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บทที ่4 

สภาพทั่วไป สภาพการผลติและเศรษฐกจิสังคมในพืน้ที่ศึกษา 

4.1 สภาพทัว่ไปของพืน้ทีลุ่่มน า้ยวมตอนล่าง 

4.1.1 ลกัษณะภูมิประเทศ 

ลุ่มน ้ำยวมเป็นลุ่มน ้ ำสำขำในลุ่มน ้ ำสำละวนิ  มีตน้ก ำเนิดจำกทิวเขำถนนธงชยักลำง ดำ้น
ทิศตะวนัออกของอ ำเภอขุนยวม จงัหวดัแม่อ่องสอน ไหลผำ่นอ ำเภอขุนยวม อ ำเภอแม่ลำนอ้ย อ ำเภอ
แม่สะเรียง แลว้ไหลไปบรรจบแม่น ้ ำเมยท่ีอ ำเภอสบเมย มีควำมยำวประมำณ 215 กิโลเมตร รวมพื้นท่ี
ลุ่มน ้ ำทั้ งหมดประมำณ 3,114 ตำรำงกิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ลุ่มน ้ ำยวมตอนบนมีพื้นท่ี 
1,222 ตำรำงกิโลเมตร และลุ่มน ้ำยวมตอนล่ำงมีพื้นท่ี 1,892 ตำรำงกิโลเมตร (กรมชลประทำน, 2555)  

แม่น ้ ำยวมตอนล่ำงครอบคลุมพื้นท่ีในเขตติดต่อต ำบลปำงหินฝน  อ ำเภอแม่แจ่ม  จงัหวดั
เชียงใหม่  อ ำเภอแม่ลำน้อย  อ ำเภอแม่สะเรียง  และอ ำเภอสบเมย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยเร่ิมตั้งแต่
ต ำบลแม่ลำหลวง  ผ่ำนอ ำเภอแม่สะเรียง แลว้ไหลไปบรรจบกบัแม่น ้ ำเมยท่ีต ำบลสบเมย  อ ำเภอสบ
เมย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นแม่น ้ ำกั้นเขตแดนระหวำ่งประเทศไทยและประเทศพม่ำ แลว้จึงไหล
ลงสู่แม่น ้ ำสำละวิน พื้นท่ีลุ่มน ้ ำส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูง มีพื้นท่ีรำบแคบๆ ตำมหุบเขำและบริเวณริม
แม่น ้ำท่ีสำมำรถท ำกำรเพำะปลูกได้ (ภำพท่ี 4.1) แม่น ้ ำยวมตอนล่ำงนั้นประกอบดว้ยลุ่มน ้ ำสำขำ 3 ลุ่ม
น ้ำ ไดแ้ก่  

1) น ้ ำแม่สะเรียง มีต้นก ำเนิดบริเวณเทือกเขำต ำบลป่ำแป๋ ต ำบลแม่เหำะ อ ำเภอแม่ 
สะเรียง และต ำบลห้วยห้อม อ ำเภอแม่ลำน้อย ครอบคลุมพื้นท่ี ต ำบลห้วยห้อม ต ำบลผำปุ้ม 
อ ำเภอแม่ลำน้อย ต ำบลป่ำแป๋ ต ำบลแม่สะเรียง และต ำบลแม่เหำะ อ ำเภอแม่สะเรียง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ไหลไปรวมกบัแม่น ้ ำยวมท่ีต ำบลแม่สะเรียง อ ำเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
(รูปภำพท่ี 4.2) 

2) น ้ ำแม่ เงำ มีต้นก ำเนิดบริเวณเทือกเขำติดต่ออ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแม่วะหลวง ต ำบลแม่สอง อ ำเภอท่ำสองยำง จงัหวดัตำก และต ำบลแม่
สวด อ ำเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แลว้ไหลไปรวมกบัแม่น ้ ำยวมท่ีต ำบลแม่สวด อ ำเภอสบ
เมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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3) น ้ ำแม่ริด มีพื้นท่ีครอบคลุมต ำบลแม่คะตวน ต ำบลกองก๋อย ต ำบลแม่สวด ต ำบลป่ำ
โป่ง อ ำเภอสบเมย และต ำบลแม่เหำะ อ ำเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

 
ภำพท่ี 4.1 แผนท่ีแสดงภูมิประเทศและขอบเขตลุ่มน ้ำยวม 
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ภำพท่ี 4.2 แผนท่ีขอบเขตลุ่มน ้ำยวมตอนล่ำง 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนพฒันำท่ีดินเขต 6 กรมพฒันำท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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4.1.2 ลกัษณะภูมิอำกำศ 

พื้นท่ีลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีภูมิอำกำศแบบร้อน
ช้ืนสลบัแลง้ ในฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ะมีฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ
อำกำศจะแหง้แลง้ ซ่ึงสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 

1) ฤดูร้อน เร่ิมประมำณกลำงเดือนกุมภำพนัธ์จนถึงกลำงเดือนพฤษภำคม อำกำศจะ
ร้อนอบอำ้วมำก เดือนท่ีมีอำกำศร้อนท่ีสุด คือ เดือนเมษำยน  

2) ฤดูฝน เร่ิมประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมจนถึงเดือนตุลำคม จะไดรั้บอิทธิพลจำกลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท ำให้อำกำศชุ่มช้ืนมีฝนตกชุกมำก เดือนท่ีมีฝนตกมำกท่ีสุด คือ เดือน
สิงหำคม  

3) ฤดูหนำว เร่ิมประมำณกลำงเดือนตุลำคมจนถึงกลำงเดือนกุมภำพนัธ์ เดือนท่ีมีอำกำศ
หนำวจดั คือ เดือนมกรำคม 

อย่ำงไรก็ตำม จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองในหุบเขำ ล้อมรอบดว้ยภูเขำสลบัซับซ้อน
ทอดขนำนไปกบัทิวเขำถนนธงชยั และทิวเขำแดนลำว จึงท ำให้มีปกคลุมดว้ยหมอกตลอดทั้งปี จำก
ขอ้มูลภูมิอำกำศในช่วงเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2555) พบวำ่มีอุณหภูมิตลอดปีเฉล่ีย 25.4 องศำเซลเซียส 
มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 40.1 องศำเซลเซียสในเดือนพฤษภำคม และอุณหภูมิต ่ำสุด 3.9 องศำเซลเซียสใน
เดือนธันวำคม โดยในพื้นท่ีมีปริมำณน ้ ำฝนเฉล่ีย 1370.7 มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกสูงสุดในเดือน
สิงหำคมประมำณ 135.5 มิลลิเมตร และฝนตกนอ้ยสุดเพียง 5.4 มิลลิเมตร ในเดือนมกรำคม (ตำรำงท่ี 
4.1) 

ตำรำงท่ี 4.1 ปริมำณน ้ำฝนเฉล่ียในพื้นท่ีลุ่มน ้ำยวมตอนล่ำง ปี 2550-2555 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมำณน ้ำฝน (มม.) 1287.5 1175.1 1574.5 1250.8 1647.3 1289.0 

ปริมำณน ้ำฝนสูงสุด (มม.)/วนั 56.4 58.4 86.5 70.7 135.5 71.4 

จ ำนวนวนัท่ีฝนตก 122 148 134 135 162 141 

 ท่ีมำ: สถำนีอุตุนิยมวทิยำอ ำเภอแม่สะเรียง 
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เม่ือพิจำรณำปริมำณน ้ ำฝนรำยเดือนเฉล่ีย และค่ำศกัยภำพกำรคำยระเหยน ้ ำของพืช  
พบวำ่ช่วงระยะเวลำท่ีเหมำะสมในกำรเพำะปลูกพืชอยูใ่นช่วงตั้งแต่กลำงเดือนเมษำยนถึงปลำยเดือน
พฤศจิกำยน ส่วนช่วงเวลำท่ีไม่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก ซ่ึงมีปริมำณน ้ ำฝนและกำรกระจำยน้อย
หรือไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของพืชจะอยู่ในช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยนถึงกลำงเดือนเมษำยน
ของทุกปี ซ่ึงถำ้อยูใ่นพื้นท่ีชลประทำนก็สำมำรถปลูกพืชฤดูแลง้ไดบ้ำงส่วน 

4.1.3 ทรัพยำกรป่ำไม ้

พื้นท่ีลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงส่วนใหญ่เป็นภูเขำสลบักบัท่ีรำบระหว่ำงหุบเขำ และมีพื้นท่ี
ครอบคลุมหลำยพนัตำรำงกิโลเมตร จึงมีทรัพยำกรป่ำไมท่ี้หลำกหลำย โดยสำมำรถจ ำแนกไดด้งัน้ี 

1) ป่ำเบญจพรรณ  (mixed deciduous forest) เป็นป่ำท่ีพบในท่ีบริเวณพื้นท่ีมีควำมลำด
ชนัไม่มำกนัก ระดบัควำมสูงตั้งแต่ 50 เมตร จำกระดบัน ้ ำทะเลข้ึนจนถึง 800 เมตร มีปริมำณ
น ้ำฝนต ่ำกวำ่ 1,600 มิลลิเมตรต่อปีหรือนอ้ยกวำ่น้ี ส่วนมำกอยูใ่นช่วง 1,200-1,400 มิลลิเมตรต่อ
ปี ตน้ไมเ้กือบทั้งหมดมีกำรผลดัใบทิ้งช่วงในฤดูแลง้ โดยเฉพำะตั้งแต่ปลำยเดือนมกรำคมไปถึง
เมษำยน เรือนยอดป่ำคงเหลือแต่ก่ิงก้ำนคล้ำยไม้ตำยแห้งหมดทั้ งป่ำ มีพันธ์ไม้ได้แก่ สัก 
กำสำมปีก รัก รัง  ลียง  รกฟ้ำ  มะโจก เปำ ปอลำย ปอตูบหูช้ำง เส้ียวป่ำ พื้นท่ีตอนล่ำงมีไมไ้ผ่
ชนิดต่ำง ๆ เช่น ไผห่ก ไผซ่ำงไผบ่ง ไผไ่ร่ ไผร่วก เป็นตน้ 

