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2.3 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรงในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย แล ผลผลิต        20
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2.8 แผนที่แสดงพื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรงในช่วงเวล ที่มีโอก สปร สบภ ว อุณหภูมิสูง พ.ศ. 2557 ถึง 2560 23

2.9 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปีแล ผลิตภ พของก รปลูกข้ วร ยจงหวดในช่วงเวล  30 ปี (พ.ศ. 2531 ถึง 2560)  24-27

2.10 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรงแล ผลิตภ พของก รปลูกข้ วร ยจงหวดในช่วงเวล  30 ปี (พ.ศ. 2531 ถึง 2560) 28-31
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2.12 เขตนิเวศเกษตรข้ ว ในพื้นที่ศึกษ ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย        33
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2.16 สดส่วนพื้นที่น เช่ ในแต่ล เขตนิเวศเกษตรข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ตอนกล ง      38
3.1 พื้นที่ปลูกข้ วที่มีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมต่ำ  (1-4 คร้ง ในรอบ 12 ปี)     42

3.2 พื้นที่ปลูกข้ วที่มีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมป นกล ง (5-8 คร้ง ในรอบ 12 ปี)    43

3.3 พื้นที่ปลูกข้ วที่มีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมสูง (ม กกว่  8 คร้ง ในรอบ 12 ปี)    44

3.4 พื้นที่ปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ  (ซ้ ย) แล พื้นที่ที่มีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมสูง 
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3.5 พื้นที่ปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่ม (ซ้ ย) แล พื้นที่ที่มีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมร ดบป นกล ง
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3.6 พื้นที่ปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ดอน (ซ้ ย) แล พื้นที่ที่มีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมต่ำ  
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3.11 พื้นที่ปลูกข้ วที่เสี่ยงต่อภ ว ภยแล้งในร ดบป นกล ง (3-4 คร้งใน 5 ปี)     52

3.12 พื้นที่ปลูกข้ วที่เสี่ยงต่อภ ว ภยแล้งในร ดบสูง (5 คร้งใน 5 ปี)      53

3.13 พื้นที่ปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ  (บน) แล พื้นที่ที่มีโอก สเผชิญกบภ ว ภยแล้งต่ำ  (1-2 คร้ง
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บทที่ 1: บทนำา

 ก รเกษตรในปร เทศไทยจำ เป็นต้องพึ่ งพ  
สภ พอ ก ศที่ เหม สม	 โดยเฉพ ปริม ณแล  
ก รกร จ ยตวของฝนท่ีสอดคล้องกบช่วงฤดูก ลเพ ปลูก	

แม้แต่ในพื้นที่ชลปร ท นก็ต ม	ซึ่งปริม ณฝนในรอบปี 
จ ส่งผลถึงปริม ณน้ำ กกเก็บในอ่ งเก็บน้ำ ต่ ง	ๆ	แล  
ก รบริห รจดก รพื้นที่ชลปร ท น	ซึ่งห กปริม ณแล

ก รกร จ ยตวของฝนมคีว มแปรปรวนม กขึน้	แล /หรอื	

เกิดก รเปลี่ยนแปลงไปในอน คตภ ยใต้อิทธิพลของ 
ภ ว โลกร้อน	ก็จ ส่งผลกร ทบต่อก รเกษตรในพ้ืนท่ีต่ ง	ๆ	

ของปร เทศไทย	ดงน้นก รว งแผนร ย ย วโดยมุ่งเน้น

ไปที่ก รออกแบบแล ก รบริห รจดก รร บบเกษตร 
ที่เหม สมตลอดจนก รบริก รจดก รร บบเกษตรให้

สอดคล้องกบทรพย กรผลิต	 โดยเฉพ อย่ งยิ่ ง	 
ทรพย กรน้ำ 	จ ช่วยให้ร บบเกษตรเกิดก รปรบตวให้มี

ภูมิคุ้ มกนต่อสภ พอ ก ศแล ส ม รถรบมือกบ 
คว มแปรปรวนของสภ พอ ก ศได้อย่ งมีปร สิทธิภ พ

ม กข้ึน

	 พื้นที่เกษตรในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย เป็นพื้นที่เกษตรที่

สำ คญของปร เทศไทยซึ่งปร สบปัญห จ กภ ว กดดน

จ กสภ พอ ก ศท่ีไม่เหม สมอยู่เสมอแม้ว่ พ้ืนท่ีเกษตร

ส่วนใหญ่จ เป็นพ้ืนท่ีชลปร ท นก็ต ม	ภ ว กดดนน้ี 
เกิดจ กปริม ณฝนแล ก รกร จ ยตวของฝนที่ผิดปกติ

แล ส่งผลให้เกิดน้ำ ท่วมกบภ ว ข ดแคลนน้ำ ในช่วง 
ฤดูเพ ปลูก	ซึ่งมีก รเพ ปลูกเหลื่อมเวล กนตลอดปี	

ทำ ให้เป็นพื้นที่เกษตรที่มีก รเปิดรบต่อภ ว กดดนจ ก

สภ พอ ก ศสูง		

	 ก รศกึษ นีศ้กึษ ถงึก รปรบตวตอ่ก รเปลีย่นแปลง

สภ พภูมิอ ก ศของร บบเกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลก 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย 	 โดยพิจ รณ ถึงคว มเสี่ยงที่

ร บบเผชิญอยู่ในปัจจุบน	แล แนวโน้มก รเปลี่ยนแปลง

รูปแบบ	แล /หรือ	ร ดบของคว มเสี่ยงในอน คตจ ก

ภ ว กดดนของสภ พภูมิอ ก ศที่อ จเปลี่ยนแปลงไป 
ภ ยใตภ้ ว โลกรอ้นท่ีมีแนวโน้มรุนแรงม กข้ึน	แล พิจ รณ

ถึงแนวท งในก รปรบตวเพือ่สร้ งคว มมน่คง	(robustness)	

ให้กบร บบผลิตข้ ว	 โดยพิจ รณ ถึงบริบทของร บบ

เกษตรย่อย	ๆ	ในพื้นที่

 
	 1.1	สถ นก รณป์จัจบุนของร บบเกษตรทีป่ลกูข้ ว

เป็นหลกในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

 ก รศึกษ นี้ได้เลือกพื้นที่ 6 จงหวดในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

เป็นพื้นที่ศึกษ แล เป็นตวแทนของพื้นที่ผลิตข้ วท้งหมด 
ในลุม่น้ำ เจ้ พร ย  ไดแ้ก ่นครสวรรค ์ชยน ท สงิหบ์รุ ีอ่ งทอง 

พร นครศรีอยุธย  แล ปทุมธ นี (รูปที่ 1.1) โดยมีพื้นที่ 
ปลูกข้ วปร ม ณ 6 ล้ นไร่ (ต ร งที่ 1) ซึ่งครอบคลุม 
คว มหล กหล ยของสภ พพื้นที่ ลำ ดบของก รได้รบน้ำ จ ก

ร บบชลปร ท น แล ช่วงเวล -ลกษณ ของก รไหลหล ก

ของน้ำ ต มธรรมช ต ิสง่ผลใหฤ้ดกู ลแล รปูแบบก รปลกูข้ ว

มีคว มแตกต่ งกน โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้ วน ปี (น น้ำ ฝน) 

ปร ม ณ 5.4 ล้ นไร่ แล พื้นที่น ปรง (น ชลปร ท น) 

ปร ม ณ 3.7 ล้ นไร่  (พื้นที่ปลูกข้ วน ปีแล พื้นที่ปลูกข้ ว

น ปรงส่วนใหญ่ทบซ้อนกน) มีผลผลิตข้ วรวมโดยปร ม ณ 

6.6 ล้ นตน โดยแบ่งเป็นผลผลิตข้ วน ปีปร ม ณ 4.6 ล้ นตน

แล ข้ วน ปรงปร ม ณ 2 ล้ นตน 1 คิดเป็นมูลค่ โดยปร ม ณ

ม กถึง 60,000 ล้ นบ ท ซึ่งในปัจจุบนเกษตรกรมีก รทำ น

เกือบตลอดท้งปีขึ้นอยู่กบสภ พน้ำ ชลปร ท น แล น้ำ หล ก

จ กธรรมช ติ โดยในบ งพ้ืนท่ีส ม รถปลูกข้ วได้ถึงปีล  3 คร้ง 

หรือ 2 ปี 5 คร้ง แล พนธุ์ข้ วที่นิยมปลูกใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ 

พนธุ์ข้ ว กข.231 กข.2341 กข.47 กข.57 ชยน ท 1 ปทุมธ นี 

สุพรรณบุรี 90 แล ข้ วหอมม ลิ เป็นต้น

1 ค่ เฉลี่ยผลผลิต 10 ปี (พ.ศ.2551-2560) ข้อมูลจ กสำ นกง นเศรษฐกิจก รเกษตร

รูปที่ 1.1 พื้นที่ศึกษ  6 จงหวดในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

ที่ม : ก รวิเคร ห์แผนที่ก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน กรมพฒน ที่ดิน ปี 2553-2555 

ต ร งที่	1.1	พื้นที่ปลูกข้ วร ยจงหวดในพื้นที่ศึกษ

นครสวรรค์

ชยน ท

สิงห์บุรี

อ่ งทอง

อยุธย

ปทุมธ นี

รวม

359,104 2,345,064 2,704,167

651,720 309,136 960,856

361,040 - 361,040

391,072 - 391,072

1,108,813 33,037 1,141,850

360,042 21,878 381,920

3,231,791 2,709,114 5,940,905

จงหวด
ในเขตชลปร ท น นอกเขตชลปร ท น รวม

พื้นที่ปลูกข้ ว	(ไร่)
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 ดงทีไ่ดก้ล่ วม แลว้ ก รเกษตรในพืน้ทีลุ่ม่น้ำ เจ้ พร ย

ตอนกล งน้ีเผชิญกบภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศท่ีไม่เหม สม 
อยู่เสมอ โดยในปีที่สภ ว อ ก ศมีคว มแปรปรวน แล มี 
ฝนตกม กในช่วงฤดูฝน โดยเฉพ ตอนบนของลุ่มน้ำ  ทำ ให้มี

น้ำ ปริม ณม กท่วมพ้ืนท่ีน  ผลผลิตต้นข้ วได้รบคว มเสียห ย 

ส่งผลไปยงผลผลิตที่ลดลงแล ให้ร ยได้ของเกษตรกรก็จ  
ลดลงต มไปด้วย ในทำ นองเดียวกน ห กในช่วงฤดูฝนปีใด 
มปีรมิ ณฝนนอ้ย กจ็ สง่ผลตอ่ปรมิ ณน้ำ ในร บบชลปร ท น

ท่ีจ มีให้ใช้ในช่วงฤดูแล้งถดไปน้อย โดยจ เกิดกรณีน้ำ ไม่เพียงพอ

สำ หรบก รทำ น ปรง (น ชลปร ท น) 

 ดงทีไ่ดก้ล่ วม แลว้ ก รเกษตรในพืน้ทีลุ่ม่น้ำ เจ้ พร ย

นี้ เผชิญกบภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศที่ไม่เหม สม 
อยู่เสมอ โดยในปีที่สภ ว อ ก ศมีคว มแปรปรวนแล  
มีฝนตกม กในช่วงฤดูฝน โดยเฉพ ตอนบนของลุ่มน้ำ  ทำ ให้

มีน้ำ ปริม ณม กท่วมพื้นที่น  ต้นข้ วได้รบคว มเสียห ย 
ส่งผลไปยงผลผลิตที่ลดลงแล ร ยได้ของเกษตรกรก็จ  
ลดลงต มไปด้วย ในทำ นองเดียวกน ห กในช่วงฤดูฝนปีใด 
มีปริม ณฝนน้อย ก็จ ส่งผลต่อปริม ณน้ำ ที่จ มีให้ใช้ในช่วง

ฤดูแล้ง โดยจ เกิดกรณีน้ำ ไม่เพียงพอสำ หรบก รทำ น ปรง  
(น ชลปร ท น)

พ.ศ.	2549

พ.ศ.	2552

พ.ศ.	2555

พ.ศ.	2550

พ.ศ.	2553

พ.ศ.	2556

พ.ศ.	2551

พ.ศ.	2554

พ.ศ.	2557

รูปที่ 1.2 พื้นที่น้ำ ท่วมใน

ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ในช่วงปี 

พ.ศ. 2549-2557

(ที่ม : สำ นกง นพฒน เทคโนโลยี

อวก ศแล ภูมิส รสนเทศ 

(องค์ก รมห ชน))

รูปที่ 1.3  ก รเปรียบเทียบ

พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรงต ม

แผนก รเพ ปลูกแล ก รปลูกจริง 

ปี พ.ศ.2544/45 ถึง 2560/61

(ที่ม : ข้อมูลจ กกรมชลปร ท น 

แล สำ นกง นเศรษฐกิจก รเกษตร)

 ในปัจจุบน สภ พปัญห ด้ นก รข ดแคลนน้ำ แล ภยแล้งในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย เกิดม จ กหล ยส เหตุ กล่ วคือ มีพื้นที่

ชลปร ท นแล พื้นที่ก รเกษตรม กกว่ ศกยภ พของปริม ณน้ำ ในลุ่มน้ำ  ดงจ เห็นได้จ กรูปที่ 1.3 ซึ่งเป็นก รเปรียบเทียบ

พื้นที่แผนก รเพ ปลูกข้ วน ปรงต มแผนของกรมชลปร ท นซึ่งอิงกบปริม ณน้ำ ในร บบชลปร ท นของแต่ล ปี กบพื้นที่

เพ ปลูกจริง ซึ่งจ เห็นได้ว่ พื้นที่เพ ปลูกจริงน้นมีม กกว่ พื้นที่ที่กรมชลปร ท นว งแผนจดสรรน้ำ ในปีน้น ๆ เสมอ
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เปรียบเทียบแผนการเพาะปลูกนาปรังโดยกรมชลประทาน และพื:นที;ปลูกจรงิ
ปี 44/45 - 60/61

พื:นที;เป้าหมาย (ชลประทาน) พื:นที;เพาะปลูก(สศก.)

 นอกจ กน้น พ้ืนท่ีลุ่มน้ำ เจ้ พร ย จดว่ เป็นพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจของปร เทศ เป็นเขตชุมชนเมือง เขตอุตส หกรรม 
แล ก รท่องเท่ียว มีก รคมน คมท งน้ำ  แล มีก รใช้น้ำ รกษ  
ร บบนิเวศท งน้ำ  ทำ ให้มีก รใช้น้ำ ในกิจกรรมต่ ง ๆ ใน 
ปริม ณสูง แล คว มต้องก รใช้น้ำ ในภ คส่วนอ่ืนน้ีมีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจ กก รขย ยตวของชุมชน อุตส หกรรม แล

ก รท่องเท่ียว ท้งน้ีร บบเกษตรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  
ได้ปร สบปัญห ด้ นก รข ดแคลนน้ำ แล ภยแล้งอยู่เป็นร ย  ๆ  

โดยเห็นได้จ กในช่วงเวล ท่ีผ่ นม  รฐบ ลได้ก รปร ก ศ 
ภ ว ภยแล้งเป็นคร้งคร วในช่วงเวล ท่ีผ่ นม  แล รฐบ ล

ปร ก ศให้เกษตรกรงดปลูกข้ วหรือจำ กดพ้ืนท่ีปลูกข้ วใน 
ฤดูแล้ง เน่ืองจ กสภ พน้ำ ในเข่ือนสำ คญท่ีเป็นแหล่งกกเก็บน้ำ

ในปีน้น ๆ มีปริม ณน้อยอนเน่ืองจ กปริม ณฝนท่ีน้อย 
ในปีน้น ๆ  ดงตวอย่ งต่อไปน้ี 2 
 • ภยแล้งปี 2547 / 2548 (ปล ยเดือนตุล คม 2547) 

 • ภยแล้งปี 2552/ /2553 (เดือนพฤศจิก ยน 2552)

 • ภยแล้ง 2555/2556 (เดือนพฤศจิก ยน 2555 - 

เมษ ยน 2556)

 • ภยแล้งปี 2556/2557 (เดือนตุล คม 2556 - เมษ ยน 

2557) ปริม ณน้ำ ไหลลงเข่ือนน้อยสุดในรอบ 10 ปี แล ยงเกิด

เหตุก รณ์น้ำ เค็มรุก เน่ืองจ กไม่มีน้ำ จืดเพียงพอสำ หรบผลกดน

น้ำ ท เล

 • ภยแล้งปี 2557/2558 (เดือนพฤศจิก ยน 2557 - 

เมษ ยน 2558)

 ผลของภ ว อ ก ศแปรปรวนซ่ึงทำ ให้เกิดน้ำ ท่วมแล

ภยแล้งน้ีก่อให้เกิดคว มเสียห ยต่อผลผลิตข้ ว โดยร ยง นด้ น

คว มเสียห ยของพ้ืนท่ีเพ ปลูกจ กข้อมูลของกร ทรวงเกษตร

แล สหกรณ์ เท่ ท่ีส ม รถสืบค้นข้อมูลท่ีมีร ยง นออกสู่

ส ธ รณ แล ส ม รถอ้ งอิงได้น้น พบว่ มีข้อมูลของกร ทรวง

เกษตรแล สหกรณ์ร ยง นได้สรุปคว มเสียห ยจ กภยพิบติ

เน่ืองจ กภ ว สภ พอ ก ศรุนแรงแล คว มเสียห ยของ 
พ้ืนท่ีศึกษ  6 จงหวด ในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  ดงแสดงในต ร งท่ี 1.2

2 บนทึกเหตุก รณ์น้ำ  https://www.thaiwater.net/v3/archive
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1,138,97890,3582549 6

อุทกภย

อุทกภย

อุทกภย

อุทกภย

อุทกภย

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง

ภยแล้ง

ภยแล้ง

ภยแล้ง

2550
(เม.ย.-ก.ค.)

2551
2552

(มี.ค.-ก.ย.)

2552 (ต.ค.)

2553
2548

2550

2552
2548

2550

2553

5

5
3

6

3
4

6

1
6

4

3

12,882

12,882

686

40,281

686

6,652

8,663

1,153

95,596

6,652

18,835

147,144

147,144

9,090

570,349

9,090

125,704

63,365

29,116

1,417,161

125,704

459,520

41,905

41,905

-

135,163

-

6,802

40,004

118
149,457

6,802

31,751

4,785

4,785

30

12,250

30

27

3,254

-

57,603

27

-

193,834

193,834

9,120

717,762

9,120

132,533

105,995

29,234

1,624,221

132,533

491,271

89,160,151.00

89,160,151

5,535,444

438,042,433

5,535,444

32,502,431.50

74,849,939

17,743,062

3,687,596,433

32,502,432

208,116,414

ที่ม : กรมส่งเสริมก รเกษตร กร ทรวงเกษตรแล สหกรณ์

 จ กข้อมูลเบื้องต้นนี้อ จกล่ วได้ว่  พื้นที่ลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย ตอนกล งซึง่เปน็พืน้ทีเ่กษตรทีส่ำ คญซึง่ไดเ้ผชญิกบ

ภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศอยู่เสมอ แล ภ ยใต้สมมติฐ น 
ที่ว่ ภ ว กดดนนี้อ จเปลี่ยนแปลงไปในอน คตอนเนื่องจ ก 
ก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศปร กอบกบก รเปล่ียนแปลงเชิง 
เศรษฐกิจสงคม จ ส่งผลให้เกิดคว มเสียห ยต่อผลก รผลิตข้ ว

ในพื้นที่ให้เกิดคว มเสียห ยม กขึ้น ทำ ให้ก รดำ เนินก ร

รบมือกบภ ว กดดนที่เป็นภยคุกค มต่อก รเกษตรเหล่ นี้ 
ทีเ่ปน็แนวท งร ย สน้ แล /หรอื ก รแกไ้ขรบมอืสถ นก รณ์

ทีเ่ปน็ก รดำ เนนิก รเปน็ครง้คร วนน้อ จมขีอ้จำ กดในอน คต 

ดงนน้ จงึมคีว มจำ เปน็ทีจ่ ตอ้งพจิ รณ ถงึแนวท งก รรบมอื

กบภ ว กดดนนี้ ในร ย ย วโดยพิจ รณ ถึงแนวโน้ม 
ก รเปลี่ยนแปลงในอน คตปร กอบเข้ กบก รว งแผนด้วย

เพื่อให้ร บบเกษตรในพื้นที่ศึกษ นี้มีคว มม่นคงทนท น 
ต่อคว มแปรปรวนของสภ พอ ก ศแล ก รเปลี่ยนแปลง 
สภ พภูมิอ ก ศในอน คต

 1.2	แนวคิดแล วตถุปร สงค์ของก รศึกษ

 ก รศึกษ นี้มีเป้ หม ยเพื่อทำ คว มเข้ ใจถึงทิศท ง

แล แนวท งก รว งแผนร ย ย วให้แก่ภ คก รเกษตร 
ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำ เจ้ พร ย เพ่ือให้ร บบเกษตรท่ีปลูกข้ วเป็นหลก

มีคว มม่นคงแล คงทนต่อภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ 
ที่ไม่เหม สม โดยพิจ รณ ถึงรูปแบบลกษณ คว มเสี่ยง  
(risk profile) ในปจจุบน คือ คว มเสียห ย แล /หรือ  
คว มแปรปรวนของผลผลิตข้ วภ ยใต้ปัจจยแล เงื่อนไข 
ที่ก่อให้เกิดเป็นภ ว กดดนต่อก รผลิตข้ ว แล พิจ รณ ถึง 
แนวโน้มในอน คตภ ยใต้สถ นก รณ์ที่อ จเปลี่ยนแปลงไป 

ท้ ง ในแง่ ของก ร เปลี่ ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศแล  
ก รเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจสงคมอ่ืน ๆ  เพ่ือให้แผนร ย ย ว

นี้เอื้อให้เกษตรกรในร บบเกษตรในพื้นที่ศึกษ นี้ส ม รถ

รบมือกบคว มผนผวนตลอดจนแนวโน้มที่ร ยได้อ จลดลง 
อนเนื่องม จ กคว มเสียห ยที่อ จเกิดแก่ผลผลิตใน 
ร บบเกษตรจ กภ ว อ ก ศแปรปรวนแล ก รเปลี่ยนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศในอน คต โดยก รศึกษ นี้ได้กำ หนด

วตถุปร สงค์ไว้ดงนี้

1.เพื่อวิเคร ห์คว มเสี่ยง (Risk) ของร บบเกษตรในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย ต่อภ ว อ ก ศแปรปรวนแล ก รเปลี่ยนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศ ตลอดจนก รรบมือกบคว มเสี่ยงในช่วง

อดีต-ปัจจุบน

2. เพ่ือกำ หนดกลยุทธ์ในก รปรบตวเพ่ือรบมือกบคว มเส่ียงจ ก

ภ ว อ ก ศแปรปรวนแล ก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

ในอน คต

3. เพื่อวิเคร ห์ปัจจยเอื้อ (Enabling Factors) แล ปัจจยที่

จ ทำ ให้เกิดคว มสำ เร็จ (Critical Success Factors) ท ง

เลือกในก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

ทำ ให้ทร บถึงรูปแบบลกษณ คว มเสี่ยง (risk profile) ของ

ร บบเกษตรโดยเกดิคว มเข้ ใจถงึภ ว กดดนต่ ง ๆ  ทีเ่ปน็

ปจัจยกอ่ใหร้ บบเกษตรเกดิคว มเสีย่ง ตลอดจนก รรบมอื

กบคว มเสีย่งในอดตี-ปจัจบุน แล แนวโนม้ก รเปลีย่นแปลง

คว มเสี่ยงในอน คต

ทำ ให้ทร บถึงแนวท งก รสร้ งคว มม่นคงแล คงทน  
(robustness) ใหแ้กร่ บบเกษตรเพือ่รบมอืกบคว มเสีย่งจ ก

สภ พอ ก ศ ท้งภ ยใต้ภ ว อ ก ศแปรปรวนในปัจจุบน

แล ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คต โดยคำ นึง

ถงึก รเปลีย่นแปลงท งด้ นเศรษฐกจิ-สงคมในอน คตดว้ย

ทำ ให้ทร บถึงเงื่อนไขแล ปัจจยที่จ ใช้ขบเคลื่อนให้เกิด 
ก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศขึ้น 
โดยปร สบคว มสำ เร็จแล มีคว มย่งยืน

วตถุปร สงค์ เหตุผล

 รูปท่ี 1.4 แสดงถึงแนวคิดของก รศึกษ น้ี โดยทำ ก ร

วิเคร ห์คว มเส่ียงของร บบเกษตรในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  
ในห้วงเวล อดีตถึงปัจจุบน แล วิเคร ห์คว มเส่ียงในอน คต

ภ ยใต้ก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศแล ก รเปล่ียนแปลง

ท งด้ นเศรษฐกิจแล สงคม โดยจ พิจ รณ ถึงคว มเส่ียงของ

ก รปลูกข้ วในเขตนิเวศเกษตรต่ ง ๆ  แล จ พิจ รณ ถึงบริบท

ของเกษตรกรในร บบเกษตรน้น ๆ ปร กอบด้วย เพ่ือให้ 

ก รว งแผนก รปรบตวมีคว มสอดคล้องกบบริบทของ 
แต่ล เขตนิเวศเกษตร แล รูปแบบ-โครงสร้ งด้ นเศรษฐกิจ 
สงคมของครวเรือนเกษตรกร โดยหลงจ กท่ีวิเคร ห์ลกษณ

คว มเส่ียง (Risk Profile) ในอน คตแล้ว ก รศึกษ น้ีจ ทำ  
ก รวิเคร ห์แล เสนอแน แนวท งในก รปรบตวเพ่ือลด 
คว มเส่ียงจ กก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

รูปที่ 1.4 แนวคิดของก รศึกษ ก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศของร บบเกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลกในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

 ก รศกึษ นีไ้ดก้ำ หนดวตถปุร สงคไ์วด้งนี้ต ร งที่	1.2	สรุปภยพิบติอนเนื่องจ กภ ว สภ พอ ก ศรุนแรงแล คว มเสียห ย	(จดเรียงข้อมูลต มปี	พ.ศ.)

ปร เภท
ภย

ปีที่เกิด
เหตกุ รณ์

วงเงิน
ช่วยเหลือ	
(บ ท)

จำ นวน
จงหวด

คว มเสียห ย

เกษตรกร
(ร ย)

น ข้ ว
(ไร่)

พืชไร่
(ไร่)

พืชสวน
(ไร่)

รวม

อุทกภย

อุทกภย

อุทกภย

2548

2550
(ส.ค.-ธ.ค.)

5

6

20,103

40,180

335,033

473,186

975

65,891

100,877

6,196

154,952

24,331

342,204

1,359,821

598,674

108,190,957

1,291,237,915

267,301,932
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 1.3	วิธีก รศึกษ

 ก รศกึษ นีใ้หค้ว มสนใจทีค่ว มเสีย่งของร บบเกษตร

ทีม่ขี้ วเปน็หลก โดยพจิ รณ ถงึภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ

ท่ีมีต่อก รปลูกข้ วในห้วงร ย เวล หน่ึงทศวรรษหรือม กกว่ น้น 

โดยให้นิย มของคว มเสี่ยงหม ยถึง ก รที่ร บบเกษตร 
ที่มีข้ วเป็นหลกแล หรือครวเรือนเกษตรกรที่เพ ปลูกข้ ว 
เป็นหลก ไม่ส ม รถผลิตข้ วหรือไม่ส ม รถสร้ งร ยได้จ ก 
ก รผลิตข้ วในร ดบท่ีพึงพอใจได้ เพร ส เหตุอนเน่ืองม จ ก

ปัจจยคุกค มหรือปัจจยเสี่ยงท งด้ นภูมิอ ก ศ เช่น น้ำ ท่วม 

ข ดแคลนน้ำ  รวมถึงภ ว กดดนที่ไม่ใช่ปัจจยท งภูมิอ ก ศ

ปร กอบดว้ย เชน่ ภ ว ตล ด แล นโยบ ยต่ ง ๆ  ของรฐบ ล 

ตลอดจนปัจจยคุกค มอ่ืน ๆ  ท่ีสำ คญท่ีเคยเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีศึกษ  

ทีท่ำ ใหผ้ลผลติข้ วเสยีห ยหรอืลดลงจ กร ดบปกต ิแล หรอื

ร ยไดจ้ กก รข ยข้ วลดลง-มคีว มไมแ่นน่อน โดยวเิคร ห์

ให้เห็นบริบทคว มเสี่ยง กล่ วคือเพื่อให้เข้ ใจถึงภ ว กดดน

ที่เป็นปัจจยก่อให้เกิดคว มเสี่ยง ร ดบคว มเสี่ยง แนวท ง  
วิธีก ร แล คว มส ม รถในก รรบมือต่อผลกร ทบที่เกิดขึ้น

ในร ดบครวเรือนเกษตรกรแล ในร ดบเขตนิเวศเกษตรข้ ว 
ที่แตกต่ งกนในพื้นที่ศึกษ

 ภ ยใต้แนวคิดแล กรอบก รศึกษ น้ี เม่ือพิจ รณ ถึงบริบท

ของร บบปลกูข้ วในพืน้ทีลุ่ม่น้ำ เจ้ พร ย ทีม่คีว มเชือ่มโยง

กบสภ พภมูอิ ก ศในปจัจบุนแล อน คตแลว้ คว มเสีย่งของ

ก รปลูกข้ วอ จพิจ รณ ได้ในปร เด็นดงต่อไปนี้

 • คว มเสียห ย แล /หรือ คว มผนผวนของผลผลิต 

จ กปจัจยทีก่อ่ใหเ้กดิคว มเสีย่งคอืภ ว อ ก ศรนุแรงซึง่อ จ

มีคว มรุนแรงแล คว มถ่ีท่ีสูงข้ึนในอน คต ซ่ึงจ เน้นก รศึกษ

ไปที่ภ ว น้ำ ท่วมแล ภยแล้ง

 • ผลผลติทีม่แีนวโนม้ลดต่ำ ลง โดยเฉพ ก รปลกูข้ ว

นอกฤดูฝนหรือก รปลูกข้ วน ปรง (dry season rice production) 

โดยปัจจยที่ก่อให้เกิดคว มเสี่ยงคือ ก รข ดแคลนน้ำ  (water 

stress) แล ภ ว กดดนจ กอุณหภูมิสูง (Heat stress) 

 • คว มเหม สมของพืน้ทีป่ลกูข้ วทีอ่ จเปลีย่นแปลง

ไปในอน คต โดยปัจจยที่ก่อให้เกิดคว มเสี่ยงคือข้อจำ กดใน

ก รจดสรรน้ำ เพื่อก รทำ น ปรงซึ่งในอน คตอ จมีข้อจำ กด

ม กขึ้น แล อ จส่งผลให้ก รปลูกข้ วอย่ งเข้มข้น (intensive 

rice farming) ดงเช่นท่ีดำ เนินอยู่ในปัจจุบนน้ีไม่ส ม รถดำ เนินก ร

ได้ในบ งพื้นที่ เนื่องจ กอุณหภูมิที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
จ กก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คต ซึ่งนอกจ ก 
จ สง่ผลใหก้ รผลติข้ วตอ้งใชน้้ำ ม กขึน้แลว้ ยงอ จสง่ผลตอ่

ปรมิ ณทรพย กรน้ำ ซึง่เปน็ปจัจยก รผลติหลกของก รเกษตร

อกีดว้ย เนือ่งจ กก รสญูเสยีน้ำ จ กก รร เหยน้ำ ทีเ่พิม่ขึน้จ ก

อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจ กน้น ข้อจำ กดในก รจดสรรน้ำ

จ กร บบชลปร ท นเพือ่ก รทำ น ปรงยงอ จเปน็ผลม จ ก

ก รเปล่ียนแปลงก รใช้น้ำ ของภ คส่วนอ่ืน ๆ  ซ่ึงลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

เป็นที่ต้งของชุมชนเมืองขน ดใหญ่จำ นวนม ก รวมท้งมี 
ภ คส่วนเศรษฐกิจสำ คญอยู่ในพื้นที่ซึ่งอ จมีคว มต้องก ร 
ก รใช้น้ำ ม กข้ึนในอน คต อีกท้งก รใช้น้ำ เพ่ือรกษ ร บบนิเวศ

ในอน คตก็อ จเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกน โดยเฉพ อย่ งยิ่ง 
ก รรกษ ก รไหลของแม่น้ำ เจ้ พร ย ให้มีน้ำ เพียงพอ 
ต่อก รผลกดนน้ำ เค็มในบริเวณป กแม่น้ำ  ซึ่งเป็นที่ต้งของ

กรุงเทพมห นคร เนื่องจ กร ดบน้ำ ท เลที่อ จเพิ่มสูงขึ้น 
ในอน คตอ จส่งผลให้เกิดก รรุกตวของน้ำ เค็มเข้ ม  
ในแม่น้ำ เจ้ พร ย ตอนล่ งได้ม กขึ้น

 ในก รศึกษ นี้จ ใช้วิธีก รจำ แนกร บบเกษตรที่มีข้ ว

เป็นพืชหลกในพื้นที่ศึกษ ออกเป็นเขตย่อย ๆ โดยใช้กรอบ

แนวคดิร บบนเิวศเกษตร (Agroecosystem) ทีอ่ธบิ ยว่ แตล่

ร บบนิเวศเกษตรน้นเกิดจ กคว มสมพนธ์ขององค์ปร กอบ

ท งด้ นก ยภ พ-ชีวภ พ เศรษฐกิจ สงคม ที่เฉพ เจ จง 

เพือ่ส ม รถจำ แนกร บบก รผลติข้ วในพืน้ทีศ่กึษ  6 จงหวด 

ออกเป็นเขตนิเวศเกษตรย่อย ใช้เป็นหน่วยของก รศึกษ

วเิคร ห ์(unit of analysis)  โดยกรอบก รศกึษ เปน็ดงทีแ่สดง

ในรูปที่ 1.5

รูปที่ 1.5 กรอบก รศึกษ ก รปรบตวต่อ

ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศของ

ร บบเกษตรข้ ว

รูปที่ 1.6 วิธีก รศึกษ ก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศของร บบเกษตรข้ ว

 ก รวเิคร หค์ว มเสีย่งของเขตนเิวศเกษตรจ พจิ รณ

จ กปัจจยท้งด้ นภูมิอ ก ศแล ไม่ใช่ภูมิอ ก ศ โดยใช้ 
ก รบูรณ ก รข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงปริม ณ แล ข้อมูล 
เชงิคณุภ พ พจิ รณ คว มเสีย่งในมติขิองภ ว น้ำ ทว่ม ภ ว

ข ดแคลนน้ำ  (แลง้) ปร กอบกบภ ว ตล ด (ร ค ) ซึง่จ ทำ ให้

ทร บว่ บริบทคว มเสี่ยงของแต่ล เขตนิ เวศเกษตร 
เป็นอย่ งไร กล่ วคือ มีลกษณ คว มเส่ียง (risk profile) อย่ งไร 

จ กภ ว กดดนอ ไร แล มีคว มส ม รถ แล /หรือ กลไก 
ในก รจดก ร-รบมือกบคว มเสี่ยงได้ในร ดบใด แล  
เม่ือพิจ รณ ถึงคว มเส่ียงจ กก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ 
ร่วมกบก รเปลี่ยนแปลงท งด้ นเศรษฐกิจแล สงคม 
ในอน คตแลว้ ก รเปลีย่นแปลงดงกล่ วจ นำ เขตนเิวศเกษตร

ไปสู่คว มเสี่ยงในแต่ล ปร เด็นที่ม กขึ้นหรือน้อยลงอย่ งไร 

แล คว มส ม รถแล กลไกในก รรบมอืทีม่อียูใ่นปจัจบุนนน้

เพียงพอหรือไม่ในก รรบมือกบคว มเส่ียงในอน คต คว มเข้ ใจ

ถึงคว มเสี่ยงแล ก รเปลี่ยนแปลงในอน คตนี้จ นำ ไปสู่ 
ก รพฒน ข้อเสนอแน ต่อก รว งแผนร ย ย ว แล /หรือ 

ก รปรบแผนก รปรบตวของหน่วยง นที่เกี่ยวข้องเพื่อลด

คว มเส่ียงลง ท้งน้ีปร เด็นหลกของก รปรบตวน้น อ จพิจ รณ

ถึงก รปรบ (transform) โครงสร้ งร บบเกษตรที่ปลูกข้ ว 
เป็นหลก ให้ส ม รถลดคว มเสี่ยงจ กก รเปลี่ยนแปลง 
สภ พภมูอิ ก ศในอน คตได ้ทง้นีว้ธิกี รศกึษ เปน็ดงทีแ่สดง

ในรูปที่ 1.6

ตรวจสอบเอกส ร

สมภ ษณ์เจ้ หน้ ที่

บริบทก รดำ รงชีพ

ลกษณ พื้นที่น

ก รวิคร ห์
คว มเสี่ยงเชิงพื้นที่

ก รเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจสงคม

คว มเห็น
ผู้เชี่ยวช ญ

ก รเปลี่ยนแปลง
สภ พภูมิอ ก ศ

คว มเห็น
ผู้เชี่ยวช ญ

แบบจำ ลองภูมิอ ก ศ

คว มเสี่ยงของเขต
นิเวศเกษตรข้ ว

คว มเสี่ยง
ในอน คต

เขตนิเวศเกษตรข้ ว

ก รจำ แนก
เขตนิเวศเกษตรข้ ว

สมภ ษณ์เกษตรกร

คว มเสี่ยงร ดบ
ครวเรือน

ก รรบมือคว มเสี่ยง

ข้อมูลทุติยภูมิ
• ผลผลิตข้ ว
• ร ค ข้ ว
• ภยพิบติ
• ภูมิอ ก ศ

ข้อเสนอแน
แนวท งก รปรบตว



16 17

 ก รศึกษ ในเบื้องต้นใช้ก รตรวจเอกส รร่วมกบ 
ก รสมภ ษณ์พูดคุยกบเกษตรกรแล ผู้รู้ในพ้ืนท่ีเพ่ือทำ คว มเข้ ใจ

บรบิทของร บบก รผลติข้ วในพืน้ทีศ่กึษ  ปร เดน็ปญัห แล

คว มเสี่ยง วิธีก รจดก รคว มเสี่ยง ซึ่งทำ ให้ได้ข้อมูลที่เป็น

ตวแทนในร ดบครวเรอืนเกษตรกร แล ในร ดบภ พรวมของ

แต่ล สภ พพื้นที่ที่แตกต่ งกน จ กน้นปร มวลเป็นภ พรวม

ในเบื้องต้นของร บบก รผลิตข้ วในพื้นที่ศึกษ ท้งหมด  
ข้อมูลเหล่ น้ีถูกนำ ไปเสนอเพ่ือตรวจสอบแล รบฟังคว มคิดเห็น

เพ่ิมเติมจ กผู้เช่ียวช ญ (expert opinion) ข้อมูลแล คว มรู้ 
ทีไ่ดน้ำ ไปใชก้ำ หนดแนวท ง วธิกี ร แล รวบรวมขอ้มลูเพือ่ใช้

ในก รวิเคร ห์คว มเส่ียงในมิติต่ ง ๆ ท่ีได้จ กก รศึกษ ข้ งต้น 

โดยกร บวนก รวิเคร ห์คว มเสี่ยงส่วนใหญ่อ ศยข้อมูล 
ทุติยภูมิ ที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติแล ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่หน่วยง น

ที่ เกี่ยวข้องได้จดทำ แล เผยแพร่ ซึ่งลกษณ ของข้อมูล 
มีคว มแตกต่ งในเชิงโครงสร้ งข้อมูล (data structure) สเกลพ้ืนท่ี

แล ชว่งเวล ของขอ้มลูทีจ่ดเกบ็ (spatial and temporal scale)

 อนึ่ง ก รศึกษ นี้ดำ เนินไปภ ยใต้ข้อจำ กดหล ย

ปร ก รซึ่งข้อจำ กดที่สำ คญ ได้แก่

 • ก รศึกษ นี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลก โดยใช้ข้อมูลที่

มีก รรวบรวมแล เผยแพร่โดยหน่วยง นต่ ง ๆ ที่มีหน้ ที่ 
รบผิดชอบในเรื่องน้น ๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลที่สำ คญ ได้แก่ 

สำ นกง นเศรษฐกิจก รเกษตร / กรมป้องกนแล บรรเท

ส ธ รณภย / สำ นกง นพฒน เทคโนโลยีอวก ศแล  
ภูมิส รสนเทศ (องค์ก รมห ชน) / ล  โดยถือว่ เป็นข้อมูล

ท่ีมีคว มถูกต้องใช้ง นได้ในร ดบหน่ึง อย่ งไรก็ดี ข้อมูลบ งส่วน

จ กหน่วยง นเหล่ น้ีมีข้อจำ กดคือ ข้อมูลบ งชุดน้นไม่ครบถ้วน

แล ไม่ต่อเน่ืองภ ยใต้กรอบเวล ของก รวิเคร ห์ นอกจ กน้น 

ข้อมูลบ งชุดจ กหน่วยง นต่ ง ๆ ก็มีก รจดเก็บในกรอบ 
ที่แตกต่ งกน ซึ่งส่งผลให้ก รวิเคร ห์เชิงปริม ณทำ ได้จำ กด

 • ข้อมูลที่ม จ กก รสมภ ษณ์เกษตรกร แล  ผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษ  เป็นเพียงก รส ท้อนภ พ 

คว มเป็นจริงบ งส่วนในพื้นที่ ที่ได้จ กกลุ่มตวอย่ งที่เล็ก 

เน่ืองจ กข้อจำ กดท งด้ นเวล แล ทรพย กรในก รศึกษ  ดงน้น 

ข้อมูลน้ีอ จไม่ส ม รถยึดถือเป็นบรรทดฐ นของพ้ืนท่ีศึกษ ได้ 

เนือ่งจ กเปน็เพยีงก รส ทอ้นภ พสถ นก รณใ์นมมุมองของ

ผู้ให้สมภ ษณ์เท่ น้น

 • ก รศึกษ ก รปร เมินคว มเสี่ยงในอน คตยึดหลก

ก รอนุม นจ กคว มเห็นของผู้เชี่ยวช ญ (expert opinion) 

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศท งแล แนวโน้มของคว มเส่ียงของ 
ก รปลูกข้ วภ ยใต้สถ นก รณ์จำ ลองของอน คตท่ีสร้ งข้ึน 
ในก รศกึษ นี ้โดยก รศกึษ นีม้ไิดท้ำ ก รวเิคร หเ์ชงิปรมิ ณ

ถึงผลกร ทบท่ีสภ พภูมิอ ก ศอน คตอ จส่งผลต่อผลผลิตข้ ว

ในพื้นที่ศึกษ ด้วยข้อจำ กดท งด้ นทรพย กรแล เวล

 1.4	ผลที่ค ดว่ จ ได้รบจ กก รศึกษ

 ก รศึกษ นี้มีเป้ หม ยเพื่อที่จ ให้ได้ม ซึ่งข้อเสนอ

แน แนวท งก รรบมือกบภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศ

แล ทิศท งก รปรบร บบเกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลกในพื้นที่

ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย เพ่ือให้ร บบเกษตรมีภูมิคุ้มกน เกิดคว มม่นคง

แล ทนท น (resilience & robust) ต่อภ ว กดดนจ ก 
สภ พอ ก ศแปรปรวนแล ก รเปลีย่นแปลงสภ พภมูอิ ก ศ

ในอน คต ซึ่งอ จจ ไม่ใช่ก รพย ย มที่จ รกษ สภ พก รณ์

ปัจจุบน (status quo) ของร บบเกษตรในปัจจุบนอนเป็น 
ก รปลูกข้ วอย่ งเข้มข้นไว้ต่อไปในอน คตร ย ย ว โดย 
ข้อเสนอแน น้ีจ ปร กอบด้วย แนวท งก รปรบรูปแบบก รเกษตร

ในบ งพื้นที่ ตลอดจนก รเขตกรรม ก รพฒน โครงสร้ ง-

ร บบสนบสนุนก รผลิต แล ก รปรบเปลี่ยนร บบเกษตร 

(agriculture system transformation) เพื่อให้ร บบเกษตร 
มีคว มม่นคงทนท นต่อคว มแปรปรวนของสภ พอ ก ศ 
ในปัจจุบนแล สอดคล้องกบสถ นก รณ์ในอน คต ซึ่ง 
แนวท งต่ ง ๆ  เหล่ น้ีจ เป็นก รเสนอแน แนวท งดำ เนินก ร

โดยคำ นึงถึงเง่ือนไขแล บริบทเชิงพ้ืนท่ีของเขตนิเวศเกษตรต่ ง ๆ 

ในพื้นที่ศึกษ เป็นสำ คญ

บทที่ 2
การกำาหนดบริบทของ
ระบบเกษตรที่ปลูกข้าว
เป็นหลัก ในพื้นที่
ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา
เพื่อวางแผนการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

	 พื้นที่ร บลุ่มในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย เป็นแหล่งผลิตข้ ว

ที่สำ คญต้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบน	อย่ งไรก็ดี	รูปแบบ

ก รผลิตหรือก รปลูกข้ วในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้ 
ได้มีก รปรบเปลี่ยนม โดยตลอด	ท้งนี้ทิศท งก รพฒน

แล นโยบ ยก รเกษตรตลอดจนก รเปลี่ยนแปลงใน 
ด้ นเศรษฐกิจสงคมในอดีตที่ผ่ นม ส่งผลให้พื้นที่เกษตร

ของในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ในปัจจุบนนี้เป็นร บบเกษตรที่มี

ก รปลูกข้ วอย่ งเข้มข้น	 ( intensive	 rice	 based	 
agricultural	system)	ในปัจจุบน	อย่ งไรก็ดี	ร บบเกษตร

แล ก รท่ีปลูกข้ วเป็นหลกในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ตอนกล งน้ี

ไม่ได้มีรูปแบบที่เหมือนกนท้งหมด	ก รศึกษ นี้จึงทำ  
ก รวเิคร หค์ว มเสีย่งทีพ่จิ รณ ต มบรบิทก รปลกูข้ ว

ที่มีคว มแตกต่ งกนนี้	 โดยแบ่งพื้นที่ศึกษ ออกเป็น 
เขตนิเวศเกษตรย่อย	ๆ	 ซ่ึงมีรูปแบบก รปลูกข้ วท่ี 
แตกต่ งกน	กล่ วคือ	 1)	 เขตน ชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ 	 
2)	เขตน ชลปร ท นที่ลุ่ม	3)	 เขตน ชลปร ท นที่ดอน	 

แล 	4)	เขตน อ ศยน้ำ ฝนซึง่เปน็ทีน่ นอกเขตชลปร ท น	

ในแต่ล เขตนิเวศเกษตรเหล่ นี้มีคว มแตกต่ งท้งในเชิง

ลกษณ ท งก ยภ พของภูมิปร เทศ	ก รเข้ ถึงแหล่งน้ำ 	

แล โครงสร้ งด้ นเศรษฐกิจสงคม	ซ่ึงส่งผลให้ก รปลูกข้ ว

ในเขตนิเวศเกษตรเหล่ นี้เปิดรบกบภ ว กดดนจ ก 
สภ พอ ก ศแล มีลกษณ คว มเสี่ยงแตกต่ งกนไป	 
ซึ่งอ จกล่ วได้ว่ ภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศที่มีผล 
ต่อพ้ืนท่ีศึกษ ท่ีสำ คญคือ	น้ำ ท่วม	แล ภ ว ก รข ดแคลน

น้ำ หรือภยแล้ง	ซึ่งภ ว กดดนจ กน้ำ ท่วมน้นสูงกว่ ม ก	 
ก รศึกษ นี้จ พิจ รณ ถึงผลสืบเนื่องของภ ว กดดนนี้ 
ที่ ส่ งผลต่อคว มเสี่ ย งของก รปลูกข้ ว ในแต่ล  
เขตนิเวศเกษตรโดยให้นิย มของคว มเสี่ยงหม ยถึง	 
ก รที่ร บบเกษตรที่มีข้ วเป็นหลกแล หรือครวเรือน

เกษตรกรที่เพ ปลูกข้ วเป็นหลก	ไม่ส ม รถผลิตข้ ว

หรือไม่ส ม รถสร้ งร ยได้จ กก รผลิตข้ วในร ดบที่ 
พึงพอใจได้	 เพร ส เหตุอนเนื่องม จ กปัจจยคุกค ม 
ท งด้ นสภ พอ ก ศที่สำ คญคือ	น้ำ ท่วม	แล ภ ว  
ก รข ดแคลนน้ำ 	แล พจิ รณ ถงึภ ว กดดนทีไ่มใ่ชป่จัจย

