความรู้ความเขา้ใจน้ีเป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดจากกลุ่มสังคมมาสู่ตวับุคคลเช่นถา้มีผูส้อนใหบุ้คคลเขา้ใจและ
รู้ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างไรผูน้ั้นก็อาจจะเกิดทศันคติต่อการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยได้(อรดิน. 2542: 15;อา้งอิงจาก Rosenberg and Hovland. 1960. Cognitive, Affective 
and Behavioral Components of Attitudes. P.11) 
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ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการจ าและเขา้ใจรายละเอียดของขอ้มูลต่างๆท่ี
บุคคลได้สะสมไวแ้ละถ่ายทอดต่อๆกันมาตลอดจนสามารถท่ีจะส่ือความความหมาย แปลความ 
ตีความ ขยายความหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆหลงัจากท่ีไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัเร่ือง
นั้นๆแลว้(ศุภกนิตย,์ 2540)และ เกศินี (2540) 

ระดับของความรู้  

สุภาภรณ์ (2546) Bloom และคณะ ท าการศึกษาและจ าแนกพฤติกรรมด้านความรู้ออกเป็น 6 
ระดบั โดยเรียงตามล าดบัชั้นความสามารถจากต ่าไปสูง ดงัน้ี 

1)  ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจ า หรือรู้สึกได้แต่ไม่ใช่การใช้ความเข้าใจไป
ตีความหมายในเร่ืองนั้นๆ แบ่งออกเป็นความรู้เก่ียวกับเน้ือเร่ืองซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง วิธี
ด าเนินงาน แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และหลกัการ 

2)  ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวต่างๆไดท้ั้งดา้นภาษา 
รหัส สัญลกัษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็นการแปลความ การตีความ การขยาย
ความ 

3)  การน าไปใช ้หมายถึง ความสามารถน าเอาส่ิงท่ีไดป้ระสบมา เช่น แนวคิด ทฤษฎีต่างๆไป
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ หรือน าไปใชแ้กปั้ญหาตามสถานการณ์ต่างๆได ้

4)  การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวออกเป็นส่วนประกอบยอ่ย
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบส่วนย่อย และหลกัการหรือทฤษฎี เพื่อให้
เขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ 

5)  การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการน าเอาเร่ืองราวหรือส่วนประกอบย่อยมา
เป็นเร่ืองราวเดียวกนั โดยมีการดดัแปลง ริเร่ิม สร้างสรรค ์ปรับปรุงของเก่าใหมี้คุณค่าข้ึน 

6)  การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาตดัสินคุณค่าของความคิดอยา่งมี
หลักเกณฑ์ เป็นการตดัสินใจว่าอะไรดีไม่ดีอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์เช่ือถือได้โดยอาศยั
ขอ้เทจ็จริงภายในและภายนอก 

มนตรี (2537)กล่าววา่ ความรู้มีอยูม่ากมายรอบๆตวัเรา และสามารถจดัแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั  
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ระดบัแรก ความรู้กบัส่ิงรอบตวัเรา ซ่ึงสามารถรับรู้ไดโ้ดยประสาทสัมผสั มองเห็น ไดย้ิน ดม
กล่ิน และล้ิมรสได ้เช่น ความร้อน–เยน็ ความสวา่ง–ความมืด เสียงดงั–เบา กล่ินหอม–เหม็น และรส
เคม็ –หวาน เป็นตน้ ความรู้ระดบัตน้น้ีอาจเรียกวา่ความรู้สึก 

ระดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นภาษา ซ่ึงจะท าให้อ่านและเขียนหนงัสือไดฟั้งเขา้ใจ ฟังวทิยแุละดู
ทีวรู้ีเร่ือง ตลอดจนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดส้ะสมและตกทอดกนัมา 

ระดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นวิชาการ ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาเล่าเรียน ท าให้คิดเลขเป็น ค านวณ
ดอกเบ้ียได้ ออกแบบอาคารได้ เขียนบทละครได้ ใช้คอมพิวเตอร์เป็น รู้กฎหมายบ้านเมือง รู้จัก
กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมีและชีววิทยา วินิจฉัยโรคและรู้วิธีรักษาโรค เป็นต้น ความรู้
วชิาการเหล่าน้ี มกัจะตอ้งเรียนรู้จากครู อาจารย ์เอกสาร ต าราทางวชิาการหรือผูท่ี้รู้เร่ืองนั้นมาก่อน 

ระดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ ความรู้ใหม่ เป็นความรู้ท่ีไม่เคยมีอยูก่่อน ไดม้าโดยการคน้ควา้วิจยั การคิดคน้
กระบวนการใหม่ และควรจะหาแนวทางในการน าความรู้ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์เพื่อใหเ้กิดการพฒันา 

การวดัความรู้ 

ไพศาล (2526:96-104) การวดัความรู้เป็นการวดัความสามารถในการระลึกเร่ืองราวขอ้เท็จจริง
หรือประสบการณ์ต่างๆหรือเป็นการวดัการระลึกประสบการณ์เดิมท่ีบุคคลได้รับค าสอน การบอก
กล่าว การฝึกฝนของผูส้อน รวมทั้งจากต าราจากส่ิงแวดล้อมต่างๆด้วยค าถาม การวดัความรู้แบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิด คือ 

1)  ถามความรู้ในเน้ือเร่ือง เป็นการถามรายละเอียดของเน้ือหา ขอ้เท็จจริงต่างๆของเร่ืองราว
ทั้ งหลาย ประกอบด้วยค าถามประเภทต่างๆ เช่น ศัพท์ นิยม กฎ ความจริง หรือ
รายละเอียดของเน้ือหาต่างๆ 

2)  ถามความรู้ในวิธีการด าเนินการ เป็นการถามวิธีการปฏิบติัต่างๆตามแบบแผนประเพณี
ขั้นตอนของการปฏิบติังานทั้งหลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ล าดบัขั้นแนวโน้มการ
จดัการประเภทและหลกัเกณฑต่์างๆ 

3)  ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจ าขอ้สรุปหรือหลกัการของเร่ือง
ท่ีเกิดข้ึนจากการผสมผสานหาลกัษณะร่วมเพื่อรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลกั หรือ
หวัใจของเน้ือหานั้น 
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จ านง (2535: 24-29) กล่าวถึงการวดัความรู้ว่าส่วนมากนิยมใช้แบบทดสอบซ่ึงแบบทดสอบท่ี
เป็นเคร่ืองมือประเภทขอ้เขียนท่ีนิยมใชก้นัทัว่ๆไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

1)  แบบอตันัย หรือแบบความเรียง โดยให้เขียนตอบเป็นขอ้ความสั้ นๆไม่เกิน1-2 บรรทดั
หรือเป็นขอ้ๆ ตามความเหมาะสม 

2)  แบบปรนยั แบ่งเป็น 

-  แบบเติมค า หรือเติมขอ้ความให้สมบูรณ์ แบบทดสอบน้ีเป็นการวดัความสามารถ
ในการหาค าหรือขอ้ความมาเติมลงในช่องว่างของประโยคท่ีก าหนดให้ถูกตอ้ง
แม่นย  าโดยไม่มีค  าตอบใดช้ีน ามาก่อน 

- แบบถูกผดิ แบบทดสอบน้ีวดัความสามารถในการพิจารณาขอ้ความท่ีก าหนดใหว้า่
ถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่จากความสามารถท่ีเรียนรู้มาแล้ว โดยจะเป็นการวดั
ความจ าและความคิดในการออกแบบทดสอบควรตอ้งพิจารณาถึงขอ้ความจะตอ้ง
ชดัเจน ถูกหรือผิดเพียงเร่ืองเดียว สั้นกะทดัรัดไดใ้จความ และไม่ควรใชค้  าปฏิเสธ
ซอ้น 

- แบบจบัคู่ แบบทดสอบน้ีเป็นลกัษณะการวางขอ้เท็จจริง เง่ือนไข ค่าตวัเลขหรือ
สัญลกัษณ์ไวส้องดา้นขานกนั เป็นแถวตั้งสองแถว แลว้ให้อ่านดูขอ้เทจ็จริงในแถว
ตั้ งด้านหน่ึงว่ามีความเก่ียวข้องจับคู่ได้พอดีกับข้อเท็จจริงในอีกแถวตั้ งหน่ึง 
โดยทัว่ไปจะก าหนดให้ตวัเลือกในแถวตั้งดา้นหน่ึงนอ้ยกวา่อีกดา้นหน่ึงเพื่อให้ได้
ใชค้วามสามารถในการจบัคู่มากข้ึน 

- แบบเลือกตอบ ข้อสอบแบบน้ีเป็นข้อสอบท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบัน เน่ืองจาก
สามารถวดัไดค้รอบคลุมจุดประสงคแ์ละตรวจให้คะแนนไดแ้น่นอน ลกัษณะของ
ขอ้สอบประกอบดว้ยส่วนขอ้ค าถามและตวัเลือก โดยตวัเลือกจะมีตวัเลือกท่ีเป็นตวั
ถูกและตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง ผูเ้ขียนขอ้สอบตอ้งมีความรู้ในวิชานั้นอยา่งลึกซ้ึงและ
รู้วิธีการเขียนขอ้สอบ โดยมีขอ้ควรพิจารณาคือ ในส่วนขอ้ค าถามตอ้งชดัเจนเพียง
หน่ึงเร่ือง ภาษาท่ีใช้กะทดัรัด เหมาะสมกบัระดบัของผูต้อบ ไม่ใช้ค  าปฏิเสธหรือ
ปฏิเสธซ้อนกันและไม่ควรถามค าถามแบบท่องจ าและในส่วนตวัเลือกควรมี
ค าตอบถูกเพียงค าตอบเดียวท่ีมีความกะทดัรัด  ไม่ช้ีน าหรือแนะค าตอบ มีความ
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เป็นอิสระจากกนั  มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเรียงตามล าดบัตามปริมาณหรือ
ตวัเลขตวัลวง ตอ้งมีความเป็นไปไดแ้ละก าหนดจ านวนตวัเลือกส่ีหรือหา้ตวัเลือก 

เยาวดี(2540:99) กล่าวถึงการวดัความรู้วา่เป็นการวดัความสามารถของบุคคลในการระลึกนึกถึง
เร่ืองราวหรือส่ิงท่ีเคยเรียนมาแล้วซ่ึงค าถามท่ีใช้ในระดับน้ีคือความจ าและศุภกนิตย์ (2540:24) 
กล่าวถึงการวดัความรู้ว่าการวดัความรู้เป็นการวดัระดบัความจ า ความสามารถในความคิด เขา้ใจกบั
ขอ้เท็จจริงท่ีได้รับการศึกษา และประสบการณ์เดิมโดยผ่านการทดสอบคุณภาพแลว้ จะแยกคนท่ีมี
ความรู้กบัไม่มีความรู้ออกจากกนัไดร้ะดบัหน่ึง 

เคร่ืองมือในการวัดความรู้มีหลายชนิดแต่ละชนิดก็จะเหมาะสมกับการว ัดความรู้ตาม
คุณลกัษณะ ซ่ึงแตกต่างกนัออกไปในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัความรู้ท่ีนิยมกนัมากคือ
แบบทดสอบ (Test) (บุญธรรม 2531,21-25) ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงเร้าเพื่อน าไปเร้าผูถู้กสอบให้แสดงอาการ
ตอบสนองออกมาดว้ยพฤติกรรมบางอย่างเช่นการพูดการเขียนท่าทางฯลฯเพื่อให้สามารถสังเกตเห็น
หรือสามารถนบัจ านวนปริมาณไดเ้พื่อน าไปแทนอนัดบัหรือคุณลกัษณะของบุคคลนั้นรูปแบบของ
ขอ้สอบหรือแบบทดสอบมี 3 ลกัษณะดงัน้ี 

1)  ขอ้สอบปากเปล่าเป็นการสอบโดยการใชก้ารตอบโตด้ว้ยวาจาหรือค าพดูระหวา่งผูท้  าการ
สอบกบัผูถู้กสอบโดยตรงหรือบางคร้ังเรียกวา่“การสัมภาษณ์” (Interview)  

2)  ขอ้สอบขอ้เขียนซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 

- แบบความเรียงเป็นแบบท่ีต้องการให้ผูส้อบตอบอธิบายเร่ืองบรรยายเร่ืองราว
ประพนัธ์หรือวพิากษว์จิารณ์เร่ืองราวเก่ียวกบัความรู้นั้น 

- แบบจ ากดัความ เป็นข้อสอบท่ีผูต้อบ พิจารณาเปรียบเทียบตดัสินขอ้ความหรือ
รายละเอียดต่างๆ มี 4 แบบคือแบบถูกผดิแบบเติมค าแบบจบัคู่และแบบเลือกตอบ 

3)  ขอ้สอบภาคปฏิบติัเป็นขอ้สอบท่ีไม่ตอ้งการให้ผูถูู้กสอบตอบสนองออกมาด้วยค าพูด
หรือการเขียนเคร่ืองหมายใดแต่มุ่งใหแ้สดงพฤติกรรมดว้ยการกระท าจริง มกัเป็นขอ้สอบ
ในเน้ือหาวชิาการท่ีตอ้งการใหป้ฏิบติัจริง 

พวงรัตน์ (2538: 26) กล่าวว่าเคร่ืองมือส าหรับวดัความรู้มีหลายชนิดแต่ละชนิดก็เหมาะสมกบั
การวดัความรู้ตามคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความรู้ท่ีนิยมกนั
มากคือแบบทดสอบซ่ึงเป็นชุดของส่ิงเร้าท่ีน าไปกระตุน้ให้บุคคลตอบสนองออกมาชุดของส่ิงเร้าน้ี
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มกัจะอยูใ่นรูปขอ้ความอาจเขียนค าตอบให้แสดงพฤติกรรมให้พูดออกมาทางวาจาก็ไดท้  าให้สามารถ
วดัไดส้ังเกตไดแ้ละน าไปสู่การแปลความหมายได้รูปแบบของการทดสอบมี 3 แบบไดแ้ก่แบบปาก
เปล่าแบบเขียนตอบและแบบขอ้สอบภาคปฏิบติั 

จากค าจ ากัดความท่ีมีผูก้ล่าวไวใ้นเบ้ืองต้นสามารถสรุปได้ว่าความรู้ หมายถึงข้อเท็จจริง 
กฏเกณฑแ์ละรายละเอียดของเร่ืองราวและการกระท าต่างๆท่ีบุคคลไดป้ระสบมาและเก็บสะสมไวเ้ป็น
ความจ าท่ีสามารถถ่ายทอดต่อๆไปไดแ้ละสามารถวดัความรู้โดยการระลึกถึงเร่ืองเหล่านั้นแลว้แสดง
ออกมา และความรู้ความเขา้ใจหมายถึง ความทรงจ าในเร่ืองราว ขอ้เท็จจริง รายละเอียดต่างๆ และ
ความสามารถในการน าความรู้ท่ีเก็บรวบรวมมาใชด้ดัแปลง อธิบาย เปรียบเทียบในเร่ืองนั้นๆไดอ้ยา่ง
มีเหตุผล และความรู้ความเขา้ใจเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและรวมถึงการน าความรู้ความเขา้ใจไปใช้
ในสถานการณ์จริงไดต้ามขั้นตอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั 

2.2 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบัติ 

นรินทร์ชยั (2542) การปฏิบติัคือส่ิงท่ีมนุษยรั์บทราบถึงการปฏิบติัของกิจกรรมต่างๆ เช่นการฝึก
วา่ยน ้าตอ้งเร่ิมจากความพยายามเลียนแบบ แลว้ควบคุมใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีเห็น ท าให้ถูกตอ้งให้มาก
แลว้เช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั จากนั้นก็ฝึกหดัจนปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 

ธรรมรส(2519) กล่าวว่าการปฏิบติัเป็นกิริยาการกระท าหรือพฤติกรรมเก่ียวกบัสมอง อารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิด มีสามเหตุเก่ียวพนัธ์กบัความตอ้งการ ความรู้สึกนึกคิดเป็นผลจากการตอบสนอง
ส่ิงเร้าและเป็นปฏิกิริยาการกระท าตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีสามารถมองเห็นได้และมัลลิกา (2534) 
กล่าวถึงการปฏิบัติว่าเป็นการใช้ความสามารถท่ีแสดงออกทางร่างกายรวมถึงการปฏิบัติหรือ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกและสังเกตได้ในสถานการณ์หน่ึง หรืออาจเป็นพฤติกรรมท่ีล่าช้า คือเป็น
พฤติกรรมท่ีบุคคลไม่ไดป้ฏิบติัในทนัที แต่คาดวา่จะปฏิบติัในโอกาสต่อไป 

2.3 แนวคิดเร่ืองภัยพบิัติ 

ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)หมายถึง ภัยอันตรายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและมี
ผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยูข่องมนุษย ์(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม,2556: ออนไลน์)สามารถ
แบ่งภยัธรรมชาติออกไดเ้ป็น 4 ดา้นดงัน้ี 

2.3.1 ภัยธรรมชาติด้านน า้                                                                                                           
2.3.1.1  อุทกภยั (Flood)หมายถึงอนัตรายจากน ้าท่วม อนัเกิดจากระดบัน ้าในทะเล                                                                          
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มหาสมุทร หรือแม่น ้าสูงมากจนท่วมทน้ลน้ฝ่ังและตล่ิง ไหลท่วมบา้นเรือน ดว้ย
ความรุนแรงของกระแสน ้าท าความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน  

2.3.1.2  ภยัแลง้ (Droughts)หมายถึงสภาวะท่ีมีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหน่ึง   
ซ่ึงตามปกติจะตอ้งมีฝนโดยข้ึนอยูก่บัสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้นๆหรือสภาวะ
ท่ีระดบัน ้า และใตดิ้นลดลง หรือน ้ าในแม่น ้าล าคลองลดนอ้ยลงท าให้เกิดสภาวะ
ขาดแคลนน ้าของพืช ณ ช่วงเวลาต่างๆ 

2.3.2 ภัยธรรมชาติด้านลม 

วาตภัย (Storms)หมายถึงภัยท่ีเกิดข้ึนจากพายุลมแรง จนท าให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
บา้นเรือน ตน้ไมแ้ละส่ิงก่อสร้าง (กรมอุตุนิยมวทิยา,2551)  

2.3.3 ภัยธรรมชาติด้านไฟ 

ไฟป่า (Wildfire)หมายถึงภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากมนุษยเ์ป็นส่วนมาก ไดแ้ก่ การเผาหาของป่า 
เผาท าไร่เล่ือนลอยเผาก าจดัวชัพืช ส่วนนอ้ยท่ีเกิดจากการเสียดสีของตน้ไมแ้หง้ผลกระทบจากไฟป่าท า
ให้เกิดมลพิษในอากาศมากข้ึน ผงฝุ่ น ควนัไฟกระจายในอากาศทัว่ไปไม่สามารถลอยข้ึนเบ้ืองบนได ้
มองเห็นไม่ชดัเจน สุขภาพเส่ือมพืชผลการเกษตรด้อยคุณภาพ แหล่งทรัพยากรลดลง (กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม,2556: ออนไลน์) 

2.3.4 ภัยธรรมชาติด้านดิน 

2.3.4.1 ภูเขาไฟระเบิด (Volcano) 

2.3.4.2 แผน่ดินไหว (Earthquakes) 

2.3.4.3 แผน่ดินถล่ม (Land Slides) 

พิชัย และคณะ(2551)กล่าวถึง ภยัพิบติัธรรมชาติ (Natural Disasters)ว่าหมายถึงรูปแบบต่างๆ
ทางธรรมชาติท่ีไดมี้การศึกษารวบรวมและบนัทึกรายละเอียดไว ้อาจสรุปไดเ้ป็น 10 ประเภท คือ 

1)  การระเบิดของภูเขาไฟ (Volcano Eruptions) 

2)  แผน่ดินไหว (Earthquakes) 

3)  คล่ืนใตน้ ้า (Tsunamis) 
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4) พายใุนรูปแบบต่างๆ (Various Kinds of Storms) คือ 

ก. พายุแถบ เส้น  Tropics ท่ี มี แห ล่งก าเนิดในมหาสมุทร(Tropical 
Cyclones) 

ข.   พายหุมุนท่ีมีแหล่งก าเนิดบนบก (Tornadoes) 

ค.   พายฝุนฟ้าคะนอง (Thunderstorms) 

5)  อุทกภยั (Floods) 

6)  ภยัแลง้ หรือทุพภิกขภยั (Droughts) 

7)  อคัคีภยั (Fires) 

8)  ดินถล่ม และโคลนถล่ม (Landslides and Mudslides) 

9)  พายหิุมะและหิมะถล่ม (Blizzard and Avalanches) และ 

10)  โรคระบาดในคนและสัตว ์(Human Epidemics and Animal Diseases) 

2.4 หลกัเกณฑ์และระเบียบวธีิการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพบิัติทางการเกษตร 

หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2551 
(กระทรวงการคลงั:2551) 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 27 แห่งระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลังจึงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วธีิด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินไวด้งัต่อไปน้ี 

2.4.1 หลกัเกณฑ์น้ีเรียกวา่ “หลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551” 

2.4.2 หลกัเกณฑน้ี์ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2551 เป็นตน้ไป 
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2.4.3 ให้ยกเลิกหลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พิบติักรณีฉุกเฉิน ท่ีประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2546 

บรรดาหลักเกณฑ์ และค าสั่งอ่ืนใดท่ีก าหนดไวแ้ล้วในหลักเกณฑ์น้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กับ
หลกัเกณฑน้ี์ ใหใ้ชห้ลกัเกณฑน้ี์แทน 

2.4.4 ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ตามความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน 

2.4.5 การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ให้ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และอตัราดงัต่อไปน้ี 

2.4.5.1  ดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ให้ด าเนินการช่วยเหลือส่ิงของหรือจ่ายเป็นเงิน 
โดยค านึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดงัน้ี 

1) ค่าอาหารจดัเล้ียงม้ือละไม่เกิน 30 บาท / วนั / คน และช่วยเหลือเป็นถุงยงัชีพ
ชุดละไม่เกิน 500 บาท / ครอบครัว 

2) ค่าเคร่ืองครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละ
ไม่เกิน 3,500 บาท 

3) ค่าจดัซ้ือหรือจดัหาน ้ าส าหรับบริโภคและใช้สอยในท่ีอยูอ่าศยัเท่าท่ีจ่ายจริง
ตามความจ าเป็นจนกวา่เหตุการณ์ประสบภยัพิบติัจะเขา้สู่ภาวะปกติ 

4) ค่าวสัดุซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยัประจ า ซ่ึงผูป้ระสบภยัพิบติัเป็นเจา้ของท่ีไดรั้บ
ความเสียหายบางส่วนและท่ีอยู่อาศยัของพระภิกษุสามเณรในวดัท่ีได้รับ
ความเสียหายบางส่วนเท่าท่ีจ่ายจริงหลงัละไม่เกิน 20,000 บาท 

5) ค่าวสัดุก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัประจ า ซ่ึงผูป้ระสบภยัพิบติัเป็นเจา้ของท่ีได้รับ
ความเสียหายทั้ งหลัง และท่ีอยู่อาศยัของพระภิกษุสามเณรในวดัท่ีได้รับ
ความเสียหายทั้งหลงั เท่าท่ีจ่ายจริงหลงัละไม่เกิน 30,000 บาท 

6) ค่าวสัดุซ่อมแซมยุง้ขา้ว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสัตวท่ี์ได้รับ
ความเสียหายบางส่วน เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท 



 

23 

7) ค่าวสัดุสร้างยุง้ขา้ว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสัตวท่ี์ไดรั้บความ
เสียหายทั้งหลงั เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 8,000 บาท 

8) ค่าอุปกรณ์แสงสวา่งในท่ีอยูอ่าศยัแทนของเดิมเท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่
เกิน 200 บาท 

9) กรณีตอ้งเช่าท่ีพกัให้ผูป้ระสบภยั ให้จ่ายค่าเช่าท่ีพกัระยะเวลาไม่เกิน 7 วนั 
เท่าท่ีจ่ายจริง ในอตัราคนละไม่เกิน 100 บาท ต่อวนั 

10) กรณีท่ีผูป้ระสบภยัพิบติัเช่าบา้นเรือนของผูอ่ื้นและบา้นเช่าเสียหายจากภยั
พิบติัทั้งหลงัหรือเสียหายบางส่วนจนอยูอ่าศยัไม่ได ้ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่า
บา้นแก่ผูป้ระสบภยัพิบติัเท่าท่ีจ่ายจริงในอตัราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 
1,500 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน 

11) ค่าดดัแปลงสถานท่ีส าหรับเป็นท่ีพกัชัว่คราว เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่
เกิน 2,000 บาท หรือค่าสร้างท่ีพกัชัว่คราว เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 
4,000 บาท หรือค่าผา้ใบหรือผา้พลาสติกหรือวสัดุอ่ืน ๆ ส าหรับกนัแดดกนั
ฝนและป้องกนัอุทกภยั เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 800 บาท                            

12) ค่าใชจ่้ายในการจดัสาธารณูปโภคในท่ีพกัชัว่คราว 

ก)  ค่าไฟฟ้า ให้เป็นไปตามท่ีการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจะเรียกเก็บ ส าหรับกรณีท่ีทอ้งท่ีนั้นไม่มีไฟฟ้า ให้จดัอุปกรณ์
แสงสวา่งอ่ืน ๆ ทดแทนไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น                                               

ข)  จดัหาน ้ าบริโภคและใช้สอย จากหน่วยงานท่ีจงัหวดัและอ าเภอมีอยู ่
เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง หน่วยดบัเพลิง
เทศบาล เป็นต้น หรือจดัซ้ืออุปกรณ์บรรจุน ้ าตามความจ าเป็นของ
จ านวนผูป้ระสบภยัพิบติั รวมทั้งการจดัซ้ือเพื่อบริโภคใช้สอย เท่าท่ี
จ่ายจริงตามความจ าเป็น 

ค)  จดัสร้างหอ้งน ้า 1 ท่ีต่อ 10 คน เท่าท่ีจ่ายจริง เฉล่ียไม่เกิน 1,500 บาท 
ง)  จดัสร้างห้องส้วม 1 ท่ีต่อ 10 คน เท่าท่ีจ่ายจริงเฉล่ียท่ีละไม่เกิน 1,500 

บาท 
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จ)  จดัสร้างโรงครัวและท่ีรับประทานอาหาร เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ า
เป็น 

ฉ)  จดัสร้างท่ีรองรับ ท าลายหรือก าจัดขยะมูลฝอย เท่าท่ีจ่ายจริงตาม
ความจ าเป็น 

13) ค่าเคร่ืองนุ่งห่ม คนละ 2 ชุด เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท ในกรณีท่ี
ผูป้ระสบภยัพิบติัเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ให้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
หรือนกัศึกษาตามแบบของสถานศึกษาไดอี้ก คนละ 2 ชุด เท่าท่ีจ่ายจริงไม่
เกิน 1,000 บาท 

14) ค่าเคร่ืองนอน เท่าท่ีจ่ายจริงคนละไม่เกิน 500 บาท 

15) ค่าเคร่ืองมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนประกอบอาชีพส าหรับ
ผูป้ระสบภยัพิบติั เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท 

16) ค่าช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ 

ก)  กรณีบาดเจ็บสาหัสท่ีตอ้งรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่ 3 วนั ข้ึนไป
ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 3,000 บาท และกรณีท่ีตอ้งรักษาตวัเกิน 
30 วนัให้ช่วยเหลือเป็นเงินย ังชีพอีกคนละ 2,000 บาท ต่อเดือน 
จนกวา่จะออกจากสถานพยาบาล 

ข)  กรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติไดใ้ห้
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้เป็นเงินจ านวน 10,000 บาท และให้ช่วยเหลือเป็น
เงินยงัชีพ คนละ 2,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เวน้
แต่สามารถประกอบอาชีพมีรายได้พอเล้ียงตนเอง หรือมีหน่วยงาน
อ่ืนช่วยเหลือต่อใหง้ดเงินยงัชีพดงักล่าว 

ค)  กรณีท่ีเป็นสาธารณภยัขนาดใหญ่ หรือรุนแรงเป็นท่ีสะเทือนขวญัของ
ประชาชนทั่วไป ให้จ่ายเงินและหรือส่ิงของปลอบขวญัผูท่ี้ได้รับ
บาดเจบ็ท่ีรักษาตวัในสถานพยาบาลรายละไม่เกิน 2,000 บาท 
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17) ค่าจดัการศพผูเ้สียชีวติ รายละไม่เกิน 25,000 บาท และในกรณีผูป้ระสบภยัท่ี
เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผูห้ารายได้เล้ียงดูครอบครัว ให้
พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 25,000 บาท 

18) กรณีอากาศหนาวจดัผิดปกติ มีอุณหภูมิต ่ากว่า 15 องศาเซลเซียส และมี
ช่วงเวลาอากาศหนาวจดัยาวนานติดต่อกนัเกิน 3 วนั ให้จ่ายค่าจดัซ้ือเคร่ือง
กันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าท่ีจ่ายจริงคนละไม่เกิน 240 บาท ทั้ งน้ี 
จงัหวดัหน่ึงไม่เกินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท 

19) ค่าขนยา้ยครอบครัวผูป้ระสบภยัพิบติัท่ีจ  าเป็นตอ้งยา้ยถ่ินท่ีอยูใ่หม่หรือกลบั
ภูมิล าเนาเดิม เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท 

2.4.5.2  ดา้นสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยั ให้ด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พิบติั ดงัน้ี 

1) ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุหรือผูพ้ิการ ซ่ึงหัวหน้าครอบครัว
ประสบภยัพิบติัจนเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บ และไม่สามารถด ารงชีวติได้
อยา่งปกติสุข เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 
(ได้แก่ รถเข็น รถโยก ไมเ้ท้า หรือส่ิงช่วยคนพิการโดยตรงอย่างอ่ืน และ
อุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น แว่นตา เคร่ืองช่วยฟัง เป็นตน้) ไดใ้นกรณีเร่งด่วน
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท 

2)  ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่นกัเรียน 
นักศึกษา ท่ีบิดา มารดา หรือผูอุ้ปการะเล้ียงดู หรือผูมี้รายได้หลักเล้ียงดู
ครอบครัวเสียชีวติจากภยัพิบติั ดงัน้ี 

ก)  ค่าอุปกรณ์การเรียน การศึกษา คนละไม่เกิน 3,000 บาท 

ข)  ค่าใชจ่้ายตามภารกิจประจ าวนัของนกัเรียน นกัศึกษา เช่น ค่าพาหนะ
เดินทางไปสถานศึกษา คนละ 500 บาท ต่อ 1 ภยัหรือ 1 เหตุการณ์ 

3) จดัโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพื้นท่ีประสบภยัพิบติัแก่
ผูป้ระสบภัยเพื่อให้มีรายได้เล้ียงดูครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบิก
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเท่าท่ีจ่ายจริง ดงัน้ี                         
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ก) ค่าใชจ่้ายส าหรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน2,000 บาท                             

ข)  ค่าใชจ่้ายตอบแทนวทิยากร วนัละไม่เกิน 500 บาท ไม่เกิน 10 วนั 

ค)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ปฏิบติัการฝึกอบรม เท่าท่ีจ่ายจริงภายใน
วงเงิน ไม่เกิน10,000 บาท 

ง)  ค่าอุปกรณ์ในการลงทุนประกอบอาชีพท่ีไดรั้บการฝึกอบรม เท่าท่ีจ่าย
จริงครอบครัวละไม่เกิน 4,000 บาท 

2.4.5.3  ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัติ 
ดงัน้ี 

1) จัดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนท่ีเจ็บป่วยจากภัยพิบัติใน
สถานพยาบาล หรือจดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีไปให้บริการรักษาพยาบาลโรค
ทางกายและจิต ณ จุดเกิดเหตุโดยจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผ่าน
สถานบริการได้ตามท่ี จ่ายจริง ตามอัตราค่าบริการของสถานบริการ
สาธารณสุขท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศใช ้แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 50,000 บาท 
ต่อคน 