2) ป่ำดิบแลง้  (dry evergreen forest) พบตำมหุบเขำหรือไหล่เขำซ่ึงในฤดูแลง้จะมีควำม
ชุ่มช้ืนน้อย และอำกำศไม่ เย็นเหมือนป่ำดิบเขำ ป่ำชนิดน้ีพบตั้ งแต่ระดับควำมสูงจำก
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 100 เมตร ข้ึนไปจนถึง 800 เมตร มีน ้ำฝนเฉล่ียประมำณ 1,000 ถึง 2,000 
มิลลิเมตรต่อปี มีพนัธ์ุไมไ้ดแ้ก่ ตะแบก ประดู่ ก่อ ง้ิวป่ำ มะกอก เป็นตน้ 

3) ป่ำสนเขำ  (coniferous forest) ป่ำชนิดน้ีอยูท่ี่ระดบัควำมสูงประมำณ 1,000 เมตรจำก
ระดบัน ้ ำทะเล ปริมำณน ้ ำฝนเฉล่ียรำยปีต ่ำกวำ่ 1,000 มิลลิเมตร สภำพดินไม่สมบูรณ์ เก็บน ้ำได้
ไม่ดีค่อนขำ้งแห้งแลง้ อุณหภูมิค่อนขำ้งต ่ำ อำกำศหนำวเยน็เป็นเวลำนำน มีพนัธ์ุไม ้ไดแ้ก่ ป่ำ
สน และไมว้งศก่์อ 

4.1.4 ทรัพยำกรธรณี  

1)  ธรณีวทิยำ 
พื้นท่ีพื้นท่ีลุ่มน ้ ำยวมจดัเป็นแอ่งสะสมตะกอนทำงน ้ ำเน่ืองจำกเป็นท่ีรับน ้ ำและตะกอน

จำกทำงน ้ ำท่ีไหลลงมำจำกภูเขำท่ีล้อมรอบแอ่ง ลกัษณะทำงธรณีวิทยำ ประกอบด้วย ชั้นหินและ
ตะกอน ดิน ทรำยหลำกหลำยชนิด ไดแ้ก่  
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1.1) ตะกอนทรำย ดินเหนียว กรวดละเอียด พบสะสมตัวบริเวณแคบ ๆ ตำมท่ีรำบริม
แม่น ้ ำต่ำง ๆ ประกอบดว้ยชั้นทรำยปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทรำย กรวดละเอียด และลูกรัง
ปะปนในบำงชั้น เกิดจำกน ้ ำพัดพำกรวด หิน ดิน ทรำย มำสะสมตัวอย่ำงไม่เป็นระบบ มี
อิทธิพลของควำมลำดชันและน ้ ำผิวดินปะปนบำ้ง จึงได้ตะกอนหลำกหลำยชนิดปนกนัพื้นท่ี
รำบบริเวณน้ีเป็นแหล่งสะสมตวัของชั้นทรำยแม่น ้ ำ บำงแห่งสำมำรถหำแหล่งทรำยส ำหรับกำร
ก่อสร้ำงและดินเหนียวส ำหรับเป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผำ สภำพดิน
โดยทั่วไปเป็นดินร่วนมีแร่ธำตุท่ีจ  ำเป็นต่อพืชอุดมสมบูรณ์จึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมำะสมต่อกำร
เพำะปลูกมำกท่ีสุด แต่เน่ืองจำกเป็นพื้นท่ีรำบน ้ ำท่วมถึงจึงมกัประสบภยัน ้ ำท่วมขงัในช่วงฤดู
ฝนเป็นประจ ำ  

1.2) ตะกอนหิน กรวด ทรำย สลบักบัดินเหนียว เกิดจำกทำงน ้ ำท่ีไหลจำกหุบเขำชนัลงสู่
พื้นรำบ เม่ือควำมเร็วของกระแสน ้ ำลดลงเกิดกำรสะสมตะกอนบริเวณใกลก้บัเนินเขำ กระจำยออกไป
รอบขำ้ง ลกัษณะเป็นรูปพดั ใชเ้ป็นแหล่งดินถมส ำหรับกำรก่อสร้ำงได ้หน่วยตะกอนน้ีเป็นหลกัฐำน
ส ำหรับแสดงถึงกำรเกิดดินถล่มในอดีตเน่ืองจำกกำรปรับตวัเขำ้สู่สมดุลของธรรมชำติ และในหลำย
พื้นท่ียงัคงมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดดินถล่มไดอี้ก จึงไม่เหมำะส ำหรับกำรตั้งท่ีอยูอ่ำศยั มีหินดินดำนแผ่
กระจำยเป็นบริเวณกวำ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย หินเชิร์ต หินทรำยแป้ง หินทรำย หินปูน และหินตะกอนเถำ้
ภูเขำไฟ ซ่ึงผุพงัง่ำย ไม่คงสภำพ จึงไม่มีภูเขำสูง เน่ืองจำกเกิดดินถล่มในอดีตต่อเน่ืองมำเป็นเวลำนำน 
ส่วนใหญ่พบเป็นลกัษณะเนินเขำเต้ีย อยำ่งไรก็ตำมในบริเวณท่ียงัคงสภำพเป็นภูเขำสูงจะเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ควำมเส่ียงภยัต่อกำรเกิดดินถล่มไดอี้ก ดินท่ีผุพงัมำจำกหินดินดำนมีแร่ธำตุอุดมสมบูรณ์พอสมควร 
โดยเฉพำะแร่ธำตุอำหำรเสริมส ำหรับพืช จึงสำมำรถใช้ประโยชน์ในดำ้นกำรเพำะปลูกไดค้่อนขำ้งดี 
แต่ดินอำจมีควำมร่วนซุยต ่ำ 

1.3) หินตะกอนหินปูน พบกระจำยตวัทัว่ไป ประกอบดว้ยหินปูนสีเทำด ำ บำงบริเวณพบ
หินดินดำน หินทรำย และหินปูนเน้ือโดโลไมตแ์ทรกสลบัอยู่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงชนัมี
หลำยยอด ก่อให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีสวยงำมแปลกตำ มีถ ้ำท่ีมีหินงอกหินยอ้ยอยูห่ลำยแห่ง และมีแร่ธำตุท่ี
จ  ำเป็นต่อพืชหลำยชนิด โดยเฉพำะธำตุเหล็ก แคลเซียม และแมกนีเซียม ดังนั้นพื้นท่ีรำบท่ีอยู่ใกล้
หินปูนจึงเป็นแหล่งเพำะปลูกไดดี้  

2) กำรใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

ท่ีดินในลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่ำไมร้้อยละ 91.92 รองลงมำเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรรมร้อยละ 7.32 พื้นท่ีอยูอ่ำศยัร้อยละ 0.51 และพื้นท่ีแหล่งน ้ำธรรมชำติร้อยละ 0.26 9 แต่ใน
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ปัจจุบนัทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีเส่ือมโทรมลงมำก โดยเฉพำะทรัพยำกรท่ีดินท่ีถูกใช้อย่ำงไม่มี
ประสิทธิภำพและเกิดควำมเส่ือมโทรม เน่ืองจำกมีควำมกดดนัในเร่ืองท่ีดินท ำกินต่อประชำกรสูงมำก 
เพรำะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขำและท่ีลำดชนั ท่ีดินในพื้นท่ีรำบท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะสมส ำหรับ
ท ำกำรเกษตรมีน้อย กำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงส่วนใหญ่เป็นกำรเกษตรนอก
เขตชลประทำน จึงมีปัญหำดำ้นแหล่งน ้ ำและกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่เหมำะสม ดว้ยสภำพดินท่ีไม่
เหมำะสมต่อกำรปลูกพืช ท ำให้จ  ำนวนผลผลิตลดลง เน่ืองมำจำกดินเส่ือมคุณภำพจำกกำรปลูกพืช
ชนิดเดิมซ ้ ำกนัเป็นเวลำนำน ท ำให้พืชมีกำรเจริญเติบโตในอตัรำท่ีต ่ำลง ตน้พืชไม่สมบูรณ์และส่งผล
ใหป้ริมำณผลผลิตลดลง รวมทั้งเกษตรกรขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรปรับปรุงบ ำรุงดินให้คงควำม
สมบูรณ์ แต่หำกมีกำรใช้ปุ๋ยในกำรบ ำรุงพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตก็จะส่งผลให้ตน้ทุนสูงข้ึน เกษตรกรบำง
รำยจึงปล่อยพื้นท่ีใหว้ำ่งเปล่ำเน่ืองจำกไม่สำมำรถปลูกพืชเพื่อกำรด ำรงชีพได ้