ท งภมูอิ ก ศปร กอบดว้ย	เชน่	ภ ว ตล ด	แล นโยบ ย

ต่ ง	ๆ	ของรฐบ ล	ตลอดจนบริบทของครวเรือนซึ่งมี 
ขีดคว มส ม รถในก รเข้ ถึงทรพย กรก รผลิตแล  
มีคว มพึ่งพิงผลผลิตข้ วต่อคว มเป็นอยู่ที่แตกต่ งกน	 
ซึ่งอ จกล่ วได้ว่ เกษตรกรในพื้นที่ศึกษ โดยส่วนใหญ่ 
มีขีดคว มส ม รถในก รเข้ ถึงทรพย กรก รผลิต 
ในร ดบต่ำ แล ต้องพึ่งพิงผลผลิตข้ วในสดส่วนสูง	ท้งนี้

ก รศึกษ นี้จ พิจ รณ คว มเสี่ยงจ กภ ว กดดนหรือ

จ กปัจจยคุกค มเหล่ นี้ในห้วงเวล หนึ่ง
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	 2.1	พลวตของร บบก รผลิตข้ วในพื้นที่ลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย

 เดิมทีน้นร บบก รผลิตข้ วในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

ตอนกล งเป็นก รปลูกข้ วแบบอ ศยน้ำ ฝน (rainfed) ปีล  
หนึ่งคร้งในช่วงฤดูฝน พนธุ์ข้ วที่ใช้เป็นพนธุ์ข้ วพื้นเมือง  
รวมถึงพนธุ์ข้ วขึ้นน้ำ หรือ “ข้ วฟ งลอย” (floating rice) ที่ใช้

ปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำ  โดยส ม รถเจริญเติบโตได้ปกติแล ผลผลิต

ไมไ่ดร้บคว มเสยีห ยจ กภ ว น้ำ ทว่มหล ก (ในชว่งปร ม ณ

เดือนสิงห คมถึงตุล คมของทุกปี) ซึ่งเป็นปร กฏก รณ์ปกติ

ของพื้นที่นี้ ท้งนี้เนื่องจ กสภ พพื้นที่เป็นที่ร บลุ่ม มีแม่น้ำ

ใหญห่ล ยส ยทีร่วมน้ำ จ กท งตอนเหนอืของพืน้ที ่เกษตรกร

อ ศยผลผลิตข้ วส่วนหนึ่งเพื่อใช้บริโภคในครวเรือน แล ข ย

ผลผลิตส่วนที่เหลือม กกว่ คว มต้องก ร ก รเปลี่ยนแปลง

คร้งใหญ่ของร บบก รผลิตข้ วเกิดขึ้นในช่วงปฏิวติเขียว 

(green revolution) เมื่อปร ม ณช่วงต้นทศวรรษหลง 
ปี พ.ศ.2500 โดยมีก รคิดค้นปุ๋ยสงเคร ห์ (synthetic fertilizer) 

แล พนธุ์ข้ วใหม่ที่ตอบสนองได้ดีต่อปุ๋ยชนิดนี้ ซึ่งมีอ ยุ 
ส้นลงแล ไม่ไวต่อก รเปลี่ยนแปลงของช่วงแสงกล งวน  
(non-photosensitive varieties) ปร กอบกบมกี รพฒน ร บบ

ชลปร ท นในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  ส ม รถควบคุมปริม ณน้ำ

ผ่ นร บบชลปร ท นได้ช่วยให้เกษตรกรส ม รถเพ ปลูกข้ ว

ในช่วงนอกฤดูฝน หรือทำ น ปีล ปร ม ณสองคร้งได้ ต่อม ไม่น น

ก็เริ่มมีก รใช้เครื่องจกรกลเข้ ม ทดแทนก รใช้แรงง นสตว์

แล คนในไร่น  ก รเปลี่ยนแปลงเหล่ นี้ทำ ให้ก รทำ น มี 
คว มส ดวกม กขึ้น แม้จ มีพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เข้ ม  

ในพื้นที่ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยงคงยึดก รเพ ปลูกข้ ว 
เป็นหลก ยกเว้นในพื้นที่ที่สภ พไม่เหม สม เช่น เป็นที่ดอน 

หรือเป็นที่ไม่มีร บบชลปร ท น (พื้นที่เกษตรอ ศยน้ำ ฝน)  
ในปัจจุบนเกษตรกรส ม รถทำ น ได้ 5 คร้งในสองปีในหล ยพ้ืนท่ี

ในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้ แม้ว่ จ มีจำ นวนแรงง นในครวเรือน 
ลดลงก็ต ม โดยแรงง นบ งส่วนไปทำ ง นในพื้นที่อื่น 
หรือต่ งปร เทศ นอกจ กน้นเย วชนมีโอก สเข้ ถึงร บบ 
แล บริก รท งก รศึกษ ได้ท่วถึงแล ม กขึ้น เกิดคว มรู้ 
คว มชำ น ญที่นอกเหนือจ กก รเกษตร ทำ ให้มีโอก สแล

ท งเลือกในก รปร กอบอ ชีพนอกภ คเกษตรกรรมม กขึ้น 

แล ก รขย ยตวท งเศรษฐกิจของปร เทศทำ ให้เกิดก รดึง

แรงง นภ คเกษตรไปสู่ภ คส่วนก รผลิตอื่น ในขณ เดียวกน

แรงง นภ คก รเกษตรที่มีอยู่เดิมก็เข้ สู่สงคมผู้สูงวยทำ ให้

เจ้ ของทีด่นิจำ นวนหนึง่ปลอ่ยทีด่นิของตนใหเ้กษตรกรร ยอืน่

เช่ ม กขึ้น ในปัจจุบนนี้จำ นวนแรงง นภ คเกษตรลดลง 
ในขณ ท่ีอ ยุแรงง นภ คก รเกษตรมีค่ เฉล่ียสูงข้ึน อย่ งไรก็ดี

ด้วยเทคโนโลยีจกรกลท งเกษตรแล ก รสื่อส รที่แพร่หล ย

ซึ่งเข้ ถึงได้กว้ งขว ง ทำ ให้เกษตรกรยงคงยึดอ ชีพทำ น ไว้ 

แม้ในบ งคร้งจ เผชิญกบภ ว น้ำ ท่วม ภ ว น้ำ ไม่เพียงพอ 
ในช่วงฤดูทำ น ปรง ปัญห โรคแล แมลงศตรูพืช ตลอดจน

ร ค ผลผลิตที่ผนผวนก็ต ม เนื่องจ กได้รบก รสนบสนุน 
ช่วยเหลือเชิงนโยบ ยจ กรฐบ ลม โดยตลอด ไม่ว่ จ เป็น

นโยบ ยปร กนร ค ข้ ว จำ นำ ข้ ว ก รจำ นำ ยุ้งฉ ง แล  
ก รชดเชยผลผลิตเสียห ยในรูปแบบต่ ง ๆ เป็นต้น

รูปที่ 2.1 ก รปรบเปลี่ยน 

(transforming) ของร บบ

ก รผลิตข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย   

(ที่ม : ผู้วิจย)

รูปที่ 2.2 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปี

ในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย แล ผลผลิต

(ที่ม : ข้อมูลจ กสำ นกง นเศรษฐกิจ

ก รเกษตร)

 ก รปรบเปลี่ยนร บบเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

ดงที่แสดงในรูปที่  2.1 น้นอ จกล่ วโดยสรุปได้ว่ เป็น 
ก รปรบเปลีย่นทีเ่กดิขึน้เนือ่งม จ กแรงขบท งด้ นเศรษฐกจิ

สงคมเป็นหลก ซ่ึงได้แก่ ก รพฒน ร บบชลปร ท นขน ดใหญ่

แล นโยบ ยของภ ครฐ ตลอดจนเงื่อนไขด้ นตล ดที่มี 
ก รส่งข้ วออกจำ หน่ ยยงต่ งปร เทศในปริม ณท่ีสูงส่งผลให้

พืน้ทีลุ่ม่เจ้ พร ย ซึง่มรี บบชลปร ท นทีด่ ีมสีภ พพืน้ทีแ่ล

ดนิทีเ่หม สม มกี รปลกูข้ วเปน็หลกตง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุน 

แต่ฤดูก รเพ ปลูก แล วิธีก รจดก ร ได้ปรบเปลี่ยนไปต ม

เทคโนโลยีเกษตร (พนธุ์ ปุ๋ย ส รเคมีเกษตร จกรกลเกษตร) 

ร บบก รลงทุน ก รตล ดข้ ว แล รูปแบบก รดำ รงชีพที่ 
ปรบเปลี่ยนไป ในขณ ที่โครงสร้ งปร ช กร แล ก รเติบโต

ของภ คส่วนอื่น ที่มีส่วนกำ หนดโครงสร้ งแรงง นใน 
ภ คก รเกษตรแล ภ คส่วนอื่น ตลอดจนวิถีก รบริโภคของ

สงคมไทยก็เกิดก รเปลี่ยนแปลงควบคู่กนไปด้วย

 ก รเปลีย่นแปลงสำ คญของร บบก รผลติข้ วทีเ่กดิขึน้

ภ ยใต้แรงขบเหล่ นี้คือ เกิดก รปรบเปลี่ยนจำ นวนรอบแล

ฤดูก ลของก รปลูกข้ วในรอบปี โดยจ กเดิมเกษตรกรปลูก

ข้ วปีล  1 คร้ง ซึ่งในแต่ล สภ พพื้นที่อ จมีช่วงฤดูเพ ปลูก

ท่ีแตกต่ งกน ข้ึนกบสภ พพ้ืนท่ี ปริม ณน้ำ ฝน แล ปริม ณน้ำ

ที่เข้ ม ในพื้นที่ แต่โดยท่วไปฤดูก ลเพ ปลูกข้ วเกษตรกร

จ ปลูกข้ วอยู่ในช่วงเดือนพฤษภ คม-ธนว คมหรือมกร คม

ของปีถดไป ซึ่งเป็นพนธุ์ข้ วไวแสง (photosensitive variety) 

ต่อม เม่ือมีก รพฒน ร บบชลปร ท นม กข้ึน แล มีพนธ์ุข้ ว

ที่อ ยุส้น (น้อยกว่  120 วน) แล ไม่ไวแสง ทำ ให้เกษตรกร

ส ม รถเพ ปลูกข้ วได้ม กกว่  1 คร้งในรอบปี หรือ 5 คร้ง

ต่อสองปีในบ งพื้นที่ แล อ จกล่ วได้ว่ เกษตรกรส ม รถ

เพ ปลูกข้ วได้ตลอดปีห กไม่มีข้อจำ กดเร่ืองน้ำ  แล คว มเส่ียง

ต่อภ ว น้ำ ท่วม โดยก รปรบเปลี่ยนพนธุ์ข้ วนี้ได้เป็น 
ก รเปล่ียนจ กข้ วไวแสง อ ยุย ว (เท่ กบหรือม กกว่  120 วน) 

แล ข้ วขึ้นน้ำ  (floating rice) ที่เหม สมกบภ ว น้ำ ท่วมขง

ร ดบสูงแล ท่วมเป็นเวล น น  ซึ่งเป็นพนธุ์ข้ วพื้นถิ่นแล

หรือพนธุ์ข้ วพื้นนุ่ม (ข้ วที่มีปริม ณแป้งอ มิโลสน้อยกว่  

20%) ที่เหม สำ หรบก รบริโภค ไปเป็นพนธุ์ข้ วอ ยุส้น  
ข้ วพื้นแข็ง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตเพื่อใช้บริโภค  
แต่เป็นก รผลิตเพื่อข ยเกือบท้งหมด ซึ่งพนธุ์ข้ วดงกล่ วนี้

เหม แก่ก รนำ ไปจำ หน่ ยในตล ดต่ งปร เทศ หรือเป็น

วตถุดิบสำ หรบภ คก รผลิตอื่น แรงขบที่สำ คญของ 
ก รเปลี่ยนแปลงนี้คือสภ ว ตล ดข้ วท้งในปร เทศแล  
ต่ งปร เทศ

 ก รเปลี่ยนแปลงที่สำ คญอีกด้ นหนึ่งคือ ก รทำ น  
ในพื้นที่เช่ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจ กก รที่เกษตรกรส่วนหนึ่งเข้ สู่ช่วง

สูงอ ยุ ปร กอบกบก รที่มีก รโยกย้ ยแรงง นปร ช กร 
รุ่นใหม่ออกนอกภ คก รเกษตรส่งผลให้เจ้ ของท่ีทำ น น้อยลง 

รวมท้งมีก รปล่อยให้เช่ แล หรือเปลี่ยนมือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เพิ่มขึ้น ทำ ให้ในปัจจุบนนี้เกษตรกรมีพื้นที่ทำ น เป็นของ

ตนเองปร ม ณ 10-20% ทีเ่หลอืเปน็ทีต่อ้งเช่ เพิม่จ กเจ้ ของ

ท่ีดินท่ีส่วนใหญ่ไม่ได้มีอ ชีพทำ น  ท้งน้ีโดยปกติแล้วก รเช่ ท่ี

จ เป็นก รเช่ ต่อเน่ือง คิดค่ เช่ เป็นร ยฤดูปลูก หรือเป็นร ยปี 

ซึ่งห กข ดก รเช่ เพียงฤดูเดียว หรือปีเดียว ที่ดินจ หลุดมือ

แล ถกูนำ ไปใหค้นอืน่เช่  เปน็ก รเสยีโอก สแล เปน็ก รย ก

ในก รไปห ที่ดินเช่ ใหม่ ดงน้นก รทำ น ในที่น เช่ จึงเป็น

เหตุผลหนึ่งที่ทำ ให้เกษตรกรต้องทำ น อย่ งต่อเนื่องเพื่อ 
รกษ ที่ที่เช่ ไว้ แล ใช้ปร โยชน์พื้นที่น ที่เช่ ให้คุ้มค่ ที่สุด 
แม้จ เผชิญกบคว มเสี่ยงจ กภ ว กดดนต่ ง ๆ (ข้อมูลจ ก 
ก รสมภ ษณ์เกษตรกร แล ผู้รู้ในพื้นที่ศึกษ ) 

 ก รเปล่ียนแปลงเหล่ น้ีก่อให้เกิดก รทำ น อย่ งเข้มข้น

ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  ซึ่งจ เห็นได้จ กรูปที่ 2.2 แล  2.3 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่น แล ผลผลิตในช่วง 30 ปีที่ผ่ นม  

พ้ืนท่ีเพ ปลูกข้ วไม่ได้เพ่ิมม กข้ึน ห กแต่โดยเฉพ อย่ งย่ิง

มีก รเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทำ น ปรงเพิ่มม กขึ้นเกือบส มเท่   
ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ มกี รทำ น อย่ งเขม้ขน้ม กขึน้นี ้สง่ผลทำ ให้

ร บบเกษตรเปดิรบกบภ ว กดดนจ กปจัจยด้ นสภ พอ ก ศ

ที่จ ก่อให้เกิดคว มเสี่ยงต่อก รผลิตข้ วม กขึ้น
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รูปที่ 2.3 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรง

ในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย แล ผลผลิต

(ที่ม : ข้อมูลจ กสำ นกง นเศรษฐกิจ

ก รเกษตร)

รูปที่ 2.4 พื้นที่ปลูกข้ วที่โอก สปร สบภ ว น้ำ ท่วม 

(ที่ม : ข้อมูลจ กกรมทรพย กรน้ำ  จดทำ แผนที่โดย 

ผู้วิจย)

 ก รปรบเปลี่ยนแล ก รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน 
ร บบเกษตรนี้ เป็นเงื่อนไขสำ คญในก รกำ หนดลกษณ แล

รูปแบบของคว มเสี่ยง (risk profile) ของก รผลิตข้ วใน 
ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย จ กภ ว กดดนของสภ พอ ก ศ ซึ่งใน

ปัจจุบนน้ีก รเพ ปลูกข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย มีก รใช้พนธ์ุข้ ว

แล รูปแบบก รเขตกรรมหล กหล ย แล มีก รปลูกพืชอ่ืน 
ร่วมด้วย ขึ้นอยู่กบก รเข้ ถึงร บบน้ำ ชลปร ท น ตลอดจน

คว มเหม สมในเชิงพื้นที่ เชิงเศรษฐกิจ แล คว มต้องก ร

ด้ นก รบริ โภค ทำ ให้ ร บบเกษตรที่มี ข้ ว เป็นหลก 
ในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย มีคว มแตกต่ ง ส ม รถแยกออกเป็น 
ร บบนเิวศเกษตรยอ่ย ๆ  ไดห้ล ยรปูแบบ อนมคีว มสมพนธ์

กบปัจจยเสี่ยงด้ นสภ พอ ก ศที่ ไม่ เหม สม แล  
ก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คตแตกต่ งกนไป ดงน้น 

ก รว งแผนก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

ของร บบปลูกข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย จึงควรพิจ รณ  
ต มบริบทแล เงื่อนไขของแต่ล ร บบนิเวศเกษตรเหล่ นี้  

นอกจ กน้นรูปแบบของกิจกรรมก รเพ ปลูกพืชแล  
เลี้ยงสตว์ในร ดบครวเรือนเกษตรกรก็มีคว มแตกต่ งกนไป

เช่นกน ทำ ให้ก รดำ รงชีพของเกษตรกรมีร ดบของก รพึ่งพิง

ก รผลิต-ผลผลิตข้ วแตกต่ งกนไป ดงน้นก รปรบตว 
ในร ดบครวเรือนเกษตรกรจึงควรพิจ รณ โครงสร้ งวิถีชีวิต 
ที่มีรูปแบบก รจดก รฟ ร์มที่เป็นตวกำ หนดร ดบก รพึ่งพิง

ก รผลิต-ผลผลิตข้ วร่วมด้วย

	 2.2	ปร เดน็ทีค่วรพจิ รณ ในก รว งแผนก รปรบ

ตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศของร บบเกษตร

ก รปลูกข้ ว

 ร บบก รปลกูข้ วในลุม่น้ำ เจ้ พร ย มคีว มเชือ่มโยง

กบสภ พภูมิอ ก ศ ซึ่งอ จกล่ วโดยย่อได้ดงนี้

 • ปริม ณน้ำ ในแหล่งน้ำ ธรรมช ติแล ในแหล่งกกเก็บน้ำ

ที่มนุษย์สร้ งขึ้นมีคว มเชื่อมโยงโดยตรงกบปริม ณฝน  
โดยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  ข้ วท่ีปลูกในฤดูฝนมีคว มต้องก ร

น้ำ โดยเฉลี่ยปร ม ณ 700 ลบ.ม. ต่อไร่ ต่อรอบก รเพ ปลูก 

ส่วนข้ วที่ปลูกนอกฤดูฝนน้นมีคว มต้องก รน้ำ โดยเฉลี่ย

ปร ม ณ 1,950 ลบ.ม. ต่อไร่ ต่อรอบก รเพ ปลูก ขึ้นกบ

สภ พดิน สภ พอ ก ศ ช่วงฤดูก รเพ ปลูก ตลอดจน 
ก รเกษตรกรรมหรือเขตเกษตรกรรม

 • ปรมิ ณแสงมคีว มจำ เปน็ตอ่กร บวนก รสงเคร ห์

แสงแล ก รเจริญเติบโตของพืช แล ช่วงเวล ของกล งวนยง

เป็นตวกำ หนดพฒน ก รท งก รสืบพนธุ์ของข้ วไวแสง  
คว มแปรปรวนของฤดูก ลอ จส่งผลให้ต้องปรบเลื่อน 
ฤดูก รเพ ปลูกแล อ จส่งผลให้ก รเจริญเติบโตของข้ ว 
ไปจนถงึร ย ออกรวงไมส่มพนธก์บชว่งคว มย วของกล งวน

 • อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อก รเจริญเติบโตแล ก รให้

ผลผลิตของข้ ว อุณหภูมิที่เหม สมจ อยู่ในช่วงร หว่ ง 

25°C-33°C ท้งนี้อุณหภูมิที่ต่ำ เกินไปหรือสูงเกินไป (ต่ำ กว่  

15°C แล สูงกว่  35°C) จ มีผลต่อก รงอกของเมล็ด ก รยืด

ของใบ ก รแตกกอ โดยเฉพ อย่ งยิ่งในช่วงของก รสร้ ง

ดอกอ่อน แล ก รผสมเกสร เป็นต้น

 • คว มแปรปรวนของสภ พภูมิอ ก ศท้งฝนแล

อุณหภูมิ จ ส่งผลต่อปริม ณน้ำ ที่จ มีใช้เพื่อก รชลปร ท น 

ซึ่งหม ยคว มถึง คว มจำ เป็นที่จ ต้องมีก รบริห รจดก ร

เพ ปลูกพืชในช่วงฤดูก ลถดไปด้วย

 • ในปีท่ีสภ ว อ ก ศแปรปรวน มีฝนตกม กในช่วง 
ฤดูฝน ทำ ให้มีน้ำ ปริม ณม ก ท่วมพื้นที่น  ทำ ให้ผลผลิตข้ ว 
เสียห ยแล ร ยได้ของเกษตรกรก็จ ลดลงต มไปด้วย  
เช่นเดียวกน ห กในช่วงฤดูฝนปีใดมีปริม ณฝนน้อย ก็จ  
ส่งผลต่อปริม ณน้ำ ที่จ มีให้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยจ เกิดกรณี

น้ำ ไม่เพียงพอสำ หรบก รทำ น ปรง (น ชลปร ท น) หรือ 
เกิดสภ ว ข ดแคลนน้ำ ของข้ ว ทำ ให้ผลผลิตข้ วลดลงหรือ

เกิดคว มเสียห ย

 เมื่อพิจ รณ ถึงคว มเชื่อมโยงของร บบเกษตร 
ก รปลูกข้ วแล สภ พอ ก ศแล้ว ก รทำ คว มเข้ ใจถึง 
ภ ว กดดนอนเน่ืองม จ กสภ พอ ก ศท่ีส่งผลต่อก รปลูกข้ ว

ในพื้นที่ศึกษ อ จเน้นไปที่ 3 ปร เด็น คือ ภ ว น้ำ ท่วม  

ภ ว ข ดแคลนน้ำ  แล ภ ว อุณหภูมิสูง โดยมีร ยล เอียด 
โดยสงเขปดงต่อไปนี้

 • ภ ว น้ำ ทว่ม ทีป่ลกูข้ วในลุม่น้ำ เจ้ พร ย ตอนกล ง

นี้มีโอก สปร สบภ ว น้ำ ท่วมแตกต่ งกนไปต มลกษณ  
ของพื้นที่ ท้งนี้จ เห็นได้จ กผลก รวิเคร ห์สภ พน้ำ ท่วม 
ที่พื้นที่ศึกษ เคยปร สบม  โดยใช้ก รวิเคร ห์เชิงพื้นที่ 
จ กก รใช้ข้อมูลพื้นที่น้ำ ท่วมซ้ำ ซ ก ปี 2549-60  ซ้อนทบ 
กบพื้นที่ปลูกข้ ว ซึ่งผลของก รวิเคร ห์อ จกำ หนดพื้นที่

เพ ปลูกข้ วที่มีโอก สปร สบภ ว น้ำ ท่วมได้เป็น 3 ร ดบ 

คือน้อย ป นกล ง แล สูง ดงที่แสดงในรูปที่ 2.4 ซึ่งอ จ 
กล่ วโดยผลจ กก รวิเคร ห์สรุปได้ว่  พื้นที่น ข้ วในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย ตอนกล งนีท้ีม่โีอก สปร สบภ ว น้ำ ทว่มร ดบสงู

มีอยู่ปร ม ณ 372,990 ไร่ ร ดบป นกล งมีอยู่ปร ม ณ  
1.2 ล้ นไร่ ร ดบต่ำ มีอยู่ปร ม ณ 3.2 ล้ นไร่ แล ที่ไม่เคย

เปิดรบกบภ ว น้ำ ท่วมมีอยู่ปร ม ณ 1.1 ล้ นไร่

3 หม ยเหตุ ร ย เวล  5 ปีอ จจ เป็นห้วงเวล ที่ส้นเกินไปในก รทำ คว มเข้ ใจถึงภ ว กดดนอนเนื่องจ กสภ พอ ก ศที่มีต่อพื้นที่ปลูกข้ วในบริบท

ของภูมิอ ก ศ แต่เนื่องจ กคณ ศึกษ ส ม รถเข้ ถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ของพื้นที่ภยแล้งได้เพียง 5 ปี จึงได้ทำ ก รวิเคร ห์บนข้อจำ กดของข้อมูลเพียงเพื่อ

ให้เกิดคว มเข้ ใจถึงพื้นที่ที่เปิดรบกบภ ว กดดนด้ นภยแล้งโดยสงเขป

 • ภ ว ภยแล้ง/ก รข ดแคลนน้ำ  พื้นที่ปลูกข้ วใน 
ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้มี โอก สปร สบภ ว ภยแล้งแล  
ก รข ดแคลนน้ำ แตกต่ งกนไปต มลกษณ ของพื้นที่ ท้งนี้ 
จ เห็นได้จ กผลก รวิเคร ห์ภยแล้งท่ีพ้ืนท่ีศึกษ เคยปร สบม  

โดยใช้ก รวิเคร ห์เชิงพื้นที่จ กก รใช้ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้ ว 
ซ้อนทบกบพ้ืนท่ีเส่ียงแล้งซ้ำ ซ กในร ย  5 ปี 3  (กรมทรพย กรน้ำ ) 

ซึ่งผลของก รวิเคร ห์อ จกำ หนดพื้นที่ที่มีโอก สปร สบ

ภ ว ภยแลง้ไดเ้ปน็ 3 ร ดบดงทีแ่สดงในรปูที ่2.5 ซึง่อ จกล่ ว

โดยสรุปได้ว่  พ้ืนท่ีน ข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ท่ีมีโอก สปร สบ

ภยแล้งร ดบสูงมีอยู่ปร ม ณ 162,000 ไร่ ร ดบป นกล ง 
มีอยู่ปร ม ณ 617,000 ไร่ ร ดบต่ำ มีอยู่ปร ม ณ 1.4 ล้ นไร่ 

แล พื้นที่ที่ไม่เคยเปิดรบกบภยแล้งมีอยู่ปร ม ณ 3.7 ล้ นไร่
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รูปที่ 2.5 พื้นที่ที่มีโอก สปร สบภ ว ภยแล้งในรอบ 

5 ปี (2556-2560)

(ที่ม : ข้อมูลจ กกรมทรพย กรน้ำ  จดทำ แผนที่โดย 

ผู้วิจย)

รูปที่ 2.8 แผนที่แสดงพื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรงใน

ช่วงเวล ที่มีโอก สปร สบภ ว อุณหภูมิสูง พ.ศ. 2557 ถึง 2560

(ที่ม : ข้อมูลจ กสำ นกง นพฒน เทคโนโลยีอวก ศแล

ภูมิส รสนเทศ (องค์ก รมห ชน) จดทำ แผนท่ีโดย ผู้วิจย)

รูปที่ 2.6 ก รเปรียบเทียบ

พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรง

ต มแผนก รเพ ปลูกแล

ก รปลูกจริง ปี พ.ศ. 

2544/45 ถึง 2560/61

(ที่ม : ข้อมูลจ ก

กรมชลปร ท น แล  

สำ นกง นเศรษฐกิจ

ก รเกษตร)

 ในอีกแง่มุมหนึ่ ง ก รพิจ รณ ภ ว กดดนด้ น 
ก รข ดแคลนน้ำ ที่มีต่อก รปลูกข้ ว โดยเฉพ ในพื้นที่ 
เขตชลปร ท น อ จพิจ รณ จ กพื้นที่ที่กรมชลปร ท น

กำ หนดใหป้ลกูข้ วน ปรงได ้ซึง่เปน็ก รกำ หนดขึน้จ กปรมิ ณ

น้ำ ตน้ทนุของร บบชลปร ท นในแตล่ ป ีโดยเปรยีบเทยีบกบ

พื้นที่ปลูกข้ วน ปรงที่มีก รปลูกจริงในปีน้น ๆ ซึ่งมกจ มี 
ก รปลูกเกินกว่ แผนก รปลูกของกรมชลปร ท นเสมอ (รูปท่ี 2.6) 

ท้งนี้อ จพิจ รณ ได้ว่  พื้นที่ที่มีก รปลูกข้ วน ปรงเกินกว่

แผนของกรมชลปร ท นน้นคือพ้ืนท่ีท่ีมีโอก สข ดแคลนน้ำ สูง 

ซึ่งเมื่อพิจ รณ ค่ เฉลี่ยของพื้นที่ เพ ปลูกข้ วน ปรง 
ต มแผนก รเพ ปลูกของกรมชลปร ท นเปรียบเทียบกบ

พื้นที่ เพ ปลูกจริงต มข้อมูลของสำ นกง นเศรษฐกิจ

ก รเกษตรแลว้ อ จกล่ วไดว้่ พืน้ทีน่ ปรงในลุม่น้ำ เจ้ พร ย

ท่ีมีโอก สปร สบภ ว ข ดแคลนน้ำ น้นสูงถึงปร ม ณ 1 ล้ นไร่ 

(หม ยเหตุ: ภ ว ข ดแคลนน้ำ นี้เป็นภ ว ข ดแคลนน้ำ  
จ กก รที่น้ำ ในร บบชลปร ท นไม่เพียงพอ ซึ่งอ จจ รวม

หรือไม่รวมอยู่กบภ ว ภยแล้งขึ้นอยู่กบเกณฑ์ก รปร ก ศ 
เขตภยพิบติของท งร ชก ร)
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เปรียบเทียบแผนการเพาะปลูกนาปรังโดยกรมชลประทาน และพื:นที;ปลูกจรงิ
ปี 44/45 - 60/61

พื:นที;เป้าหมาย (ชลประทาน) พื:นที;เพาะปลูก(สศก.)

ปลูกจรงิ 2,838,313 ไร่

เป้าหมาย 1,927,233 ไร่

 • ภ ว อุณหภูมิสูง พื้นที่ปลูกข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ตอนกล งนี้มีโอก สปร สบภ ว อุณหภูมิสูง โดยเฉพ ก รปลูก

ข้ วน ปรงในช่วงฤดูร้อน ท้งนี้จ เห็นได้จ กผลก รวิเคร ห์พื้นที่ศึกษ  โดยใช้ก รวิเคร ห์เชิงพื้นที่จ กข้อมูลพื้นที่ปลูกข้ วที่

มีอ ยุร หว่ ง 60-90 วน ซ้อนทบกบพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินอุณหภูมิวิกฤติ (35°C) ในร ย  4 ปี  ดงที่แสดงในรูปที่ 2.7 แล  

2.8 ซึ่งผลของก รวิเคร ห์อ จกำ หนดชี้ให้เห็นว่ พื้นที่ปลูกข้ วที่มีโอก สปร สบภ ว อุณหภูมิสูงน้นมีสูงม กถึง 2.6 ล้ นไร่ 

แต่อย่ งไรก็ดี ไม่มีข้อมูลที่ชดเจนที่แสดงถึงผลของภ ว อุณหภูมิสูงต่อผลผลิตข้ วในพื้นที่ศึกษ

รูปที่ 2.7 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรงแล ช่วงเวล ที่มีโอก สปร สบภ ว อุณหภูมิสูง พ.ศ. 2557 ถึง 2560

ที่ม : 1.ข้อมูลพื้นที่เพ ปลูกข้ วที่มีอ ยุร หว่ ง 60-90 วน ร ยสองอ ทิตย์ (พ.ศ.2557-2560) จ กสำ นกง นพฒน เทคโนโลยีอวก ศแล ภูมิส รสนเทศ 

(องค์ก รมห ชน) / 2. ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยร ยสองสปด ห์ (พ.ศ.2533-2560) จ ก กรมอุตุนิยมวิทย
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เปรียบเทียบแผนการเพาะปลูกนาปรังโดยกรมชลประทาน และพื:นที;ปลูกจรงิ
ปี 44/45 - 60/61

พื:นที;เป้าหมาย (ชลประทาน) พื:นที;เพาะปลูก(สศก.)

ปลูกจรงิ 2,838,313 ไร่

เป้าหมาย 1,927,233 ไร่
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 ก รปลกูข้ วในลุม่น้ำ เจ้ พร ย ภ ยใตภ้ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศนีท้ำ ใหผ้ลติภ พแล เสถยีรภ พของก รผลติข้ วมี

คว มแปรปรวน ซึ่งส ท้อนให้เห็นได้จ กก รที่พื้นที่เพ ปลูกในแต่ล ปีน้นไม่คงที่แล มีผลผลิตที่ผนผวนต มพื้นที่เพ ปลูก

ซึง่ขึน้กบทรพย กรน้ำ ทีม่จีำ กดในปนีน้ ๆ  แล จ กคว มเสยีห ยทีเ่กดิขึน้จ กสภ พอ ก ศซึง่อ จพจิ รณ ไดจ้ กผลผลติเฉลีย่

ต่อไร่ที่ตกต่ำ ลงในบ งปี ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงก รที่ไม่ส ม รถเก็บเกี่ยวได้อย่ งเต็มเม็ดเต็มหน่วยจ กพื้นที่เพ ปลูกในปีน้น ๆ  
ดงที่แสดงในภ พที่ 2.9 แล  2.10

จงหวดนครสวรรค์

จงหวดพร นครศรีอยุธย

จงหวดชยน ท

รูปที่ 2.9 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปีแล ผลิตภ พของก รปลูกข้ วร ยจงหวดในช่วงเวล  30 ปี (พ.ศ. 2531 ถึง 2560)

(ที่ม : ข้อมูลจ กสำ นกง นเศรษฐกิจก รเกษตร) (ต่อ)

รูปที่ 2.9 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปีแล ผลิตภ พของก รปลูกข้ วร ยจงหวดในช่วงเวล  30 ปี (พ.ศ. 2531 ถึง 2560)

(ที่ม : ข้อมูลจ กสำ นกง นเศรษฐกิจก รเกษตร)
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จงหวดสิงห์บุรี

จงหวดปทุมธ นี

จงหวดอ่ งทอง

รูปที่ 2.9 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปีแล ผลิตภ พของก รปลูกข้ วร ยจงหวดในช่วงเวล  30 ปี (พ.ศ. 2531 ถึง 2560)

(ที่ม : ข้อมูลจ กสำ นกง นเศรษฐกิจก รเกษตร) (ต่อ)

รูปที่ 2.9 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปีแล ผลิตภ พของก รปลูกข้ วร ยจงหวดในช่วงเวล  30 ปี (พ.ศ. 2531 ถึง 2560)

(ที่ม : ข้อมูลจ กสำ นกง นเศรษฐกิจก รเกษตร) (ต่อ)
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จงหวดนครสวรรค์

จงหวดพร นครศรีอยุธย

จงหวดชยน ท

รูปที่ 2.10 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรงแล ผลิตภ พของก รปลูกข้ วร ยจงหวดในช่วงเวล  30 ปี (พ.ศ. 2531 ถึง 2560)

(ที่ม : ข้อมูลจ กสำ นกง นเศรษฐกิจก รเกษตร) (ต่อ)

รูปที่ 2.10 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรงแล ผลิตภ พของก รปลูกข้ วร ยจงหวดในช่วงเวล  30 ปี (พ.ศ. 2531 ถึง 2560)

(ที่ม : ข้อมูลจ กสำ นกง นเศรษฐกิจก รเกษตร)
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จงหวดสิงห์บุรี

จงหวดปทุมธ นี

จงหวดอ่ งทอง

รูปที่ 2.10 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรงแล ผลิตภ พของก รปลูกข้ วร ยจงหวดในช่วงเวล  30 ปี (พ.ศ. 2531 ถึง 2560)

(ที่ม : ข้อมูลจ กสำ นกง นเศรษฐกิจก รเกษตร) (ต่อ)

รูปที่ 2.10 พื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรงแล ผลิตภ พของก รปลูกข้ วร ยจงหวดในช่วงเวล  30 ปี (พ.ศ. 2531 ถึง 2560)

(ที่ม : ข้อมูลจ กสำ นกง นเศรษฐกิจก รเกษตร) (ต่อ)
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 2.3	 ก รจำ แนกเขตนิเวศเกษตรข้ วในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย

 เมือ่พจิ รณ ร ยล เอยีดของพืน้ทีแ่ลว้จ พบว่ ร บบ

เกษตรท่ีปลูกข้ วเป็นพืชหลกในเขตลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ตอนกล งน้ี

ไม่ได้เป็นร บบที่เหมือนกนในทุกพื้นที่ (homogeneous  
heterogeneous system) โดยแบ่งออกเป็นเขตนิเวศเกษตรต่ ง ๆ  

ซึ่งอ จพิจ รณ ต มลกษณ ก ยภ พดงต่อไปนี้

 • ลกษณ ภูมิปร เทศซึ่งมีร ดบคว มสูงแตกต่ งกน 
แมจ้ ไมม่ กนกกต็ ม แตก่ม็ผีลตอ่ก รเปดิรบภ ว กดดนหรอื

ปัจจยท่ีก่อให้เกิดคว มเส่ียง คือ น้ำ ท่วม แล ภ ว ข ดแคลนน้ำ  

ที่แตกต่ งกน

 • ภ ว กดดนจ กน้ำ ท่วม ซึ่งในบริบทของพื้นที่แล้ว 

นอกจ กปริม ณน้ำ ฝนในพื้นที่ที่อ จก่อให้เกิดน้ำ ท่วม พื้นที่

ศึกษ ยงได้รบมวลน้ำ นอกพื้นที่ท งตอนเหนือที่ไหลผ่ นม  

โดยแต่ล เขตนิเวศเกษตรมีช่วงเวล ของน้ำ หล กท่วมที่ 
แตกต่ งกน ลดหล่นจ กตอนเหนือลงสู่ตอนใต้ (น้ำ ม ถึง

นครสวรรค์ ผ่ นชยน ท สิงห์บุรี อ่ งทอง อยุธย  ปทุมธ นี)

 • ภ ว กดดนด้ นก รข ดแคลนน้ำ  โดยเฉพ ในเขต

ชลปร ท นน้น นอกจ กปริม ณน้ำ ต้นทุนที่ส ม รถจดสรร 
ให้แก่พื้นที่เพ ปลูกในแต่ล ปีแล้ว ยงขึ้นกบก รบริห ร 
จดก รน้ำ ของแต่ล โครงก รชลปร ท นร่วมกบก รบริห ร

จดก รน้ำ ของแต่ล กลุ่มผู้ใช้น้ำ  ตลอดจนคว มส ม รถ 
ในก รเข้ ถึงน้ำ จ กร บบชลปร ท นที่แตกต่ งกนอีกด้วย

 ก รจำ แนกร บบนิเวศเกษตรที่มีข้ วเป็นพืชหลก 
ในพื้นที่ศึกษ นี้ เป็นผลจ กก รสมภ ษณ์เกษตรกร ผู้รู้   
ผู้เชี่ยวช ญ เพื่อให้เกิดคว มเข้ ใจในบริบทของพื้นที่ แล  
นำ ม ใชเ้ปน็หลกเกณฑใ์นทำ ก รวเิคร หแ์บง่เขตนเิวศเกษตร

ของข้ วในพื้นที่ศึกษ ให้สอดคล้องกน โดยใช้ก รวิเคร ห์ 
เชงิพืน้ทีต่ มทีแ่สดงในรปูที ่2.10 โดยใชช้ดุขอ้มลูเชงิพืน้ทีด่งนี้

 • พื้นที่น ข้ ว (ข้อมูลแผนที่ก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน  
ปี 2553-2555 กรมพฒน ที่ดิน)

 • พื้นที่ชลปร ท น (กรมชลปร ท น)

 • พื้นที่เสี่ยงปร สบกบภ ว น้ำ ท่วมซ้ำ ซ ก ในช่วง 
ปี 2548-2560 (กรมทรพย กรน้ำ )

รูปท่ี 2.11 ก รวิเคร ห์เชิงซ้อนทบเพ่ือจำ แนกเขตนิเวศเกษตรข้ วของพ้ืนท่ีศึกษ

 ผลของก รวิเคร ห์ได้จำ แนกพื้นที่นิเวศเกษตรข้ วออกเป็น 4 เขต ดงที่แสดงในรูปที่ 2.12 แล  2.13 เพื่อใช้เป็น 
หน่วยวิเคร ห์คว มเสี่ยงต่อไปดงนี้ 

 1. เขตน ชลปร ท นท่ีลุ่มต่ำ  เป็นท่ีน ในเขตชลปร ท นที่เกิดน้ำ ท่วมขงบ่อยคร้ง ม กกว่  8 คร้ง (ในช่วงปี 2548-60)

 2. เขตน ชลปร ท นที่ลุ่ม เป็นที่น ในเขตชลปร ท นที่เกิดน้ำ ท่วม 4-8 คร้ง (ในช่วงปี 2548-60)

 3. เขตน ชลปร ท นที่ดอน เป็นที่น ในเขตชลปร ท นที่เกิดน้ำ ท่วมน้อยกว่  4 คร้ง (ในช่วงปี 2548-60)

 4. เขตน อ ศยน้ำ ฝน เป็นที่น นอกเขตชลปร ท น

รูปท่ี 2.12 เขตนิเวศเกษตรข้ ว ในพ้ืนท่ีศึกษ ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  (ท่ีม : ผู้วิจย)
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รูปที่ 2.13 เขตนิเวศเกษตรข้ ว ในพื้นที่ศึกษ ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  (ที่ม : ผู้วิจย)

เขตน ชลปร ท นที่ดอน	(2,159,759	ไร่) เขตน อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น	(2,709,114	ไร่)

 เขตนิเวศเกษตรเหล่ นี้มีรูปแบบก รเพ ปลูกข้ ว 
ที่แตกต่ งกนดงที่แสดงในรูปที่ 2.14 รูปแบบก รเพ ปลูก 
ทีแ่ตกต่ งกนนีเ้ปน็เงือ่นไขในก รกำ หนดบรบิทคว มเสีย่งของ

ก รปลูกข้ วในเขตนิเวศเกษตรน้น ๆ ซึ่งอ จกล่ วโดยสรุป 
ถึงก รปลูกข้ วในเขตนิเวศเกษตรเหล่ นี้โดยสงเขปได้ดงนี้

	 •	เขตน ชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ

 สภ พพื้นที่น โดยท่วไปในเขตนี้ เป็นที่ลุ่มต่ำ ม ก แล

มกจ ท งผ่ นของน้ำ หรือเป็นพื้นที่ทุ่งรบน้ำ ในช่วงน้ำ หล ก 

ปร ม ณเดือนสิงห คม-ตุล คมของทุกปี ซึ่งช่วงร ย เวล  
ดงกล่ วจ แปรผนไปต มปริม ณแล รูปแบบของน้ำ ฝน 
ในพื้นที่ รวมท้งมวลน้ำ ที่ส สมแล ไหลม จ กท งตอนเหนือ 

ดงน้นเกษตรกรจ พย ย มเร่งเพ ปลูกข้ วในช่วงเดือน

เมษ ยน-พฤษภ คม เพื่อให้ทนเก็บเกี่ยวก่อนถึงฤดูน้ำ หล ก 

ซึ่งก รกำ หนดวนปลูกขึ้นอยู่กบปัจจยแวดล้อมดงนี้  

 - น้ำ ชลปร ท นที่มีอยู่ในช่วงเวล น้น ในบ งคร้ง

เกษตรกรในบ งพืน้ทีต่อ้งรอน้ำ ชลปร ท นทีจ่ ม ถงึพืน้ทีข่อง

ตนเองจนถึงต้นเดือนพฤษภ คม ซึ่งเป็นช่วงวนปลูกที่วิกฤติ

ม ก เนื่องจ กอ จจ เก็บเกี่ยวได้ไม่ทนฤดูน้ำ หล ก

 - ก รรอเกบ็เกีย่วข้ วน ปรงฤดกู ลกอ่นหน้ นีซ้ึง่ปลกู

ล่ ช้  อนเนือ่งม จ กตอ้งรอใหน้้ำ ทีท่ว่มขงในพืน้ทีล่ดลงกอ่น 

บ งครง้ทำ ใหเ้กษตรกรเลือ่นก รปลกูข้ วน ปรงในรอบนีจ้นถงึ

ต้นเดือนมกร คม ซึ่งทำ ให้ก รเก็บเกี่ยวล่ ช้ จนถึงกล ง-

ปล ยเดือนเมษ ยน

 ดงนน้ในชว่งก รปลกูข้ วฤดฝูนของเขตนี ้ห กปลกูเรว็ 

(ช่วงเมษ ยน) ไปอ จจ เผชิญกบภ ว ข ดแคลนน้ำ  แต่ถ้ ห ก

ปลูกล่ ช้ ไปก็จ เสี่ยงต่อน้ำ ท่วมห กในปีดงกล่ วน้ำ หล ก 
ม เร็ว โดยปกติฤดูก รเพ ปลูกข้ วน ปีของท งก รกำ หนดไว้

ต้งแต่วนท่ี 1 พ.ค. เป็นต้นไป ดงน้นห กเกษตรกรเพ ปลูกข้ ว

ก่อนกำ หนดเวล ดงกล่ วจ ไม่ถือว่ เป็นข้ วน ปี ห กเกิด

คว มเสียห ยของผลผลิตจ ไม่ได้รบคว มช่วยเหลือจ ก

รฐบ ล แต่ภ ยหลงปี 2560 ท งรฐบ ลได้ปรบเลื่อนเป็นวนที่ 

1 เม.ย. เป็นต้นไป ซึ่งส ม รถช่วยรองรบคว มเสี่ยงของ 
คว มเสียห ยผลผลิตข้ วในช่วงดงกล่ วนี้

 หลงจ กเก็บเกี่ยวข้ วน ปีเสร็จในช่วงเดือนสิงห คม-

กล งเดือนกนย ยน เกษตรกรบ งร ยทำ ก รเพ ปลูกข้ ว

น ปรง (คร้งที่ 1) ต่อเนื่อง ซึ่งเสี่ยงต่อภ ว น้ำ ท่วม-น้ำ หล ก 

ดงน้นเพื่อลดคว มเสี่ยง เกษตรกรบ งร ยลดต้นทุนก รผลิต

โดยลดก รไถเตรียมดิน แต่เป็นก รย่ำ ตอฟ ง แล้วก็หว่ น

เมล็ดข้ วเลย หรือไม่ก็ปล่อยให้เมล็ดข้ วที่ตกอยู่ในที่น  
งอกขึ้นม เองโดยไม่ต้องหว่ น ก รใส่ปุ๋ยแล ก รดูแลรกษ  
ก็จ น้อยกว่ ในฤดูข้ วน ปี

ในเขตนี้มีพื้นที่ที่ท งก รกำ หนดให้เป็นพื้นที่รบน้ำ  (ทุ่งรบน้ำ ) 

จำ นวน 13 ทุ่ง ท งชลปร ท นมีก รบริห รจดก รน้ำ  โดย 
บ งพื้นที่มีก รทำ คนดินล้อมรอบ (บ งพื้นที่ก็ไม่มี) มีร บบ 
ก รสูบน้ำ เพื่อช่วยร บ ยน้ำ ออกในช่วงต้นฤดูน้ำ หล ก 

(สิงห คม) เพื่อให้เกษตรกรส ม รถเก็บเกี่ยวข้ วน ปีให้เสร็จ 

หลงจ กเกบ็เกีย่วเสรจ็กจ็ ปลอ่ยน้ำ เข้ ทุง่ เพือ่ช ลอน้ำ ไมใ่ห้

ไหลบ่ เข้ พื้นที่ชุมชน โดยเฉพ กรุงเทพ แล ปริมณฑล  
ในอตร ทีเ่กนิกว่ กำ หนด เพือ่ปอ้งกนไมใ่หน้้ำ ทว่มทีอ่ยูอ่ ศย

แล เขตเศรษฐกจิทีส่ำ คญ (เชน่พืน้ทีทุ่ง่รบน้ำ เชยีงร ก รอยตอ่

จงหวดนครสวรรค์ ชยน ท แล สิงห์บุรี มีก รติดต้งเคร่ืองสูบน้ำ

ที่ปร ตูร บ ยน้ำ บ งโฉมศรี เพื่อร บ ยน้ำ จ กทุ่งลงแม่น้ำ

เจ้ พร ย  ในฤดูน้ำ หล กจ ทำ ก รสูบร บ ยน้ำ ต่อเนื่อง  
24 ช่วโมง เพื่อให้ก รเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น จนถึงวนที่ 31 ส.ค.  
จึงทำ ก รหยุดเดินเคร่ือง) ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ำ ท่วมบ่อยคร้ง เกษตรกร

ก็จ รอจนกว่ น้ำ จ ลดช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. จึงทำ ก รเพ ปลูก

ข้ วน ปรงคร้งที่ 2 ซึ่งท งชลปร ท นจ ทำ ก รปล่อยน้ำ  
เพื่อสนบสนุนก รทำ น ปรงในเขตนี้ ในบ งพื้นที่เกษตรกร 
อ จต้องรอน้ำ ลดจนถึงต้นเดือนมกร คมจึงจ ส ม รถ 
ทำ ก รเพ ปลูกได้ ซึ่งก็จ ส่งผลให้ก รเพ ปลูกข้ วน ปี 
ในฤดูถดไปต้องล่ ช้ ออกไปดงกล่ วม ข้ งต้น

	 •	เขตน ชลปร ท นที่ลุ่ม

 ฤดูก รเพ ปลูกข้ วในพื้นที่ชลปร ท นที่ลุ่มน้น

คล้ ยคลึงกบเขตน ชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ  แต่มีกำ หนดช่วงเวล