2)  จดัหาวสัดุ เคมีภณัฑ์ อาหาร และเวชภณัฑ์ ส าหรับแจกจ่ายประชาชนเพื่อให้
ประชาชนไดบ้ริโภคน ้า อาหารท่ีปลอดภยั ดงัน้ี 

ก)  ค่าวสัดุ เคมีภณัฑ ์ส าหรับท าความสะอาดบ่อน ้ าต้ืนของประชาชน บ่อ
น ้าละไม่เกิน 30 บาท                                     

ข)  น ้าด่ืมแก่ครอบครัวท่ีขาดแคลนน ้าสะอาดบริโภค ครอบครัวละไม่เกิน 
200 บาท                                     

ค)  ค่าอาหารเสริมโปรตีน และอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายแก่
ประชาชนผูป้ระสบภยั เพื่อการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและเสริมสร้าง
ภูมิคุม้กนัโรค ครอบครัวละไม่เกิน 500 บาท 

3) จดัหาวสัดุ เคมีภณัฑ์ วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับไปปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการ
ควบคุมป้องกนัโรค ไดแ้ก่ค่าวสัดุ เคมีภณัฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบ่อน ้ า
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สาธารณะ ติดตั้งประปาสนาม ท าลายแหล่งแพร่เช้ือโรค เท่าท่ีจ่ายจริงตาม
ความจ าเป็น 

ก) ค่าใชจ่้ายในการเป่าลา้งบ่อน ้าบาดาล แห่งละไม่เกิน 4,600 บาท 

ข) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแห่งละไม่
เกิน 26,580 บาท                      

ค) ค่าวสัดุ เคมีภัณฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบ่อน ้ าสาธารณะ ติดตั้ ง
ประปาสนาม ท าลายแหล่งแพร่เช้ือโรค เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 

ง) ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทยส์ าหรับทดสอบเช้ืออุจจาระร่างอย่าง
แรง น ้า อาหาร และเคร่ืองด่ืม จ่ายไดต้วัอยา่งละไม่เกิน 100 บาท 

จ)  ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ส าหรับเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือเพื่อน าส่งอุจจาระ 
จ่ายไดต้วัอยา่งละไม่เกิน 15 บาท และเพื่อน าส่งตวัอยา่งน ้ า จ่ายไดไ้ม่
เกินตวัอยา่งละ 25 บาท ส าหรับตรวจหาเช้ือก่อโรคอุจจาระร่วง 

ฉ)  ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับการทดสอบอาหาร จ่ายได้
ตวัอยา่งละไม่เกิน 30 บาท 

ช)  ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ส าหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโต สไปโรซีส จ่าย
ไดต้วัอยา่งละไม่เกิน 50 บาท 

ซ)  ค่ายาและเวชภณัฑ์ ส าหรับการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคจ่ายไดไ้ม่เกินคนละ 68 บาท 

4) จดัหาวสัดุในการเก็บตวัอยา่งอากาศ 

ก)  ค่าว ัสดุส าหรับเคร่ืองเก็บตัวอย่างฝุ่ นละออง ขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน ประกอบดว้ย แปรงถ่าน 1 คู่ ปากกา เคร่ืองบนัทึกอตัราการ
ไหล แผ่นกราฟวงกลมบนัทึกอตัราการไหล กระดาษกรองใยแก้ว 
และค่าตรวจวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ ไม่เกิน 4,020 บาท 

ข)  ค่าวสัดุเก็บตวัอย่างและน ้ ายาวิเคราะห์ตะกั่วตวัอย่างละไม่เกิน 500 
บาท 
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ค)  ค่าวสัดุเก็บตัวอย่าง น ้ ายา และสารเคมี ในการเก็บตัวอย่างและ
วเิคราะห์แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ตวัอยา่งละไม่เกิน 300 บาท 

ง)  ค่าวสัดุเก็บตวัอยา่ง น ้ายาและสารเคมีในการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์
แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด ์ตวัอยา่งละไม่เกิน 300 บาท 

5) ซ่อมแซมสถานบริการทางสาธารณสุขรวมทั้งครุภณัฑท่ี์เสียหายจากภยัพิบติั 
หรือระหวา่งให้การช่วยเหลือเฉพาะรายการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อให้
คืนสู่สภาพปกติและสามารถให้บริการแก่ประชาชนไดโ้ดยเร็วเท่านั้น โดย
ให ้ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคุมดูแลใหก้ารปฏิบติัเป็นไปโดยถูกตอ้ง 

6) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ส าหรับเจา้หน้าท่ีท่ีออกปฏิบติังานให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในพื้นท่ี
ประสบภยัให้เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีงบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้
ตั้ งไวเ้พื่อการน้ี และให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการโดยให้ถือ
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ก)  หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีออกปฏิบติังานคร้ังละไม่เกิน 10 คน/หน่วย/ คร้ัง 

ข)  หน่วยสาธิตประปาสนาม ออกปฏิบติังาน คร้ังละไม่เกิน 5 คน 

ค)  หน่วยสาธิตการลา้งบ่อน ้า ออกปฏิบติังาน คร้ังละไม่เกิน 3 คน 

ง)  หน่วยเป่าลา้งบ่อน ้ าบาดาล ประปาหมู่บา้น ออกปฏิบติังาน คร้ังละไม่
เกิน 3 คน 

จ)  หน่วยสุขศึกษาและประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี ออกปฏิบติังาน คร้ังละ
ไม่เกิน 3 คน / หน่วย / คร้ัง 

ฉ)  หน่วยปฏิบติังานดา้นควบคุมป้องกนัโรค ออกปฏิบติังาน คร้ังละไม่
เกิน 3 คน 

2.4.5.4  ดา้นพืชใหด้ าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั ดงัน้ี 

1) กรณีพืชอายุสั้นเสียหาย ให้ช่วยเหลือเป็นพนัธ์ุพืชอายุสั้นไม่เกินร้อยละ 100 
ของพื้นท่ีเสียหาย หรือพนัธ์ุไม้ผลไม้ยืนต้นไม่เกินร้อยละ 25 ของพื้นท่ี
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เสียหาย พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช หรือสารเคมี 
หรืออินทรียว์ตัถุท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของพืชในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 
ของพื้นท่ีท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 

2) กรณีไมผ้ลยืนตน้เสียหาย ให้ช่วยเหลือเป็นพนัธ์ุไมผ้ลยืนตน้ไม่เกินร้อยละ 
100 ของพื้นท่ีเสียหาย พร้อมทั้งช่วยเหลือในดา้นสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช
หรือสารเคมีหรืออินทรียวตัถุท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของพืชในอตัราร้อย
ละ 50 ของพื้นท่ีท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 

3) กรณีพืชท่ีปลูกไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั ท าให้ชะงกัการเจริญเติบโตแต่
ไม่ตายและยงัอยูใ่นสภาพฟ้ืนฟูให้กลบัสู่สภาพเดิมไดใ้ห้ช่วยเหลือดา้นสาร
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช หรือสารเคมีหรืออินทรียวตัถุท่ีช่วยในการฟ้ืนฟูให้พืช
ท่ีทรุดโทรมนั้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นท่ีท่ีสามารถฟ้ืนฟูได ้

4) กรณีพื้นท่ีท าการเพาะปลูกไดถู้กหิน ดินทราย ไม ้โคลน รวมทั้งซากวสัดุทุก
ชนิดทบัถมจนไม่สามารถใชเ้พาะปลูกได ้และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
เขา้ไปให้ความช่วยเหลือ กรณีดงักล่าวได้ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาในการขุดลอกขนยา้ยหิน ดิน ทราย ไม ้โคลน รวมทั้งซากวสัดุท่ีทบัถม
พื้นท่ีแปลงเกษตรกรรม เพื่อใหส้ามารถใชพ้ื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูกพืชอายสุั้น
ไดใ้นขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 5 ไร่ 

5) กรณีราษฎรมีความจ าเป็นต้องยา้ยปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั ให้ช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในการขนยา้ยปัจจยัการ
ผลิตและผลผลิต ในอตัราร้อยละ 50 ของปัจจยัการผลิตและผลผลิตของ
เกษตรกรท่ีด าเนินการขนยา้ย 

6) กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศตัรูพืชให้ด าเนินการจดัหายาเคมี สารเคมีหรือ
อินทรียวตัถุ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัและก าจดัการแพร่ระบาด
ของศตัรูพืชทุกชนิด 

7) เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือตอ้งเป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนดา้นพืชกบั
หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อน
เกิดภยัพิบติัแลว้เท่านั้น 
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2.4.5.5  ดา้นการประมงใหด้ าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั ดงัน้ี 

1) ให้ด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัในกรณีเกิดภยัพิบติัข้ึนในพื้นท่ี
เฉพาะแห่งภายในพื้นท่ีจงัหวดั หรือเป็นภยัพิบติัเล็กนอ้ย และมีความเสียหาย
แก่แหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าของเกษตรกร และความเสียหายนั้นอยูใ่นระดบัท่ี
สามารถใหค้วามช่วยเหลือไดโ้ดยอ านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดั 

2) ให้ด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโดยสนบัสนุนพนัธ์ุสัตวน์ ้ า อาหารสัตว์
น ้ า วสัดุทางการประมง สารเคมีและยารักษาโรคท่ีจ าเป็นไดต้ามหลกัเกณฑ์
วธีิการเง่ือนไข และอตัราท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 

3) เกษตรกรท่ีไดรั้บการช่วยเหลือตอ้งเป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนดา้นประมง
กบัหน่วยงานของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยั
พบิติัแลว้เท่านั้น  

2.4.5.6  ดา้นปศุสัตว ์ใหด้ าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั ดงัน้ี 

1) จดัหาพืชอาหารสัตวห์รืออาหารสัตวใ์ห้แก่สัตวข์องราษฎรในกรณีท่ีขาด
แคลนและมีผลกระทบต่อชีวิตสัตว์ ตามความเหมาะสมกับประเภทและ
จ านวนสัตว์ของเกษตรกร โดยรวมถึงการจัดหาอาหารส าเร็ จรูปท่ี มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับคุณลักษณะและประเภทของสัตว์ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือแต่ละชนิด ตามราคาทอ้งตลาด 

2) จดัหาวคัซีนและเวชภณัฑ์รักษาสัตว ์เพื่อปรับปรุงสุขภาพสัตวเ์ล้ียงและ
ป้องกนัก าจดัโรคอนัเกิดจากผลกระทบของภาวะภยัพิบติัตามความจ าเป็นใน
พื้นท่ีจงัหวดัประสบภยั 

3) ให้การสนับสนุนพนัธ์ุพืชอาหารสัตวใ์นกรณีแปลงหญา้เล้ียงสัตวทุ์่งหญ้า
เล้ียงสัตวเ์สียหาย 

4) ให้การสนบัสนุนพนัธ์ุสัตวพ์ร้อมอาหารสัตวไ์ดเ้ฉพาะในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติั
ข้ึนในพื้นท่ีเฉพาะแห่งภายในพื้นท่ีจงัหวดั หรือเป็นภยัพิบติัขนาดเล็ก ท าให้
สัตวข์องเกษตรกรตายหรือสูญหาย โดยความเสียหายอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
ใหค้วามช่วยเหลือไดโ้ดยอ านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดั 
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5) เกษตรกรท่ีไดรั้บการช่วยเหลือตอ้งเป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนดา้นปศุสัตว์
กบัหน่วยงานของกรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยั
พิบติัแลว้เท่านั้น 

2.4.5.7  ดา้นการเกษตรอ่ืน ให้ด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั รวมทั้งการป้องกนั
ภยัพิบติั โดยเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายได ้ดงัน้ี 

1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการปรับเกล่ียพื้นท่ี การไถพรวน ยกร่อง การก่อสร้าง
คนัดิน เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมดา้นการเกษตรท่ีเป็นการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผูป้ระสบภยัพิบติั 

2) ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ใหส้ามารถใชง้านได้
ในช่วงฉุกเฉิน โดยใหด้ าเนินการไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการระบายน ้า 

3) ค่าจา้งเหมารถยนต์ ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟและเรือบรรทุกของเอกชน
เพื่อใชใ้นการขนยา้ยสัตวเ์ล้ียงท่ีประสบภยั และท่ีน าไปสนบัสนุนหรือขนส่ง
พืชหญา้อาหารสัตว ์หรืออาหารสัตวใ์หเ้บิกจ่ายดงัน้ี 

ก)   ค่าจา้งเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จ่ายเป็นรายวนัตาม
ราคาทอ้งถ่ิน 

ข) ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟใหเ้บิกจ่ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 

2.4.5.8  ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ให้ด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัได้
ตามความจ าเป็น ดงัน้ี 

1) จดัหาน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพาหนะบรรทุกน ้ าของทาง
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเอกชนท่ีน ามาช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติัในกรณีภยัแลง้โดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ก าหนด
ความช่วยเหลือโดยพิจารณาถึงจ านวนราษฎร จ านวนวนัท่ีจะต้องจ่าย 
ระยะทางจากแหล่งน ้ าถึงหมู่บา้นท่ีจะช่วยเหลือจ านวนยานพาหนะบรรทุก
น ้าและความจุของการบรรทุก 
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2) จดัหาภาชนะรองรับน ้ า เช่น โอ่งซีเมนต ์ ถงัเหล็กอาบสังกะสี  ถงัเก็บน ้ า ค.
ส.ล.ถงัปูนฉาบเสริมลวด หรือถงัเก็บน ้ าประเภทอ่ืน ๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎร
ท่ีขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค               

3) ซ่อมแซมภาชนะรองรับน ้ าท่ีช ารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้เก็บน ้ าไว้
อุปโภคบริโภค ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน ้ าบาดาลและบ่อน ้ าต้ืนโดย
ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคุมดูแลการซ่อมแซมให้เป็นไปโดย
ถูกตอ้ง 

4) จดัหาวสัดุ (ได้แก่ กระสอบทราย ดิน ลูกรัง เสาเข็ม ไมแ้บบ เป็นตน้) เพื่อ
น าไปป้องกนัและแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ หรือลดอนัตรายจากภยัพิบติัท่ี
จะท าความเสียหายต่อส่ิงสาธารณประโยชน์หรือความเสียหายต่อราษฎร
โดยส่วนรวม 

5) ซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติัซ่ึงมิไดอ้ยู่
ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีเร่งด่วน
จ าเป็นเพื่อให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม โดยการซ่อมแซมนั้นตอ้งไม่ซ ้ าซ้อนกบั
โครงการท่ีไดรั้บงบประมาณด าเนินการในบริเวณนั้นอยูแ่ลว้ 

ส าหรับการซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จะตอ้งเป็นกรณีท่ีงบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ซ่ึงตั้งไวใ้นปีนั้นไดใ้ชจ่้ายหมดแลว้ 
และหากไม่ซ่อมแซมจะบงัเกิดความเสียหายต่อส่ิงสาธารณประโยชน์หรือสร้างความเดือดร้อนแก่
ราษฎรโดยส่วนรวม 

ส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาด าเนินการซ่อมแซมนานให้ใช้
งบประมาณปกติด าเนินการ 

ส าหรับสะพานหรือถนน หรือถนนท่ีมีท่อระบายน ้ าท่ีได้รับความเสียหายจนไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนหรือก่อสร้างสะพานไม้
ชัว่คราว หรือท่อเหล่ียม คสล. ข้ึนใหม่ทดแทนของเดิมไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น เร่งด่วนเพื่อแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ ทั้งน้ี การก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนตอ้งใชร้ะยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 45 วนั 

กรณีในเขตชุมชนท่ีเกิดภยัพิบติัเป็นระยะเวลานาน ท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมา ใหจ้ดัท าสะพานไมท้างเดินชัว่คราวได ้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความจ าเป็น 
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6) จา้งเหมาตดั ราน หรือริดตน้ไมห้รือก่ิงไมท่ี้หักโค่นอนัเน่ืองมาจากภยัพิบติั 
ซ่ึงอาจจะท าความเสียหายแก่ส่ิงสาธารณประโยชน์ หรือทรัพยสิ์นของทาง
ราชการ 

7) จา้งเหมาก าจดัส่ิงกีดขวางทางน ้ า อนัไดแ้ก่ ส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์ท่ี
กีดขวางทางน ้ า หรือก่ิงไม ้ตน้ไม ้เศษสวะ กอไผ่ ฯลฯ ท่ีอุดช่องทางน ้ าเป็น
อุปสรรคต่อการระบายน ้ า ท าให้ส่ิงสาธารณประโยชน์ตา้นทานน ้ าไม่ไหว
เกิดความช ารุดเสียหาย หรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นรวมทั้ง
การป้องกนั 

8) จดัหาน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองจกัรกลของทางราชการท่ี
น ามาใชใ้นการขุดดินท าคนักั้นน ้ า หรือก าจดัส่ิงกีดขวางทางน ้ า เพื่อป้องกนั
มิใหน้ ้าท่วมส่ิงสาธารณประโยชน์และบา้นเรือนราษฎร 

2.4.5.9 ดา้นการปฏิบติังานใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ใหเ้บิกค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

1) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ รวมทั้งยานพาหนะของราชการหรือเอกชนท่ีน ามา
ช่วยเหลือโดยสมัครใจและไม่ คิดมูลค่า ซ่ึงช ารุดเสียหายในระหว่าง
ปฏิบติังานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตามความจ าเป็นให้อยูใ่นสภาพเดิม เฉพาะ
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือราษฎรผูป้ระสบภยัส าเร็จ
ลุล่วงไปได ้

2) ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองสูบน ้ า
ของทางราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อด าเนินการสูบน ้ าเขา้/
ออก และเคร่ืองสูบน ้ าของท่ีเอกชนน ามาใชช่้วยเหลือเฉพาะในกรณีท่ีเคร่ือง
สูบน ้ าของทางราชการมีจ านวนไม่เพียงพอโดยค านึงถึงความจ าเป็นและ
ประหยดั และการใหร้าษฎรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองเป็นส าคญั 

3) ค่าน ้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพาหนะของราชการ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือเอกชนท่ีน ามาใชป้ฏิบติังานช่วยเหลือโดยสมคัร
ใจและไม่คิดมูลค่าโดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยดั และการให้ราษฎร
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองเป็นส าคญั 
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4) กรณีท่ีเคร่ืองสูบน ้ า หรือยานพาหนะของทางราชการและเอกชนท่ีน ามา
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัมีไม่เพียงพอและไม่สามารถขอความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนได้ให้เช่าหรือจา้งเหมาเคร่ืองสูบน ้ า หรือยานพาหนะเพื่อน าไป
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเร่งด่วนโดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายวนั
ตามราคาทอ้งถ่ิน 

5) ค่าจา้งเหมาหรือจา้งแรงงานแบกหามส่ิงของ รวมทั้งค่าจา้งเหมาแรงงาน จดั
หีบห่อ ให้ใช้เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการก่อน ในกรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอให้จ้างบุคคลภายนอกได้ตามจ านวนท่ีเห็นควร ตามอตัราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 

6) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน     นอกเวลา ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางส าหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ีออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีประสบภยัใหเ้บิกจ่ายดงัน้ี 

ก)   ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งของทางราชการ 
ให้เบิกจ่ายได้ในกรณีท่ีงบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตั้งไว้
เพื่อการน้ี และใหเ้บิกจ่ายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

ข)   ค่าตอบแทนส าหรับเจา้หน้าท่ีท่ีมิใช่ขา้ราชการ หรือลูกจา้งของทาง
ราชการ ให้เบิกจ่ายตามอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าตามประกาศของ
กระทรวงแรงงาน 

ค)   ค่าเบ้ียเล้ียงหรือค่าตอบแทน ส าหรับเจา้หนา้ท่ีควบคุมเคร่ืองสูบน ้ าให้
เบิกจ่ายได ้1 คน ต่อ 1 จุด ท่ีตั้งเคร่ืองสูบน ้า 

ง)   ค่าเบ้ียเล้ียงหรือค่าตอบแทนส าหรับเจา้หน้าท่ีคนขบัรถยนต์บรรทุก
เคร่ืองสูบน ้า วสัดุและครุภณัฑ ์1 คน ต่อรถยนต ์1 คนั 

7) ค่าอาหารจดัเล้ียงเจา้หนา้ท่ีของทางราชการและผูม้าให้ความช่วยเหลือ ม้ือละ
ไม่เกิน 30 บาทต่อคน ทั้ งน้ี เจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผูม้าให้ความ
ช่วยเหลือตอ้งไม่ไดรั้บเงินอ่ืนใดจากทางราชการอีก 

8) ค่าใชจ่้ายในการรับ-ส่ง และติดต่อส่ือสาร เท่าท่ีจ่ายจริง 
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9) ค่าวสัดุส านกังานซ่ึงเก่ียวเน่ืองในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั และค่าวสัดุใน
การจดัหีบห่อ ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ใหเ้บิกไดต้ามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

10) กรณีมีความจ าเป็น หากรายการใดมิไดก้ าหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยูใ่นดุลย
พินิจของผูมี้อ  านาจอนุมติัให้การช่วยเหลือพิจารณาให้จ่ายเป็นเงินก็ได ้โดย
ค านึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม 

11) ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติักรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ซ่ึงมิใช่อคัคีภยั 
วาตภยั อุทกภยั ภยัแลง้ ภาวะฝนแลง้ ฝนทิ้งช่วง ฟ้าผา่ ภยัจากลูกเห็บ ภยัอนั
เกิดจากไฟป่า ภยัท่ีเกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศตัรูพืชทุก
ชนิด อากาศหนาวจดัผิดปกติ ภยัสงคราม และภยัอนัเน่ืองมาจากการกระท า
ของผูก่้อการร้าย กองก าลังจากนอกประเทศหรือจากการปราบปรามของ 
เจา้หนา้ท่ีของทางราชการ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

ก) ระดับอ าเภอ ก่ิงอ าเภอ หรือจงัหวดั ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. 
น าเสนอ ก.ช.ภ.จ. และให ้ก.ช.ภ.จ. น าเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัอนุมติั
ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ให้การช่วยเหลือในดา้น
พืช ดา้นประมง ดา้นปศุสัตว ์ดา้นการเกษตรอ่ืน ๆ ดา้นการช่วยเหลือ
ผู ้ประสบภัย ด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู ้ประสบภัย ด้าน
การแพทยแ์ละการสาธารณสุข ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
และดา้นอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและ
ประหยดัเป็นส าคญั 

ข) กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พิจารณาให้การช่วยเหลืออนัเป็นงาน
ในหน้าท่ีของตนได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็น
และประหยดัเป็นส าคญั 

2.4.6  การให้ความช่วยเหลือขา้งตน้ ให้มีการประสานงานกนัระหวา่งส่วนราชการ หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน และองค์กรการกุศลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
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การช่วยเหลือทั่วถึงไม่ซ ้ าซ้อนกัน และการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้ถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกบัเงินงบประมาณรายจ่ายโดยอนุโลม 

2.4.7  ให้จงัหวดัรายงานผลการปฏิบติังานให้การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินไปให้
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทราบทุก ๆ 15 วนั จนกวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จให้
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีออกไปตรวจสอบติดตามผลการ
ปฏิบติังานของจงัหวดัอีกทางหน่ึงดว้ย 

2.4.8  ให้กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงสาธารณสุข และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอ านาจก าหนด
หลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการให้การช่วยเหลือตามขอ้ 5 ไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการน้ี 

2.4.9 กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการน้ี 
ใหข้ออนุมติัต่อกระทรวงการคลงั 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณฉุีกเฉินพ.ศ. 2552(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:2552) 

ด้านพชื  ใหด้ าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั ดงัน้ี 

1) การใหค้วามช่วยเหลือเป็นปัจจยัการผลิต 

การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัเป็นปัจจยัการผลิตให้ด าเนินการจดัหาปัจจยั
การผลิตตามอตัราท่ีก าหนดในหลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ โดยให้ใชบ้ญัชีราคากลาง  และอตัรา
การใช้ปัจจัยการผลิตการเกษตร  ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรโดยความเห็นชอบของ
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้ถือประกาศท่ีผ่านความเห็นชอบแล้ว เป็นส่วนหน่ึงของ
หลกัเกณฑน้ี์ดว้ย 

2) การใหค้วามช่วยเหลือเป็นเงิน 

การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัเป็นเงินให้ด าเนินการคิดอตัราการให้ความ
ช่วยเหลือ ดงัน้ี 

2.1)  กรณีพืชท่ีเสียหาย ใหช่้วยเหลือดงัน้ี 
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- ขา้ว                      อตัราไร่ละ                606  บาท 
- พืชไร่                    อตัราไร่ละ                837  บาท 
- พืชสวน และอ่ืนๆ      อตัราไร่ละ                912  บาท 

2.2)  กรณีพืชสวนและไมย้ืนตน้ ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรประกาศก าหนด ไดรั้บ
ผลกระทบจากภยัพิบติัท าให้ชะงกัการเจริญเติบโต แต่ไม่ตายและยงัอยู่ในสภาพ
ฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภาพเดิมได ้ใหช่้วยเหลืออตัราไร่ละ  287  บาท 

2.3)  กรณีพื้นท่ีประกอบเกษตรกรรมไดถู้ก หิน ดิน ทราย ไม ้โคลน รวมทั้งซากวสัดุทุก
ชนิดทบัถมจนไม่สามารถเพาะปลูกได ้ และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเขา้ไปให้
ความช่วยเหลือกรณีดงักล่าวได้ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาตามราคา
ทอ้งตลาด  ในการขุดลอก ขนยา้ยหิน ดิน ทราย ไม ้โคลน  รวมทั้งซากวสัดุท่ีทบั
ถมพื้นท่ีแปลงเกษตรกรรม เพื่อใหส้ามารถใช ้พื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูกพืชอายสุั้นได้
ในพื้นท่ีไม่เกิน  5  ไร่  ทั้งน้ี  ราคาไม่เกินไร่ละ 7,000 บาท 

2.4)  กรณีราษฎรมีความจ าเป็นตอ้งขนยา้ยปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ผลกระทบจากภยัพิบติั ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขนยา้ยปัจจยัการผลิตและ
ผลผลิตในอตัราร้อยละ  50  ของ ค่าจา้งด าเนินการขนยา้ยตามท่ีจ่ายจริง 

2.5)  กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศตัรูพืช ให้ช่วยเหลือเป็นเงินในการจดัหา   ยาเคมี  
สารเคมี  หรืออินทรียวตัถุ  ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัและก าจดัการแพร่
ระบาด ของศตัรูพืชทุกชนิด  ตามราคาทอ้งตลาดในขณะนั้น  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตาม
หลกัวชิาการ 

ด้านประมง ใหด้ าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั ดงัน้ี 
การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีประสบภยัพิบติั โดยการช่วยเหลือเป็น

ปัจจยัการผลิตหรือเป็นเงิน ซ่ึงมีอตัราการช่วยเหลือ ดงัน้ี 

1)  ปลาทุกชนิดในบ่อดินและนาขา้ว (คิดเฉพาะพื้นท่ีเล้ียง) อตัราการให้ความช่วยเหลือไร่ละ 
3,406 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่ 

2)  กุง้ ปู และหอย อตัราการใหค้วามช่วยเหลือไร่ละ 9,098 บาท รายละไม่เกิน 5ไร่ 
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3)  กรณีสัตวน์ ้ าท่ีเล้ียงในกระชงั บ่อซีเมนต์ และอ่ืนๆ เช่น ปลาสวยงาม กบ ตะพาบน ้ า เป็น
ตน้ อตัราการใหค้วามช่วยเหลือตารางเมตรละ 257 บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร 

ทั้งน้ี หากเกษตรกรรายใด ค านวณพื้นท่ีการเล้ียงแลว้จะไดรั้บการช่วยเหลือคิดเป็นเงินต ่ากว่า  
257  บาท ก็ใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือในอตัรารายละ  257  บาท 

เกณฑ์และอตัราการช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณพีเิศษตามมติของคณะรัฐมนตรี 

ด้านพชื 

ใหช่้วยเหลือร้อยละ 100 ของพื้นท่ีเสียหายในอตัราดงัน้ี 

ขา้ว  ไร่ละ 2,222 บาท 
พืชไร่  ไร่ละ 3,150 บาท 
พืชสวนและอ่ืนๆ ไร่ละ 5,099 บาท 

กรณีพืชสวนและอ่ืนๆ ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั ท าให้ชะงกัการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและ
ยงัอยูใ่นสภาพฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภาพปกติได ้ใหช่้วยเหลืออตัราไร่ละ 2,549 บาท 

กรณีพื้นท่ีการเกษตรถูกดินทบัถม ไดรั้บความเสียหาย ให้ช่วยเหลือ อตัราไร่ละ 7,000 บาท ราย
ละไม่เกิน 5 ไร่ 

ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2552 ในกรณีได้รับความเสียหายท่ีเกินจากการช่วยเหลือตาม
หลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยฯ ให้ไดรั้บความช่วยเหลืออีกคร่ึงหน่ึงของความเสียหายส่วนท่ีเกินนั้น
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์: 2554) 

2.5 ภัยพบิัติทางการเกษตรอ าเภอจอมทอง และต าบลข่วงเปา 

อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่  มี 7 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลจอมทองต าบลข่วงเปาต าบลบา้นหลวง
ต าบลแม่สอยต าบลสบเต๊ียะ ต าบลบา้นแปะและต าบลดอยแกว้ โดยมีขอ้มูลความเสียหายจากภยัพิบติั 
ในปี พ.ศ. 2554 (ตารางท่ี2.1) 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัจงัหวดัเชียงใหม่ 
ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 ถึงตุลาคม 2554(ข้อมูลตามแบบรายงานเหตุด่วน      
สาธารณภยั) 

ว/ด/ป  
ท่ีเกิด
ภยั 

ว/ด/ป 
ส้ินสุด
ภยั 

พื้นท่ีประสบภยั ราษฎรเดือดร้อน ความ
เสียหาย 

มูลค่าความ
เสียหาย  

ต าบล หมู่ ครัวเรือน คน พท.  
เกษตร  
(ไร่) 

ปศุ
สัตว์
(ตวั) 

 

1/8/54 5/8/54  บา้นหลวง 23 1,211 3,634 1,000 - - 
  ข่วงเปา 10 - - - - - 
  บา้นแปะ 1,3,5,8,10,11,14,

16, 18,19 
- - - - - 

25 /8/54 26 /8/54   ข่วงเปา 6,9,11 765 1,218 100 - 100,000 
  แม่สอย 10 - - - - - 

1/9/54   บา้นหลวง 1,6,9,10,14,15, 
17,20,21 

- - - - - 

  ข่วงเปา 1,2,3,8,12,13 - - - - - 
สบเต๊ียะ 1-21 - - - - - 
แม่สอย 1-8, 10, 12,15 - - - - - 
บา้นแปะ 1-20 - - - - - 

7 /9/54 11 /9/54   สบเต๊ียะ 12 304 498 - - - 
  ข่วงเปา 1,3,10,13 242 770 - - 1,100,000 

 11 /9/54 15/9/ 54   บา้นแปะ 1,2,4,11, 13,15,16 211 598 - - - 
  ข่วงเปา 10 - - - - - 
  แม่สอย 7 - - - - - 

 1/10/54 4/10/54 ข่วงเปา 7,10,15 - - - - - 
แม่สอย 13 - - - - - 

 บา้นหลวง 7,11 - - - - - 

ท่ีมา : ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงใหม่(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2554) 
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หมายเหตุ: มูลค่าความเสียหาย นั้นรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆเช่น บ้านเรือนเสียหาย 
ถนน สะพาน เหมือง ฝาย พนงั ตล่ิง ช ารุด ฯลฯและในบางคร้ัง หน่วยงานทอ้งถ่ินไดใ้ช้งบประมาณ
ของทอ้งถ่ินเองในการช่วยเหลือราษฎร   