4.1.5 ทรัพยำกรน ้ำและระบบกำรจดักำรน ้ำ 

ลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงมีล ำน ้ ำสำขำยอ่ย 3 สำย คือ แม่น ้ ำแม่สะเรียง แม่น ้ ำแม่ริด และแม่น ้ ำ
แม่เงำ ซ่ึงมีน ้ ำไหลตลอดปี โดยเฉพำะฤดูฝนนั้นมีน ้ ำไหลผ่ำนพื้นท่ีในปริมำณมำก แต่ในช่วงฤดูแลง้
ปริมำณน ้ ำจะลดลงอย่ำงมำก จึงมีกำรสร้ำงฝำยน ้ ำยวม กั้นล ำน ้ ำยวม เพื่อกักเก็บน ้ ำและจดัสรรน ้ ำ
ให้กบัภำคครัวเรือนและภำคกำรเกษตร นอกเหนือจำกแหล่งน ้ ำธรรมชำติในพื้นท่ี แหล่งน ้ ำเพื่อกำร
อุปโภคบริโภคของชุมชนบริเวณลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงมำจำกหลำยแหล่งด้วยกนั ทั้ งจำกแหล่งผลิต
น ้ำประปำโดยใชน้ ้ำจำกแม่น ้ำยวม และบ่อน ้ำท่ีขดุเจำะบ่อน ้ำต้ืนตำมบำ้นเรือนท่ีไม่มีระบบประปำ 

ส ำหรับแหล่งน ้ ำเพื่อกำรเกษตรนั้น แหล่งน ้ ำหลกัในพื้นท่ีส่วนใหญ่อำศยัน ้ ำฝน และ
อำศยัน ้ ำจำกฝำยชลประทำนแม่น ้ ำยวม ซ่ึงมีเป็นชลประทำนแบบเหมืองฝำย มีคลองส่งน ้ ำยำว 22.58 
กิโลเมตร สำมำรถส่งน ้ ำไดต้ลอดปี พื้นท่ีชลประทำนฝำยน ้ำยวมอยูท่ำงฝ่ังขวำของล ำน ้ำยวม โดยมีท่อ
ส่งน ้ ำเขำ้นำจ ำนวน 60 ท่อ จ่ำยน ้ ำจำกคลองหลกัสู่คูน ้ ำเขำ้สู่นำ โดยออกแบบใหไ้หลตำมแรงโนม้ถ่วง
ของโลก (gravity) และส่งน ้ ำแบบตลอดเวลำ ยกเวน้ช่วงเดือนกุมภำพนัธ์ถึงเดือนเมษำยนจะส่งแบบ
รอบเวรหมุนเวียนให้เกษตรกรไดรั้บน ้ ำอย่ำงทัว่ถึง เน่ืองจำกสภำพอำกำศแห้งแลง้ และปริมำณน ้ ำมี
จ  ำกดัไม่เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำในพื้นท่ี 

ดำ้นกำรจดักำรน ้ำชลประทำนฝำยน ้ ำยวมมีคณะกรรมกำรบริหำรกำรใชน้ ้ ำคอยดูแล โดย
มีแก่เหมืองของแต่ละท่อส่งน ้ ำ มีกำรประชุมหำรือกบัเจำ้หน้ำท่ีชลประทำนและเกษตรกรผูใ้ช้น ้ ำเพื่อ
วำงแผนกำรเพำะปลูกในแต่ละฤดู ซ่ึงประชุมปีละ 2 คร้ัง เพื่อท ำกำรส ำรวจและรวบรวมขอ้มูลควำม
ตอ้งกำรใช้น ้ ำ และชนิดพืชท่ีเกษตรกรปลูก เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหำพืชขำดแคลนน ้ ำในช่วงท่ี
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ก ำลงัเจริญเติบโต ทั้งน้ีสมำชิกกลุ่มผูใ้ช้น ้ ำจะตอ้งเสียค่ำบ ำรุงไร่ละ 5 บำทต่อปี กรณีแรกเขำ้กลุ่มจะ
เสีย 10 บำทเป็นค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ และตอ้งเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรซ่อมบ ำรุงคลองส่งน ้ำปีละ 2 คร้ัง 

นอกจำกน ้ ำฝนและน ้ ำจำกชลประทำนฝำยแม่ยวมแลว้ เกษตรกรท่ีมีไร่ติดกบัแม่น ้ ำแม่ 
สะเรียง น ้ ำแม่ยวม น ้ ำแม่ริด และน ้ ำแม่เงำ ก็ใช้เคร่ืองสูบน ้ ำขนำดเล็กสูบน ้ ำจำกแม่น ้ ำมำใช้ ส่วน
เกษตรกรท่ีอยูไ่กลจำกแม่น ้ำก็ขดุบ่อน ้ำต้ืนในพื้นท่ีเพื่อสูบน ้ำมำใชเ้พื่อกำรเพำะปลูกพืชในฤดูแลง้ โดย
ต่อท่อน ้ำเขำ้กบัเคร่ืองสูบน ้ำและปล่อยให้น ้ำไหลเขำ้แปลงเพำะปลูก หรือเกษตรกรบำงรำยก็ใชท้่อยำง
ขนำดใหญ่ต่อเคร่ืองสูบน ้ ำเพื่อใช้รดน ้ ำพืชทีละแปลง ซ่ึงวิธีกำรให้น ้ ำพืชนั้นข้ึนอยูก่บัปริมำณน ้ ำท่ีมี
เป็นส ำคญั 

ลุ่มน ้ ำยวมยงัคงมีสภำพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่ำตน้น ้ ำท่ียงัคงควำมอุดมสมบูรณ์อยู่มำก 
คุณภำพน ้ ำในแหล่งน ้ำธรรมชำติส่วนใหญ่จึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีมำก ปัญหำดำ้นคุณภำพน ้ำจะเกิดในพื้นท่ี
เล็กๆ เฉพำะในเขตชุมชนหนำแน่น แต่คุณภำพน ้ำก็ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

4.2 สภาพทางเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร 

กำรศึกษำสภำพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตัวอย่ำงในพื้นท่ีศึกษำ ประกอบด้วย 
โครงสร้ำงของครัวเรือน ลกัษณะกำรถือครองท่ีดินและกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สภำพทำงเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน ระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรและตน้ทุนผลตอบแทนจำกกำรผลิตพืชของครัวเรือน และ
ทศันคติของครัวเรือนตวัอยำ่งต่อกำรผลิตทำงกำรเกษตร ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

4.2.1 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนตวัอยำ่ง 

ตวัแทนครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้สัมภำษณ์เป็นเพศชำยและเพศหญิงเท่ำกนั คือ ร้อยละ 50 
ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ำครัวเรือน (ร้อยละ 55) และภรรยำหัวหน้ำครัวเรือน (ร้อยละ 44) เกษตรกร
ตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ระหว่ำง 41-60 ปี (ร้อยละ 66) รองลงมำมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี (ร้อยละ 18) 
และอำยุระหวำ่ง 21-40 ปี (ร้อยละ 16) แสดงถึงแนวโนม้ดำ้นแรงงำนทำงกำรเกษตรท่ียงัคงเป็นคนรุ่น
เก่ำท่ียงัคงท ำอำชีพทำงกำรเกษตรเหมือนในอดีต ดำ้นกำรศึกษำยงัพบวำ่เกษตรกรตวัอยำ่งส่วนใหญ่ยงั
มีระดบักำรศึกษำท่ีต ่ำคือจบกำรศึกษำระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 (ร้อยละ 27) รองลงมำคือระดบัชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 4 และระดบัต ่ำกวำ่ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ร้อยละ 25 และ ร้อยละ 21 ตำมล ำดบั อำจ
เน่ืองมำจำกเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นเกิดในช่วงท่ีกำรศึกษำยงัไม่แพร่หลำยดงัปัจจุบนั แต่วำ่เกษตรกรก็
สำมำรถอ่ำนออกและเขียนได ้ซ่ึงท ำใหส้ำมำรถรับข่ำวสำรทำงกำรเกษตรไดใ้นระดบัหน่ึง ส ำหรับกำร
นบัถือศำสนำพบวำ่ครัวเรือนตวัอยำ่งเกือบทั้งหมดนบัถือศำสนำพุทธ (ร้อยละ 99) โดยมีประเพณีออก
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หว่ำ หรือเทศกำลออกพรรษำท่ีจดัข้ึนทุกปี เพื่อเป็นกำรสักกำระและรับเสด็จพระพุทธเจำ้ท่ีเสด็จมำ
แสดงธรรมเทศนำพระมำรดำตำมควำมเช่ือทำงศำสนำพุทธ  

ตำรำงท่ี 4.2 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนตวัอยำ่ง 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพในครัวเรือน   
 หวัหนำ้ครัวเรือน 98 55 
 ภรรยำ 80 44 
 บุตร 2 1 

เพศ   
 ชำย 90 50 
 หญิง 90 50 

อายุ   
 21-40 ปี 29 16 
 41-60 ปี 118 66 
 มำกกวำ่ 60 ปี 33 18 

ระดับการศึกษา   
 ไม่ไดรั้บกำรศึกษำ 26 14 
 ต ่ำกวำ่ประถมศึกษำปีท่ี 4 37 21 
 ประถมศึกษำปีท่ี 4 44 25 
 ประถมศึกษำปีท่ี 6 49 27 
 มธัยมศึกษำปีท่ี 3 9 5 
 ปวช./มธัยมศึกษำปีท่ี 6 15 8 

ศาสนา   
 พุทธ 179 99 
 คริสต ์ 1 1 

ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ  
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4.2.2 สมำชิกและแรงงำนในครัวเรือน 