เพ ปลูกที่ค่อนข้ งแน่นอนกว่  ซึ่งส ม รถเพ ปลูกข้ ว 
ได ้5 ครง้ในสองป ีอย่ งไรกด็ยีงมคีว มเสีย่งตอ่น้ำ ทว่มอยูบ่้ ง

ในช่วงฤดูน้ำ หล ก (สิงห คม-ตุล คม)

	 •	เขตน ชลปร ท นที่ดอน

 เขตนิเวศเกษตรนี้มีรูปแบบก รทำ น ใน 2 ลกษณ  คือ 

พืน้ทีท่ีค่อ่นข้ งลุม่แล ส ม รถเข้ ถงึน้ำ จ กร บบชลปร ท น

ได้ม ก เกษตรกรทำ ก รเพ ปลูกข้ วได้ตลอดท้งปี โดย 
แทบจ ไม่มีฤดูก รเพ ปลูกที่แน่นอน เนื่องจ กมีคว มเสี่ยง

น้ำ ท่วมน้อย แล พื้นที่ที่ค่อนข้ งดอน ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่นี้

ส ม รถทำ ก รปลกูข้ วไวแสงอ ยยุ ว ซึง่เปน็ข้ วทีไ่ดร้ ค ดี

ในช่วงฤดูฝน แต่ข้ วไวแสงนี้ใช้เวล ในก รเจริญเติบโต 
น นกว่ ข้ วไม่ไวแสง แล ต้องรอจนถึงย่ งเข้ ฤดูหน วที่มี

ชว่งเวล กล งวนสน้ลงจงึจ ส ม รถออกดอก สบืพนธุแ์ล ให้

ผลผลติได ้ซึง่เปน็ข้ วทีไ่ดร้ ค ดกีว่ ข้ วข วพืน้แขง็ทีเ่ปน็ข้ ว

ไม่ไวแสงแล ทำ ก รปลูกกนตลอดด้วย ดงน้นข้ วพนธุ์ไวแสง

ดงกล่ วนี้จึงไม่เหม กบพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำ ท่วม (เขตน

ชลปร ท นท่ีลุ่มแล ลุ่มต่ำ ) ท้งน้ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีค่อนข้ งดอนน้ี

อ จปลูกพืชอื่นหลงจ กก รทำ น ปีแล้ว

เขตน ชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ 	(225,415	ไร่) เขตน ชลปร ท นที่ลุ่ม	(846,598	ไร่)
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	 2.4	คว มหล กหล ยของรูปแบบก รดำ รงชีพของ

เกษตรกรในร บบเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

 เมื่อพิจ รณ ถึงร บบเกษตรแล้ว มีคว มจำ เป็นที่จ

ตอ้งทำ คว มเข้ ใจถงึบรบิทก รดำ รงชพีของเกษตรกรในแตล่

เขตนิเวศเกษตร เนื่องจ กอ จมีข้อจำ กดแล คว มจำ เป็น 
ในก รปรบตวแตกต่ งกนไป แมว้่ จ เผชญิกบภ ว กดดนแล

มีลกษณ คว มเสี่ยงที่คล้ ยคลึงกนก็ต ม นอกจ กน้น แม้ว่

ก รปรบตวในบ งแง่มุมจ เป็นก รว งแผนสำ หรบร บบ

เกษตรโดยรวม แต่ก รดำ เนินก รก็เป็นก รขบเคลื่อนโดย

เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งคว มแตกต่ งกนในบริบทก รดำ รงชีพ

ของเกษตรกรนี้อ จทำ ให้มีคว มต้องก รเงื่อนไขที่จ ทำ ให้ 
ก รปรบตวเกดิขึน้ได ้(Enabling factor) แล  เงือ่นไขทีจ่ ทำ ให้

ก รปรบตวปร สบคว มสำ เร็จ (Critical success factor)  
แตกต่ งกนไป 

 เม่ือพิจ รณ ถึงคว มหล กหล ยท งบริบทก รดำ รงชีพ

ของเกษตรกรในร บบเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย   
อ จพิจ รณ จ กก รพึ่งพิงก รผลิตข้ วในก รดำ รงชีพแล

ก รเข้ ถงึปจัจยก รผลติ โดยเฉพ ก รถอืครอง-ก รเช่ ทีด่นิ 

ที่มีส่วนกำ หนดรูปแบบก รปลูกข้ วแล รูปแบบก รใช้ที่ดิน 

ก รพึ่งพ เงินทุน-ปัจจยก รผลิตจ กภ ยนอก แล ก รเข้ ถึง

น้ำ ชลปร ท นท่ีไม่เท่ เทียมกน ซ่ึงภ พโดยรวมอ จกล่ วโดยสรุป

โดยสงเขปได้ดงนี้

 •	ในเขตน ชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ  โดยเฉพ พื้นที่ใน

อยุธย  เกษตรกรมีสดส่วนก รพ่ึงพิงร ยได้จ กข้ วค่อนข้ งน้อย 

เมื่อเปรียบเทียบกบเขตอื่นในเขตน ชลปร ท นด้วยกน  
(ค่ เฉลี่ย = 44%) ส่วนหนึ่งอ จเป็นเพร ส ม รถทำ น ได้

เพียงสองคร้งต่อปีเนื่องจ กไม่ส ม รถทำ น ได้ในช่วงเดือน 

ก.ย.-ต.ค. เนื่องจ กมีคว มเสี่ยงต่อน้ำ ท่วมสูง แล อีกส เหตุ

หนึ่งคือมีช่องท งสร้ งร ยได้จ กก รทำ ง นในเขตนิคม

อุตส หกรรมในพื้นที่

 •	ในเขตน ชลปร ท นที่ลุ่ม	 เกษตรกรมีสดส่วน 
ก รพ่ึงพิงสูงม กท่ีสุด (ค่ เฉล่ีย = 60%) เน่ืองจ กพ้ืนท่ีเหม สม

สำ หรบก รทำ น  แต่ไม่เหม สมสำ หรบพืชท งเลือกอ่ืน (ท่ีลุ่ม 

ดินเหนียว ก รร บ ยน้ำ ต่ำ )

 •	ในเขตน ชลปร ท นทีด่อน มสีดสว่นก รพึง่พงิข้ ว 

ต่ำ กว่ เขตน ชลปร ท นลุ่มเล็กน้อย อ จเนื่องม จ ก 
สภ พพื้นที่มีคว มเหม สมสำ หรบพืชท งเลือกอื่นม กกว่  

เช่น สวนผลไม้ พืชผก แล พืชไร่

ต ร งที่	2.1	สดส่วนก รพึ่งพิงผลผลิตข้ วเมื่อคิดเทียบกบผลผลิตของครวเรือน	(%)	4

เขตนิเวศเกษตร

ชลปร ท นลุ่มต่ำ รบน้ำ

ชลปร ท นลุ่มต่ำ รบน้ำ

ชลปร ท นลุ่มต่ำ รบน้ำ

ชลปร ท นลุ่มต่ำ รบน้ำ

ชลปร ท นลุ่มต่ำ รบน้ำ

ชลปร ท นลุ่ม

ชลปร ท นลุ่ม

ชลปร ท นลุ่ม

ปทุมธ นี-ล ดหลุมแก้ว

อยุธย -บ งบ ล

อยุธย -บ งบ ล

อยุธย -เสน

ชยน ท-ทุ่งเชียงร ก

ปทุมธ นี-ล ดหลุมแก้ว

นครสวรรค์-ชุมแสง

นครสวรรค์-บรรพตพิสย

70

60

70

60

80

70

70

80

56

36

30

42

58

56

56

64

20

40

25

30

15

20

25

15

10

0

5

10

5

10

5

5

พื้นที่ตวอย่ ง เกษตร ข้ ว นอกเกษตร ธรรมช ติ

4 สดส่วนก รพึ่งพิงผลผลิตข้ ว (%) นี้ คิดเทียบจ กผลผลิตรวมของครวเรือน

ชลปร ท นดอน
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 •	ในเขตน ทีอ่ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น มสีดสว่นก รพึง่พงิข้ วคอ่นข้ งต่ำ  โดยเฉพ ในเขตทีด่อนของ อ.วดสงิห ์

จ.ชยน ท เนื่องจ กแหล่งน้ำ สำ หรบก รทำ น ปรงมีไม่เพียงพอ แล สภ พพื้นที่แล ดิน มีคว มเหม สมสำ หรบก รปรบ 
ไปปลูกพืชไร่อื่น ๆ ได้ เช่น อ้อย แล ข้ วโพด เป็นต้น

 ผลก รสุม่ตวอย่ งเพือ่ทำ คว มเข้ ใจถงึร ดบก รพึง่พงิผลผลติข้ วทีม่ผีลตอ่คว มเปน็อยูข่องครวเรอืนเกษตรกรในแตล่

เขตนิเวศเกษตร ซึ่งเป็นก รสุ่มตวอย่ งในจำ นวนจำ กดเพียงเพื่อให้เห็นภ พโดยคร่ วๆ เป็นดงที่แสดงในต ร งที่ 3 แล  
รูปที่ 2.15 ดงต่อไปนี้

รูปที่ 2.14  ฤดูก รเพ ปลูกข้ วในแต่ล เขตนิเวศเกษตรข้ ว (ที่ม : ผู้วิจย)

	 •	เขตน อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น	

 ในพื้นที่ที่ค่อนข้ งลุ่ม เกษตรกรจ เริ่มเพ ปลูกข้ วฤดูฝนในเดือนเมษ ยน เพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตทนช่วงน้ำ หล ก 

(ส.ค.-ก.ย.) ในช่วงรอฤดูฝน เกษตรกรต้องใช้น้ำ จ กแหล่งน้ำ ธรรมช ติที่อยู่ใกล้ หรือใช้น้ำ จ กบ่อบ ด ลในพื้นที่ตนเอง ทำ ให้

ต้องลงทุนสูบน้ำ  สำ หรบในพื้นที่ดอนเกษตรกรจ รอจนฝนม จึงทำ ก รเพ ปลูก (พ.ค.-ก.ค.) ดงน้นในหล ยพื้นที่เกษตรกร

เลือกปลูกข้ วไวแสง เช่นข้ วหอมม ลิ แล ภ ยหลงเก็บเกี่ยวข้ วน ปี เกษตรกรจ ทำ ก รปลูกข้ วน ปรงอีกคร้งในช่วงเดือน 

พ.ย.-ธ.ค. ซึ่งต้องอ ศยก รสูบน้ำ จ กแหล่งน้ำ ธรรมช ติ แล หรือบ่อบ ด ล ทำ ให้ต้องลงทุนค่ สูบน้ำ ม กกว่ ในฤดูน ปี

 ฤดูก รเพ ปลูกข้ วของแต่ล เขตนิเวศเกษตรส ม รถสรุปเป็นปฏิทินก รเพ ปลูกข้ วดงแสดงในรูปที่ 2.13
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 ก รเช่ ท่ีน น้ีมกจ เป็นก รเช่ ต่อเน่ือง เป็นร ยฤดูปลูก 

หรือเป็นร ยปี ซึ่งห กข ดก รเช่ เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว 

ที่ดินจ หลุดมือแล ถูกนำ ไปให้คนอื่นเช่  เป็นก รเสียโอก ส

ของเกษตรกร แล เป็นก รย กในก รไปห ท่ีดินเช่ ใหม่ ดงน้น

จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำ ให้เกษตรกรต้องทำ น อย่ งต่อเนื่อง

เพื่อรกษ ที่น ที่เช่ ไว้ แล เป็นก รใช้พื้นที่น ที่เช่ ให้คุ้มค่  

แม้จ เผชิญกบคว มเส่ียงจ กภ ว กดดนต่ ง ๆ ก็ต ม ในแง่น้ี 

ก รเช่ ที่ดินเพื่อก รทำ น ก่อให้เกิดก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน 
อย่ งเข้มข้น เนื่องจ กต้องใช้ที่ดินให้คุ้มค่ ม กที่สุด ส่งผลให้

เกิดก รใช้น้ำ เพื่อก รเกษตรม ก แล เปิดรบกบภ ว กดดน

ต่ ง ๆ  ม ก อีกท้งเป็นข้อจำ กดในก รดำ เนินก รบ งปร ก ร

เพื่อจดก รคว มเสี่ยง เช่นก รพฒน แหล่งน้ำ ในไร่น   
หรือก รปรบพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกพืชท่ีหล กหล ยข้ึน เน่ืองจ กแม้จ

เปน็ก รเช่ ทีด่นิอย่ งตอ่เนือ่งกต็ มแตก่เ็ปน็ก รเช่ ร ย สน้ 

ทำ ให้เกษตรกรไม่ตดสินใจที่จ ลงทุนในพื้นที่น  นอกจ กน้น 

ก รเช่ ที่ยงส่งผลให้เกิดข้อจำ กดของเกษตรกรในก รเข้ ถึง

คว มช่วยเหลือของรฐบ งปร ก ร โดยเฉพ เร่ืองก รช่วยเหลือ

ที่เป็นตวเงิน โดยในหล ยกรณีพบว่ คว มช่วยเหลือเหล่ น้น

ตกไปอยู่ที่เจ้ ของที่ดินโดยไม่ได้ลงไปถึงเกษตรกรผู้ปร สบ

คว มเสี่ยงในก รทำ ก รเกษตร

 ในแงข่องก รลงทนุปลกูข้ ว พบว่ เกษตรกรตอ้งพึง่พ

เงินทุนจ กภ ยนอกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในหล ยกรณีเป็น 
ก รพ่ึงพ เงินทุนจ กภ ยนอกเกือบท้งหมด เงินทุนจ กภ ยนอก

ทีเ่กษตรกรใชล้งทนุปลกูข้ วนีอ้ จเปน็เงนิทนุจ กกลไกก รเงนิ

ของภ ครฐ แล สนิเชือ่นอกร บบ (น ยทนุ) ก รพึง่พ เงนิทนุ

จ กภ ยนอกเป็นส่วนใหญ่นี้เป็นแรงขบหนึ่งที่ก่อให้เกิด 
ก รปลูกข้ วอย่ งเข้มข้นในพื้นที่ศึกษ  เนื่องจ กเกษตรกรจ

ทำ ก รปลูกข้ วอย่ งต่อเน่ืองเพ่ือให้มีเงินหมุนเวียนในครวเรือน

 นอกจ กน้น คว มหล กหล ยของบริบทก รดำ รงชีพ

เกษตรกรยงอ จพิจ รณ ได้จ กก รเข้ ถึงน้ำ จ กร บบ

ชลปร ท น ซึ่งพบว่ มีคว มไม่เท่ เทียมกน โดยพื้นที่เกษตร

ในตอนบนของลุ่มน้ำ  แล พื้นที่น ที่อยู่ต้นคลองส่งน้ำ จ

ส ม รถเข้ ถึงน้ำ จ กร บบชลปร ท นได้ม กกว่  แล  
ลดหลน่กนลงม ยงพืน้ทีใ่นตอนกล ง แล ตอนล่ งของลุม่น้ำ

หรอืคลองสง่น้ำ  แมว้่ กรมชลปร ท นจ พย ย มดำ เนนิก ร

เพื่อจดสรรน้ำ ให้อย่ งเท่ เทียมกนก็ต ม แต่ในพื้นที่ศึกษ นี้ 
ก็ยงพบคว มไม่เท่ เทียมกนในก รเข้ ถึงทรพย กรน้ำ อยู่ 
โดยท่วไป

 นอกจ กข้อจำ กดในก รเข้ ถึงทรพย กรผลิตต่ ง ๆ 

เหล่ นี้ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ ให้เกษตรกรทำ ก รปลูกข้ วอย่ ง

เข้มข้นซึ่งทำ ให้เปิดรบกบภ ว กดดนต่ ง ๆ ที่นำ ไปสู่ 
คว มเสีย่งแลว้ ปจัจยอกีปร ก รหนึง่ทีค่วรพจิ รณ ปร กอบ

ก็คือ โครงสร้ งในก รสนบสนุนก รผลิตในพื้นที่นี้ก็เอื้อแก่ 
ก รปลูกข้ วเป็นหลก แล อ จพิจ รณ ได้ว่ เป็นข้อจำ กด 
ในก รปรบร บบเกษตร ตวอย่ งเชน่ จกรกลเกษตรทีส่นบสนนุ

ก รเกษตรในพื้นที่ซึ่งมกเป็นก รเช่ ในแต่ล ช่วงฤดูก ร 
เพ ปลูกน้นก็เป็นจกรกลเกษตรในก รปลูกข้ วแทบท้งสิ้น 

ส ม รถเข้ ถงึไดง้่ ยแล ส ดวก รวมทง้โครงสร้ งตล ดทีเ่อือ้

ให้เกิดก รผลิตข้ วจำ นวนม ก เช่น ร บบโรงสีที่ไม่รบซื้อข้ ว

บ งชนิดที่ผลิตจำ นวนน้อย เป็นต้น ซึ่งมีผลโดยเป็นข้อจำ กด

ต่อคว มพย ย มในก รปรบแล กร จ ยคว มเสี่ยงของ

เกษตรกรจ กปรบร บบเกษตรใหม้คีว มหล กหล ย ทง้ในแง่

ของพนธุ์ข้ วแล ก รปรบไปสู่พืชอื่น ๆ

 2.5	สรุป

 ก รกำ หนดบริบทของร บบเกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลก

ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย เพื่อว งแผนก รปรบตวต่อ 
ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศนี้ ได้พิจ รณ ถึงก รแบ่ง

พ้ืนท่ีเกษตรท่ีปลูกข้ วเป็นหลกออกเป็นเขตนิเวศเกษตรย่อย ๆ 

ซึง่มคีว มแตกต่ งกนทง้ในแงข่องลกษณ ภมูปิร เทศ รปูแบบ

ก รเพ ปลูก ฤดูก รเพ ปลูก พนธุ์ข้ ว แล คว มแตกต่ ง

เหล่ นีเ้ปน็ปจัจยทีท่ำ ใหเ้ขตนเิวศเกษตรเปดิรบกบภ ว กดดน

จ กสภ พอ ก ศที่แตกต่ งกน โดยมีลกษณ คว มเสี่ยงที่ 
แตกต่ งกน ซ่ึงภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศท่ีเป็นปัจจยก่อให้เกิด

คว มเสี่ยงที่สำ คญคือ น้ำ ท่วม แล ภ ว ก รข ดแคลนน้ำ   
อนเป็นผลม จ กคว มผิดปกติของปริม ณแล ก รกร จ ยตว

ของฝน นอกจ กน้น ภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศอีกปร ก รหน่ึง

คือ ภ ว อุณหภูมิสูง ซึ่งพื้นที่จำ นวนม กในพื้นที่ศึกษ นี้ 
เปิดรบกบภ ว กดดนจ กอุณหภูมิสูง แต่เนื่องจ กไม่มีข้อมูล

ในเรื่องของผลจ กภ ว อุณหภูมิสูงต่อผลผลิตข้ วใน 
พืน้ทีศ่กึษ  ก รวเิคร หค์ว มเสีย่งจงึจ เนน้ไปทีผ่ลท งออ้ม

ของภ ว อุณหภูมิสูงที่ส่งผลต่อทรพย กรน้ำ  ซึ่งอุณหภูมิที่ 
อ จเพิม่สงูขึน้ในอน คตทำ ใหก้ รปลกูข้ วตอ้งก รน้ำ ม กขึน้ 

แล ก่อให้เกิดก รสูญเสียน้ำ ในร บบเกษตรแล ร บบ

ชลปร ท นเพ่ิมม กข้ึน กรอบก รศึกษ น้ีพิจ รณ ถึงคว มเส่ียง

ของร บบเกษตรในแง่ของร ยได้ท่ีตกต่ำ แล แปรปรวนอนเป็นผล

ม จ กคว มเสียห ยของผลผลิตแล ก รเสียโอก สปลูกข้ ว

จ กภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศอนเป็นปัจจยที่ก่อให้เกิด

คว มเสี่ยง ตลอดจนปัจจยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สภ พอ ก ศ เช่น 

ตล ด/ร ค  แล นโยบ ยภ ครฐ เป็นต้น แล พิจ รณ ถึง

บริบทของเกษตรกร ในแง่ของบริบทก รดำ รงชีพ คือก รพ่ึงพิง

ร ยได้จ กข้ วซ่ึงเป็นสดส่วนของร ยได้ครวเรือน แล ก รเข้ ถึง

ปัจจยก รผลิตต่ ง ๆ ปร กอบในก รว งแผนก รปรบตว 
ต่อก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศของเขตนิเวศเกษตรต่ ง ๆ

รูปท่ี 2.15 สดส่วนก รพ่ึงพิงผลผลิตข้ วเม่ือคิดเทียบกบผลผลิตของครวเรือน (ท่ีม : ก รสมภ ษณ์กลุ่มเกษตรกรแล ผู้รู้)

 นอกจ กปร เด็นด้ นก รพึ่ งพิงผลผลิตข้ วต่อ 
คว มเปน็อยูข่องครวเรอืนเกษตรกรแลว้ คว มหล กหล ยของ

บริบทก รดำ รงชีพของเกษตรกรยงอ จพิจ รณ ได้ในแง่มุม

ของก รเข้ ถงึปจัจยก รผลติ โดยเฉพ ก รถอืครองทีด่นิแล

ก รเข้ ถึงน้ำ  ซึ่งผลจ กก รก รสมภ ษณ์กลุ่มเกษตรกร

ตวอย่ งแล ผู้รู้ในพื้นที่อ จสรุปได้ว่  โดยส่วนใหญ่แล้ว

เกษตรกรมีก รทำ น ในพื้นที่น ที่เป็นที่เช่ จำ นวนม ก แม้ว่

เกษตรกรส่วนหนึ่งจ มีที่น ของตนเองก็ต ม แต่ก็มกจ มี 
ก รทำ น ในพืน้ทีเ่ช่ รว่มดว้ย ซึง่เมือ่พจิ รณ ในภ พรวมแลว้

พบว่ มีก รทำ น ในพ้ืนท่ีเช่ ในสดส่วนท่ีค่อนข้ งสูง โดยเฉพ

ตอนล่ งของลุม่น้ำ เจ้ พร ย ทีอ่ยูใ่นเขตชลปร ท นทีลุ่ม่แล

ลุ่มต่ำ ซึ่งมีก รทำ น ในที่เช่ ม กกว่ ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ หรือ

เฉลี่ยปร ม ณ 78% ดงที่สรุปในรูปที่ 2.16

รูปท่ี 2.16 สดส่วนพ้ืนท่ีน เช่ ในแต่ล เขตนิเวศเกษตรข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  (ท่ีม : ก รสมภ ษณ์กลุ่มเกษตรกรแล ผู้รู้)
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ปร ม ณ	2.6	ล้ นไร่เป็นพื้นที่ปลูกข้ วที่มีโอก สปร สบ

ภ ว อุณหภูมิสูง	นอกจ กปัจจยด้ นภูมิอ ก ศที่เป็น 
ภ ว กดดนให้ก รปลูกข้ วมีคว มเสี่ยงแล้วยงมีปัจจย 
ด้ นเศรษฐกิจสงคมท่ีผลกดนให้ร บบเกษตรในพ้ืนท่ีศึกษ น้ี

เกิดคว มเสี่ยงเช่นกน	ได้แก่	

	 นโยบ ยสนบสนนุก รปลกูข้ วในรปูแบบต่ ง	ๆ 	เช่น	

ก รสนบสนุนด้ นร ค 	ก รปร กนร ยได้	ก รรบจำ นำ ข้ ว	

ล 	ปร กอบกบพ้ืนท่ีน จำ นวนม กเป็นพ้ืนท่ีเช่ 	ส่งผลให้

มีก รทำ น อย่ งเข้มข้นทำ ให้ร บบเกษตรเปิดรบกบ 
ภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศสูง		

	 นโยบ ยก รใช้พื้นที่บ งส่วนในร บบเกษตร 
ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้เป็นพื้นที่รบน้ำ เพื่อป้องกนน้ำ ท่วม

กรุงเทพ	ก็ส่งผลให้เขตนิเวศเกษตรเขตชลปร ท น 
ที่ลุ่มต่ำ เกิดคว มเสี่ยงเนื่องจ กภ ว น้ำ ท่วมสูงขึ้น	แล  
ห กมีก รร บ ยน้ำ ออกจ กพื้นที่ทุ่ งรบน้ำ นี้ ได้ช้ 	 
ก รทำ น ปรงในพื้นที่นี้ก็อ จปร สบภ ว ข ดแคลนน้ำ

แล ภ ว อณุหภมูสิงูม กขึน้	นอกจ กนน้	ก รพจิ รณ ถงึ

คว มเสี่ยงของร บบเกษตรยงรวมไปถึงคว มเสี่ยงของ

เกษตรกรในพื้นที่ศึกษ 	ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเศรษฐกิจ 
ครวเรือนพึ่งพ ร ยได้จ กข้ วม กกว่ 	50%	ซึ่งห ก

ผลผลิตในพ้ืนท่ีท่ีเปิดรบกบภ ว กดดนสูงเกิดคว มเสียห ย

ม กกว่ 50%	ก็จ ส่งผลให้ร ยจ่ ยของครวเรือนสูงกว่

ร ยได้	แล เมื่อพิจ รณ ถึงแนวท งรบมือกบคว มเสี่ยง 
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบนก็อ จกล่ วได้ว่ ยงไม่ส ม รถรบมือ

กบคว มเสี่ยงในปัจจุบนได้ดีนก	นโยบ ยหรือม ตรก ร

บ งอย่ งเปน็ก รดำ เนนิก รเพือ่แกไ้ขหรอืบรรเท ปญัห

เฉพ หน้ 	ซึ่งเป็นก รดำ เนินก รร ย ส้นปีต่อปี	แล

เป็นก รดำ เนินก รเมื่อเกิดปัญห ขึ้นแล้ว	เช่น	กรณีของ

ก รให้คว มช่วยเหลือในรูปแบบต่ ง	 ๆ	 เมื่อเกิด 
ภ ว ภยพิบติ	 ซึ่งแม้ว่ ก รดำ เนินก รเหล่ นี้จ เป็น 
ก รช่วยเหลือเกษตรกรให้รบมือกบคว มเสี่ยงได้ใน 
ร ดบหนึ่ งก็ต ม	 แต่ก็ ไม่ ได้ส่ งผลให้ร บบเกษตร 
ลดก รเปดิรบตอ่ภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภมูอิ ก ศ

ที่เผชิญอยู่

 ก รทำ คว มเข้ ใจถึงคว มเสี่ยงของร บบเกษตรที่ 
ปลูกข้ วเป็นหลกในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ในปัจจุบน 
ในก รศึกษ นี้เป็นก รพิจ รณ ถึงก รเปิดรบ (Exposure)  
ของพืน้ทีเ่กษตรต มแตล่ เขตนเิวศเกษตรตอ่ภ ว กดดนจ ก

สภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศหลก 3 ปร ก ร คือ ภ ว น้ำ ท่วม 

ภ ว ภยแล้ง/ภ ว ข ดแคลนน้ำ  แล  ภ ว อุณหภูมิสูง  
โดยพจิ รณ ถงึขน ดของพืน้ทีเ่กษตรปร กอบกบคว มถีข่อง

พื้นที่ที่ปร สบภ ว กดดนเหล่ น้น ท้งนี้ก รวิเคร ห์นี้ 
ไม่ได้รวมถึงก รวิเคร ห์คว มไว (Sensitivity) ของเขตนิเวศ

เกษตรทีเ่กดิคว มเสีย่งจ กภ ว กดดนเหล่ นี ้ซึง่อ จพจิ รณ

ได้จ กคว มเสียห ยของผลผลิตที่เกิดขึ้นจ กก รปร สบ 
ภ ว กดดนในแต่ล คร้ง เนื่องจ กข้อจำ กดของข้อมูล 
คว มเสียห ยที่หน่วยง นภ ครฐได้บนทึกไว้น้นไม่มี 
คว มล เอียดม กพอที่จ ใช้จำ แนกคว มเสียห ยเป็นร ย 
เขตนิเวศเกษตรได้ ก รวิเคร ห์คว มเสี่ยงของร บบเกษตร

ในพื้นที่ศึกษ นี้จึงเป็นก รวิเคร ห์เพื่อให้เกิดคว มเข้ ใจ 
โดยถึงคว มเสี่ยงของร บบเกษตรจ กภ ว กดดนของ 
สภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศโดยสงเขปเท่ น้น

 ในก รพิจ รณ ถึงคว มเสี่ยงของร บบเกษตร 
จ กภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศ ก รศึกษ นี้ 
ยงชี้ให้เห็นถึงปัจจยท งด้ นเศรษฐกิจแล สงคมบ งปร ก ร

ที่เป็นแรงขบให้ร บบเกษตรในพื้นที่ศึกษ ตกอยู่ในภ ว เสี่ยง

หรือเกิดก รเปิดรบต่อภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ 
ภูมิอ ก ศ กล่ วคือนโยบ ยของภ ครฐแล ก รครอบครอง

ปัจจยก รผลิตท่ีสำ คญ คือ ท่ีดิน ซ่ึงมีผลต่อรูปแบบก รปลูกข้ ว

ในพื้นที่ศึกษ  แล ส่งผลถึงก รเปิดรบต่อภ ว กดดนจ ก

สภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศในที่สุด

 ก รศึกษ นี้ยงทำ ก รวิเคร ห์ถึงรูปแบบคว มเสี่ยง

ของเกษตรกรผู้ปลูกข้ วโดยสงเขป โดยพิจ รณ ถึงผล 
สืบเนื่องจ กก รสูญเสียผลผลิตต่อเศรษฐกิจครวเรือน  
ซึ่งพิจ รณ ถึงปร เด็นด้ นก รพึ่งพ ร ยได้จ กข้ วต่อ 
สภ พเศรษฐกิจครวเรือน ท้งนี้เป็นก รวิเคร ห์เพียงเพื่อให้

เกิดคว มเข้ ใจโดยสงเขปเท่ น้น เนื่องจ กเป็นก รวิเคร ห์

จ กข้อมูลที่ ได้จ กก รสมภ ษณ์เกษตรกรในช่วงที่ทำ  
ก รศึกษ นี้ ซึ่งเป็นกลุ่มตวอย่ งที่มีจำ นวนจำ กด

	 3.1	คว มเสีย่งของร บบเกษตรทีป่ลกูข้ วเปน็หลก

ในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย จ กภ ว กดดนของสภ พภูมิอ ก ศ

 ก รเพ ปลูกข้ วจำ เป็นต้องพึ่งพ สภ พอ ก ศที่

เหม สม คว มเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ของร บบเกษตรที่มีข้ ว

เป็นหลกใน 6 จงหวดพื้นที่ศึกษ ในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย เกิดจ ก

ภ ว กดดนจ กสภ พภมูอิ ก ศทีไ่มเ่หม สมแล ก รเปดิรบ

ต่อภ ว กดดนเหล่ นี้ ซึ่งได้แก่ ก รเกิดภ ว น้ำ ท่วม ภ ว  
ภยแล้ง/ก รข ดแคลนน้ำ  ซึ่งเป็นผลม จ กปริม ณแล  
ก รกร จ ยตวของฝนในแต่ล ปี แล ภ ว อุณหภูมิสูงซึ่ง 
เกิดขึ้นในบ งช่วงเวล ของปี เนื้อห ในบทนี้นำ เสนอผล 
ก รวิเคร ห์คว มเสี่ยงของร บบเกษตรที่มีข้ วเป็นหลกใน

ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ตอนกล งอนเกิดจ กภ ว กดดนท้งส มนี้ 

โดยนำ เสนอผลก รวิเคร ห์คว มเสี่ยงของในภ พรวมของ

บทที่ 3
ความเสี่ยงของระบบเกษตร
ที่ปลูกข้าวเป็นหลักใน
พืน้ทีลุ่ม่น้ำาเจา้พระยาในปจัจบุนั

	 ร บบเกษตรทีป่ลกูข้ วเปน็หลกในลุม่น้ำ เจ้ พร ย

มีคว มเสี่ยงซึ่งพิจ รณ ได้จ กคว มเสียห ยของผลผลิต

อนเนื่องจ กภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศ	 
โดยปัจจยสำ คญที่ใช้ในก รวิเคร ห์ในก รศึกษ นี้	คือ	

ภ ว น้ำ ท่วม	ภ ว ภยแล้ง/ภ ว ข ดแคลนน้ำ 	 แล  
ภ ว อุณหภูมิสู ง 	 ซึ่ งผลก รวิ เคร ห์ชี้ ให้ เห็นว่  
เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ น้นมีก รเปิดรบ 
กบภ ว น้ำ ท่วมสูงม ก	 คือพ้ืนท่ีท้งหมดปร ม ณ 
สองแสนไร่เศษปร สบภ ว น้ำ ท่วม	แล มีคว มถี่ของ 
น้ำ ท่วมสูง	เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นท่ีลุ่มต่ำ มีก รเปิดรบ

กบภ ว น้ำ ท่วมสูง	คือพื้นที่ท้งหมดปร ม ณ	8	แสนไร่

ปร สบภ ว น้ำ ท่วม	แล มีคว มถี่ของน้ำ ท่วมป นกล ง	

เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ดอนพื้นที่ส่วนใหญ่	คือ

ปร ม ณ	2	ล้ นไร่ปร สบภ ว น้ำ ท่วม	แต่มีคว มถี่ของ

น้ำ ท่วมต่ำ 	 เขตนิเวศเกษตรที่น อ ศยน้ำ ฝนนอกเขต

ชลปร ท นมีก รเปิดรบกบภ ว น้ำ ท่วมป นกล ง	กล่ วคือ	

พื้นที่ปร ม ณสองในส มปร สบภ ว น้ำ ท่วมโดยมี

คว มถี่แตกต่ งกน	ปร ม ณครึ่งหนึ่งของพื้นที่	 หรือ 
ล้ นไร่เศษมีคว มถี่ของน้ำ ท่วมต่ำ 	พื้นที่ปร ม ณ	15%	

หรือเกือบ	4	แสนไร่มีคว มถี่ของน้ำ ท่วมป นกล ง	แล

พื้นที่ปร ม ณ	5%	หรือปร ม ณหนึ่งแสนห้ หมื่นไร่มี

คว มถีข่องน้ำ ทว่มต่ำ 	ในกรณขีองภยแลง้	เขตนเิวศเกษตร

ชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ น้นมีก รเปิดรบกบภ ว ภยแล้งน้อย	

คอื	พืน้ทีป่ร ม ณหนึง่ในส ม	(ต่ำ กว่ สองแสนไร)่	มคีว มถี่

ของภยแล้งต่ำ 	แล มีพื้นที่เล็กน้อยปร ม ณ	1.3%	หรือ

ปร ม ณหนึ่งหมื่นไร่มีคว มถี่ของภยแล้งป นกล ง	 
เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่มจดว่ มีก รเปิดรบกบ

ภ ว ภยแล้งน้อย	 โดยพื้นที่ปร ม ณหนึ่งในสี่	 หรือ 
เจด็หมืน่ไรเ่ศษมคีว มถีข่องภยแลง้ต่ำ 	แล มพีืน้ทีเ่ลก็นอ้ย

ปร ม ณหนึง่หมืน่ไร	่(<5%)	มคีว มถีข่องภยแลง้ป นกล ง	

เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ดอนจดว่ มีก รเปิดรบกบ

ภ ว ภยแล้งน้อย	โดยพื้นที่ปร ม ณส มแสนหกหมื่นไร่	

(ปร ม ณ	17%)	มคีว มถีข่องภยแลง้ต่ำ 	แล พืน้ทีเ่ลก็นอ้ย

ปร ม ณ	1.14%	หรือปร ม ณสองหมื่นไร่มีคว มถี่ของ

ภยแล้งป นกล ง	 โดยพื้นที่ชลปร ท นท้งหมดนี้  
ไม่ปร สบภยแล้งในร ดบคว มถี่สูงเลย	เขตนิเวศเกษตร

ที่น อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท นมีก รเปิดรบกบ 
ภ ว ภยแลง้คอ่นข้ งสงู	คอืม กกว่ ครึง่ของพืน้ทีเ่ปน็พืน้ที่

ปร สบภยแล้ง	 โดยพื้นที่ปร ม ณหนึ่งในส มหรือ 
แปดแสนไร่เศษมีคว มถี่ของภยแล้งต่ำ 	พื้นที่ปร ม ณ	

22.4%	หรือปร ม ณห้ แสนเจ็ดหมื่นไร่มีคว มถี่ของ 
ภยแล้งป นกล ง	แล พื้นที่ปร ม ณ	6%	หรือ	ปร ม ณ

หนึ่งแสนหกหมื่นไร่มีคว มถี่ของภยแล้งสูง	อย่ งไรก็ดี	

นอกจ กก รข ดแคลนน้ำ เนื่องจ กภ ว ภยแล้งแล้ว	 
ก รปลูกข้ วในพื้นที่ชลปร ท นยงมีโอก สปร สบ 
ภ ว ข ดแคลนน้ำ อนเนื่องม จ กก รปลูกข้ วม ก 
เกินกว่ ศกยภ พของร บบชลปร ท น	ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว

มีก รปลูกข้ วเกินกว่ ศกยภ พของร บบชลปร ท นไป

ม กถึงปร ม ณหนึ่ง	 ล้ นไร่	 ซึ่งเป็นคว มเสี่ยงของ 
ก รปลกูข้ วน ปรงนอกฤดฝูน	ในแงข่องภ ว อณุหภมูสิงู	

ก รปลูกข้ วน ปรง	หลงจ กน้ำ ในฤดูน้ำ หล กลดลงแล้ว	

ซึง่เริม่ปลกูปร ม ณเดอืนธนว คมแล เกบ็เกีย่วปร ม ณ

เดือนมีน คม-เมษ ยน	มีโอก สปร สบภ ว อุณหภูมิสูง	

ซึ่งในร ย ที่ผ่ นม เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่น ปรงหรือ
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พื้นที่ศึกษ ท้งหมด แล คว มเสี่ยงของแต่ล เขตนิเวศเกษตร 

เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นคว มแตกต่ งของก รเปิดรบ 
ภ ว กดดน (exposure)  แล ส เหตุที่ทำ ให้แต่ล เขตนิเวศ

เกษตรเผชิญกบคว มเสี่ยงในร ดบที่แตกต่ งกน ท้งนี้เพื่อ 
นำ ไปสู่ก รวิเคร ห์กำ หนดทิศท งแล วิธีก รปรบตวที่มี 
คว มเฉพ เจ จงในแต่เขตนิเวศเกษตรต่อไป

	 3.1.1	 คว มเสี่ยงของร บบเกษตรที่ปลูกข้ ว 
เป็นหลกในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย จ กภ ว น้ำ ท่วม

 ลุม่น้ำ เจ้ พร ย จดว่ เปน็ทีร่ บลุม่น้ำ ทว่มถงึ จงึทำ ให้

พื้นที่ปลูกข้ วส่วนหนึ่งในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้ปร สบภ ว  
น้ำ ท่วมอยู่เสมอๆ ก รวิเคร ห์คว มเสี่ยงของร บบเกษตร

อ จพิจ รณ ได้จ กก รที่พื้นที่เปิดรบกบภ ว น้ำ ท่วมหรือ 
มีโอก สที่เผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมอนเป็นผลจ กลกษณ  

ท งก ยภ พของพื้นที่ ก รวิเคร ห์ในข้นต้นใช้ก รวิเคร ห์

เชิงพ้ืนท่ีโดยใช้ข้อมูลพ้ืนท่ีน้ำ ท่วมซ้ำ ซ กในรอบ 12 ปีท่ีผ่ นม   

คือในช่วงปี 2548-2560 (สำ นกง นทรพย กรน้ำ ภ ค 2) จำ แนก

ออกเป็นพ้ืนท่ีมีโอก สเผชิญภ ว น้ำ ท่วม 3 ร ดบ คือ ร ดบต่ำ  

(พื้นที่ที่เคยถูกน้ำ ท่วม 1-4 คร้งในรอบ 12 ปี) ร ดบป นกล ง 

(พื้นที่ที่เคยถูกน้ำ ท่วม 5-8 คร้งในรอบ 12 ปี) แล ร ดบสูง 

(พื้นที่ที่เคยถูกน้ำ ท่วมม กกว่  8 คร้งในรอบ 12 ปี) จ กน้น

นำ ม วิเคร ห์ซ้อนทบพื้นที่ปลูกข้ วของเขตนิเวศเกษตร  
4 เขต ได้ผลลพธ์เป็นแผนที่พื้นที่ปลูกข้ วที่มีโอก สเผชิญกบ

ภ ว น้ำ ท่วมในร ดบที่แตกต่ งกน (รูปที่ 3.1 3.2 แล  3.3) 

แล ส ม รถสรปุขน ดพืน้ทีใ่นแตล่ เขตนเิวศเกษตรทีม่โีอก ส

ปร สบภ ว น้ำ ท่วมดงแสดงในต ร งที่ 3.1

รูปท่ี 3.1 พ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีมีโอก สเผชิญกบ

ภ ว น้ำ ท่วมต่ำ  (1-4 คร้ง ในรอบ 12 ปี)

รูปท่ี 3.2 พ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีมีโอก สเผชิญกบ

ภ ว น้ำ ท่วมป นกล ง (5-8 คร้ง ในรอบ 12 ปี)
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รูปท่ี 3.3 พ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีมีโอก สเผชิญกบ

ภ ว น้ำ ท่วมสูง (ม กกว่  8 คร้ง ในรอบ 12 ปี)

รูปท่ี 3.4 พ้ืนท่ีปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นท่ีลุ่มต่ำ  (ซ้ ย) แล พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมสูง (ม กกว่  8 คร้ง ในรอบ 12 ปี) (ขว )

* ร้อยล ของพ้ืนท่ีเปิดรบคิดจ กพ้ืนท่ีปลูกข้ วท้งหมดของพ้ืนท่ีศึกษ  6 จงหวด

พื้นที่ปลูกข้ วที่เปิดรบต่อภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศที่ก่อให้เกิดคว มเสี่ยง	-	กรณีภ ว น้ำ ท่วม

ไม่เปิดรบ

พื้นที่

(ไร่)

พื้นที่

(ไร่)

พื้นที่

(ไร่)

พื้นที่

(ไร่)

%	ของพื้นที่

ในเขตนิเวศ

เกษตร

เขตนิเวศ

เกษตร %	ของพื้นที่

ในเขตนิเวศ

เกษตร

%	ของพื้นที่

ในเขตนิเวศ

เกษตร

%	ของพื้นที่

ในเขตนิเวศ

เกษตร

ต่ำ 	(1-4	คร้งในรอบ	
12	ปี)

ป นกล ง	(5-8	คร้ง
ในรอบ	12	ปี)

สูง	(ม กกว่ 	8	คร้ง
ในรอบ	12	ปี)

ชลปร ท น-ท่ีลุ่มต่ำ

ชลปร ท น-ท่ีลุ่ม

ชลปร ท น-ท่ีดอน

นอกเขตชลปร ท น

รวมพ้ืนท่ีท้งหมด*

0

0

165,168 

967,981

1,133,149

0

0

7.6

35.7

19.1

0

0

1,994,610 

1,194,693

3,189,303

0

0

92.4

44.1

53.7

0

846,598 

0

398,865

1,245,463

0

100

0

14.7

21.0

225,415

0

0

147,575

372,990

100

0

0

5.4

6.3

ต ร งที่	3.1	ก รเปิดรบต่อภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศที่ก่อให้เกิดคว มเสี่ยง	-	กรณีภ ว น้ำ ท่วม

 ผลก รวเิคร หช์ีใ้หเ้หน็ว่ พืน้ทีป่ลกูข้ วในพืน้ทีศ่กึษ

สว่นใหญ ่หรอืปร ม ณรอ้ยล  80 มโีอก สเกดิคว มเสีย่งจ ก

ภ ว น้ำ ทว่ม โดยทีพ่ืน้ทีก่ว่ ครึง่หนึง่ (53.7%) มคีว มเสีย่งใน

ร ดบต่ำ  กร จ ยตวอยู่ในทุกจงหวด (รูปที่ 3.1) แล พื้นที่ที่มี

คว มเสี่ยงป นกล งเท่ กบ 21% ซึ่งกร จ ยตวอยู่ใน 
ทุกจงหวดเช่นกน (รูปที่ 3.2) แล พื้นที่ที่มีคว มเสี่ยงสูง 6.3% 

ซ่ึงส่วนใหญ่จ อยู่ในพ้ืนท่ีทุ่งรบน้ำ ในเขตจงหวดพร นครศรีอยุธย  

พื้นที่ทุ่งรบน้ำ ในเขตรอยต่อจงหวดนครสวรรค์ ชยน ท แล

สิงห์บุรี (ทุ่งเชียงร ก) แล พื้นที่จงหวดนครสวรรค์ เขตอำ เภอ

ชมุแสงตดิตอ่กบเขตอำ เภอเมอืง แล ในพืน้ทีอ่ำ เภอโกรกพร  

(รูปที่ 3.3) 

 เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ  จดว่ เป็นพื้นที่

ที่เปิดรบกบภ ว น้ำ ท่วมสูง โดยพื้นที่ท้งหมดสองแสนไร่เศษ

มีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมสูงม กกว่  8 คร้ง ในรอบ 12 ปี 

(รูปที่ 3.4)
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รูปท่ี 3.5 พ้ืนท่ีปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นท่ีลุ่ม (ซ้ ย) แล พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมร ดบป นกล ง (4-8 คร้ง ในรอบ 12 ปี) (ขว )

 เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นท่ีดอน จดว่ เป็นพ้ืนท่ีท่ีเปิดรบกบภ ว น้ำ ท่วมสูงเช่นกน แต่อ จกล่ วได้ว่ มีคว มเส่ียงต่ำ  

กล่ วคือ พื้นที่เกือบท้งหมดของเขตนิเวศเกษตรมีโอก สปร สบภ ว น้ำ ท่วม (92.4% หรือเกือบสองล้ นไร่) แต่คว มถี่ใน 
ก รปร สบภ ว น้ำ ท่วมน้นจดว่ ต่ำ  กล่ วคือ เคยปร สบภ ว น้ำ ท่วม 1-4 คร้งในรอบ 12 ปี แล ไม่มีพ้ืนท่ีท่ีปร สบภ ว น้ำ ท่วม

บ่อยกว่  4 คร้งในรอบ 12 ปี ดงที่แสดงในรูป 3.6

รูปท่ี 3.6 พ้ืนท่ีปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นท่ีดอน (ซ้ ย) แล พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมต่ำ  (1-4 คร้ง ในรอบ 12 ปี) (ขว )

 เขตนเิวศเกษตรชลปร ท นทีลุ่ม่ จดว่ เปน็พืน้ทีท่ีเ่ปดิรบกบภ ว น้ำ ทว่มสงูเชน่เดยีวกนกบเขตนเิวศเกษตรชลปร ท น

ที่ลุ่มต่ำ  แต่อ จกล่ วได้ว่ มีคว มเสี่ยงน้อยกว่ เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ  กล่ วคือ แม้ว่ พื้นที่ท้งหมดของเขตนิเวศ

เกษตรมีโอก สปร สบภ ว น้ำ ท่วม (แปดแสนไร่เศษ) แต่คว มถี่ในก รปร สบภ ว น้ำ ท่วมน้นจดว่ ป นกล ง กล่ วคือ  
เคยปร สบภ ว น้ำ ท่วม 4-8 คร้งในรอบ 12 ปี ดงที่แสดงในรูป 3.5
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 เขตนิเวศเกษตรพื้นที่น ข้ วอ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น จดว่ เป็นพื้นที่ที่เปิดรบกบภ ว น้ำ ท่วมค่อนข้ งสูง

กล่ วคือ พื้นที่ปร ม ณสองในส มเคยปร สบภ ว น้ำ ท่วม โดยมีคว มถี่ที่เคยปร สบภ ว น้ำ ท่วมแตกต่ งกนไป กล่ วคือ 

พืน้ที ่44% หรอืปร ม ณล้ นไรเ่ศษของเขตนเิวศเกษตรมโีอก สปร สบภ ว น้ำ ทว่มต่ำ  (1-4 ครง้ในรอบ 12 ป)ี พืน้ที ่14.7%หรอื

ปร ม ณเกอืบสีแ่สนไรม่โีอก สปร สบภ ว น้ำ ทว่มป นกล ง (5-8 ครง้ในรอบ 12 ป)ี แล พืน้ที ่5.4% หรอืปร ม ณเกอืบหนึง่

แสนห้ หมื่นไร่ มีโอก สปร สบภ ว น้ำ ท่วมสูง (8-12 คร้งในรอบ 12 ปี)  ดงที่แสดงในรูป 3.7

รูปท่ี 3.7 พ้ืนท่ีปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรท่ีน อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น (บน-ซ้ ย) แล พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมต่ำ  (1-4 คร้ง ในรอบ 12 ปี) 

(บน-ขว ) พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมร ดบป นกล ง (4-8 คร้ง ในรอบ 12 ปี) (ล่ ง-ซ้ ย) แล  พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมสูง (ม กกว่  
8 คร้ง ในรอบ 12 ปี) (ล่ ง-ขว ) (ต่อ)