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นได้ว่าต าบลข่วงเปาได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัต่างๆ อยู่เสมอ ซ่ึง
สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและเกษตรกรเป็นอยา่งมาก 

ข้อมูลทัว่ไปของต าบลข่วงเปา 

ต าบลข่วงเปา เป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยูท่างทิศเหนือของอ าเภอ
จอมทอง ห่างจากตวัอ าเภอ ไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร อยูห่่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ไปทาง
ทิศใต้ประมาณ 55 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 มีเน้ือท่ีประมาณ 49.50 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 30,937.50 ไร่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขา ชั้นความสูงประมาณ 300-
400 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มีพื้นท่ีราบกวา้งลาดเอียงไปทางทิศใตมี้แม่น ้ าปิงไหลผา่นโดยใชเ้ป็นเขต
แดนกบัอ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน ท าใหบ้างปีจะมีปัญหาเก่ียวกบัน ้ าท่วม อาชีพหลกัท่ีส าคญั 
คืออาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ อาชีพท าสวน เช่น ล าไย มะม่วง อาชีพท าไร่ เช่น ถัว่เหลือง ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์อาชีพท านาและอาชีพเล้ียงสัตว ์สุกร เป็ด ไก่ เล้ียงปลาในกระชัง เป็นตน้ โดยมีแหล่งน ้ าทาง
การเกษตร คือ อ่างเก็บน ้ า  แม่น ้ าปิง และสถานีสูบน ้ าด้วยพลังไฟฟ้า  จ  านวน 4 สถานีอ่างเก็บน ้ า 
จ  านวน 13  แห่ง หมู่บา้นในเขตต าบลข่วงเปา มีจ  านวน 15 หมู่บา้นดงัน้ี 

หมู่ท่ี 1 บา้นหนองห่าย  หมู่ท่ี 2 บา้นหว้ยน ้าดิบ   
หมู่ท่ี 3 บา้นท่าศาลา  หมู่ท่ี 4 บา้นข่วงเปา  
หมู่ท่ี 5 บา้นฮ่อม   หมู่ท่ี 6 บา้นส่ีแยกนอ้ย 
หมู่ท่ี 7 บา้นวงัดิน   หมู่ท่ี 8 บา้นใหม่สันตึง   
หมู่ท่ี 9 บา้นสันป่าซาง  หมู่ท่ี 10 บา้นใหม่สามคัคี  
หมู่ท่ี 11 บา้นรวมน ้าใจข่วงเปา หมู่ท่ี 12 บา้นน ้าดิบสามคัคี 
หมู่ท่ี 13 บา้นหนองห่ายสามคัคี หมู่ท่ี 14 บา้นองัครักษ ์  
หมู่ท่ี 15 บา้นใหม่องัครักษ ์

หมู่บา้นท่ีมีพื้นท่ีอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วงเปา ทั้งหมดเต็มพื้นท่ี รวม 10 หมู่บา้น
คือหมู่ท่ี 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, และ 15 หมู่บา้นท่ีมีพื้นท่ีอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วง
เปา บางส่วน มี 3 หมู่บา้นคือหมู่ท่ี 5, 6 และ 9 และหมู่บา้นท่ีไม่มีพื้นท่ีอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลข่วงเปาเลยมี 2 หมู่บา้นคือหมู่ท่ี 4 และ 11 (อยูใ่นเขตเทศบาล) 
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ขอ้มูลประชากร จากส านักทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอจอมทอง ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2555มี ชาย 2,855 คน หญิง 2,980 คน รวม 5,835 คน จ านวนครัวเรือน 2,408 ครัวเรือน(งานนโยบาย
และแผนองคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วงเปา,2556) 

ส าหรับการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัในต าบลข่วงเปา (ดา้นการเกษตร)โดยใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา  ซ่ึงในส่วนขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน สามารถด าเนินการได้โดยไม่จ  าเป็นต้องอาศยัประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หากได้
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และหลกัเกณฑ์วา่ดว้ย
การตั้ งงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี  พ.ศ. 2543 ก าหนดแล้ว ก็สามารถใช้
งบประมาณของตนเองไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัได้ตามอ านาจหน้าท่ี โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยั
ประกาศภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติั กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2549 (กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน,2551) ทั้งน้ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปาไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจ
ความเสียหายผูป้ระสบพิบติัภยักรณีฉุกเฉิน เพื่ อตรวจสอบขอ้มูล ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง  เพื่อ
ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรโดยอา้งอิงหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือ
ดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2552 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระเบียบ
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ตลอดจนหลกัเกณฑห์รือประกาศต่างๆท่ีทางรัฐบาลก าหนดไว ้

เดือนเมษายน พ.ศ.2554  ล าไยเสียหายจากสาเหตุวาตภยั จ  านวน 18 รายคิดเป็นพื้นท่ีเสียหาย 5.5 
ไร่ วงเงินท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ 5,016 บาท อตัราการช่วยเหลือ ไร่ละ 912 บาท/ไร่  ตามหลกัเกณฑ์วิธี
ปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2552 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 โรคและแมลงศตัรูพืชระบาดในนาขา้วเกษตรกร152ราย    พื้นท่ี
เสียหาย  จ  านวน1,023.75 ไร่ช่วยเหลือเป็นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช โดยวงเงินในการจดัหาสารเคมี  
44,760 บาท 

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.2554 อิทธิพลของพายุโซนร้อนนกเตน (Nok-Ten) ท าให้ผล
ผลิตขา้วนาปรังท่ีก าลงัเก็บเก่ียวไดรั้บความเสียหาย เกษตรกร 1 ราย พื้นท่ีนาขา้วเสียหาย 5 ไร่ วงเงินท่ี
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ไดรั้บการช่วยเหลือ 3,030 บาท อตัราการช่วยเหลือขา้ว ไร่ละ 606 บาท/ไร่ตามหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติั
ปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2552 

เดือนกนัยายน – ตุลาคม พ.ศ.2554 จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไห่ถาง (Haitang)  และพายุ
โซนร้อนเนสาด (Nesat) ท าให้เกษตรกรในต าบลข่วงเปาไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง ทั้งเกษตรกรผู ้
เล้ียงปลากระชงัในแม่น ้ าปิง อนัเน่ืองจากฝายวงัปาน-ท่าหลุก ท่ีอยูด่า้นล่างของพื้นท่ีต าบลข่วงเปาแตก  
ระดบัน ้ าท่ีลดลงอยา่งรวดเร็วท าให้ปลาในกระชงัไดรั้บความเสียหายเป็นจ านวนมาก เกษตรกรผูป้ลูก
ข้าวได้รับความเสียหาย 23 ราย  พื้นท่ีเสียหาย 94 ไร่ วงเงินท่ีได้รับการช่วยเหลือ 208,868  บาท  
(วงเงินช่วยเหลือจาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวดัเชียงใหม่ ตามเกณฑ์และอตัราการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัปี 2554 กรณีพิเศษ ) 

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 หอยเชอร่ีระบาดในขา้วนาปีกดักินตน้กลา้อ่อน เกษตรกร 83 รายได้
รับความเสียหายจ านวน 298 ไร่3 งาน ช่วยเหลือเป็นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช จ านวน 27,405บาท 

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 โรคและแมลงศัตรูพืชระบาดในนาข้าวเกษตรกร   154  ราย   8 
หมู่บ้าน พื้นท่ีความเสียหาย  จ  านวน   573.5  ไร่ช่วยเหลือเป็นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช จ านวนรวม  
45,910 บาทถว้น 

เดือนมกราคม พ.ศ.2556  เกษตรกรไดรั้บความเสียหายจากวาตภยั   137 ราย จ านวน 214.75  ไร่ 
วงเงินท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ 195,852 บาท  (งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์การบริหารส่วน
ต าบลข่วงเปา : 2554-2556)(ตารางท่ี2.2) 

ตารางท่ี 2.2 สรุปภยัธรรมชาติและการช่วยเหลือ ในต าบลข่วงเปา พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2556  

ว/ด/ป สาเหตุการ 
เกิดภยั 

พท.ประสบภยั 
(หมู่บา้น/ชุมชน) 

จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ประสบภยั 

ความเสียหาย หมายเหตุ 

15/4/54, 
17/4/54 

วาตภยั  
ล าไย 
ขา้วโพดหกั
โค่น  

10 หมู่บา้น   ม.
1,2,3,5.6,7,8,10,
12 และ ม.13 

-เกษตรกร 138 
ราย 

-เกษตรกร 204 
ราย เป็นล าไย 
3021 ตน้  

ขา้วโพด 55.25 
ไร่ ถัว่ 6 ไร่ 

- งบ กชภอ.
จอมทอง 
119,158.50 
บ. 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปภยัธรรมชาติและการช่วยเหลือ ในต าบลข่วงเปา พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2556(ต่อ) 

ว/ด/ป สาเหตุการ 
เกิดภยั 

พท.ประสบภยั 
(หมู่บา้น/
ชุมชน) 

จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ประสบภยั 

ความ
เสียหาย 

หมายเหตุ 

13/5/54 วาตภยั  
ล าไยหกัโค่น
เสียหาย 

พื้นท่ีเขต ม. 6  18 ราย 128 ตน้ งบ อบต. ชดเชย 
5,016 บ. 

1/7/54 หอยเชอร่ี
ระบาดขา้วนา
ปี 

6 หมู่บา้น ม.
3,6,9,12,13 
และ14 

125 ราย 1023.75 
ไร่ 

งบ อบต.ซ้ือ
สารเคมี 44760 บ. 

1/8/54 อุทกภยั นา
ขา้วเสียหาย 

ม.3 1 ราย 5 ไร่ อบต. ชดเชยความ
เสียหาย 3,030 บ. 

25/8/54 อุทกภยั จาก
พายโุซนร้อน
นกเตน 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เสียหาย 

8 หมู่บา้น ม.
1,5 ,6,7,.9 
,10,13 และม.
15 

136 ราย 188.75 ไร่ งบ กชภอ. 
จอมทอง 
481,123.75 บ. 

1-
5/10/54 

อุทกภยั จาก
พายโุซนร้อน
ไห่ถ่างและเน
สาด  

8 หมู่บา้น 
ม.1, ม.2, ม.3, 
ม.6,ม.7 ,ม.8, 
ม.10, ม.15 

90 ราย ผลผลิต
ทาง

การเกษตร
เสียหาย 
240.5 ไร่ 

งบ กชภอ. 
จอมทอง 
646,843.50 บ. 

1/10/54 อุทกภยั 
เกษตรกร
รายช่ือตก
หล่นจาก
อุทกภยั รอบ  
1-5/10/54 

 3 ราย 3 ไร่ งบ อบต.15,000 บ. 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปภยัธรรมชาติและการช่วยเหลือ ในต าบลข่วงเปา พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2556(ต่อ) 

ว/ด/ป สาเหตุการ 
เกิดภยั 

พท.ประสบภยั 
(หมู่บา้น/
ชุมชน) 

จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ประสบภยั 

ความเสียหาย หมายเหตุ 

26/6/55 หอยเชอร่ี
ระบาดขา้ว
นาปรัง 

3หมู่บา้น  หมู่  
7, 10, 12 

50 ราย 289.75 ไร่ งบ อบต.
สนบัสนุน
สารเคมี 

20/8/55 เพล้ีย
กระโดด
ระบาดขา้ว
นาปี 

11 หมู่บา้น ม.1, 
2, 3,5,6,7,9, 10, 
12,และ 13 

205 ราย 573.5 ไร่ งบ อบต.
สนบัสนุน
สารเคมี 45,910 
บ. 

17/10/55 ภยัแลง้ ผนัน ้า
จากอ่างหว้ยฮ
วกมาหว้ยปู
เลา 

หมู่ 8 หมู่ 12 - - งบ อบต 
สนบัสนุนค่า
น ้ามนั .3,000  
บาท 

30 /1/56 วาตภยั  8 หมู่บา้น ม.3, 
5,6,8,9 ,12,13
และ 14 

ครัวเรือน 
-ล าไย 180 ราย 

  -ล าไย 
ขา้วโพดหกั
โค่น 214.75 
ไร่ 

- เกษตรกรรับ
ความช่วยเหลือ 
งบ กชภ.อ.
จอมทอง  
195,852 บ. 
(จ่ายเม่ือ 1 
เมษายน 2556) 

5/4/56 เพล้ีย
กระโดด
ระบาดขา้ว
นาปรัง 

5 หมู่บา้น  
 ม.2,3,8,10,
และ12 

83 ราย 188.5 ไร่ งบ อบต.
สนบัสนุน
สารเคมี 26,950 
บ. 

 



 

45 

 

ตารางท่ี 2.2 สรุปภยัธรรมชาติและการช่วยเหลือ ในต าบลข่วงเปา พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2556(ต่อ) 

ว/ด/ป สาเหตุการ 
เกิดภยั 

พท.ประสบภยั 
(หมู่บา้น/
ชุมชน) 

จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ประสบภยั 

ความ
เสียหาย 

หมายเหตุ 

31/5/56 ภยัแลง้ ไฟไหมส้วน
ล าไย ขา้วนาปรัง
และขา้วโพด ขาด
น ้า  

6 หมู่บา้น 
ม. 5,7,9,12,13 
และ14  

53 ราย -ข้ าวโพ ด  
22 ไร่  
-ล า ไ ย    4 
ไร่ 1 งาน  
-ข้ า ว น า
ป รั ง    1 5  
ไร่  

งบ อบต.ชดเชย
ความเสียหาย 
12,378 บ. 

13/8/56 เพล้ียกระโดด
ระบาดขา้วนาปี 

10 หมู่บา้น 
ม
1,2,3,5,6,7,8,9, 
10 และ 12 

208 ราย - ขา้ว 656 
ไร่ 

งบ อบต.
สนบัสนุน
สารเคมี 53,300 
บ. 

ท่ีมา:งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วงเปา พ.ศ.2554-พ.ศ. 2556 

หมายเหตุ งบประมาณในการช่วยเหลือมาจากป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผา่นมายงัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอจอมทอง และบางส่วน องคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วง
เปา ใชง้บประมาณของตนเอง  

 

 

 

 

 



 

46 

ตารางท่ี2.3 ขอ้มูลแสดงการเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรและจ านวนผูไ้ดรั้บความเสียหายแยกเป็น
รายหมู่บา้น 

วนัท่ี ภยั 
หมู่ รวม 

(คน) 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 
15-17/4/54 วาตภยั 4 5 6 22 36 21 25 - 7 7 5 - - 138 
13/5/54 วาตภยั - - - - 18 - - - - - - - - 18 

1/7/54 โรคแมลง - - 11 - 33 - - 36 - 8 27 10 - 125 

1/8/54 
อุทก 
ภยั - - 1 - - - - - - - - - - 1 

25/8/54 
อุทก 
ภยั 13 - - 37 31 6 - 16 12 - 9 - 12 136 

1-5/ 10/54 
อุทก 
ภยั 12 16 23 - 13 4 5 - 5 - - - 15 93 

26/6/ 
55 โรคแมลง - - - - - 22 - - 13 15 - - - 50 
20/8/ 
55 โรคแมลง 26 15 21 13 35 23 - 30 14 16 12 - - 205 
30/1/ 
56 วาตภยั - - 25 43 30 - 7 33 - 7 16 19 - 180 
5/4/56 โรคแมลง - 17 20 - - - 18 - 14 14 - - - 83 

 

 

 

 

 



 

47 

ตารางท่ี2.3 ขอ้มูลแสดงการเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรและจ านวนผูไ้ดรั้บความเสียหายแยกเป็น
รายหมู่บา้น(ต่อ) 

วนัท่ี ภยั 
หมู ่ รวม 

(คน) 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 
31/5/ 
56 ภยัแลง้ - - - 12 - 2 - 18 - 2 14 5 - 53 
13/8/ 
56 โรคแมลง 25 16 20 15 33 22 26 27 17 7 - - - 208 
รวม   80 69 127 142 229 100 81 160 82 76 83 34 27 1290 

 

ตารางท่ี 2.4 สรุปร้อยละของการเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรในแต่ละหมู่บา้น 

หมู่ เฉล่ียภยั รวม 
ร้อยละ ภยัโรคและแมลงระบาด อุทกภยั วาตภยั ภยัแลง้ 

1 1.67 10.42 15.94 0 28.03 
2 8.68 8.94 10.40 4.11 32.13 
3 8.13 6.30 14.17 0 28.60 
5 15.25 8.69 4.93 8.45 37.32 
6 12.22 6.40 11.02 0 29.64 
7 7.03 3.33 16.75 2.0 29.11 
8 13.17 2.06 13.58 0 28.81 
9 6.87 3.33 14.53 11.25 36.98 
10 2.85 6.91 17.68 0 27.44 
12 6.14 0 19.73 2.63 28.50 
13 8.43 3.61 11.74 16.87 40.65 
14 18.15 0 7.35 14.70 40.20 
15 0 33.33 0 0 33.33 
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ทั้งน้ีงบประมาณในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปาตั้ง
ไว้ไม่ เพียงพอต่อความต้องการขอรับการช่วยเหลือเพราะนอกจากด้านการเกษตรแล้ว  ย ังมี
สาธารณูปโภคดา้นอ่ืนๆเช่น ถนนหนทางช ารุด ตล่ิงพงั  บา้นเรือนประชาชนริมตล่ิงของแม่น ้าปิงทรุด
ตวั ความตอ้งการทราย กระสอบทราย  เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งด าเนินการอยา่งเร่งด่วนและใชง้บประมาณมาก
เช่นกัน  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปาจึงรายงานความเสียหายและขอรับการช่วยเหลือ
ต่อไปยงัอ าเภอจอมทอง รวมทั้ งความเสียหายด้านการเกษตรท่ีแจ้งไปยงัส านักงานเกษตรอ าเภอ
จอมทอง 

จากการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติั มกัมีปัญหาดา้นต่างๆเกิดข้ึน 
ซ่ึงปัญหาต่างๆท่ีพบ ไดแ้ก่ ปัญหาการร้องเรียนว่าไม่ไดรั้บความช่วยเหลือท่ีเป็นธรรม  ปัญหาความ
ล่าช้าในการแจง้ขอรับความช่วยเหลือ ปัญหาจากการประกอบอาชีพการเกษตรในและนอกเขตพื้นท่ี
ต าบล  ปัญหารายช่ือตกหล่น  ปัญหาการแอบอา้งสวมสิทธ์ิขอรับความช่วยเหลือจากการเช่าพื้นท่ีท า
กิน ปัญหาจากการแจง้ขอ้มูลเทจ็หรือแจง้ขอ้มูลความเสียหายเกินกวา่ความเป็นจริง และปัญหาจากการ
ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรท าใหถู้กตดัสิทธ์ิการไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมงานวิจยั ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้
ความเขา้ใจของเกษตรกรต่อภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่  
มีงานวจิยัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เพื่อสนบัสนุนความมุ่งหมายของงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติ 

ขณาลักษณ์ (2545) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนกรุงเทพมหานครเก่ียวกับ
ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา พบว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนกรุงเทพมหานครเก่ียวกับ
ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา อยู่ในระดบัปานกลาง ความสัมพนัธ์ด้านปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ 
เพศ ระดบัการศึกษา  อาชีพและรายได้มีความสัมพนัธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชน
กรุงเทพมหานครเก่ียวกบัผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภาส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุของประชาชน
กรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 
โดยกลุ่มตวัอยา่งเสนอแนะวา่ควรจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์โดยต่อเน่ืองทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ส่วนภูมิภาคต่างๆดว้ย โดยส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์การจดัรายการวิทยุ ส่ือโฆษณาทั้งทางวิทยุ และ
ทางโทรทศัน์เช่นเดียวกบั ชายนัต์ (2544)  ท่ีศึกษาความรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้สารป้องกนั
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ก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรในอ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่าความรู้เก่ียวกับการใช้สาร
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชมีคะแนนความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอยูใ่นระดบัปานกลาง
เกษตรกรมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอย่างถูกตอ้งและปลอดภยัอยู่ใน
ระดบัปานกลางเช่นกนั และเยาวภา  (2540,54) ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการบริโภคพื้นฐานของผูบ้ริโภค
ในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างในตลาดสดเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริโภคผกัพื้นบา้นในระดบัปานกลาง 

ยุพวลัย ์(2540) ศึกษาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดบัต าบลเก่ียวกบั
การควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธีในจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรระดบัต าบลส่วน
ใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี อยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกบั 
พจนารถ  (2541)  ศึกษาความรู้ ทศันคติ ต่อพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานของลูกจา้ง
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลวดในจงัหวดัปทุมธานี  พบว่าลูกจา้งมีพฤติกรรม  ความรู้และทศันคติ
ต่อการป้องกนัอนัตรายจากการท างานอยู่ในระดบัปานกลางและลูกจา้งท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ท่ี
แตกต่างกนั มีความรู้เร่ืองการป้องกนัอนัตรายจากการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

อรชร (2538) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ ความเข้าใจของผูป่้วยท่ีประสบภยัจากรถต่อ
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 กรณีศึกษา โรงพยาบาลพระบาทพระพุทธบาท 
จงัหวดัสระบุรี พบว่า ปัจจยัส่วนตวั ได้แก่ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้ของผูป่้วยท่ี
ประสบภยัจากรถมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.
2535 และปัจจยัทางสังคม คือโอกาสในการรับรู้ข่าวสารของผูป่้วยท่ีประสบภยัจากรถ มีผลต่อความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 

พระสถาพร (2551)ไดศึ้กษาความรู้ความเขา้ใจของพระสงฆ์เก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่พบว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจของพระสงฆเ์ก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่คืออายจุริงของพระสงฆแ์ละ
แหล่งข่าวสารทางโทรทศัน์หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเกษตรทฤษฎีใหม่
ไดแ้ก่ความขยนัหมัน่เพียร(วริิยารัมภะ) และการประกอบตนใหก้ลมกลืนกบัธรรมชาติ 

ศศิวิมล (2542)   ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคขา้วกลอ้ง
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครซ่ึงพบว่าประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความรู้และพฤติกรรมการ
บริโภคขา้วกลอ้งแตกต่างกนัขณะท่ีรติกร (2543) ศึกษาความรู้และการปฏิบติัในการใช้สารเคมีเพื่อ
การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในอ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง  พบว่าการปฏิบติัในการใช้
สารเคมีเพื่อการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรระหว่างเกษตรกรเพศชายกบัเกษตรกรเพศหญิง มี
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ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  และธีรพงศ์  (2551) ศึกษาความรู้และการปฏิบติัเกษตร
อินทรียข์องกลุ่มเกษตรกรต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้าน
ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัของเกษตรกรกลุ่มอินทรียมี์ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัป้องกนัก าจดัโรคและ
แมลงแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติสถานภาพต าแหน่งทางสังคมท่ีต่างกนัของเกษตรกรกลุ่ม
อินทรียมี์ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัป้องกนัก าจดัโรคและแมลงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เจษฎา (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของ
เกษตรกรต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ขนาดพื้นท่ีปลูก และประสบการณ์ในการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  

พฒันพงค์(2553) ศึกษาความรู้และการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรต าบลบา้นธิอ าเภอ
บา้นธิ จงัหวดัล าพูน  พบวา่ ประสบการณ์การเพาะปลูกมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบั
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 

วรรณภสัสรณ์(2555)ศึกษาความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีของผูเ้ล้ียงผึ้งใน
จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ประสบการณ์ในการเล้ียงผึ้งท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีของผูเ้ล้ียงผึ้ง  ขนาดฟาร์มผึ้งของผูเ้ล้ียงผึ้งท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อ
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีของผูเ้ล้ียงผึ้ง 

วชิระ(2541)ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ทศันคติและการปฏิบติัในการป้องกนัก าจดัหอยเชอร์ร่ี
ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าการปฏิบัติในการป้องกันหอยเชอร่ีของเกษตรกรมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัขนาดพื้นท่ีท านา 

สิริรัตน์  (2546) ศึกษาความรู้และการยอมรับปฏิบติัเก่ียวกบัการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร
จงัหวดัล าพูนพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
ขนาดของพื้นท่ีและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกรไดแ้ก่ อาย ุและ รายได ้

ใจรักษ์ (2537)  ศึกษาความต้องการความรู้เก่ียวกบัสารพิษตกค้างในพืชผกัของนักเรียนชั้น
มธัยม สังกดักรมสามญัศึกษา ในจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่านักเรียนท่ีมีอายุและระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั ตอ้งการความรู้เก่ียวกบัสารพิษตกคา้ง วิธีการลดปริมาณสารพิษและผลจากการบริโภคผกั
ท่ีมีสารพิษตกคา้ง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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นพวรรณ (2546)ศึกษาระดบัความรู้และปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความตระหนักและการปฏิบติั
ของผู ้ข ับ ข่ีรถจักรยานยนต์  ต่อการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ท่ีมีความแตกต่างในเร่ือง อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาหรือประสบการณ์ในการขบัข่ีรถ จะมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัควบคุมและ
แกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ต่อพงษ์  (2543) ศึกษาความรู้และการปฏิบติัเก่ียวกับการจดัการข้าวโดยวิธีผสมผสานของ
เกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ของเกษตรกรอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา แรงงาน สภาพการถือครองท่ีดิน 

วิชิต (2535) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้และการปฏิบัติด้านโคนมของเกษตรกรในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ดา้นโคนมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติคือ ระดบัการศึกษา  และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัดา้นโคนมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติคือ ความรู้ดา้นโคนม 

ธีรประภา (2544) ศึกษาปัจจยับางประการท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคเอดส์ ของ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี พบว่าความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์มี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคเอดส์ หมายถึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย  
การติดต่อ อาการป้องกนัโรคเอดส์ การอยูร่่วมกบัผูป่้วยติดเช้ือและผูป่้วยเอดส์ ตลอดจนการปฏิบติัเม่ือ
ติดเช้ือ มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคเอดส์  

สุนนัทา (2524) ศึกษาความรู้ เร่ืองโรคความดนัโลหิตสูงและการปฏิบติัตนเพื่อดูแลตนเองของ
ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ความรู้เร่ืองโรคความดนัโลหิตสูงและ
การปฏิบติัตนเพื่อดูแลตนเองของผูป่้วยโรคความดันโลหิตสูงโดยมีความสัมพนัธ์กันในทางบวก 
ดงันั้นในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง จึงควรเนน้ในการให้ความรู้และ
ท าความเขา้ใจกบัผูป่้วยและญาติในการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งเป็นประจ า โดยกระตุน้ให้ชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมโดยการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง  

งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัภัยพบิัติ 

เกวรี และวชิยั (2554) ไดศึ้กษาวธีิการพยากรณ์น ้าท่วมจากปริมาณฝน พบวา่การป้องกนัอุทกภยั
ดว้ยวิธีการต่างๆสามารถบรรเทาอุทกภยัไดร้ะดบัหน่ึง  อย่างไรก็ตามในการพยากรณ์น ้ าท่วมย่อมมี
ความจ าเป็นในการบรรเทาอุทกภยัเสมอ วิธีการพยากรณ์น ้ าท่วมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของพื้นท่ีรับน ้ า ใน
กรณีท่ีเป็นพื้นท่ีรับน ้ าขนาดเล็ก การใช้วิธีการพยากรณ์น ้ าท่วมจากฝนท่ีตกในพื้นท่ี น่าจะเป็นวิธีท่ี
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เหมาะสมท่ีสุด ในโครงการน้ีไดเ้ลือกสถานี E.29 ตั้งอยูอ่  าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย  ใชว้ิธีการพยากรณ์
น ้ าท่วมจากฝนในแต่ละพื้นท่ีรับน ้ า ซ่ึงพิจารณาเป็นอ่างเก็บน ้ า ไดว้่าปริมาณกกัเก็บในพื้นท่ีรับน ้ า จะ
แปรตามอตัราการไหลออก จากผลการเปรียบเทียบอตัราการไหลท่ีไดจ้ากการพยากรณ์กบัอตัราการ
ไหลจริงของฝนแต่ละลูกและแต่ละช่วงเวลา จะพบว่า ณ ท่ีเวลาเดียวกนัอตัราการไหลท่ีไดจ้ากการ
พยากรณ์จะมีค่ามากกวา่อตัราการไหลจริงเวลาท่ีเกิดอตัราการไหลสูงสุดจากการพยากรณ์และเวลาท่ี
เกิดอตัราการไหลสูงสุดจริงจะเกิดท่ีเวลาใกล้เคียงกัน และเวลาท่ีเกิดอตัราการไหลวิกฤตจากการ
พยากรณ์จะเกิดก่อนการไหลวิกฤตจริงเล็กน้อย  ซ่ึงจะเห็นว่าวิธีการพยากรณ์ท่ีศึกษาน้ีสามารถ
น าไปใช้ในการพยากรณ์อัตราการไหลท่ีเกิดจากฝนได้อย่างปลอดภัย เน่ืองจากอัตราการไหลท่ี
พยากรณ์ไดมี้ค่ามากกวา่อตัราการไหลจริง และเวลาท่ีเร่ิมเกิดน ้าท่วมจากการพยากรณ์เกิดข้ึนก่อนเวลา
ท่ีเร่ิมน ้าท่วมจริง ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเตรียมการป้องกนัหรือช่วยเหลือไดท้นัท่วงที 

อาทิตย ์ (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองความตอ้งการของผูป้ระสบภยัน ้ าท่วมและการจดัการแกไ้ขปัญหา
น ้ าท่วม กรณีศึกษา : บ้านล าปาวอ าเภอเข่ือนขันธ์ จังหวดักาฬสินธ์ุ พบว่าความต้องการของ
ผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม มีความตอ้งการ 2 ช่วงคือช่วงท่ีน ้ าท่วมและช่วงท่ีน ้ าลด ในช่วงท่ีน ้ าท่วม ส่ิงท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือประกอบดว้ย ขา้วสาร อาหาร เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม  เคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน  เงินส าหรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั การดูแลสุขภาพ  ส่วนความตอ้งการหลงัน ้ าลด  
ส่ิงท่ีตอ้งการความช่วยเหลือประกอบดว้ย  วสัดุซ่อมแซมบา้นเรือน ห้องน ้ าห้องส้วม  ความเสียหาย
ของพืชผลทางการเกษตร  พื้นท่ีอยูอ่าศยัและท่ีดินท าการเกษตรแห่งใหม่หรือปรับถมพื้นท่ีอยูอ่าศยัเดิม
ให้สูงข้ึนการปรับเปล่ียนนโยบายของหัวหนา้โครงการเข่ือนล าปาว  ตอ้งการเงินทุนเพื่อประกอบการ
ลงทุนปลูก มนัส าปะหลงั ขา้ว เล้ียงววัควาย พาหนะส่วนกลางของชุมชนส าหรับบรรทุกพืชผกัท่ีปลูก
ส่งตลาด  ตลาดส าหรับจ าหน่ายพืชผกัท่ีราคายุติธรรม ในส่วนของการช่วยเหลือจากรัฐ ส่ิงท่ี
ผูป้ระสบภยัเห็นว่าควรไดรั้บการปรับปรุง ประกอบดว้ยความรวดเร็วของการช่วยเหลือ เช่นวสัดุใน
การซ่อมแซมบา้นเรือน ความครอบคลุม   ความโปร่งใส  การช่วยเหลือในระยะยาว การแกไ้ขปัญหา
น ้ าท่วม  และเงินทุนในการปลูกมนัส าปะหลงั  เล้ียงววัควายและจดัหาพาหนะและตลาดจ าหน่าย
พืชผกั ส่ิงท่ีตอ้งการมากท่ีสุด คือการขอขยายขนาดความยาวของตาข่ายจบัปลาจาก 100 เมตร เพิ่มอีก 
30  เมตร 