ครัวเรือนตวัอย่ำงในพื้นท่ีส่วนใหญ่แล้วมีสมำชิก 4 คน (ร้อยละ 40) ซ่ึงเป็นเพศชำย 2 
คน และเพศหญิง 2 คน (ร้อยละ 43 และ ร้อยละ 40 ตำมล ำดบั) โดยท่ีครัวเรือนตวัอย่ำงส่วนใหญ่ท ำ
กำรเกษตรเป็นอำชีพหลกั (ร้อยละ 94) มีครัวเรือนตวัอยำ่งเพียง ร้อยละ 5 เท่ำนั้นท่ีท ำกำรเกษตรเป็น
อำชีพเสริม มีแรงงำนครัวเรือนในภำคกำรเกษตรครัวเรือนละ 2 คน (ร้อยละ 76) ซ่ึงแรงงำนภำค
กำรเกษตรของครัวเรือนตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นหวัหนำ้ครัวเรือนและภรรยำ (ตำรำง 4.3) 

ตำรำงท่ี 4.3 จ  ำนวนสมำชิกในครัวเรือน เพศ และแรงงำนภำคกำรเกษตร  
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 40 
เพศชำย 2 43 
เพศหญิง 2 40 

จ านวนแรงงานภาคการเกษตรเฉลีย่ (ครัวเรือน) 2 76 
อาชีพหลกั   

เกษตรกรรม 170 94 
รับจำ้งทัว่ไป 6 3 
พนกังำนเอกชน/รำชกำร 4 2 

อาชีพรอง   
เกษตรกรรม 10 5 
รับจำ้งทัว่ไป 124 69 
คำ้ขำย 3 2 
ไม่มี 43 24 

ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 
4.2.3 ขนำดและกำรถือครองท่ีดิน 

กำรถือครองท่ีดินของเกษตรกรบริเวณท่ีรำบลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำง พบวำ่เกษตรกรถือครอง
ท่ีดินเพียงครัวเรือนละ 2 แปลง โดยมีพื้นท่ีท ำกินเฉล่ีย 5.26 ไร่ต่อครัวเรือน พื้นท่ีกำรเกษตรส่วนใหญ่
เป็นของตนเอง (ร้อยละ 65) รองลงมำเป็นท่ีเช่ำ (ร้อยละ 27) โดยเสียค่ำเช่ำเฉล่ีย 3,223 บำทต่อไร่ และ
ท่ีดินท ำกินฟรี (ร้อยละ 8)  แต่ท่ีดินส่วนใหญ่เกษตรกรก็ไม่มีเอกสำรสิทธ์ิในกำรถือครอง (ร้อยละ 47) 
มีเกษตรกรท่ีมีเอกสำรสิทธ์ิคือโฉนดท่ีดินเพียงร้อยละ 40 ท่ีเหลือเป็นเอกสำรสิทธ์ิชัว่ครำวท่ีส่วนงำน
รำชกำรจดัสรรให้ท ำกินเท่ำนั้น เน่ืองด้วยพื้นท่ีรำบลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงมีกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิ
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ประเทศตำมทิศทำงกำรไหลของแม่น ้ ำยวม และบำงพื้นท่ียงัอยู่ในเขตป่ำสงวนจึงไม่สำมำรถออก
โฉนดท่ีดินใหก้บัเกษตรกรได ้(ตำรำง 4.4) 

ตำรำงท่ี 4.4 กำรถือครองท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของเกษตรกรในพื้นท่ีรำบลุ่มน ้ำยวมตอนล่ำง  
รายการ จ ำนวน (แปลง) ร้อยละ 

ลกัษณะการถือครองทีด่ิน   
ท่ีตนเอง 158 65 
ท่ีเช่ำ 67 27 
ท่ีไดท้  ำกินฟรี 20 8 

รวม 245 100 
ประเภทของเอกสารสิทธ์ิ   

โฉนด 98 40 
นส.3ก 2 1 
นส.3 5 2 
สค1 3 1 
สปก 9 4 
นสร 13 5 
ไม่มีเอกสำรสิทธ์ิ 115 47 

รวม 245 100 
ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 

4.2.4 ระบบกำรเพำะปลูกพืชอำยสุั้นของครัวเรือนตวัอยำ่ง 

กำรเพำะปลูกพืชในพื้นท่ีรำบลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงมีกำรปลูกขำ้วเป็นพืชอำหำรหลกัในท่ี
นำ แลว้จึงปลูกพืชไร่ คือ ขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ กระเทียม ถัว่เหลือง ต่อจำกกำรปลูกขำ้ว แต่ก็มีเกษตรกร
บำงส่วนหนัมำปลูกถัว่เหลือง และขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุแทนกำรเพำะปลูกขำ้วนำปี แลว้ซ้ือขำ้วบริโภค
แทน ส ำหรับพื้นท่ีไร่ก็มีลกัษณะกำรปลูกพืชคลำ้ยกบัท่ีนำ ยกเวน้กำรปลูกขำ้วนำปีท่ีไม่สำมำรถปลูก
ได ้เกษตรกรจึงปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ ถัว่เหลือง และกระเทียม ซ่ึงเหมำะสมกบั
สภำพพื้นท่ีแทน ฤดูกำลเพำะปลูกขำ้วของเกษตรกรในพื้นท่ีเร่ิมประมำณเดือนมิถุนำยน แลว้เก็บเก่ียว
ในเดือนพฤศจิกำยน ในขณะท่ีพืชไร่อ่ืนๆ เช่น ขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ ถัว่เหลือง และขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์จะ
เร่ิมปลูกเดือนกรกฎำคมแลว้เก็บเก่ียวเดือนตุลำคม และเร่ิมปลูกพืชอีกคร้ัง ช่วงเดือนธนัวำคมและเก็บ
เก่ียวเดือนมีนำคม ซ่ึงไดแ้ก่ ขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ ถัว่เหลือง และกระเทียม (ตำรำงท่ี 4.5)  
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ตำรำงท่ี 4.5 ปฏิทินกำรเพำะปลูกพืชอำยสุั้นของเกษตรกรพื้นท่ีรำบลุ่มน ้ำยวมตอนล่ำง 

กจิกรรมการผลติ 
เดอืน 

มิ.ย. ก.ค. ส..ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
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ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 

ส ำหรับพื้นท่ีเพำะปลูกขำ้วเหนียวและขำ้วเจำ้นำปีในท่ีนำเขตชลประทำนมีจ ำนวนพื้นท่ี
ปลูกขำ้วเหนียวนำปีและขำ้วเจำ้นำปีเฉล่ียใกล้เคียงกนั คือ 3.69 ไร่ และ 4 ไร่ ตำมล ำดบั แต่ท่ีนำเขต
อำศยัน ้ ำฝนพบว่ำพื้นท่ีเพำะปลูกขำ้วเหนียวนำปีเฉล่ียแล้วมำกกว่ำพื้นท่ีปลูกและขำ้วเจำ้นำปี โดยมี
จ ำนวนพื้นท่ีเฉล่ียของกำรปลูกขำ้วเหนียวนำปี 5 ไร่ ในขณะท่ีพื้นท่ีเพำะปลูกขำ้วเจำ้นำปีมีเพียง 2 ไร่ 
อำจเน่ืองมำจำกในพื้นท่ีมีกำรบริโภคขำ้วเหนียวเป็นหลกัเกษตรกรจึงนิยมเพำะปลูกขำ้วเหนียวนำปี
มำกกวำ่ปลูกขำ้วเจำ้นำปี และมีกำรปลูกขำ้วเพียงหน่ึงคร้ังต่อปีเท่ำนั้น 

ในฤดูฝนพื้นท่ีปลูกพืชมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำพื้นท่ีปลูกพืชในฤดูแลง้ เช่นฤดูฝนพื้นท่ีปลูก
ขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุในท่ีนำชลประทำนและท่ีไร่มีจ  ำนวนพื้นท่ีเฉล่ียเท่ำกนั 5.56 ไร่ ในขณะท่ีพื้นท่ีนำ
น ้ ำฝนมีกำรเพำะปลูกขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุเฉล่ีย 4.65 ไร่ และในฤดูแลง้หรือรุ่นท่ี 2 พื้นท่ีปลูกขำ้วโพด
เมล็ดพนัธ์ุทั้งสำมพื้นท่ีลดลง เช่นเดียวกบัพื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองท่ีฤดูฝนมีกำรปลูกถัว่เหลืองทั้ง 3 พื้นท่ี 
แต่ในฤดูแลง้ปลูกเฉพำะท่ีนำน ้ ำฝนเท่ำนั้น อำศยักำรสูบน ้ ำจำกแหล่งน ้ ำยวมและบ่อน ้ ำในพื้นท่ีตนเอง  
ซ่ึงในฤดูแลง้นั้นปริมำณน ้ ำมีอยำ่งจ ำกดั และเป็นช่วงท่ีฝนตกนอ้ยเกษตรกรจึงไม่สำมำรถอำศยัน ้ ำฝน
ตอ้งอำศยัแหล่งน ้ ำจำกชลประทำนหรือกำรสูบน ้ ำยวม น ้ ำหว้ย และน ้ำใตดิ้นเพื่อใชใ้นกำรเจริญเติบโต 
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ท ำให้เกษตรกรหลีกเล่ียงท่ีจะเพำะปลูกพืชในช่วงเดือนมีนำคมและเดือนเมษำยน โดยเฉพำะพื้นท่ีนำ
ชลประทำนจะมีกำรเปิดหรือปล่อยน ้ ำเป็นเวลำสั้ นๆ เท่ำนั้ น ในขณะท่ีข้ำวโพดเล้ียงสัตว์มีกำร
เพำะปลูกเฉพำะท่ีไร่ในฤดูฝนเท่ำนั้น เพรำะในฤดูแลง้ท่ีปริมำณน ้ ำไม่เพียงพอเกษตรกรจะเลือกปลูก
พืชท่ีให้ผลตอบแทนสูง เช่น กระเทียม และขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ ท่ีมีผลตอบแทนสูงกวำ่พืชชนิดอ่ืนๆ 
(ตำรำงท่ี 4.6) 