รูปท่ี 3.7 พ้ืนท่ีปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรท่ีน อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น (บน-ซ้ ย) แล พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมต่ำ  (1-4 คร้ง ในรอบ 12 ปี) 

(บน-ขว ) พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมร ดบป นกล ง (4-8 คร้ง ในรอบ 12 ปี) (ล่ ง-ซ้ ย) แล  พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมสูง (ม กกว่  
8 คร้ง ในรอบ 12 ปี) (ล่ ง-ขว )

 เมื่อพิจ รณ ต มเขตนิเวศเกษตรพบว่  

พื้นที่ปลูกข้ วท้งหมดในเขตชลปร ท นที่ลุ่มแล

เขตชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ  รวมถึงพื้นที่ปร ม ณ 
ร้อยล  20 ของพื้นที่ปลูกข้ วนอกเขตชลปร ท น 

มีคว มเสี่ยงต่อก รเผชิญภ ว น้ำ ท่วมในร ดบ

ป นกล งแล ร ดบสูง (ถูกน้ำ ท่วมม กกว่  4 คร้ง

ในรอบ 12 ปี) สว่นพืน้ทีป่ลกูข้ วในเขตชลปร ท น

ท่ีดอนมีคว มเส่ียงอยู่ในร ดบต่ำ เท่ น้น (ถูกน้ำ ท่วม 

1-4 คร้งในรอบ 12 ปี) (รูปที่ 3.8)

รูปท่ี 3.8 พ้ืนท่ีน ในแต่ล เขตนิเวศเกษตรท่ีถูกน้ำ ท่วมม กกว่  4 คร้ง ในรอบ 12 ปี

 เมือ่พจิ รณ ถงึบรบิทของร บบเกษตรในแงข่องภ ว กดดนทีภ่ ว น้ำ ทว่มมตีอ่ก รปลกูข้ วในพืน้ทีเ่หล่ นี ้อ จพจิ รณ

ได้จ กก รเกิดน้ำ ท่วมปร กอบกบปฏิทินก รเพ ปลูกข้ วหรือช่วงเวล ที่ช วน ในพื้นที่ทำ ก รปลูกข้ ว (รูปที่ 3.9) จ ก 
ก รสมภ ษณ์เกษตรกรแล ผู้รู้ในพื้นที่พบว่ ช่วงเวล ที่เกิดน้ำ ท่วมบ่อยคือ ปล ยเดือนสิงห คมถึงต้นเดือนพฤศจิก ยน ท้งนี้

ช่วงร ย เวล ของน้ำ ท่วมในแต่ล พ้ืนท่ีแล แต่ล เขตนิเวศมีคว มแตกต่ งกนไปข้ึนอยู่กบสภ พพ้ืนท่ีผนวกกบก รบริห รจดก รน้ำ

ในพ้ืนท่ีชลปร ท น โดยเฉพ เขตพ้ืนท่ีทุ่งรบน้ำ ท่ีมีร บบคนคูแล ร บบร บ ยน้ำ  แล เม่ือพิจ รณ ช่วงเวล ของก รเกิดน้ำ ท่วม

รว่มกบชว่งฤดกู รเพ ปลกูข้ วของแตล่ เขตนเิวศเกษตร อ จสรปุถงึบรบิทคว มเสีย่งของก รปลกูข้ วในแตล่ เขตนเิวศเกษตร

ได้ดงต่อไปนี้
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รูปท่ี 3.9 ช่วงเวล ก รเพ ปลูกข้ วของแต่ล เขตนิเวศเกษตรแล ช่วงฤดูน้ำ หล ก

 ในเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นท่ีลุ่มต่ำ แล เขตชลปร ท น

ที่ลุ่มน้น ก รปลูกข้ วโดยส่วนใหญ่หรือเกือบท้งหมดเป็น 
ก รปลูกข้ วข วอ ยุส้น (อ ยุ 95-120 วน) ได้แก่ กข 31 กข 41 

กข 57 เป็นต้น โดยมีก รปลูกข้ วอย่ งต่อเนื่องตลอดปี พื้นที่

ปลูกข้ วส่วนใหญ่มีโอก สที่จ เผชิญกบน้ำ ท่วมในร ดบ 
ป นกล งแล ร ดบสงู ซึง่แมว้่ โดยปกตแิลว้เกษตรกรจ เลีย่ง

ก รเพ ปลูกในช่วงฤดูน้ำ หล ก โดยจ ปลูกข้ วในหน้ ฝน 

(ข้ วน ปี) แล เก็บเกี่ยวให้ทนก่อนน้ำ หล กม  (เริ่มปลูก 
ในช่วงเดือนเมษ ยน แล เก็บเก่ียวในช่วงเดือนสิงห คม) จ กน้น

รอจนน้ำ ลดจึงจ ทำ ก รเพ ปลูกในคร้งถดไป อย่ งไรก็ดี 
คว มแปรปรวนของปรมิ ณแล ก รกร จ ยตวของฝนในชว่ง

ฤดูฝนทำ ให้เกษตรกรในบ งพื้นที่ไม่ส ม รถเก็บเกี่ยวผลผลิต

ไดท้นน้ำ หล ก ผลผลติไดร้บคว มเสยีห ย นอกจ กนน้อ จมี

เกษตรกรในพ้ืนท่ีลุ่มบ งส่วนทำ ก รเพ ปลูกข้ วในช่วงน้ำ หล ก 

โดยจ สงเกตสภ พน้ำ ฝนแล ปริม ณน้ำ ที่มีอยู่ในพื้นที่

ปร กอบก รพจิ รณ ตดสนิใจ ซึง่เกษตรกรกลุม่นีม้กเผชญิกบ

ภ ว เสี่ยงจ กน้ำ ท่วมอยู่เสมอ

 ในเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ดอน ก รปลูกข้ ว 
ส่วนใหญ่เป็นก รปลูกข้ วข วอ ยุส้น (อ ยุ 95-120 วน) เช่นกน 

โดยมกี รปลกูข้ วไวแสงบ้ งในบ งพืน้ทีแ่ตจ่ดว่ เปน็สว่นนอ้ย 

เนื่องจ กใช้เวล น นทำ ให้อ จไม่คุ้มค่ เช่ ที่น แม้ว่ ผลผลิต

จ ได้ร ค สูงกว่ ข้ วข วอ ยุส้นก็ต ม ข้ วไวแสงส่วนใหญ่ 
จ ปลูกในพื้นที่ค่อนข้ งดอน แล เกษตรกรส ม รถปลูกพืช

อ ยุส้นชนิดอื่นได้หลงจ กเก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ วแล้ว เช่น 

พืชตร กูลถ่ว แล ข้ วโพด เป็นต้น พื้นที่นี้จดว่ เป็นพื้นที่ 
ที่เปิดรบกบภ ว น้ำ ท่วมสูงเช่นกน แล มีรูปแบบคว มเสี่ยง

เช่นเดียวกบก รปลูกข้ วในเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นท่ีลุ่มต่ำ  

แล เขตชลปร ท นที่ลุ่ม กล่ วคือ ข้ วที่ปลูกในช่วงฤดูฝน  
(ข้ วน ปี) อ จปร สบภ ว น้ำ ท่วมในช่วงท้ ยฤดูเพ ปลูก

แล เก็บเกี่ยวไม่ทน ผลผลิตได้รบคว มเสียห ย แต่โอก ส

ปร สบคว มเสี่ยงจดว่ ต่ำ กว่ พื้นที่ในเขตนิเวศเกษตร

ชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ  แล เขตชลปร ท นที่ลุ่มเนื่องจ ก 
ปร สบภ ว น้ำ ท่วมไม่บ่อยนก นอกจ กน้นก รที่เป็นพื้นที่ 
ที่ปร สบภ ว น้ำ ท่วมไม่บ่อยนกแล เป็นพื้นที่ที่ส ม รถ 
เข้ ถึ งน้ำ จ กร บบชลปร ท นได้ดีทำ ให้บ งพื้นที่มี  
ก รปลกูข้ วในชว่งปล ยฤดฝูนซึง่ค บเกีย่วกบชว่งฤดนู้ำ หล ก

แล ปร สบปัญห ในบ งปี

 ในเขตนเิวศเกษตรทีน่ อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น 

ก รปลูกข้ วมีคว มแตกต่ งกนไปต มสภ พภูมิปร เทศ  
โดยพื้นที่ที่เป็นที่ดอนจ ทำ ก รปลูกข้ วไวแสงซึ่งได้ร ค ดี 

สว่นในพืน้ทีท่ีเ่ปน็ทีลุ่ม่นน้ปลกูข้ วข วอ ยสุน้เพือ่ใหส้ ม รถ

เก็บเกี่ยวได้ในช่วงปล ยฤดูฝนก่อนที่จ ถึงฤดูน้ำ หล ก ซึ่ง 
ในปีที่ปริม ณแล ก รกร จ ยตวของฝนในช่วงฤดูฝน 
มีคว มแปรปรวนก็จ ทำ ให้เกษตรกรในบ งพื้นที่ไม่ส ม รถ

เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทนน้ำ หล ก ผลผลิตได้รบคว มเสียห ย

เช่นกน แล ในปีที่น้ำ ท่วมใหญ่ (ปี 2554) พื้นที่ที่ปลูกข้ ว 
ไวแสงก็จ ได้รบคว มเสียห ยเช่นกน เนื่องจ กยงไม่ส ม รถ

เก็บเกี่ยวผลผลิตได้จนกร ท่งช่วงปล ยปีหลงฤดูน้ำ หล ก 

	 3.1.2	 คว มเสี่ยงของร บบเกษตรที่ปลูกข้ ว 
เป็นหลกในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย จ กภ ว ภยแล้งแล ภ ว

ข ดแคลนน้ำ

 ก รปลูกข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย น้นมกปร สบปัญห

ภยแลง้แล ภ ว ข ดแคลนน้ำ อยูเ่สมอๆ แมว้่ พืน้ทีส่ว่นใหญ่

จ เปน็พืน้ทีช่ลปร ท นกต็ ม ทง้นีอ้ จพจิ รณ ภ ว ภยแลง้

แล ภ ว ข ดแคลนน้ำ ออกได้เป็น 2 ช่วงคือ 

 •	ช่วงที่	1 ช่วงก รปลูกข้ วน ปี ซึ่งเริ่มปลูกในเดือน

เมษ ยน-พฤษภ คม มกจ ปร สบปัญห ภยแล้งในปีที่ฝน 
ม ช้  แล น้ำ ในร บบชลปร ท นเหลอืนอ้ยเนือ่งจ กไดถ้กูใช้

ไปในก รทำ น ปรงในฤดูก ลเพ ปลูกก่อนหน้ น้นไปแล้ว 

ปริม ณน้ำ ที่ เหลืออยู่อ จไม่เพียงพอต่อก รสนบสนุน 
ก รทำ น ได้อย่ งเต็มที่ แล ในพื้นที่ที่เป็นที่เขตนิเวศเกษตร 
ที่น อ ศยน้ำ ฝนก็จ ปร สบปัญห อย่ งม กเช่นกนในปี 
ที่ปริม ณฝนน้อยแล ฝนทิ้งช่วงเต็มที่

 •	ช่วงท่ี	2 ช่วงก รปลูกข้ วน ปรงหลงฤดูฝน ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่ชลปร ท นแล เป็นก รปลูกข้ วโดยพึ่งพ น้ำ จ ก

ร บบชลปร ท นเปน็หลก แตม่กมกี รปลกูข้ วเปน็พืน้ทีท่ีเ่กนิ

กว่ ศกยภ พของน้ำ ในร บบชลปร ท นอยู่เสมอ ทำ ให้พื้นที่

บ งส่วนปร สบปัญห ภ ว ข ดแคลนน้ำ ในก รทำ น

 ในกรณีของภ ว ภยแล้ง ก รวิเคร ห์ก รเปิดรบ 
ภ ว ภยแล้งของเขตนิเวศเกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลกในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย นี้ได้ใช้ข้อมูลพื้นที่ปร สบภยแล้งในรอบ 5 ปี ช่วง 
ปี พ.ศ.2556-2560  (ที่ม  กรมทรพย กรน้ำ ) แล ได้จำ แนก

พ้ืนท่ีเส่ียงภยแล้งออกเป็น 3 ร ดบ คือ ต่ำ  (พ้ืนท่ีปร สบภยแล้ง 

1-2 ครง้ ในรอบ 5 ป)ี ป นกล ง (พืน้ทีป่ร สบภยแลง้ 3-4 ครง้ 

ในรอบ 5 ปี) แล สูง (พื้นที่ปร สบภยแล้ง 5 คร้ง ในรอบ 5 ปี) 

นำ ม วิเคร ห์ซ้อนทบพ้ืนท่ีปลูกข้ วของเขตนิเวศเกษตร 4 เขต 

ได้ผลลพธ์เป็นแผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว ภยแล้ง

ในร ดบทีแ่ตกต่ งกน (รปูที ่3.10 3.11 แล  3.12) โดยส ม รถ

สรปุขน ดพืน้ทีใ่นแตล่ เขตนเิวศเกษตรดงแสดงในต ร งที ่3.2

รูปท่ี 3.10 พ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีเส่ียงต่อภ ว ภยแล้ง

ในร ดบต่ำ  (1-2 คร้งในรอบ 5 ปีี)
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รูปท่ี 3.11 พ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีเส่ียงต่อภ ว ภยแล้ง

ในร ดบป นกล ง (3-4 คร้งในรอบ 5 ปี)

 นอกจ กน้น พื้นที่บ งส่วนมีก รทำ น นอกฤดูฝน โดยอ ศยแหล่งน้ำ ธรรมช ติ ซึ่งมีคว มเสี่ยงกบภ ว ข ดแคลนน้ำ  
ในปีที่ฝนน้อยแล มีน้ำ ในแหล่งน้ำ ธรรมช ติน้อย

รูปท่ี 3.12 พ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีเส่ียงต่อภ ว ภยแล้ง

ในร ดบสูง (5 คร้งในรอบ 5 ปี)

ต ร งที่	3.2	ก รเปิดรบต่อภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศที่ก่อให้เกิดคว มเสี่ยง	–	กรณีภ ว ภยแล้ง

พื้นที่ปลูกข้ วที่เปิดรบต่อภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศที่ก่อให้เกิดคว มเสี่ยง	-	กรณีภ ว ภยแล้ง

ไม่เปิดรบ

พื้นที่

(ไร่)

พื้นที่

(ไร่)

พื้นที่

(ไร่)

พื้นที่

(ไร่)

%	ของพื้นที่

ในเขตนิเวศ

เกษตร

%	ของพื้นที่

ในเขตนิเวศ

เกษตร

%	ของพื้นที่

ในเขตนิเวศ

เกษตร

%	ของพื้นที่

ในเขตนิเวศ

เกษตร

ต่ำ 	
(1-2	คร้งในรอบ	5	ปี)

ป นกล ง	
(3-4	คร้งในรอบ	5	ปี)

สูง	
(5	คร้งในรอบ	5	ปี)

ชลปร ท น-ท่ีลุ่มต่ำ

ชลปร ท น-ท่ีลุ่ม

ชลปร ท น-ท่ีดอน

นอกเขตชลปร ท น

พ้ืนท่ีรวม

137,605

605,934

1,769,693

1,151,626

3,664,858

61.04

75.59

81.97

45.23

77,043

184,918

364,637

823,251

1,449,849

34.18

23.07

16.89

32.33

10,768

10,746

24,703

571,279

617,496

4.78

1.34

1.14

22.44

0

0

0

162,957

162,957

0.00

0.00

0.00

6.00

เขตนิเวศ

เกษตร
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รูปท่ี 3.13 พ้ืนท่ีปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นท่ีลุ่มต่ำ  (บน) แล พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว ภยแล้งต่ำ  (1-2 คร้ง ในรอบ 5 ปี) (ล่ งซ้ ย) แล พ้ืนท่ี 
ท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว ภยแล้งป นกล ง (3-4 คร้ง ในรอบ 5 ปี) (ล่ งขว )

 ผลก รวิเคร ห์ชี้ ให้เห็นว่ พื้นที่ปลูกข้ วใน 
พื้นที่ศึกษ ร้อยล  37 มีคว มเสี่ยงจ กภ ว ภยแล้ง โดย

แบ่งเป็นพื้นที่ที่มีโอก สปร สบภ ว ภยแล้งในร ดบต่ำ  

คิดเป็นร้อยล  24.6 กร จ ยตวอยู่ในทุกจงหวด (รูปท่ี 3.10) 

พื้นที่ที่มีโอก สปร สบภ ว ภยแล้งในร ดบป นกล ง 

แล พื้นที่ที่มีโอก สปร สบภ ว ภยแล้งในร ดบสูง  
คิดเป็นร้อยล  10 แล  2.7 ต มลำ ดบ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน

จงหวดนครสวรรค์ (รูปที่ 3.11 แล  3.12)

 เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ  จดว่ เป็น

พื้นที่ท่ีเปิดรบกบภ ว ภยแล้งน้อย โดยเม่ือพิจ รณ จ ก

ภ ว ภยแล้งท่ีผ่ นม แล้วพบว่  พ้ืนท่ีปร ม ณ 1 ใน 3  
(ต่ำ กว่ สองแสนไร่เล็กน้อย) มีโอก สปร สบภ ว ภยแล้ง

ในร ดบต่ำ  คือมีคว มถ่ีในก รปร สบภ ว ภยแล้ง 1-2 คร้ง

ในรอบ 5 ปี แล มีพื้นที่ เพียง 1.34% (ปร ม ณ 
หนึ่งหมื่นไร่) ที่มีโอก สปร สบภ ว ภยแล้งในร ดบ 
ป นกล ง คือ 3-4 คร้งในรอบ 5 ปี แล ไม่มีพื้นที่ 
ที่มีโอก สปร สบภ ว ภยแล้งในร ดบสูงเลย ดงที่แสดง

ในรูป 3.13

	 เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นท่ีลุ่ม จดว่ เป็นพ้ืนท่ี 
ท่ีเปิดรบกบภ ว ภยแล้งน้อยเช่นกน โดยเม่ือพิจ รณ จ ก 
ภ ว ภยแล้งที่ผ่ นม แล้วพบว่  พื้นที่ต่ำ กว่  1 ใน 4  
(เจ็ดหมื่นไร่เศษ) มีโอก สปร สบภ ว ภยแล้งในร ดบต่ำ   
คือมีคว มถี่ในก รปร สบภ ว ภยแล้ง 1-2 คร้งในรอบ  
5 ปี แล มีพ้ืนท่ีน้อยกว่  5% ของพ้ืนท่ีในเขตนิเวศเกษตรน้ี 

(ปร ม ณหนึ่งหมื่นไร่) ที่มีโอก สปร สบภ ว ภยแล้ง 
ในร ดบป นกล ง คอื 3-4 ครง้ในรอบ 5 ป ีแล ไมม่พีืน้ที่

ที่มีโอก สปร สบภ ว ภยแล้งในร ดบสูงเลย ดงที่แสดง

ในรูป 3.14

รูปท่ี 3.14 พ้ืนท่ีปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นท่ีลุ่ม (บน) แล พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว ภยแล้งต่ำ  (1-2 คร้ง ในรอบ 5 ปี) (ล่ งซ้ ย) แล พ้ืนท่ี

ท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว ภยแล้งป นกล ง (3-4 คร้ง ในรอบ 5 ปี) (ล่ งขว )
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	 เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ดอน จดว่ เป็น

พืน้ทีท่ีเ่ปดิรบกบภ ว ภยแลง้นอ้ย โดยเมือ่พจิ รณ จ ก

ภ ว ภยแลง้ทีผ่่ นม แลว้พบว่  พืน้ที ่16.89% (ส มแสน

หกหมื่นไร่เศษ) ของพื้นที่ในเขตนิเวศเกษตรนี้ มีโอก ส

ปร สบภ ว ภยแล้งในร ดบต่ำ  คือมีคว มถี่ในก ร

ปร สบภ ว ภยแล้ง 1-2 คร้งในรอบ 5 ปี แล มีพื้นที่

เพียง 1.14 % (ปร ม ณสองหมื่นสี่พนไร่) ที่มีโอก ส

ปร สบภ ว ภยแล้งในร ดบป นกล ง คือ 3-4 คร้ง 
ในรอบ 5 ป ีแล ไมม่พีืน้ทีท่ีม่โีอก สปร สบภ ว ภยแลง้

ในร ดบสูงเลย ดงที่แสดงในรูป 3.15

รูปท่ี 3.15 พ้ืนท่ีปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรชลปร ท นท่ีดอน (บน) แล พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว ภยแล้งต่ำ  (1-2 คร้ง ในรอบ 5 ปี) (ล่ งซ้ ย) แล พ้ืนท่ี 
ท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว ภยแล้งป นกล ง (3-4 คร้ง ในรอบ 5 ปี) (ล่ งขว )

รูปท่ี 3.16 พ้ืนท่ีปลูกข้ วเขตนิเวศเกษตรท่ีน อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น (บน-ซ้ ย) แล พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว ภยแล้งต่ำ  (1-2 คร้ง ในรอบ 5 ปี) 

(บน-ขว ) พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว ภยแล้งร ดบป นกล ง (3-4 คร้ง ในรอบ 5 ปี) (ล่ ง-ซ้ ย) แล  พ้ืนท่ีท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว ภยแล้งสูง (5 คร้ง

ในรอบ 5 ปี) (ล่ ง-ขว )

	 เขตนิเวศเกษตรพื้นที่น ข้ วอ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น จดว่ เป็นพื้นที่ที่เปิดรบกบภ ว ภยแล้งค่อนข้ งสูง  
โดยพืน้ทีม่ กกว่ ครึง่เคยปร สบภ ว ภยแลง้ แล มคีว มถีข่องก รปร สบภ ว ภยแลง้แตกต่ งกนไป กล่ วคอื พืน้ทีป่ร ม ณ 

1 ใน 3 (32.3% หรือปร ม ณแปดแสนไร่เศษ) ของเขตนิเวศเกษตรมีโอก สปร สบภ ว ภยแล้งต่ำ  (1-2 คร้งในรอบ 5 ปี)  

พื้นที่ 22.4% (ปร ม ณห้ แสนเจ็ดหมื่นไร่เศษ) มีโอก สปร สบภ ว ภยแล้งป นกล ง (3-4 คร้งในรอบ 5 ปี) แล พื้นที่ 6% 

(ปร ม ณหนึ่งแสนหกหมื่นไร่เศษ) มีโอก สปร สบภ ว ภยแล้งสูง (5 คร้งในรอบ 5 ปี)  ดงที่แสดงในรูป 3.16
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 เมื่อพิจ รณ พื้นที่ปลูกข้ วที่ เสี่ ยงต่อ 
ก รเผชิญภ ว ภยแล้งแยกต มเขตนิเวศเกษตร  
อ จกล่ วได้ว่ เขตนิเวศเกษตรที่น อ ศยน้ำ ฝน 
นอกเขตชลปร ท นเป็นพื้นที่ที่เปิดรบกบภ ว  
ภยแล้งม ก กล่ วคือ พื้นที่ปลูกข้ วปร ม ณเกือบ 

1 ใน 3 มีโอก สปร สบภยแล้งม กกว่  2 คร้ง 
ในรอบ 5 ปี (รูปที่ 3.17)

รูปท่ี 3.17 พ้ืนท่ีน ในแต่ล เขตนิเวศเกษตรท่ีปร สบภ ว ภยแล้งม กกว่  2 คร้ง

ในรอบ 5 ปี

รูปท่ี 3.19 ก รเปรียบเทียบพ้ืนท่ีน ปรงต มแผนก รเพ ปลูกของกรมชลปร ท นแล พ้ืนท่ีเพ ปลูกจริงในช่วงปี พ.ศ. 2544/45 ถึง พ.ศ. 2560/61

 เมือ่พจิ รณ ถงึบรบิทของร บบเกษตรในแงข่องภ ว กดดนทีภ่ ว ภยแลง้มตีอ่ก รปลกูข้ วในพืน้ทีเ่หล่ นี ้อ จพจิ รณ

ไดจ้ กก รเกดิภยแลง้ปร กอบกบปฏทินิก รเพ ปลกูข้ วหรอืชว่งเวล ทีช่ วน ในพืน้ทีท่ำ ก รปลกูข้ ว (รปูที ่3.18)  โดยพืน้ที่

ปลกูข้ วสว่นใหญท่ีเ่สีย่งตอ่ภ ว ข ดแคลนน้ำ ในร ดบป นกล งแล ร ดบสงูซึง่มขีน ดกว่ เจด็แสนไรน่น้อยูใ่นเขตพืน้ทีน่ ข้ ว

อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น โดยเฉพ พื้นที่ปลูกข้ วในจงหวดนครสวรรค์ แล เมื่อพิจ รณ จ กแผนที่แล้ว อ จอนุม น

ได้ว่ พื้นที่เหล่ น้นส่วนใหญ่อยู่ห่ งจ กลำ น้ำ ธรรมช ติหลก เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้ งดอน แล เมื่อไม่มีร บบชลปร ท นจึงทำ ให้

เสีย่งตอ่ก รข ดแคลนน้ำ ภ ยใตภ้ ว ภยแลง้ เมือ่พจิ รณ จ กปฏทินิก รเพ ปลกูของพืน้ทีน่ อ ศยน้ำ ฝน-นอกเขตชลปร ท น 

(รูปที่ 3.18) อ จกล่ วได้ว่ พื้นที่ที่เป็นที่ดอนในเขตนิเวศเกษตรที่น อ ศยน้ำ ฝนนี้ ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกข้ วพนธุ์ไวแสง  
(เช่น ข้ วหอมดอกม ลิ 105) ที่ต้องอ ศยร ย เวล ต้งแต่ก รเพ ปลูกจนถึงก รเก็บเกี่ยวค่อนข้ งย วน น ทำ ให้มีโอก ส 
ที่จ เผชิญกบภ ว ข ดแคลนน้ำ  ห กปริม ณน้ำ ฝนมีไม่เพียงพอ แล /หรือ เกิดภ ว ฝนทิ้งช่วงเป็นร ย เวล น น นอกจ กนี้

เกษตรกรที่ทำ ก รเพ ปลูกข้ วน ปรงจ กก รใช้แหล่งน้ำ ที่มีในไร่น  แล /หรือ แหล่งน้ำ ธรรมช ติใกล้เคียงจ ต้องเสีย 
ค่ ใช้จ่ ยในก รสูบน้ำ เพ่ิมข้ึนเพ่ือรบมือกบภ ว ภยแล้ง หรืออ จมีน้ำ ให้สูบไม่เพียงพอต่อคว มต้องก รทำ ให้ผลผลิตเสียห ยได้

รูปท่ี 3.18 ช่วงเวล ก รเพ ปลูกข้ วของแต่ล เขตนิเวศเกษตรแล ช่วงเวล ท่ีมีโอก สปร สบภ ว ภยแล้ง/ก รข ดแคลนน้ำ

 อย่ งไรกด็ ีก รพจิ รณ ภ ว กดดนตอ่ก รปลกูข้ วใน

ลุม่น้ำ เจ้ พร ย ในแงข่องก รข ดแคลนน้ำ นี ้ก รวเิคร หใ์น

บริบทของภยแล้งเป็นเพียงก รแสดงถึงบริบทของคว มเสี่ยง

ในแง่มุมหนึ่งเท่ น้น พื้นที่ปลูกข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย โดย

เฉพ พืน้ทีช่ลปร ท นยงมโีอก สปร สบภ ว ข ดแคลนน้ำ

จ กก รที่น้ำ ในร บบชลปร ท นมีไม่เพียงพอ ซึ่งอ จไม่ได้

รวมอยู่ในบริบทของภยแล้งอนมีเงื่อนไขในก รกำ หนดพื้นที่

ปร สบภยต มที่หน่วยง นรฐกำ หนดขึ้น แต่เมื่อพิจ รณ  
ถึงก รปลูกข้ วน ปรงในเขตนิเวศเกษตรต่ ง ๆ ที่เป็น 
เขตชลปร ท นแล้วจ เห็นว่ มีก รปลูกข้ วน ปรงเกินกว่

ปริม ณน้ำ ที่ร บบชลปร ท นจ ส ม รถสนบสนุนได้ม  
โดยตลอด (รูปที่ 3.19) ท้งนี้เมื่อพิจ รณ ถึงพื้นที่ปลูกข้ ว

น ปรงที่ท งกรมชลปร ท นกำ หนดเป็นเป้ หม ยในแต่ล ปี

โดยพจิ รณ จ กปรมิ ณน้ำ ตน้ทนุในเขือ่นเปน็ปจัจยหลกแลว้ 

จ เห็นว่ ร บบชลปร ท นในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้ส ม รถ

สนบสนุนก รปลูกข้ วน ปรงได้ปร ม ณเกือบสองล้ นไร่  

ในขณ ที่ก รปลูกจริง (ต มข้อมูลของสำ นกง นเศรษฐกิจ

ก รเกษตร) มีก รปลูกข้ วน ปรงหลงฤดูฝนสูงถึงเกือบ 
ส มล้ นไร่ ดงน้น เมื่อพิจ รณ ถึงโอก สที่ก รปลูกข้ ว 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย จ ตกอยู่ในภ ว เสี่ยงจ กก ร

ข ดแคลนน้ำ ในบริบทของก รปลูกข้ วน ปรงเกินกว่

ศกยภ พของร บบชลปร ท นนี้แล้ว อ จกล่ วได้ว่ มีพื้นที่

น ปรงทีเ่สีย่งตอ่ภ ว ข ดแคลนน้ำ สงูถงึปร ม ณหนึง่ล้ นไร ่

ซึ่งอ จอนุม นได้ว่ เป็นพื้นที่ที่กร จ ยอยู่ต มด้ นท้ ยน้ำ

ของเครือข่ ยคลองส่งน้ำ ชลปร ท น แล /หรือ ด้ นท้ ยน้ำ

ของลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  นอกจ กน้น ในเขตนิเวศเกษตรที่น

อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท นก็มีพื้นที่บ งส่วนที่มี 
ก รทำ น นอกฤดูฝนโดยอ ศยน้ำ จ กแหล่งน้ำ ธรรมช ติซึ่งมี

โอก สเผชิญภ ว ก รข ดแคลนน้ำ ในปีที่มีฝนน้อยแล มีน้ำ

ในแหลง่น้ำ ธรรมช ตนิอ้ย (รปูที ่3.20 แสดงแผนทีก่ รปลกูข้ ว

น ปรงในปีที่มีก รปลูกข้ วน ปรงสูงถึงเกือบส มล้ นไร่) 
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เปรียบเทียบแผนการเพาะปลูกนาปรังโดยกรมชลประทาน และพื:นที;ปลูกจรงิ
ปี 44/45 - 60/61

พื:นที;เป้าหมาย (ชลประทาน) พื:นที;เพาะปลูก(สศก.)

ปลูกจรงิ 2,838,313 ไร่

เป้าหมาย 1,927,233 ไร่
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รูปท่ี 3.20 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีน ปรง ปี พ.ศ. 2557 พ้ืนท่ี 

2.9 ล้ นไร่  (ท่ีม : ข้อมูลจ ก GISTDA จดทำ แผนท่ีโดย 

ผู้วิจย)

	 3.1.3	 คว มเสี่ยงของร บบเกษตรที่ปลูกข้ ว 
เป็นหลกในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย จ กภ ว อุณหภูมิสูง

 ก รปลูกข้ วน้นต้องก รช่วงอุณหภูมิที่ เหม สม  
โดยเฉพ ร หว่ งก รเจริญเติบโตของข้ วที่เข้ สู่ร ย  
ก รเจริญพนธุ์ แล ร ย ก รสืบพนธุ์ (reproductive stage)  

คือเริ่มจ กร ย ต้งท้อง ออกดอก ผสมเกสร หรือช่วงอ ยุ

ปร ม ณ 60-90 วน ซ่ึงห กมีอุณหภูมิต่ำ กว่  15๐C หรือ  
สูงกว่  35๐C จ มีผลกร ทบต่อข้ วในร ย ต้งท้อง (booting) 

ร ย ออกรวง (heading) แล ร ย ผสมเกสร (flowering)  
มีผลทำ ให้ช่อดอกข้ วเป็นหมน มีล อองเกสรที่ผิดปกติ  
คว มมีชีวิตของล อองเกสรแล คว มงอกของล อองเกสร

ลดลง อบล อองเกสรไมแ่ตก แล สง่ผลใหก้ รตดิเมลด็บนรวง

ลดลง ส่งผลให้ผลผลิตข้ วลดลง อย่ งไรก็ดี แม้ว่ จ มี 

ผลก รศึกษ ที่บ่งชี้ ให้ เห็นว่ ก รปลูกข้ วน้นตกอยู่ ใต้ 
ภ ว กดดนจ กภ ว อุณหภูมิสูง แต่ก็มิได้มีผลก รศึกษ ที่ 
ชี้ให้เห็นได้ชดเจนว่ ผลผลิตข้ วจ ตกต่ำ หรือเสียห ยเพียงไร

ภ ยใต้ภ ว อุณหภูมิสูงนี้ ก รวิเคร ห์คว มเสี่ยงของ 
ร บบเกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลกในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย จ ก 
ภ ว อุณหภูมิสูงในก รศึกษ นี้จึงเป็นก รแสดงให้เห็น 
โดยสงเขปถึงพื้นที่ที่มีโอก สเสี่ยงจ กก รที่อุณหภูมิสูง 
เกินกว่  35๐C 
 ก รปลูกข้ วน ปรงในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้ 
เริ่มในช่วงปล ยปีหลงฤดูน้ำ หล ก โดยเริ่มปลูกปร ม ณ 
ช่วงเดือนธนว คม-มกร คม แล เก็บเกี่ยวในช่วงเดือน

มีน คม-เมษ ยน ซึ่งก รปลูกข้ วในช่วงฤดูนี้มีโอก สที่จ

ปร สบคว มเสีย่งจ กภ ว อณุหภมูสิงู ดงทีแ่สดงในรปูที ่3.21

รูปท่ี 3.21 ปฏิทินก รเพ ปลูกข้ ว แล ช่วงเวล ท่ีอุณหภูมิสูงกว่ ค่ อุณหภูมิวิกฤติของข้ ว (35°C)

รูปท่ี 3.22 พ้ืนท่ีเพ ปลูกข้ วเฉล่ีย พ.ศ.2557-2560 ในพ้ืนท่ีศึกษ ท่ีมีอ ยุ 60-90 วน แล ช่วงเวล ท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35°C

 ก รวิเคร ห์ก รเปิดรบต่อภ ว กดดนที่ก่อให้เกิด

คว มเส่ียงของก รปลูกข้ วในพ้ืนท่ีศึกษ จ กภ ว อุณหภูมิสูง 

ในเบื้องต้นได้ใช้ข้อมูลแผนที่พื้นที่เพ ปลูกข้ วของ GISTDA 

(ที่ม : http://rice.gistda.or.th/ricefield) ที่จำ แนกช่วงอ ยุข้ ว

ในทุก 15 วน หรือ 2 สปด ห์ (ท้งน้ีเน่ืองจ กเกษตรในพ้ืนท่ีศึกษ

ทำ ก รปลูกข้ วไม่พร้อมกน) ที่เป็นข้อมูลอนุกรมเวล  (time 

series data) ซ่ึงใน 1 รอบปี จ มีก รสำ รวจแล จดทำ ข้อมูลไว้ 

48 ชุดข้อมูลแผนที่ ก รวิเคร ห์จ เลือกสกดเอ เฉพ  
พื้นที่ปลูกข้ วที่มีช่วงอ ยุ 60-90 วน หรือ 8-12 สปด ห์ ซึ่ง

เป็นช่วงที่ข้ วเปิดรบแล มีคว มอ่อนไหวต่ออุณหภูมิสูง  

ผลของก รวิเคร ห์ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้ วในช่วง พ.ศ. 2557-

2560 ในพื้นที่ศึกษ ที่แสดงในรูปที่ 3.20 แสดงให้เห็นว่  
ชว่งเวล ทีม่พีืน้ทีป่ลกูข้ วอ ย ุ60-90 วนนน้ตกอยูใ่นชว่งเดอืน 

กุมภ พนธ์-มีน คม แล  กรกฎ คม-พฤศจิก ยน แล เมื่อ

พิจ รณ ร่วมกบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดที่วิเคร ห์จ กข้อมูล

ยอ้นหลง 30 ป ีทีเ่กบ็บนทกึโดยกรมอตุนุยิมวทิย  พบว่ พืน้ที่

ปลูกข้ วน ปรงที่มีอ ยุ 60-90 วนในช่วงเดือนมีน คม-

พฤษภ คม จ เสี่ยงต่อภ ว อุณหภูมิสูง แล เดือนเมษ ยน 
จ เป็นช่วงที่มีคว มเสี่ยงม กที่สุด ดงที่แสดงในรูปที่ 3.22
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 ก รวิเคร ห์คว มเสี่ยงของก รปลูกข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย จ กภ ว อุณหภูมิสูงแยกต มเขตนิเวศเกษตรนี้ได้ทำ ขึ้น 
โดยก รวิเคร ห์เชิงพื้นที่โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรงปี พ.ศ. 2558/59 แล สรุปเป็นพื้นที่ปลูกข้ วอ ยุ 60-90 วน

ในช่วงเดือน กุมภ พนธ์-พฤษภ คม ซึ่งเป็นช่วงเวล ที่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในรอบ 30 ปีสูงม กกว่  35°C ผลก รวิเคร ห์ 
แสดงให้เห็นจำ นวนพื้นที่ปลูกข้ ว ที่เปิดรบต่อภ ว อุณหภูมิสูงของในแต่ล เขตนิเวศได้ ดงแสดงในรูปที่ 3.23 แล ต ร งที่ 3.3

รูปท่ี 3.23 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปลูกข้ วน ปรงช่วง 28 ก.พ. – 31 พ.ค. 2559 ท่ีมีอ ยุ 60-90 วน ท่ีเผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35°C 

พื้นที่ปลูกข้ วที่เสี่ยง

ต่อช่วงอุณหภูมิวิกฤติ	(ไร่) 28	ก.พ.-	31	พ.ค.	2559 ร้อยลพื้นที่รวม

ชลปร ท น-ลุ่มต่ำ 225,415 201,508 89.39

ชลปร ท น-ลุ่ม 846,598 635,702 75.09

ชลปร ท น-ดอน 2,159,759 1,152,245 53.35

นอกเขตชลปร ท น 2,709,114 647,885 23.92

พื้นที่รวมท้งหมด 5,940,886 2,637,340 44.39

ต ร งที่	3.3	พื้นที่ปลูกข้ วน ปรงวยเจริญพนธุ์	(60-90	วน)	ช่วง	28	ก.พ.-	31	พ.ค.	2559	ที่เสี่ยงต่อภ ว

อุณหภูมิสูงกว่ 	35°C

 ข้อมูลดงที่สรุปในต ร งที่ 3.3 แสดงให้เห็นว่ ในพื้นที่

ปลูกข้ วเขตชลปร ท นท้งส มเขตนิเวศเกษตร มีสดส่วนก ร

ทำ น ปรงสูง คือม กกว่ ครึ่งหนึ่งของพื้นที่เขตนิเวศเกษตร 

(53% 75% แล  89% ในพื้นที่ ชลปร ท นที่ลุ่ มต่ำ   
พืน้ทีช่ลปร ท นทีลุ่ม่ แล พืน้ทีช่ลปร ท นทีด่อนต มลำ ดบ) 

เนื่องจ กก รที่มีร บบชลปร ท นสนบสนุนน้ำ ในก รทำ

น ปรง ซึ่งเมื่อเทียบกบเขตพื้นที่อ ศยน้ำ ฝนนอกเขต

ชลปร ท นแล้วมีก รปลูกข้ วน ปรงต่ำ กว่ ม ก คือมีพื้นที่

เพียง 24% เท่ น้น อนเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ธรรมช ติ

ซึ่งเอื้อให้ส ม รถทำ น ปรงได้บ้ ง นอกจ กนี้ยงเป็นไปได้ว่

เขตนิเวศเกษตรในพื้นที่ชลปร ท นเหล่ นี้มีร บบพืชที่ 
หล กหล ยสูงอนเนื่องจ กปัจจยแวดล้อมท งด้ นก ยภ พ 

แล ร บบก รถอืครองแล ก รเช่ ทีด่นิ แล เมือ่พจิ รณ รว่ม

กบปฏิทินก รเพ ปลูก แล ช่วงเวล ที่อุณหภูมิสูงกว่ ค่

วกิฤตขิองข้ ว พบว่ พืน้ทีป่ลกูข้ วน ปรงทีป่ลกูหลงฤดฝูนแล

เข้ สู่ร ย เจริญพนธุ์ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. น้น เปิดรบกบ

ภ ว อุณหภูมิสูง ซึ่งอ จกล่ วโดยสรุปได้ว่  เขตนิเวศเกษตร

ชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ มีก รเปิดรบต่อภ ว กดดนจ กสภ พ

อุณหภูมิสูงม กที่สุด โดยพื้นที่ปลูกข้ วน ปรงเกือบ 90%  
ตกอยูใ่ตภ้ ว กดดนนี ้เขตนเิวศเกษตรชลปร ท นทีลุ่ม่ ทีด่อน 

แล  เขตนิเวศเกษตรที่น อ ศยน้ำ ฝนมีก รเปิดรบต่อภ ว

กดดนจ กสภ พอุณหภูมิสูงลดหล่นกนลงม ต มลำ ดบ

	 3.2	ปจัจยด้ นเศรษฐกจิสงคมทีเ่ปน็แรงขบใหร้ บบ

เกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลกในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย เกิดคว ม

เสี่ยงจ กภ ว กดดนของสภ พภูมิอ ก ศ

 ก รทีร่ บบเกษตรทีป่ลกูข้ วในลุม่น้ำ เจ้ พร ย เปดิรบ

กบภ ว กดดนด้ นภูมิอ ก ศจนก่อให้เกิดคว มเสี่ยง คือ 

คว มเสยีห ยของผลผลตินน้ เนือ่งจ กโดยภ พรวมแลว้พืน้ที่

นี้มีก รปลูกข้ วอย่ งเข้มข้นท้งในเชิงพื้นที่แล ในเชิงเวล  

กล่ วคอื มพีืน้ทีป่ลกูข้ วจำ นวนม ก แล มกี รปลกูข้ วอย่ ง

ตอ่เนือ่งตลอดป ีทำ ใหเ้ปดิรบกบภ ว กดดนด้ นภมูอิ ก ศสงู

ดงที่ได้กล่ วไปแล้วข้ งต้น ซึ่งแรงขบที่ก่อให้เกิดก รปลูกข้ ว

อย่ งเขม้ขน้นีอ้ จพจิ รณ ไดจ้ กเงือ่นไขท งเศรษฐกจิสงคม

ซึ่งเงื่อนไขที่เป็นปัจจยหลก ได้แก่ นโยบ ยภ ครฐที่สนบสนุน

เกษตรกรผู้ปลูกข้ วในรูปแบบต่ ง ๆ  แล ร บบก รเช่ พ้ืนท่ีน  

นอกจ กนน้ นโยบ ยภ ครฐบ งเรือ่งกย็งสง่ผลใหร้ บบเกษตร

ในพื้นที่นี้ตกอยู่ภ ยใต้ภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศสูงขึ้น

อีกด้วย

	 3.2.1	นโยบ ยสนบสนนุด้ นร ค แล ก รตล ดข้ ว

 ทีผ่่ นม รฐบ ลทกุสมยไดพ้จิ รณ จดทำ นโยบ ยเพือ่

สนบสนนุช วน ท งด้ นก รตล ดแล ร ค ข้ ว ดงทีแ่สดงใน

รปูที ่3.24 ซึง่นโยบ ยเหล่ นีส้ง่ผลใหเ้กษตรกรทำ ก รปลกูข้ ว

อย่ งเข้มข้นท้งในเชิงพื้นที่แล ในเชิงเวล  กล่ วคือ มีพื้นที่

ปลูกข้ วจำ นวนม ก แล ปลูกข้ วอย่ งต่อเนื่องตลอดปี
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 นโยบ ยหลกๆ ท่ีได้ปร ก ศใช้แล ดำ เนินก รในอดีต

จนถึงปัจจุบน ได้แก่ ก รรบจำ นำ ข้ ว ก รปร กนร ค ข้ ว/ 
ก รปร กนร ยได้เกษตรกร แล  โครงก รช ลอก รข ยข้ ว 

เป็นต้น ซ่ึงมีร ยล เอียดโดยสงเขปของนโยบ ยเหล่ น้ีบ งส่วน

ดงต่อไปน้ี

 นโยบ ยจำ นำ ข้ ว เป็นก รดึงผลผลิตข้ วออกจ กตล ด

ในช่วงต้นฤดูก รเก็บเก่ียว เป็นก รแทรกแซงร ค ไม่ให้ร ค ข้ ว

ในช่วงดงกล่ วลดต่ำ ลงจ กก รมีอุปสงค์หรือผลผลิตข้ วออกสู่

ตล ดเป็นปริม ณม ก ช่วยพยุงแล รกษ เสถียรภ พร ค ข้ ว 

ช่วยให้ช วน มีร ยได้จ กก รข ยผลผลิตข้ วเพ่ิมม กข้ึน 

นโยบ ยดงกล่ วน้ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือแทรกแซงตล ดข้ วต้งแต่

ปี 2529 แล ดำ เนินก รอย่ งต่อเน่ืองโดยมีก รเปล่ียน 
ร ยล เอียดเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องในแต่ล รฐบ ล จ กเดิมท่ีมี 
ก รรบจำ นำ ข้ วบ งส่วนจนถึงก รรบจำ นำ ข้ วทุกเมล็ดท่ี

เกษตรกรผลิตได้ในปี 2554 โดยรบจำ นำ ข้ วเจ้ แล ข้ วหอมม ลิ

คว มช้ืนไม่เกิน 15% ท่ีร ค  15,000 แล  20,000 บ ท ซ่ึงสูงกว่

ร ค ตล ดเกือบเท่ ตว ทำ ให้เกษตรกรไม่ม ไถ่ถอนข้ วท่ีจำ นำ ไว้ 

ปร กอบกบปร เทศส่งออกข้ วคู่แข่งซ่ึงได้แก่อินเดีย แล

เวียดน มส ม รถผลิตข้ วได้ม กข้ึนทำ ให้ร ค ข้ วในตล ดโลก

ลดต่ำ ลงรฐบ ลไม่ส ม รถร บ ยข้ วท่ีรบจำ นำ ออกได้ต มท่ี

ค ดไว้ เกิดคว มเสียห ย แล มีค่ ใช้จ่ ยก รเก็บรกษ  มี 

ก รปร ม ณตวเลขคว มเสียห ยจ กโครงก รจำ นำ ข้ วคร้งน้ี

ม กกว่  6 แสนล้ นบ ท แล ยงเกิดแรงเหว่ียงให้เกษตรกร 
ปลูกข้ วม กข้ึนส่งผลกร ทบต่อเน่ืองด้ นร ค แล เกิดปัญห

ในก รบริห รจดก รน้ำ ชลปร ท นต มม  ทำ ให้เกษตรกร 
เปิดรบกบภ ว กดดนต่ ง ๆ ม กข้ึน

 นโยบ ยปร กนร ยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ ว/ปร กน

ร ค ข้ ว ในปีก รผลิตข้ ว 2561/62 รฐบ ลอนุมติม ตรก ร

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ ววงเงินรวม 97,950.48 ล้ นบ ท 

แบ่งเป็นวงเงินสินเช่ือ 35,060 ล้ นบ ท แล เงินจ่ ยข ด 

62,890.48 ล้ นบ ทสำ หรบช ลอก รจำ หน่ ยข้ วเปลือก 
โดยก รจำ นำ ยุ้งฉ งแล ก รช่วยเหลือค่ เก็บเก่ียวแล ปรบปรุง

คุณภ พ (ท่ีม : http://www.khaosod.co.th/economics/

news_1372147) แล ในปี 2562 รฐบ ลท่ีม จ กก รเลือกต้ง 
ได้ปร ก ศใช้นโยบ ยปร กนร ยได้สำ หรบเกษตรกรผู้ปลูกข้ ว 

โดยปร กนร ยได้ข้ วเปลือกหอมม ลิ ข้ วหอมปทุม แล  
ข้ วเปลือกจ้ ว อยู่ท่ีตนล  15,000 บ ท 11,000 บ ท แล  

10,000 บ ท ต มลำ ดบ ห กร ค ข้ วในตล ดต่ำ กว่  
ร ค ปร กน รฐบ ลจ จ่ ยส่วนต่ งให้ ท้งน้ีในปริม ณท่ีจำ กด 

(ต ร งท่ี 3.4) แล ใช้ข้อมูลผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของสำ นกง น

เศรษฐกิจก รเกษตร แล ร ค เกณฑ์กล งของคณ อนุกรรมก ร

กำ หนดเกณฑ์อ้ งอิงร ค ข้ วเป็นข้อมูลอ้ งอิงเปรียบเทียบ

ชนิดข้ วเปลือก
ร ค ปร กน	(บ ท/ตน)