ด ารง (2552) ได้ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติของ
ส านกังานเกษตรจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2550 ใน 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงก่อนเกิดภยัพิบติั ช่วงเกิดภยัพิบติั และ
ช่วงการช่วยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติ  พบว่าระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติัของส านกังานเกษตรจงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
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เป็นรายช่วงของการช่วยเหลือ พบว่า ช่วงก่อนเกิดภยัพิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เน่ืองจาก
เกษตรกรตระหนกัถึงความสูญเสียท่ีเกิดจากภยัพิบติัซ่ึงไม่อาจหลีกเล่ียงได ้แต่สามารถลดความสูญเสีย
ไดห้ากมีการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ท่ีดี  ช่วงเกิดภยัพิบติั  ระดบัความคิดเห็นของ
เกษตรกรโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย  มีบางประเด็นท่ีอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย คือใช้สถานท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นสถานท่ีรับแจง้การเกิดภยัและเป็นถานท่ีปิดประกาศรายช่ือผูข้อรับ
ความช่วยเหลือจากภยัพิบติั เน่ืองจากเกษตรกรมองว่าเสียเวลาเดินทางและไม่สะดวกในการไปแจง้
การเกิดภยัและตรวจสอบรายช่ือผูข้อรับความช่วยเหลือ แต่เกษตรกรเห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัการใชส้ถานท่ี
ท าการก านัน/ผูใ้หญ่บา้นเป็นสถานท่ีแจง้การเกิดภยั และปิดประกาศรายช่ือผูข้อรับความช่วยเหลือ 
ส่วนช่วงการช่วยเหลือหลงัเกิดภยัพิบติั ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ มีประเด็นท่ี
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่เห็นด้วย ได้แก่  อตัราค่าความช่วยเหลือต่อไร่ของขา้ว พืชไร่ พืช
สวนและอ่ืนๆ เน่ืองจากเกษตรกรมองวา่อตัราการใหค้วามช่วยเหลือนอ้ยเกินไปไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 
และนอกจากน้ีแล้วเกษตรกรยงัไม่เห็นด้วยกับการให้ความช่วยเหลือโดยวิธีโอนเงินผ่านบัญชี
ผูป้ระสบภยั เน่ืองจากขั้นตอนการปฏิบติัยุง่ยาก 

เยาวภา (2549) ได้ศึกษาผลกระทบและความช่วยเหลือด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผูป้ระสบ
อุทกภยัในจงัหวดั อุตรดิตถ์ : ศึกษากรณีปี 2548 ซ่ึงพบวา่ (1)เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 
49.07 ปี อาชีพหลกัท านา จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.95 คน รายได้จากภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตรเฉล่ียปีละ 195,015.54 บาท (2)พื้นท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มเฉล่ีย 
34.51 ไร่ (3)พื้นท่ีนาขา้วเสียหายเฉล่ีย 19.43 ไร่ มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหายเฉล่ีย 48,724.32  
บาท พื้นท่ีทางการเกษตรเสียหายเฉล่ีย 19.82 ไร่ ไดรั้บเงินช่วยเหลือเฉล่ียรายละ 4,024.96 บาท โดยไม่
เสียค่าใชจ่้ายในการขอรับเงิน เกษตรกรเห็นดว้ยมากท่ีสุดในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรของ
ทางราชการเป็นเงินสด ซ่ึงควรจ่ายเงินช่วยเหลือภายในระยะไม่เกิน 3 เดือนและสถานท่ีปิดประกาศ
และจ่ายเอกสารควรเป็นท่ีท าการก านนัผูใ้หญ่บา้น (4)เกษตรกรมีความคิดเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากอุทกภยัในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ดา้นสังคมเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัในทรัพยสิ์นและการใหบ้ริการ
ดา้นการศึกษาว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีลดลง การให้บริการของเจา้หน้าท่ีปกครองและการให้บริการ
ดา้นสาธารณสุข ว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ดา้นเศรษฐกิจเก่ียวกบัรายไดร้วมของครัวเรือน รายได้
รวมทางการเกษตร รายจ่ายรวมของครัวเรือน และเงินออม วา่มีการเปล่ียนแปลงท่ีลดลง ดา้นกายภาพ
และชีวภาพเก่ียวกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีการเกษตร ว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน และด้าน
สภาพจิตใจเก่ียวกบัความเครียดและความวิตกกงัวล ว่ามีเป็นประจ าหรือบ่อยๆ และ (5)เกษตรกรมี
ปัญหาระดบัมากท่ีสุดในการให้ความช่วยเหลือดา้นการเกษตรของทางราชการเก่ียวกบัการไดรั้บเงิน
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ช่วยเหลือหรือเงินชดเชยความเสียหายของพืชเกษตรจ านวนน้อยเกินไป จึงมีข้อเสนอแนะ ให้รัฐ
ก าหนดค่าชดเชยในอตัราท่ีแน่นอนและคุม้ค่ากบัความเสียหาย การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิต
พืชชนิดลดความเส่ียงภยัธรรมชาติ และการแจง้เตือนการเกิดอุทกภยัล่วงหนา้ 

พิชญ์สินี (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัต่อการได้รับความ
ช่วยเหลือดา้นพืช ปี 2549 จงัหวดัปทุมธานี พบว่า เกษตรกรมากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 
51.33 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร มีอาชีพหลักท านา มีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ียเฉล่ีย 4.79  คน แรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉล่ีย 2.17 คน  พื้นท่ีท านาถือ
ครองเฉล่ีย  13.25 ไร่  พื้นท่ีท าไร่ถือครองเฉล่ีย 22.2 ไร่  พื้นท่ีท าสวนถือครองเฉล่ีย  13.25  ไร่  พื้นท่ี
ประมงถือครองเฉล่ีย 14.33 ไร่  เกษตรกรมากกว่าคร่ึงเล็กนอ้ยถือครองพื้นท่ีโดยเช่าผูอ่ื้น มีรายไดใ้น
ครัวเรือน เฉล่ีย 109,550.80 บาท/ปี  เกษตรคร่ึงหน่ึงมีแหล่งเงินทุนมาจากสหกรณ์การเกษตร 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารการเกิดอุทกภยัจากผูน้ าทอ้งถ่ิน เกษตรกรมีพื้นท่ีขา้วเสียหายและ
ได้รับผลกระทบเฉล่ีย 45.16 ไร่ พื้นท่ีพืชไร่เสียหายจริงและได้รับผลกระทบเฉล่ีย 17.78 ไร่ พื้นท่ี
พืชผกัเสียหายจริงและไดรั้บผลกระทบเฉล่ีย 5.80 ไร่ และพื้นท่ีไมผ้ลไมย้ืนตน้เสียหายจริงและไดรั้บ
ผลกระทบเฉล่ีย 9.36 ไร่  ไดรั้บการช่วยเหลือหลงัเกิดอุทกภยัเฉล่ีย 2.52 เดือน เกษตรกรส่วนมากรับ
เงินช่วยเหลือท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะและน ้ ามนั
เช้ือเพลิง รับเงินค่าช่วยเหลือ โดยโอนเขา้บญัชีธนาคารและส่วนมากน าเงินไปซ้ือปัจจยัการผลิต โดย
ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและมีความพึงพอใจต่อการไดรั้บ
ความช่วยเหลือจริงในระดบัมากเกือบทุกประเด็น และโดยภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 
และประมาณสองในสามให้ขอ้เสนอแนะว่าควรมีการปรับวิธีการให้ความช่วยเหลือให้รวดเร็วข้ึน
กวา่เดิม และควรพิจารณาเกณฑ์ในการใหค้วามช่วยเหลือใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสถานการณ์
ความเป็นจริง  

ทยาพร(2541) ได้ศึกษาสภาวะอุทกภยัและพื้นท่ีน ้ าท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า
สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุกภยัในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีสาเหตุมาจากน ้ าลน้แม่น ้ าปิง โดยเป็นเป็นผล
จากแม่น ้ าตอนตน้ท่ีมีน ้ าจากลุ่มน ้ าสาขาไหลมารวมกนั ทั้งน ้ าแม่งดั น ้ าปิง และน ้ าแม่แตง ไหลมา
บรรจบกนั ซ่ึงหากเกินความจุของแม่น ้ า 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไหลเอ่อเขา้ท่วมบา้นเรือน
ประชาชนและพื้นท่ีบางส่วนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ น ้ าจะท่วมขงัเป็นเวลานาน ดา้นการปรับตวั
และการรับรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นั้ นพบว่าประชาชนมีการติดตามข้อมูล
ข่าวสารดา้นการเตือนภยัอุทกภยัจากรถประกาศของทางราชการและวิทยุ ขณะเกิดอุทกภยัประชาชน
ส่วนใหญ่จะมีการเตรียมถุงทราย  เพื่อสร้างเป็นแนวกั้นน ้ าไม่ให้ไหลเขา้บา้นและมีการยา้ยส่ิงของ
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เคร่ืองใชต่้างๆไปไวใ้นท่ีท่ีน ้ าเขา้ไม่ถึง ผลกระทบหลงัจากเกิดอุทกภยัคือ ท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงของเคร่ืองใช้
ไดรั้บความเสียหาย สินคา้ราคาแพงข้ึนและเกิดการเจ็บป่วย  ดา้นความคิดเห็นของประชาชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ต่อวิธีการแก้ไขปัญหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึน ได้แสดงความเห็นว่า 1) ควรมีการ
ปรับปรุงระบบระบายน ้ าในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ 2) ขุดลอกแม่น ้ าปิงและท่อระบายน ้ า
บริเวณเขตตวัเมืองเชียงใหม่ 3) เสริมตล่ิงริมน ้าปิงใหสู้งข้ึน 4) สร้างเข่ือนกั้นน ้าท่ีไหลลงสู่แม่น ้าปิง 

ปิยะนุช และคณะ (2551) ได้ศึกษาวิจยัการประเมินโครงการการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม อ าเภอลับแล จงัหวดัอุตรดิตถ์  พบว่า 1.โครงการจ้างแรงงานเร่งด่วน
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 92 คน จาก 40 ครัวเรือน มีวนัท างานโดยเฉล่ีย 22 
วนัต่อคน มีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 6,300 บาทต่อครัวเรือน และรายได้จากการเขา้ร่วมโครงการในคร้ังน้ี
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ผูป้ระสบภยัไดใ้นเบ้ืองตน้ 21 ครัวเรือน อีก 16 ครัวเรือนระบุวา่ไม่
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ตนเองและครัวเรือนได ้โดยให้เหตุผลวา่ รายไดน้อ้ยไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการและอยากให้เพิ่มจ านวนเงิน  2. โครงการสร้างอาชีพใหม่ผูป้ระสบภยั 2.1)กลุ่มตวัอยา่ง
น าไปประกอบเป็นอาชีพหลกัมากท่ีสุดเพียงโครงการเดียวคือ ท าขา้วพนัขา้วแคบ และน าไปประกอบ
อาชีพเสริมมากท่ีสุดคือ โครงการแปรรูปผลไมต้ามฤดูกาล ในส่วนของโครงการท่ีกลุ่มตวัอย่างไม่
น าไปประกอบเป็นอาชีพ คือโครงการถักไม้กวาด  2.2) ด้านรายได้ในการประกอบอ่าชีพ พบว่า 
โครงการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อเดือนสูงท่ีสุด คือโครงการท าข้าวพนัข้าวแคบ  2.3) โครงการ
ช่วยเหลือเด็กก าพร้าเน่ืองจากประสบอุทกภยัน ้ าท่วม ผลการวิจยัพบวา่ เด็กก าพร้าทั้งหมดไดรั้บเงิน
ช่วยเหลือจากกระทรวงการคลงั กรณีบิดา  มารดา หรือทั้งบิดามารดาเสียชีวิต กระทรวงพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษยม์อบทุนการศึกษา และมีเด็กก าพร้าจ านวน 1 คนท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ประชาสงเคราะห์จงัหวดัส่งไปศึกษาต่อยงัโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จงัหวดัแพร่ ซ่ึงเป็น
โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์ท่ีรับนกัเรียนท่ีมีฐานะยากจนเท่านั้นให้เขา้ศึกษาจนจบ ม.6 โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน  

หทยั(2549)ได้ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของปัญหาอุทกภยัในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ด้านความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปัญหาอุทกภยัพบว่าประชาชนเห็นว่าสาเหตุของการเกิด
ปัญหาอุทกภยัเกิดจากท่อระบายน ้ าท่ีมีไม่เพียงพอหรือมีแต่ใช้งานไม่ไดแ้ละมีการบุกรุกสร้างส่ิงกีด
ขวางทางล าน ้ าเช่นร้านอาหารโรงแรมเป็นตน้นอกจากน้ีประชาชนยงัเห็นวา่อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในปีพ.ศ. 
2548 มีระดบัความรุนแรงมากเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการเตรียมตวัรับมือกับสถานการณ์
อุทกภยัและขณะเกิดอุทกภยัประชาชนไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐในรูปของเคร่ือง
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อุปโภคบริโภคแต่ภายหลังจากเกิดอุทกภัยแล้วประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของภาครัฐ 

 

มนสั (2548) ไดศึ้กษาการตอบสนองต่อพิบติัภยัของประชาชน:บทวิเคราะห์กรณีของประเทศ
ไทยผลการศึกษาพบวา่มนุษยแ์ต่ละคนและในแต่ละชุมชนมีรูปแบบหรือแบบแผนการตอบสนองต่อ
พิบติัภยัท่ีแตกต่างกนัออกไปการตอบสนองต่อพิบติัภยัท่ีมีประสิทธิภาพคือจะตอ้งถูกตอ้งเหมาะสม
และทนัต่อเหตุการณ์ซ่ึงสามารถช่วยลดความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายได้
แต่หากการตอบสนองไม่มีประสิทธิภาพก็ท าให้เกิดความเสียหายไดม้ากเช่นกนัดา้นพฤติกรรมการ
ตอบสนองต่อพิบติัภยัของมนุษยส่์วนใหญ่จะให้ความส าคญักบัตวัเองเป็นอนัดบัแรกตามดว้ยสมาชิก
ในครอบครัวทรัพยสิ์นของตนและสุดทา้ยคือชุมชนส าหรับพฤติกรรมการตอบสนองต่อพิบติัภยัของ
คนไทยไม่มีความแตกต่างไปจากการตอบสนองของชนชาติอ่ืนกล่าวคือการตอบสนองสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ช่วงเวลาคือก่อนเกิดภยัพิบติัขณะเกิดภยัพิบติัและหลงัจากเกิดภยัพิบติัดา้นการตอบสนองท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นส่วนใหญ่มกัจะพบหลงัจากการเกิดภยัพิบติัโดยเฉพาะภยัพิบติัท่ีเกิดจากธรรมชาติ
ส่วนมากไม่สามารถคาดท านายการเกิดเป็นเวลาล่วงหนา้ไดท้  าให้ไม่สามารถเตรียมพร้อมรับมือต่อภยั
พิบติัท่ีเกิดข้ึนนั้นๆไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัความคิดของนักวิชาการส่วนหน่ึงท่ีว่านักภูมิศาสตร์และนัก
พฤติกรรมศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มท่ีสนใจเร่ืองของพิบติัภยัเป็นกรณีพิเศษมกัใหค้วามสนใจและมุ่งประเด็น
การวิจยัไปท่ีการแสดงพฤติกรรมของประชาชนภายหลงัการเกิดภยัพิบติัเป็นอนัดบัแรกโดยพฤติกรรม
ของประชาชนท่ีตอบสนองขณะเกิดภยัพิบติัถูกให้ความสนใจในล าดบัรองลงมานอกจากน้ียงัพบว่า
งานท่ีศึกษาเก่ียวกบัการตอบสนองต่อพิบติัภยัของประชาชนก่อนเกิดเหตุการณ์พบว่ามีค่อนขา้งน้อย
นอกจากน้ีประชาชนยงัเห็นว่าอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในปีพ.ศ. 2548 มีระดับความรุนแรงมากเพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการเตรียมตวัรับมือกบัสถานการณ์อุทกภยัและขณะเกิดอุทกภยัประชาชน
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐในรูปของเคร่ืองอุปโภคบริโภคแต่ภายหลงัจากเกิด
อุทกภยัแลว้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐ 

ภานุพงค์ (2555)ได้ศึกษาการตอบสนองของประชาชนต่อภยัพิบติัน ้ าท่วมกรณีศึกษาต าบล
หนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า สาเหตุของการเกิดอุทกภยัในพื้นท่ีต าบล
หนองหอย เน่ืองจากมีฝนตกหนักติดต่อกนัเป็นเวลานาน ส่งผลให้น ้ าปิงลน้ตล่ิงและไหลทะลกัเขา้
ท่วมบา้นเรือนของประชาชนเพราะล าน ้าปิงหรือคลองน ้ าสาขามีความคบัแคบและต้ืนเขิน  เม่ือมีระดบั
น ้าเพิ่มมากข้ึน  จึงมีส่วนท าใหเ้กิดน ้าลน้ตล่ิงและเกิดอุทกภยั  รวมทั้งเกิดจากการปล่อยน ้ าจากเข่ือนแม่
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งดั ประกอบกบัตวัเมืองเชียงใหม่ไม่มีระบบป้องกนัน ้ าล้นตล่ิง เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ระดับความ
รุนแรงของการเกิดอุทกภยัเพิ่มมากข้ึนและส่งผลกระทบจ านวนมากตามมา นอกจากน้ีเป็นผลกระทบ
จากปัญหาน ้ าลน้ล าเหมืองธรรมชาติท่ีมีอยูภ่ายในพื้นท่ีท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาน ้าท่วมอยา่งฉบัพลนั และ
เกิดจากการท่ีท่อระบายน ้ า/ทางระบายน ้ าจากถนนท่ีมีอยู่รอบพื้นท่ีต าบลหนองหอย มีจ านวนไม่
เพียงพอ เม่ือมีปริมาณน ้าท่ีมากและอยูใ่นระดบัสูง ท าใหไ้ม่สามารถระบายน ้ าได ้ จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
ท าให้น ้ าเอ่อล้นท่วมในพื้นท่ี  การตอบสนองของประชาชนต่อภัยพิบติัน ้ าท่วม ก่อนเกิดอุทกภัย 
ประชาชนมีการเตรียมตวัเพื่อเป็นการรับมือกบัอุทกภยัท่ีเกิดข้ึน เช่น การเก็บส่ิงของต่างๆไวบ้นท่ีสูง
กวา่ระดบัน ้ าท่วม การติดตามขอ้มูลเก่ียวกบัการพยากรณ์อากาศ ปริมาณน ้ าฝน ข่าวสารการแจง้เตือน
และเฝ้าระวงัการเกิดอุทกภยั การเตรียมอาหารและน ้ าด่ืมไว ้การอพยพสมาชิกในครัวเรือนไปอยูใ่นท่ี
ปลอดภยั เป็นตน้ ขณะเกิดอุทกภยัประชาชนมีการปฏิบติัดงัน้ี การกั้นกระสอบทรายเพื่อไม่ให้ระดบั
น ้ าในบา้นเพิ่มสูงข้ึนจากเดิม  การออกไปให้ความช่วยเหลือเพื่อนบา้นหรือคนในชุมชน  การสูบน ้ า
ออกจากตัวบ้าน ฯลฯ โดยไม่รอเพียงส่วนราชการมาให้ความช่วยเหลือ  หลังจากเกิดอุทกภัย  
ประชาชนมีการปรับปรุงซ่อมแซมบา้นเรือนในส่วนท่ีเสียหาย การท าความสะอาดบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั 
การยอมรับและปรับสภาพจิตใจต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  หลงัจากเกิดอุทกภยัส่วนใหญ่ยงัคงอาศยัอยู่
ในพื้นท่ีต าบลหนองหอย  เพราะมีความรู้สึกผกูติดในวถีิชีวติหรือท่ีอยูอ่าศยัเดิมและดว้ยขอ้จ ากดัดา้น
เศรษฐกิจ  ท าให้ไม่สามารถยา้ยไปอยู่ท่ีอ่ืนได้  และประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกบั
ชุมชนส าหรับการจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนร่วมกันเป็นบางคร้ัง  ปัจจัยภายใน  ด้าน
ประสบการณ์  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของประชาชนต่อภยัพิบติัน ้ าท่วมในพื้นท่ีต าบล
หนองหอยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ปัจจยัภายใน  ดา้นความรู้สึกผูกติดกบัพื้นท่ี  ปัจจยัภายนอก ดา้น
ข่าวสารขอ้มูลและลกัษณะกายภาพของพื้นท่ี  รวมทั้งปัจจยัเพิ่มเติมดา้นระบบการแจง้เตือนภยั เป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของประชาชนต่อภยัพิบติัน ้าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองหอยตามล าดบั 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือเกษตรกรท่ีท าการเกษตรในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลข่วงเปา ท่ีเคยประสบภยัพิบติัทางการเกษตรในช่วงฤดูการผลิต 2554/2555-2555/2556 มี
จ  านวนรวมทั้งส้ิน 1,290 รายตามท่ีเคยแจง้ความเสียหายและขอรับความช่วยเหลือจากองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลข่วงเปาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งเกษตรกรตามขนาดของตวัอยา่งของประชากร 

กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) 

ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั โดยค านวณหาขนาดของตวัอยา่ง จากสูตรของ 
Taro Yamane (สุวมิล, 2542) ดงัน้ี 

n = N 
1 + Ne² 

เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N = ขนาดของประชากรทั้งหมด 

e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มท่ีก าหนดวา่จะใหมี้ระดบันยัส าคญั 
ท่ี 0.05 

แทนค่าในสูตร n = 1290. 
      1+ 1290(.05)² 
= 305.32 

เพราะฉะนั้นไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 305 รายจากจ านวนประชากรทั้งหมด 
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กำรสุ่มตัวอย่ำง (Sampling) 

สุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ดว้ยการสุ่มตวัอย่างอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Random Sampling) (ประคอง, 2542) โดยใช้บัญชีรายช่ือของเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 2554/2555 - 2555/2556 ตามขนาดของตัวอย่างท่ี
ค านวณได ้ค านวณหาสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละหมู่บา้น (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 การค านวณหาสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่ง 

หมู่บ้ำน  จ ำนวนเกษตรกร  (รำย)  ค ำนวณสัดส่วน  ตัวอย่ำงจ ำนวนตัวอย่ำง 
  

หนองห่าย  80   
(305 x80)

1,290
  =   18.91  19 

 

หว้ยน ้าดิบ  69   
(305 x 69)

1,290
  =   16.31   16 

   

ท่าศาลา   127    
(305 x 127)

1,290
  =   30.02              30 

 

ฮ่อม   142   
(305 x  142)

1,290
 =   33.57  34 

 

ส่ีแยกนอ้ย  229   
(305 x  229)

1,290
   =  54.14  54 

 

วงัดิน   100   
(305 x  100)

1,290
  =   23.64  24 

 

ใหม่สันตึง  81   
(305 x  81)

1,290
  =   19.15  19 

 

สันป่าซาง  160   
(305 x  160)

1,290
  =   37.82  38 

 

ใหม่สามคัคี  82   
(305 x  82)

1,290
 =   19.38  19 
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ตารางท่ี 3.1 การค านวณหาสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

หมู่บ้ำน  จ ำนวนเกษตรกร  (รำย)  ค ำนวณสัดส่วน  ตัวอย่ำงจ ำนวนตัวอย่ำง 
  

น ้าดิบสามคัคี  76   
(305 x  76)

1,290
 =   17.96  18 

 

หนองห่ายสามคัคี 83   
(305 x  83)

1,290
 =   19.62  20 

  

องัครักษ ์  34   
(305 x  34)

1,290
 =   8.03   8 

 

ใหม่องัครักษ ์  27   
(305 x  27)

1,290
 =   6.38   6 

 
รวม           1,290                         305 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

รำยละเอยีดของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) และ
ค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัทางเศรษฐกิจ และสังคมและ ภยั
พิบติัท่ีเกิดข้ึนกบัตวัของเกษตรกร 

ตอนท่ี 2แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติั
ดา้นการเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปา 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติั
ทางการเกษตร 

 

 



 

61 

ลกัษณะของเคร่ืองมือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลเก่ียวกับลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล  
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรโดยมีลกัษณะค าถามแบบปลายปิดไดแ้ก่  

1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลเศรษฐกิจและสังคม 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- ระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม 
- สถานภาพในสังคม  
- ขนาดพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร 
- ชนิด/ประเภทของพืชหรือสัตวท่ี์ประกอบอาชีพการเกษตร  
- รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี 

2) ขอ้มูลเก่ียวกบัภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเกษตรกร 

- ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ     
- พืชหรือสัตวท่ี์ไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั   
- จ านวนคร้ังท่ีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัในแต่ละปี (พ.ศ.2554-พ.ศ.

2556)     
- การแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง           
- การแจง้ข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืช/ขอ้มูลการเพาะปลูกพืชในฤดูกาลนั้น   
- การปฏิบติั เม่ือประสบภยัพิบติัทางการเกษตร   
- ปัจจยัท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ 
- หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรในบริบทของภยัพิบติัใน
ต าบลข่วงเปาอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ลกัษณะค าถามแบบปลายปิด 
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โดยจะใชว้ธีิการสร้างค าถามแบบตอบถูกหรือผดิ โดยคะแนนของผูต้อบก าหนดให ้ 

ตอบไดถู้กตอ้ง  ใหค้ะแนน  1  คะแนน 
ตอบไม่ถูกตอ้ง  ใหค้ะแนน  0  คะแนน 

1)   แบบสอบถามแบบสอบถามดา้นความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรในบริบทของ ภยัพิบติั
ทางการเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปาจ านวน  24  ขอ้ 

แบ่งระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตรตามท่ีเกษตรกรตอบแบบสอบถาม
ถูกตอ้งออกเป็น 3 ระดบั คือ  

เกษตรกรตอบค าถามถูก 1-8 ขอ้    = มีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ย 
เกษตรกรตอบค าถามถูก 9-16 ขอ้  = มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง   
เกษตรกรตอบค าถามถูก17-24 ขอ้ = มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก 

2) แบบสอบถามแบบสอบถามด้านการปฏิบติัของเกษตรกรในบริบทของ ภยัพิบติัทาง
การเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปาจ านวน  10  ขอ้ 

แบ่งระดับปฏิบัติของเกษตรกรเก่ียวกับภัยพิบัติด้านการเกษตรตามท่ี เกษตรกรตอบ
แบบสอบถามถูกตอ้งออกเป็น 3 ระดบั คือ  

เกษตรกรตอบค าถามถูก 0-3 ขอ้    = มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัในระดบั  นอ้ย 
เกษตรกรตอบค าถามถูก 4-6 ขอ้  = มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัในระดบั ปานกลาง 
เกษตรกรตอบค าถามถูก 7-10 ขอ้  = มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัในระดบั มาก  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกร
ผูป้ระสบภยัพิบัติทางการเกษตรเป็นค าถามในลักษณะปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยให้
เกษตรกรแสดงความคิดเห็น 
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3.3 กำรทดสอบแบบสอบถำม 

กำรทดสอบควำมถูกต้องของเนือ้หำ (Content Validity) 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงของ
เน้ือหา (Content Validity) ปรับปรุงและแกไ้ขให้ถูกตอ้งเพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการจะวดัมาก
ยิง่ข้ึน 

กำรทดสอบควำมเช่ือถือได้  (Reliability) ของแบบสอบถำม 

ผูว้ิจยัท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธี ท่ีผ่านการตรวจสอบ
แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  ไปทดสอบกบัเกษตรกรท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรท่ี
ตอ้งการศึกษาและน ามาปรึกษาคณะกรรมการอีกคร้ังเพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมก่อนท่ีจะ
น าไปใช้สัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นท่ีวิจยัต่อไปโดยการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ใช้
วธีิการหาความคงท่ีภายในโดยใชสู้ตร Kuder-Richardson KR-20 เท่ากบั 0.81 (ภาคผนวก ข) 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอ้มูลโดยการน าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เกษตรกร
เป็นรายบุคคลโดยสัมภาษณ์ตวัแทนของครัวเรือน ท่ีสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้
ความเขา้ใจภยัพิบติัทางการเกษตร 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงาน เอกสารส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ตลอดจนขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อน ามาเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยัคร้ังน้ี 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดจะถูกน ามาตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกตอ้งแลว้จึงน าไป
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science, 
SPSS for Window) 
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สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร    ใช้สถิติเชิง
พ รรณ น า  (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่  ก ารห าค่ า ร้ อ ย ล ะ  (Percentage)คว าม ถ่ี 
(Frequency) ค่าเฉ ล่ีย (Mean) ค่าเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต ่ าสุด 
(Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของประชากร 

2) การวเิคราะห์ขอ้มูลภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเกษตรกร ใชค้่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

3) การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรเก่ียวกับภยัพิบติัทาง
การเกษตร ใช้ส ถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่  การหาค่ าร้อยละ 
(Percentage) ความถ่ี  (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) 

4) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามดว้ยการวเิคราะห์ถดถอย
พหุ (Multiple Regression analysis) และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามดว้ย
ค่าทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 

สูตรการหาค่าไคสแควร์ (Chi-square Test) 

X² = Σ(O- E) ² 
E 

ก าหนดให ้ X² = ค่าไคสแควร์ (Chi-square) 

Σ  = ผลรวม 

O  =  ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกต (Observed Frequency) 

E  =  ความถ่ีท่ีไดต้ามทฤษฎีหรือตามท่ีคาดหวงั 
(Expected Frequency) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติั
ทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง  จงัหวดัเชียงใหม่โดยศึกษาจากเกษตรกรในต าบลข่วง
เปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ในช่วงฤดูการผลิต 2554/2555-2555/2556 มี ตามท่ีข้ึนทะเบียน
เกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตร (ระบบฐานขอ้มูลเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 1 กนัยายน 2556) โดยมีผลการวเิคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรและ ภยัพิบติัท่ี
เกิดข้ึนกบัตวัของเกษตรกร 

ตอนท่ี 2 วเิคราะห์ขอ้มูลดา้น 

4.2.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตร 

4.2.2 ดา้นการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตร 

ตอนท่ี3 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผูป้ระสบภัยพิบัติทาง
การเกษตร 

ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์และ หาความแตกต่างระหวา่งตวัแปร ดงัน้ี 

4.4.1  ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทาง
การเกษตร 

4.4.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร
ในต าบลข่วงเปา  
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4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคมและ ภัยพิบัติที่เกิด
ขึน้กบัตัวของเกษตรกร 

4.1.1  เพศ 

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ54.67 เป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิงร้อยละ
45.24 (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางท่ี 4.1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 167 54.76 
หญิง 138 45.24 
รวม 305 100 

4.1.2  ช่วงอายุ 

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีอายุ  ระหว่าง41-50 ปี มากท่ีสุดร้อยละ 45.90 รองลงมามีอายุ
ระหวา่ง 51 ปีข้ึนไปร้อยละ 35.09 อายุ ระหวา่ง 31-40 ปีร้อยละ 17.04 และอายุต ่ากวา่ 30 ปี นอ้ยท่ีสุด 
ร้อยละ 1.96 (ตารางท่ี 4.2) 

ตารางท่ี 4.2 ช่วงอายขุองเกษตรกร 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 32 ปี 29 9.51 

33-42ปี 58 19.01 
43-52ปี 132 43.28 
53-62ปี 72 23.60 

63 ปีข้ึนไป 14 4.59 
รวม 305 100 

อายตุ  ่าสุด 23ปี   อายสูุงสุด  66 ปี 
อายเุฉล่ีย 46.79 ปี   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   9.678  
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4.1.3  ระดับการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีระดบัการศึกษา อยู่ท่ี ป.1–ป.6มากท่ีสุดร้อยละ54.10รองลงมาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. /อนุปริญญา/ปวส.ร้อยละ 24.59ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ร้อยละ 19.34
และไม่ไดรั้บการศึกษาจ านวน นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 1.97(ตารางท่ี 4.3) 

ตารางท่ี 4.3 ระดบัการศึกษาของเกษตรกร 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เคยไดรั้บการศึกษา 2 1.97 
ป. 1 –ป. 6 165 54.10 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 59 19.34 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ 
อนุปริญญา/ปวส. 