ตำรำงท่ี 4.6 พื้นท่ีปลูกพืชเฉล่ียต่อครัวเรือนเกษตรกรพื้นท่ีรำบลุ่มน ้ำยวมตอนล่ำง 

พชื 
ทีน่าชลประทาน ทีน่าน า้ฝน ทีไ่ร่ 

(ไร่) (ไร่) (ไร่) 

ขำ้วเหนียวนำปี 3.69 5.00 - 
ขำ้วเจำ้นำปี 4.00 2.00 - 
ขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ รุ่น 1 5.56 4.65 5.56 
ขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ รุ่น 2 4.76 3.5 3.55 

กระเทียม 2.45 4.23 3.5 

ถัว่เหลือง รุ่น 1 4.00 3.50 3.23 

ถัว่เหลือง รุ่น 2 - 3.19 - 
ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ - - 5.54 
ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 

4.2.5 ตน้ทุนผลตอบแทนจำกกำรปลูกพืช 

กำรเพำะปลูกพืชในพื้นท่ีรำบลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงมีพืชหลกั  6 ชนิด ไดแ้ก่ ขำ้วเหนียวนำ
ปี ขำ้วเจำ้นำปี ขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ ข้ำวโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เหลือง และกระเทียม ซ่ึงพืชแต่ละชนิดมี
ตน้ทุนและผลตอบแทนแตกต่ำงกนั  

1)  ในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงส่วนใหญ่มีกำรปลูกขำ้วในฤดูฝนเท่ำนั้น เพรำะขำ้วเป็น
พืชท่ีตอ้งกำรน ้ ำในปริมำณมำก กำรปลูกในฤดูแลง้นั้นเส่ียงต่อกำรขำดน ้ ำ เกษตรกรจึงไม่นิยมปลูก
ขำ้วนำปรัง ส ำหรับขำ้วท่ีเกษตรกรปลูกนั้นมีทั้งขำ้วเหนียวนำปีและขำ้วเจำ้นำปี โดยขำ้วเหนียวนำปี
ในท่ีนำชลประทำนมีต้นทุนรวมจำกกำรผลิต 5,171 บำทต่อไร่ มีผลผลิตเฉล่ีย 533 กิโลกรัมต่อไร่ 
รำคำขำยในตลำด 10.26 บำทต่อกิโลกรัม หำกขำยจะมีรำยไดสุ้ทธิ 295 บำทต่อไร่ ส่วนขำ้วเหนียวนำปี
ในพื้นท่ีนำน ้ ำฝนมีตน้ทุนกำรผลิต 5,303 บำทต่อไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 536 กิโลกรัมต่อไร่ หำกขำยจะได้
รำคำ 10.05 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงจะมีรำยไดสุ้ทธิ 84 บำทต่อไร่ ส่วนกำรปลูกขำ้วเจำ้นำปีในพื้นท่ีนำ
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ชลประทำนมีตน้ทุนรวม 5,252 บำทต่อไร่ มีผลผลิตเฉล่ีย 591 กิโลกรัมต่อไร่ รำคำขำยในตลำด 12.30 
บำทต่อไร่ ท ำให้มีรำยไดสุ้ทธิ 2,022 บำทต่อไร่ ในขณะท่ีตน้ทุนกำรผลิตขำ้วเจำ้นำปีพื้นท่ีนำน ้ ำฝนมี
ต้นทุนเฉล่ีย 5,326 บำทต่อไร่ มีผลผลิตข้ำว 531 กิโลกรัมต่อไร่ รำคำขำยในตลำด 12.90 บำทต่อ
กิโลกรัม ท ำให้มีรำยได้สุทธิ 2,424 บำทต่อไร่ แต่เกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ท ำนำเพื่อเก็บข้ำวไว้
บริโภคโดยเฉพำะ ไม่นิยมขำย เน่ืองจำกแต่ละครอบครัวมีพื้นท่ีถือครองไม่มำกจึงท ำนำเพื่อกำร
บริโภคในครัวเรือน มีเกษตรกรส่วนน้อยเท่ำนั้นท่ีขำยผลผลิตขำ้ว ซ่ึงก็ขำยเฉพำะส่วนเกินจำกกำร
บริโภคเท่ำนั้นซ่ึงพบนอ้ยมำก (ตำรำงท่ี 4.7) 

กำรปลูกขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุสำมำรถปลูกไดท้ั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้ซ่ึงมีกำรเพำะปลูกทั้ง
ท่ีนำและท่ีไร่ โดยในฤดูฝนกำรปลูกขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุในพื้นท่ีนำชลประทำนมี ตน้ทุนรวมต ่ำท่ีสุด 
คือ 7,665 บำทต่อไร่ ในขณะเดียวกนัก็มีผลผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 869 กิโลกรัมต่อไร่ และขำยไดใ้น
รำคำ 13.21 บำทต่อกิโลกรัม ท ำให้มีรำยไดสุ้ทธิเฉล่ีย 3,814 บำทต่อไร่ ซ่ึงมำกกวำ่อีก 2 พื้นท่ีท่ีแมว้่ำ
จะมีรำคำขำยสูงกว่ำแต่ก็มีตน้ทุนสูงกว่ำท ำให้มีรำยไดสุ้ทธิต ่ำกว่ำ ซ่ึงตน้ทุนกำรปลูกขำ้วโพดเมล็ด
พนัธ์ุในพื้นท่ีนำน ้ ำฝนและท่ีไร่ เท่ำกบั 8,108 บำทต่อไร่ และ 8,401 บำทต่อไร่  พื้นท่ีนำน ้ ำฝนมีรำคำ
ขำยเฉล่ีย 13.07 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนพื้นท่ีไร่มีรำคำขำยเฉล่ีย 13.50 บำทต่อไร่ ท ำให้กำรปลูก
ขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุในพื้นท่ีนำน ้ ำฝนมีรำยไดสุ้ทธิ 2,059 บำทต่อไร่ และพื้นท่ีไร่มีรำยไดสุ้ทธิ 2,696 
บำทต่อไร่ ในฤดูแล้งก็มีลักษณะเช่นเดียวกับกำรปลูกข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ในฤดูฝนท่ีพื้นท่ีนำ
ชลประทำนจะมีรำยได้สุทธิสูงกว่ำพื้นท่ีอ่ืนๆ โดยท่ีมีตน้ทุนรวมเฉล่ีย 8,499 บำทต่อไร่ มีปริมำณ
ผลผลิต 1,025 กิโลกรัมต่อไร่ ขำยในรำคำ 15 บำทต่อกิโลกรัม จึงมีรำยได้สุทธิ 5,313 บำทต่อไร่ 
ในขณะท่ีพื้นท่ีนำน ้ ำฝนมีตน้ทุนรวม 10,002 บำทต่อไร่ มีปริมำณผลผลิต 959 กิโลกรัมต่อไร่ ขำยใน
รำคำ 15 บำท มีรำยได้เหนือตน้ทุนเงินสด 4,387 บำทต่อไร่ ส่วนพื้นท่ีไร่มีตน้ทุนรวมเฉล่ียสูงท่ีสุด
เท่ำกบั 13,688 บำทต่อไร่ และมีปริมำณผลผลิตสูงถึง 1,067 กิโลกรัมต่อไร่ สำมำรถขำยได้ในรำคำ 
15.25 บำทต่อกิโลกรัม จึงมีรำยไดสุ้ทธิเฉล่ีย 2,583 บำทต่อไร่ซ่ึงต ่ำกวำ่รำยไดใ้นพื้นท่ีนำชลประทำน
ท่ีแม้ว่ำจะมีปริมำณผลผลิตน้อย แต่ก็มีต้นทุนต ่ำกว่ำเกือบคร่ึงหน่ึงของต้นทุนรวมของกำรปลูก
ขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุในพื้นท่ีไร่ (ตำรำงท่ี 4.7) 

กำรปลูกถัว่เหลืองส่วนใหญ่จะปลูกในฤดูฝนท่ีสำมำรถใชน้ ้ ำฝนในกำรเจริญเติบโต ไม่
นิยมปลูกในฤดูแลง้เน่ืองจำกตอ้งพึ่งพำกำรสูบน ้ ำซ่ึงมีตน้ทุนสูง มีเพียงพื้นท่ีนำน ้ ำฝนท่ีมีกำรปลูกใน
ฤดูแลง้ โดยในฤดูฝนกำรปลูกถัว่เหลืองในท่ีนำชลประทำนมีตน้ทุนรวมเฉล่ียต ่ำสุดเท่ำกบั  4,069บำท
ต่อไร่ ท่ีไร่มีตน้ทุนรวมเฉล่ีย 4,288 บำทต่อไร่ และท่ีนำน ้ ำฝนมีตน้ทุนรวมเฉล่ียสูงสุดเท่ำกบั  4,363 
บำทต่อไร่ แต่พื้นท่ีนำชลน ้ ำฝนมีปริมำณผลผลิตเฉล่ียสูงสุดเท่ำกบั 400 กิโลกรัมต่อไร่ สำมำรถขำยได้
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ในรำคำ 15.95 บำทต่อกิโลกรัม รองลงมำเป็นพื้นท่ีนำชลประทำนมีปริมำณผลผลิตเฉล่ีย 354กิโลกรัม
ต่อไร่ ขำยไดใ้นรำคำ 15.55 บำทต่อกิโลกรัม และพื้นท่ีไร่มีปริมำณผลผลิตต ่ำสุดเท่ำกบั 301 กิโลกรัม
ต่อไร่ สำมำรถขำยไดใ้นรำคำ 16.67 บำทต่อกิโลกรัม ท ำให้พื้นท่ีนำน ้ ำฝนมีรำยไดสุ้ทธิจำกกำรปลูก
ถัว่เหลืองสูงท่ีสุดเท่ำกบั 2,012 บำทต่อไร่  รองลงมำคือพื้นท่ีนำชลประทำนท่ีมีรำยไดสุ้ทธิเฉล่ีย 1,436 
บำทต่อไร่ และพื้นท่ีไร่ซ่ึงมีรำยไดสุ้ทธิต ่ำสุดเท่ำกบั 736 บำทต่อไร่ ในฤดูแลง้มีเพียงพื้นท่ีนำน ้ ำฝน
เท่ำนั้นท่ีมีกำรปลูกถัว่เหลือง มีตน้ทุนรวมเฉล่ีย 5,070 บำทต่อไร่ มีปริมำณผลผลิต 400 กิโลกรัมต่อไร่ 
สำมำรถขำยไดใ้นรำคำ 16.67 บำทต่อกิโลกรัม ท ำให้มีรำยไดสุ้ทธิเพียง 1,598 บำทต่อไร่ ซ่ึงนอ้ยมำก
เม่ือเปรียบเทียบกบักำรปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ในฤดูเดียวกนั (ตำรำงท่ี 4.7) 