คว มชื้นไม่เกิน	15%
ไม่เกินครวเรือนล 	(ตน)

ข้ วหอมม ลิ 15,000 14

ข้ วหอมม ลินอกพื้นที่ 14,000 16

ข้ วเจ้ 10,000 30

ข้ วหอมปทุมธ นี1 11,000 25

ข้ วเหนียว 12,000 16

ต ร งที่	3.4	ร ค ปร กนข้ วเปลือกแล หลกเกณฑ์	สำ หรบเกษตรกรผู้ปลูกข้ วปี	2562/63	รอบที่	1

 นโยบ ยช่วยเหลือสนบสนุนด้ นร ค ข้ วข้ งต้น แม้จ ช่วยรกษ เสถียรภ พของร ค ข้ ว ลดคว มเสี่ยงร ยได้ 
ของเกษตรกร แต่เมื่อพิจ รณ ถึงผลกร ทบที่เกิดขึ้นจ กปร สบก รณ์ในอดีตที่ผ่ นม  พบว่ มีผลทำ ให้เกิดก รบิดเบือน 
ร ค ที่แท้จริงของข้ ว รฐต้องทุ่มงบปร ม ณเป็นจำ นวนม ก แล ในขณ เดียวกนก็สวนท งกบทิศท งก รควบคุมปริม ณ 
ก รผลิตข้ วให้สอดคล้องกบภ ว ของคว มต้องก รภ ยในปร เทศแล ในตล ดโลก มีเหตุทำ ให้เกษตรกรยึดติดกบก รทำ น

แล มีแนวโน้มทำ น ม กขึ้น แล ยงส่งผลให้คว มพย ย มจำ กดพื้นที่ปลูกข้ วน ปรงที่เกี่ยวข้องกบก รบริห รจดก รน้ำ

ชลปร ท นไม่ได้รบก รตอบรบแล สมฤทธิ์ผลเท่ ที่ควร มีแนวโน้มทำ ให้เกษตรกรเปิดรบกบภ ว กดดนน้ำ ท่วม ข ดแคลนน้ำ  

แล อุณหภูมิสูงม กขึ้น นอกจ กนี้จ กก รสอบถ มคว มเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ ทร บว่ ห กมีนโยบ ยที่ทำ ร ค ข้ ว 
สูงขึ้นม ก (ตนล หนึ่งหมื่นบ ทขึ้นไป) หรือทำ ให้เกษตรกรได้ผลปร โยชน์ม กกว่ ร ค เช่ ที่ จ มีผลทำ ให้เจ้ ของที่น ซึ่งเดิม

ให้เกษตรกรร ยอื่นเช่ ที่น น้นเลิกให้เช่ แล หนม ทำ น เองเพื่อเก็บเกี่ยวผลปร โยชน์ที่จ ได้รบ

	 นโยบ ยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ วเพ่ือลดต้นทุน-

เพิม่ปร สทิธภิ พก รผลติ เปน็โครงก รสนบสนนุชว่ยเหลอื

เกษตรกรในก รปรบปรุงคุณภ พผลผลิตข้ ว-เกี่ยวข้ ว- 
ต กข้ ว เพือ่ชว่ยใหเ้กษตรกรส ม รถนำ ข้ วไดค้ณุภ พไปข ย

โรงส ีซึง่จ ไดร้ ค ดกีว่ ข ยข้ วทีย่งมคีว มชืน้สงู โดยจ่ ยให้

ไร่ล  1,500 บ ท ร ยล ไม่เกิน 12 ไร่ เป้ หม ยเกษตรกร  
4 ล้ นร ยท่วปร เทศ ใช้งบปร ม ณในปี 2561/62 จำ นวน 

57,000 ล้ นบ ท  ทง้นีม้เีกษตรกรลงท เบยีนเข้ รว่มโครงก ร

ม กกว่ จำ นวนเป้ หม ยที่ต้งไว้ เกษตรกรบ งร ยใน 
พ้ืนท่ีศึกษ ให้ข้อมูลว่ เจ้ ของท่ีน เช่ บ งร ยมีก รเพ่ิมจำ นวน

ผู้ได้รบก รช่วยเหลือ โดยก ร “ซอยท่ีให้เช่ ” แล หรือห ตวแทน

ผู้เช่  เพื่อเอ ผลปร โยชน์จ กนโยบ ยนี้ (ก รสมภ ษณ์ 
กลุ่มเกษตรกรทุ่งบ งบ ล วนที่ 4 ธ.ค. 2561)

	 3.2.2	นโยบ ยภ ครฐในก รใช้พื้นที่ในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย เป็นพื้นที่รบน้ำ เพื่อรบมือกบปัญห น้ำ ท่วม

กรุงเทพ

 ภ ยหลงเหตุก รณ์อุทกภยใหญ่ที่ เ กิ ดขึ้ น ในปี  

2553/2554 รฐบ ลได้กำ หนดให้มีก รจดสรรแล จดก รพื้นที่

สำ หรบรบน้ำ อย่ งเปน็ท งก รในพืน้ทีลุ่ม่น้ำ เจ้ พร ย จำ นวน 

13 ทุง่ คดิเปน็พืน้ทีร่วมม กกว่ หนึง่ล้ นไร ่(ต ร งที ่3.5 แล  

รูปที่ 3.25) โดยมีก รบริห รจดก รเป็นโครงก รภ ยใต้ 
ก รดำ เนินง นของกรมชลปร ท น ซึ่งดำ เนินก รโดยก รใช้

โครงสร้ งก รจดก รด้ นคูคนก้นน้ำ  ร บบคนคลองแล  
ปร ตูร บ ยน้ำ เข้ -ออก แล ร บบสูบน้ำ เพื่อก รร บ ยน้ำ  

โดยหลกก รแล้วในช่วงฤดูน้ำ หล กท งชลปร ท น 
จ พย ย มจดก รน้ำ  หรอืปอ้งกนไมใ่หน้้ำ เข้ ม ในพืน้ที ่แล /

หรือ ใช้วิธีก รร บ ยน้ำ ออกจ กพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร 
เกบ็เกีย่วผลผลติข้ วใหแ้ลว้เสรจ็กอ่น หลงจ กนน้จ ปลอ่ยน้ำ

เข้ ม ในพื้นที่ (“ปล่อยน้ำ เข้ น  ปล่อยปล เข้ ทุ่ง”) หลงจ ก

วนที่ 15 กนย ยน เป็นต้นไป แล จ ร บ ยน้ำ ออกภ ยหลง

สิ้นสุดฤดูน้ำ หล ก หรือร วต้นเดือนพฤศจิก ยน หลงจ กน้น

เกษตรกรส ม รถทำ ก รเพ ปลูกข้ วได้ โดยหลกก รแล้ว 
ท งชลปร ท นจ ให้คว มสำ คญในก รส่งน้ำ เข้ พื้นที่ 
ที่ถูกกำ หนดให้เป็นพื้นที่รบน้ำ เหล่ นี้ให้ส ม รถทำ น ปรง 
ได้ทนทีเม่ือน้ำ ลดลง แต่ในท งปฏิบติยงติดขดในเร่ืองก รใช้น้ำ

ของเกษตรกรทีอ่ยูต่น้น้ำ  ทำ ใหเ้กษตรกรในพืน้ทีร่บน้ำ นีซ้ึง่อยู่

กล ง-ปล ยน้ำ ได้รบน้ำ ช้  หรือไม่เพียงพอ

ชื่อโครงก ร พื้นที่	(ไร่)

ทุ่งรงสิตใต้

ทุ่งบ งกุ้ง

694,944

12,116

ทุ่งพร ย บรรลือ

ทุ่งบ งกุ่ม

161,518

81,239

ทุ่งโพธิ์พร ย

ทุ่งป่ โมก

ทุ่งบ งบ ล 27,615

266,338

50,199

ทุ่งเจ้ เจ็ด

ทุ่งผกไห่

ทุ่งเชียงร ก 43,994

444,508

157,675

ทุ่งท่ วุ้ง

ทุ่งบ้ นแพน

ทุ่งชยน ทป่ สก 75,858

33,541

5,693

ต ร งที่	3.5	ทุ่งรบน้ำ ในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย
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รูปท่ี 3.25  พ้ืนท่ีทุ่งรบน้ำ ในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

รูปท่ี 3.26 สดส่วนพ้ืนท่ี/น เช่ ในแต่ล เขตนิเวศเกษตรข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  (ท่ีม : ก รสมภ ษณ์กลุ่มเกษตรกรแล ผู้รู้)

 ก รบรหิ รจดก รคว มเสีย่งจ กภ ว น้ำ ทว่มโดยวธิที งด้ นโครงสร้ งร บบชลปร ท นนี ้ไมไ่ดเ้ปน็ก รชว่ยใหเ้กษตรกร

ลดคว มเสีย่งลง แตอ่ จกล่ วไดว้่ เปน็ก รลดคว มเสีย่งน้ำ ทว่มใหก้บภ คสว่นอืน่เปน็สว่นใหญ ่เชน่ ภ คธรุกจิหรอืเขตเศรษฐกจิ

ที่อยู่บริเวณตอนล่ งของลุ่มน้ำ โดยเฉพ กรุงเทพมห นคร ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งรบน้ำ นี้สูญเสียโอก สในก รทำ น

ในช่วงท่ีปล่อยน้ำ เข้ ทุ่ง แล ห กมีก รผนน้ำ ออกจ กทุ่งได้ช้ ก รทำ น ปรงในฤดูถดไปช่วงหลงน้ำ ลดก็อ จเผชิญภ ว ข ดแคลนน้ำ

เนื่องจ กเป็นพื้นที่ที่อยู่ตอนล่ งของพื้นที่ชลปร ท นแล มีโอก สที่น้ำ จ ม ถึงพื้นที่ไม่เพียงพอ แล ก รที่เริ่มปลูกข้ วได้ช้  
ยงทำ ให้มีโอก สเผชิญภ ว อุณหภูมิสูงอีกด้วย นอกจ กน้นรฐบ ลไม่มีม ตรก รในก รชดเชยหรือทดแทนค่ สูญเสียโอก ส

แล ในก รใช้พื้นที่ของเกษตรกรเป็นพื้นที่รบน้ำ ส่งผลถึงก รข ดร ยได้ของเกษตรกร

 3.2.3	ก รเป็นเจ้ ของที่ดินในก รทำ น  
 ก รถือครองที่ดินเป็นปัจจยหนึ่งที่ส่งผลให้มีก รทำ น อย่ งเข้มข้น ซึ่งผลจ กก รก รสมภ ษณ์กลุ่มเกษตรกรตวอย่ ง

แล ผูรู้ใ้นพืน้ทีอ่ จสรปุไดว้่  โดยสว่นใหญแ่ลว้เกษตรกรมกี รทำ น ในพืน้ทีน่ ทีเ่ปน็ทีเ่ช่ จำ นวนม ก แมว้่ เกษตรกรสว่นหนึง่

จ มีท่ีน ของตนเองก็ต ม แต่ก็มกจ มีก รทำ น ในพ้ืนท่ีเช่ ร่วมด้วย ซ่ึงเม่ือพิจ รณ ในภ พรวมแล้วพบว่ มีก รทำ น ในพ้ืนท่ีเช่

ในสดส่วนที่ค่อนข้ งสูง โดยเฉพ ตอนล่ งของลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ที่อยู่ในเขตชลปร ท นที่ลุ่มแล ลุ่มต่ำ ซึ่งมีก รทำ น ในที่เช่

ม กกว่ ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ หรือเฉลี่ยปร ม ณ 78% ดงที่สรุปในรูปที่ 3.26

 ก รเช่ ท่ีน น้ีมกจ เป็นก รเช่ ต่อเน่ือง เป็นร ยฤดูปลูก 

หรือเป็นร ยปี ซึ่งห กข ดก รเช่ เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว 

ที่ดินจ หลุดมือแล ถูกนำ ไปให้คนอื่นเช่  เป็นก รเสียโอก ส

ของเกษตรกร แล เป็นก รย กในก รไปห ท่ีดินเช่ ใหม่ ดงน้น

จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำ ให้เกษตรกรต้องทำ น อย่ งต่อเนื่อง

เพื่อรกษ ที่น ที่เช่ ไว้ แล เป็นก รใช้พื้นที่น ที่เช่ ให้คุ้มค่  

แม้จ เผชิญกบคว มเส่ียงจ กภ ว กดดนต่ ง ๆ ก็ต ม ในแง่น้ี 

ก รเช่ ที่ดินเพื่อก รทำ น ก่อให้เกิดก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน 
อย่ งเข้มข้น เนื่องจ กต้องใช้ที่ดินให้คุ้มค่ ม กที่สุด ส่งผลให้

เกิดก รใช้น้ำ เพื่อก รเกษตรม ก แล เปิดรบกบภ ว กดดน

ต่ ง ๆ  ม ก อีกท้งเป็นข้อจำ กดในก รดำ เนินก รบ งปร ก ร

เพื่อจดก รคว มเสี่ยง เช่น ก รพฒน แหล่งน้ำ ในไร่น  หรือ

ก รปรบพื้นที่ เพื่อปลูกพืชที่หล กหล ยขึ้น เนื่องจ ก 
แม้จ เป็นก รเช่ ที่ดินอย่ งต่อเนื่องก็ต มแต่ก็เป็นก รเช่

ร ย ส้น ทำ ให้เกษตรกรไม่กล้ ตดสินใจที่จ ลงทุนในพื้นที่น  

นอกจ กน้น ก รเช่ ที่ยงส่งผลให้เกิดข้อจำ กดของเกษตรกร 
ในก รเข้ ถึงคว มช่วยเหลือของรฐบ งปร ก ร โดยเฉพ

เรื่องก รช่วยเหลือที่เป็นตวเงิน โดยในหล ยกรณีพบว่  
คว มช่วยเหลือเหล่ น้นตกไปอยู่ที่เจ้ ของที่ดินโดยไม่ได้ 
ลงไปถึงเกษตรกรผู้ปร สบคว มเสี่ยงในก รทำ ก รเกษตร

	 3.3	คว มเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกข้ วจ กภ ว

กดดนของสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศ

 เมื่อพิจ รณ ถึงคว มเสี่ยงจ กภ ว กดดนจ ก 
สภ พภูมิอ ก ศของร บบเกษตรแล้ว นอกจ กจ พิจ รณ  
ถงึผลผลติทีเ่กดิขึน้ /หรอืเสยีห ยในแตล่ เขตนเิวศเกษตรแลว้ 

ยงต้องคำ นึงถึงคว มเสี่ยงของเกษตรกรด้วย ก รพิจ รณ  
ถึงคว มเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกข้ วจ กภ ว กดดนจ ก

สภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศนี้อ จพิจ รณ ได้จ กบริบท 
ก รดำ รงชีพของเกษตรกร ซึ่งภ ว คุกค มท งภูมิอ ก ศ 
ที่มีผลกร ทบต่อก รปลูกข้ วในแต่ล เขตนิเวศเกษตร 
แตกต่ งกนไปดงที่ได้นำ เสนอข้อมูลไว้ช้ งต้นส่งผลทำ ให้

ผลผลติข้ วแล ร ยไดจ้ กข้ วลดต่ำ ลงหรอืมคีว มแปรปรวน

ไม่คงที่แล อ จใช้เป็นตวชี้วดหนึ่งที่สำ คญที่ส ท้อนถึง 
คว มเสี่ยงของเกษตรกรในแง่ของก รเปิดรบ (exposure)  
ต่อภ ว กดดนต่ ง ๆ นอกจ กนี้ก รพึ่งพิงผลผลิตข้ วเพื่อ 
ก รดำ รงชีพของเกษตรกรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำ ให้เกษตรกร 
ทีเ่ผชญิกบภ ว กดดนเหล่ นีไ้ดร้บผลกร ทบจ กภ ว กดดน

ม กน้อยแตกต่ งกนหรือกล่ วได้ว่ มีคว มไว (sensitivity)  
ต่อภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศแตกต่ งกน
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 ก รวิเคร ห์ถึงคว มเส่ียงของเกษตรกรโดยสงเขปในก รศึกษ น้ีได้ใช้ก รพ่ึงพิงผลผลิตข้ วเพ่ือก รดำ รงชีพเป็นเง่ือนไขสำ คญ 

ซึ่งข้อมูลสดส่วนก รพึ่งพิงผลผลิตข้ วในต ร งที่ 3.6 แสดงให้เห็นว่ เกษตรกรในเขตนิเวศเกษตรที่ปัจจยแวดล้อมเอื้อต่อ 
ก รทำ น  กล่ วคอืเผชญิกบภ ว น้ำ ทว่มแล ภ ว แลง้ในร ดบทีไ่มม่ ก ซึง่ไดแ้ก ่เขตชลปร ท นทีลุ่ม่ต่ำ  เขตชลปร ท นทีลุ่ม่ 

แล เขตชลปร ท นที่ดอนน้นมีก รพึ่งพิงผลผลิตข้ วเพื่อก รดำ รงชีพม กกว่ เกษตรกรในเขตนิเวศเกษตรที่น  
นอกเขตชลปร ท น ทง้นีอ้ จจ เนือ่งม จ กก รปลกูข้ วอย่ งเขม้ขน้ในพืน้ทีช่ลปร ท นทำ ใหม้คีว มหล กหล ยของผลผลติ

ท งเกษตร (ชนิดพืช สตว์) ต่ำ กว่ เขตนิเวศเกษตรนอกเขตชลปร ท น

เขตนิเวศเกษตร

ชลปร ท นลุ่มต่ำ

ร ยได้จ กข้ ว

ร ยได้ข้ ว (เสี่ยงน้ำ ท่วมน้อย, -50%)

ร ยได้ข้ ว (เสี่ยงน้ำ ท่วมป นกล ง, -50%)

ร ยได้ข้ ว (เสี่ยงน้ำ ท่วมสูง, -50%)

ร ยได้จ กเกษตรอื่นๆ

ร ยได้นอกก รเกษตร

ร ยได้จ กธรรมช ติ

ร ยได้รวมจ กเกษตร

ร ยได้รวม

ร ยได้รวม (เสี่ยงน้ำ ท่วมน้อย, -50%)

ร ยได้รวม (เสี่ยงน้ำ ท่วมป นกล ง, -50%)

ร ยได้รวม (เสี่ยงน้ำ ท่วมสูง,- 50%)

ร ยจ่ ยรวม

สดส่วนร ยได้/ร ยจ่ ย

สดส่วนร ยได้/ร ยจ่ ย	(เสี่ยงน้ำ ท่วมน้อย)

สดส่วนร ยได้/ร ยจ่ ย	(เส่ียงน้ำ ท่วมป นกล ง)

สดส่วนร ยได้/ร ยจ่ ย-เสี่ยงน้ำ ท่วมสูง

205,195

183,650

149,793

114,909

129,621

114,457

32,527

334,816

481,800

460,255

426,397

391,514

400,409 
1.20

1.15

1.06

0.98

232,182

207,803

169,493

130,022

58,046

79,440

27,533

290,228

397,201

372,822

334,512

295,041

339,918	

1.17

1.10

0.98

0.87

238,239

213,224

173,915

133,414

37,695

135,489

55,089

275,934

466,512

441,497

402,187

361,686

389,266 
1.20

1.13

1.03

0.93

45,456

40,683

33,183

25,456

257,586

86,584

43,292

303,043

432,918

428,145

420,645

412,917

358,055 
1.21

1.20

1.17

1.15

ชลปร ท นลุ่มต่ำ

ชลปร ท นลุ่มต่ำ

ชลปร ท นลุ่มต่ำ

ชลปร ท นลุ่มต่ำ

ชลปร ท นลุ่ม

ชลปร ท นลุ่ม

ชลปร ท นลุ่ม

ชลปร ท นดอน

ชลปร ท นดอน

ชลปร ท นดอน

นอกเขตชลปร ท น

ปทุมธ นี-ล ดหลุมแก้ว

อยุธย  บ งบ ล

อยุธย  บ งบ ล

อยุธย  เสน

ชยน ท ทุ่งเชียงร ก 

ปทุมธ นี-ล ดหลุมแก้ว

นครสวรรค์-ชุมแสง

นครสวรรค์-บรรพตพิสย

ปทุมธ นี-หนองเสือ

อยุธย -ภ ชี

ชยน ท-เมือง-โพธิ์ชย

ชยน ท-วดสิงห์

70

60

70

60

80

70

70

80

70

40

70

70

56

36

30

42

58

56

56

64

63

36

56

10.5

20

40

25

30

15

20

25

15

20

45

20

20

10

0

5

10

5

10

5

5

10

15

10

10

พื้นที่ตวอย่ ง

ชลปร ท น-ลุ่มต่ำ

เกษตร

ชลปร ท น-ลุ่ม ชลปร ท น-ดอน
นอกเขต

ชลปร ท น

ข้ ว นอกเกษตร ธรรมช ติ

ต ร งที่	3.6	สดส่วนก รพึ่งพิงผลผลิตข้ วเมื่อคิดเทียบกบผลผลิตของครวเรือน	(%)	5

ต ร งที่	3.7	สดส่วนร ยได้แล ร ยจ่ ยครวเรือน	(บ ท/ปี)	ของเกษตรกร	ในแต่ล เขตนิเวศเกษตร	เมื่อเผชิญกบ

คว มเสี่ยงภ ว น้ำ ท่วมในร ดบต่ำ 	ป นกล ง	แล สูง

5 สดส่วนก รพึ่งพิงผลผลิตข้ ว (%) นี้ คิดเทียบจ กผลผลิตรวมของครวเรือน

 3.3.1	คว มเสี่ยงของเกษตรกร	-	กรณีภ ว น้ำ ท่วม

 ก รวิเคร ห์คว มเส่ียงของเกษตรกร - กรณีภ ว น้ำ ท่วมน้ี

ได้ดำ เนินก รโดยนำ ข้อมูลสดส่วนก รพึ่งพิงผลผลิตข้ วของ

เกษตรกรในพื้ นที่ เขตนิ เวศ เกษตรต่ ง  ๆ ที่ ได้ จ ก 
ก รสมภ ษณ์นี้ ไปวิเคร ห์ร่วมกบข้อมูลร ยได้แล ร ยจ่ ย

ครวเรอืนเกษตรกรแยกเปน็ร ยจงหวดในชว่งป ีพ.ศ. 2550/51-

2558/59  ที่สำ รวจแล จดเก็บโดยส่วนวิจยเศรษฐกิจสงคม 
ครวเรอืนแล สถ บนเกษตรกร สำ นกง นเศรษฐกจิก รเกษตร 

เพื่อคำ นวณกลบเป็นข้อมูลร ยได้จ กข้ ว ร ยได้จ ก 
ภ คเกษตรอื่น ร ยได้นอกภ คก รเกษตร แล ร ยได้จ ก

ธรรมช ติ ของแต่ล พื้นที่ตวอย่ งที่ได้ทำ ก รสมภ ษณ์ม   
จ กน้นนำ ม ห ค่ เฉลี่ยของข้อมูลเหล่ นี้เพื่อเป็นข้อมูล

ตวแทนของแต่ล เขตนิเวศเกษตร จ กน้นทำ ก รทอนร ยได้

จ กข้ วโดยอนมุ นว่ ผลผลติข้ วหรอืร ยไดจ้ กข้ วจ ลดลง

ครึ่งหนึ่งเมื่อเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วม ซึ่งมีวิธีก รคำ นวณดงนี้

 
ร ยได้ของข้ วท่ีจ ลดลงจ กก รเผชิญภ ว น้ำ ท่วม	

=	ร ยได้จ กข้ ว	x	โอก สที่จ ถูกน้ำ ท่วม	x	0.5

 โดยที ่โอก สทีจ่ ถกูน้ำ ทว่มต่ำ  ป นกล ง แล สงู มคี่

เท่ กบ 0.21 0.54 แล  0.88 ต มลำ ดบ

 ผลลพธข์องก รวเิคร หร์ ยไดจ้ กข้ วทีจ่ ลดลง แล

สดส่วนร หว่ งร ยได้ท้งหมดกบร ยจ่ ยครวเรือนเกษตรกร 

ห กเผชิญคว มเสี่ยงนำ ท่วมในร ดบต่ ง ๆ ในแต่ล  
เขตนิเวศเกษตร แสดงไว้ในต ร งที่ 3.7

 ในกรณทีีก่ รผลติข้ วไมไ่ดเ้ผชญิกบภ ว กดดนท งภมูอิ ก ศ เกษตรกรในทกุเขตนเิวศเกษตรจ มรี ยไดโ้ดยรวมสงูกว่

ร ยจ่ ย (รูปที่ 3.27) โดยมีสดส่วนร ยได้เหนือร ยจ่ ยของเกษตรกรในเขตชลปร ท นลุ่มต่ำ  ชลปร ท นลุ่ม ชลปร ท นดอน 

แล นอกเขตชลปร ท น เท่ กบ 1.20 1.17 1.20 แล  1.21 ต มลำ ดบ ซ่ึงไม่มีคว มแตกต่ งกนม ก แต่ท้งน้ีสดส่วนของร ยได้

จ กผลผลิตข้ วต่อร ยได้ท้งหมดของเกษตรกรในพ้ืนท่ีนอกเขตชลปร ท นน้นมีค่ ต่ำ ท่ีสุด หรือมีก รพ่ึงพิงร ยได้จ กผลผลิตข้ ว

น้อยกว่ ในเขตอื่น

รูปท่ี 3.27 องค์ปร กอบร ยได้

เปรียบเทียบกบร ยจ่ ยครวเรือน
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รูปท่ี 3.28 องค์ปร กอบร ยได้ 

แล ร ยจ่ ยครวเรือนเกษตรกร 

เปรียบเทียบร หว่ งเขตนิเวศ

เกษตรแล ร ดบคว มเส่ียง

ของก รปร สบภ ว น้ำ ท่วม

 ในกรณีที่เกษตรกรเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วม ผลผลิตข้ ว

เกิดคว มเสียห ย ทำ ให้ร ยได้จ กข้ วลดลง ท้งนี้ขึ้นอยู่กบ

โอก สหรือร ดบคว มเสี่ยงของก รเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วม 
ทีแ่ตกต่ งกน ผลจ กก รวเิคร หพ์บว่  ในทกุเขตนเิวศเกษตร

พื้นที่ที่มีโอก สเผชิญกบน้ำ ท่วมในร ดบต่ำ น้น ถึงแม้ว่ จ

เผชิญกบภ ว น้ำ ท่วม แต่เกษตรกรจ ยงคงมีร ยได้โดยรวม 

ม กกว่ ร ยจ่ ย  แต่ห กเผชิญกบน้ำ ท่วมในร ดบป นกล ง

แลว้ เกษตรกรในพืน้ทีใ่นเขตชลปร ท นลุม่จ มรี ยไดต้่ำ กว่

ร ยจ่ ย ส่วนในกรณีที่เผชิญกบน้ำ ท่วมในร ดบสูง เกษตรกร

ในเกือบทุกเขตนิเวศเกษตรจ มีร ยได้ลดลงต่ำ กว่ ร ยจ่ ย 

ยกเวน้เกษตรกรในพืน้ทีน่อกเขตชลปร ท นเท่ นน้ทีจ่ ยงคง

มีร ยได้สูงกว่ ร ยจ่ ย (รูปที่ 3.28) 

 ผลของก รวเิคร หช์ีใ้หเ้หน็ว่ ในเขตพืน้ทีช่ลปร ท น

ที่เกษตรกรมีก รพึ่งพิงร ยได้จ กผลผลิตข้ วเป็นหลกน้น  
โดยเฉพ ในเขตชลปร ท นท่ีลุ่ม แล เขตชลปร ท นท่ีดอนน้น 

มีก รเปิดรบแล มีคว มไวต่อภ ว น้ำ ท่วมม กกว่ เกษตรกร

ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลปร ท น อย่ งไรก็ดีข้อมูลสดส่วนก รพ่ึงพิง

ผลผลิตข้ วที่ใช้ในก รวิเคร ห์คร้งนี้ ได้ม จ กก รสอบถ ม

กลุ่มตวแทนเกษตรกรในแต่ล เขตนิเวศเกษตรเพียงส่วนน้อย 

ไม่ครอบคลุมจำ นวนตวอย่ งที่ม กพอที่จ ได้ข้อมูลเชิงสถิติ 
ที่แม่นยำ ที่เป็นตวแทนของปร ช กรในแต่ล เขตนิเวศได้ แต่

ส ม รถส ทอ้นใหเ้หน็ว่ สดสว่นก รพึง่พงิข้ วเปน็ปจัจยหนึง่

ที่สำ คญ ที่กำ หนดก รเปิดรบแล คว มไวต่อภ ว กดดนจ ก

สภ พอ ก ศแล ภูมิอ ก ศซึ่งก่อให้เกิดคว มเสี่ยงต่อ

เกษตรกรในบริบทของผลกร ทบที่อ จมีต่อร ยได้แล  
ก รดำ รงชีพของเกษตรกร

	 3.3.2	 คว มเสี่ยงของเกษตรกร	 -	 กรณีภ ว

ข ดแคลนน้ำ

 ก รวิเคร ห์คว มเสี่ยงของเกษตรกรต่อภ ว ภยแล้ง

นี้ใช้วิธีก รวิเคร ห์เช่นเดียวกนกบกรณีภ ว น้ำ ท่วมที่ 
นำ เสนอข้ งต้นซึ่งมีวิธีก รคำ นวณดงนี้

ร ยได้ของข้ วท่ีจ ลดลงจ ก

ก รเผชิญภ ว ข ดแคลนน้ำ 	

=	ร ยได้จ กข้ ว	x	โอก สท่ีจ ปร สบภ ว ภยแล้ง	x	0.5

 โดยที่ โอก สที่เผชิญภ ว ข ดแคลนน้ำ ในร ดบต่ำ  

ป นกล ง แล สูง มีค่ เท่ กบ 0.3 0.7 แล  1.0 ต มลำ ดบ

 ผลลพธข์องก รวเิคร หร์ ยไดจ้ กข้ วทีจ่ ลดลงแล

สดส่วนร หว่ งร ยได้ท้งหมดกบร ยจ่ ยครวเรือนเกษตรกร 

ห กเผชิญคว มเสี่ยงข ดแคลนน้ำ ในร ดบต่ ง ๆ ในแต่ล  
เขตนิเวศเกษตร แสดงไว้ในต ร งที่ 3.8

ร ยได้จ กข้ ว

ร ยได้ข้ ว (เสี่ยงข ดแคลนน้ำ น้อย, -50%)

ร ยได้ข้ ว เส่ียงข ดแคลนน้ำ ป นกล ง, -50%)

ร ยได้ข้ ว (เสี่ยงข ดแคลนน้ำ สูง, -50%)

ร ยได้จ กเกษตรอื่นๆ

ร ยได้นอกก รเกษตร

ร ยได้จ กธรรมช ติ

ร ยได้รวมจ กเกษตร

ร ยได้รวม

ร ยได้รวม (เสี่ยงข ดแคลนน้ำ น้อย, -50%)

ร ยได้รวม (เส่ียงข ดแคลนน้ำ ป นกล ง, -50%)

ร ยได้รวม (เสี่ยงข ดแคลนน้ำ สูง,- 50%)

ร ยจ่ ยรวม

สดส่วนร ยได้/ร ยจ่ ย

สดส่วนร ยได้/ร ยจ่ ย	(เส่ียงข ดแคลนน้ำ น้อย)

สดส่วนร ยได้/ร ยจ่ ย	(เส่ียงข ดแคลนน้ำ ป นกล ง)

สดส่วนร ยได้/ร ยจ่ ย-เส่ียงข ดแคลนน้ำ สูง

205,195

174,416 

133,377

102,598 

129,621

114,457

32,527

334,816

481,800

451,021 

409,982 

379,202 

400,409 
1.20

1.13

1.02

0.95

232,182

197,355 

150,918 

116,091 

58,046

79,440

27,533

290,228

397,201

362,374 

315,937 

281,110 

339,918	

1.17

1.07

0.93

0.83

238,239

202,503 

154,856

119,120 

37,695

135,489

55,089

275,934

466,512

430,776 

383,128 

347,392 

389,266 
1.20

1.11

0.98

0.89

45,456

38,638 

29,547 

22,728 

257,586

86,584

43,292

303,043

432,918

426,100 

417,008 

410,190 

358,055 
1.21

1.19

1.16

1.15

ชลปร ท น-
ลุ่มต่ำ ชลปร ท น-ลุ่ม ชลปร ท น-ดอน

นอกเขต
ชลปร ท น

ต ร งที่	3.8	สดส่วนร ยได้แล ร ยจ่ ยครวเรือน	(บ ท/ปี)	ของเกษตรกร	ในแต่ล เขตนิเวศเกษตร	เมื่อเผชิญกบ

คว มเสี่ยงภ ว ข ดแคลนน้ำ ในร ดบต่ำ 	ป นกล ง	แล สูง

 ผลจ กก รวิเคร ห์พบว่ ในทุกเขตนิเวศเกษตรพื้นที่

ที่มีโอก สเผชิญกบภ ว ภยแล้งในร ดบต่ำ น้น ถึงแม้ว่  
จ เผชญิกบภ ว ภยแลง้ แตเ่กษตรกรจ ยงคงมรี ยไดโ้ดยรวม

ม กกว่ ร ยจ่ ย แต่ห กเผชิญกบภ ว ภยแล้งในร ดบ 
ป นกล งแล้ว เกษตรกรในพื้นที่ในเขตชลปร ท นที่ลุ่ม แล

เขตชลปร ท นที่ดอนจ มีร ยได้ต่ำ กว่ ร ยจ่ ย ส่วนในกรณี

ที่ เผชิญกบภ ว ภยแล้งในร ดบสูง เกษตรกรในเกือบ 
ทุกเขตนิเวศเกษตรจ มีร ยได้ลดลงต่ำ กว่ ร ยจ่ ย ยกเว้น

เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลปร ท นเท่ น้นที่จ ยงคงมี 
ร ยได้สูงกว่ ร ยจ่ ยเพียงเล็กน้อย (รูปที่ 3.29)  

 ผลของก รวเิคร หช์ีใ้หเ้หน็ว่ ในเขตพืน้ทีช่ลปร ท น

ที่เกษตรกรมีก รพึ่งพิงร ยได้จ กผลผลิตข้ วเป็นหลกน้น  
โดยเฉพ ในเขตชลปร ท นท่ีลุ่ม แล เขตชลปร ท นท่ีดอนน้น 

มกี รเปดิรบแล มคีว มไวตอ่ภ ว น้ำ ทว่มแล เกดิคว มเสีย่ง

ม กกว่ เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลปร ท น
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รูปท่ี 3.29  องค์ปร กอบร ยได้ 

แล ร ยจ่ ยครวเรือนเกษตรกร 

เปรียบเทียบร หว่ งเขตนิเวศ

เกษตรแล ร ดบคว มเส่ียงของ

ก รปร สบภ ว ภยแล้ง

รูปท่ี 3.30 ฤดูก รเพ ปลูกข้ ว 

แล ภ ว กดดนท งภูมิอ ก ศใน

เขตชลปร ท นลุ่มต่ำ

รูปท่ี 3.31 ฤดูก รเพ ปลูกข้ ว 

แล ภ ว กดดนท งภูมิอ ก ศ 

ในเขตชลปร ท นลุ่ม

รูปท่ี 3.32 ฤดูก รเพ ปลูกข้ ว 

แล ภ ว กดดนท งภูมิอ ก ศ 

ในเขตชลปร ท นดอน

 อย่ งไรก็ดี ก รพิจ รณ ถึงคว มเสี่ยงของเกษตรกร

กรณีภ ว ภยแล้งนี้ ได้ยึดภ ว ภยแล้งเป็นเงื่อนไขใน 
ก รวิเคร ห์ แต่เกษตรกรในพื้นที่ศึกษ นี้ยงมีโอก สเกิด 
คว มเสี่ยงจ กภ ว ข ดแคลนน้ำ อนเนื่องม จ กก รที่น้ำ  
ในร บบชลปร ท นไม่เพียงพอดงที่ได้อภิปร ยไว้ก่อนหน้ นี้ 

ซึ่งภ ว ข ดแคลนน้ำ นี้อ จส่งผลให้ผลผลิตเสียห ยแล  
มีผลสืบเนื่องถึงร ยได้ครวเรือน แต่ก รวิเคร ห์คว มเสี่ยง

ของเกษตรกรในกรณีภ ว ข ดแคลนน้ำ นี้ไม่ส ม รถทำ ได้

เนือ่งจ กขอ้จำ กดของขอ้มลูในแงข่องคว มรนุแรง/คว มถีข่อง

ภ ว ข ดแคลนน้ำ ของแต่ล เขตนิเวศเกษตรในพื้นที่ศึกษ

	 3.4	สรุปบริบทแล ปร เด็นคว มเสี่ยงต่อภ ว

คกุค มท งภมูอิ ก ศตอ่ร บบเกษตรของเขตนเิวศเกษตร

ที่ปลูกข้ วเป็นหลก	

 เมื่อกล่ วโดยสรุปแล้ว คว มเสี่ยงของร บบก รผลิต

ข้ วน้นส่วนหนึ่งถูกกำ หนดโดยคว มแตกต่ งท งก ยภ พ-

ชีวภ พของแต่ล เขตนิเวศเกษตรที่เผชิญกบภ ว กดดนท ง

ภมูอิ ก ศ แล ยงมปีจัจยแวดลอ้มอืน่ทีส่ำ คญทีส่ง่ผลใหแ้ตล่

เขตนิเวศเกษตรแล ครวเรือนเกษตรกรตกอยู่ในภ ว เส่ียงน้น ๆ  

ซึ่งอ จพิจ รณ เป็นร ยเขตนิเวศเกษตรได้ดงต่อไปนี้

	 3.4.1	เขตที่น ชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ

 ในเขตทีน่ ชลปร ท นลุม่ต่ำ  เกษตรกรจ พย ย มปลกู

ข้ วในฤดฝูน (ข้ วน ป)ี ใหเ้รว็เพือ่ใหส้ ม รถเกบ็เกีย่วผลผลติ

ใหท้นกอ่นน้ำ ทว่ม-น้ำ หล กจ ม ถงึ ชว่งเวล ปร ม ณ ส.ค.-

ก.ย. ห กในปีใดเกษตรกรค ดว่ น้ำ จ ไม่ม ม กก็จ ทำ  
ก รปลูกข้ วหลงจ กเก็บเกี่ยวเสร็จในพื้นที่น ที่ไม่ลุ่มต่ำ ม ก 

ในปี 2560 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในเขตน้ีได้ถูกกำ หนดให้เป็นพ้ืนท่ีรบน้ำ  

หรือแก้มลิงเพื่อเก็บกกน้ำ ที่มีปริม ณม กเป็นก รช ลอน้ำ  
ไม่ให้ไหลบ่ เข้ ท่วมพื้นที่ เศรษฐกิจตอนล่ งของลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย  แล จ ร บ ยน้ำ ออกในชว่งทีม่ปีรมิ ณน้ำ นอ้ยลง 

ดงนน้ในพืน้ทีส่ว่นนีถ้กูกำ หนดใหง้ดเวน้ก รปลกูข้ วจนกว่ น้ำ

จ ร บ ยออกจนถึงร ดบที่ส ม รถทำ ก รเพ ปลูกได้

 ก รปลกูข้ วนอกฤดฝูนหรอืข้ วน ปรงเริม่ปลกูในชว่ง 

พ.ย.-ธ.ค. ท้งนี้ขึ้นกบว่ มีน้ำ ชลปร ท นส่งม ถึงที่น แล  
มีเพียงพอหรือไม่ แล ห กเป็นพื้นที่รบน้ำ ก็จ ต้องรอให้มี 
ก รร บ ยน้ำ ออกก่อน  ดงน้นห กน้ำ ชลปร ท นม ช้  แล /หรือ 

ม ไมเ่พยีงพอ หรอืน้ำ ร บ ยออกจ กพืน้ทีร่บน้ำ ช้  กจ็ ทำ ให้

ก รเพ ปลูกแล ก รเก็บเก่ียวล่ ช้  ส่งผลให้ก รเพ ปลูกข้ ว

ในฤดูฝนรอบถดไปล่ ช้ ซึ่งทำ ให้ก รเก็บเกี่ยวล่ ช้  มีโอก ส

ที่จ เผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมได้ ข้ วที่ปลูกในฤดูนี้มีโอก สที่จ

เผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35๐C แล ในบ งพื้นที่ที่อยู่ 
ตอนท้ ยของร บบส่งน้ำ ชลปร ท น ก็มีโอก สที่จ เผชิญกบ

ก รข ดแคลนน้ำ ได้

 จ กสภ พปจัจยแวดลอ้มข้ งตน้ทำ ใหก้ รพึง่พงิร ยได้

ครวเรือนจ กผลผลิตข้ วน้นน้อยกว่ ในเขตชลปร ท นลุ่ม 

แล ชลปร ท นดอน เพร ส่วนหน่ึงไม่ส ม รถทำ ก รปลูกข้ ว

ในช่วงฤดูน้ำ หล กในพ้ืนท่ีรบน้ำ ได้ อย่ งไรก็ดีเน่ืองจ กพ้ืนท่ีน

ส่วนใหญ่ 80% เป็นที่น เช่  ซึ่งต้องเสียค่ เช่ ที่น ซึ่ง 
เป็นแบบร ยปี ดงน้นเกษตรกรมีแนวโน้มที่จ เสี่ยงปลูกข้ ว 
ในช่วงดงกล่ ว กล่ วโดยสรุปปร เด็นคว มเสี่ยงที่สำ คญของ

เขตนิเวศนี้คือภ ว น้ำ ท่วมขง ภ ว ข ดแคลนน้ำ  แล ภ ว

อณุหภมูสิงูกว่  35๐C ในชว่งก รเจรญิเตบิโตด้ นก รสบืพนธุ์

ของข้ ว (รูปที่ 3.30)

 3.4.2	เขตที่น ชลปร ท นที่ลุ่ม

 ในเขตชลปร ท นที่ลุ่มนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ส ม รถ

ทำ น ไดอ้ย่ งตอ่เนือ่งปร ม ณ 5 ครง้ตอ่ 2 ป ีแตอ่ จจ เผชญิ

กบน้ำ ท่วมหล กบ้ งในบ งปี ดงน้นเกษตรกรในเขตนี้จึงมี 
ก รพึ่งพิงร ยได้จ กผลผลิตข้ วม กที่สุด โดยก รทำ น ใน 

	 3.4.3	เขตที่น ชลปร ท นที่ดอน

 ก รทำ น ในเขตที่น ชลปร ท นที่ดอนนี้ส ม รถ

ทำ ก รเพ ปลูกข้ วได้ตลอดท้งปี แล จ กก รที่สภ พพื้นที่

เป็นที่ดอนเมื่อเปรียบเทียบกบสองเขตนิเวศแรก ทำ ให้

เกษตรกรมีท งเลือกเพ ปลูกพืชได้หล กหล ยกว่  เช่น ผก 

ไม้ผล แล พืชไร่ ส่งผลให้สดส่วนก รพึ่งพิงร ยได้จ กผลผลิต

ข้ วของเกษตรกรในเขตนีน้อ้ยกว่ เกษตรกรในเขตชลปร ท น

ที่ลุ่ม เกษตรกรบ งส่วนส ม รถปลูกข้ วไวแสง อ ยุย ว  

	 3.4.4	เขตที่น อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น

 ก รทำ น เขตที่น นอกเขตชลปร ท นอ ศยน้ำ จ ก 
น้ำ ฝนแล แหลง่น้ำ ต มธรรมช ตหิรอืแหลง่น้ำ ในไรน่  ในพืน้ที่

ที่มีสภ พเป็นที่ลุ่มเกษตรกรส ม รถปลูกข้ วอ ยุส้นได้  
แตอ่ จเผชญิกบน้ำ ทว่มหล กในชว่งฤดเูกบ็เกีย่ว สว่นในพืน้ที่

ที่เป็นที่ดอนเหม กบก รปลูกข้ วไวแสง อ ยุย ว จึงทำ ให้ 
มีก รปลูกข้ วหอมม ลิในเขตนี้ม ก อย่ งไรก็ดีเนื่องจ ก 
ไม่มีร บบน้ำ ชลปร ท น จึงทำ ให้ เสี่ยงต่อก รเผชิญ 

เขตนิเวศเกษตรนี้มีพื้นที่น เช่ ปร ม ณ 50-60% ปร เด็น

คว มเสี่ยงที่สำ คญในเขตนี้คือก รข ดแคลนน้ำ ในช่วง 
ฤดูน ปรงในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ท้ ยร บบส่งน้ำ ชลปร ท น แล ก รเผชิญ

ภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35๐C (รูปที่ 3.31)

ที่เป็นข้ วคุณภ พได้ เช่น ข้ วหอมม ลิ เมื่อพิจ รณ พื้นที่ 
น เช่ จ อยูท่ีป่ร ม ณ 60% ปร เดน็คว มเสีย่งของเขตนีค้อื

ก รข ดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูน ปรงในพื้นที่ที่อยู่ท้ ยร บบ 
ส่งน้ำ ชลปร ท น แล ก รเผชิญภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35๐C 
แต่ในภ พโดยรวมของที่น ในเขตชลปร ท นดอนนี้มี 
คว มเสี่ยงจ กภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศน้อยกว่  
สองเขตแรก (รูปที่ 3.32)

ภ ว ข ดแคลนน้ำ จ กฝนท้ิงช่วง (รูปท่ี 3.33) ส่วนก รทำ น ปรง

นอกฤดูฝนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนน้อยที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ธรรมช ติ 
จ เผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35๐C แล เกษตรกรต้อง

ลงทุนเพิ่มในก รสูบน้ำ  อย่ งไรก็ดีเกษตรกรส่วนใหญ่ทำ น  
ในที่น ของตนเอง โดยในเขตนี้มีก รทำ น ในที่น ที่เป็นที่เช่

เพียง 40% ซึ่งทำ ให้ต้นทุนในก รผลิตข้ วที่เป็นค่ เช่ ที่ดิน 
ต่ำ กว่ ในเขตอื่น ๆ



76 77

รูปท่ี 3.33 ฤดูก รเพ ปลูกข้ ว 

แล ภ ว กดดนท งภูมิอ ก ศ 

ในเขตท่ีน นอกเขตชลปร ท น

รูปท่ี 3.34 พ้ืนท่ีน ท่ีมีแนวโน้มคว มเส่ียงสูงจ กก รท่ี

ปร สบภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศหล ย

ปร ก ร

	 3.4.5	พื้นที่น ที่มีแนวโน้มคว มเสี่ยงสูงจ กก รที่

ปร สบภ ว กดดนหล ยปร ก ร

 ปร เดน็หนึง่ทีค่วรพจิ รณ  คอื พืน้ทีน่ ในพืน้ทีศ่กึษ

บ งพืน้ทีม่แีนวโนม้คว มเสีย่งสงูจ กก รทีป่ร สบภ ว กดดน

หล ยปร ก ร ซึ่งเมื่อพิจ รณ จ กโอก สที่ปร สบภ ว  
น้ำ ทว่มป นกล งแล สงู รว่มกบโอก สทีป่ร สบภ ว ภยแลง้

ป นกล งแล สูง ผลก รวิเคร ห์เชิงพื้นที่ชี้ให้เห็นว่ มีพื้นที่

บ งส่วนในเขตนิ เวศเกษตรที่น อ ศยน้ำ ฝนนอกเขต

ชลปร ท นแล เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ ที่มีแนว

โน้มคว มเสี่ยงสูงดงกล่ ว ซึ่งพื้นที่นี้อ จจดได้ว่ เป็นพื้นที่ที่มี

คว มล่อแหลมม กที่จ เกิดคว มเสี่ยงจ กภ ว กดดนจ ก

สภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศดงที่แสดงในรูปที่ 3.34

	 3.4.6	ม ตรก รรบมือกบคว มเสี่ยงของร บบ

เกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลกในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

 ก รรบมือกบคว มเสี่ยงอนเนื่องม จ กภ ว กดดน

จ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศในพื้นที่ศึกษ นี้ เมื่อพิจ รณ ใน

ภ พรวมโดยพิจ รณ ถึงนโยบ ยรฐพบว่ มีนโยบ ย 
บ งปร ก รทีมุ่ง่เป้ ไปเพือ่จดก รคว มเสีย่งของก รปลกูข้ ว

ในร บบเกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลกในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้ 
ที่สำ คญ ได้แก่ 

	 •	นโยบ ยก รปรบเลื่อนฤดูปลูกข้ วฤดูฝน

 ในร ย ท่ีผ่ นม เกษตรกรในพ้ืนท่ีศึกษ ได้มีก รปรบตว

เพือ่ลดก รเผชญิภ ว น้ำ ทว่ม ดว้ยก รปรบเลือ่นฤดปูลกูข้ ว

ฤดูฝนจ กเดือนพฤษภ คมเป็นเดือนเมษ ยน ร่วมกบก รเลือกใช้

พนธุข์้ วทีม่ชีว่งอ ยสุน้เพือ่ใหส้ ม รถเกบ็เกีย่วไดท้นกอ่นถงึ

ฤดูน้ำ หล ก อย่ งไรก็ดีห กเผชิญกบภยพิบติแล้วผลผลิตข้ ว

เสียห ย แม้ท งร ชก รจ ปร ก ศให้เป็นพื้นที่ปร สบภย  
ก็จ ไม่ส ม รถได้รบก รช่วยเหลือชดเชย เนื่องจ กว่  
ก รเพ ปลูกข้ วก่อน 1 พฤษภ คมจ ไม่ถือว่ เป็นข้ วน ปี 

ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขของก รได้รบคว มช่วยเหลือชดเชย 

 ในปล ยปี 2560 ท งกร ทรวงเกษตรแล สหกรณ์ได้

ปร ก ศให้พื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำ ท่วมซ้ำ ซ กมีก รปรบเลื่อน 
ฤดูปลูกข้ วน ปีหรือข้ วฤดูฝนโดยเริ่มต้งแต่ 1 เมษ ยน ให้

สอดคล้องกบแนวปฏิบติของเกษตรกร แล เพื่อให้เกษตรกรมี

โอก สได้รบคว มช่วยเหลือในกรณีเกิดภยพิบติผลผลิตได้รบ

คว มเสียห ย รวมท้งเป็นก รสอดคล้องกบก รกำ หนดพื้นที่

ทุ่งรบน้ำ เพื่อก รบริห รจดก รน้ำ ในกรณนี้ำ ทว่ม ก รกำ หนด

แล ดำ เนินนโยบ ยนี้ช่วยลดก รเปิดรบคว มเสี่ยงจ กภ ว

น้ำ ทว่ม แล ชว่ยดดูซบคว มเสีย่งโดยก รจ่ ยเงนิค่ ชดเชยให้

แก่เกษตรกรได้ในร ดบหนึ่ง

	 •	นโยบ ยชดเชยแล ปร กนคว มเสียห ยจ ก

ภ ว น้ำ ท่วมแล ภ ว แล้ง

 ในปี  2552 กร ทรวงเกษตรแล สหกรณ์ โดย 
กรมส่งเสริมก รเกษตรได้เริ่มดำ เนินก รขึ้นท เบียนเกษตรกร

โดยจดทำ ฐ นข้อมูลเกษตรกรเป็นร ยครวเรือน เพื่อให้ทร บ

ถึงสถ นก รณ์ก รผลิต ปร กอบก รว งแผนพฒน ด้ น

ก รเกษตรของปร เทศ รวมถงึก รใหค้ว มชว่ยเหลอืเกษตรกร 

แล สนบสนุนก รดำ เนินง นต มนโยบ ยของรฐบ ลต่ ง ๆ 

ตลอดจนเป็นฐ นข้อมูลสำ หรบตรวจสอบก รให้คว มช่วยเหลือ

เกษตรกรในกรณีเกิดภยพิบติ ในกรณีที่ผลผลิตข้ วได้รบ 
คว มเสยีห ยจ กภยพบิตหิลงจ กทีไ่ดท้กี รปร ก ศเปน็พืน้ที่

ปร สบภยพิบติ เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่แล มีร ยชื่ออยู่ใน

ท เบียนเกษตรกรในฤดูก รเพ ปลูกน้นจ มีสิทธิ์ได้รบ 
ก รช่วยเหลือชดเชยคว มเสียห ยจ กท งรฐบ ล ในกรณี 

น ข้ วได้รบคว มเสียห ยจ กน้ำ ท่วม ภยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง  

ปัจจุบนนี้เกษตรกรจ ได้รบเงินช่วยเหลือเยียวย จำ นวน  
1,113 บ ทต่อไร่ ครวเรือนล ไม่เกิน 20 ไร่ ในปี 2553/54  
ทีเ่กดิน้ำ ทว่มครง้ใหญ ่เกษตรกรไดร้บเงนิชว่ยเหลอื 2,222 บ ท

ต่อไร่ แล ก่อนหน้ น้นเป็นอตร  606 บ ท/ไร่ ซึ่งในกรณีที่

ผลผลิตเกิดคว มเสียห ยโดยสิ้นเชิง จำ นวนเงินชดเชยนี้ 
ยงน้อยกว่ เงินลงทุนของเกษตรกรที่ตกปร ม ณไร่ล

ปร ม ณ 5,500 บ ทในปัจจุบน (ข้อมูลจ กก รสมภ ษณ์

ตวแทนเกษตรกรในพื้นที่ศึกษ ) นโยบ ยนี้อ จจดได้ว่ เป็น 
ก รแกไ้ขปญัห เฉพ หน้ -ปล ยเหตทุีเ่กดิขึน้อยูเ่ปน็ปร จำ

แล ใช้งบปร ม ณของปร เทศเป็นจำ นวนม ก ยกตวอย่ ง

ก รจดสรรงบปร ม ณเพือ่สนบสนนุชว่ยเหลอืใหก้บเกษตรกร

ผู้ปลูกข้ วน ปีท่ีปร สบปัญห ภยแล้งแล น้ำ ท่วม ในปีก รผลิต 

62/63 เป็นวงเงิน 25,000 ล้ นบ ท

 นโยบ ยปร กนคว มเสียห ยของผลผลิตข้ วเริ่ม

ปร ก ศใชใ้นป ี2554 เพือ่คุม้ครองคว มเสยีห ยของข้ วน ป ี

(ข้ วฤดูฝน) จ กภยพิบติธรรมช ติ 7 ชนิด ซึ่งได้แก่ ได้แก่  
น้ำ ทว่มหรอืฝนตกหนก ภยแลง้ ฝนแลง้หรอืฝนทิง้ชว่ง ลมพ ยุ

หรือพ ยุไต้ฝุ่น ภยอ ก ศหน วหรือน้ำ ค้ งแข็ง ลูกเห็บ  
ไฟไหม ้แล ศตรพูชืหรอืโรคร บ ด โดยในป ี2558 จำ นวนเงนิ

คว มคุ้มครองสำ หรบ 6 ภยแรกเป็นจำ นวน 1,111 บ ทต่อไร่ 

แล  555บ ท สำ หรบภยศตรูพืชหรือโรคร บ ด สำ หรบใน

ปัจจุบน 6 ภยแรกจ ได้รบเงินคุ้มครอง 1,260 บ ท แล   
630 บ ท สำ หรบภยศตรูพืชหรือโรคร บ ด ในส่วนของ 
อตร เบ้ียปร กนจ ผนแปรไปต มร ดบคว มเส่ียงของพ้ืนท่ีน

ที่ได้มีก รปร เมินไว้ 5 ร ดบ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงต่ำ ม กที่สุด 

เสี่ยงต่ำ ม ก เสี่ยงต่ำ  เสี่ยงป นกล งแล เสี่ยงสูง โดยจดเก็บ

เบี้ยในอตร ต้งแต่ 124.12 บ ทถึง 483.64 บ ท ซึ่งเกษตรกร

ที่ เข้ ร่วมโครงก ร จ รบภ ร ค่ เบี้ยปร กนภยต้งแต่  
60 - 100 บ ทต่อไร่แล รฐอุดหนุนค่ เบ้ียปร กนภยในส่วนท่ีเหลือ 

64.12 – 383.64 บ ทต่อไร่ (มติครม. วนที่ 28 เม.ย. 2558) 

ยกตวอย่ งอตร ค่ เบี้ยปร กนภยข้ วน ปี 90 บ ทต่อไร่  
ไมร่วมอ กรแสตมปแ์ล ภ ษ ีรฐบ ลจ อดุหนนุค่ เบีย้ปร กน

ภย 54 บ ทต่อไร่ แล เกษตรกรรบภ ร ท่ีเหลือ 36 บ ทต่อไร่ 

ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้ วที่เป็นลูกค้ สินเชื่อ ธ.ก.ส. จ ได้รบ 
ก รอุดหนุนค่ เบี้ยปร กนภย 10 บ ทต่อไร่จ ก ธ.ก.ส. ในปี 

2562 รฐบ ลไดอ้นมุตงิบปร ม ณดำ เนนิก รในสว่นนีจ้ำ นวน 

1,740 ล้ นบ ท อย่ งไรก็ดี จ กก รปร เมินผลก รดำ เนินง น

พบว่ เกษตรกรเข้ ร่วมโครงก รปร กนภยพิบติข้ วน ปีนี้ต่อ

กว่ ที่ต้งเป้ หม ยไว้ นอกจ กนี้นโยบ ยนี้ไม่ครอบคลุม 
คว มเสียห ยของข้ วที่ปลูกในฤดูก ลอื่น เช่น ข้ วน ปรง  
ซึ่งมีพื้นที่เฉลี่ยปร ม ณ 50% ของพื้นที่ข้ วน ปี
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	 •	นโยบ ยลดพื้นที่ปลูกข้ วน ปรง

 ในทุกปีจ มีก รกำ หนดพื้นที่ปลูกน ปรงเพื่อจำ กดให้

พื้นที่ปลูกให้สอดคล้องกบปริม ณน้ำ ที่จดเก็บแล ปริม ณน้ำ

ทีใ่ชก้ รไดใ้นแตล่ ป ีโดยมกีรมชลปร ท นเปน็หนว่ยง นหลก

ในก รดำ เนินก รในแต่ล ปี ซึ่งในแต่ล ปีจ มีพื้นที่เพ ปลูก

จริงม กกว่ ที่กำ หนดไว้เสมอเฉลี่ยปร ม ณปีล หนึ่งล้ นไร่ 

นอกจ กนี้ภ ยหลงก รเกิดภยแล้งในปี 2558 ท งรฐบ ล 
ได้มีนโยบ ยเสริมเพ่ือส่งเสริมให้มีก รปลูกพืชอ่ืนท่ีหล กหล ย

ทดแทนก รปลูกข้ วน ปรงในช่วง 1 พฤศจิก ยน – 30 เมษ ยน 

เป็นผลจ กส เหตุหลกส มปร ก ร คือ 1) ปริม ณน้ำ ต้นทุน

ที่กกเก็บได้ในเขื่อนมีปริม ณน้อย-จำ กด 2) เกิดภ ว ปริม ณ

ผลผลิตข้ วเกินปริม ณคว มต้องก รของตล ด แล   
3) เพือ่ลดก รนำ เข้ ผลผลติพชืวตถดุบิปอ้นโรงง อตุส หกรรม

อ ห รสตว์ แล แปรรูปอ ห ร เช่น ถ่วเหลือง ดงน้นรฐบ ล

จึงต้องก รลดพื้นที่ปลูกข้ วน ปรง เพื่อลดปริม ณก รใช้น้ำ  

ลดคว มเสีย่งก รข ดแคลนน้ำ  ลดคว มเสีย่งร ค ผลผลติข้ ว

ตกต่ำ จ กผลผลิตข้ วที่ม กเกินคว มต้องก รของตล ด  
ให้ เกษตรกรมีร ยได้จ กก รปลูกพืชอื่น ส่งผลดีเรื่อง 
ก รตดวงจรก รร บ ดโรคแมลงศตรขู้ ว ดนิมกี รพกตว ฟืน้ฟู

คว มอุดมสมบูรณ์ดิน ส่งผลดีในภ พรวม ท งรฐบ ลโดย 
คณ ว งแผนก รเพ ปลูกพืชฤดูแล้ง เป็นผู้ว งแผนกำ หนด

ขน ดพืน้ทีท่ีเ่หน็ควรลดก รปลกูข้ วน ปรง โดยพจิ รณ จ ก

ภ ว ของปัจจยที่กล่ วม ข้ งต้น โดยกรมส่งเสริมก รเกษตร

ให้เงินช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนก รผลิต 2,000 บ ท/ไร่  
ครวเรือนล ไม่เกิน 10 ไร่ สำ หรบก รปลูกข้ วโพดเลี้ยงสตว์ 

แล ก รปลกูพชืหล กหล ยทดแทนก รทำ น ปรง อย่ งไรกด็ ี

ยงมเีกษตรกรทีเ่ข้ รว่มโครงก รต่ำ กว่ ทีไ่ดต้ง้เป้ หม ยไวม้ ก

โดยเฉพ ในปี 2559/60 (ต ร งที่ 3.9)

โครงก ร/ปีเพ ปลูก พื้นที่เป้ หม ย	(ไร่) พื้นที่เกษตรกรเข้ ร่วม	(ไร่)

ส่งเสริมปลูกข้ วโพดเลี้ยงสตว์ 2559/60

ส่งเสริมปลูกข้ วโพดเลี้ยงสตว์ 2560/61

ส่งเสริมปลูกหล กหล ย 2559/60

ส่งเสริมปลูกหล กหล ย 2560/61

2,000,000

700,000

2,000,000

300,000

262,000

590,000

140,000

230,000

ต ร งที่	3.9	พื้นที่เป้ หม ยโครงก รลดพื้นที่ปลูกข้ วน ปรง	แล พื้นที่ที่เกษตรกรสมครเข้ ร่วมโครงก ร

 จ กก รสมภ ษณพ์ดูคยุกบเจ้ หน้ เกษตรแล ตวแทน

เกษตรกรในพื้นที่ศึกษ หล ยร ย ให้คว มเห็นว่ นโยบ ย 
ดงกล่ วไม่บรรลุต มเป้ ที่ต้งไว้ ท้งนี้เนื่องม จ กส เหตุ 
ดงต่อไปนี้

 • เกษตรกรเคยชินกบก รทำ น  แล หรือไม่มี

ปร สบก รณแ์ล คว มรูใ้นก รปลกูพชืชนดิอืน่ เชน่ เกษตรกร

บ งร ยที่เปลี่ยนไปปลูกถ่วเขียว เจอปัญห ผลผลิตเสียห ย 

ผลผลิตต่ำ

 • ร บบโครงสร้ งสนบสนุนก รผลิตพืชอื่นยงไม่

สมบูรณ์พร้อม

 • ร ค ผลผลิตข้ วที่ดี เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร 
ทำ น ปรง โดยเฉพ น ปรงรอบสอง

 • พชืทีส่ง่เสรมิใหป้ลกู ไมเ่หม สมกบสภ พพืน้ที ่เชน่ 

ข้ วโพดไม่เหม สมกบพื้นที่น ที่มีสภ พชุ่มน้ำ  แล ดินเป็น

ลกษณ ดินเหนียวที่มีก รร บ ยน้ำ ต่ำ

 ดงน้นในมุมมองของเกษตรกร เห็นว่ นโยบ ยดงกล่ วน้ี 

สง่ผลใหล้ดโอก สในก รไดผ้ลผลติแล ร ยไดจ้ กก รปลกูข้ ว

ของเกษตรกร ซึ่งอ จตีคว มได้ว่ นโยบ ยส่วนนี้สร้ ง 
คว มเสี่ยงส่วนหนึ่งต่อคว มม่นคงท งร ยได้จ กข้ วให้กบ

เกษตรกร เมือ่ทำ ก รวเิคร หข์อ้มลูเปรยีบเทยีบร หว่ ง พืน้ที่

ปลกูข้ วน ปรงหรอื “พืน้ทีเ่ป้ หม ย” ในเขตชลปร ท นทีท่ ง

กรมชลปร ท นได้กำ หนดไว้เพื่อให้มีคว มสอดคล้องกบ

ปริม ณน้ำ ต้นทุนที่กกเก็บไว้ได้ในแต่ล ปี (แผนก รบริห ร

จดก รน้ำ แล ก รเพ ปลูกพืชฤดูแล้ง กรมชลปร ท น 

กร ทรวงเกษตรแล สหกรณ)์ พบว่ เกษตรกรทำ ก รเพ ปลกู

ข้ วน ปรงม กกว่ ที่รฐบ ลได้กำ หนดไว้ในแผน อย่ งไรก็ดี 

เมือ่วเิคร หพ์ืน้ทีเ่ป้ หม ยข้ วน ปรงทีก่ำ หนดไวแ้ตล่ ป ีกบ

ปีฐ นหรือปีที่มีพื้นที่ข้ วน ปรงที่ปลูกจริงสูงที่สุดในช่วงเวล

ดงกล่ ว น่นคือ 7,922,266 ไร่ ในปี 2554/55 พบว่ พื้นที่เป้

หม ยที่กำ หนดไว้แต่ล ปี ร หว่ งปีเพ ปลูก 2544/45 ถึง 

2560/61 มสีดสว่นพืน้ทีท่ีก่ำ หนดใหป้ลกูอยูท่ีช่ว่งรอ้ยล  25.5 

ถึง 92.7 ของพื้นที่ปลูกในปีฐ น มีค่ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยล  71.42 

แล มีค่ เบี่ยงเบนม ตรฐ น 17.65 หม ยคว มว่ ที่ผ่ นม

ห กเกษตรกรปฏิบติต มคำ แผนก รลดพ้ืนท่ีปลูกข้ วปรงต มท่ี

รฐบ ลกำ หนด จ สูญเสียโอก สท งร ยได้จ กก รปลูกข้ ว

เฉลี่ยปร ม ณร้อยล  28.5 จ กที่เคยได้รบ ในขณ เดียวกน

ห กเกษตรกรยงคงปลูกข้ วน ปรงม กกว่ ที่ท งรฐบ ลโดย

กรมชลปร ท นได้กำ หนดแผนไว้ ก็มีโอก สที่ผลผลิตจ  
เสียห ยจ กภ ว ข ดแคลนน้ำ ได้เช่นกน

 โดยสรุปแล้ว อ จกล่ วได้ว่ ก รรบมือกบคว มเสี่ยง

ของก รปลูกข้ วในร บบเกษตรที่มีข้ วเป็นหลกในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย นี้ก็ยงไม่ส ม รถรบมือกบคว มเสี่ยงในปัจจุบนได้

ดีนก นโยบ ยหรือม ตรก รบ งอย่ งเป็นก รดำ เนินก ร 

เพือ่แกไ้ขหรอืบรรเท ปญัห เฉพ หน้  ซึง่เปน็ก รดำ เนนิก ร

ร ย สน้ปตีอ่ป ีแล เปน็ก รดำ เนนิก รเมือ่เกดิปญัห ขึน้แลว้ 

เช่นกรณีของก รให้คว มช่วยเหลือในรูปแบบต่ ง ๆ เมื่อเกิด

ภ ว ภยพิบติ ซึ่งแม้ว่ ก รดำ เนินก รเหล่ นี้จ เป็นก รช่วย

เหลือเกษตรกรให้รบมือกบคว มเสี่ยงได้ในร ดบหนึ่งก็ต ม  
แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้ร บบเกษตรลดก รเปิดรบต่อภ ว กดดน

จ กสภ พอ ก ศ/ภมูอิ ก ศทีเ่ผชญิอยู ่ซึง่เปน็ปร เดน็ทีค่วร

พิจ รณ ว่ ห กเกิดก รเปลี่ยนแปลงรูปแบบคว มเสี่ยง 
หรือร ดบคว มเสี่ยงในอน คตร ย ย วอนเป็นผลจ ก 
ก รเปลีย่นแปลงสภ พภมูอิ ก ศแลว้ นโยบ ยหรอืม ตรก ร

ก รรบมือกบคว มเสี่ยงเหล่ นี้จ ยงมีคว มเหม สมหรือไม่ 

หรือจ ต้องใช้งบปร ม ณเพื่อดำ เนินก รม กขึ้นหรือไม่
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บทที่ 4
ความเสี่ยงในอนาคตของ
ระบบเกษตรทีป่ลกูขา้วเปน็หลกั
ในพื้นที่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา

	 ก รวเิคร หค์ว มเสีย่งของร บบเกษตรทีป่ลกูข้ ว

เปน็หลกซึง่เปน็ผลจ กภ ว กดดนจ กสภ พภมูอิ ก ศที่

เปลีย่นแปลงไปในอน คตในก รศกึษ นี	้เปน็ก รชีใ้หเ้หน็

แนวโน้มแล ทิศท งของคว มเสี่ยงของก รปลูกข้ ว 
ในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย อนเนื่องม จ กภ ว กดดนจ ก 
สภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศในอน คตที่อ จเปลี่ยนแปลงไป

จ กเดิม	 โดยพย ย มมุ่งเน้นให้เห็นถึงบริบทของ 
คว มเสี่ยงอนเนื่องจ กภ ว กดดนที่หล กหล ยต ม

แต่ล เขตนิเวศเกษตรในพื้นที่ศึกษ 	ซึ่งเมื่อพิจ รณ  
แนวโน้มก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คต 
จ กผลของแบบจำ ลองภูมิอ ก ศซึ่งส ม รถใช้เป็น

เงือ่นไขในก รวเิคร หแ์นวโนม้คว มเสีย่งในอน คตของ

ร บบเกษตรในพ้ืนท่ีศึกษ อ จสรุปได้เป็นสถ นก รณ์ต่ ง	ๆ 	

ดงตอ่ไปนี	้1)	สภ พภมูอิ ก ศในอน คตทีลุ่ม่น้ำ เจ้ พร ย

มีแนวโน้มปริม ณฝนม กขึ้น	โดยมีคว มเข้มข้นของฝน

ม กขึ้น	 ร ย เวล ของฤดูฝนไม่เปลี่ยนแปลงไปจ ก

ปัจจุบน	แล มีจำ นวนปีที่ปริม ณฝนสูงกว่ ค่ เฉลี่ย 
ในปัจจุบนเพิ่มสูงขึ้นม ก	2)	สภ พภูมิอ ก ศในอน คต 
ทีลุ่ม่น้ำ เจ้ พร ย มแีนวโนม้ปรมิ ณฝนไมเ่ปลีย่นแปลงไป

ม กนก	แตฤ่ดฝูนมแีนวโนม้ขยบเลือ่นไปปร ม ณ	1	เดอืน	

แล มีจำ นวนปีที่ปริม ณฝนต่ำ กว่ ค่ เฉลี่ยในปัจจุบน 
เพิ่มสูงขึ้นม ก	แล 	3)	สภ พภูมิอ ก ศในอน คตที่ 
ลุม่น้ำ เจ้ พร ย มแีนวโนม้อณุหภมูเิพิม่สงูขึน้ตลอดป	ีแล

ร ย เวล ทีม่อี ก ศรอ้นในรอบปขีย ยตวย วน นม กขึน้	

ซึ่งเมื่อพิจ รณ ถึงก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศใน 
รปูแบบเหล่ นีก้บอน คตพืน้ทีลุ่ม่น้ำ เจ้ พร ย ทีเ่กษตรกร

ส่วนใหญ่จ ยงคงปลูกข้ วเป็นหลกแล อ จจ เข้มข้น 
ม กขึ้น	อนเนื่องจ กปัจจยแวดล้อมที่สนบสนุนร บบ 
ก รผลิตข้ วที่ค่อนข้ งเพียบพร้อมครบถ้วนในปัจจุบน	 
อกีทง้นโยบ ยสนบสนนุทีค่ ดว่ จ ยงคงมอียู	่แล ข่ วส ร

เทคโนโลยีที่มีคว มทนสมยส ดวกรวดเร็วแล แพร่หล ย

ม กขึน้ในอน คตซึง่มุง่เนน้ไปทีก่ รสนบสนนุก รปลกูข้ ว	

จ ทำ ให้ก รปลูกข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย มีแนวโน้ม 
ที่จ มีคว มเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจ กภ ว กดดนจ ก 
สภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอน คต	ซ่ึงอ จกล่ ว

โดยสรุปถึงบริบทคว มเสี่ยงที่อ จเปลี่ยนไปต มแต่ล  
เขตนเิวศเกษตรไดด้งนี	้1)	เขตนเิวศเกษตรพืน้ทีช่ลปร ท น

ท่ีลุ่มต่ำ ในช่วงก รเพ ปลูกข้ วฤดูฝน	เม่ืออ ยุได้	60-90	วน	

ข้ วมีโอก สเผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่ 	35°C	ที่จ

ขย ยชว่งเวล ไปจนถงึเดอืนกรกฎ คม	เมือ่ถงึฤดเูกบ็เกีย่ว

กม็โีอก สทีจ่ เกดิภ ว น้ำ ทว่ม-ทว่มน นแล บอ่ยม กขึน้

เนื่องม จ กปริม ณฝนที่มีม กขึ้น	ภ ยหลงน้ำ ท่วม 
ก็จ ใช้เวล ในก รร บ ยออกจ กพื้นที่ได้ช้ ลงทำ ให้ 
ก รเพ ปลูกข้ วรอบถดไปเริ่มได้ช้ 	ข้ วที่ปลูกในรอบนี้

ก็จ เผชิญภ ว อุณหภูมิที่สูงม กขึ้นกว่ ในปัจจุบน	แล

ในก รเก็บเก่ียวอ จจ ไม่แล้วเสร็จทนก่อนท่ีน้ำ จ หล กม 	

2)	 เขตนิเวศเกษตรพื้นที่ชลปร ท นที่ลุ่ม	ข้ วที่ปลูกใน 
เขตนีจ้ เผชญิภ ว กดดนคล้ ยกบในพืน้ทีเ่ขตชลปร ท น

ลุ่มต่ำ 	ภ ว กดดนที่จ มีม กขึ้นชดเจนคือก รมีน้ำ ท่วม

บ่อยม กข้ึน	แล ในช่วงก รเพ ปลูกข้ วฤดูฝน	เม่ืออ ยุได้	

60-90	วน	พื้นที่ที่มีโอก สเผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่ 	

35°C	จ มีจำ นวนเพิ่มม กขึ้น	3)	 เขตนิเวศเกษตรพื้นที่

ชลปร ท นทีด่อน	ข้ วทีป่ลกูในฤดฝูน	แล ข้ วนอกฤดฝูน

ที่ปลูกในช่วงเดือนพฤศจิก ยน-ธนว คม	มีโอก สที่จ

เผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่ 	35°C	เพ่ิมม กข้ึน	อย่ งไรก็ดี

ก รเพ ปลูกข้ วในช่วงปล ยเดือนกรกฎ คม-ตุล คม 
ในพื้นที่ท้ ยคลองส่งน้ำ ชลปร ท นจ มีโอก สได้รบ 
น้ำ ชลปร ท นเพ่ิมม กข้ึนกว่ ในปัจจุบน	4)	เขตนิเวศเกษตร

ที่น อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น	ก รเพ ปลูกข้ ว 
ในฤดูฝนอ จต้องล่ ช้ ลงเนื่องจ กฝนม ช้ 	 ร หว่ ง 
ฤดูก รเพ ปลูกอ จเผชิญกบฝนท้ิงช่วง	แล ในขณ เดียวกน

พื้นที่ที่อยู่ในที่ลุ่มมีโอก สที่จ เผชิญภ ว น้ำ ท่วมหล ก

ม กขึ้น	อย่ งไรก็ดีจ กปริม ณฝนที่มีเพิ่มขึ้นจ ช่วยลด

ก รเผชิญภ ว ข ดแคลนน้ำ ลง	ท้งนี้เมื่อพิจ รณ ถึง

ทศิท งแล วธิกี รรบมอืทีร่ฐบ ลดำ เนนิก รอยูใ่นปจัจบุน	

อ จกล่ วได้ว่ แนวท งก รรบมือกบภ ว กดดนที่มี 
ต่อร บบเกษตรแล คว มเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จ

ด้อยปร สิทธิผลลงแล ในขณ เดียวกนอ จต้องใช้ 
งบปร ม ณทีม่ กขึน้ภ ยใตส้ถ นก รณก์ รเปลีย่นแปลง

สภ พภูมิอ ก ศในอน คต

 จ กอดีตจนถึงปัจจุบน ร บบเกษตรที่มีข้ วเป็นหลก 

ในพื้นที่ศึกษ  6 จงหวดในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  ได้เผชิญกบภ ว

คุกค มท งด้ นภูมิอ ก ศในด้ นภ ว น้ำ ท่วม ภยแล้ง/

ข ดแคลนน้ำ  แล อุณหภูมิสูง ซึ่งในแต่ล เขตนิเวศเกษตรมี

ร ดบก รเปดิรบ (exposure) ตอ่ภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/

ภูมิอ ก ศซ่ึงจ ก่อให้เกิดคว มเส่ียงต่อร บบเกษตรแตกต่ งกน  

นอกจ กน้น ปัจจยอื่น ๆ ท งเศรษฐกิจสงคมก็เป็นแรงขบให้

ร บบเกษตรในพื้นที่ศึกษ เกิดคว มเสี่ยงจ กภ ว กดดน 
จ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศด้วยเช่นกน ปัจจยเหล่ นี้ ได้แก่  

นโยบ ยส่งเสริมแล สนบสนุนก รปลูกข้ วแล เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้ วในรูปแบบต่ ง ๆ  ตลอดจนนโยบ ยก รใช้พ้ืนท่ีปลูกข้ ว

บ งส่วนเพื่อรบน้ำ ในฤดูน้ำ หล กเพื่อป้องกน แล /หรือ 

บรรเท คว มรนุแรงของน้ำ ทว่มตอ่พืน้ทีเ่ศรษฐกจิตอนล่ งของ

ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย โดยเฉพ กรุงเทพมห นคร ทำ ให้พื้นที่ 
บ งส่วนเกิดคว มเสี่ยงม กขึ้น ในแง่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้ ว

ในพ้ืนท่ีท่ีตกอยู่ภ ยใต้ภ ว กดดนของสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศ

กเ็กดิคว มเสีย่งเชน่กนเมือ่พจิ รณ ถงึก รสญูเสยีร ยไดห้รอื

ก รข ดเสถียรภ พของร ยได้อนเนื่องจ กคว มเสียห ยของ

ผลผลิตจ กสภ พอ ก ศที่เป็นภยคุกค มกบก รปลูกข้ ว  

ท้งนี้เมื่อปร กอบกบปัจจยอื่น ๆ ท งเศรษฐกิจสงคม ได้แก่ 

ร ดบก รพึ่งพิงผลผลิตข้ วเพื่อก รดำ รงชีพ ก รเป็นเจ้ ของ

ที่ดินแล ก รเช่ ที่ดินเพื่อทำ น  เป็นต้น ปัจจยเหล่ นี้ทำ ให้

เกษตรกรในแตล่ เขตนเิวศเกษตรมรีปูแบบแล ลกษณ คว ม

เสีย่งแตกต่ งกนไป คว มเข้ ใจถงึบรบิทแล รปูแบบตลอดจน

ลกษณ คว มเสีย่งทีร่ บบเกษตรแล เกษตรกรปร สบอยูภ่ ย

ใต้สถ นก รณ์ปัจจุบนนี้เป็นพื้นฐ นของก รวิเคร ห์คว ม

เสี่ยงของร บบเกษตรในอน คตเมื่อสภ พก รณ์ต่ ง ๆ อ จ

เปลีย่นแปลงไปจ กปจัจบุน ทง้ในด้ นก รเปลีย่นแปลงสภ พ

ภมูอิ ก ศแล ก รเปลีย่นแปลงด้ นเศรษฐกจิสงคม แล จ นำ

ไปสู่ก รว งแผนเพื่อก รปรบตวในที่สุด

 อน่ึง ก รวิเคร ห์คว มเส่ียงของร บบเกษตรท่ีปลูกข้ ว

เป็นหลกซึ่งเป็นผลจ กภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศที่

เปลีย่นแปลงไปในอน คตในก รศกึษ นี ้เปน็ก รชีใ้หเ้หน็แนว

โน้มแล ทิศท งของคว มเสี่ยงของก รปลูกข้ วในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย อนเนื่องม จ กภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ 
ภูมิอ ก ศในอน คตท่ีอ จเปล่ียนแปลงไปจ กเดิม โดยพย ย ม

มุ่งเน้นให้เห็นถึงบริบทของคว มเสี่ยงที่เปลี่ยนไปต มแต่ล

เขตนิเวศเกษตรในพื้นที่ศึกษ อนเนื่องจ กก รเปลี่ยนแปลง

ของภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศภ ยใต้แนวโน้ม

ของก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คต

	 4.1	ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย

 ภ ว โลกรอ้นทีม่แีนวโนม้ทวคีว มรนุแรงเพิม่สงูขึน้ใน

อน คตอ จส่งผลให้สภ พภูมิอ ก ศเปลี่ยนแปลงไปจ ก

ปัจจุบน ซึ่งอ จส่งผลให้ภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ 
ภูมิอ ก ศซึ่ งจ ก่อให้ เกิดคว มเสี่ยงต่อร บบเกษตร

เปลี่ยนแปลงไป ก รศึกษ นี้ได้ทำ ก รวิเคร ห์แนวโน้ม 
ก รเปลี่ยนแปลงท งสภ พภูมิอ ก ศในอน คตที่ได้จ ก 
แบบจำ ลองภูมิอ ก ศภ ยใต้ภ พฉ ยอน คต 3 รูปแบบ 6 ซึ่ง

เปน็ผลจ กแบบจำ ลองสภ พภมูอิ ก ศ ไดแ้ก ่ECHAM5-A1B 

MPI-ESM-MR RCP4.5 แล  MPI-ESM-MR RCP8.5  
โดยพิจ รณ ถึงปริม ณฝน ก รกร จ ยตวของฝน แล

อุณหภูมิ ท่ีจ ส่งต่อภ ว กดดนท่ีมีต่อร บบเกษตรในด้ นน้ำ ท่วม 

ภ ว ภยแลง้/ก รข ดแคลนน้ำ  แล ภ ว อณุหภมูทิีส่งูเกนิกว่

ค่ อุณหภูมิวิกฤติของก รเจริญเติบโตของข้ ว

	 4.1.1	ก รเปลีย่นแปลงปรมิ ณแล รปูแบบก รกร

จ ยตวของฝน

 ผลก รวเิคร หข์อ้มลูก รค ดก รณภ์มูอิ ก ศอน คต

จ กแบบจำ ลองภมูอิ ก ศ 3 แบบจำ ลอง ส ม รถสรปุรปูแบบ

ก รเปลี่ยนแปลงปริม ณแล ก รกร จ ยตวของฝนในพื้นที่ 
ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ได้ดงต่อไปนี้

6 ขอ้มลูก รค ดก รณภ์มูอิ ก ศอน คตนีเ้ปน็ขอ้มลูทีไ่ดม้กี รคำ นวณเพิม่ร ยล เอยีดในร ดบภมูภิ คซึง่ไดเ้คยมกี รจดทำ ขึน้ในปร เทศไทยแล คณ ผู้

วิจยส ม รถเข้ ถึงข้อมูลได้ โดยชุดข้อมูลก รค ดก รณ์ภูมิอ ก ศอน คต ECHAM5-A1B จดทำ โดย ศูนย์เครือข่ ยง นวิเคร ห์วิจย  จุฬ ลงกรณ์

มห วิทย ลย แล ชุดข้อมูลก รค ดก รณ์ภูมิอ ก ศอน คต MPI-ESM-MR RCP4.5 แล  MPI-ESM-MR RCP8.5 จดทำ โดย ศูนย์วิจยก รเปลี่ยนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศร ดบภูมิภ ค แล พลงง นทดแทน มห วิทย ลยร มคำ แหง
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รูปท่ี 4.1 ปริม ณฝนแล ก รกร จ ย

ตวของฝนเปรียบเทียบร หว่ งปีฐ น

แล ในอน คต ต มท่ีวิเคร ห์จ ก

ผลของแบบจำ ลองภูมิอ ก ศ 

ECHAM5-A1B 

รูปท่ี 4.2 ปริม ณฝนแล ก รกร จ ย

ตวของฝนเปรียบเทียบร หว่ งปีฐ น

แล ในอน คตต มท่ีวิเคร ห์จ ก 
ผลของแบบจำ ลองภูมิอ ก ศ 

MPI-ESM-MR RCP4.5

รูปท่ี 4.3 ปริม ณฝนแล ก รกร จ ย

ตวของฝนเปรียบเทียบร หว่ งปีฐ น

แล ในอน คตต มท่ีวิเคร ห์จ ก

ผลของแบบจำ ลองภูมิอ ก ศ 

MPI-ESM-MR RCP8.5

 • ผลจ กแบบจำ ลองภูมิอ ก ศ MPI-ESM-MR RCP4.5 บ่งชี้ว่ ปริม ณน้ำ ฝนไม่มีก รเปลี่ยนแปลงม กนก แต่ฤดูฝนจ

ขยบเลื่อนออกไปปร ม ณหนึ่งเดือน (รูปที่ 4.2)  โดยมีค่ เฉลี่ยฝนเดือนพฤษภ คม-ตุล คม ของปีฐ นแล ในอน คตเท่ กบ 

2,523 แล  2,354 มม. ต มลำ ดบ ส่วนปริม ณฝนเฉลี่ยร ยปีของปีฐ นแล ในอน คตเท่ กบ 2,795 แล  2,585 มม.  
ต มลำ ดบ (รูปที่ 4.2) ซึ่งค ดว่ ในอน คตฤดูฝนจ ม ล่ ช้  แล จ ยืดเวล ออกไป

 • ผลจ กแบบจำ ลองภูมิอ ก ศ MPI-ESM-MR RCP8.5 บ่งชี้ว่ ปริม ณน้ำ ฝนไม่มีก รเปลี่ยนแปลงม กนก แต่ฤดูฝน 
จ ขยบเลือ่นออกไปปร ม ณหนึง่เดอืน (รปูที ่4.3)  โดยมคี่ เฉลีย่ฝนเดอืนพฤษภ คม-ตลุ คม ของปฐี นแล ในอน คตเท่ กบ 

2,499 แล  2,338 มม. ต มลำ ดบ ส่วนปริม ณฝนเฉลี่ยร ยปีของปีฐ นแล ในอน คตเท่ กบ 2,756 แล  2,582 มม.  
ต มลำ ดบ (รปูที ่4.3) ซึง่ค ดว่ ในอน คตฤดฝูนจ ม ล่ ช้  แล จ ยดืเวล ออกไปเชน่เดยีวกนกบผลของแบบจำ ลองภมูอิ ก ศ 

MPI-ESM-MR RCP4.5

 • เมื่อพิจ รณ คว มแปรปรวนของฝนของลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ในอน คต โดยพิจ รณ ถึงก รเปลี่ยนแปลงของฝน (%)  
ในช่วงเวล  20 ปีในอน คต (พ.ศ.2593-2562) เปรียบเทียบกบค่ เฉลี่ยของช่วงปีฐ น (พ.ศ. 2533-2552) ซึ่งเป็นผลจ ก 
แบบจำ ลองภูมิอ ก ศเดียวกน พบว่ แบบจำ ลองภูมิอ ก ศ ECHAM5 – A1B แสดงแนวโน้มที่จ มีจำ นวนปีที่มีปริม ณฝน 
สูงกว่ ค่ เฉล่ียในปัจจุบนเป็นส่วนใหญ่ แต่แบบจำ ลองภูมิอ ก ศ MPI-ESM-MR RCP4.5 แล  8.5 แสดงแนวโน้มท่ีจ มีจำ นวนปี

ที่มีปริม ณฝนต่ำ กว่ ค่ เฉลี่ยในปัจจุบนเป็นส่วนใหญ่ (รูปที่ 4.4)

 • ผลจ กแบบจำ ลองภูมิอ ก ศ ECHAM5 – A1B บ่งชี้ว่ ปริม ณน้ำ ฝนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยร ย เวล ของฤดูฝน

ไม่เปลี่ยนแปลงไปจ กเดิม ปริม ณฝนมีคว มเข้มข้นม กขึ้น  (รูปที่ 4.1)  โดยมีค่ เฉลี่ยฝนเดือนพฤษภ คม-ตุล คม ของปีฐ น

แล ในอน คตเท่ กบ 1,153 แล  1,289 มม. ต มลำ ดบ ส่วนปริม ณฝนเฉลี่ยร ยปีของปีฐ นแล ในอน คตเท่ กบ 1,312 

แล  1,457 มม. ต มลำ ดบ (รูปที่ 4.1)
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รูปท่ี 4.4 ก รเปล่ียนแปลง

ปริม ณฝนในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย ในอน คตโดย

เปรียบเทียบร หว่ ง

ค่ เฉล่ียของปีฐ นแล

ปริม ณฝนรวมในแต่ล ปี

ในอน คต
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รูปท่ี 4.4 ก รเปล่ียนแปลง

ปริม ณฝนในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย ในอน คตโดย

เปรียบเทียบร หว่ ง

ค่ เฉล่ียของปีฐ นแล

ปริม ณฝนรวมในแต่ล ปี

ในอน คต (ต่อ)

รูปท่ี 4.5 ก รเปล่ียนแปลง

ปริม ณฝนในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย ตอนบน

ในอน คตโดยเปรียบเทียบ

ร หว่ งค่ เฉล่ียของปีฐ น

แล ปริม ณฝนรวมใน

แต่ล ปีในอน คต (ต่อ)

 • เมื่อพิจ รณ คว มแปรปรวนของฝนของลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ตอนบนในอน คต ซึ่งจ มีผลโดยตรงกบน้ำ ที่จ ไหลเข้ สู่

เขื่อนหลกที่จ่ ยน้ำ ให้กบร บบชลปร ท นลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  คือ เขื่อนภูมิพลแล เขื่อนสิริกิติ์ โดยพิจ รณ ถึงก รเปลี่ยนแปลง

ของฝน (%) ในช่วงเวล  20 ปีในอน คต (พ.ศ.2593-2562) เปรียบเทียบกบค่ เฉลี่ยของช่วงปีฐ น (พ.ศ. 2533-2552) ซึ่งเป็น

ผลจ กแบบจำ ลองภูมิอ ก ศเดียวกน พบว่ แบบจำ ลองภูมิอ ก ศ ECHAM5 – A1B แสดงแนวโน้มที่จ มีจำ นวนปีที่มี 
ปริม ณฝนสูงกว่ ค่ เฉลี่ยในปัจจุบนเป็นส่วนใหญ่ แต่แบบจำ ลองภูมิอ ก ศ MPI-ESM-MR RCP4.5 แล  8.5 แสดงแนวโน้ม

ที่จ มีจำ นวนปีที่มีปริม ณฝนต่ำ กว่ ค่ เฉลี่ยในปัจจุบนเป็นส่วนใหญ่ (รูปที่ 4.5)

	 4.1.2	ก รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุด

 ผลก รวิเคร ห์ข้อมูลก รค ดก รณ์ภูมิอ ก ศอน คตจ กแบบจำ ลองภูมิอ ก ศ 3 แบบจำ ลอง ส ม รถสรุปรูปแบบ

ก รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิกล งวน) ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ได้ดงที่แสดงในต ร งที่ 4.1

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยร ยเดือน	(˚C) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. ต.ค. ธ.ค.ก.ย. พ.ย.ส.ค.พ.ค.