75 24.59 

รวม 305 100 

4.1.4 ระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระหว่าง 21-30 ปี มาก
ท่ีสุดร้อยละ 49.18รองลงมามีระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรม น้อยกว่า 20 ปีร้อยละ31.47
ระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรมระหว่าง 31-24ปีร้อยละ18.36และระยะเวลาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมากกวา่ 40ปีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 0.99(ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4 ระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 

ระยะเวลาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 96 31.47 
21 ปี-30 ปี 150 49.18 
31 ปี-40 ปี 56 18.36 
มากกวา่ 40 ปี  3 0.99 

รวม 305 100 

ระยะเวลาประกอบอาชีพต ่าสุด 15  ปี  ระยะเวลาประกอบอาชีพสูงสุด 43 ปี 
ระยะเวลาประกอบอาชีพเฉล่ีย 26  ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  .895  

4.1.5  สถานภาพในสังคม 

จากการศึกษาพบว่า สถานภาพในสังคม ส่วนใหญ่ เป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไป ร้อยละ 71.10  
รองลงมาเป็นกลุ่มผูน้ าชุมชน/ผญบ./กรรมการหมู่บา้น ร้อยละ 10.49กลุ่มผูน้ าเยาวชนผูน้ าเกษตรกร/
อสม.ร้อยละ 10.16  และเป็น สมาชิก อบต. นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5.25(ตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 สถานภาพในสังคม 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มผูน้ าชุมชน/ผญบ./กรรมการ
หมู่บา้น 

32 10.49 

สมาชิก อบต. 16 5.25 
ผูน้ าเยาวชน/ผูน้ าเกษตรกร/อสม. 31 10.16 
บุคคลทัว่ไป 226 71.10 

รวม 305 100 

4.1.6  ขนาดพืน้ทีถ่ือครองทางการเกษตร 

4.1.6.1 ท่ีอยู่อาศยัของตนเอง จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีพื้นท่ีอยู่อาศยัของตนเอง
ขนาด 0.5ไร่ มากท่ีสุด ร้อยละ51.5รองลงมามีพื้นท่ีอยู่อาศยัของตนเอง ขนาด 
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0.75 ไร่ จ  านวน ร้อยละ 30.8 และมีพื้นท่ีอยู่อาศยัของตนเองขนาด 1 ไร่  น้อย
ท่ีสุดร้อยละ 17.7 (ตารางท่ี 4.6) 

ตารางท่ี 4.6 ท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง 

ปริมาณพื้นท่ี(ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 
0.5ไร่ 157 51.5 
0.75 ไร่ 94 30.8 
1 ไร่ 54 17.7 

รวม 305 100 

ท่ีอยูอ่าศยัต ่าสุด 0.5  ไร่   ท่ีอยูอ่าศยัสูงสุด  1 ไร่ 
ท่ีอยูอ่าศยัเฉล่ีย 0.75ไร่   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .190  

4.1.6.2 ท่ี ดินท าการเกษตรของตนเอง จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีพื้นท่ีดินท า
การเกษตรของตนเอง ขนาด 3-5 ไร่ มากท่ีสุด ร้อยละ 62.41 รองลงมามีท่ีดินท า
การเกษตรของตนเอง ขนาด ต ่ากวา่ 6-10 ไร่ ร้อยละ 16.79  มีท่ีดินท าการเกษตร
ของตนเอง ขนาดต ่ากว่า 3 ไร่ ร้อยละ 15.33  และมีท่ีท่ีดินท าการเกษตรของ
ตนเอง มากกวา่ 10 ไร่  นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5.47 (ตารางท่ี 4.7) 

ตารางท่ี 4.7 ท่ีดินท าการเกษตรของตนเอง 

ปริมาณพื้นท่ี(ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 3ไร่ 42 15.33 
3-5 ไร่ 171 62.41 
6-10 ไร่ 46 16.79 
มากกวา่ 10 ไร่ 15 5.47 

รวม 274 100 

ท่ีดินท าการเกษตรต ่าสุด 1  ไร่   ท่ีดินท าการเกษตรสูงสุด 12 ไร่ 
ท่ีดินท าการเกษตรเฉล่ีย 4.07 ไร่   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.06  

4.1.6.3  ท่ีดินเช่าท าการเกษตร จากการศึกษาพบว่ามีเกษตรกรเช่าท่ีท าการเกษตร มาก
ท่ีสุด ขนาด 3-5  ไร่ร้อยละ67.74 รองลงมาพบว่าเกษตรกรเช่าท่ีท าการเกษตร 
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ขนาด 6-10 ไร่ ร้อยละ 23.66 และเกษตรกรเช่าท่ีท าการเกษตรนอ้ยท่ีสุด ต ่ากวา่ 3 
ไร่ ร้อยละ 8.60 (ตารางท่ี 4.8) 

ตารางท่ี 4.8 ท่ีดินเช่าท าการเกษตร 

ปริมาณพื้นท่ี(ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 3ไร่ 16 8.60 
3-5 ไร่ 126 67.74 
6-10 ไร่ 44 23.66 

รวม 186 100 

ท่ีดินเช่าท าการเกษตรต ่าสุด 2  ไร่  ท่ีดินเช่าท าการเกษตรสูงสุด7ไร่ 
ท่ีดินเช่าท าการเกษตรเฉล่ีย 4.85 ไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   1.27  

4.1.6.4 สรุปพื้นท่ีถือครองท าการเกษตร(ท่ีดินท าการเกษตรของตนเองและท่ีดินเช่าท า
การเกษตร)  จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรมีพื้นท่ีท าการเกษตร มากท่ีสุด ขนาด 
3-5  ไร่ร้อยละ64.64รองลงมาพบวา่มีเกษตรกรมีพื้นท่ีท าการเกษตร ขนาด  6-10 
ไร่ ร้อยละ  19.52เกษตรกรมีพื้นท่ีท าการเกษตร  ขนาด ต ่ากว่า  3 ไร่  ร้อยละ 
12.58และเกษตรกรมีพื้นท่ีท าการเกษตรขนาดมากกวา่ 10 ไร่ มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด 
ร้อยละ 3.25(ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 สรุปพื้นท่ีท าการเกษตร 

ปริมาณพื้นท่ี(ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 3ไร่ 58 12.58 
3-5 ไร่ 298 64.64 
6-10 ไร่ 90 19.52 
มากกวา่ 10 ไร่ 15 3.25 

รวม 461 100 

พื้นท่ีท าการเกษตรต ่าสุด 1  ไร่  พื้นท่ีท าการเกษตรสูงสุด 12 ไร่ 
พื้นท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 4.71 ไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   2.36  
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4.1.7 ชนิด/ประเภทของพชืหรือสัตว์ทีป่ระกอบอาชีพการเกษตร 

ดา้นการปลูกขา้ว  จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรปลูกขา้ว ขนาด 3 ไร่  มีจ  านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 
48.34 รองลงมาคือเกษตรกรท่ีปลูกขา้ว ขนาด 2 ไร่  ร้อยละ 36.97 เกษตรกรท่ีปลูกขา้ว ขนาด 4ไร่ข้ึน
ไป ร้อยละ 7.58และ เกษตรกรท่ีปลูกข้าว ขนาด 1ไร่  มีจ  านวนน้อยท่ีสุด ร้อยละ 7.11ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 4.10) 

ตารางท่ี 4.10 ปลูกขา้ว      n = 211 

ปลูกขา้ว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขนาด1  ไร่ 15 7.11 
ขนาด2 ไร่ 78 36.97 
ขนาด3 ไร่ 102 48.34 
ขนาด 4  ไร่ ข้ึนไป 16 7.58 

รวม 211 100 

ปลูกขา้วต ่าสุด 1  ไร่  ปลูกขา้วสูงสุด  5ไร่ 
ปลูกขา้วเฉล่ีย 2.66 ไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   .92 

ดา้นการปลูกล าไย จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรปลูกล าไยขนาด 3 ไร่มากท่ีสุด ร้อยละ71.11
รองลงมาเป็นเกษตรกรท่ีปลูกล าไยขนาด นอ้ยกวา่ 3 ไร่ร้อยละ 16.06 และเกษตรกรท่ีปลูกล าไยขนาด 
มากกวา่ 5ไร่มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 12.84ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.11) 

ตารางท่ี 4.11 ปลูกล าไย      n = 218 

ปลูกล าไย จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 3 ไร่ 35 16.06 
3-5 ไร่ 155 71.11 
มากกวา่ 5ไร่ 28 12.84 

รวม 218 100 

ปลูกล าไยต ่าสุด 1  ไร่  ปลูกล าไยสูงสุด  8ไร่ 
ปลูกล าไยเฉล่ีย 3.71 ไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   1.82 
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ดา้นการปลูกขา้วโพด จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรท่ีปลูกขา้วโพด ขนาด 3-5 ไร่มีจ  านวนมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 50.30รองลงมามีเกษตรกรท่ีปลูกข้าวโพด น้อยกว่า 3 ไร่ ร้อยละ 46.06 และขนาด 
มากกวา่ 5 ไร่  มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 3.64 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.12) 

ตารางท่ี 4.12 ปลูกขา้วโพด      n = 165 

ปลูกขา้วโพด จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 3ไร่ 76 46.06 
3-5 ไร่ 83 50.30 
มากกวา่ 5ไร่ 6 3.64 

รวม 165 100 

ปลูกขา้วโพดต ่าสุด 2  ไร่  ปลูกขา้วโพดสูงสุด 5ไร่ 
ปลูกขา้วโพดเฉล่ีย 2.80 ไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   .91 

ดา้นการปลูกผกัต่างๆหรือถัว่จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรปลูกผกัต่างๆ หรือถัว่ขนาด1ไร่มี
จ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 58.06 และปลูกผกัต่างๆ หรือถัว่ขนาด 0.5ไร่ ร้อยละ 41.94 ตามล าดบั (ตาราง 
ท่ี 4.13) 

ตารางท่ี 4.13 ปลูกผกัต่างๆ หรือถัว่     n = 31 

ผกัต่างๆ หรือถัว่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
0.5 ไร่ 13 41.94 
1ไร่ 18 58.06 

รวม 31 100 

ปลูกผกัต่างๆ หรือถัว่ต ่าสุด 0.5  ไร่  ปลูกผกัต่างๆ หรือถัว่สูงสุด 1 ไร่ 
ปลูกผกัต่างๆ หรือถัว่เฉล่ีย .75 ไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     .25 

สรุปการประกอบอาชีพด้านการปลูกพืช ส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกล าไยมากท่ีสุด ร้อยละ 
34.88 รองลงมาคือการปลูกขา้ว  ร้อยละ 33.76และปลูกขา้วโพด ร้อยละ26.40 ปลูกถัว่และผกัอ่ืนๆ
นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 4.96 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางท่ี 4.14 สรุปการประกอบอาชีพดา้นการปลูกพืช   n = 625 

การปลูกพืช   จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 218 34.88 
ขา้ว 211 33.76 
ขา้วโพด 165 26.40 
ผกัต่างๆ ถัว่ 31 4.96 

ปลูกพืชต ่าสุด 0.5  ไร่  ปลูกพืชสูงสุด  8  ไร่ 
ปลูกพืชเฉล่ีย 2.95  ไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.43 

ดา้นการเล้ียงสัตว ์จากการศึกษาพบว่าเกษตรกร จ านวนมากท่ีสุดท่ีเล้ียงไก่หรือเป็ดจ านวน  6-
10 ตวั  ร้อยละ 45.08 เกษตรกรท่ีเล้ียงไก่หรือเป็ด จ านวน  1-5 ตวั ร้อยละ 35.25  และเกษตรกรจ านวน
นอ้ยท่ีสุดท่ีเล้ียงไก่หรือเป็ดจ านวนมากกวา่ 10 ตวัร้อยละ 19.67 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.15) 

ตารางท่ี 4.15 เล้ียงไก่/เป็ด      n = 122 

เล้ียงไก่/เป็ด จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ านวน1-5 ตวั 43 35.25 
จ านวน 6-10ตวั 55 45.08 
 จ  านวนมากกวา่ 10ตวั 24 19.67 

รวม 122 100 

เล้ียงไก่หรือเป็ด  ต ่าสุด 4  ตวั  เล้ียงไก่หรือเป็ด  สูงสุด 30  ตวั 
เล้ียงไก่หรือเป็ด  เฉล่ีย 8.66 ตวั  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.57 

การเล้ียงโคหรือกระบือ จากการศึกษาพบว่าเกษตรกร จ านวนมากท่ีสุด ท่ีเล้ียงโคหรือกระบือ   
จ  านวน  1-5 ตวั   ร้อยละ 77.08เกษตรกรท่ีเล้ียงโคหรือกระบือจ านวน  6-10 ตวั  ร้อยละ 18.75 และ
เกษตรกรจ านวนนอ้ยท่ีสุด เล้ียงโคหรือกระบือ จ านวนมากกวา่ 10 ตวัร้อยละ 4.17ตามล าดบั (ตารางท่ี
4.16) 



 

74 

ตารางท่ี 4.16 เล้ียงโค/กระบือ      n = 48 

เล้ียงโค/กระบือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ านวน1-5ตวั 37 77.08 
จ านวน6-10ตวั 9 18.75 
จ านวนมากกวา่ 10 ตวั 2 4.17 

รวม 48 100 

เล้ียงโค/กระบือต ่าสุด 1  ตวั  เล้ียงโค/กระบือสูงสุด 8 ตวั 
เล้ียงโค/กระบือเฉล่ีย 3.88 ตวั  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.52 

การเล้ียงสุกร จากการศึกษาพบว่ามีเกษตรกรท่ีเล้ียงสุกร จ านวน 1-3 ตวั  ร้อยละ77.78และมี
เกษตรกรท่ีเล้ียงสุกร จ านวนมากกวา่ 3 ตวัร้อยละ 22.22(ตารางท่ี4.17) 

ตารางท่ี 4.17 เล้ียงสุกร      n = 9 

เล้ียงสุกร จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ านวน 1-3ตวั 7 77.78 
จ านวน  มากกวา่ 3 ตวั 2 22.22 

รวม 9 100 

เล้ียงสุกรต ่าสุด 2  ตวั  เล้ียงสุกรสูงสุด  15 ตวั 
เล้ียงสุกรเฉล่ีย 5.2 ตวั  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.13 

สรุปการประกอบอาชีพด้านการเล้ียงสัตว ์ เกษตรกรมีการเล้ียงไก่หรือเป็ดมากท่ีสุดร้อยละ 
68.16  รองลงมาคือเล้ียงโคหรือกระบือ  ร้อยละ 26.82 และเล้ียงสุกรนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5.02ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 4.18) 

ตารางท่ี 4.18 สรุปการประกอบอาชีพดา้นการเล้ียงสัตว ์   n = 179 

การเล้ียงสัตว ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไก่/เป็ด 122 68.16 
โค/กระบือ  48 26.82 
สุกร 9 5.02 
รวม 179 100 
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เล้ียงสัตวต์  ่าสุด 1  ตวั  เล้ียงสัตวสู์งสุด  30 ตวั 
เล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 7.46  ตวั  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.19 

จากการศึกษาชนิด/ประเภทของพืชหรือสัตวท่ี์ประกอบอาชีพการเกษตร พบว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการปลูกพืช มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 77.74 และดา้นปศุสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 
22.26 (ตารางท่ี 4.19) 

ตารางท่ี 4.19 สรุปชนิด/ประเภทของพืชหรือสัตวท่ี์ประกอบอาชีพการเกษตรn = 804 

ประกอบอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การปลูกพืช   625 77.74 
เล้ียงสัตว ์  179 22.26 

4.1.8  รอบ/ฤดูกาลผลติในแต่ละปี 

จากการศึกษาพบวา่มีการผลิต 2 คร้ัง/ปี  มากท่ีสุดร้อยละ 75.74 รองลงมาคือ ผลิต 3 คร้ัง/ปี  ร้อย
ละ 19.7 และผลิต 1 คร้ัง/ปี  นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 4.59(ตารางท่ี 4.20) 

ตารางท่ี 4.20 รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี 

รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี                                          จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 คร้ัง/ปี 14 4.59 
2 คร้ัง/ปี 231 75.74 
3 คร้ัง/ปี 60 19.67 

รวม 305 100 

4.1.9 ภัยพบิัติทีเ่กษตรกรได้รับผลกระทบในช่วงปี พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2556   

จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัทางการเกษตรต่างๆ ดงัน้ี มีเกษตรกร
ไดรั้บผลกระทบจากภยัโรคและแมลงระบาดมากท่ีสุด ร้อยละ 52.01รองลงมาไดรั้บผลกระทบจากวาต
ภยั ร้อยละ 26.05 ไดรั้บผลกระทบจาอุทกภยัเป็นล าดบัท่ีสาม  ร้อยละ 17.83 และไดรั้บผลกระทบจาก
ภยัแลง้นอ้ยท่ีสุด คน ร้อยละ 4.11 (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21 ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ ในช่วงปี พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2556 n= 1,290 

ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผลกระทบจากภยัโรคและแมลงระบาด 671 52.01 
ผลกระทบจากอุทกภยั 230 17.83 
ผลกระทบจากวาตภยั 336 26.05 
ผลกระทบจากภยัแลง้ 53 4.11 

หมายเหตุ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

4.1.10 พชืหรือสัตว์เลีย้งทีไ่ด้รับผลกระทบจากภัยพบิัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2556   

ผลกระทบจากภยัพิบติัดา้นการปลูกพืช พบวา่ส่วนใหญ่ ล าไย ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด ร้อยละ 
46.64 ขา้วได้รับผลกระทบรองลงมา ร้อยละ 28.30และขา้วโพดได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดร้อยละ 
25.06 ส่วนดา้นการเล้ียงสัตวไ์ม่ไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั(ตารางท่ี 4.22) 

ตารางท่ี 4.22 พืชหรือสัตวเ์ล้ียงท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั ในช่วงปี พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2556   
         n = 431 

ผลกระทบจากภยัพิบติั  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้วโพด 108 25.06 
ล าไย 201 46.64 
ขา้ว 122 28.30 

หมายเหตุ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

4.1.11 จ านวนคร้ังทีเ่กษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยพบิัติในแต่ละปี (พ.ศ.2554-พ.ศ.2556) 

จากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่มีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัจ านวน3คร้ัง/ปี มากท่ีสุด 
ร้อยละ 36.55   รองลงมามีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัจ านวน  2 คร้ัง/ปี  ร้อยละ 34.48  และ
เกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัจ านวน1คร้ัง/ปี  ร้อยละ 28.97 ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.23) 
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ตารางท่ี 4.23 จ านวนคร้ังท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัในแต่ละปี (พ.ศ.2554-พ.ศ.2556) 

จ านวนคร้ังท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
ผลกระทบจากภยัพิบติั 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

      1 คร้ัง/ปี 127 41.64 
      2 คร้ัง/ปี 145 47.54 
      3 คร้ัง/ปี 31 10.16 
   มากกวา่ 3 คร้ัง/ปี 2 0.65 

รวม 305 100 

4.1.12 การแจ้งขึน้ทะเบียนเกษตรกร กบัหน่วยงานราชการ 

จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัหน่วยงานราชการ มากท่ีสุด ร้อยละ 
84.92และเกษตรกรท่ีไม่ได้แจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัหน่วยงานราชการ ร้อยละ 15.08(ตารางท่ี 
4.24) 

ตารางท่ี 4.24 การแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร กบัหน่วยงานราชการ 

การแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร  จ านวน (คน) ร้อยละ 
แจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 259 84.92 
ไม่แจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 46 15.08 

รวม 305 100 

4.1.13 การขึน้ทะเบียนผู้ปลูกพชืหรือแจ้งข้อมูลการเพาะปลูกพชืในฤดูกาลน้ัน กบัทางหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่แจ้งข้ึนทะเบียนผู ้ปลูกพืชหรือแจ้งข้อมูลการ
เพาะปลูกพืชในฤดูกาลนั้น กบัทางหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งร้อยละ64.92และเกษตรกรท่ีแจง้ข้ึน
ทะเบียนผูป้ลูกพืชหรือแจง้ขอ้มูลการเพาะปลูกพืชในฤดูกาลนั้น กบัทางหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
ร้อยละ35.08 (ตารางท่ี 4.25) 
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ตารางท่ี 4.25 การข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืชหรือแจง้ข้อมูลการเพาะปลูกพืชในฤดูกาลนั้น กับทาง
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

การแจง้ข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืช จ านวน (คน) ร้อยละ 
แจง้ข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืชในฤดูกาล 107 35.08 
ไม่แจง้ข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืชในฤดูกาล 198 64.92 

รวม 305 100 

4.1.14 การปฏิบัติเมื่อประสบภัยพบิัติทางการเกษตร 

จากการศึกษาพบว่าการปฏิบัติเม่ือประสบภัยพิบัติทางการเกษตรส่วนใหญ่เกษตรกรแจ้ง
ผูใ้หญ่บา้น/สมาชิก อบต./ผูน้ าชุมชน มากท่ีสุด ร้อยละ 76.67 รองลงมาไม่มีการด าเนินการใดๆทั้งส้ิน 
ร้อยละ 20.0 และ แจง้องคก์ารบริหารส่วนต าบล นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 3.33 (ตารางท่ี 4.26) 

ตารางท่ี 4.26 การปฏิบติัเม่ือประสบภยัพิบติัทางการเกษตร  n = 330 

การปฏิบติัเม่ือประสบภยัพิบติัทางการเกษตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
แจง้ผูใ้หญ่บา้น/สมาชิก อบต./ผูน้ าชุมชน 253 76.67 
แจง้องคก์ารบริหารส่วนต าบล 11 3.33 
ไม่ด าเนินการใดๆทั้งส้ิน 66 20.0 

หมายเหตุ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

4.1.15 ปัจจัยทีเ่กษตรกรได้รับความช่วยเหลอื 

จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีเกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือมากท่ีสุด คือเงิน ร้อยละ54.13ปัจจยัท่ี
เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือรองลงมา คือสารเคมีหรือยาฆ่าแมลง  ร้อยละ 44.53 และปัจจยัท่ี
เกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือเป็นก่ิงพนัธ์ุหรือเมล็ดพนัธ์ุน้อยท่ีสุด ร้อยละ 1.33ตามล าดบั (ตารางท่ี 
4.27) 
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ตารางท่ี 4.27 ปัจจยัท่ีเกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือ   n = 375 

ปัจจยัท่ีเกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เงิน 203 54.13 
ก่ิงพนัธ์ุ/เมล็ดพนัธ์ุ 5 1.33 
สารเคมี/ยาฆ่าแมลง 167 44.53 

หมายเหตุ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

4.1.16 หน่วยงานทีใ่ห้ความช่วยเหลอืเกษตรกร 

จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรมากท่ีสุด คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลข่วงเปา ร้อยละ 71.47  รองลงมาคือส านกังานเกษตรอ าเภอจอมทอง  ร้อยละ 17.01 และอ าเภอ
จอมทองและป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอจอมทองนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 11.52 ตามล าดบั(ตาราง
ท่ี 4.28) 

ตารางท่ี 4.28 หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร    n = 382 

หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน (คน) ร้อยละ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 273 71.47 
อ าเภอจอมทองและป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

44 
 

11.52 

ส านกังานเกษตรอ าเภอจอมทอง 65 17.01 

หมายเหตุ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

4.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบัติด้านการเกษตรที่
เกดิขึน้ในต าบลข่วงเปา 

4.2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ   พิจารณาความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบัติด้าน
การเกษตรในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้ 

4.2.1.1 ภยัพิบติัทางการเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปา 

ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรต าบลข่วงเปาประสบ ไดแ้ก่ ภยัแลง้ วาตภยั อุทกภยั  พบวา่เกษตรกรตอบได้
ถูกตอ้ง ร้อยละ 55.08 ตอบไม่ถูกตอ้งร้อยละ 44.92 
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เกษตรกรในต าบลข่วงเปา ประสบกบัภยัหนาว ท าให้พืชผลทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย
พบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้งร้อยละ 39.67  มีเกษตรกรตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 60.33 

โรคและแมงศัตรูพืช ระบาด ถือเป็นภยัพิบัติทางการเกษตร ประเภทหน่ึงในต าบลข่วงเปา  
พบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 80.33ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 19.67 

เกษตรกรในต าบลข่วงเปา  เคยประสบภยัดินโคลนถล่มพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 
100ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 0 

พืชผลทางการเกษตร หลายชนิด หลายประเภท ของเกษตรกรหน่ึงคน  มีความเป็นไปไดท่ี้จะ
ไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติัในคราวเดียวกนัพบว่าเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 73.11ตอบไม่
ถูกตอ้ง ร้อยละ 26.89 

4.2.1.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองภยัพิบติัทางการเกษตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา มีบทบาทโดยตรงในการรับผิดชอบ เก่ียวกบัการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 64.92ตอบไม่
ถูกตอ้ง ร้อยละ 35.08 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอจอมทองและส านกังานเกษตรอ าเภอจอมทองเก่ียวขอ้งกบั
การรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปาพบว่า
เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 60.33ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 39.67 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวดั เก่ียวข้องกับการ
รับผิดชอบและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรพบวา่เกษตรกรตอบได้
ถูกตอ้ง ร้อยละ 60.66ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 39.34 

ท้องท่ีท่ีเกิดภยัพิบติันั้ น ต้องประกาศเป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินโดยผูว้่าราชการ
จงัหวดั  ผูป้ระสบภยัจึงจะไดรั้บการชดเชย เยียวยา ตามหลกัเกณฑ์ของทางราชการพบว่าเกษตรกร
ตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 60.33ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 39.67 

เกษตรกรตอ้งแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้นพบว่าเกษตรกร
ตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 43.28เกษตรกรตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 56.72 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้ึนทะเบียนเกษตรกรโดยตรงคือ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงาน
ประมงอ าเภอพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 46.23ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 53.77 
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ผูข้อข้ึนทะเบียนจะขอข้ึนทะเบียนไดณ้สถานท่ีท่ีเป็นภูมิล าเนาตามทะเบียนบา้นหรือณสถานท่ี
ประกอบการเกษตรแต่ตอ้งขอข้ึนทะเบียนเพียงท่ีเดียว พบว่าเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 64.59
ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 35.41 

ผูข้อข้ึนทะเบียนเกษตรเป็นใครก็ได้ในครัวเรือนเกษตรและจะข้ึนทะเบียนไดห้น่ึงคนเท่านั้น
โดยแจง้ขอ้มูลขอ้มูลการประกอบการเกษตรทั้งหมดพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 62.95ตอบ
ไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 37.05 

องคก์รปกครองทอ้งถ่ินสามารถใชง้บประมาณของตนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัไดต้ามอ านาจ
หน้าท่ีโดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัประกาศภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน  พบว่าเกษตรกรตอบได้ถูกตอ้ง ร้อยละ 
51.47ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 48.53 

4.2.1.3 การไดรั้บความช่วยเหลือดา้นปัจจยัต่างๆ 

เม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรจะไดรั้บความช่วยเหลือเป็นเงินเท่านั้นพบว่าเกษตรกรตอบได้
ถูกตอ้ง ร้อยละ 38.36 ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 61.64 

เม่ือเกิดภัยพิบัติทางการเกษตรจะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินหรือปัจจัยอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม เช่นปุ๋ย สารเคมี  เมล็ดพนัธ์ุพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 63.28ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อย
ละ 36.72 

เม่ือภยัพิบติัทางการเกษตรเกิดข้ึนแลว้ ท่านคิดวา่เกษตรกรจะไดรั้บค่าชดเชย ช่วยเหลือเท่ากบั
ผลผลิตท่ีสูญเสียหรือได้รับความเสียหายไปพบว่าเกษตรกรตอบได้ถูกตอ้ง ร้อยละ 29.51ตอบไม่
ถูกตอ้ง ร้อยละ 70.49 

เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวห์รือประมงในต าบลข่วงเปา  เม่ือไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั  จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากส านักงานเกษตรอ าเภอจอมทองพบว่าเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 40ส่วน
เกษตรกรท่ีตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 60 

เกษตรกรจะไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยงานราชการ เม่ือผา่น
การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้วา่เป็นเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 
64.59ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 36.41 

เกษตรกรผูท่ี้ประสบภยัพิบติั ตอ้งเป็นผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร เท่านั้น จึงไดรั้บความช่วยเหลือ
เม่ือประสบภยัพิบติัพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 39.67ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 60.33 
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เกษตรกรผู ้ประกอบอาชีพประมงน ้ าจืด ท่ีประสบภัยพิบัติ จะได้รับความช่วยเหลือจาก
ส านกังานประมงอ าเภอพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 53.44เกษตรกรท่ีตอบไม่ถูกตอ้ง  ร้อย
ละ 46.56 

เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพประมงน ้ าจืด ท่ีข้ึนทะเบียนประกอบอาชีพประมงแล้วเท่านั้น เม่ือ
ประสบภยัพิบติั จึงจะไดรั้บความช่วยเหลือจากส านกังานประมงอ าเภอพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง 
ร้อยละ 45.25ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 54.75 

เกษตรกรตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการขอรับความช่วยเหลือพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 
54.75เกษตรกรท่ีตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 45.25 

ระยะเวลาในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 3 เดือนพบว่าเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง 
ร้อยละ 54.75ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 45.25(ตารางท่ี 4.29) 

ตารางท่ี 4.29 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้น
การเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปา 

ความรู้ความเขา้ใจภยัพิบติัดา้นการเกษตร ตอบไดถู้กตอ้ง ตอบไม่ถูกตอ้ง 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

-ภัยพบิัติทางการเกษตรทีเ่กดิขึน้ในต าบลข่วงเปา     
1.ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรต าบลข่วงเปาประสบไดแ้ก่ ภยั
แลง้ วาตภยั อุทกภยั 

168 55.08 137 44.92 

2. เกษตรกรในต าบลข่วงเปา ประสบกบัภยัหนาว ท า   
ใหพ้ืชผลทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย 

121 39.67 184 60.33 

3.โรคและแมงศตัรูพืช ระบาด ถือเป็นภยัพิบติัทาง
การเกษตร ประเภทหน่ึงในต าบลข่วงเปา   

245 80.33 60 19.67 

4. เกษตรกรในต าบลข่วงเปา  เคยประสบภยัดินโคลน
ถล่ม 

305 100 0 0 

5. เป็นไปไดว้า่เกษตรกรหน่ึงคน มีพืชผลทาง
การเกษตร หลายชนิด ประเภท  ไดรั้บความเสียหาย
จากภยัพิบติัในคราวเดียวกนั 

223 73.11 82 26.89 
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ตารางท่ี 4.29 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้น
การเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปา (ต่อ) 

ความรู้ความเขา้ใจภยัพิบติัดา้นการเกษตร ตอบไดถู้กตอ้ง ตอบไม่ถูกตอ้ง 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

-หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในเร่ืองภัยพบิัติทางการเกษตร     
6. องคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วงเปา มีบทบาท
โดยตรงในการรับผดิชอบ เก่ียวกบัการใหค้วาม
ช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตร 

198 64.92 107 35.08 

7. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอจอมทองและ
ส านกังานเกษตรอ าเภอจอมทองเก่ียวขอ้งกบัการ
รับผดิชอบและใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิด
ภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา 

184 60.33 121 39.67 

8. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัร่วมกบั
ส านกังานเกษตรจงัหวดั เก่ียวขอ้งกบัการรับผดิชอบ
และการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิดภยัพิบติั
ทางการเกษตร 