กระเทียมเป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในช่วงฤดูแล้ง แม้ว่ำกระเทียมจะมี
ตน้ทุนกำรผลิตท่ีสูงกวำ่พืชชนิดอ่ืนๆ แต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด ดงันั้นจึงมีกำรปลูกกระเทียมทั้ง 3 
พื้นท่ี โดยกำรปลูกกระเทียมในนำชลประทำนนั้นมีตน้ทุนรวมเฉล่ียต ่ำสุด เท่ำกบั 18,286 บำทต่อไร่ มี
ปริมำณผลผลิต 2,567 กิโลกรัมต่อไร่ ขำยในรำคำ 17.75 บำทต่อกิโลกรัม ท ำให้มีรำยไดสุ้ทธิ 27,278 
บำทต่อไร่ ในขณะท่ีอีก 2 พื้นท่ีมีตน้ทุนมำกกวำ่เพรำะมีตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบน ้ ำท ำให้พื้นท่ีนำ
น ้ำฝนมีตน้ทุนรวมในกำรปลูกกระเทียมเท่ำกบั 21,486 บำทต่อไร่ มีปริมำณผลผลิต 2,677 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ท ำให้มีรำยไดสุ้ทธิเท่ำกบั 24,678 บำทต่อไร่ และในพื้นท่ีไร่มีตน้ทุนรวมเฉล่ียเท่ำกบั 24,453 บำท
ต่อไร่ มีปริมำณผลิต 3,088 กิโลกรัมต่อไร่ ขำยในรำคำ 17.50 บำทต่อกิโลกรัม ท ำให้มีรำยได้สุทธิ 
29,581 บำทต่อไร่ ซ่ึงถือว่ำให้ผลตอบแทนสูงมำกเม่ือเทียบกับกำรปลูกพืชอ่ืนๆ ในพื้นท่ีเดียวกัน 
(ตำรำงท่ี 4.7) 

กำรปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรนั้นนิยมปลูกในฤดูฝน เน่ืองจำกขำ้วโพดเล้ียง
สัตวเ์ป็นพืชท่ีดูแลง่ำยกว่ำข้ำวโพดเมล็ดพนัธ์ุ แต่ก็มีผลตอบแทนค่อนขำ้งต ่ำ เพรำะรำคำในตลำด
ค่อนขำ้งผนัผวน แม้จะมีปริมำณผลผลิตมำกกว่ำขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ กำรปลูกข้ำวโพดเล้ียงสัตว์มี
ตน้ทุนรวมเท่ำกบั 5,049 บำทต่อไร่ มีปริมำณผลผลิตเฉล่ีย 1,324 กิโลกรัมต่อไร่ แต่มีรำคำขำยเพียง 5 
บำทต่อกิโลกรัม จึงมีรำยไดสุ้ทธิเพียง 1,571 บำทต่อไร่ (ตำรำงท่ี 4.7) 
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ตำรำงท่ี 4.7 ปริมำณผลผลิต รำคำ ตน้ทุนเงินสด และรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด และรำยไดสุ้ทธิในกำร
ผลิตพืชเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ำยวมตอนล่ำง 

ระบบพชื 

ปริมาณ
ผลผลติ 

ราคา
ผลผลติ 

ต้นทุนเงนิสด ต้นทุนรวม รายได้สุทธิ 

(กก./ไร่) (บาท/กก.) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

ทีน่าชลประทาน 
   

  

ขำ้วเหนียวนำปี 533 10.26 3,466 5,171 295 
ขำ้วเจำ้นำปี 591 12.30 3,328 5,252 2,022 
ขำ้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่น 1 869 13.21 5,655 7,665 3,814 
ถัว่เหลือง รุ่น 1 354 15.55 3,100 4,069 1,436 
ขำ้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่น 2 1,025 15.00 6,876 10,062 5,313 
กระเทียม 2,567 17.75 14,332 18,286 27,278 

ทีน่านอกชลประทาน 
   

  

ขำ้วเหนียวนำปี 536 10.05 3,518 5,303 84 
ขำ้วเจำ้นำปี 531 12.90 3,450 5,326 1,524 
ขำ้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่น 1 778 13.07 6,229 8,108 2,059 

ถัว่เหลือง รุ่น1 400 15.95 3,203 4,363 2,012 

ขำ้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่น 2 959 15.00 9,147 10,002 4,387 

ถัว่เหลือง รุ่น2 400 16.67 3,657 5,070 1,598 

กระเทียม 2,678 18.50 21,409 24,861 24,678 

ทีไ่ร่นอกชลประทาน 
     

ขำ้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่น 1 822 13.50 6,816 8,401 2,696 

ถัว่เหลือง รุ่น1 301 16.67 3,232 4,288 736 

ขำ้วโพดเล้ียงสตัว ์ 1,324 5.00 4,499 5,049 1,571 

ขำ้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่น 2 1,067 15.25 11,226 13,688 2,583 

กระเทียม 3,088 17.50 21,294 24,453 29,581 

ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 
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4.2.6 รำยได ้กำรออมเงิน เงินทุนทำงกำรเกษตร กำรกูย้มืเงิน และแหล่งเงินกูข้องเกษตรกร 

ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีมีรำยไดห้ลกัจำกกำรปลูกพืชผลทำงกำรเกษตร และรับจำ้ง
ทัว่ไปในภำคกำรเกษตรหลงัจำกเพำะปลูกพืชของตนเองเสร็จส้ิน หรือช่วงท่ีวำ่งเวน้จำกกำรเกษตรท ำ
ให้มีรำยไดเ้ฉล่ีย 53,739 บำทต่อครัวเรือน (ตำรำงท่ี 4.8) จำกกำรสอบถำมยงัพบวำ่เกษตรกรส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 81) มีกำรฝำกเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูนียน แต่ไม่นิยมฝำกออมทรัพย์
กบัธนำคำร และเก็บออมเงินสดไวท่ี้ตนเองอีกส่วนหน่ึง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีเงินออมอยู่ในช่วง 
1,001-2,500 บำทต่อปี (ร้อยละ 45) และกำรออมเงินของเกษตรกรในพื้นท่ีน้ีท ำให้เกษตรกรมีเงินทุน
ของตนเองในกำรเพำะปลูกพืชถึงครัวเรือนละ 20,377 บำทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 44 ของเงินทุนทำง
กำรเกษตรทั้งหมด (46,627 บำทต่อปี) แลว้จึงกูย้มืเงินจำกสถำบนักำรเงินอีก 26,250 บำทต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 56 ของเงินทุนทำงกำรเกษตร  (ตำรำงท่ี 4.9) โดยเกษตรกรร้อยละ 59 มีกำรกู้ยืมเงิน ซ่ึง
เกษตรกรกูย้ืมเงินจำกกองทุนหมู่บำ้นมำกท่ีสุด (ร้อยละ 33) รองลงมำกูย้ืมจำกสหกรณ์เครดิตยูเนียน 
และสหกรณ์กำรเกษตรเท่ำกนัคือ ร้อยละ 22 ส่วนสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตรมีกำรกูย้มืเพียง ร้อยละ 14 และร้อยละ 9 ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.10) 

ตำรำงท่ี 4.8 กำรออมเงินของครัวเรือนเกษตรกร 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มีกำรออมเงิน 35 19 
มีกำรออมเงิน 145 81 

ต ่ำกวำ่ 1,000 บำท/ปี 21 14 
1,001-2,500 บำท/ปี 65 45 
2,501-5,000 บำท/ปี 13 9 
5,001-7,500 บำท/ปี 5 3 
7,501-10,00 บำท/ปี 22 15 
10,001-30,000 บำท/ปี 19 13 

ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 

ตำรำงท่ี 4.9 เงินทุนทำงกำรเกษตร 
เงนิทุนทางการเกษตร บาท ร้อยละ 

เงินทุนตนเอง 20,377 44 
เงินกูย้มื 26,250 56 

รวม 46,627 100 

ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 
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ตำรำงท่ี 4.10 กำรกูย้มืเงิน และแหล่งเงินกูข้องครัวเรือนตวัอยำ่ง 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