กรุมอุตุนิยมวิทย  (พ.ศ.2533-2560)  32.6

 35.1 

 29.8 

 30.2

 34.7 

 38.2 

 34.4

 35.2

 34.5 

 36.3 

 31.7 

 32.1 

 37.1 

 38.9 

 35.7

 36.0
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 35.4
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 34.2 
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 33.8
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 34.3 

 33.1

 34.1

 32.6 

 34.4 

 33.5

 34.2

 31.3 

 32.5 

 32.1

 33.3

 30.6 

 32.2 

 30.0

 30.3

ECHAM5 A1B (พ.ศ.2593-2612)

MPI-ESM-MR - RCP4.5 (พ.ศ.2593-2612)

MPI-ESM-MR - RCP8.5 (พ.ศ.2593-2612)

ต ร งที่	4.1	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยร ยเดือนในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ในปัจจุบน	(กรมอุตุนิยมวิทย )	แล อน คต	 
(แบบจำ ลองภูมิอ ก ศ)

 จ กผลก รวิเคร ห์นี้อ จกล่ วโดยสรุปได้ว่  แบบจำ ลองภูมิอ ก ศ ECHAM5 – A1B บ่งชี้ว่ พื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  
มีแนวโน้มอุณหภูมิสูงขึ้นตลอดปี โดยมีอุณหภูมิสูงขึ้นม กในช่วงต้นปี (มกร คม ถึง มิถุน ยน) ส่วนแบบจำ ลองภูมิอ ก ศ  
MPI-ESM-MR – RCP4.5 แล  8.5 ไม่แสดงให้เห็นถึงก รเปลี่ยนแปลงด้ นอุณหภูมิม กนก โดยมีอุณหภูมิใกล้เคียงกบ 
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบนนี้ (รูปที่ 4.6)

รูปท่ี 4.5 ก รเปล่ียนแปลง

ปริม ณฝนในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย ตอนบน

ในอน คตโดยเปรียบเทียบ

ร หว่ งค่ เฉล่ียของปีฐ น

แล ปริม ณฝนรวมใน

แต่ล ปีในอน คต
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รูปท่ี 4.6 อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย

ร ยเดือนในอน คต 

(ข้อมูลแบบจำ ลองภูมิอ ก ศ) 

เปรียบเทียบกบปัจจุบน 

(ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทย )

 ก รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิกล งวน) นี้อ จพิจ รณ ได้ในอีกแง่หนึ่งคือ ช่วงเวล ที่มีอ ก ศร้อนในรอบปี 

ซึง่วเิคร หโ์ดยก รจำ แนกจำ นวนวนต มอณุหภมูสิงูสดุ แล ทำ ก รวเิคร หเ์ปน็ร ยจงหวดบ งจงหวดเพือ่ใชเ้ปน็ตวแทนของ

เขตนิเวศเกษตรต่ ง ๆ ซึ่งพบว่ ผลจ กแบบจำ ลองทุกแบบจำ ลองแสดงให้เห็นว่ พื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้มีแนวโน้มที่จ มี 
ช่วงเวล ที่มีอ ก ศร้อนย วน นม กขึ้น (รูปที่ 4.7)

เขตนิเวศเกษตรข้ ว	:	เขตน ชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ 	แล เขตน ชลปร ท นที่ลุ่ม

ECHAM5		A1B

MPI-ESM-MR	:	RCP85

MPI-ESM-MR	:	RCP45

ECHAM5		A1B

MPI-ESM-MR	:	RCP45

MPI-ESM-MR	:	RCP85

เขตนิเวศเกษตรข้ ว	:	เขตน ชลปร ท นที่ดอน

รูปท่ี 4.7 ก รจำ แนกจำ นวนวนต มอุณหภูมิสูงสุดในอน คตเปรียบเทียบกบปัจจุบนโดยผลของแบบจำ ลองภูมิอ ก ศเดียวกน
รูปท่ี 4.7 ก รจำ แนกจำ นวนวน

ต มอุณหภูมิสูงสุดในอน คต

เปรียบเทียบกบปัจจุบนโดย

ผลของแบบจำ ลองภูมิอ ก ศ

เดียวกน (ต่อ)
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ECHAM5		A1B

MPI-ESM-MR	:	RCP45

MPI-ESM-MR	:	RCP85

เขตนิเวศเกษตรข้ ว	:	เขตที่น อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น

รูปท่ี 4.7 ก รจำ แนกจำ นวนวนต มอุณหภูมิสูงสุดในอน คตเปรียบเทียบกบปัจจุบนโดยผลของแบบจำ ลองภูมิอ ก ศเดียวกน (ต่อ)

 ผลก รค ดก รณ์ภูมิอ ก ศอน คตจ กแบบจำ ลอง

เหล่ นี้เป็นเพียงภ พฉ ยอน คตจ กก รจำ ลองสถ นก รณ์ 

ซึ่งเงื่อนไขในก รจำ ลองสถ นก รณ์ส่วนหนึ่งเป็นเพียง

สมมุติฐ นที่ต้งขึ้น ดงน้น จึงไม่อ จยึดว่ เป็นก รพย กรณ์ 
ภูมิอ ก ศอน คตได้  ห กเป็นเพียงภ พของอน คต 
ที่อ จเกิดขึ้นได้ภ ยใต้เงื่อนไขบ งปร ก ร อย่ งไรก็ดี  
ผลก รค ดก รณ์ภูมิอ ก ศอน คตจ กแบบจำ ลองเหล่ นี้

ส ม รถใช้เป็นเงื่อนไขในก รวิเคร ห์แนวโน้มคว มเสี่ยง 

ในอน คตของร บบเกษตรในพื้นที่ศึกษ ได้ ซึ่งอ จสรุปได้ 
เป็นสถ นก รณ์ต่ ง ๆ ดงต่อไปนี้

 • สถ นก รณ์ที่ 1: สภ พภูมิอ ก ศในอน คตที่ 
ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย มีแนวโน้มปริม ณฝนม กข้ึน โดยมีคว มเข้มข้น

ของฝนม กข้ึน ร ย เวล ของฤดูฝนไม่เปล่ียนแปลงไปจ ก

ปัจจุบน แล มีจำ นวนปีท่ีปริม ณฝนสูงกว่ ค่ เฉล่ียในปัจจุบน

เพ่ิมสูงข้ึนม ก

 • สถ นก รณ์ที่ 2: สภ พภูมิอ ก ศในอน คตที่ลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย มแีนวโนม้ปรมิ ณฝนไมเ่ปลีย่นแปลงไปม กนก แต่

ฤดูฝนมีแนวโน้มขยบเลื่อนไปปร ม ณ 1 เดือน แล มีจำ นวน

ปีที่ปริม ณฝนต่ำ กว่ ค่ เฉลี่ยในปัจจุบนเพิ่มสูงขึ้นม ก

 • สถ นก รณ์ที่ 3: สภ พภูมิอ ก ศในอน คตที่ลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย มแีนวโนม้อณุหภมูเิพิม่สงูขึน้ตลอดป ีแล ร ย เวล

ที่มีอ ก ศร้อนในรอบปีขย ยตวย วน นม กขึ้น

	 4.2	ก รเปลีย่นแปลงด้ นเศรษฐกจิสงคมแล ร บบ

เกษตร

 ก รเปลี่ยนแปลงด้ นเศรษฐกิจสงคมในอน คตก็อ จ

ทำ ให้บริบทแล รูปแบบตลอดจนลกษณ คว มเสี่ยงที่ร บบ

เกษตรแล เกษตรกรปร สบอยู่ภ ยใต้สถ นก รณ์ปัจจุบนนี้

อ จเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกน ก รศึกษ นี้ทำ ก รค ดก รณ์

แนวโน้มก รเปลี่ยนแปลงของสภ พเศรษฐกิจสงคมแล  
ผลสืบเนื่องที่อ จเกิดขึ้นกบร บบเกษตรโดยก รสอบถ ม

คว มเห็นของตวแทนเกษตรกร-กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ศึกษ  

แล ผู้รู้-ผู้เชี่ยวช ญ รวมท้งก รปร ชุมร ดมคว มเห็นจ ก 
นกวิช ก รผู้เชี่ยวช ญด้ นก รเกษตรแล หน่วยง นหลก 
ที่ เกี่ยวข้อง 7 ซึ่ งได้แก่ กรมชลปร ท น กรมก รข้ ว  
กรมพฒน ที่ดิน กรมวิช ก รเกษตร สำ นกง นเศรษฐกิจ

ก รเกษตร สำ นกง นทรพย กรน้ำ แหง่ช ต ิแล เจ้ หน้ ทีจ่ ก

สำ นกง นเกษตร กรมส่งเสริมก รเกษตร ซึ่งส ม รถสรุป 
เป็นปร เด็นหลกๆ ดงต่อไปนี้เพื่อนำ ไปวิเคร ห์ร่วมกนกบ

ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในก รปร เมินคว มเสี่ยง 
ในอน คตของร บบก รผลิตข้ วในพื้นที่ศึกษ

	 4.2.1	ก รเข้ ถึงทรพย กรแล ข่ วส รเทคโนโลยี

สนบสนุนก รผลิต

 ในด้ นก รถือครองที่ดินแล ก รใช้ปร โยชน์ที่ดิน  
ได้คว มเห็นว่ เกษตรกรในปัจจุบนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงสูงวย 

ในอน คตเกษตรกรเหล่ นี้จ ไม่ส ม รถทำ ก รเกษตร 
ดว้ยตนเองได ้ทีด่นิทีถ่อืครองสว่นหนึง่นน้จ มอบใหล้กูหล น

เกษตรกรรุ่นใหม่ทำ ต่อ ส่วนหน่ึงอ จต้องปล่อยให้เกษตรกรอ่ืน

เช่ พ้ืนท่ีเพ่ือทำ น  ทำ ให้ขน ดพ้ืนท่ีทำ น เฉล่ียต่อร ยเกษตรกร

เพิ่มม กขึ้นจ กที่เป็นอยู่เดิม ที่ดินบ งส่วนอ จเปลี่ยน 
ก รถือครองท่ีดินแล ถูกนำ ไปใช้ปร โยชน์อ่ืนนอกภ คก รเกษตร 

ในภ พโดยรวมในอน คตพื้นที่เกษตรจ ลดลงเล็กน้อย แล

พื้นที่ส่วนใหญ่จ ยงคงใช้เพ ปลูกข้ วเช่นเดิม

 ในอน คตมแีนวโนม้ของก รมขีอ้มลูข่ วส รทีส่ ม รถ

เข้ ถึงได้อย่ งแพร่หล ยรวดเร็ว เทคโนโลยีท งเกษตรมี 
คว มก้ วหน้ เพิ่มม กขึ้น รวมถึงนโยบ ยรฐบ ลที่สนบสนุน

ผลกดนให้พฒน ร บบเกษตรเป็น 4.0 หรือร บบเกษตรแบบ

อจฉรยิ -ปร ดเปรือ่ง (smart farming system) ทำ ใหเ้กษตรกร

ส ม รถเข้ ถงึแล นำ ไปใชไ้ดส้ ดวกม กขึน้ แตอ่ จมขีอ้จำ กด

ท งด้ นของต้นทุนในก รเทคโนโลยีเหล่ นี้ ที่ทำ ให้เกษตรกร

ส่วนใหญ่ไม่ส ม รถเข้ ถึงแล ใช้ได้ อย่ งไรก็ดีโครงสร้ ง 
ร บบสนบสนุนก รผลิตข้ วในอน คต เช่น เครื่องจกรกล 
ในก รเตรียมที่ดิน ก รหว่ นเมล็ด ก รหว่ นปุ๋ย ก รพ่น 
ส รเคมีท งเกษตร ก รเก็บเกี่ยว แล ก รตด-มดเก็บฟ งข้ ว 

ที่ม พร้อมกบแรงง นจ้ ง จ มีคว มสมบูรณ์พร้อมแล ท่วถึง

ม กกว่ ในปัจจุบน ทำ ให้เกษตรกรส่วนใหญ่ส ม รถเข้ ถึง

เทคโนโลยีเหล่ นี้ได้

 4.2.2	คว มนิยมก รบริโภคข้ ว

 เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษ ผลิตข้ วข วพื้นแข็ง

เพื่อข ยสำ หรบเป็นวตถุดิบป้อนเข้ สู่ภ คอุตส หกรรม หรือ

ส่งออกให้กบปร เทศที่ต้องก รบริโภคข้ วที่มีร ค ไม่สูงนก 

เกษตรกรในพื้นที่ศึกษ โดยเฉพ ในพื้นที่ชลปร ท นต้องซื้อ

ข้ วทีผ่ลติในพืน้ทีอ่ืน่เพือ่ก รบรโิภคในครวเรอืน เชน่ ข้ วหอม

ที่ผลิตจ กภ คต วนออกเฉียงเหนือ เป็นต้น เช่นเดียวกนกบ

ผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรเพ ปลูกข้ ว ซึ่งต้องพึ่งพ ข้ ว

ที่นำ เข้ ม จ กพื้นที่อื่นเป็นส่วนใหญ่

 ในปจัจบุนเริม่มกี รกร แสนยิมบรโิภคข้ วทีม่คีณุภ พ

ท้งท งด้ นเนื้อสมผส สี กลิ่น แล คุณค่ ท งด้ นโภชน ก ร

ทีเ่ปน็ปร โยชนต์อ่สขุภ พ เชน่ ข้ วปลอดส รพษิ ข้ วอนิทรยี ์

ข้ วที่มีอตร ก รเปลี่ ยนเป็นน้ำ ต ลที่น้อยลง (หรือ  
“ข้ วน้ำ ต ลต่ำ ” ต มคว มเข้ ใจของผู้บริโภคท่วไป) ได้รบ 
ก รสนบสนุนด้ นพนธุ์ข้ วจ กกร ทรวงเกษตรแล สหกรณ์ 

แล ก รผลกดนของหนว่ยง นในจงหวด ในอน คตมแีนวโนม้

ว่ กร แสนิยมของผู้บริโภคจ มีเพิ่มม กขึ้น เกษตรบ งส่วน

อ จปรบเปลี่ยนไปปลูกข้ วพนธุ์เหล่ นี้ม กขึ้น อย่ งไรก็ดี 
ยงคงค ดก รณว์่ ก รปรบเปลีย่นจ กก รปลกูข้ วข วพืน้แขง็

ไปเปน็ก รผลติพนธุข์้ วอืน่ยงเปน็สดสว่นทีน่อ้ยเมือ่เทยีบกบ

พื้นที่ปลูกข้ วท้งหมด

7 ก รปร ชุมเชิงปฏิบติก รเพื่อบูรณ ก รแนวท งก รปรบตวต่อผลกร ทบจ กก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในพื้นที่กลุ่มจงหวดลุ่มน้ำ เจ้ พร ย : 

“คว มเสี่ยงแล ก รรบมือคว มเสี่ยงของร บบนิเวศเกษตรที่มีข้ วเป็นหลก”วนที่ 29 มิถุน ยน 2561 ณ. ห้องปร ชุมหอวง โรงแรมเซ็นท ร แกรนด์ แอท 

เซ็นทรลพล ซ่ ล ดพร้ ว กรุงเทพ
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	 4.2.3	ก รตล ดแล ร ค ข้ ว

 ในอน คตปร เทศที่ผลิตข้ วส่งออกที่เป็นคู่แข่งกบ

ปร เทศไทยมีแนวโน้มที่จ มีกำ ลงก รผลิตเพิ่มม กขึ้นท้ง 
ข้ วข วพื้นแข็ง ข้ วพื้นนุ่ม แล ข้ วคุณภ พ เช่น ปร เทศ

เวียดน ม กมพูช  พม่  แล อินเดีย ซึ่งค ดว่ จ มีก รแข่งขน

ด้ นร ค เพิ่มม กขึ้น แล อ จทำ ให้ร ค ข้ วลดลงกว่ ที่ 
เป็นอยู่ในปัจจุบน แม้รฐบ ลจ ยงคงนโยบ ยช่วยเหลือแล

สนบสนุนด้ นร ค  แต่ก็อ จจ ไม่ส ม รถชดเชยร ยได้ที่ 
ลดลงจ กร ค ข้ วที่มีแนวโน้มลดต่ำ ลงในอน คตได้ท้งหมด 

รูปที่ 4.8 แสดงถึงปริม ณส่งออกข้ วในตล ดโลกในร ย  
ที่ผ่ นม  ก รส่งออกข้ วของปร เทศผู้ส่งออกข้ วร ยใหญ่  
5 อนดบแรก ก รส่งออกข้ วของปร ทศไทย แล ร ค ข้ ว 
ในตล ดโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่  แม้ว่ คว มต้องก รข้ วใน

ตล ดโลกจ เพิม่สงูขึน้เรือ่ย ๆ  แล ก รสง่ออกข้ วของไทยนน้

ยงมปีรมิ ณสงูเมือ่เทยีบกบปร เทศอืน่ ๆ  ทีเ่ปน็ผูส้ง่ออกข้ ว

ร ยใหญ ่แตม่บี งปร เทศทีม่กี รสง่ออกข้ วเพิม่ม กขึน้ เชน่ 

อินเดีย เวียดน ม เป็นต้น ท้งนี้ร ค ข้ วในตล ดโลกค่อนข้ ง

ทรงตวในช่วงสิบกว่ ปีที่ผ่ นม

	 4.2.4	แนวโนม้สภ พก รณข์องร บบเกษตรในพืน้ที่

ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ในอน คต

 จ กสภ พก รณ์แล เงื่อนไขท งด้ นเศรษฐกิจสงคม 
ดงท่ีได้กล่ วม แล้ว ทำ ให้มีก รค ดก รณ์ว่ ในอน คตเกษตรกร

ส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษ ยงคงยึดอ ชีพเกษตรแล มีก รปลูก

ข้ วเป็นหลก โดยให้เหตุผลว่ เป็นอ ชีพที่สืบทอดม ต้งแต่

บรรพบุรุษ มีคว มเชี่ยวช ญแล คว มคุ้นเคยกบก รทำ น  

ไมม่คีว มรูค้ว มชำ น ญในก รปลกูพชืชนดิอืน่ พืน้ทีส่ว่นใหญ่

มีร บบชลปร ท นท่ีสนบสนุนน้ำ เพ่ือก รเกษตรได้ตลอดท้งปี 

สภ พพื้นที่แล สภ พที่ดินมีคว มเหม สมสำ หรบก รเพ

ปลูกข้ ว แล พ้ืนท่ีบ งส่วนในหล ยเขตนิเวศเกษตรไม่เหม สม

สำ หรบก รปลูกพืชไร่เนื่องจ กดินส่วนใหญ่มีสภ พเป็นดิน

เหนียวแล ก รร บ ยน้ำ ไม่ดี ก รปลูกพืชอ ยุส้นหรือ 
พชืยนืตน้ในพืน้ทีลุ่ม่ต่ำ แล พืน้ทีลุ่ม่เสีย่งตอ่ก รถกูน้ำ ทว่มใน

ฤดูน้ำ หล ก ก รปรบเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นในร บบเกษตร 
ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้จำ เป็นต้องมีก รปรบพื้นที่ เช่น ก รยกร่อง

แล ก รทำ คนดินล้อมรอบเพื่อป้องกนน้ำ ท่วม ซึ่งเกษตรกร

สว่นใหญไ่มส่ ม รถดำ เนนิก รไดเ้นือ่งจ กทีน่ สว่นใหญเ่ปน็

ท่ีน เช่  เจ้ ของท่ีดินไม่ต้องก รให้มีก รปรบเปล่ียนสภ พพ้ืนท่ี 

นอกจ กนี้ในปัจจุบนมีโครงสร้ งร บบสนบสนุนก รผลิตข้ ว

ที่พร้อมท่วถึงทุกพื้นที่ รวมถึงโครงสร้ งตล ดที่มีจุดรบซื้อ

ผลผลิต แล หรือก รรบซื้อถึงแปลงน ที่ช่วยลดคว มยุ่งย ก

ในก รขนส่งผลผลิตไปจำ หน่ ยยงจุดรบซื้อ ทำ ให้ก รทำ น  
ในปัจจุบนมีคว มส ดวกรวดเร็วแล ง่ ยม กขึ้น ในขณ ที่ 
ก รปลูกพืชอื่นน้นยงไม่มีโครงสร้ งร บบสนบสนุนก รผลิต 
ที่ครบถ้วนเพียงพอ

 นอกจ กนี้นโยบ ยของรฐบ ลในทุกยุคทุกสมย ให้

คว มสำ คญกบเกษตรกรที่เป็นช วน  มีก รออกนโยบ ย 
ชว่ยเหลอืสนบสนนุก รทำ น ทง้ด้ นปจัจยก รผลติ ก รชดเชย

คว มเสียห ยจ กภยพิบติ ก รช่วยเหลือเรื่องร ค ข้ วแล

ก รปร กนร ยได้จ กข้ วในหล ยรูปแบบ เหล่ นี้ทำ ให้

เกษตรกรมีคว มม่นใจแล ยึดติดอยู่กบก รปลูกข้ วแม้จ

เผชิญกบภ ว กดดนท้งท งด้ นภูมิอ ก ศแล ร ค ข้ วที่

ผนแปรอยู่เสมอก็ต ม

 จ กปัจจยแวดล้อมที่สนบสนุนร บบก รผลิตข้ วที่ 
ค่อนข้ งเพียบพร้อมครบถ้วนในปัจจุบน อีกท้งนโยบ ยสนบสนุน

ทีค่ ดว่ จ ยงคงมอียู ่แล ข่ วส รเทคโนโลยทีีม่คีว มทนสมย

ส ดวกรวดเร็วแล แพร่หล ยม กขึ้นในอน คตซึ่งมุ่งเน้นไปที่

ก รสนบสนุนก รปลูกข้ วเหล่ นี้ดงที่นำ เสนอข้ งต้น นำ ไปสู่

คว มเห็นที่ว่ ในอน คตพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้เกษตรกร 
ส่วนใหญ่จ ยงคงปลูกข้ วเป็นหลกแล อ จจ เข้มข้นม กขึ้น 

ทำ ให้ก รเปิดรบต่อภ ว กดดนท งด้ นภูมิอ ก ศยงคงมีอยู่

	 4.3	แนวโน้มคว มเสี่ยงของก รปลูกข้ วในลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย ในอน คต

 เม่ือพิจ รณ ถึงแนวโน้มก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

ที่อ จก่อให้เกิดคว มเสี่ยงต่อก รปลูกข้ ว ภ ยใต้สมมุติฐ น

ของก รค ดก รณ์อน คตว่ ก รปลูกข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

อ จไม่เปลี่ยนแปลงไปม กนก พื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้

เกษตรกรสว่นใหญจ่ ยงคงปลกูข้ วเปน็หลกแล อ จจ เขม้ขน้

ม กขึ้น ท้งนี้อ จพิจ รณ ถึงแนวโน้มคว มเสี่ยงของก รปลูก

ข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ในอน คตได้ต มสถ นก รณ์ของก ร

เปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศดงท่ีได้สรุปไว้ข้ งต้นได้ดงต่อไปน้ี

รูปท่ี 4.8 แสดงถึงปริม ณส่งออกข้ วในตล ดโลกในร ย ท่ีผ่ นม  ก รส่งออกข้ วของปร เทศผู้ส่งออกข้ วร ยใหญ่ 5 อนดบแรก ก รส่งออกข้ ว

ของปร เทศไทย แล ร ค ข้ วในตล ดโลก (ต่อ)

รูปท่ี 4.8 แสดงถึงปริม ณส่งออกข้ วในตล ดโลกในร ย ท่ีผ่ นม  ก รส่งออกข้ วของปร เทศผู้ส่งออกข้ วร ยใหญ่ 5 อนดบแรก ก รส่งออกข้ ว

ของปร เทศไทย แล ร ค ข้ วในตล ดโลก
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รูปท่ี 4.9 พ้ืนท่ีน ข้ วท่ีเปิดรบกบภ ว น้ำ ท่วม

ในปัจจุบนซ่ึงค ดว่ จ เผชิญกบภยน้ำ ท่วมสูงกว่ เดิม

รูปท่ี 4.10 พ้ืนท่ีน ข้ วในเขตชลปร ท นซ่ึงมีแนว

โน้มท่ีจ ปร สบปัญห ภ ว ข ดแคลนน้ำ สูงกว่

ปัจจุบน

	 •	สถ นก รณ์ที่	 2:	สภ พภูมิอ ก ศในอน คต 
ที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย มีแนวโน้มปริม ณฝนไม่เปลี่ยนแปลง 
ไปม กนก	แต่ฤดูฝนมีแนวโน้มขยบเล่ือนไปปร ม ณ	1	เดือน	

แล มีจำ นวนปีที่ปริม ณฝนต่ำ กว่ ค่ เฉลี่ยในปัจจุบน 
เพิ่มสูงขึ้นม ก

 สถ นก รณ์นี้ทำ ให้พอค ดก รณ์ได้ว่ ก รที่ฤดูฝน 
อ จจ เริ่มช้ กว่ ในปัจจุบนทำ ให้พื้นที่ก รเพ ปลูกข้ ว 
ในช่วงฤดูฝนต้องล่ ช้ ออกไป แล ก รเก็บเกี่ยวก็จ ล่ ช้  
ออกไปด้วย ก รปลูกข้ วมีคว มเสี่ยงจ กภ ว น้ำ ท่วม 
ในช่วงเก็บเกี่ยว โดยเฉพ ในพื้นที่ชลปร ท น จ กรูป 4.2 

	 •	สถ นก รณ์ที่	3:	สภ พภูมิอ ก ศในอน คตที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย มีแนวโน้มอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นตลอดปี	แล  
ร ย เวล ที่มีอ ก ศร้อนในรอบปีขย ยตวย วน นม กขึ้น

 สถ นก รณน์ีท้ำ ใหพ้อค ดก รณไ์ดว้่ ก รทีพ่ืน้ทีลุ่ม่น้ำ เจ้ พร ย มแีนวโนม้ทีอ่ณุหภมูจิ เพิม่สงูม กขึน้ในอน คต แล

ผลของแบบจำ ลองภูมิอ ก ศทุกแบบจำ ลองบ่งชี้ว่ พื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย มีแนวโน้มที่จ มีร ย เวล ที่มีอ ก ศร้อน 
เพ่ิมย วน นม กข้ึน สภ พก รณ์เช่นน้ีส่งผลต่อคว มต้องก รน้ำ เพื่อก รเจริญเติบโตของข้ ว (crop water requirement)  
ให้เพิ่มม กขึ้นด้วย เนื่องม จ กค่ ก รค ยน้ำ ของพืชรวมก รร เหยน้ำ  (evapotranspiration) เพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึง 
ก รร เหยของน้ำ จ กพื้นผิวน้ำ ในแหล่งน้ำ  แล ร บบส่งน้ำ ชลปร ท นท่ีสูงข้ึน ทำ ให้น้ำ ในร บบชลปร ท นสูญเสียม กข้ึน

 •	สถ นก รณ์ที่	 1:	สภ พภูมิอ ก ศในอน คต 
ที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย มีแนวโน้มปริม ณฝนม กขึ้น	 โดยมี

คว มเข้มข้นของฝนม กขึ้น	 ร ย เวล ของฤดูฝน 
ไม่เปล่ียนแปลงไปจ กปัจจุบน	แล มีจำ นวนปีท่ีปริม ณฝน

สูงกว่ ค่ เฉลี่ยในปัจจุบนเพิ่มสูงขึ้นม ก

 สถ นก รณ์นี้ทำ ให้พอค ดก รณ์ได้ว่ จ กก รที่

ปริม ณฝนในช่วงฤดูฝนที่เพิ่มม กขึ้น แล จำ นวนปีที่มีฝน

ม กกว่ ค่ เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น อ จส่งผลให้เกิดน้ำ ท่วม-หล ก

บ่อยคร้งม กขึ้น แล ในปีที่มีปริม ณฝนม กจ ทำ ให้น้ำ ท่วม

รุนแรงแล กินเวล น นม กขึ้น ห กเกษตรกรยงคงรูปแบบ 
ฤดูก รเพ ปลูกข้ วดงที่เป็นอยู่ในปัจจุบน ก รเปลี่ยนแปลง

สภ พภมูอิ ก ศในสถ นก รณน์ีจ้ สง่ผลกร ทบตอ่ข้ วทีป่ลกู

ในช่วงฤดูฝนท้งในช่วงกล งฤดูที่ข้ วกำ ลงเจริญเติบโตแล ใน

ชว่งเกบ็เกีย่วทีน่้ำ อ จทว่มเรว็ม กขึน้ แล อ จทำ ใหน้้ำ ร บ ย

ออกจ กพื้นที่ช้ กว่ ที่เคยเป็นอยู่ ส่งผลให้ก รเพ ปลูกข้ ว

แล ก รเกบ็เกีย่วข้ วในรอบถดไปล่ ช้  ผลกใหก้ รเพ ปลกู

ข้ วน ปีในฤดูฝนของรอบถดไปล่ ช้ ไปด้วย ทำ ให้ก รปลูก

ข้ วน ปีในปีถดไปเสี่ยงต่อน้ำ ท่วมหล กในช่วงเก็บเกี่ยว

ผลผลิต พื้นที่ที่ อ จได้ รบผลกร ทบอย่ งชดเจนคือ 
พื้นที่เขตชลปร ท นลุ่มต่ำ แล ชลปร ท นลุ่ม แล พื้นที่ 
บ งสว่นนอกเขตชลปร ท นทีอ่ยูใ่นทีลุ่ม่ ในสว่นของพืน้ทีน่  
นอกเขตชลปร ท น-อ ศยน้ำ ฝนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 
ท งตอนเหนือของลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ที่ค ดว่ ปริม ณน้ำ ฝน 
ในอน คตจ ม กข้ึนกว่ ในพ้ืนท่ีอ่ืนของลุ่มน้ำ น้น อ จส่งผลให้มี

ปรมิ ณฝน น้ำ ในแหลง่น้ำ ธรรมช ต ิแล แหลง่น้ำ ในไรน่ เพิม่

ม กขึน้ สง่ผลใหภ้ ว ข ดแคลนน้ำ ในชว่งฤดกู รเพ ปลกูข้ ว

ลดน้อยลง โดยเฉพ ในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นที่ดอน

แล  4.3 จ เห็นได้ว่ ในช่วงกล งเดือนกล งเดือนสิงห คม

เปน็ตน้ไป จนถงึเดอืนธนว คมจ มปีรมิ ณฝนเพิม่ม กขึน้กว่

ในปัจจุบน แล ในพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อภ ว น้ำ ท่วม 

น้ำ จ ร บ ยออกจ กพ้ืนท่ีช้ กว่ ในปัจจุบน ทำ ให้ก รเพ ปลูก

ในรอบถดไปล่ ช้ ออกไปด้วย ส่งผลกร ทบเป็นลูกโซ่ต่อ 
ก รเก็บเกี่ยวแล ก รเพ ปลูกในฤดูฝนถดไป นอกจ กน้น 

ก รทีอ่น คตมแีนวโนม้ทีจ่ มจีำ นวนปทีีม่ฝีนนอ้ยกว่ ค่ เฉลีย่

เป็นจำ นวนม ก ทำ ให้อนุม นได้ว่  ก รทำ น ปรงในพื้นที่

ชลปร ท นน่ จ มขีอ้จำ กดม กขึน้จ กก รทีน่้ำ ตน้ทนุในเขือ่น

อ จจ มีน้อยกว่ ในปัจจุบนเป็นส่วนใหญ่ในรอบ 20 ปี
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รูปท่ี 4.11 ก รเปรียบเทียบพ้ืนท่ี

ปลูกข้ วน ปรงท่ีชลปร ท น

กำ หนดกบพ้ืนท่ีปลูกจริง  
ปี 2544/45-2560/61

รูปท่ี 4.12 พ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีอ จเผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูง

รูปท่ี 4.13 พ้ืนท่ีปลูกข้ วน ปรงช่วงอ ยุ 60-90 วน ในอน คต ท่ีเส่ียงต่อภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35°C 

 นอกจ กปร เด็นเรื่องภ ว ก รข ดแคลนน้ำ แล้ว  
ก รทีอ่ณุหภมูใินอน คตเพิม่สงูขึน้ยงอ จสง่ผลใหก้ รปลกูข้ ว

ในบ งชว่งเวล ของปเีผชญิกบภ ว อณุหภมูสิงูอกีดว้ย ผลจ ก

ก รวิเคร ห์อุณหภูมิสูงสุดในทุก ๆ 2 สปด ห์ ในรอบปี  
ที่ได้จ กแบบจำ ลองภูมิอ ก ศแล ภ พฉ ยอน คตของ  
3 รูปแบบ นำ ม วิเคร ห์ร่วมกบพื้นที่ปลูกข้ วทุก 2 สปด ห์

ที่มีอ ยุในช่วงก รเจริญเติบโตด้ นก รเจริญพนธุ์ (60-90 วน) 

เพื่อแสดงถึงโอก สที่ข้ วจ เผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่  

35°C (รูปที่ 4.12) ซึ่งพบว่ ห กช่วงเวล ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 
ค่ วิกฤติ คือ 35°C ขย ยเวล ย วน นม กขึ้น จ ทำ ให้พื้นที่

ปลูกข้ วปร สบปัญห ม กขึ้นในอน คต

 ข้อมูลท่ีเป็นผลจ กแบบจำ ลองภูมิอ ก ศ ECHAM5 A1B 

น้น แสดงแนวโน้มของอุณหภูมิที่สูงกว่ ปีฐ นเกือบตลอด 
ท้งปี แล มีช่วงเวล ที่อุณหภูมิสูงสุดสูงกว่  35°C ที่ย วน น

ขึ้นกว่ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบน กล่ วคือ ต้งแต่ช่วงกล งเดือน

มกร คมถงึกล งเดอืนกรกฎ คม ซึง่ห กฤดกู รเพ ปลกูข้ ว

ของเกษตรกรยงคงเป็นอยู่เช่นในปัจจุบน ภ ว อุณหภูมิสูงนี้

จ สง่ผลกร ทบเปน็พืน้ทีท่ีม่ กขึน้ตอ่ข้ วนอกฤดฝูน (น ปรง) 

แล มีผลต่อข้ วในฤดูฝนที่จ มีอ ยุในช่วงก รเจริญเติบโต 
ด้ นก รเจริญพนธ์ุ (มีอ ยุร หว่ ง 60-90 วน) ในช่วงเวล ดงกล่ ว 

จ กขอ้มลูในรปูที ่4.15 ปร ม ณก รไดว้่ ในปจัจบุนพืน้ทีป่ลกู

ข้ วทีม่อี ยรุ หว่ ง 60-90 วน ทีม่โีอก สปร สบภ ว อณุหภมูิ

สงูนน้มสีงูถงึ 2.64 ล้ นไร ่แล ห กฤดกู รเพ ปลกูแล พืน้ที่

เพ ปลูกข้ วในอน คตยงคงรูปแบบเช่นเดียวกบปัจจุบนนี้ 

ค ดก รณ์ว่ พื้นที่ปลูกข้ วที่มีอ ยุร หว่ ง 60-90 วน ที่มี

โอก สปร สบภ ว อณุหภมูสิงูในอน คตนน้จ สงูเพิม่ม กขึน้

เปน็ 2.97 ล้ นไร ่(ต ร งที ่4.12) จำ แนกต มเขตนเิวศในแตล่

เดือน (รูปที่ 4.13)

พื้นที่ปลูกข้ ว

ที่เสี่ยงต่อช่วงอุณหภูมิวิกฤติ
พื้นที่รวม ก รเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบน	

(28	ก.พ.-	31	พ.ค.)

อน คต

(31	ม.ค.-	31	ก.ค.)

เขตชลปร ท นลุ่มต่ำ

เขตชลปร ท นลุ่ม

เขตชลปร ท นดอน

นอกเขตชลปร ท น

พื้นที่รวมท้งหมด

225,415

846,598

2,159,759

2,709,114

5,940,886

201,508

635,702

1,152,245

647,885

2,637,340

204,648

666,765

1,296,572

797,730

2,965,714

3,140

31,063

144,327

149,845

328,374

ต ร งที่	4.2	พื้นที่ปลูกข้ วอ ยุ	60-90	วน	ที่เสี่ยงต่อช่วงอุณหภูมิวิกฤติ	(ไร่)

 รูปที่ 4.14 แสดงแผนที่พื้นที่ปลูกข้ วที่จ เผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35°C ในอน คต แยกต มเขตนิเวศเกษตรข้ ว 

แล รปูที ่4.15 แสดงแผนทีโ่ดยรวมของพืน้ทีป่ลกูข้ วทีม่โีอก สจ เผชญิกบภ ว อณุหภมูสิงูกว่  35°C ในอน คต เปรยีบเทยีบ

กบในปัจจุบน

 ในอดีตจนถึงปัจจุบนก รทำ น ปรงในพื้นที่ศึกษ มีพื้นที่เฉลี่ยปีล ปร ม ณ  2.8 ล้ นไร่ ในขณ ที่ท งกรมชลปร ท น

ได้กำ หนดให้มีก รปลูกเฉลี่ยเพียง 1.7 ล้ นไร่ เพื่อให้สอดคล้องกบปริม ณ ก รใช้ในร บบชลปร ท น คว มต้องก รใช้น้ำ

สำ หรบทำ น ปรงในพ้ืนท่ีศึกษ มีปริม ณเฉล่ีย 1,900 ลบ.ม. ต่อไร่ (ที่ม : กรมชลปร ท น) หรือท้งหมดปร ม ณ 5 พนล้ น ลบ.ม. 

ในอน คตห กอุณหภูมิสูงเพ่ิมข้ึน 2°C ค ดว่ คว มต้องก รน้ำ สำ หรบทำ น ปรงในพื้นที่ศึกษ อ จเพิ่มขึ้นอีกปร ม ณ  
6 พนล้ น ลบ.ม. ห กก รทำ น ปรงยงคงรูปแบบเช่นเดียวกบในปัจจุบน แล ในขณ เดียวกนคว มต้องก รน้ำ ของภ คส่วน

นอกก รเกษตรในอน คตกอ็ จเพิม่ขึน้ดว้ยเชน่กน ดงนน้ห กเกษตรกรยงคงทำ น ปรงในขน ดพืน้ทีเ่ท่ เดมิ อ จทำ ใหเ้สีย่งตอ่

ก รข ดแคลนน้ำ แล ผลผลิตเสียห ยเพิ่มม กขึ้น (รูปที่ 4.11)
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รูปท่ี 4.14 พ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35°C ในอน คต รูปท่ี 4.14 พ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35°C ในอน คต (ต่อ)
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รูปท่ี 4.14 พ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35°C ในอน คต (ต่อ)รูปท่ี 4.14 พ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีมีโอก สเผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35°C ในอน คต (ต่อ)



100 101

รูปท่ี 4.15 ก รเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปลูกข้ วท่ีมีโอก สปร สบภ ว อุณหภูมิสูง

 4.4	สรุปบริบทคว มเสี่ยงของก รปลูกข้ วในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ในอน คต

 เมือ่พจิ รณ ภ ว กดดนท งภมูอิ ก ศในอน คตด้ นภ ว น้ำ ทว่ม ภ ว ข ดแคลนน้ำ  แล ภ ว อณุหภมูสิงูกว่  35°C 

ร่วมกบปฏิทินก รเพ ปลูกข้ วที่เป็นอยู่ในปัจจุบน (รูปที่ 4.16) ส ม รถอนุม นถึงคว มเสี่ยงในอน คตแยกต มเขตนิเวศ

เกษตรที่มีข้ วเป็นหลกได้ดงนี้

รูปท่ี 4.16 ปฏิทินก รเพ ปลูกข้ วแล ภ ว คุกค มท งภูมิอ ก ศในปัจจุบนกบอน คต 
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	 •	เขตนิเวศเกษตรพื้นที่ชลปร ท นที่ลุ่มต่ำ

 ในช่วงก รเพ ปลูกข้ วฤดูฝน เมื่ออ ยุได้ 60-90 วน 

ข้ วมีโอก สเผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่ 35°C ที่จ  
ขย ยชว่งเวล ไปจนถงึเดอืนกรกฎ คม เมือ่ถงึฤดเูกบ็เกีย่วกม็ี

โอก สที่จ เกิดภ ว น้ำ ท่วม-ท่วมน นแล บ่อยม กขึ้น 
เนือ่งม จ กปรมิ ณฝนทีม่มี กขึน้ ภ ยหลงน้ำ ทว่มกจ็ ใชเ้วล  
ในก รร บ ยออกจ กพื้นที่ได้ช้ ลงทำ ให้ก รเพ ปลูกข้ ว

รอบถดไปเร่ิมได้ช้  ข้ วท่ีปลูกในรอบน้ีก็จ เผชิญภ ว อุณหภูมิ

ท่ีสูงม กขึ้นกว่ ในปัจจุบน แล ในก รเก็บเกี่ยวอ จจ  
ไม่แล้วเสร็จทนก่อนที่น้ำ จ หล กม

	 •	เขตนิเวศเกษตรพื้นที่ชลปร ท นที่ลุ่ม

 ข้ วทีป่ลกูในเขตนีจ้ เผชญิภ ว กดดนคล้ ยกบในพืน้ที่

เขตชลปร ท นลุ่มต่ำ  ภ ว กดดนที่จ มีม กขึ้นชดเจนคือ 
ก รมีน้ำ ท่วมบ่อยม กขึ้น แล ในช่วงก รเพ ปลูกข้ วฤดูฝน 

เมื่ออ ยุได้ 60-90 วน มีโอก สเผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่  

35°C เป็นพื้นที่ที่ม กขึ้น

	 •	เขตนิเวศเกษตรพื้นที่ชลปร ท นที่ดอน

 ในเขตนิเวศเกษตรนี้ ข้ วที่ปลูกในฤดูฝน แล ข้ ว 
นอกฤดูฝนที่ปลูกในช่วงเดือนพฤศจิก ยน-ธนว คม มีโอก ส

ท่ีจ เผชิญกบภ ว อุณหภูมิสูงกว่  35°C เพ่ิมม กข้ึน อย่ งไรก็ดี

ก รเพ ปลูกข้ วในช่วงปล ยกรกฎ คม-ตุล คมในพื้นที่ 
ท้ ยคลองส่งน้ำ ชลปร ท นจ มีโอก สได้รบน้ำ ชลปร ท น

เพิ่มม กขึ้นกว่ ในปัจจุบน

	 •	เขตนิเวศเกษตรท่ีน อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น

 ก รเพ ปลูกในข้ วฤดูฝนของเขตนิเวศเกษตรนี้ 
อ จต้องล่ ช้ ลง เนื่องจ กฝนม ช้  แล ในร หว่ ง 
ฤดกู รเพ ปลกู อ จเผชญิกบฝนทิง้ชว่ง แล ในขณ เดยีวกน

พื้นที่ที่อยู่ในที่ลุ่มมีโอก สที่จ เผชิญภ ว น้ำ ท่วมหล ก 
ม กขึ้น อย่ งไรก็ดีจ กปริม ณฝนที่มีเพิ่มขึ้นจ ช่วยลด 
ก รเผชิญภ ว ข ดแคลนน้ำ ลง

 ก รรบมอืตอ่ภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภมูอิ ก ศ

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก รดำ เนินก รโดยภ ครฐ ได้แก่ ก รให้ 
คว มช่วยเหลือท งด้ นก รชดเชยคว มเสียห ยผลผลิตข้ ว

จ กภ ว น้ำ ท่วมแล ข ดแคลนน้ำ  ก รให้ก รสนบสนุน 
เพื่อลดต้นทุนก รผลิต เพิ่มคุณภ พผลผลิตแล เพิ่มศกยภ พ

ด้ นก รตล ด ก รลด-เลี่ยงก รเปิดรบคว มเสี่ยงโดย 
วิธีก รปรบปรุงโครงสร้ งร บบชลปร ท น พฒน ร บบ

ควบคุมน้ำ  แล ก รจดก รเชิงนโยบ ยในก รปรบฤดูก รเพ ปลูก

ให้สอดคล้องกบสภ พพื้นที่ ก รพย ย มจำ กด-ลดพื้นที่ปลูก

ข้ วน ปรง รวมไปถึงนโยบ ยสนบสนุน-แทรกแซงด้ นร ค  

แล ก รปร กนร ยได้จ กก รปลูกข้ ว เป็นต้น ซึ่งนโยบ ย

หรือก รดำ เนินก รเหล่ นี้ใช้งบปร ม ณในก รดำ เนินก ร 
เป็นจำ นวนม ก แล ส่วนใหญ่แล้วเป็นก รดำ เนินก รเชิงรบ 

กล่ วคือ ก รดำ เนินก รส่วนใหญ่เป็นก รดำ เนินก รเพื่อ

รบมอืกบปญัห หรอืจดก รกบคว มเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในร ย สน้

โดยเป็นก รดำ เนินก รในร ย ปีต่อปี ซึ่ งไม่ส่งผลให้ 

รูปท่ี 4.16 ปฏิทินก รเพ ปลูกข้ วแล ภ ว คุกค มท งภูมิอ ก ศในปัจจุบนกบอน คต (ต่อ)

ร บบเกษตรเปิดรบกบภ ว กดดนที่ก่อให้เกิดคว มเสี่ยงน้อยลง ทำ ให้ยงไม่ส ม รถนำ ม ซึ่งก รแก้ไขปัญห หรือ 
ก รลดคว มเส่ียงท่ีเบ็ดเสร็จถ วรได้ในร ย ย ว  แล เม่ือพิจ รณ ถึงภ ว กดดนเหล่ น้ีในอน คตท่ีมีแนวโน้มท่ีจ เพ่ิมม กข้ึน 

รวมถงึคว มยุง่ย กซบซอ้นในก รบรหิ รจดก รทีม่คีว มเชือ่มโยงกบหล ยภ คสว่น-หนว่ยง น เชน่ ก รบรหิ รจดก รน้ำ สำ หรบ

ภ ว น้ำ ท่วมแล ภ ว ข ดแคลนน้ำ  ก็จ มีเพิ่มขึ้นด้วย  ทิศท งแล วิธีก รรบมือที่รฐบ ลดำ เนินก รอยู่ในปัจจุบนมีแนวโน้ม 
ที่จ ด้อยปร สิทธิผลลงแล ในขณ เดียวกนอ จต้องใช้งบปร ม ณที่ม กขึ้น
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บทที่ 5
แนวทางการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของ
ระบบเกษตรทีป่ลกูขา้วเป็นหลัก
ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาเจ้าพระยา

	 แนวท งก รปรบตวต่ อก ร เปลี่ ยนแปลง 
สภ พภูมิอ ก ศของร บบเกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลก 
ในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ที่นำ เสนอโดยก รศึกษ นี้ เป็น 
คว มพย ย มท่ีจ ลดก รเปิดรบต่อภ ว กดดนจ ก 
สภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศท้งในปัจจุบนแล อน คต	ซึ่ง 
โดยหลกแลว้เปน็ก รปรบเปลีย่นร บบเกษตร	(agriculture	

system	transformation)	แล อ จกล่ วไดว้่ เปน็ก รปฏริปู

ก รเกษตรในขอบเขตพื้นที่ขน ดใหญ่โดยมิได้เป็น 
ก รพย ย มรกษ สถ นภ พปัจจุบน	(status	quo)	ของ

ร บบเกษตรไว้ภ ยใต้ เ งื่ อนไขก รเปลี่ ยนแปลง 
สภ พภูมิอ ก ศในอน คต	แนวท งก รปรบตวอ จแบ่ง

พิจ รณ ได้เป็น	 2	กรณี	คือ	 1)	ก รปรบตวของเขต 
นิเวศเกษตรในพื้นที่ชลปร ท น	ซึ่งปร กอบด้วย	ก รลด

พ้ืนท่ีปลูกข้ ว	โดยปรบเปล่ียนร บบเกษตรจ กก รปลูกข้ ว

ไปเป็นก รปลูกพืชอื่น	ซึ่งอ จพิจ รณ ลดพื้นที่ปลูกข้ ว

ลงไม่น้อยกว่ 	1	ล้ นไร่ในเขตนิเวศเกษตรชลปร ท น 
ที่ดอนแล เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่ม	/	ก รลดรอบ

ก รปลกูข้ วน ปรงในเขตนเิวศเกษตรชลปร ท นทีลุ่ม่ต่ำ

แล เขตนเิวศเกษตรชลปร ท นท่ีดอน	แล ทำ ก รปลูกข้ ว

คุณภ พท่ีมีร ค สูงในฤดูก รเพ ปลูกที่เหลือ	แล 	 
2)	 ก รปรบตวของเขตนิเวศเกษตรที่น อ ศยน้ำ ฝน 
นอกเขตชลปร ท นซ่ึงมีลกษณ ท งก ยภ พท่ีหล กหล ย

แล มีรูปแบบก รปลูกข้ วท่ีแตกต่ งกน	 แนวท ง 
ก รปรบตวปร กอบด้วย	ก รปรบเปล่ียนร บบเกษตรจ ก

ก รปลูกข้ วไปเป็นพืชไร่อ่ืนที่มีมูลค่ สูงกว่ 	 เช่น	อ้อย	 
โดยมีเป้ หม ยดำ เนินก รในพ้ืนท่ีท่ีปลูกข้ วน ปีท่ีเป็น 

ข้ วไวแสงอ ยุย ว	/	ก รพฒน โครงสร้ งวิศวกรรมเพื่อ

จดก รไม่ให้น้ำ ท่วมขงในพื้นที่ที่ปลูกข้ วที่ปร สบภ ว  
น้ำ ท่วมขงอยู่เสมอ	/	ก รลดพื้นที่ปลูกข้ วบ งส่วนแล

ปรบเปลี่ยนไปเป็นก รปลูกพืชอื่นที่ เป็นก รเกษตร 
ผสมผส น	พืชไร่-พืชสวน-เลี้ยงสตว์	ในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม 
ในเขตนิเวศเกษตรที่น อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น 
ซึ่งมีก รปลูกข้ วน ปรงนอกฤดูฝน	ปร โยชน์ที่ค ดว่  
จ ได้รบจ กแนวท งก รปรบตวเหล่ นี้	คือ	ร บบเกษตร

มีคว มม่นคงแล มี เสถียรภ พม กขึ้น	 เ น่ืองจ ก 
ลดก รเปิดรบต่อภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศ	แล มี

คว มหล กหล ยในร บบเกษตรซึง่ชว่ยกร จ ยคว มเส่ียง

ของร บบเกษตรในเขตนิเวศเกษตร	นอกจ กน้นก รใช้

ทรพย กรก รผลิตโดยเฉพ ทรพย กรน้ำ จ เป็นไปอย่ งมี

สมดุลม กขึ้น	ก รใช้น้ำ น้อยลงจ กก รลดพื้นที่ปลูกข้ ว

แล ก รลดรอบก รปลูกข้ วน ปรงยงส่งผลให้ก รปลกูข้ ว

ในพื้นที่ที่ยงคงปลูกข้ วอยู่มีเสถียรภ พม กข้ึนด้วย	 
แล 	เกษตรกรมีร ยได้ท่ีม่นคงแล มีเสถียรภ พม กข้ึน	

นอกจ กน้น	 รฐส ม รถลดภ ร ของก รจ่ ยชดเชย 
คว มเสยีห ยของก รปลกูข้ ว	แล ลดงบปร ม ณทีใ่ชใ้น

ก รสนบสนุนก รปลูกข้ วในรูปแบบต่ ง	ๆ 	ลงได้อย่ งม ก	

อย่ งไรก็ดี 	 ก รดำ เนินก รปรบตวเหล่ นี้อ จเป็น 
ก รดำ เนินก รที่กินเวล น นแบบค่อยเป็นค่อยไปต ม

เงื่ อนไขคว มพร้อมของพื้ นที่ แล เกษตรกร	 แต่  
มีคว มต่อเนื่องในร ย ย ว	 โดยมีปร เด็นที่จำ เป็น 
ต้องพิจ รณ เพื่อให้ก รปรบตวส ม รถเกิดขึ้นได้แล  
มคีว มยง่ยนื	ไดแ้ก	่ก รทบทวนนโยบ ยภ ครฐ	โดยเฉพ

ในเร่ืองของก รสนบสนุนช วน แล ก รแทรกแซงร ค ข้ ว

ในรูปแบบต่ ง	ๆ	ก รพฒน ก รเข้ ถึงทุนแล องค์คว มรู้

ของเกษตรกร	/คว มส ม รถก รควบคุมปัจจยก รผลิต

โดยเกษตรกร	 /คว มสมดุลของคว มหล กหล ยใน 
ร บบเกษตร	/ก รพฒน โครงสร้ งรองรบแล สนบสนุน

ก รผลิตก รเกษตรอื่น	ๆ	แล ก รปรบปรุงพนธุ์พืช 
ที่เหม สม	/	ก รพฒน ตล ด	/	โครงสร้ งเชิงสถ บน 
ท่ีเหม สมในก รขบเคล่ือนก รปรบตวต่อก รเปล่ียนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศในอน คต

 ก รวิเคร ห์ถึงคว มเสี่ยงของร บบเกษตรที่ปลูกข้ ว

เป็นหลกในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ในบทที่ผ่ นม ได้นำ เสนอ 
รูปแบบแล บริบทคว มเสี่ยงของร บบเกษตรแล ครวเรือน

เกษตรกรที่ปลูกข้ วเป็นหลกในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ที่เกิดจ ก

ภ ว กดดนด้ นด้ นภูมิอ ก ศหลกๆ คือ ภ ว น้ำ ท่วม  
ภยแล้งแล ก รข ดแคลนน้ำ  แล  ภ ว อุณหภูมิวิกฤติ  
โดยพิจ รณ ถึงปัจจยด้ นเศรษฐกิจสงคมปร กอบด้วย ซึ่ง 
ผลก รวิเคร ห์ชี้ให้เห็นว่ คว มเสี่ยงในอน คตมีแนวโน้ม 
สูงขึ้นในทุกเขตนิเวศเกษตร อย่ งไรก็ดี รูปแบบคว มเสี่ยง 
มีคว มแตกต่ งกนไปต มบริบทของแต่ล เขตนิเวศเกษตร 
ดงที่ได้กล่ วไปแล้ว

 ก รรบมือต่ อภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ 
ภูมิอ ก ศซึ่งส่วนใหญ่เป็นก รดำ เนินก รโดยภ ครฐ ได้แก่  
ก รให้คว มช่วยเหลือท งด้ นก รชดเชยคว มเสียห ย

ผลผลิตข้ วจ กภ ว น้ำ ท่วมแล ข ดแคลนน้ำ  ก รให้ 
ก รสนบสนนุเพือ่ลดตน้ทนุก รผลติ เพิม่คณุภ พผลผลติแล

เพ่ิมศกยภ พด้ นก รตล ด ก รลด-เล่ียงก รเปิดรบคว มเส่ียง

โดยวิธีก รปรบปรุงโครงสร้ งร บบชลปร ท น พฒน ร บบ

ควบคุมน้ำ  แล ก รจดก รเชิงนโยบ ยในก รปรบฤดูก รเพ ปลูก 
ให้สอดคล้องกบสภ พพื้นที่ ก รพย ย มจำ กด-ลดพื้นที่ 
ปลูกข้ วน ปรง รวมไปถึงนโยบ ยสนบสนุน-แทรกแซง 
ด้ นร ค  แล ก รปร กนร ยได้จ กก รปลูกข้ ว เป็นต้น   
ซึ่งนโยบ ยหรือก รดำ เนินก รเหล่ นี้ใช้งบปร ม ณใน 
ก รดำ เนินก รเป็นจำ นวนม ก แล ส่วนใหญ่แล้วเป็น 
ก รดำ เนินก รเชิงรบ กล่ วคือ ก รดำ เนินก รส่วนใหญ่