185 60.66 120 39.34 

9. ทอ้งท่ีท่ีเกิดภยัพิบติันั้น ตอ้งประกาศเป็นพื้นท่ี
ประสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินโดยผูว้า่ราชการจงัหวดั  
ผูป้ระสบภยัจึงจะไดรั้บการชดเชย เยยีวยา ตาม
หลกัเกณฑข์องทางราชการ 

184 60.33 121 39.67 

10. เกษตรกรตอ้งแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

132 43.28 173 56.72 

11.หน่วยงานท่ี รับผิดชอบข้ึนทะเบียนเกษตรกร
โดยตรงคือ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงาน
ประมงอ าเภอ 

141 46.23 164 53.77 

12. ผูข้อข้ึนทะเบียนจะขอข้ึนทะเบียนได ้ณ สถานท่ีท่ี
เป็นภูมิล าเนาตามทะเบียนบา้นหรือ  ณสถานท่ี
ประกอบการเกษตรแต่ตอ้งขอข้ึนทะเบียนเพียงท่ี
เดียว 

197 64.59 108 35.41 
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ตารางท่ี 4.29 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้น
การเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปา (ต่อ) 

ความรู้ความเขา้ใจภยัพิบติัดา้นการเกษตร ตอบไดถู้กตอ้ง ตอบไม่ถูกตอ้ง 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

- หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในเร่ืองภัยพบิัติทางการเกษตร     
13. ผูข้อข้ึนทะเบียนเกษตรเป็นใครก็ไดใ้นครัวเรือน
เกษตรและจะข้ึนทะเบียนไดห้น่ึงคนเท่านั้นโดยแจง้
ขอ้มูลขอ้มูลการประกอบการเกษตรทั้งหมด 

192 62.95 113 37.05 

14. องคก์รปกครองทอ้งถ่ินสามารถใชง้บประมาณของ
ตนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัไดต้ามอ านาจหนา้ท่ีโดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัประกาศภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน 

157 51.47 148 48.53 

- การได้รับความช่วยเหลอืด้านปัจจัยต่างๆ     
15. เม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรจะไดรั้บความ
ช่วยเหลือเป็นเงินเท่านั้น 

117 38.36 188 61.64 

16. เม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรจะไดรั้บความ
ช่วยเหลือเป็นเงินหรือปัจจยัอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
เช่นปุ๋ย สารเคมี  เมล็ดพนัธ์ุ 

193 63.28 112 36.72 

17. เม่ือภยัพิบติัทางการเกษตรเกิดข้ึนแลว้ ท่านคิดวา่
เกษตรกรจะไดรั้บค่าชดเชย ช่วยเหลือเท่ากบัผลผลิตท่ี
สูญเสียหรือไดรั้บความเสียหายไป 

90 29.51 215 70.49 

18. เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวห์รือประมงในต าบลข่วงเปา  
เม่ือไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั  จะไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากส านกังานเกษตรอ าเภอจอมทอง  

122 40 183 60 

19. เกษตรกรจะไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหรือหน่วยงานราชการ เม่ือผา่นการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้วา่เป็นเกษตรกรผูป้ระสบภยั
พิบติั 

197 64.59 108 36.41 
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ตารางท่ี 4.29 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้น
การเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปา (ต่อ) 

ความรู้ความเขา้ใจภยัพิบติัดา้นการเกษตร ตอบไดถู้กตอ้ง ตอบไม่ถูกตอ้ง 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

- การได้รับความช่วยเหลอืด้านปัจจัยต่างๆ     
20. เกษตรกรผูท่ี้ประสบภยัพิบติั ตอ้งเป็นผูท่ี้ข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร เท่านั้น จึงไดรั้บความช่วยเหลือ
เม่ือประสบภยัพิบติั  

121 39.67 184 60.33 

21. เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพประมงน ้าจืด ท่ีประสบ
ภยัพิบติั จะไดรั้บความช่วยเหลือจากส านกังาน
ประมงอ าเภอ 

163 53.44 142 46.56 

22. เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพประมงน ้าจืด ท่ีข้ึน
ทะเบียนประกอบอาชีพประมงแลว้เท่านั้น เม่ือ
ประสบภยัพิบติั จึงจะไดรั้บความช่วยเหลือจาก
ส านกังานประมงอ าเภอ 

138 45.25 167 54.75 

23. เกษตรกรตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการขอรับความ
ช่วยเหลือ 

167 54.75 138 45.25 

24.ระยะเวลาในการด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือไม่
เกิน 3 เดือน 

167 54.75 138 45.25 

ข้อท่ี 1,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,19,20,22,24เป็นข้อความท่ีผูต้อบต้องตอบถูก จึงจะได ้
คะแนน  1  คะแนน 

ขอ้ท่ี 2,4,10,15,17,18,21,22,23  เป็นขอ้ความท่ีผูต้อบตอ้งตอบผดิ  จึงจะได ้คะแนน  1  คะแนน 

สรุปความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัภัยพบิัติด้านการเกษตร 

ผูว้ิจยัได้แบ่งระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภัยพิบัติด้านการเกษตรตามท่ีเกษตรกรตอบ
แบบสอบถามถูกตอ้งออกเป็น 3 ระดบั คือ  
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1)  เกษตรกรตอบค าถามถูก 1-8 ขอ้= มีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ย 

2) เกษตรกรตอบค าถามถูก 9-16 ขอ้  = มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง   

3) เกษตรกรตอบค าถามถูก17-24 ขอ้ = มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตรโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง  คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 13.47 พิจารณาแต่ละระดบัพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตรในระดบัปานกลาง ร้อยละ 44.26 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภยัพิบติัด้านการเกษตรในระดับมาก ร้อยละ 36.72 และท่ีเหลืออีก  ร้อยละ 19.02มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตรในระดบันอ้ย (ตารางท่ี 4.30) 

ตารางท่ี 4.30 สรุปความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตร 

ตอบค าถามเก่ียวกบัภยั 
พิบติัทางการเกษตร 

จ านวนคน ร้อยละ ระดบัความรู้ 

1-8ขอ้ 58 19.02 นอ้ย 
9-16  ขอ้ 135 44.26 ปานกลาง 
17-24ขอ้ 112 36.72 มาก 
รวม 305 100 ปานกลาง 

คะแนนต ่าสุด  5  คะแนน  ค่าเฉล่ีย    13.47 
คะแนนสูงสูด 22 คะแนน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.72 

4.2.2 ด้านการปฏิบัติ  พจิารณาด้านการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกบัภัยพบิัติด้านการเกษตรใน
แต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้ 

การข้ึนทะเบียนเกษตรกร ก่อนวนัท่ีเกิดภยัพิบติั จึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ
พบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 68.9  ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 31.1 

การแจง้ข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืช เล้ียงสัตว ์หรือท าการประมง ในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูก เช่น ขา้ว
นาปี ขา้วนาปรัง พืชผกัสวนครัว เพื่อ เป็นฐานขอ้มูลในการขอรับการช่วยเหลือ เม่ือเกิดภยัพิบติั พบวา่
เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 44.3  ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 55.7 

เกษตรกรแจง้ความเสียหายเต็มพื้นท่ีทั้งหมดท่ีประกอบการเกษตร แมว้า่จะประสบภยัพิบติัแค่
ส่วนหน่ึงพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ละ 43.3  ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 56.7 
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เกษตรกรแจง้ขอ้มูล พื้นท่ีความเสียหายท่ีเป็นจริงกบัผูน้ าชุมชน ผูใ้หญ่บ้าน หรือ ท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 72.8ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 27.2 

เกษตรกรแจง้ขอ้มูลความเสียหายไดท่ี้ผูน้ าชุมชน/ ผูใ้หญ่บา้น ในเขตทอ้งท่ีท่ีตนเองอาศยั หรือท่ี
ตนประกอบการเกษตร พบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 75.4   ร้อยละ 24.6 

เกษตรกรแจง้ข้อมูลความเสียหายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเกิดเหตุภัยพิบัติ  พบว่า
เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 60.7  ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 39.3 

เกษตรกรแจง้ขอ้มูลความเสียหาย โดยเลือกแจง้ทางใดทางหน่ึง ป้องกนัการแจง้ความเสียหาย
ซ ้ าซอ้นพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง  ร้อยละ 58.4ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 41.6 

สามีและภรรยา แยกกนัแจง้ความเสียหายเพื่อรับผลประโยชน์และความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
รัฐพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 51.5 ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 48.5 

ในกรณีท่ีพื้นท่ีท าการเกษตรอยูค่นละทอ้งท่ี เกษตรกรแจง้ความเสียหายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในทอ้งท่ีตามภูมิล าเนาและทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุภยัพิบติั พบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 50.5  ตอบ
ไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 49.5 

บุคคลในครัวเรือนคนใดก็ได้ สามารถแจง้ความเสียหายเม่ือประสบภยัพิบติั พบว่าเกษตรกร
ตอบไดถู้กตอ้งร้อยละ 69.8 ตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 30.2(ตารางท่ี 4.31) 

ตารางท่ี 4.31 ดา้นการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปา 

การปฏิบติั ตอบไดถู้กตอ้ง ตอบไม่ถูกตอ้ง 
จ านวน 
 (คน) 

ร้อยละ จ านวน 
 (คน) 

ร้อยละ 

1.เกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก) ก่อนวนัท่ี
เกิดภยัพิบติัจึงไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานของ
รัฐบาล 

210 
 

68.85 95 
 

31.15 

2.เกษตรกร แจง้ข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืช เล้ียงสัตว ์หรือ
ท าการประมง ในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูก เช่น ขา้วนา
ปี ขา้วนาปรัง พืชผกัสวนครัว เพื่อ เป็นฐานขอ้มูลใน
การขอรับการช่วยเหลือ เม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึน  

135 
 

44.26 170 
 

55.74 
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ตารางท่ี 4.31 ดา้นการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปา 
(ต่อ) 

การปฏิบติั ตอบไดถู้กตอ้ง ตอบไม่ถูกตอ้ง 
จ านวน 
 (คน) 

ร้อยละ จ านวน 
 (คน) 

ร้อยละ 

3.เกษตรกรแจง้ความเสียหายเตม็พื้นท่ีทั้งหมดท่ี
ประกอบการเกษตร แมว้า่จะประสบภยัพิบติัแค่ 
ส่วนหน่ึง 

132 
 

43.28 173 
 

56.72 

4.เกษตรกรแจง้ขอ้มูล พื้นท่ีความเสียหายท่ีเป็นจริง
กบัผูน้ าชุมชน ผูใ้หญ่บา้น หรือ ท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  

222 
 

72.79 83 
 

27.21 

 5.เกษตรกรแจง้ขอ้มูลความเสียหายไดท่ี้ผูน้ าชุมชน/ 
ผูใ้หญ่บา้น ในเขตทอ้งท่ีท่ีตนเองอาศยั หรือท่ีตน
ประกอบการเกษตร  

230 
 

75.41 75 
 

24.59 

6.เกษตรกรแจง้ขอ้มูลความเสียหายไดท่ี้องคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่ีเกิดเหตุภยัพิบติั   

185 
 

60.66 120 
 

39.34 

7.เกษตรกรแจง้ขอ้มูลความเสียหาย โดยเลือกแจง้ทาง
ใดทางหน่ึง ป้องกนัการแจง้ความเสียหายซ ้ าซอ้น 

178 
 

58.36 127 
 

41.64 

8.สามีและภรรยา แยกกันแจง้ความเสียหายเพื่อรับ
ผลประโยชน์และความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ 

157 
 

51.48 148 
 

48.52 

9.ในกรณีท่ีพื้นท่ีท าการเกษตรอยูค่นละทอ้งท่ี 
เกษตรกรแจง้ความเสียหายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในทอ้งท่ีตามภูมิล าเนาและทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุภยัพิบติั 

210 
 

68.85 95 
 

31.15 

10.บุคคลในครัวเรือนคนใดก็ได ้สามารถแจง้ความ
เสียหายเม่ือประสบภยัพิบติั 

135 
 

44.26 170 
 

55.74 

ขอ้ความท่ี 1,2,4,5,6,7,9,10, เป็นขอ้ความท่ีผูต้อบตอ้งตอบถูก จึงจะได ้คะแนน 1 คะแนน 
ขอ้ความท่ี 3,5, 8 เป็นขอ้ความท่ีผูต้อบตอ้งตอบผดิ จึงจะได ้คะแนน 1 คะแนน 
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เม่ือพิจารณาดา้นการปฏิบติัเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปา  
พบวา่ไม่มีขอ้ความท่ีเกษตรกรตอบถูกตอ้งร้อยละ 100ส่วนขอ้ความท่ีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด มี 1 
ขอ้ คือเกษตรกรแจง้ขอ้มูลความเสียหายไดท่ี้ผูน้ าชุมชนหรือผูใ้หญ่บา้น ในเขตทอ้งท่ีท่ีตนเองอาศยั 
หรือท่ีตนประกอบการเกษตรและขอ้ท่ีเกษตรกรตอบถูกน้อยท่ีสุด มี 1 ขอ้ คือ เกษตรกรแจง้ความ
เสียหายเตม็พื้นท่ีทั้งหมดท่ีประกอบการเกษตร แมว้า่จะประสบภยัพิบติัแค่ส่วนหน่ึง(ตารางท่ี 4.23) 

สรุปการปฏิบัติของเกษตรกรเกีย่วกบัภัยพบิัติด้านการเกษตร 

ผูว้ิจยัได้แบ่งระดบัปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัด้านการเกษตรตามท่ีเกษตรกรตอบ
แบบสอบถามถูกตอ้งออกเป็น 3 ระดบั คือ  

1) เกษตรกรตอบค าถามถูก 0-3 ขอ้    = มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัในระดบันอ้ย 

2) เกษตรกรตอบค าถามถูก 4-6 ขอ้  = มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัในระดบั ปานกลาง 

3 เกษตรกรตอบค าถามถูก 7-10 ขอ้  = มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัในระดบั มาก  

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัด้านการเกษตรในระดบั
ปานกลางร้อยละ 46.6 รองลงมามีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตรในระดบัมาก  ร้อยละ 39.3
และอีกร้อยละ 14.1  มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตรในระดบันอ้ย ดงันั้น โดยรวมเกษตร
จึงมีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตรในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.30)(ตารางท่ี 4.32) 

ตารางท่ี 4.32 สรุปการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตร 

ตอบค าถามเก่ียวกบัภยั 
พิบติัทางการเกษตร 

จ านวนคน ร้อยละ ระดบัการ 
ปฏิบติั 

0-3 ขอ้ 43 14.1 นอ้ย 
4-6ขอ้ 142 46.6 ปานกลาง 
7-10 ขอ้ 120 39.3 มาก 
    รวม 305 100 ปานกลาง 

คะแนนต ่าสุด  1  คะแนน  ค่าเฉล่ีย    5.30   
คะแนนสูงสูด 10 คะแนน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.23 
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4.3 ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรในต าบล
ข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 

ปัญหาและอุปสรรค 

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัญหาและอุปสรรคด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร คือการประชาสัมพนัธ์การข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรไม่ทัว่ถึงร้อยละ 65.90  และการประชาสัมพนัธ์การรับแจง้ความเสียหายผูป้ระสบภยั
ไม่ทัว่ถึง ร้อยละ 36.06  

ปัญหาและอุปสรรคดา้นการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยั เกษตรกรแสดงความคิดเห็น คือ
อตัราการช่วยเหลือน้อยเกินไป  ร้อยละ 39.67 และการขาดความรวดเร็วในการด าเนินการช่วยเหลือ 
ร้อยละ 24.92 

ปัญหาและอุปสรรคดา้นสถานท่ีในการติดต่อประสานงานเกษตรกรแสดงความคิดเห็นร้อยละ 
42.30  คือสถานท่ีติดประกาศรายช่ือผูป้ระสบภยัไม่เหมาะสม  และร้อยละ 26.23  เห็นว่าสถานท่ี
ผูป้ระสบภยัเดินทางไปรับความช่วยเหลือไม่เหมาะสม  

ปัญหาและอุปสรรคดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี  เกษตรกร เห็นวา่การส ารวจความเสียหาย
ล่าชา้ ร้อยละ 54.43   และรายช่ือเกษตรกรตกหล่น ร้อยละ 24.59  (ตารางท่ี 4.33) 

ตารางท่ี 4.33 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา 
อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน (คน) ร้อยละ 
การประชาสัมพนัธ์ข้อมูล ข่าวสาร   
1. การประชาสัมพนัธ์การข้ึนทะเบียนเกษตรกรไม่ทัว่ถึง 201 65.90 
2. การประชาสัมพนัธ์การรับแจง้ความเสียหายผูป้ระสบภยัไม่
ทัว่ถึง 

110 36.06 

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย   
2. ขาดความรวดเร็วในการด าเนินการช่วยเหลือ 121 39.67 
3. อตัราการช่วยเหลือนอ้ยเกินไป 76 24.92 
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ตารางท่ี 4.33 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา 
อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานทีใ่นการติดต่อประสานงาน   
1.สถานท่ีติดประกาศรายช่ือผูป้ระสบภยัไม่เหมาะสม 129 42.30 
2.สถานท่ีผูป้ระสบภยัเดินทางไปรับความช่วยเหลือไม่เหมาะสม 80 26.23 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่   
1. การส ารวจความเสียหายล่าชา้ 166 54.43 
2.รายช่ือเกษตรกร ตกหล่น 75 24.59 

หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาข้อเสนอแนะของเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา 
อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ควรมีการ
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ดา้นภยัพิบติัทางการเกษตรการข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้ความส าคญั
กบัเร่ืองภยัพิบติัทางการเกษตร ร้อยละ 96.72 รองลงมาเห็นว่า ควรประชาสัมพนัธ์การข้ึนทะเบียน
เกษตรกรให้ทั่วถึง ร้อยละ 95.08ข้อเสนอแนะว่าควรประชาสัมพันธ์การรับแจ้งความเสียหาย
ผูป้ระสบภยัให้ทั่วถึง ร้อยละ 93.44  ส่วนข้อเสนอแนะว่าพิจารณาเกณฑ์ในการช่วยเหลือให้เป็น
ปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสถานการณ์ความเป็นจริง ร้อยละ 91.47 ขอ้เสนอแนะวา่ควรปรับลดขั้นตอน
ในการช่วยเหลือให้เร็วข้ึน ร้อยละ 90.49ข้อเสนอแนะว่าสถานท่ีติดประกาศควรเป็นท่ีท าการ
ผูใ้หญ่บา้นและหอประชุมหมู่บา้นและองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
ของเกษตรกร  ร้อยละ 85.90 และขอ้เสนอแนะว่าควรเพิ่มอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้การ
ด าเนินงานรวดเร็วข้ึน มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 84.26 (ตารางท่ี 4.34) 
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ตารางท่ี 4.34 ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอ
จอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

                         ขอ้เสนอแนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ควรประชาสัมพนัธ์การข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหท้ัว่ถึง 290 95.08 
2. ควรประชาสัมพนัธ์การรับแจง้ความเสียหายผูป้ระสบภยัใหท้ัว่ถึง 285 93.44 
3. ควรมีการอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร ดา้นภยัพิบติัทางการเกษตร 
   การข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพื่อใหค้วามส าคญักบัเร่ืองภยัพิบติัทาง 
การเกษตร 

295 
96.72 

4. ปรับลดขั้นตอนในการช่วยเหลือใหเ้ร็วข้ึน 276 90.49 
  5. พจิารณาเกณฑใ์นการช่วยเหลือใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบั  

สถานการณ์ความเป็นจริง 
279 

91.47 

6.สถานท่ีติดประกาศควรเป็นท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นและหอประชุม
หมู่บา้นและองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบของเกษตรกร 

262 
85.90 

7. เพิ่มอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารด าเนินงานรวดเร็วข้ึน  257 84.26 

หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

4.4 ตอนที ่4 การหาความสัมพนัธ์และ หาความแตกต่างระหว่างตัวแปร 

4.4.1 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
การเกษตร 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจ และการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยั
พิบติัทางการเกษตรใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปร
อิสระหลายตวัวา่ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางใด (เชิงบวกหรือเชิงลบ) กบัตวัแปร
ตาม และมีระดบัความสัมพนัธ์มากนอ้ยเพียงใด(สุชาติ,2555) 

4.4.1.1 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

ในการวเิคราะห์ถดถอยพหุ ผูว้จิยัใชต้วัแปรตาม และตวัแปรอิสระ ดงัน้ี 
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ตวัแปรตาม คือ ระดับความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกับภยัพิบติัทาง
การเกษตร เป็นค่าตวัเลขท่ีได้มาจากค่าเฉล่ียรวมของระดบัความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบติัของ
เกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบั
ภยัพิบติัทางการเกษตร โดยใชข้อ้มูลจากตารางท่ี 4.4 

ตวัแปรอิสระ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีจ านวนทั้ งหมด 13 ตวัแปร ได้แก่ 1.เพศ 2.อายุ3.ระดับ
การศึกษา4.ระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม5.สถานภาพในสังคม6.ขนาดของพื้นท่ีถือ
ครองทางการเกษตร7.ชนิด/ประเภทของพืชท่ีประกอบอาชีพการเกษตร 8.รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี 
9.ภัยพิบัติท่ีเกษตรกรได้รับผลกระทบ10.การแจ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง 11.หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร 

ผลการวิเคราะห์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตวัแปรท่ีจะเขา้สมการ พบวา่เกษตรกรร้อยละ 54.76 เป็นเพศ
ชาย มีอายุเฉล่ีย 42 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม
เฉล่ีย 21.55 ปีสถานภาพในสังคมเป็นบุคคลทัว่ไปมีขนาดของพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร 6.98 ไร่ มี
การปลูกพืชเฉล่ีย 2.95 ไร่ มีรอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี 2.16 คร้ังต่อปี มีภยัพิบติัท่ีเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ 1.70 คร้ังต่อปี มีการแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และมี
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเฉล่ีย .91 หน่วยงานเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยั
พิบัติทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านการปฏิบัติของเกษตรกรเก่ียวกับภัยพิบัติทาง
การเกษตรอยูใ่นระดบัปานกลางดงัตารางท่ี4.35ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

ตารางท่ี 4.35 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

ตัวแปร                   ค่าเฉลีย่         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตัวแปรอสิระ 
1. เพศ   0.45   0.49  
2. อาย ุ(ปี) 42.00 0.76 
3. ระดบัการศึกษา (ปี)   7.94   3.12 
4.ระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม (ปี) 21.55 11.67 
5. สถานภาพในสังคม           3.56        0.92 
6. ขนาดของพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร (ไร่) 6.98   2.73 
7. ชนิด/ประเภทของพืชท่ีประกอบอาชีพการเกษตร (ไร่) 2.95   1.43 
8. รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี (คร้ังต่อปี)   2.16   0.49 
9. ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ (คร้ังต่อปี)   1.70   0.67 
10. การแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร       0.61      0.48 
กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
11. หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร (หน่วยงาน) 0.91 0.28 
ตัวแปรตาม 
1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร 0.56 0.19 
2. การปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร 0.59  0.22  
   

4.4.1.2 การทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีเลือกน ามาศึกษา โดยการหาค่าสหสัมพนัธ์ (Item-test 
Correlation) และอธิบายค่าความสัมพนัธ์ตามกฎ Rule of Thumb ของ Guildford and Fruchten(1973) 
(กลัยา, 2555)ดงัน้ี 

r≤ .20  หมายความวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ยมาก 
r≤  .20 - .40 หมายความวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ย 
r≤  .40 - .70 หมายความวา่  ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
r≤  .70 - .90 หมายความวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
r≤  .90  หมายความวา่  ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 
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หากมีค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสูงกว่า 0.8 แสดงว่าตวัแปรคู่นั้นมีความสัมพนัธ์  กนัสูง 
ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง (Multicollinearity) เป็นการละเมิดขอ้
สมมุติฐานท่ีก ากบัเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ท่ีว่าตวัแปรอิสระทุกตวัแปรตอ้งเป็นอิสระกนั (สุ
ชาติ, 2555)โดยการเกิดปัญหา Multicollinearityนั้น มีผลดงัน้ี 

1) ผลการทดสอบ F และ t ขดัแยง้กนั 

2) สัมประสิทธ์ิความถดถอยเปล่ียนไปเม่ือมีตวัแปรอิสระในสมการเพิ่มข้ึน 

3) สัมประสิทธ์ิความถดถอยมีเคร่ืองหมายตรงขา้มกบัท่ีควรจะเป็น 

4) ค่าพารามิเตอร์ของตวัแปรอิสระเกิดความผดิพลาดและไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

5) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าประมาณของค่าสัมประสิทธ์ิจะมีค่ามากข้ึนจาก
ความเป็นจริง 

วธีิการแกปั้ญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง (Multicollinearity) ไดแ้ก่ 

1) ท าการตัดตัวแปรอิสระบางตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กันมากบางตัวแปรออกไปโดย
พิจารณาจากความส าคญัของตวัแปรดว้ยทฤษฎี 

2) รวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั โดยใชเ้ทคนิค Factor analysis (กลัยา, 2555) 

ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ โดยไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ท่ี
ใชก้บัตวัแปรต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

ตวัแปรตาม Y1 = ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร 
Y2 = ระดบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทาง 

การเกษตร 

ตวัแปรอิสระ X1 = เพศ 
   X2 = อาย ุ
   X3 = ระดบัการศึกษา 
   X4 = ระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม 
   X5 = สถานภาพในสังคม  
   X6 = ขนาดของพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร 
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   X7 = ชนิด/ประเภทของพืชท่ีประกอบอาชีพการเกษตร 
   X8 = รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี 
   X9 = ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ 
   X10 = การแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัหน่วยงานราชการท่ี 

เก่ียวขอ้ง 
   X11 = หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร   

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ดงักล่าว ปรากฏดงัตาราง ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.36 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ถดถอยพหุเม่ือตวัแปรตาม คือ ระดบัความความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติั
ทางการเกษตร 

ตวัแปร  Y1    X1         X2          X3  X4       X5           X6               X7         X8                       X9             X10      X11            X12 

 Y1   1.000   .438**     .352**      -.325**      .349**       -.237**      -.332**       -.143*       -.154**        -.037       -.244**       .133*         -.285** 
 X1     1.00        292**       -.139*        .298**         .123*          .050           .179**       .180**        -263**     -.101          .160**       .029 
 X2      1.00         -.584**        .921**         .038          .245**       .274**        .279**         .123*       .225**       .106          -.121* 
 X3               1.000           -.612**        .008         -.139*        -.366**         -.354**        -.032      -.213**      -004          .141* 
 X4                 1.000         .013 .       208**         .276**          .272**        .131*       .212**       .093        -.127*    
 X5                      1.000           .005          -.202**        -.179**        -.258**     -.020       -.254**      .185**  
        X6               1.000          .610**           .595**        -.062       .261**       .058          .108 
 X7          1.000          .610**       -.051          -.061          .033           .165** 
 X8               1.000          .973**        .211**        .018          .157** 
 X9                     1.000          .320**      -.140*          .097          
 X10                                        1.000         -.039          .264** 
 X11                                 1.000         -.148**             

X12                             1.00
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จากตารางท่ี 4.36 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีเลือกน ามาศึกษา โดยการหาค่า
สหสัมพนัธ์ (Item-test Correlation) จากการค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Person Product Moment Correlation) พบวา่ ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัสูงกวา่ 0.8 และมีนยัส าคญัทางสถิติ ก่อใหเ้กิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง 
(Multicoollinearity) เป็นการละเมิดขอ้สมมุติฐานท่ีก ากบัเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ท่ีวา่ตวัแปร
อิสระทุกตวัตอ้งเป็นอิสระกนั (สุชาติ, 2555) จ  านวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

1) อายุ มีความสัมพนัธ์กบั ระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01 (r = .921**) 

2) ขนาดของพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร มีความสัมพันธ์กับ ชนิด/ประเภทของพืชท่ี
ประกอบอาชีพการเกษตร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01(r = .973**) 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงแก้ปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระด้วยกันเอง (Multicoollinearity) 
โดยตัดตัวแปรออก 2 ตัวแปร ได้แก่ อายุ และชนิด/ประเภทของพืชท่ีประกอบอาชีพการเกษตร 
เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญักบัตวัแปรตาม (ความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติั
ทางการเกษตร)น้อยกว่าระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม และขนาดของพื้นท่ีถือครอง
ทางการเกษตร แล้ววิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรใหม่อีกคร้ัง ผลดงัตารางท่ี 4.37และ       
ตารางท่ี 4.38 
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ตารางท่ี 4.37 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ถดถอยพหุเม่ือตวัแปรตาม คือ ระดบัความความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติั
ทางการเกษตร 

ตวัแปร  Y1    X1         X3                X4               X5              X6           X7                       X9             X10           X11             X12 

 Y1   1.000   .438**     -.325**     .349**    -.237**      -.332**       -.143*       -.037        -.244**       .133*       -.285** 
 X1     1.00       -.139*         .298**     .123*        .050            .179**      -263**     -.101          .160**       .029 
 X3         1.000         -.612**      .008         -.139*        -.366**      -.032        -.213**        -004         .141* 
 X4             1.000      .013          .208**        .276**      .131*         .212**       .093        -.127*    
 X5                             1.000       .005           -.202**      -.258**     -.020          -.254**      .185**  
        X6       1.000          .610**      -.062          .261**        .058          .108 
 X7              1.000        -.051         -.061          .033          .165** 
 X9                                          1.000        .320**         -.140*       .097          
 X10                                                  1.000        -.039         .264** 
 X11                1.000        -.148**             
 X12                                               1.000         
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ตารางท่ี 4.38 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ถดถอยพหุเม่ือตวัแปรตาม คือ ระดบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร 

ตวัแปร  Y2    X1            X3                   X4                X5             X7            X9               X10                       X11             X12 

 Y2   1.000    .090          -.114       .195           -.087         -.017          -.053      -.062         .204        -.212 
 X1     1.00          -.139*      .298        .123          .179             -263        -.101        .160          -.029 
 X3                   1.000      -.612       .008          -.366            -.032      -.213        -004           .141 
 X4            1.000       .013          .276            .131          .212        .093         -.127    
 X5                1.000       -.202            -.258         -.020      -.254         .185  
 X7                                    1.000       -.051       -.061       .033           .165 
 X9                         1.000        .320         -.140         .097          
 X10                               1.000      -.039         .264 
 X11                     1.000       -.148 
        X12                        1.000            
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4.4.1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภัยพิบัติทาง
การเกษตร 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ โดยการน าตวัแปรอิสระ 9 ตวัแปร เขา้ในสมการแลว้ค านวณโดย
ใช้วิธีปกติ (Enter) ปรากฏว่าได้ค่า F = 40.230; Sig = 0.000 (ตารางท่ี 4.12) หมายความว่า มีตวัแปร
อิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในรูปเชิงเส้น 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเชิงพหุ (Multiple coefficient of determination,R2) 
ปรากฏว่า R2มีค่าเท่ากบั 0.551 หมายความว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผนัแปร (การ
เปล่ียนแปลง) ของตวัแปรตาม (ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร) ได้ร้อยละ 
55.1 

ในบรรดาตวัแปรอิสระท่ีน าเขา้สมการ 9 ตวัแปร มีตวัแปรจ านวน 7  ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัตวัแปรตามอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือต ่ากว่า ได้แก่ 1.เพศ 2.ระดบัการศึกษา3.
ระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม4.สถานภาพในสังคม5.ขนาดของพื้นท่ีถือครองทาง
การเกษตร6.รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี7.ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ     

โดยตวัแปรทั้ง 7 ตวั มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในเชิงบวกทั้งหมด ตวัแปรทั้งหมดท่ีน ามา
วเิคราะห์ สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยพหุ ไดด้งัน้ี 

