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บทที่ 1
บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผลของงานวิจัย

เกษตรกรในประเทศไทยประกอบอาชีพทางการเกษตร แตสวนใหญการเพาะปลูกยังประสบ
กับปญหาผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด ในชวงที่ผานมาประเทศไทยไดประสบ
ปญหาปริมาณนํ้าฝนตํ่ากวาเกณฑปกติ คือนอยกวา 1,200 มิลลิเมตรตอป (สนิธ, 2535) และชวงป
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีปริมาณนํ้าฝนตอปเฉลี่ย 1,098.3
มิลลิเมตร 1,141.4 มิลลิเมตร 1,070.2 มิลลิเมตร และ 1,156 มิลลิเมตร ตามลําดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา,
2553) และในปที่ผานมามีพายุฝนเคลื่อนผานประเทศไทยนอยมาก ทําใหปริมาณภาพรวมของนํ้าในอาง
กักเก็บนํ้าตามภาคตางๆ มีระดับตํ่ามาก จนสงผลกระทบตอการใชนํ้าเพื่อการเพาะปลูกพืชนอกฤดูกาล
ตามพื้นที่ชลประทานตางๆ

ลําไยเปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอันดับหน่ึงของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดลําพูน ผลผลิตของลําไยสามารถสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งในปพ.ศ. 2552
ปริมาณการสงออกลําไยสดมีจํานวน 23,982 ตัน คิดเปนมูลคา 3,632 ลานบาท สวนปพ.ศ. 2553 ปริมาณ
การสงออกลําไยสดมีจํานวน 21,639 ตัน คิดเปนมูลคา 3,512 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2555) ซึ่งแสดงใหเห็นวาในปริมาณผลผลิตลําไยในป พ.ศ. 2553 ลดลงจากปพ.ศ. 2552 จากปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าในและภัยแลงในปพ.ศ. 2553 ซึ่งภัยแลงน้ีสงผลกระทบโดยตรงตอการเกษตรและแหลงนํ้า
โดยเฉพาะการผลิตลําไยในอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหมที่มีพื้นที่การปลูกมากที่สุดคือ 56 ,932 ไร
และใหผลผลิตจํานวนลดลงเร่ือยๆ (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, 2553) ตําบลแมสอย อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนตําบลที่มีพื้นที่การผลิตลําไยมากที่สุดในอําเภอจอมทอง ซึ่งมีพื้นที่
การปลูกลําไยจํานวน 13,495 ไร ในปพ.ศ. 2553 (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, 2553) ตําบล
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แมสอยแบงเปน 15 หมูบาน มีแมนํ้าปงไหลผานและมักจะประสบปญหาแมนํ้าปงแหงขอดในชวงเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนมิถุนายน ทําใหไมสามารถใชเคร่ืองสูบนํ้า สูบนํ้าจากแมนํ้าปงมาใหนํ้าแกตนลําไยได
สงผลใหลําไยชะงักการเจริญเติบโต ปริมาณและผลผลิตลดลงจากการขาดนํ้า และเกิดความเสียหายตอ
เศรษฐกิจและสังคมในตําบลแมสอย ซึ่งเกษตรกรตองคอยรับมือกับปญหาภัยแลงน้ีดวยตัวเอง ในขณะที่
กรมอุตุนิยมวิทยา (2551) ไดรายงานถึงผลกระทบปญหาภัยแลงในปพ.ศ. 2551 ไว ดังน้ี 1) ดาน
เศรษฐกิจ คือ สิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตดานเกษตร ปศุสัตว ปาไม การประมง เศรษฐกิจทั่วไป เชน
ราคาที่ดินลดลง โรงงานผลิตเสียหายจากการขาดแคลนวัตถุดิบการเกษตร การวางงาน และการขนสง
2) ดานสิ่งแวดลอม ภัยแลงสงผลกระทบตอสัตวตางๆ ทําใหขาดแคลนนํ้า เกิดโรคกับสัตว สูญเสียความ
หลากหลายทางพันธุกรรม รวมถึงผลกระทบดานอุทกวิทยา ทําใหระดับและปริมาณนํ้าลดลง พื้นที่ชุม
นํ้าลดลง ความเค็มของนํ้าเปลี่ยนแปลง ระดับนํ้าในดินเปลี่ยนแปลง คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลง เกิดการ
กัดเซาะของดิน ไฟปาเพิ่มขึ้น สงผลตอคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ เปนตน 3) ดานสังคม
เกิดผลกระทบในดานสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแยงในการใชนํ้าและการจัดการคุณภาพชีวิตลดลง
เปนตน

ภัยแลงเปนภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของมนุษย และสามารถเกิดขึ้น
ไดทุกที่ ดังน้ันการแกไขปญหาภัยแลงน้ีตองใชการปรับตัวเพื่อรับมือกับปญหาตางๆ การปรับตัวหรือ
การเปลี่ยนแปลงของมนุษยมี 2 ทางดวยกันคือ 1) การปรับตัวภายใน 2) การปรับตัวภายนอก ดังน้ัน
การปรับตัวของมนุษย จะเปนเร่ืองการปรับตัวใหอยูรวมกับมนุษยดวยกันเอง การปรับตัวใหเขากับ
สภาพดินฟาอากาศ การปรับตัวใหเขากับระเบียบแบบแผน การปรับตัวใหเขาวัฒนธรรมทองถิ่น
การปรับตัวใหเขากับแนวคิดทางสังคม และการปรับตัวใหเขากับตัวของตัวเอง (กันยา, 2536) ในตําบล
แมสอยน้ี เกษตรกรไดขอใหทางองคการบริหารสวนตําบลชวยสนับสนุนงบประมาณสําหรับการซื้อ
กระสอบทรายเพื่อวางกั้นแมนํ้าปง รวมกับการใชรถขุดเพื่อสรางฝายกักเก็บนํ้าใหสถานีสูบนํ้าตางๆ
สามารถใชเคร่ืองสูบนํ้า สูบนํ้าจากแมนํ้าปงไปยังอางเก็บนํ้าตางๆ ในตําบลแมสอย เพื่อเก็บนํ้าไวใชใน
การเกษตรชวงหนาแลง
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จากเหตุผลเบื้องตนพบวาปญหาการขาดแคลนนํ้ามีผลกระทบตอเกษตรกร โดยตรง
โดยเฉพาะเกษตรกรผลิตลําไยที่ตองอาศัยนํ้าจากชลประทานและแมนํ้าปง ดังน้ันผูวิจัยสนใจประเด็น
แนวทางการปรับตัวและมาตรการรับมือตอภาวะภัยแลงที่เกิดขึ้นและมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ
แนวทางในการแกไขปญหา และโอกาสในการสงเสริมและพัฒนาดานเกษตรตอไป

1.2 วัตถุประสงคในการวิจัย

1) เพื่อศึกษาความเสี่ยงและโอกาสเกิดการขาดแคลนนํ้าในการผลิตลําไยของเกษตรกร
ในตําบลแมสอย  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

2) เพื่อศึกษาผลกระทบจากสภาวะการขาดแคลนนํ้าในการผลิตลําไย ดานเศรษฐกิจ สังคม
และกายภาพ ในพื้นที่ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

3) เพื่อศึกษาการปรับตัวและการแกไขปญหาการผลิตลําไยของเกษตรกร ภายใตสภาวะ
การขาดแคลนนํ้า ในตําบลแมสอย  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย

ผูวิจัยคาดวา จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีทําใหทราบถึงการปรับตัวและการแกไขปญหาของ
เกษตรกรในการผลิตลําไยภายใตสภาวะการขาดแคลนนํ้า  ศึกษาผลกระทบจากสภาวะการขาดแคลนนํ้า
ในการผลิตลําไย ดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความเสี่ยงและโอกาสการเกิดการขาดแคลนนํ้า
ในการผลิตลําไยของเกษตรกร ความรูมาตรการในการรองรับกับปญหาการขาดแคลนนํ้า ผลของ
การขาดแคลนนํ้า และปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะตอการผลิตลําไยภายใตสภาวะการขาดนํ้าของ
เกษตรกรผูปลูกลําไย ในตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางให
หนวยงานที่ เกี่ยวของสามารถนําขอมูลเหลาน้ีไปประกอบการวางแผน และการจัดการปญหา
การขาดแคลนนํ้าหรือปญหาภัยแลงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
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1.4 สมมุติฐานการวิจัย

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาได ต้ังสมมุติฐานไวคือ เกษตรกรไดรับผลกระทบจากสภาวะ
การขาดนํ้า จนตองปรับตัวและหาทางแกไขเพื่อไมใหปริมาณผลผลิตลําไยลดลง

1.5 ขอบเขตงานวิจัย

การศึกษาคร้ังน้ีทําการศึกษาเฉพาะเกษตรกรผูปลูกลําไย ในตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ที่มีพื้นที่อยูติดแมนํ้าปงและไมติดแมนํ้าปง เฉพาะเกษตรกรที่มีจํานวนพื้นที่ใน
การปลูกลําไย 4 ถึง 6 ไร

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษา ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกลําไย
จากการขาดแคลนนํ้าในตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โดยแบงสวนการศึกษาดังน้ี

1) ศึกษาความเสี่ยงในการเกิดสภาวะการขาดแคลนนํ้า
2) ศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรและกลุมในการแกปญหาการขาดแคลนนํ้า
3) ศึกษาผลกระทบในดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการศึกษาผลกระทบตอความเปนอยูซึ่ง

มี 2 ประเด็น คือ 1) เศรษฐกิจ ศึกษาตนทุนและรายได 2) ผลกระทบทางสังคมในระดับ
ครัวเรือน
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยผลกระทบและการปรับตัวของครัวเรือนของเกษตรกรในการผลิตลําไย

1.7 นิยามศัพท

การปรับตัว หมายถึง กระบวนการที่มีสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับลักษณะบาง
ประการใหเขากับสภาพแวดลอมที่อาศัยอยูซึ่งลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสการเกิดขึ้นของเหตุการณหรือสถานการณที่ทําใหเสียหายหรือ
สูญเสีย

ผลกระทบ หมายถึง ผลจากเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง ซึ่งอาจเกิดผลประการเดียวหรือหลาย
ประการโดยเกิดไดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผูปลูกลําไยในตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมที่มี
ขนาดพื้นที่การผลิตลําไย 4 ถึง 6 ไร

การขาดแคลนนํ้า หมายถึง สภาวะความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนนอย
กวาปกติหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล เปนระยะเวลานานกวาปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวาง

โอกาสและ
ความเสี่ยงการขาดนํ้า

ผลกระทบตอครัวเรือน
ดานเศรษฐกิจ สังคม
และกายภาพ

และกายภาพ

ระดับครัวเรือน
ระดับชุมชน

การปรับตัว

กายภาพ : ผลผลิต ชนิดของดิน ขนาดที่ดิน แหลงนํ้า

สังคม : ความเปนอยูของ ครัวเรือน
ความรู  แรงงาน องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

เศรษฐกิจ : รายได กําไร ขาดทุน หน้ีสิน ตนทุน
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ทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้า สงผลใหพืชและพันธุไมตางๆ ขาดนํ้า จนทําใหไมสามรถเจริญเติบโตได
ตามปกติ และเกิดความเสียหาย โดยทั่วไป

คนทองถิ่น หมายถึง บุคลที่เกิดในทองที่น้ันๆ หรือมีภูมิลําเนาในทองที่น้ันๆ
อาศัยนํ้าฝน หมายถึง การทําการเกษตรที่ใชนํ้าฝนเปนหลัก