การกู้ยมืเงนิ   
ไม่กูย้มื 74 41 
กูย้มื 106 59 
รวม 180 100 

แหล่งกู้ยมืเงนิ   
กองทุนหมู่บำ้น 35 33 
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 10 9 
สหกหรณ์ออมทรัพย ์ 15 14 
สหกรณ์เครดิตยเูนียน 23 22 
สหกรณ์กำรเกษตร 23 22 
รวม 106 100 

ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 

4.2.7 ทศันคติของเกษตรกรต่อกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

กำรตดัสินใจเพำะปลูกพืชของเกษตรกรแต่ละคร้ังในรอบปีนั้น ส่วนใหญ่เกษตรกรจะ
ตัดสินใจเลือกชนิดพืชด้วยตนเอง (ร้อยละ 44) ซ่ึงมักจะเลือกพืชท่ีตนเองมีควำมช ำนำญในกำร
เพำะปลูกหรือเคยปลูกมำบ้ำงแล้ว นอกจำกตัดสินใจด้วยตนเองแล้วพบว่ำมีกำรปรึกษำคนใน
ครอบครัว เช่น สำมีหรือภรรยำ (ร้อยละ 30) เพื่อช่วยกนัตดัสินใจเลือกชนิดพืชท่ีจะปลูก ในขณะท่ี
เกษตรกรบำงส่วนจะรับกำรแนะน ำจำกตวัแทนบริษทัหรือร้ำนจ ำหน่ำยวสัดุทำงกำรเกษตรในกำรปลูก
พืช (ร้อยละ 23) โดยเฉพำะขำ้วโพดเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีกำรเขำ้มำส่งเสริมอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้มีกำรปลูก
อยำ่งแพร่หลำยในพื้นท่ี มีเกษตรกรส่วนนอ้ยท่ีตดัสินใจเลือกชนิดพืชโดยอำศยัเพื่อนบำ้น (ร้อยละ 2) 
และพอ่คำ้รับซ้ือผลผลิต (ร้อยละ 1) (ตำรำงท่ี 4.11) 

เม่ือจะปลูกพืชชนิดใดนั้นเกษตรกรมกัเปรียบเทียบจำกตน้ทุน ผลตอบแทน และควำม
เส่ียงจำกกำรผลิตพืชเป็นส ำคญั ท ำให้กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชในพื้นท่ีใดๆ นั้น ตอ้งทรำบถึงลกัษณะ
พืชท่ีเกษตรกรมีควำมพึงพอใจ กำรส่งเสริมพืชนั้ นจึงจะได้ผลส ำหรับกำรเลือกชนิดพืชพืชของ
เกษตรกรในพื้นท่ีรำบลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงนั้ นส่วนใหญ่ต้องกำรปลูกพืชท่ีใช้ทุนปำนกลำง ได้
ผลตอบแทนปำนกลำง ไม่สูงและไม่ต ่ำมำกเมือเปรียบเทียบกบัพืชหลำยๆ ชนิด แต่มีควำมเส่ียงท่ีจะ
ขำดทุนบ้ำง (ร้อยละ 43) ในขณะท่ีเกษตรกรอีกร้อยละ 33 ชอบปลูกพืชท่ีลงทุนน้อย มีโอกำสได้
ผลตอบแทนแน่นอน แมจ้ะมีรำคำต ่ำก็ตำม และเกษตรกรบำงส่วน (ร้อยละ 24) ตอ้งกำรปลูกพืชท่ีแม้
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จะมีตน้ทุนสูง แต่ก็มีโอกำสไดผ้ลตอบแทนสูงมำกหรือมีควำมเส่ียงในกำรขำดทุนมำกเช่นกนั แสดง
ให้เห็นว่ำเกษตกรในพื้นท่ีไม่นิยมพืชท่ีมีควำมเส่ียงสูง มกัเลือกปลูกพืชท่ีให้ผลตอบแทนแน่นอน
มำกกวำ่ท่ีจะเส่ียงปลูกพืชท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงแต่มีควำมเส่ียงท่ีจะขำดทุนมำก (ตำรำงท่ี 4.12) 

 ตำรำงท่ี 4.11 บุคคลท่ีมีส่วนในกำรตดัสินใจเลือกชนิดพืชของเกษตรกร 
บุคคลทีม่ส่ีวนในการตดัสินใจเลอืกชนิดพชืของเกษตรกร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตดัสินใจเอง 80 44 

ครอบครัว 54 30 

เพื่อนบำ้น 4 2 

พอ่คำ้ 1 1 

ตวัแทนบริษทั/ร้ำนคำ้ 41 23 

รวม 180 100 

ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 

ตำรำงท่ี 4.12 คุณลกัษณะของพืชท่ีเกษตรกรตอ้งกำรเพำะปลูก 
คุณลกัษณะของพชืทีเ่กษตรกรต้องการเพาะปลูก จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปลูกพืชท่ีลงทุนนอ้ย มีโอกำสไดผ้ลตอบแทนแน่นอน แต่รำคำต ่ำ 59 33 

ปลูกพืชท่ีลงทุนปำนกลำง ไดผ้ลตอบแทนมำกข้ึน แต่มีควำมเส่ียงท่ีจะขำดทุนบำ้ง 77 43 

ปลูกพืชท่ีลงทุนสูง แต่มีโอกำสไดผ้ลตอบแทนสูงมำกหรืออำจขำดทุนมำก 44 24 

รวม 180 100 

ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 

4.2.8 ทศันคติของเกษตรกรต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

พื้นท่ีลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงท่ีเหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกพืชของเกษตรกรมีอยู่อย่ำงจ ำกดั 
เน่ืองจำกพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขำและอยู่ในเขตป่ำสงวน พื้นท่ีรำบลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงจึงถูกใช้
เพำะปลูกพืชอยำ่งเขม้ขน้มำเป็นระยะเวลำยำวนำน โดยท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมเห็นวำ่สภำพดิน
ในแปลงปลูกของตนเองยงัมีสภำพดีเหมือนเดิม ไม่เส่ือมโทรมลง (ร้อยละ 62) โดยให้เหตุผลวำ่ในแต่
ละปีมกัมีตะกอนดินทบัถมจำกกำรกำรท่ีน ้ ำยวมเอ่อลน้ตล่ิงเขำ้ท่วมพื้นท่ี ท ำให้ดินยงัคงมีควำมอุดม
สมบูรณ์อยูเ่สมอ ในขณะท่ีเกษตรกรร้อยละ 23 กล่ำววำ่สภำพดินเส่ือมโทรมลงจำกกำรใชท่ี้ดินอยำ่ง
เขม้ขน้ ท ำให้ดินแข็งกระด้ำง และต้องใช้ปุ๋ยเคมีมำกข้ึนเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่เกษตรกรร้อยละ 11 มี
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ควำมเห็นวำ่ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ข้ึน เน่ืองจำกกำรมีกำรเพำะปลูกพืชตระกูลถัว่เพื่อปรับปรุงดินอยู่
เสมอท ำให้แร่ธำตุในดินอุดมสมบูรณ์ข้ึน และเกษตรกรอีกร้อยละ 4 ไม่แน่ใจวำ่สภำพดินเส่ือมลงหรือ
อุดมสมบูรณ์ข้ึน เพรำะปริมำณผลผลิตในแต่ละปีไม่คงท่ีจึงไม่สำมำรถระบุได้ อย่ำงไรก็ตำมกำร
เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีก็มีกำรบ ำรุงดิน (ร้อยละ 64)โดยใช้ปุ๋ยคอก อนัได้แก่ มูลววั และมูลไก่ 
พร้อมทั้งมีกำรไถกลบพืชเพื่อเป็นปุ๋ยให้กบัดิน ทั้งน้ีมีเกษตรกรอีกร้อยละ 36 ไม่มีกำรปรับปรุงและ
บ ำรุงดิน โดยคิดวำ่เพียงแค่กำรใส่ปุ๋ยเคมีก็เพียงพอแลว้ต่อกำรเพำะปลูกพืช (ตำรำง 4.12) ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่ตระหนักถึงผลของกำรใช้ท่ีดินอย่ำงเข้มข้น ในกำรเพำะปลูกพืชท่ีใช้
สำรเคมีทำงกำรเกษตรนั้นส่งผลต่อคุณภำพของดิน โดยเกษตรกรร้อยละ 68 เขำ้ใจวำ่ยิง่ปริมำณกำรใช้
สำรเคมีสูงมำกข้ึนก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภำพดินมำกเช่นกนั (ตำรำงท่ี 4.13)  

ตำรำงท่ี 4.13 ควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อสภำพดินในแปลงเพำะปลูก และกำรบ ำรุงรักษำดิน 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

การเปลีย่นแปลงสภาพดนิ 
  ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ 7 4 

สภำพดินเส่ือมโทรมลง 41 23 
สภำพดินคงเดิม (ไม่เปล่ียนแปลง) 112 62 
สภำพดินอุดมสมบูรณ์ข้ึน 20 11 
รวม 180 100 
การบ ารุงดนิ 