Y1=  1.104   +   0.194X1   -  0.022X3   +  0.002X4-0.076X5-0.030X6  +   0.41X8 
        (15.164)(10.770)**(-6.645)** (2.183)* (-7.859)*(-8.255)**(2.225)**  

-0.037X9-0.013X10 -  0.066X11 
       (-2.602)*(-0.776)       (-1.244)           

* Significance ของสถิติทดสอบ t  ≤ระดบันยัส าคญั  0.05 
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ตารางท่ี 4.39 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบั
ภยัพิบติัทางการเกษตร 

 ตัวแปร     ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย(b)  t  P-value 
1. เพศ  .194 10.770 .000** 
2. ระดบัการศึกษา (ปี)   -.022 -6.645 .000** 
3. ระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม (ปี)       .0022                     .183 .030* 
4. สถานภาพในสังคม         -.076 -7.859 .000** 
5. ขนาดของพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร (ไร่)           -.030 -8.255 .000** 
6. รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี (คร้ังต่อปี)         .041  2.225 .027* 
7. ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ (คร้ังต่อปี)       -.037 -2.602 .010* 
8. การแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร                  -.013                     -.776 .438 
กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
9. หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร      -.038 -1.244 .214 
    (หน่วยงาน) 
      ค่าคงท่ี      1.104                  15.164 .000*** 
  R2= .551 SEE = .134 F =40.230 P-value = .000 

4.4.1.4 การพิสูจน์สมมติฐาน 

การวเิคราะห์ถดถอยพหุในตารางท่ี 4.39 สรุปไดว้า่มีตวัแปรอิสระ 7 ตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวั
แปรตาม (ความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร) จึงพิสูจน์สมมติฐานไดว้า่ มี
ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา 
ปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่  เพศ   ระดบัการศึกษาระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมสถานภาพใน
สังคมขนาดของพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรรอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปีและภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บ
ผลกระทบ โดยปัจจยัทั้ง 7 ตวั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัภยั
พิบติัทางการเกษตร 
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4.4.1.5  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทาง
การเกษตร 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ โดยการน าตวัแปรอิสระ 9 ตวัแปร เขา้ในสมการแลว้ค านวณโดย
ใช้วิธีปกติ (Enter) ปรากฏว่าได้ค่า F = 58.261; Sig = 0.000 (ตารางท่ี 4.12) หมายความว่า มีตวัแปร
อิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในรูปเชิงเส้น 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเชิงพหุ (Multiple coefficient of determination,R2) 
ปรากฏว่า R2มีค่าเท่ากบั 0.615 หมายความว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผนัแปร (การ
เปล่ียนแปลง) ของตวัแปรตาม (ระดบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร) ไดร้้อย
ละ 61.5       

ในบรรดาตวัแปรอิสระท่ีน าเขา้สมการ 9 ตวัแปร มีตวัแปรจ านวน 3 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ตวัแปรตามอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หรือต ่ากว่า ได้แก่ 1.ระยะเวลาประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรกรรม2.การแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง3.หน่วยงานท่ีให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร 

โดยตวัแปรทั้ง 3 ตวั มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในเชิงบวกทั้งหมด ตวัแปรทั้งหมดท่ีน ามา
วเิคราะห์ สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยพหุ ไดด้งัน้ี 

Y2=  0.690   -   0.003X1   +  0.000X3   +  0.003X4-   0.011X5-0.003X6-0.15X8 
        (5.939)     (0.120)         (-0.23)          (2.403)*     (-0.685)       (-0.559)     (-0.528)  

   -0.009X9+ 0.068X10 +  0.112X11 
  (-0.413)         (2.491)*       (-2.294)* 

* Significance ของสถิติทดสอบ t  ≤ระดบันยัส าคญั  0.05 
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ตารางท่ี 4.40 การวเิคราะห์ถดถอยพหุ ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติั
ทางการเกษตร 

 ตัวแปร     ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย(b)            t P-value 

1. เพศ  -.003 .120 .904 
2. ระดบัการศึกษา (ปี)    .00                  -.023 .982 
3. ระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม (ปี)   .003                2.403 .017* 
4. สถานภาพในสังคม         -.011 -.685 .494 
5. ขนาดของพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร (ไร่)           -.003 -.559 .577 
6. รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี (คร้ังต่อปี)        -.015 -.528 .598 
7. ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ (คร้ังต่อปี)        -.009 -.413 .680 
8. การแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร                  .068 2.491 .013* 
กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
9. หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร        .112 -2.294 .023* 
    (หน่วยงาน) 
      ค่าคงท่ี        .690                  5.939 .000*** 
  R2= .615 SEE = .214 F =58.261 P-value = .000 

4.4.1.6 การพิสูจน์สมมติฐาน 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุในตารางท่ี 4.40สรุปไดว้า่มีตวัแปรอิสระ 3 ตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวั
แปรตาม (การปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร) จึงพิสูจน์สมมติฐานไดว้า่ มีปัจจยัท่ี
สัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา ปัจจยัดงักล่าว
ได้แก่ ระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมการแจ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรโดยปัจจยัทั้ง 3 ตวั มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร 
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4.4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการปฏิบัติของเกษตรกร
เกีย่วกบัภัยพบิัติทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรกบัการปฏิบติัของเกษตรกร
เก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา พบวา่ 

เกษตรกรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย  ร้อยละ 12.31 มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร
ในระดบัปานกลาง  รองลงมา ร้อยละ 5.90  มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในระดบันอ้ย  
และมีส่วนนอ้ย ร้อยละ1.31มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในระดบัมาก 

เกษตรกรท่ีมีความรู้ความเข้าใจปานกลางร้อยละ 18.36 มีการปฏิบัติเก่ียวกับภัยพิบัติทาง
การเกษตรในระดบัปานกลาง  รองลงมา ร้อยละ 17.38 มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรใน
ระดบัมาก  และเกษตรกร ร้อยละ8.20มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในระดบันอ้ย 

เกษตรกรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจมากร้อยละ 20.0มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรใน
ระดบัมากและเกษตรกร ร้อยละ 16.72 มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในระดบัปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปรากฏวา่ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยค่าไคส
แควร์ (X²) ท่ีค  านวณได้เท่ากบั 55.69 มีค่ามากกว่าค่าในตารางท่ีเท่ากบั18.47ในระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.001 df.  = 4  เพราะฉะนั้นจึงสรุปไดว้า่ความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (ตารางท่ี 4.41) 
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ตารางท่ี 4.41 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจกบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติั
ทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา 

ความรู้ 
ความเขา้ใจ 

การปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทาง
การเกษตรในต าบลข่วงเปา 

รวม 

นอ้ย 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ความรู้ความ
เขา้ใจนอ้ย 

18 
(5.90) 

37 

(12.13) 
4 

(1.31) 
59 

(19.34) 

ความรู้ความ
เขา้ใจปานกลาง 

25 
(8.20) 

56 
 (18.36) 

53 
(17.38) 

134 
(43.94) 

ความรู้ 
ความเขา้ใจมาก 

0 
(0) 

51 
(16.72) 

61 
(20.0) 

112 
(36.72) 

รวม 43 
(14.10) 

144 
(47.21) 

118 
(38.69) 

305 
(100) 

X² ท่ีค  านวณได ้=  55.695  X² ตารางท่ี 0.05  =18.47  df. = 4  sig = .000 
(มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001) 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรใน
ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี เป็นวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติั
ทางดา้นการเกษตรและเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม 
และภยัพิบติัทางการเกษตรท่ีเกิดข้ึนกบัตวัของเกษตรกร กบัความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของ
เกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางด้านการเกษตรในต าบลข่วงเปา และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัภยัพิบติัทางดา้นการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

เกษตรกรจ านวนทั้งส้ิน 305 ราย เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ร้อยละ 54.76 ส่วนใหญ่มีอายุ41-
50 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 45.90ดา้นการศึกษา ส่วนใหญ่จบชั้น ป.1-ป. 6ร้อยละ 54.10ระยะเวลาในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 21-30 ปี ร้อยละ 49.18 สถานภาพในสังคมส่วนใหญ่เป็นบุคคลทัว่ไป ร้อย
ละ 71.10พื้นท่ีถือครองท าการเกษตร ขนาด 3-5 ไร่ ร้อยละ 64.64 มีรอบหรือฤดูกาลผลิตส่วนใหญ่ผลิต 
2 คร้ัง/ปี ร้อยละ 75.74 

ชนิดหรือประเภทของพืชท่ีประกอบอาชีพการเกษตร มีการปลูกพืชมากท่ีสุด ร้อยละ 77.74และ
เล้ียงสัตว ์ร้อยละ 22.26 โดยในดา้นพืชปลูกล าไยมากถึงร้อยละ 34.88ดา้นการเล้ียงสัตวมี์การเล้ียงไก่
หรือเป็ดมากท่ีสุดร้อยละ 68.16    

ในด้านการปลูกพืช แบ่งเป็น 1)ปลูกล าไย ส่วนใหญ่มีเกษตรกรปลูกล าไยขนาด 3 ไร่-5 ไร่     
ร้อยละ 71.11 2)ปลูกข้าว ส่วนใหญ่มีเกษตรกรปลูกข้าวขนาด 3 ไร่ ร้อยละ 48.343)ปลูกข้าวโพด 
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ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกขา้วโพดขนาด 3-5 ไร่   ร้อยละ 50.30 และ 4)ปลูกผกัต่างๆและถัว่ ขนาด 1 ไร่ 
ร้อยละ 58.06 

ด้านการเล้ียงสัตว ์ แบ่งเป็น 1)เล้ียงไก่หรือเป็ด จ านวน 6-10 ตวั ร้อยละ 45.082)เล้ียงโคหรือ
กระบือ จ านวน1-5 ตวั ร้อยละ 77.083)เล้ียงสุกร จ านวน 1-3 ตวั ร้อยละ 77.78 

5.1.2 ภัยพบิัติทีเ่กดิขึน้กบัตัวเกษตรกร 

ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บ ผลกระทบมากท่ีสุด คือภยัจากโรคและแมลงศตัรูพืชระบาด ร้อยละ
52.01พืชท่ีไดรั้บผลกระทบ คือล าไยไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด ร้อยละ 46.64จ านวนคร้ังท่ีเกษตรกร
ได้รับผลกระทบจากภยัพิบติั ส่วนใหญ่คือ 3คร้ัง/ปี ร้อยละ 34.75มีการแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบั
หน่วยงานราชการ ร้อยละ 84.92การข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืชหรือแจง้ขอ้มูลการเพาะปลูกพืชในฤดูกาล
นั้นกบัทางหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง มีการแจง้ข้ึนทะเบียนเป็นส่วนนอ้ย ร้อยละ35.08 การปฏิบติั
เม่ือประสบภยัพิบติัทางการเกษตร ส่วนใหญ่เกษตรกรจะแจง้ ผูใ้หญ่บา้น สมาชิก อบต. หรือผูน้ า
ชุมชน ร้อยละ76.67 ปัจจยัท่ีเกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือมากท่ีสุดคือเงิน ร้อยละ 54.13หน่วยงานท่ี
ใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร คือองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ร้อยละ71.47 

5.1.3  ความรู้ความเข้าใจ ของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบัติทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอ
จอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา ใน
แต่ละดา้นพบวา่ 

5.1.3.1 ภยัพิบัติทางการเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปา   ภัยพิบัติท่ีเกษตรกรต าบล   
ข่วงเปาประสบ ไดแ้ก่ ภยัแลง้ วาตภยั อุทกภยั  เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 
55.08  เกษตรกรในต าบลข่วงเปา ประสบกับภัยหนาว ท าให้พืชผลทางการ
เกษตรไดรั้บความเสียหายพบวา่เกษตรกรตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 60.33โรคและ
แมงศตัรูพืช ระบาด ถือเป็นภยัพิบติัทางการเกษตร ประเภทหน่ึงในต าบลข่วงเปา  
เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 80.33  เกษตรกรในต าบลข่วงเปาเคยประสบภยั
ดินโคลนถล่มตอบได้ถูกต้อง ร้อยละ 100  พืชผลทางการเกษตร หลายชนิด 
หลายประเภท ของเกษตรกรหน่ึงคน  มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บความเสียหาย
จากภยัพิบติัในคราวเดียวกนัพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 73.11 
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5.1.3.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองภยัพิบติัทางการเกษตร    องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ข่วงเปา มีบทบาทโดยตรงในการรับผิดชอบ เก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรเม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรพบว่าเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 
64.92  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอจอมทองและส านักงานเกษตร
อ าเภอจอมทองเก่ียวขอ้งกบัการรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือ
เกิดภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปาพบว่าเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อย
ละ 60.33  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัร่วมกับส านักงานเกษตร
จงัหวดั เก่ียวขอ้งกบัการรับผิดชอบและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิด
ภยัพิบติัทางการเกษตรเกษตรกรตอบได้ถูกตอ้ง ร้อยละ 60.66  ทอ้งท่ีท่ีเกิดภยั
พิบติันั้ น ตอ้งประกาศเป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินโดยผูว้่าราชการ
จงัหวดั  ผูป้ระสบภัยจึงจะได้รับการชดเชย เยียวยา ตามหลักเกณฑ์ของทาง
ราชการเกษตรกรตอบได้ถูกตอ้ง ร้อยละ 60.33 เกษตรกรตอ้งแจง้ข้ึนทะเบียน
เกษตรกรกบัองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้นพบว่าเกษตรกรตอบไม่ถูกต้อง 
ร้อยละ 56.72  หน่วยงานท่ี รับผิดชอบข้ึนทะเบียนเกษตรกรโดยตรงคือ 
ส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานประมงอ าเภอพบว่าเกษตรกรตอบไม่ถูกตอ้ง 
ร้อยละ 53.77  ผูข้อข้ึนทะเบียนจะขอข้ึนทะเบียนได ้ณ สถานท่ีท่ีเป็นภูมิล าเนา
ตามทะเบียนบา้นหรือ ณ สถานท่ีประกอบการเกษตรแต่ตอ้งขอข้ึนทะเบียนเพียง
ท่ีเดียว พบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 64.59  ผูข้อข้ึนทะเบียนเกษตรเป็น
ใครก็ไดใ้นครัวเรือนเกษตรและจะข้ึนทะเบียนไดห้น่ึงคนเท่านั้นโดยแจง้ขอ้มูล
ขอ้มูลการประกอบการเกษตรทั้งหมดพบว่าเกษตรกรตอบได้ถูกตอ้ง ร้อยละ 
62.95  องค์กรปกครองท้องถ่ินสามารถใช้งบประมาณของตนช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติัไดต้ามอ านาจหน้าท่ีโดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัประกาศภยัพิบติั
กรณีฉุกเฉิน  พบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 51.47 

5.1.3.3 การไดรั้บความช่วยเหลือดา้นปัจจยัต่างๆ เม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรจะไดรั้บ
ความช่วยเหลือเป็นเงินเท่านั้นพบวา่เกษตรกรตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 61.64 เม่ือ
เกิดภยัพิบติัทางการเกษตรจะไดรั้บความช่วยเหลือเป็นเงินหรือปัจจยัอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม เช่นปุ๋ย สารเคมี  เมล็ดพนัธ์ุพบว่าเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อย
ละ 63.28 เม่ือภยัพิบติัทางการเกษตรเกิดข้ึนแล้ว เกษตรกรจะได้รับค่าชดเชย 
ช่วยเหลือเท่ากบัผลผลิตท่ีสูญเสียหรือไดรั้บความเสียหายไปพบวา่เกษตรกรตอบ
ไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 70.49  เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวห์รือประมงในต าบลข่วงเปาเม่ือ
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ได้รับผลกระทบจากภยัพิบัติ  จะได้รับความช่วยเหลือจากส านักงานเกษตร
อ าเภอจอมทองพบว่าเกษตรกรตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 60  เกษตรกรจะได้รับ
ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยงานราชการ เม่ือผ่าน
การตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้ว่าเป็นเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัพบวา่เกษตรกร
ตอบได้ ร้อยละ 64.59 เกษตรกรผูท่ี้ประสบภยัพิบัติ ต้องเป็นผูท่ี้ข้ึนทะเบียน
เกษตรกร เท่านั้น จึงได้รับความช่วยเหลือเม่ือประสบภยัพิบติัพบว่าเกษตรกร
ตอบตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 60.33 เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพประมงน ้ าจืด ท่ี
ประสบภัยพิบัติ จะได้รับความช่วยเหลือจากส านักงานประมงอ าเภอพบว่า
เกษตรกรตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 46.56 เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพประมงน ้ าจืด 
ท่ีข้ึนทะเบียนประกอบอาชีพประมงแลว้เท่านั้น เม่ือประสบภยัพิบติั จึงจะไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากส านกังานประมงอ าเภอพบวา่เกษตรกรตอบไม่ถูกตอ้ง  ร้อย
ละ 54.75 เกษตรกรตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการขอรับความช่วยเหลือพบวา่เกษตรกร
ตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 57.75 ระยะเวลาในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือไม่
เกิน 3 เดือนพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง  ร้อยละ 54.75 

จากการศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตร โดยส่วนใหญ่พบวา่เกษตรกรมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตรในระดบัปานกลาง ร้อยละ 44.26 

5.1.4 การปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบัติทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง 
จังหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา การข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร ก่อนวนัท่ีเกิดภยัพิบติั จึงไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ เกษตรกรตอบได้
ถูกต้อง ร้อยละ 68.9 การแจ้งข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืช เล้ียงสัตว ์หรือท าการประมง ในแต่ละฤดูกาล
เพาะปลูก เช่น ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง พืชผกัสวนครัว เพื่อ เป็นฐานขอ้มูลในการขอรับการช่วยเหลือ เม่ือ
เกิดภยัพิบติั พบวา่เกษตรกรตอบไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 55.7 เกษตรกรแจง้ความเสียหายเตม็พื้นท่ีทั้งหมดท่ี
ประกอบการเกษตร แม้ว่าจะประสบภัยพิบัติแค่ส่วนหน่ึงเกษตรกรตอบไม่ถูกต้อง ร้อยละ 56.7 
เกษตรกรแจง้ขอ้มูล พื้นท่ีความเสียหายท่ีเป็นจริงกบัผูน้ าชุมชน ผูใ้หญ่บา้น หรือ ท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พบว่าเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 72.8 เกษตรกรแจง้ขอ้มูลความเสียหายไดท่ี้ผูน้ า
ชุมชน/ ผูใ้หญ่บา้น ในเขตทอ้งท่ีท่ีตนเองอาศยั หรือท่ีตนประกอบการเกษตร พบวา่เกษตรกรตอบได้
ถูกตอ้ง ร้อยละ 75.4 เกษตรกรแจง้ขอ้มูลความเสียหายไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีเกิดเหตุภยัพิบติั  
พบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้งร้อยละ 60.7 เกษตรกรแจง้ขอ้มูลความเสียหาย โดยเลือกแจง้ทางใดทาง
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หน่ึง ป้องกนัการแจง้ความเสียหายซ ้ าซอ้นพบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 58.4  สามีและภรรยา 
แยกกนัแจง้ความเสียหายเพื่อรับผลประโยชน์และความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐพบว่าเกษตรกร
ตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 51.5 ในกรณีท่ีพื้นท่ีท าการเกษตรอยู่คนละทอ้งท่ี เกษตรกรแจง้ความเสียหาย
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งท่ีตามภูมิล าเนาและทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุภยัพิบติั พบว่าเกษตรกรตอบได้
ถูกต้อง ร้อยละ 50.5 บุคคลในครัวเรือนคนใดก็ได้ สามารถแจ้งความเสียหายเม่ือประสบภยัพิบัติ 
พบวา่เกษตรกรตอบไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 69.8   

จากการศึกษาการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกับภยัพิบติัด้านการเกษตร โดยส่วนใหญ่พบว่า
เกษตรกรมีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตรในระดบัปานกลาง ร้อยละ 46.6 

5.1.5 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์และ หาความแตกต่างระหว่างตัวแปร 

ความสัมพนัธ์ของลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ภยัท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเกษตรกร 
กบัความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร ไดท้  าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ คือ Statistical Package for the 
SocialScience, SPSS 

จากการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุเพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระหลายตวั  พบวา่มีปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ความ
เขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา ปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่  เพศ   ระดบั
การศึกษาระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม  สถานภาพในสังคม  ขนาดของพื้นท่ีถือครอง
ทางการเกษตร  รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี  และภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ    โดยปัจจยัทั้ง 
7 ตวั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร และ
พบว่ามีปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา 
ปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่ ระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม การแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบั
หน่วยงานราชการท่ี เก่ียวข้อง หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยปัจจัยทั้ ง 3 ตัว มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรตาม คือความรู้ความเขา้ใจกบัการ
ปฏิบัติของเกษตรกร พบว่าความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเก่ียวกับภัยพิบัติทางการเกษตรมี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ
หมายความวา่ ความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยั
พิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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5.1.6 ปัญหาและอุปสรรค 

ในการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆคือ เกษตรกรเห็นควรมีการอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรดา้นภยัพิบติัทางการเกษตรการข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้ความส าคญักบัเร่ืองภยัพิบติัทาง 
การเกษตร ร้อยละ 65.90 รองลงมาคือ การส ารวจความเสียหายล่าชา้ ร้อยละ 54.43 สถานท่ีติดประกาศ
รายช่ือผูป้ระสบภยัไม่เหมาะสม ร้อยละ 42.30 ขาดความรวดเร็วในการด าเนินการช่วยเหลือ ร้อยละ 
39.67 ตามล าดบั 

จากขอ้เสนอแนะของเกษตรกร พบว่า สถานท่ีติดประกาศควรเป็นท่ีท าการผูใ้หญ่บ้านและ
หอประชุมหมู่บา้นและองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเกษตรกร  
ร้อ ยล ะ  96.72   ค วรป ระช าสั มพัน ธ์ ก าร ข้ึ นท ะ เบี ยน เกษ ตรก รให้ ทั่ ว ถึ ง  ร้อ ยล ะ  95.08                         
ควรประชาสัมพนัธ์การรับแจง้ความเสียหายผูป้ระสบภยัใหท้ัว่ถึง ร้อยละ 93.44  พิจารณาเกณฑใ์นการ
ช่วยเหลือให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นจริงร้อยละ 91.47  ควรปรับลด
ขั้นตอนในการช่วยเหลือให้เร็วข้ึน ร้อยละ 90.49  สถานท่ีติดประกาศควรเป็นท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นและ
หอประชุมหมู่บา้นและองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 85.90  และควรเพิ่มอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารด าเนินงานรวดเร็วข้ึน มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 84.26  

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาใคร่ท่ีจะเสนอข้อคิดเห็นบางประการอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเพื่อใหเ้กษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจตลอดจนการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเม่ือเกิดเหตุ
ภยัพิบัติทางด้านการเกษตรคือควรมีการจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกับภัยพิบัติทาง
การเกษตร ให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคญัในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร  การข้ึนทะเบียนการปลูกพืช
ในฤดูกาล เช่น ข้าว ข้าวโพด ล าไย การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการเล้ียงสัตว์น ้ า เพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง เม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัทางการเกษตรข้ึน เพื่อการตรวจสอบขอ้มูลของทางราชการ
ป้องกนัการสวมสิทธ์ิ การแจง้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ เกษตรกรจะไดรั้บทราบถึงกฎเกณฑ์ในการช่วยเหลือ
และปัจจยัต่างๆท่ีพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ นอกจากน้ีควรมีการประชาสัมพนัธ์
การข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้ทัว่ถึง การข้ึนทะเบียนการปลูกพืชตามฤดูกาล ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่จะ
สับสนการข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับการข้ึนทะเบียนปลูกพืชตามฤดูกาล  ทั้ งน้ีหน่วยงานองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ินอาจมีบทบาทช่วยเหลือรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรร่วมกบัส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีเป็น
ผูมี้หน้าท่ีโดยตรงในการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพื่อท่ีองค์กรปกครองทอ้งถ่ินใช้เป็นฐานขอ้มูลใน
การพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึน เพราะบางกรณีอาจตอ้งใชง้บประมาณของทอ้งถ่ิน
ในการช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นการใหบ้ริการเกษตรกรในทอ้งท่ีเพื่อประหยดัเวลาและการเดินทาง
ไปข้ึนทะเบียนเกษตรกรยงัส านกังานเกษตรอ าเภอ 
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5.1.7 การพสูิจน์สมมติฐาน  

จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหุ พบว่า มีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว ในสมการท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม จึงพิสูจน์
สมมติฐานไดว้า่มีปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติั
ทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

5.2อภิปรายผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
การเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 

5.2.1 การศึกษาความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพบิัติทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา 
อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 

พบว่าในภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนกรุงเทพมหานครเก่ียวกับผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา พบว่า
ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง(ขณาลักษณ์ ,2545) และสอดคล้องกับการศึกษาความรู้เก่ียวกับการบริโภคพื้นฐานของ
ผูบ้ริโภคในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งในตลาดสด
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบริโภคผักพื้นบ้านในระดับปานกลาง           
(เยาวภา,2540) เช่นเดียวกนักบัการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับ
ต าบลเก่ียวกบัการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธีในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
ระดบัต าบลส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววธีิ อยูใ่นระดบัปานกลาง     
(ยพุวลัย,์2540) พิจารณาประเด็นความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรในดา้นภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วง
เปาพบว่าเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะประเด็นย่อยเร่ืองโรคและแมลง
ศตัรูพืชระบาดท่ีเกษตรกรตอบไดเ้ฉล่ีย ร้อยละ 80 อาจเป็นเพราะเกษตรกร ตอ้งเผชิญกบัผลกระทบ
จากโรคและแมลงศตัรูพืชระบาดอยูต่ลอดทั้งปีและประเด็นยอ่ยเร่ืองการประสบภยัจากดินโคลนถล่ม
ท่ีเกษตรกรตอบไดเ้ฉล่ีย ร้อยละ 100 เพราะในต าบลข่วงเปาไม่เคยประสบภยัพิบติัประเภทน้ี นัน่เอง 

พิจารณาประเด็นความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรในดา้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองภยัพิบติั
ทางการเกษตรพบว่าเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัการศึกษา
ความรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบัการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรในอ าเภอหล่มสัก จงัหวดั
เพชรบูรณ์ พบว่าระดับความรู้เก่ียวกับการใช้สารป้องกันก าจดัศตัรูพืชมีคะแนนความรู้ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอยูใ่นระดบัปานกลาง (ชายนัต,์2544)ซ่ึงในหวัขอ้ท่ีวา่องคก์ารบริหาร
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ส่วนต าบลข่วงเปามีบทบาทโดยตรงในการรับผดิชอบ เก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิด
ภยัพิบติัทางการเกษตร เกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด ร้อยละ 64.9 ทั้งท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ต่าง
ก็มีบทบาทหน้าท่ีในการช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัทางการเกษตร เช่นเดียวกนั เพียงแต่
องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากท่ีสุด เกษตรกรเลยคิดว่าหน่วยงาน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล น่าจะเป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานหลกัท่ีให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ไดม้ากท่ีสุด 

พิจารณาประเด็นความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรในดา้นการได้รับความช่วยเหลือดา้นปัจจยั
ต่างๆพบว่าเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลางซ่ึงประเด็นท่ีว่าเม่ือเกิดภยัพิบติัทาง
การเกษตรจะไดรั้บความช่วยเหลือเป็นเงินหรือปัจจยัอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เช่นปุ๋ย สารเคมี  เมล็ด
พนัธ์ุเกษตรกรตอบได้ถูกต้อง ร้อยละ 63.3 อาจเน่ืองมาจากการได้รับความช่วยเหลือ ชดเชยจาก
หน่วยงานราชการเม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรอยูเ่สมอ และประเด็นท่ีวา่เม่ือภยัพิบติัทางการเกษตร
เกิดข้ึนแลว้ เกษตรกรจะไดรั้บค่าชดเชย ช่วยเหลือเท่ากบัผลผลิตท่ีสูญเสียหรือไดรั้บความเสียหายไป 
เกษตรกรตอบถูกนอ้ย ร้อยละ 29.51อาจเป็นเพราะเกษตรกรคิดวา่ เม่ือเกิดความเสียหายทางการเกษตร
ก็จะได้รับมูลค่าชดเชยความเสียหายเท่ากับสูญเสียไป ทั้ งท่ีการช่วยเหลือ หรือชดเชยจะท าได้แค่
บางส่วนเทา่นั้น ไม่ไดช่้วยเหลือเตม็จ านวน โดยอยูใ่นกฎเกณฑท่ี์ระเบียบกฎหมายก าหนดไว ้ 

5.2.2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ทางด้านการเกษตรในต าบลข่วงเปา 

5.2.2.1 ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางด้าน
การเกษตร 

ความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ความ
เขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร อนัไดแ้ก่เพศ  ระดบัการศึกษาระยะเวลาประกอบ
อาชีพทางการเกษตรกรรมสถานภาพในสังคมขนาดของพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรรอบ/ฤดูกาลผลิต
ในแต่ละปีภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ     

1) เพศ   ความแตกต่างด้านเพศมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภัยพิบัติ
ทางดา้นการเกษตรซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาความรู้ ทศันคติ ต่อพฤติกรรม
การป้องกนัอนัตรายจากการท างานของลูกจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ลวดในจงัหวดัปทุมธานีพบว่าลูกจา้งท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความรู้เร่ืองการ
ป้องกันอันตรายจากการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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(พจนารถ,2541)และสอดคล้องกับการศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 
ทัศนค ติและพฤ ติกรรมการบ ริโภคข้าวกล้องของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความรู้และพฤติกรรม
การบริโภคขา้วกลอ้งแตกต่างกนั (ศศิวมิล,2542) 

2) ระดับการศึกษาความแตกต่างด้านการศึกษามีผลต่อความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัภยัพิบติัทางดา้นการเกษตรสอดคลอ้งกบัการศึกษาความรู้และการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้าวโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับความรู้ของเกษตรกรอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา แรงงาน สภาพการถือครองท่ีดิน
(ต่อพงษ,์2543)สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้และการปฏิบติั
ด้านโคนมของเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้
ด้านโคนมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือ ระดับการศึกษา (วิชิต , 2535)
สอดคลอ้งกบัการศึกษาความรู้ ทศันคติ ต่อพฤติกรรมการป้องกนัอนัตราย
จากการท างานของลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลวดในจังหวดั
ปทุมธานีพบว่าลูกจา้งท่ีมีระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีความรู้เร่ืองการ
ป้องกันอันตรายจากการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(พจนารถ ,2541) และสอดคล้องกับสอดคล้องกับการศึกษาการเปิดรับ
ข่าวสาร ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคขา้วกลอ้งของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน           
มีความ รู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคข้าวกล้องแตกต่างกัน     
(ศศิวมิล,2542) 

3) ระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรมความแตกต่างดา้นระยะเวลาประกอบ
อาชีพมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภัยพิบัติทางด้านการเกษตร
สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้และพฤติกรรมการใชส้ารเคมี
ทางการเกษตรของเกษตรกรต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่จากการศึกษาพบวา่ พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการใช้สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
(เจษฎา, 2554) สอดคลอ้งกบัการศึกษาความรู้ความตระหนกั และการปฏิบติั 
ของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ในกรุงเทพมหานครต่อการป้องกนั ควบคุมและ
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แกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ ผลการศึกษาพบวา่ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์มี
ความแตกต่างในเร่ืองระยะเวลา หรือประสบการณ์ในการขบัข่ีรถ จะมี
ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนั ควบคุมและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ ของผู ้
ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (นพวรรณ, 2546) สอดคล้องกบัการศึกษาความรู้และการใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชของเกษตรต าบลบา้นธิอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพูนพบวา่ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร มีความสัมพนัธ์กบั
ประสบการณ์การเพาะปลูกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (พฒันพงค,์ 2553) 