  ไม่มีกำรบ ำรุง 65 36 
มีกำรบ ำรุง 115 64 
รวม 180 100 

ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 

นอกจำกน้ีเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นวำ่กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรส่งผลกระทบต่อดิน 
(ร้อยละ 68) โดยใหเ้หตุผลวำ่กำรใชส้ำรเคมีทำงกำรเกษตรท ำใหดิ้นเกำะตวัแน่นข้ึน ท ำใหแ้ขง็กระดำ้ง
ไม่ร่วนซุยดงัเดิม ในขณะท่ีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบของสำรเคมีต่อคุณภำพน ้ ำ เกษตรกรเกือบ
คร่ึงหน่ึงมีควำมเห็นว่ำไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อคุณภำพน ้ ำ (ร้อยละ 46) โดยให้เหตุผลว่ำน ้ ำมีกำร
ไหลเวียนตลอดเวลำ ทั้งยงัมีน ้ ำฝนช่วยในกำรเจือจำง คุณภำพน ้ ำจึงยงัคงเดิม แต่เกษตรกรอีกคร่ึงหน่ึง
เห็นวำ่กำรใชส้ำรเคมีทำงกำรเกษตรส่งผลกระทบต่อคุณภำพน ้ ำ (ร้อยละ 53) โดยสังเกตจำกสัตวน์ ้ ำท่ี
ลดจ ำนวนลง และบำงชนิดก็สูญพนัธ์ุไปจำกพื้นท่ี (ตำรำงท่ี 4.14) 
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ตำรำงท่ี 4.14 ควำมคิดเห็นของเกษตรกรจำกกำรใชส้ำรเคมีทำงกำรเกษตรต่อคุณภำพของดินและน ้ำ 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

กำรใชส้ำรเคมีทำงกำรเกษตรต่อคุณภำพดิน 
  ไม่ส่งผลกระทบ 58 32 

ส่งผลกระทบ 122 68 

รวม 180 100 

กำรใชส้ำรเคมีทำงกำรเกษตรต่อคุณภำพน ้ ำ 
  ไม่แน่ใจ 2 1 

ไม่ส่งผลกระทบ 83 46 

ส่งผลกระทบ 95 53 

รวม 180 100 

ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 

พื้นกำรเกษตรบริเวณท่ีรำบลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงนั้นอำศยัแหล่งน ้ ำจำกล ำน ้ ำยวมเป็นหลกั 
แต่ก็มีล ำหว้ยหลำยสำยท่ีไหลมำบรรจบกบัล ำน ้ำยวม ท ำให้เกษตรกรไดใ้ชป้ระโยชน์ทั้งจำกแม่น ้ ำยวม
และน ้ ำห้วย เม่ือถำมควำมเห็นจำกเกษตรกรถึงปริมำณน ้ ำในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ เกษตรกรส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 60) เห็นว่ำปริมำณน ้ ำยงัคงเท่ำเดิมไม่เปล่ียนแปลง สังเกตจำกปริมำณฝนท่ีตกสม ่ำเสมอ 
เพียงแต่คลำดเคล่ือนจำกช่วงเวลำเดิมของปีก่อนๆ แต่เกษตรกรอีกส่วนหน่ึงกลบัเห็นว่ำปริมำณน ้ ำ
ลดลง (ร้อยละ 26) โดยสังเกตจำกปริมำณน ้ ำท่ีลดลงอย่ำงรวดเร็วในช่วงฤดูแล้ง อย่ำงไรก็ตำม
เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนน ้ำในกำรเกษตร (ร้อยละ 88) ซ่ึงมีเกษตรกรบำงส่วน
ท่ีประสบปัญหำขำดแคลนน ้ ำ (ร้อยละ 12) โดยเกษตรกรท่ีประสบปัญหำนั้นพบว่ำร้อยละ 52 ขำด
แคลนน ้ ำในทุกๆ ปี อนัเน่ืองมำจำกพื้นท่ีเพำะปลูกอยู่ห่ำงไกลจำกแหล่งน ้ ำมำก ซ่ึงกำรขำดแคลนน ้ ำ
ในช่วงท่ีพืชก ำลงัเจริญเติบโตท ำให้พืชชะงกั แลว้ให้ผลผลิตไม่เต็มท่ี ซ่ึงส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อ
กำรเพำะปลูกในระดบัปำนกลำง (ร้อยละ62) บำงคร้ังจึงมีควำมขดัแยง้กบัคนในหมู่บำ้นเดียวกนั (ร้อย
ละ57) แมก้ระทัง่คนภำยนอกหมู่บำ้น (ร้อยละ 43) ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำเหมือนกนั แต่เม่ือปริมำณ
น ้ ำมีน้อยจึงเกิดกำรแย่งชิงน ้ ำบำ้ง แต่ก็ไม่รุนแรงและมกัจะตกลงกนัได้โดยกำรพูดคุยกนั (ตำรำงท่ี 
4.15)  
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ตำรำงท่ี 4.15 ควำมคิดเห็นของเกษตรกรจำกกำรใชน้ ้ำในพื้นท่ี 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

กำรเปล่ียนแปลงปริมำณน ้ ำในรอบ 3 ปี 
  ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ 23 13 

ปริมำณลดลง 47 26 

ปริมำณคงเดิม 108 60 

ปริมำณเพ่ิมข้ึน 2 1 

ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ ำ 
  

ไม่มี 159 88 

มี 21 12 

 
ทุกปี 11 52 

 
ปีเวน้ปี 9 43 

 
หลำยปีคร้ัง 1 5 

ผลกระทบต่อกำรขำดแคลนน ้ ำ 
  

 
นอ้ย 6 29 

 
ปำนกลำง 13 62 

 
มำก 2 10 

ปัญหำควำมขดัแยง้เร่ืองน ้ ำ 
  

ไม่เคย   173 96 

เคยมีปัญหำ   7 4 

 
คนในหมู่บำ้น 4 57 

  คนต่ำงหมู่บำ้น 3 43 

ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 

จำกขอ้มูลสภำพทัว่ไปในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงเห็นไดว้ำ่ลุ่มน ้ ำยวมมีพื้นท่ีอนัเหมำะสมต่อ
กำรท ำกำรเกษตร โดยเฉพำะกำรปลูกพืช ประชำกรส่วนใหญ่ในพื้นท่ียงัคงเพำะปลูกพืชเป็นอำชีพ
หลกั มีกำรปลูกพืชหลำยหลำยชนิด โดยมีกำรปลูกขำ้วเพื่อกำรบริโภคเป็นหลกัในฤดูฝน และปลูกพืช
ไร่ เช่น ข้ำวโพดเมล็ดพนัธ์ุ ขำ้วโพดเล้ียงสัตว์ ถัว่เหลือง และกระเทียมเพื่อจ ำหน่ำยเป็นรำยได้แก่
ครัวเรือน เกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำยวมตอนล่ำงสำมำรถท ำกำรเพำะปลูกพืชไดท้ั้งฤดูแลง้และฤดูฝน 
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แต่ในฤดูแลง้มีพื้นท่ีเพำะปลูกจ ำกดั เพรำะพื้นท่ีชลประทำนยงัไม่ทัว่ถึง อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรก็ยงั
สำมำรถเพำะปลูกพืชไดบ้ำ้งหำกอยูใ่กลแ้หล่งน ้ ำ เช่น น ้ ำแม่ยวม หรือ หนองน ้ ำ เกษตรกรบำงรำยขุด
บ่อน ้ำต้ืนในท่ีของตนเองเพื่อสูบน ้ำมำใชใ้นฤดูแลง้ 

กำรเลือกปลูกพืชของเกษตรกรนั้นมกัปลูกพืชท่ีตนเองมีควำมช ำนำญ หรือไดรั้บกำรส่งเสริม
ให้ปลูก ซ่ึงพืชท่ีเกษตรกรเลือกปลูกจะตอ้งมีรำยไดท่ี้แน่นอน เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ชอบปลูกพืชท่ีมี
ควำมเส่ียงมำก กำรเลือกปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นท่ีจะพิจำรณำจำกต้นทุนกำรผลิตและ
ผลตอบแทนของพืชแต่ละชนิด เป็นส ำคญั ปัจจุบนัเกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยเคมีทำงกำรเกษตรเพื่อช่วย
เพิ่มผลผลิตและใช้สำรเคมีเพื่อป้องกนัควำมเสียหำยจำกโรคและแมลง รวมถึงกำรก ำจดัวชัพืชต่ำงๆ 
ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น สภำพดินแข็งกระด้ำงจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมี น ้ ำปนเป้ือน
สำรเคมีท ำให้สัตวน์ ้ ำบำงชนิดสูญหำยไปจำกพื้นท่ี เกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่รับรู้ถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนแต่ยงัไม่มีควำมตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีซ่ึงจะ
ส่งผลต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในอนำคต เน่ืองจำกหวงัประโยชน์ในระยะสั้นเท่ำนั้น หำกเกษตรกร
ยงัคงมีกำรผลิตโดยไม่ค  ำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอำจท ำให้เกษตรกรตอ้งประสบปัญหำกบัตน้ทุน
กำรเพำะปลูกท่ีสูงข้ึนทุกปี และทรัพยำกรท่ีเส่ือมโทรมลงจนไม่สำมำรถเพำะปลูกพืชไดผ้ลเช่นใน
อดีต 

ดงันั้นกำรปลูกพืชของเกษตรกรนอกจำกจะตอ้งค ำนึงถึงตน้ทุนและผลตอบแทนของกำรผลิต
พืชแล้ว ส่ิงท่ีต้องน ำมำพิจำรณำในกำรผลิตพืชด้วยก็คือ ทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรผลิตซ่ึงมีจ ำกดัและ
สำมำรถเส่ือมโทรมได้หำกไม่มีกำรดูแล กำรวำงแผนกำรผลิตจึงเป็นหนทำงหน่ึงในกำรจดักำรกบั
ทรัพยำกรท่ีมีอยำ่งจ ำกดัภำยใตว้ตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำร ซ่ึงสำมำรถวำงแผนเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 
โดยค ำนึงถึงควำมส ำคญัของทรัพยำกรและควำมตอ้งกำรของเกษตรกรไปพร้อมๆ กนั        