4) สถานภาพในสังคมความแตกต่างดา้นสถานภาพมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภยัพิบติัทางดา้นการเกษตร 

5) ขนาดพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรความแตกต่างของพื้นท่ีถือครองการเกษตร
มีผลต่อความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัทางดา้นการเกษตรสอดคลอ้งกบั
การศึกษาความรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการขา้วโดยวิธีผสมผสาน
ของเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัท่ีสัมพันธ์กับความรู้    
ของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ สภาพการถือครองท่ีดิน      
(ต่อพงษ์,2543)สอดคล้องกับ การศึกษาความรู้และการยอมรับปฏิบัติ
เก่ียวกบัการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรจงัหวดัล าพูน พบว่าปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความรู้ของเกษตรกรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ขนาด
ของพื้นท่ี (สิริรัตน์,2546) สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้และ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรต าบลแม่แฝกใหม่ 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่จากการศึกษาพบว่าขนาดพื้นท่ีปลูกพืชมี
ความสัมพันธ์กับความรู้ในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรอย่างมีนัยส าคญั(เจษฎา, 2554)เน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีปลูก
มากจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรมากกวา่เกษตรกร
ท่ีมีพื้นท่ีปลูกนอ้ย เพราะมีความกระตือรือร้น มีความสนใจมากกวา่ 

6) รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปีความแตกต่างดา้นรอบหรือฤดูกาลผลิตมีผลต่อ
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัทางดา้นการเกษตรแตกต่างกนั 
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7) ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบความแตกต่างดา้นภยัพิบติัท่ีเกษตรกร
ไดรั้บมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัพิบติัทางดา้นการเกษตรแตกต่าง
กนั  

5.2.2.2 ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางดา้นการเกษตร 

เกษตรกรมีการปฏิบัติเก่ียวกับภัยพิบัติทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
การศึกษาความรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบัการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรในอ าเภอหล่ม
สัก จงัหวดัเพชรบูรณ์พบว่าเกษตรกรมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอย่าง
ถูกตอ้งและปลอดภยัอยู่ในระดบัปานกลาง (ชายนัต์,2544) โดยมีปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของ
เกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร อนัไดแ้ก่ ระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมการ
แจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งและหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 

1) ระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรมความแตกต่างดา้นระยะเวลาประกอบ
อาชีพมีผลต่อการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางดา้นการเกษตร
สอดคลอ้งกบัการศึกษาความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีของ
ผูเ้ล้ียงผึ้งในจงัหวดัเชียงใหม่จากการศึกษาพบวา่ พบวา่ประสบการณ์ในการ
เล้ียงผึ้งท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีของผู ้
เล้ียงผึ้ง (วรรณภสัสรณ์, 2555)สอดคลอ้งกบัการศึกษาความรู้ความตระหนกั 
และการปฏิบัติ ของผูข้ ับข่ีรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานครต่อการ
ป้องกัน  ควบ คุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  พบว่าผู ้ข ับ ข่ี
รถจกัรยานยนต์ท่ีมีความแตกต่างในเร่ือง ระยะเวลาหรือประสบการณ์ใน
การขบัข่ีรถ จะมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(นพวรรณ, 2546)  

2) การแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งความแตกต่าง
ดา้นการแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งมีผลต่อ
การปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางดา้นการเกษตรแตกต่างกนั 

3) หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรความแตกต่างด้านหน่วยงานท่ีให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรมีผลต่อการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติั
ทางดา้นการเกษตรแตกต่างกนั 
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5.2.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจกบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทาง
การเกษตรในต าบลข่วงเปา 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรตาม คือความรู้ความเขา้ใจกบัการ
ปฏิบัติของเกษตรกร พบว่าความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเก่ียวกับภัยพิบัติทางการเกษตรมี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ยิ่งทางสถิติกล่าวคือ เกษตรกรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจมากมีแนวโน้มม่ีจะมีการปฏิบติัเก่ียวกบัภยัพิบติั
ทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา ไดม้ากกวา่เกษตรกรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ความรู้ เร่ืองโรคความดนัโลหิตสูงและการปฏิบติัตนเพื่อดูแลตนเองของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ความรู้เร่ืองโรคความดนัโลหิตสูงและการปฏิบติัตนเพื่อดูแลตนเอง
ของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงโดยมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก ดงันั้นในการส่งเสริมการดูแล
ตนเองของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง จึงควรเน้นในการให้ความรู้และท าความเขา้ใจกบัผูป่้วยและ
ญาติในการปฏิบัติตัวท่ี ถูกต้องเป็นประจ า โดยกระตุ้นให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการ
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง (สุนนัทา, 2524) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยับางประการ
ท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคเอดส์ ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษา
จงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่าความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์มีความสัมพนัธ์กับการปฏิบติัตวัเพื่อ
ป้องกนัโรคเอดส์ หมายถึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย การติดต่อ อาการป้องกนัโรคเอดส์ 
การอยู่ร่วมกบัผูป่้วยติดเช้ือและผูป่้วยเอดส์ ตลอดจนการปฏิบติัเม่ือติดเช้ือ มีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคเอดส์ (ธีรประภา,2544) 

5.3ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรท่ีมีปัจจยัทางดา้นเพศ ระดบัการศึกษาระยะเวลาประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรกรรมสถานภาพในสังคมขนาดของพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรรอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่
ละปีภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ อนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกร และ
ปัจจัยทางด้านระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมการแจ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งและหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการน า
ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 

ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปปรับปรุงวางแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินใน
การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ในเร่ืองภัยพิบัติทางการเกษตรแก่เกษตรกร  ควรให้มีการสนับสนุน
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ถ่ายทอดความรู้ ความส าคญัของการข้ึนทะเบียนเกษตรกร การข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืชในแต่ละฤดูกาล 
ตลอดจนระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภยัพิบติัทางการเกษตร  วธีิการปฏิบติัตนเม่ือเกษตรกรประสบ
ภยัพิบติั ทั้งน้ี จะเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรแล้ว ยงัเป็นการช่วยให้การท างานของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท างาน ตรวจสอบขอ้มูล  ขอ้เท็จจริงไดร้วดเร็วข้ึน  ป้องกนัการแจง้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ 
หรือสวมรอยเป็นผูป้ระสบภยัเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐควรเปิดโอกาสให้
เกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้ความช่วยเหลือ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด  เปิดโอกาสให้เกษตรกรร่วมเป็นคณะกรรมการในการส ารวจ
ความเสียหาย จะไดข้อ้มูลผูป้ระสบภยัท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด  

5.4ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติั
ทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงกลุ่มตวัอย่างในต าบลข่วงเปา เพียงต าบล
เดียว ควรมีการศึกษาวิจยักลุ่มตวัอยา่งผูป้ระสบภยัพิบติัทางการเกษตรกลุ่มอ่ืนๆ พืช หรือสัตว ์ชนิด
หรือประเภทอ่ืนๆ เพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบขอ้มูล ปรับปรุง หรือพิจารณาเกณฑ์ในการปฏิบติั เกณฑ์ใน
การใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร ใหเ้หมาะสม ต่อไป 
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(เกษตรศาสตร์) สาขาส่ งเส ริมการเกษตร บัณ ฑิ ตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[ด ารง ปลัง่กลาง,2552] ด ารง ปลัง่กลาง.2552. “ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการช่วยเหลือ
ผู ้ป ระสบภัยพิ บั ติ ของส านั ก งาน เกษตรจังห วัด บุ รี รัม ย์ ”.  
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย.์ 

[ต่อพงษ ์ จนัทร์พวง. 2543] ต่อพงษ์  จนัทร์พวง.  2543. “ความรู้และการปฏิบัติเก่ียวกับการ
จั ด ก า ร ข้ า ว โ ด ย วิ ธี ผ ส ม ผ ส าน ข อ ง เก ษ ต ร ก ร ใ น เข ต
กรุงเทพมหานคร”.การค้นคว้าอิสระป ริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิต
วทิยาลยั   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[ทยาพร โชติจรุงเกียรติ,2541] ทยาพร  โชติจรุงเกียรติ. 2541.  “การศึกษาสภาวะอุทกภยัและพื้นท่ี
นา้ท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”. การคน้ควา้แบบอิสระวทิยา-
ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภูมิศาสตร์   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[ธรรมรส  โชติกุญชร,2519] ธรรมรส  โชติกุญชร.  2519. มนุษยสัมพนัธ์.กรุงเทพมหานคร : 
พิฆเนศ. 
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[ธีรประภา ทองวเิศษ,2544] ธีรประภา ทองวิเศษ.2544.ปัจจัยบางประการท่ีสัมพนัธ์กับการ
ปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคเอดส์ ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกดั
กรมอาชีวศึกษาจังหวดัอุดรธานี.การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา
จิตวทิยาการศึกษา. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

[ธีรพงศ ์ มนตแ์กว้,2551] ธีรพงศ์  มนต์แกว้. 2551 ความรู้และการปฏิบติัเกษตรอินทรียข์อง
กลุ่มเกษตรกรต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่.การ
ค้นควา้อิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
สาขาส่งเสริมการเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[ธเนศวร์ เจริญเมือง,2549] ธเนศวร์ เจริญเมือง. 2549.เชียงใหม่กา้วสู่ปี 2549. วารสารเชียงใหม่
ปริทศัน์ฉบบัเดือนมกราคม. 

[นพวรรณ จตุรนตรั์ศมี,2546] นพวรรณ จตุรนต์รัศมี. 2546. ระดับความรู้และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความรู้ความตระหนกัและการปฏิบติัของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์ต่อ
การป้องกันควบ คุมและแก้ไขปัญหามลพิ ษทางอากาศใน
กรุงเทพมหานคร. ปริญญาโท สังคมศาสตร์เพื่ อการพัฒนา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

[นรินทร์ชยั  พฒันพงศา,2542] นรินทร์ชยั  พฒันพงศา. 2542.  การส่ือสารรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อเปล่ียนพฤติกรรมมนุษยเ์นน้การเจาะกลุ่ม.  เชียงใหม่:  ภาควิชา
ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ก า ร เก ษ ต ร ค ณ ะ เก ษ ต ร ศ าส ต ร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,2531]บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ. 2531. เทคนิคการสร้างเคร่ืองมือ
รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจยั. นครปฐม: ภาควิชาศึกษาศาสตร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลยัมหิดล 

[ประคอง  กรรณสูตร,2542] ประคอง  กรรณสูตร. 2542. สถิติเพื่อการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์
พิมพ์ค ร้ังท่ี  3 ฉบับป รับป รุงแก้ไข .ก รุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

[ประภาเพญ็ สุวรรณ,2520] ประภาเพ็ญ  สุวรรณ. 2520.ทศันคติ : ในการวดั การเปล่ียนแปลง 
และพฤติกรรมอนามยั. กรุงเทพมหานคร :ไทยวฒันาพานิช. 
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[ปิยะนุช แสนนก,2551] ปิยะนุช แสนนก ,ภาณิศาหงษาวดี และวชิรานี  ธนกูลกิจ.2551.   
“การประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัและ
ดินถล่ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์”.ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง รัฐ
ประศาสนศาตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
มหาวทิยาลยันเรศวร. 

[มลัลิกา มติัโก,2534] มัลลิกา มัติโก. 2534.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมและ
สุขภาพ.กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข. 

[ผูจ้ดัการออนไลน์,2555] ผูจ้ดัการออนไลน์. 2555.  “ผลส ารวจช้ี ไทยร้ัง “เบอร์1”ดินแดนท่ี
ประสบความสูญเสียจาก“ภยัธรรมชาติ” สูงสุดในโลก”.  [ระบบ
ออนไลน์ ].แห ล่ ง ท่ี ม า :http://www.manager.co.th/Around/View 
News.aspx?NewsID=9550000145072&Html=1&TabID=2& 
(29 พฤศจิกายน 2555). 

[พจนารถ  บุญญภทัรพงษ,์2541] พจนารถ  บุญญภทัรพงษ์.2541.  “ความรู้ ทศันคติ ต่อพฤติกรรม
การป้องกันอันตรายจากการท างานของลูกจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตลวดในจงัหวดัปทุมธานี”.วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

[พระสถาพร โปร่งสกุล,2551] พระสถาพร  โปร่งสกุล.2551. “ความรู้ความเขา้ใจของพระสงฆต่์อ
การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่”.การคน้ควา้แบบอิสระวิทยาศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต เกษตรศาสต ร์   ส าขาวิช าส่ ง เส ริมก ารเกษตร 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[พวงเพชร์ ธนสิน, 2535] พวงเพชร์ ธนสิน และอษัฏางค์ โปราณานนท์. 2535. รายงานการ
วิจัยภัยธรรมชาติในภาคเหนือของไทย: เชียงใหม่ . ภาควิชา
ภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[พวงรัตน์  ทวรัีตน์, 2538] พวงรัตน์  ทวี รัตน์ .2538.การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สั งคมศ าสต ร์ . ก รุ ง เทพ ฯ  :ส านั ก ก ารศึ กษ าและ จิตวิท ย า  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร. 
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[พฒันพงค ์ทิพยว์งค,์2553] พฒันพงค์ ทิพยว์งค์.2553.ความรู้และการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช
ของเกษตรต าบลบา้นธิอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพนู การคน้ควา้อิสระ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริม
การเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[พิชญสิ์นี  จิระวฒัน์,2550] พิชญ์สินี  จิระวฒัน์. 2550. “ความพึงพอใจของเกษตรกรผูป้ระสบ
อุทกภัยต่อการได้รับความช่วยเหลือด้านพืช ปี  2549 จังหวัด
ปทุมธานี”.   ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิตแขนงวิชาส่งเสริม
ก าร เก ษ ต ร  ส าข าวิ ช า ส่ ง เส ริ ม ก าร เก ษ ต รแ ล ะส ห ก ร ณ์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

[พิชยั  บุณยะกาณจน,2554] พิชัย  บุณยะกาณจน และชูโชค อายุพงศ์ .2554.ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ: ส่ิงใกล้ตัวท่ีควรรู้จัก.เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม
ส ารวจกบัการจดัการภยัพิบติัทางธรรมชาติ  ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
คณะวศิวกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[ไพศาล  หวงัพานิช,2525] ไพศาล หวงัพานิช. 2525. การวดัผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทย
วฒันาพานิช. 

[ภานุพงค ์สวา่งวงค,์2555] ภานุพงค์ สว่างวงค์.  2555.  “การตอบสนองของประชาชนต่อภยั
พิบัติน ้ าท่วม: กรณีศึกษาต าบลหนองหอยอ าเภอเมืองเชียงใหม่
จงัหวดัเชียงใหม่”.  การคน้ควา้แบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวชิาการจดัการสาธารณภยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[มนตรี จุฬาวฒันทล,2537] มนตรี จุฬาวฒันทล.2537.ระบบการวจิยัและพฒันาในประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ:  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

[มนสั  สุวรรณ. 2548] มนสั  สุวรรณ. 2548.การตอบสนองต่อพิบติัภยัของประชาชน: บท
วเิคราะห์กรณีของประเทศไทย. เชียงใหม่: ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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[ยพุวลัย ์ทองใบอ่อน,2540] ยุพว ัลย์ ทองใบอ่อน. 2540. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรระดบัต าบลเก่ียวกบัการควบคุมศตัรูพืชโดยชีว
วิธีในจงัหวดัเชียงใหม่การคน้ควา้แบบอิสระปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิต
วทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[เยาวดี  วบิูลยศ์รี,2540] เยาว ดี   วิบู ลย์ศ รี . 2540. การว ัดผลและการส ร้างแบบสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

[เยาวภา  ชยัประจง,2549] เยาวภา ชัยประจง.2549. “ผลกระทบและความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัในจงัหวดัอุตรดิตถ์: ศึกษา
กรณีปี 2548”.ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิตส่งเสริมการเกษตร  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

[เยาวภา  บุญญานุภาพ,2540] เยาวภา  บุญญานุภาพ.2540.  ความรู้เก่ียวกบัการบริโภคพื้นฐานของ
ผูบ้ริโภคในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  การคน้ควา้แบบ
อิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขา
ส่งเสริมการเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[รติกร ณ ล าปาง,2543] รติกร ณ ล าปาง. 2543. ความรู้และการปฏิบติัในการใชส้ารเคมีเพื่อ
การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในอ าเภอห้างฉัตร จงัหวดั
ล าปาง  การค้นควา้แบบอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์) สาขาส่ งเส ริมการเกษตร บัณ ฑิ ตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[วชิระ พระภูจ  านงค,์2541] วชิระ พระภูจ านงค.์   2541.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ทศันคติและการ
ปฏิบัติในการป้องกันก าจัดหอยเชอร่ีของเกษตรกรในจังหวดั
เชียงใหม่. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริม
การเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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[วรรณภสัสรณ์ มณีเป็ญ,2555] วรรณภสัสรณ์ มณีเป็ญ.  2555.  ความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัทาง
การเกษตรท่ี ดีของผู ้เล้ียงผึ้ งในจังหวัดเชียงใหม่วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิต
วทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[วชิิต อุทยัวรรณ,2535] วิชิต อุทยัวรรณ.  2535.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้และการปฏิบติัดา้น
โคนมของเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม่ การค้นควา้แบบอิสระ
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง 

ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา 

ผูว้จิยั นางสาวเรืองไร  อินทรากอง 

นกัศึกษาปริญญาโทสาขาส่งเสริมการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจงแบบสอบถามชุดนีม้ี 3 ตอนดังนี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลเศรษฐกิจ และสังคมและภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนกบั
ตวัเกษตรกร 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัด้าน
การเกษตรท่ีเกิดข้ึนในต าบลข่วงเปา 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหา  อุปสรรคและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ระสบภยั
พิบติัทางการเกษตร   

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลเศรษฐกิจ และสังคม และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับตัวเกษตรกร
โปรดท าเคร่ืองหมาย/ ลงใน  (  )  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกบัความเป็นจริงทีเ่กีย่วข้องกับ
ท่านหรือความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 

1.1 แบบสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลเศรษฐกจิและสังคม 

1. เพศ        
(  )  ชาย         (  )   หญิง 
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2. อาย ุ ………………ปี  

3. ระดบัการศึกษา 
(  )  ไม่เคยไดรั้บการศึกษา       (  )  ป.1-ป. 4 
(  )  ป. 4 -ป.6    (  )  มธัยมศึกษาตอนตน้  
(  )  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (  )  อนุปริญญา /ปวส. 
(  )   ปริญญาตรี (หรือสูงกวา่) 

4. ระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรม……………………..ปี 

5. สถานภาพในสังคม   (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)    
(  )  ก านนั    (  )  ผูใ้หญ่บา้น      
(  )  กรรมการหมู่บา้น   (  )   สมาชิก อบต. 
(  ) ผูน้  าเยาวชน    (  )  ผูน้  าเกษตรกร    
(  )  อาสาปศุสัตว ์   (  )   อสม. 
(  )  อ่ืนๆ ระบุ........................  

6. พื้นท่ีถือครองทางการเกษตร (หมายถึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) 
(  )  ท่ีดินอยูอ่าศยั    จ านวน   ไร่ 
(  )  ท่ีดินท าการเกษตรของตนเอง   จ านวน   ไร่ 
(  ) ท่ีดินท าการเกษตรท่ีเช่าผูอ่ื้น   จ านวน   ไร่ 
รวมพื้นท่ีถือครองทางดา้นการเกษตรทั้งส้ิน จ านวน   ไร่ 

7. ชนิด/ประเภทของพืชหรือสัตวท่ี์ประกอบอาชีพการเกษตร                                                
การปลูกพืช 
(  )  ล าไย...............ไร่   (  )  ขา้วโพด..............ไร่  
(  )  ขา้ว.................ไร่               (  )  ผกัต่างๆ ถัว่...........ไร่  
(  )  อ่ืนๆระบุ.........ไร่ 

การเล้ียงสัตว ์
(  )  เป็ด.................ตวั   (  )  ไก่.................ตวั  
(  )  สุกร................ตวั   (  )  โค.................ตวั  
(  )  กระบือ...........ตวั   (  )  อ่ืนๆระบุ..........................ตวั 
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8. รอบ/ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี 
(  )  1 คร้ัง/ปี         (  )   2 คร้ัง/ปี      
(  )  3 คร้ัง/ปี         (  )   มากกวา่ 3 คร้ัง/ปี 

1.2 แบบสอบถามเกีย่วกบัภัยพบิัติทีเ่กดิขึน้กบัตัวเกษตรกร 

9. ในช่วงปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556) ท่านไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัอะไรบา้ง  (ตอบ
ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(  )  อุทกภยั        (  )   วาตภยั 
(  )  ภยัแลง้       (  )   โรคและแมลงระบาด 
(  )  อ่ืนๆ ระบุ..................        

10.เกษตรกร ไดแ้จง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร กบัหน่วยงานราชการ หรือไม่ 
(  )  แจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร   
(  )  ไม่แจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

11. การปฏิบติัเม่ือประสบภยัพิบติัทางการเกษตร(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(  )  แจง้ผูใ้หญ่บา้น / ส.อบต. / ผูน้ าชุมชน    
(  )  แจง้ องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน         
(  )  แจง้ส านกังานเกษตรอ าเภอ/ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ 
(  )   ไม่ด าเนินการใดๆทั้งส้ิน 

12. ปัจจยัท่ีเกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(  )  เงิน        (  )   ก่ิงพนัธ์ุ/เมล็ดพนัธ์ุ      
(  )  ปุ๋ย/ฮอร์โมน          (  )  สารเคมี/ยาฆ่าแมลง      
(  ) อ่ืนๆ ระบุ..................  

13. หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร (ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้) 
(  )  องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  
(  )  อ าเภอจอมทอง และ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอจอมทอง 
(  )  ส านกังานเกษตรอ าเภอจอมทอง   
(  )  ประมงอ าเภอจอมทอง    
(  )  ปศุสัตวอ์  าเภอจอมทอง 
(  )  อ่ืนๆ  ระบุ.................. 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบัติด้านการเกษตรที่
เกดิขึน้ในต าบลข่วงเปา 
โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ด้านความรู้ความเข้าใจ ถูก ผดิ 
1. ภัยพบิัติทางการเกษตรทีเ่กิดขึน้ในต าบลข่วงเปา     

   1. ภยัพิบติัท่ีเกษตรกรต าบลข่วงเปา ประสบ ไดแ้ก่ ภยัแลง้ วาตภยั อุทกภยั     
2. เกษตรกรในต าบลข่วงเปา ประสบกบัภยัหนาว ท าใหพ้ืชผลทางการเกษตรไดรั้บ
ความเสียหาย 

  

3. โรคและแมงศตัรูพืช ระบาด ถือเป็นภยัพิบติัทางการเกษตร ประเภทหน่ึงใน
ต าบล  ข่วงเปา   

  

   4.  เกษตรกรในต าบลข่วงเปา เคยประสบภยัดินโคลนถล่ม   
   5. เป็นไปได้ว่าเกษตรกรหน่ึงคน มีพืชผลทางการเกษตร หลายชนิด ประเภท  
ไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติัในคราวเดียวกนั 

  

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในเร่ืองภัยพบิัติทางการเกษตร   
  6. องคก์ารบริหารส่วนต าบลข่วงเปา มีบทบาทโดยตรงในการรับผิดชอบ เก่ียวกบั
การใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตร 

  

  7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอจอมทองและส านักงานเกษตรอ าเภอ
จอมทองเก่ียวขอ้งกบัการรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิดภยั
พิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา 

  

  8. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดั เก่ียวขอ้ง
กับการรับผิดชอบและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิดภัยพิบัติทาง
การเกษตร 

  

  9. ทอ้งท่ีท่ีเกิดภยัพิบติันั้น ตอ้งประกาศเป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินโดย
ผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูป้ระสบภยัจึงจะไดรั้บการชดเชย เยียวยา ตามหลกัเกณฑข์อง
ทางราชการ 

  

  10. เกษตรกรตอ้งแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเท่านั้น   
  11. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้ึนทะเบียนเกษตรกรโดยตรงคือ ส านักงานเกษตร
อ าเภอ ส านกังานประมงอ าเภอ 
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ด้านความรู้ความเข้าใจ ถูก ผดิ 
2 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในเร่ืองภัยพบิัติทางการเกษตร   
  12. ผูข้อข้ึนทะเบียนจะขอข้ึนทะเบียนได ้ณ สถานท่ีท่ีเป็นภูมิล าเนาตามทะเบียน
บา้น หรือ สถานท่ีประกอบการเกษตรแต่ตอ้งขอข้ึนทะเบียนเพียงท่ีเดียว 

  

  13.ผูข้อข้ึนทะเบียนเกษตรเป็นใครก็ไดใ้นครัวเรือนเกษตรและจะข้ึนทะเบียนได้
หน่ึงคนเท่านั้นโดยแจง้ขอ้มูลขอ้มูลการประกอบการเกษตรทั้งหมด 

  

14. องค์กรปกครองทอ้งถ่ินสามารถใช้งบประมาณของตนช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พิบติัไดต้ามอ านาจหนา้ท่ีโดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัประกาศภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน 

  

3 การได้รับความช่วยเหลอืด้านปัจจัยต่างๆ     
  15. เม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรจะไดรั้บความช่วยเหลือเป็นเงินเท่านั้น   
  16. เม่ือเกิดภยัพิบติัทางการเกษตรจะไดรั้บความช่วยเหลือเป็นเงินหรือปัจจยัอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม เช่นปุ๋ย สารเคมี  เมล็ดพนัธ์ุ 

  

  17. เม่ือภยัพิบติัทางการเกษตรเกิดข้ึนแลว้ ท่านคิดว่าเกษตรกรจะไดรั้บค่าชดเชย 
ช่วยเหลือเท่ากบัผลผลิตท่ีสูญเสียหรือไดรั้บความเสียหายไป 

  

  18. เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวห์รือประมงในต าบลข่วงเปา  เม่ือไดรั้บผลกระทบจากภยั
พิบติั  จะไดรั้บความช่วยเหลือจากส านกังานเกษตรอ าเภอจอมทอง  

  

  19. เกษตรกรจะไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยงาน
ราชการ เม่ือผา่นการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้วา่เป็นเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติั 

  

  20. เกษตรกรผูท่ี้ประสบภยัพิบติั ตอ้งเป็นผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร เท่านั้น จึงไดรั้บ
ความช่วยเหลือเม่ือประสบภยั 

  

  21. เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพประมงน ้ าจืด ท่ีประสบภัยพิบัติ จะได้รับความ
ช่วยเหลือจากส านกังานประมงอ าเภอ 

  

  22.  เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพประมงน ้ าจืด ท่ีข้ึนทะเบียนประกอบอาชีพประมง
แลว้เท่านั้น เม่ือประสบภยัพิบติั จึงจะไดรั้บความช่วยเหลือจากส านกังานประมง
อ าเภอ 

  

  23. เกษตรกรตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการขอรับความช่วยเหลือ   
  24. ระยะเวลาในการด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือไม่เกิน 3 เดือน   

ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรเกีย่วกบัภัยพบิัติทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา ถูก ผดิ 
  1. เกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก) ก่อนวนัท่ีเกิดภัยพิบัติจึงได้รับการ
ช่วยเหลือ 
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ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรเกีย่วกบัภัยพบิัติทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา ถูก ผดิ 
  2. เกษตรกร แจ้งข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืช เล้ียงสัตว์ หรือท าการประมง ในแต่ละ
ฤดูกาลเพาะปลูก เช่น ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง พืชผกัสวนครัว เพื่อ เป็นฐานขอ้มูลใน
การขอรับการช่วยเหลือ เม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึน  

  

  3. เกษตรกรแจ้งความเสียหายเต็มพื้นท่ีทั้ งหมดท่ีประกอบการเกษตร แม้ว่าจะ
ประสบภยัพิบติัแค่ส่วนหน่ึง 

  

  4. เกษตรกรแจง้ขอ้มูล พื้นท่ีความเสียหายท่ีเป็นจริงกบัผูน้ าชุมชน ผูใ้หญ่บา้น หรือ 
ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

  

  5. เกษตรกรแจง้ขอ้มูลความเสียหายได้ท่ีผูน้  าชุมชน/ ผูใ้หญ่บา้น ในเขตทอ้งท่ีท่ี
ตนเองอาศยั หรือท่ีตนประกอบการเกษตร  

  

  6. เกษตรกรแจง้ขอ้มูลความเสียหายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเกิดเหตุภยั
พิบติั   

  

  7. เกษตรกรแจง้ขอ้มูลความเสียหาย โดยเลือกแจง้ทางใดทางหน่ึง ป้องกนัการแจง้
ความเสียหายซ ้ าซอ้น 

  

  8. สามีและภรรยา แยกกันแจ้งความเสียหายเพื่อรับผลประโยชน์และความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ 

  

  9. ในกรณีท่ีพื้นท่ีท าการเกษตรอยู่คนละท้องท่ี เกษตรกรแจ้งความเสียหายกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในทอ้งท่ีตามภูมิล าเนาและทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุภยัพิบติั 

  

  10. บุคคลในครัวเรือนคนใดก็ได ้สามารถแจง้ความเสียหายเม่ือประสบภยัพิบติั   

 

ตอนที ่3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ประสบภัยพบิัติทางการเกษตร 

3.1  ดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร  เช่น การข้ึนทะเบียนเกษตรกร   การรับแจง้ความเสียหาย
ของผูป้ระสบภยั 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 

136 

3.2  ดา้นการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยั(ความรวดเร็วในการด าเนินการช่วยเหลือ  ระยะเวลาท่ี
ไดรั้บความช่วยเหลือ อตัราการช่วยเหลือ  เงิน ปัจจยัการผลิต) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
3.3  ดา้นสถานท่ีในการติดต่อประสานงาน (สถานท่ีติดประกาศผูป้ระสบภยั  สถานท่ีติดประกาศการ
ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั   สถานท่ีรับเอกสารหนงัสือส าคญัรับเงินกษ04  สถานท่ีท่ีผูป้ระสบภยั
เดินทางไปรับการช่วยเหลือเช่น  ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น  อปท.  ท่ีวา่การอ าเภอ  ส านกังานเกษตรอ าเภอ  
ธกส.) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3.4  ดา้นการให้บริการของเจา้หน้าท่ี(การส ารวจความเสียหายโดยเจา้หน้าท่ีมีความล่าช้า  มีรายช่ือ
เกษตรกรตกหล่น) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 

การทดสอบ Reliability 

จากสูตร Kuder-RichardsonKR-20    

Rtt= 
1K

K







 


ZS

pq
1  

เม่ือ Rtt แทน ความเท่ียงของแบบทดสอบ 
  K แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
  P แทน สัดส่วนของผูต้อบถูก 
  q แทน สัดส่วนของผูต้อบผดิ (1-p) 
  S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 

2S
 

= 2N

2X)(2XN   

= 20 (8136) – (386 x 386)  = 34.31 
                        20 x 20 

Rtt = 
1K

K







 


ZS

pq
1

 
 

  = 34
  











31.34

31.7
1  

            34-1 
= 1.03 x  (1- 0.21) 

= 0.81 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวเรืองไร อินทรากอง 

วนั เดือน ปีเกดิ  7 กนัยายน 2520 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2533 มธัยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรียนประชาพฒันศึกษา จงัหวดัศรีสะเกษ 

ปีการศึกษา 2538 มธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั จงัหวดัศรีสะเกษ 

ปีการศึกษา 2546 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาพืชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 

 