เป็นก รดำ เนินก รเพื่อรบมือกบปัญห หรือจดก รกบ 
คว มเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในร ย สน้โดยเปน็ก รดำ เนนิก รในร ย

ปีต่อปี ซึ่งไม่ส่งผลให้ร บบเกษตรเปิดรบกบภ ว กดดนที่ 
ก่อให้เกิดคว มเสี่ยงน้อยลง ทำ ให้ยงไม่ส ม รถนำ ม ซึ่ง 
ก รแก้ไขปัญห หรือก รลดคว มเสี่ยงที่เบ็ดเสร็จถ วรได้ 
ในร ย ย ว  แล เมือ่พจิ รณ ถงึภ ว กดดนเหล่ นีใ้นอน คต

ที่มีแนวโน้มที่จ เพิ่มม กขึ้น รวมถึงคว มยุ่งย กซบซ้อนใน

ก รบริห รจดก รที่มีคว มเชื่อมโยงกบหล ยภ คส่วน- 
หน่วยง น เช่น ก รบริห รจดก รน้ำ สำ หรบภ ว น้ำ ท่วมแล

ภ ว ข ดแคลนน้ำ  กจ็ มเีพิม่ขึน้ดว้ย  ทศิท งแล วธิกี รรบมอื

ที่ รฐบ ลดำ เนินก รอยู่ ในปัจจุบนมีแนวโน้มที่จ ด้อย

ปร สิทธิผลลงแล ในขณ เดียวกนอ จต้องใช้งบปร ม ณ 
ที่ม กขึ้น

 แนวท งก รปรบตวต่อก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

ของร บบเกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลกในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

ในก รศึกษ นี้เป็นผลจ กก รวิเคร ห์ของคณ วิจยแล  
ก รสงเคร ห์คว มเห็นจ กกลุ่มผู้เชี่ยวช ญ 8 ตลอดจน

เกษตรกรในพื้นที่ศึกษ  9 โดยเสนอแนวท งดำ เนินก รเพื่อให้

ร บบเกษตรลดก รเปิดรบกบภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/

ภูมิอ ก ศลง ซึ่งอ จไม่ใช่คว มพย ย มในก รรกษ

สถ นภ พปัจจุบนของร บบเกษตรต่อไปในอน คตร ย ย ว 

แต่เป็นก รปรบร บบเกษตรเพื่อให้มีคว มสอดคล้องกบ

สถ นก รณ์ในอน คต แล ส ม รถลดคว มเสี่ยงที่เกิดอยู่ 
ในปัจจุบนด้วย ก รปรบร บบเกษตรเพื่อลดก รเปิดรบ 
กบภ ว กดดนที่ก่อให้เกิดคว มเสี่ยงนี้จ ทำ ให้ร บบเกษตร 
มคีว มมน่คงทนท นตอ่ภ ว กดดนต่ ง ๆ  จ กสภ พอ ก ศ/

ภูมิอ ก ศที่ร บบเกษตรเผชิญอยู่ ตลอดจนภ ว กดดน 
ในอน คตภ ยใต้แนวโน้มก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ 

ท้งนี้วิธีก รปรบเปลี่ยนต้องมีคว มสอดคล้องกบลกษณ  
ท งก ยภ พของเขตนิเวศเกษตรแล ทรพย กรที่มี ตลอดจน

สภ พเศรษฐกจิ-สงคม แล รปูแบบก รดำ รงชีพของเกษตรกร 

โดยอ จเป็นกร บวนก รปรบเปลี่ยนที่ค่อยเป็นค่อยไป แต่มี

คว มชดเจนแล ต่อเนื่องในร ย ย ว

 แนวท งแล วิธีก รรบมือกบคว มเส่ียงโดยก รปรบตวน้ี 
มีเป้ หม ยที่จ ทำ ให้ร บบเกษตรส ม รถมีผลผลิตข้ วหรือ

ผลผลิตเกษตรอื่น ๆ ที่มีเสถียรภ พภ ยใต้ภ ว กดดนของ

สภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศ อีกท้งเกษตรกรมีร ยได้ท่ีมีเสถียรภ พ

ม กข้ึนด้วย โดยทิศท งของก รปรบตวคือ ก รลดคว มเข้มข้น

ของก รปลูกข้ วลงท้งในเชิงพื้นที่แล เวล เพื่อลดก รเปิดรบ

ต่อภ ว กดดนท งภูมิอ ก ศ ตลอดจนภ ว กดดนจ ก

เงื่อนไขท งด้ นเศรษฐกิจสงคมที่มีต่อร บบก รผลิตข้ ว  
โดยก รปรบจ กร บบเกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลกเปลี่ยนไป 
เปน็ร บบเกษตรทีม่คีว มหล กหล ยม กขึน้ อย่ งไรกด็ ีแมว้่

ทศิท งของก รจ เปน็ก รลดคว มเขม้ขน้ของก รปลกูข้ วลง

ก็ต ม แต่ร บบเกษตรในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย นี้ก็จ ยงคงมีพื้นที่ 
ที่ยงคงปลูกข้ วเป็นหลกอีกจำ นวนม ก ซึ่งพื้นที่ส่วนที่ 
ไม่ได้มีก รปรบเปลี่ยนร บบเกษตรจ ต้องมีก รพิจ รณ

ม ตรก รเสริมเพื่อให้ก รปลูกข้ วมีเสถียรภ พ แล /หรือ  
มีมูลค่ ม กขึ้นเพื่อคว มม่นคงของครวเรือนเกษตรกร

8 ก รปร ชมุห รอืผูเ้ชีย่วช ญเพือ่ร ดมคว มคดิเหน็ตอ่ “แนวท งก รปรบตวของร บบนเิวศเกษตรทีม่ขี้ วเปน็หลกในพืน้ทีก่ลุม่จงหวดลุม่น้ำ เจ้ พร ย  

เพื่อรบมือกบคว มเสี่ยงจ กก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คต” เมื่อวนที่ 3 พฤษภ คม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล สย มสแควร์ กรุงเทพ
9 ก รปร ชมุรบฟงัคว มคดิเหน็ตอ่แนวท งก รปรบตวของร บบเกษตรทีม่ขี้ วเปน็หลก ในพืน้ทีก่ลุม่จงหวดลุม่น้ำ เจ้ พร ย เพือ่รบมอืกบคว มเสีย่งจ ก

ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คต วนที่ 5 กนย ยน 2562 ห้องปร ชุมนนทภรณ์ โรงแรมแฟนต ซี รีสอร์ท จงหวดชยน ท
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 แนวท งก รปรบตวต่อก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

ของร บบเกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลกในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

อ จพิจ รณ ได้โดยแบ่งเป็น 2 กรณีหลกๆ คือ 1) แนวท ง

ก รปรบตวของร บบเกษตรในเขตนิเวศเกษตรพ้ืนท่ีชลปร ท น 

แล  2) ก รปรบตวของร บบเกษตรในเขตนิเวศเกษตรพ้ืนท่ีน

อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น

	 5.1	แนวท งก รปรบตวของร บบเกษตรในเขต

นิเวศเกษตรพื้นที่ชลปร ท น

 ก รศกึษ นีไ้ดแ้บง่พืน้ทีช่ลปร ท นในลุม่น้ำ เจ้ พร ย

ออกเป็น 3 เขตนิเวศเกษตร คือ เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่

ลุ่มต่ำ  เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่ม แล  เขตนิเวศเกษตร

ชลปร ท นที่ดอน โดยมีพื้นที่รวมปร ม ณ 3 ล้ นไร่เศษ  
(รูปที่ 5.1) พื้นที่นี้มีก รปลูกข้ วอย่ งเข้มข้นต่อเนื่องตลอดปี 

ดงที่แสดงในรูปที่ 5.2 ปฏิทินก รปลูกข้ ว ทำ ให้ร บบเกษตร

เปิดรบต่อภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศหล ยปร ก ร

ในแต่ล ช่วงเวล ของปี ได้แก่ ภยแล้ง/ภ ว ข ดแคลนน้ำ  

ภ ว น้ำ ท่วม แล  ภ ว อุณหภูมิสูง ซึ่งภ ว กดดนเหล่ นี้ 
อ จมีคว มรุนแรงแล คว มถ่ีเพ่ิมม กข้ึนภ ยใต้ก รเปล่ียนแปลง 
สภ พภูมิอ ก ศในอน คตแล ส่งผลให้ร บบเกษตรมี 
คว มเสี่ยงม กขึ้นดงที่ได้กล่ วไว้ในบทที่ 4 แล ม ตรก ร

รบมอืซึง่เปน็ก รดำ เนนิก รร ย สน้เพือ่รบมอืกบสถ นก รณ์

ในร ย ปีต่อปีจ มีข้อจำ กดม กขึ้น ก รปลูกข้ วอย่ งเข้มข้น

ในพืน้ทีเ่ขตชลปร ท นดงทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนนีอ้ จไมส่ ม รถ

ดำ เนินก รได้ภ ยใต้สถ นก รณ์อน คต ดงน้นจึงควรมี 
ก รปรบตวเพื่อลดคว มเสี่ยงลง โดยแนวท งก รปรบตว 
อ จพิจ รณ ได้ดงต่อไปนี้

รูปท่ี 5.1 เขตนิเวศเกษตรในพ้ืนท่ีชลปร ท นลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

รูปท่ี 5.2 ปฏิทินเกษตร

ก รปลูกข้ วในพ้ืนท่ี

ชลปร ท นลุ่มน้ำ

เจ้ พร ย

เขตนิเวศเกษตรเขตชลปร ท น

ที่ลุ่มต่ำ 	(225,415	ไร่)

เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่ม

(846,598	ไร่)

เขตนิเวศเกษตรเขตชลปร ท น

ที่ดอน	(2,159,759	ไร่)

รูปท่ี 5.3 ตวอย่ งของก รปรบเปล่ียนจ กก รปลูกข้ วไปทำ ก รเกษตรอ่ืนในพ้ืนท่ีศึกษ  (ท่ีม : ก รสำ รวจพ้ืนท่ีแล ก รสมภ ษณ์เกษตรกรโดยคณ วิจย)

เกษตรผสมผส น	(ผก	ไม้ผล	ไก่	ปล ) ส้มโอ	กล้วย	ม ม่วง ม ม่วง

กล้วยน้ำ ว้ 	กล้วยไข่ ม พร้ ว	แล ก รปลูกผกผสมผส น ข้ วโพดฝักสด

น บวส ย พืชผก	เห็ด พืชผกผสมผส น	แล ก รเลี้ยงปล

	 5.1.1	ก รลดพื้นที่ปลูกข้ ว

 บริบทของก รปรบตว แนวท งก รปรบตวน้ีเป็น 
ก รปรบเปล่ียนร บบเกษตร (agriculture system transformation)  

โดยลดพ้ืนท่ีปลูกข้ วบ งส่วนแล ปรบเปล่ียนก รทำ ก รเกษตร

ในพ้ืนท่ีน้ีไปทำ ก รเกษตรท่ีใช้น้ำ น้อยกว่ ก รปลูกข้ ว ท้งน้ี 
ก รปรบเปล่ียนร บบเกษตรจ เป็นก รเปล่ียนไปเป็นก รถ วร 

ก รลดพ้ืนท่ีปลูกข้ วเป็นก รลดก รเปิดรบกบภ ว กดดน 
จ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศท่ีสำ คญคือ ภ ว ข ดแคลนน้ำ   
ซ่ึงในปัจจุบนน้ีมีก รปลูกข้ วน ปรงนอกฤดูฝนเกินกว่ ศกยภ พ

ของร บบชลปร ท นไปม กถึง 1 ล้ นไร่ ดงท่ีได้กล่ วไว้ใน 
บทท่ี 3 แล  4 แล ห กก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ 
ในอน คตเปล่ียนแปลงไปในท งท่ีอุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึนแล มี 
ช่วงเวล ท่ีอ ก ศร้อนย วน นม กข้ึน จ ทำ ให้คว มต้องก รน้ำ

ในก รเกษตร (ต่อพ้ืนท่ีเท่ เดิม) เพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจ เพ่ิมข้อจำ กด

ของร บบชลปร ท นในก รจ่ ยน้ำ ในก รสนบสนุนพ้ืนท่ีเกษตร

โดยอ จจ ต้องลดขน ดพ้ืนท่ีลงจ กปัจจุบน นอกจ กน้น  
แนวโน้มในอน คตท่ีอ จจ มีปีฝนน้อยเพ่ิมสูงข้ึนแล จำ นวนปี

ท่ีฝนตอนบนของลุ่มน้ำ เจ้ พร ย มีปริม ณต่ำ กว่ ค่ เฉล่ีย 
เพ่ิมสูงข้ึน ก็จ ย่ิงทำ ให้ภ ว ก รข ดแคลนน้ำ ในพ้ืนท่ี

ชลปร ท นเพ่ิมคว มรุนแรงม กข้ึนห กไม่มีก รปรบลด 
พ้ืนท่ีปลูกข้ วซ่ึงเป็นพืชใช้น้ำ ม กในแต่ล รอบก รเพ ปลูก  

ดงน้น เป้ หม ยก รลดพ้ืนท่ีปลูกข้ วโดยปรบเปล่ียนจ ก 
ก รปลูกข้ วไปเป็นก รทำ ก รเกษตรอ่ืน ๆ เป็นก รถ วรน้ี 
อ จพิจ รณ ถึงก รลดพ้ืนท่ีปลูกข้ วลงอย่ งน้อย 1 ล้ นไร่ หรือ

ม กกว่ น้น

 แนวท งดำ เนินก ร ก รลดพ้ืนท่ีปลูกข้ วน้ีมีแนวท ง

ดำ เนินก รโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรปรบเปล่ียนไปทำ ก รเกษตร 
ท่ีใช้น้ำ น้อยกว่ ก รปลูกข้ ว ซ่ึงอ จเป็นก รปลูกพืชสวน แล /

หรือ พืชไร่ แล /หรือ เล้ียงสตว์ โดยอ จเป็นก รดำ เนินก ร 
ผสมผส นกน ท้งน้ีแนวท งน้ีมีเป้ หม ยอีกปร ก รหน่ึงคือ เพ่ือ

ให้ร บบเกษตรมีคว มหล กหล ยในก รทำ ก รเกษตร อนเป็น 
ก รกร จ ยคว มเส่ียงของร บบเกษตรในเขตนิเวศเกษตรน้น ๆ  

จ กภ ว กดดนท่ีเผชิญอยู่หล ยปร ก ร

 ในปัจจุบนน้ี เกษตรกรบ งส่วนพ้ืนท่ีศึกษ ก็เร่ิมมี 
ก รปรบเปล่ียนร บบเกษตรโดยก รเลิกปลูกข้ วแล ทำ  
ก รเกษตรอ่ืนแทน อนเป็นก รพิสูจน์แนวคิดว่ แนวท ง 
ก รปรบเปล่ียนร บบเกษตรน้ีส ม รถดำ เนินก รได้จริงในพ้ืนท่ี 

อย่ งไรก็ดี ก รปรบเปล่ียนร บบเกษตรท่ีได้เกิดข้ึนน้ียงเป็น 
ส่วนน้อยม กเม่ือเทียบกบพ้ืนท่ีเกษตรท้งหมดในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  

ตวอย่ งของก รปรบเปล่ียนจ กก รปลูกข้ วไปทำ ก รเกษตรอ่ืน

ดงท่ีแสดงในรูปท่ี 5.3
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 ก รดำ เนินก รเพ่ือปรบร บบเกษตรจ กก รปลูกข้ วไป

ปลูกพืชอ่ืนน้ีจำ เป็นต้องมีก รปรบพ้ืนท่ีในเกือบทุกกรณี ตวอย่ ง

เช่น ก รปลูกพืชสวนผลไม้ หรือก รทำ สวนผก จำ เป็นต้องมี 
ก รยกร่องเพ่ือปร โยชน์สองปร ก ร คือ ก รสำ รองน้ำ ใน 
ช่วงท่ีแล้งจด แล ยงช่วยในก รรบมือกบภ ว น้ำ ท่วมในบ งปี

ท่ีอ จมีน้ำ ท่วมรุนแรงในพ้ืนท่ี ซ่ึงในกรณีน้ีควรมีร บบคนก้นน้ำ

เป็นก รเสริมในก รปรบพ้ืนท่ีด้วย

 พ้ืนท่ีเป้ หม ยดำ เนินก ร ก รปรบร บบเกษตรโดย 
ก รเลิกปลูกข้ วแล เปล่ียนไปทำ ก รเกษตรอ่ืนท่ีใช้น้ำ น้อยลงน้ี 

อ จพิจ รณ ก รดำ เนินก รในเขตนิเวศเกษตรเขตชลปร ท น

ท่ีดอนซ่ึงมีพ้ืนท่ีม กกว่  2 ล้ นไร่ แล เขตนิเวศเกษตร 
เขตชลปร ท นท่ีลุ่มซ่ึงมีพ้ืนท่ีม กกว่  8 แสนไร่เป็นหลก  

โดยเน้นท่ีพ้ืนท่ีน ท่ีอยู่ส่วนท้ ยของร บบชลปร ท นซ่ึง 
มกปร สบภ ว ข ดแคลนน้ำ อยู่เสมอจ กก รท่ีน้ำ ในร บบ

ชลปร ท นไม่พอเพียง เน่ืองจ กปริม ณน้ำ ในร บบชลปร ท น

มีจำ กดแล ถูกท่ีน ท่ีอยู่ช่วงต้นของร บบชลปร ท นสูบไปใช้

ก่อนแล้ว แล อ จพิจ รณ ถึงพ้ืนท่ีน เขตชลปร ท นซ่ึง 
ปร สบภ ว ภยแล้งซ่ึงมีสูงถึงปร ม ณ 7 แสนไร่เป็นพ้ืนท่ี 
เป้ หม ยสำ คญ (รูปท่ี 5.4 แสดงถึงพ้ืนท่ีน ข้ วในเขตชลปร ท น 

แล  พ้ืนท่ีท่ีปร สบภ ว ภยแล้งในเขตชลปร ท น) ท้งน้ีเม่ือ

พิจ รณ ถึงลกษณ ท งก ยภ พของพ้ืนท่ีแล้ว เขตนิเวศเกษตร

เขตชลปร ท นท่ีดอนมีศกยภ พในก รปรบเปล่ียนร บบเกษตร

ม กท่ีสุด แล เขตนิเวศเกษตรเขตชลปร ท นท่ีลุ่มบ งส่วนก็มี

ศกยภ พในก รปรบเปล่ียนเช่นกน 

รูปท่ี 5.4 พ้ืนท่ีน ข้ วในเขตชลปร ท น แล  พ้ืนท่ีท่ี

ปร สบภ ว ภยแล้ง

รูปท่ี 5.5 ปฏิทินเกษตรแสดงถึงก รลดรอบ

ก รปลูกข้ วน ปรง

	 ปร โยชน์ที่ค ดว่ จ ได้รบ

 • ร บบเกษตร มีคว มม่นคงแล มีเสถียรภ พม กขึ้น 

เนื่องจ กลดก รเปิดรบต่อภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศ 

แล มีคว มหล กหล ยในร บบเกษตรซึ่งช่วยกร จ ย 
คว มเสี่ยงของร บบเกษตรในเขตนิเวศเกษตร นอกจ กน้น

ก รใช้ทรพย กรก รผลิตโดยเฉพ ทรพย กรน้ำ จ เป็นไป

อย่ งมีสมดุลม กข้ึน ก รใช้น้ำ น้อยลงจ กก รลดพ้ืนท่ีปลูกข้ ว

นี้ยงส่งผลให้ก รปลูกข้ วในพื้นที่ที่ยงคงปลูกข้ วอยู่ใน 
เขตชลปร ท นซึ่งยงมีจำ นวนม กมีเสถียรภ พม กขึ้นด้วย 

 • เกษตรกร มีร ยได้ที่ม่นคงม กขึ้นแล มีเสถียรภ พ

ม กข้ึน ท้งน้ีจ กก รสมภ ษณ์เกษตรกรท่ีได้ทำ ก รปรบเปล่ียน

ร บบเกษตรไปแล้วน้น บ่งชี้ว่ เกษตรกรมีร ยได้สูงกว่  
ก รปลูกข้ ว แล ในกรณีของก รปลูกพืชร ย ส้นก็ช่วยให้มี

รอบของร ยได้เพิ่มสูงขึ้น

 • รฐส ม รถลดภ ร ของก รจ่ ยชดเชยคว มเสยีห ย

ของก รปลูกข้ ว แล ลดงบปร ม ณที่ใช้ในก รสนบสนุน 
ก รปลูกข้ วในรูปแบบต่ ง ๆ ลงได้อย่ งม ก (หม ยเหตุ:  
ห กปร ม ณก รโดยคร่ วๆ พื้นที่น ข้ ว 1 ล้ นไร่อ จให้

ผลผลิตข้ วปร ม ณ 1.5-2 ล้ นตน ต่อปี ซึ่งห กรฐให้ 
ก รสนบสนนุตนล ปร ม ณ 2,000 บ ท กอ็ จลดงบปร ม ณ

ส่วนนี้ลงได้ 3-4 พนล้ นบ ทต่อปี)

	 5.1.2	ก รลดรอบก รเพ ปลูกข้ วน ปรง

 บริบทของก รปรบตว แนวท งก รปรบตวนี้เป็น 
ก รลดก รเพ ปลูกข้ วน ปรงคร้งท่ี 1 ซ่ึงอยู่ในช่วงฤดูน้ำ หล ก 

โดยก รลดรอบก รปลูกข้ วน ปรงนี้เป็นก รลดก รเปิดรบ 
กบภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศที่สำ คญ คือ  
ภ ว น้ำ ท่วมในช่วงฤดูน้ำ หล ก ซึ่งมกเกิดขึ้นในช่วงปร ม ณ

เดือนกนย ยน-พฤศจิก ยน ก่อนก รเก็บเกี่ยวข้ วน ปรงที่

เริ่มปลูกในช่วงปล ยของฤดูฝนหรือเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน ซึ่งห ก 
ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คตเปลี่ยนแปลงไป 
ในท งที่ปริม ณฝนในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย เพิ่มสูงขึ้นแล  
มีคว มเข้มข้นเพิ่มม กขึ้น ภ ว กดดนที่มีต่อก รปลูกข้ ว 
ในพื้นที่ที่ปร สบภ ว น้ำ ท่วมในปัจจุบนก็จ ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น 

กล่ วคือ ภ ว น้ำ ท่วมในฤดูน้ำ หล กอ จมีคว มรุนแรงม กข้ึน 

นอกจ กน้นในภ พรวมของร บบเกษตรท้งหมดแล้ว  
ในอีกแง่มุมหนึ่ งก รลดรอบก รเพ ปลูกข้ วน ปรง 
ยงเป็นก รตอบสนองต่อภ ว ก รข ดแคลนน้ำ ชลปร ท นด้วย 

เนื่องจ กมีก รใช้น้ำ จ กร บบชลปร ท นน้อยลง ทำ ให้ 
ก รใชท้รพย กรน้ำ ในพืน้ทีช่ลปร ท นนีม้คีว มสมดลุม กขึน้ 

ช่วยให้ร บบเกษตรโดยรวมมีคว มม่นคงต่ออน คตที่ 
ภ ว ข ดแคลนน้ำ อ จมีคว มรุนแรงม กขึ้นกว่ ปัจจุบน

 แนวท งดำ เนินก ร ก รปรบตวโดยก รลดก รเพ ปลูก

ข้ วน ปรงคร้งที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูน้ำ หล กนี้ อ จพิจ รณ

ดำ เนินก รโดยลดรอบก รปลูกข้ วน ปรงในพื้นที่เขตนิเวศ

เกษตรชลปร ท นทีลุ่ม่ต่ำ โดยสิน้เชงิ แล ลดรอบก รปลกูข้ ว

น ปรงในพื้นที่ เขตนิ เวศเกษตรชลปร ท นที่ลุ่มแล  
เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นที่ดอนบ งส่วน ดงที่แสดงใน 
ปฏิทินก รเกษตรในรูปที่ 5.5
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10 ข้อมูลจ กก รปร ชุม ก รปร ชุมห รือผู้เชี่ยวช ญเพื่อร ดมคว มคิดเห็นต่อ ก รวิเคร ห์คว มเสี่ยงแล ก รรบมือคว มเสี่ยงของร บบนิเวศเกษตร

ที่มีข้ วเป็นหลก ในพื้นที่กลุ่มจงหวดลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ในอน คต วนที่ 1 พฤศจิก ยน 2561 ณ ห้องปร ชุม Siam 3 โรงแรม Mercure & ibis Bangkok 

Siam กรุงเทพ แล จ กก รสมภ ษณ์เกษตรกรในพื้นที่ศึกษ
11 หม ยเหตุ: ก รสร้ งแบรนด์ (branding) น้น ไม่เป็นแต่เพียงก รพฒน บรรจุภณฑ์แล ต้งชื่อให้แก่ผลิตภณฑ์เท่ น้น แต่เป็นก รพฒน ผลิตภณฑ์โดยมี

เป้ หม ยเพื่อให้ผู้บริโภครบรู้ถึงปร สบก รณ์ที่ดีต่อก รบริโภคผลิตภณฑ์น้นแล ให้คุณค่ ต่อผลิตภณฑ์น้น ๆ โดยส ม รถแยกแย คว มแตกต่ งจ ก

ผลติภณฑอ์ืน่ทีใ่กลเ้คยีงหรอืส ม รถทดแทนกนได ้แล เกดิคว มเตม็ใจทีจ่ จ่ ยเงนิเพือ่ซือ้ผลติภณฑน์น้ในร ค ทีส่งูต มคณุค่ ทีผู่บ้รโิภคมใีหแ้กผ่ลติภณฑ์

น้น ซึ่งจำ เป็นต้องอ ศยกร บวนก รท งก รตล ดที่เหม สม - ผู้วิจย

 อย่ งไรก็ดี ก รลดรอบก รปลูกข้ วน ปรงนี้มีผลให้

เกษตรกรสูญเสียร ยได้ / โอก สที่ จ สร้ งร ยได้ ใน 
ฤดูก รเพ ปลูกน้น แม้ว่ ก รปลูกข้ วในช่วงเวล ดงกล่ ว 
จ มีโอก สปร สบภ ว น้ำ ท่วมแล ผลผลิตเสียห ยได้ม ก

ก็ต ม ดงน้นแนวท งนี้จำ เป็นต้องพิจ รณ ถึงม ตรก รเสริม

เพื่อชดเชยร ยได้ที่อ จห ยไปนี้ กล่ วคือ

 • ก รจ่ ยค่ ชดเชยใหแ้กเ่กษตรกรในพืน้ทีท่ีถ่กูปร ก ศ

ว่ เป็นทุ่งรบน้ำ  

 ในปจัจบุนนีก้ รทีน่โยบ ยภ ครฐกำ หนดพืน้ทีทุ่ง่รบน้ำ

แล ทำ ก รผนน้ำ เข้ ทุ่งเหล่ นี้เพื่อบรรเท ปัญห น้ำ ท่วม 
ในพื้นที่ตอนล่ งของลุ่มน้ำ เจ้ พร ย ทำ ให้พื้นที่ดงกล่ ว 
เปิดรบกบภ ว น้ำ ท่วมสูงขึ้น (ดงที่ได้กล่ วไว้แล้วในบทที่ 3) 

โดยเกษตรกรได้ รบคำ ม่นสญญ ว่ จ ได้ รบน้ำ จ ก 
ร บบชลปร ท นอย่ งพอเพียงในก รทำ น ปรงหลงช่วง 
ฤดูน้ำ หล ก ซึ่งในคว มเป็นจริงแล้ว พื้นที่เหล่ นี้บ งส่วนอยู่

ตอนล่ งของพื้นที่ชลปร ท น แต่พื้นที่ที่อยู่ตอนเหนือของ

ร บบชลปร ท นน้นน้ำ ลดก่อนแล ส ม รถเริ่มทำ น ปรง 
หลงฤดูน้ำ หล กได้ก่อน แล เข้ ถึงน้ำ ชลปร ท นก่อนพื้นที่

ตอนล่ ง ทำ ให้อ จเหลือน้ำ ชลปร ท นม ยงพื้นที่รบน้ำ  
บ งส่วนเหล่ นี้ไม่เพียงพอกบก รทำ น ปรง เกิดเป็นภ ว

ข ดแคลนน้ำ ในพื้นที่เหล่ นี้ 10 ดงน้น ภ ครฐจึงควรพิจ รณ

ก รจ่ ยค่ ชดเชยก รเสียโอก สในพื้นที่รบน้ำ เหล่ นี้ 
อย่ งเป็นธรรม

 • ก รปรบเปลีย่นพนธุข์้ วจ กข้ วข วพืน้แขง็ไปสูข่้ ว

ที่มีมูลค่ สูง หรือก รปลูกข้ วเพื่อตอบสนองตล ดเฉพ ที่มี

มูลค่ สูง

 ในปัจจุบน ก รทำ น ปรงในพื้นที่เขตชลปร ท นนี้ 
มกปลูกข้ วข วพื้นแข็งอ ยุส้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นข้ วที่มี

ร ค ต่ำ เมื่อเทียบกบข้ วอื่น ๆ อีกหล ยชนิด (ร ยล เอียด 
ดงที่ได้กล่ วไว้ในบทที่ 3) ซึ่งห กเกษตรกรทำ ก รลดรอบ 
ก รเพ ปลูกลงหนึ่งรอบก รเพ ปลูกในช่วงฤดูน้ำ หล กนี้ 

ก รปลกูข้ วในฤดกู รเพ ปลกูทีเ่หลอืกอ็ จพจิ รณ เปลีย่น

พนธุข์้ วเพือ่สนองตอบตอ่ตล ดทีม่รี ค สงูกว่  เชน่ ข้ วข ว

พื้นนุ่ม ข้ วดชนีน้ำ ต ลต่ำ  (กข 43 ซึ่งยงมีก รปลูกน้อยม ก) 

หรือข้ วเพื่อตล ดเฉพ อื่น ๆ เช่น ข้ วอินทรีย์ เป็นต้น  

ตลอดจนก รปลูกข้ วพนธุ์ซึ่งมีร ค สูง ก รปรบเปลี่ยนใน

แนวท งนี้ต้องก รก รจดก รแปลงเพ ปลูกที่เหม สมดงที่

จ ได้กล่ วต่อไป นอกจ กน้นยงอ จพิจ รณ ถึงก รปลูกข้ ว

เพื่ อ ใช้ แปรรูป เป็นผลิตภณฑ์อื่ นที่ มีมู ลค่ สู ง เป็นอีก 
ท งเลือกหนึ่งด้วย เช่น ก รปลูกข้ วเพื่อผลิตสุร บ งชนิด 

เป็นต้น

 อย่ งไรก็ดี ก รผลิตข้ วคุณภ พซึ่งอ จเป็นก รผลิต 
ในปรมิ ณนอ้ยเพือ่สนองตอบตอ่ตล ดเฉพ ต่ ง ๆ  นี ้จำ เปน็

ต้องมีก รควบคุมก รผลิต เช่น ข้ วอินทรีย์ซึ่งต้องก ร 
ก รควบคุมก รผลิตที่เข้มงวด ตลอดจนโครงสร้ งสนบสนุน

ก รผลติทีเ่หม สมสำ หรบข้ วบ งชนดิทีป่ลกูในปรมิ ณนอ้ย 

เช่น ก รสีข้ ว ซึ่งห กมีปริม ณน้อย โรงสีท่วไปอ จไม่รบซื้อ

หรือไม่รบสี เนื่องจ กไม่คุ้มกบก รปรบแต่งเครื่องสีข้ วเพื่อ

รองรบผลผลิตจำ นวนน้อย ดงน้น จึงอ จต้องพิจ รณ ถึง

โครงสร้ งในก รสนบสนนุก รผลติอย่ งครบวงจร ซึง่อ จเปน็

คว มร่วมมือกบภ คเอกชนบ งร ยหรืออ จจดต้งเป็น

วิส หกิจชุมชนที่จ ผลิตข้ วเป็นสินค้ ถึงผู้บริโภคปล ยท ง

 นอกจ กน้น ก รผลิตข้ วเพื่อสนองตอบต่อตล ดใหม่

หรือตล ดเฉพ  ตลอดจนก รแปรรูปข้ วให้เป็นสินค้ ที่มี

มูลค่ สูง เช่น ข้ วเพ่ือสุขภ พดงในกรณีของข้ วดชนีน้ำ ต ลต่ำ  

(กข43) หรือ ข้ วอินทรีย์ เหล่ นี้ ยงจำ เป็นต้องพิจ รณ ถึง

ก รทำ ก รตล ดที่เหม สม โดยเฉพ ก รสร้ งแบรนด์ 11  

เพือ่ใหเ้กดิมลูค่ ทีส่งูขึน้ แล พจิ รณ ถงึก รพฒน ตล ดใหม่

ขึ้นม รองรบผลผลิตเหล่ นี้ด้วย

 • ก รพฒน โครงสร้ งเพื่อสนบสนุนก รผลิตแล  
ก รจดก รที่เหม สมเพื่อควบคุมคุณภ พ

 ก รปรบเปลี่ยนพนธุ์ข้ ว แล /หรือ ก รผลิตข้ ว

คุณภ พเพื่อสนองตอบต่อตล ดที่มีมูลค่ สูงนี้ จำ เป็นต้อง 
มีโครงสร้ งสนบสนุนก รผลิตที่เหม สม แล ก รจดก ร 
แปลงเพ ปลูกที่มีเอกภ พในกรณีของก รผลิตเพื่อให้ได้

ปริม ณที่ม กเพียงพอกบก รพฒน ตล ดใหม่ขึ้นม รองรบ 

โครงสร้ งเพื่อก รสนบสนุนก รผลิตเหล่ นี้ ได้แก่ ก รพฒน

แหล่งน้ำ สำ รอง ก รพฒน โครงสร้ งวิศวกรรมเพื่อร บ ยน้ำ

เข้ -ออกจ กพื้นที่  ก รพฒน พนธุ์ข้ วใหม่ โรงสีข้ ว  
ก รควบคุมก รใช้ส รเคมีเกษตร ก รควบคุมศตรูพืชโดย 

12 โครงก รส่งเสริมก รทำ น เชิงอุตส หกรรม (น แปลงใหญ่) คือ ก รส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มกนเพื่อผลิต ทำ ให้มีอำ น จในก รต่อรอง แล ส ม รถ

ลดตน้ทนุในก รผลติได ้โดยไมไ่ดร้วมทกุแปลงเข้ ดว้ยกน เพยีงแตเ่ปน็ก รรวมกลุม่กนเท่ นน้ โดยภ ครฐจ เข้ ม สง่เสรมิก รลดตน้ทนุ เพิม่ผลผลติ เพิม่

คุณภ พข้ ว แล กิจกรรมก รเกษตรอื่น ๆ พฒน ให้เป็นจุดเรียนรู้ ก รบริห รจดก ร เชิงอุตส หกรรมครบวงจร ด้วยก รถ่ ยทอด เทคโนโลยีก รผลิต

ข้ วที่ปร ณีตแล เหม สมกบพื้นที่สู่เกษตรกรในชุมชน 

ก รใช้วิธีก รท งชีวภ พ เป็นต้น

 ก รพฒน โครงสร้ งเพื่อสนบสนุนก รผลิตแล  
ก รจดก รแปลงเพ ปลูกท่ีมีเอกภ พน้ีอ จพิจ รณ ดำ เนินก ร

ในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญเ่พือ่ใหก้ รดำ เนนิก รมปีร สทิธภิ พ

แล คุ้มก รลงทุน ซึ่งในปัจจุบนภ ครฐมีนโยบ ยส่งเสริม

ก รเกษตรแปลงใหญ่ โดยสนบสนุนให้เกิดน แปลงใหญ่ 12  
(รูปที่ 5.6) แต่จ กก รดำ เนินก รในพื้นที่เมื่อพิจ รณ ถึง

ก ยภ พของน แปลงใหญ่ภ ยใต้นโยบ ยนี้พบว่ ที่น  
ในโครงก รนีย้งไมเ่ปน็ทีน่ ผนืเดยีวกนทีจ่ เอือ้ใหม้กี รจดก ร

แปลงเพ ปลูกได้อย่ งมีเอกภ พ ดงน้นจึงอ จพิจ รณ

ทบทวนแล ปรบปรุงก รดำ เนินก รนโยบ ยสนบสนุน 
น แปลงใหญ ่โดยเฉพ กฎร เบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบก รเช่ ทีด่นิ

ท งก ร เกษตร เพื่ อ ให้ ส ม รถใช้ เป็นกลไกหนึ่ ง ใน 
ก รขบเคลือ่นก รปรบตวตอ่ก รเปลีย่นแปลงสภ พภมูอิ ก ศ

รูปท่ี 5.6 พ้ืนท่ีน แปลงใหญ่ภ ยใต้นโยบ ย

ส่งเสริมก รเกษตรแบบแปลงใหญ่

(ท่ีม : กรมส่งเสริมก รเกษตร กร ทรวงเกษตร

แล สหกรณ์)
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 พื้นที่เป้ หม ยดำ เนินก ร ก รปรบตวโดยก รลด 
ก รเพ ปลูกข้ วน ปรงคร้งที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูน้ำ หล กนี้  
อ จพิ จ รณ ดำ เนินก ร ในพื้ นที่ น ปรงที่ ปลู กหลง 
ก รเก็บเกี่ยวข้ วฤดูฝนเป็นหลก ซึ่งห กพิจ รณ รูปแบบ 
ก รปลูกข้ วน ปรงหลงช่วงฤดูฝนโดยยึดพื้นที่ในปัจจุบน 
เพือ่ใหเ้กดิคว มเข้ ใจถงึพืน้ทีเ่ป้ หม ยดำ เนนิก รโดยสงเขป 

อ จพิจ รณ พื้นที่ปลูกข้ วน ปรง ณ กล งเดือนตุล คม  

ดงท่ีแสดงในรูปท่ี 5.7 เป็นพ้ืนท่ีเป้ หม ยหลก ซ่ึงผลก รวิเคร ห์

ภ พถ่ ยด วเทียมพ้ืนท่ีปลูกข้ วน ปรงคร้งท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2557 

แสดงให้เห็นว่ มีพ้ืนท่ีปร ม ณกว่  6 แสนไร่กร จ ยตวกนไป

ในพ้ืนท่ีเขตนิเวศเกษตร 3 เขตในพ้ืนท่ีเขตชลปร ท นเจ้ พร ย น้ี 

(เขตนิเวศเกษตรชลปร ท นท่ีลุ่มต่ำ ปร ม ณ 3,000 ไร ่เขตนเิวศ

เกษตรชลปร ท นที่ลุ่มปร ม ณ 120,000 ไร่ แล  เขตนิเวศ

เกษตรชลปร ท นที่ดอนปร ม ณ 500,000 ไร่)

รูป 5.7 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีก รปลูกข้ วน ปรงใน

เขตชลปร ท น ณ กล งเดือนตุล คม 

(หม ยเหตุ ไม่รวมข้ วไวแสงอ ยุย วในเขตนิเวศ

เกษตรชลปร ท นท่ีดอน)

(ท่ีม : ก รวิเคร ห์ภ พถ่ ยด วเทียม โดย

สำ นกง นเทคโนโลยีแล ส รสนเทศท ง

ภูมิศ สตร์ (องค์ก รมห ชน))

	 ปร โยชน์ท่ีค ดว่ จ ได้รบ

 • ร บบเกษตร ก รลดรอบก รปลูกข้ วน ปรงน้ี 

นอกจ กจ เป็นก รลดก รเปิดรบต่อภ ว น้ำ ท่วมท่ีก่อให้เกิด

คว มเสียห ยแก่ผลผลิตข้ วแล้ว ยงเป็นก รพกดินให้ดินส ม รถ

ฟ้ืนฟูคว มอุดมสมบูรณ์อนจ ส่งผลให้ผลผลิตในฤดูก รปลูกข้ ว

ท่ีเหลือได้ผลดีข้ึน แล เป็นก รลดก รใช้น้ำ จ กร บบชลปร ท น

ลงได้อีกส่วนหน่ึง ทำ ให้ก รใช้น้ำ ชลปร ท นเพ่ือก รเกษตรใน

พ้ืนท่ีชลปร ท นเจ้ พร ย น้ีมีคว มสมดุลม กข้ึนด้วย

 • เกษตรกร ก รลดรอบก รปลูกข้ วน ปรง น้ี 
เป็นก รลดคว มเส่ียงของคว มเสียห ยของผลผลิตข้ ว ซ่ึง 
มีผลให้ก รลงทุนปลูกข้ วในฤดูน้ำ หล กสูญเปล่  หรือสูญเสีย 
ในร ดบหน่ึง แล ก รปลูกข้ วคุณภ พท่ีมีร ค สูงก็จ ช่วยให้

ร ยได้ครวเรือนสูงข้ึนแล มีเสถียรภ พม กข้ึน

 • รฐส ม รถลดภ ร ของก รจ่ ยชดเชยคว มเสียห ย

ของก รปลูกข้ ว แล ลดงบปร ม ณท่ีใช้ในก รสนบสนุน 
ก รปลูกข้ วในรูปแบบต่ ง ๆ ลงได้

	 5.2	แนวท งก รปรบตวของร บบเกษตรในเขต 
นิเวศเกษตรท่ีน อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท น

 พ้ืน ท่ีเขตนิเวศเกษตรท่ีน อ ศยน้ำ ฝนนอกเขต

ชลปร ท นเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคว มหล กหล ยท งลกษณ ก ยภ พ

แล ร บบเกษตร ทำ ให้เปิดรบกบภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/

ภูมิอ ก ศหล ยปร ก ร ท้งภ ว น้ำ ท่วม ภ ว ภยแล้ง/

ข ดแคลนน้ำ  ตลอดจนภ ว อุณหภูมิสูง ซ่ึงห กแนวโน้ม 
ก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศในอน คตเป็นไปในทิศท งท่ี

มีปริม ณฝนในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย สูงข้ึนแล มีคว มเข้มข้นของฝน

ม กข้ึน ปร กอบกบมีอุณหภูมิสูงข้ึนแล มีช่วงเวล ท่ีมีอ ก ศร้อน

ย วน นม กข้ึน ก็จ ทำ ให้ก รปลูกข้ วในเขตนิเวศเกษตรน้ี 
มีคว มเส่ียงม กข้ึนจ กภ ว กดดนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในทุกด้ น  
ก รปรบตวต่อก รเปล่ียนแปลงภูมิอ ก ศอ จพิจ รณ ได้ถึง

แนวท งดงต่อไปน้ี

	 5.2.1	ก รปรบร บบเกษตรโดยเปล่ียนจ กก รปลูก

ข้ วไปเป็นก รปลูกพืชไร่อ่ืน

 บริบทก รปรบตว พ้ืนท่ีบ งส่วนของเขตนิเวศเกษตรท่ีน

อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท นน้ีทำ ก รปลูกข้ วไวแสงอ ยุย ว 

ซ่ึงเป็นข้ วท่ีได้ร ค ดี แต่มีคว มเส่ียงจ กภ ว ข ดแคลนน้ำ  

อนเน่ืองจ กภ ว ฝนท้ิงช่วง แล /หรือ ฤดูฝนม ช้  ทำ ให้เร่ิม

ปลูกได้ช้  แล เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวอ จได้ผลผลิตน้อยเน่ืองจ ก

ข้ วมีอ ยุน้อยกว่ ท่ีควรจ เป็น ภ ยใต้สถ นก รณ์อน คตท่ี 
ฤดูฝนอ จจ ม ล่ ช้ กว่ เดิมไปปร ม ณ 1 เดือน แล ในอน คต

อ จมีปีน้ำ น้อยเพ่ิมสูงข้ึน จ ทำ ให้ก รปลูกข้ วไวแสงในเขตนิเวศ

เกษตรน้ีมีคว มเส่ียงม กข้ึน ท้งในแง่ของภ ว ข ดแคลนน้ำ แล

ก รท่ีข้ วยงมีอ ยุน้อย เม่ือถึงช่วงเวล ออกรวงแล เก็บเก่ียว  
ดงน้นจึงควรพิจ รณ ถึงก รปรบตว

 แนวท งดำ เนินก ร พ้ืนท่ีบ งส่วนเขตนิเวศเกษตรท่ีน

อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท นท่ีปลูกข้ วไวแสงอ ยุย วน้ีอ จ

พิจ รณ ปรบเปล่ียนไปปลูกพืชไร่อ่ืน เช่น อ้อย ซ่ึงมี 
คว มทนท นกบคว มแปรปรวนของสภ พอ ก ศม กกว่ ข้ ว 

แล ให้ผลตอบแทนสูงกว่ ก รปลูกข้ ว แต่ก รปลูกอ้อยมี

เง่ือนไขสำ คญคือ ก รมีโรงง นน้ำ ต ลในพ้ืนท่ี ซ่ึงจำ เป็นต้องมี

ก รลงทุนโดยภ คเอกชน แล อ จต้องพิจ รณ ถึงเง่ือนไขท ง

กฎหม ยในพร ร ชบญญติอ้อยแล น้ำ ต ลซ่ึงอ จต้องมี 
ก รปรบแก้เพ่ือเอ้ือให้ส ม รถดำ เนินก รในพ้ืนท่ีได้ แล

นอกจ กอ้อยแล้ว ยงอ จพิจ รณ ถึงพืชไร่อ่ืน ๆ  เป็นท งเลือกด้วย 

ซ่ึงก รปรบเปล่ียนน้ีจำ เป็นท่ีจ ต้องมีก รพฒน โครงสร้ ง

สนบสนุนก รเกษตร เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองจกรกลเกษตร เป็นต้น 

รวมไปถึงก รพฒน องค์คว มรู้ ก รเข้ ถึงแหล่งทุน แล ตล ด 

เพ่ือเอ้ือให้ก รปรบตวส ม รถดำ เนินก รได้

 นอกจ กก รปรบเปล่ียนร บบเกษตรจ กก รปลูกข้ ว

ไปเป็นก รปลูกพืชไร่อ่ืนแล้ว แนวท งดำ เนินก รเพ่ือก รปรบตวน้ี

ยงอ จพิจ รณ ถึงก รพฒน แหล่งน้ำ ขน ดเล็กเพ่ือสนบสนุน

ก รรบมือกบภ ว ฝนท้ิงช่วงสำ หรบพ้ืนท่ีท่ียงคงปลูกข้ วอยู่

 พ้ืนท่ีเป้ หม ยดำ เนินก ร ก รดำ เนินก รปรบตวของ

ร บบเกษตรท่ีปลูกข้ วไวแสงอ ยุย วในเขตพ้ืนท่ีเขตนิเวศเกษตร

ท่ีน อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท นน้ี อ จพิจ รณ ดำ เนินก ร

ในพ้ืนท่ีท่ีปลูกข้ วไวแสงอ ยุย วเป็นหลก ซ่ึงห กพิจ รณ  
รูปแบบก รปลูกข้ วดงกล่ วโดยยึดพ้ืนท่ีในปัจจุบนเพ่ือให้เกิด

คว มเข้ ใจถึงพ้ืนท่ีเป้ หม ยดำ เนินก รโดยสงเขป อ จพิจ รณ

พ้ืนท่ีปลูกข้ วไวแสงอ ยุย ว ดงท่ีแสดงในรูปท่ี 5.8 เป็น 
พ้ืนท่ีเป้ หม ยหลก ซ่ึงผลก รวิเคร ห์ภ พถ่ ยด วเทียม 
พ้ืนท่ีปลูกข้ ว ณ กล งเดือนพฤศจิก ยน ในปี พ.ศ. 2557  
แสดงให้เห็นว่ มีพ้ืนท่ีปร ม ณกว่  2 ล้ นไร่
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รูป 5.8 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปลูกข้ วน ปี

นอกเขตชลปร ท น ณ กล งเดือนตุล คม 

(ท่ีม : ก รวิเคร ห์ภ พถ่ ยด วเทียม 

โดยสำ นกง นเทคโนโลยีแล ส รสนเทศ

ท งภูมิศ สตร์ (องค์ก รมห ชน))

	 ปร โยชน์ที่ค ดว่ จ ได้รบ

 • ร บบเกษตร ก รปรบเปลีย่นจ กก รปลกูข้ วไปปลกู

พืชไร่อื่น เช่น อ้อย ซึ่งมีคว มทนท นกบคว มแปรปรวน 
ของสภ พอ ก ศม กกว่ จ ช่วยให้ผลผลิตก รเกษตรใน 
ร บบเกษตรมีเสถียรภ พม กขึ้นภ ยใต้ภ ว กดดนจ ก 
สภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศ

 • เกษตรกร ก รปรบเปลี่ยนจ กก รปลูกข้ วไปปลูก 
พืชไร่อ่ืนซ่ึงให้ผลตอบแทนสูงกว่ ข้ วจ ช่วยเพ่ิมร ยได้ครวเรือน 

แล ก รที่ผลผลิตก รเกษตรมีเสถียรภ พม กขึ้นก็จ ทำ ให้ 
ร ยได้ครวเรือนมีเสถียรภ พม กขึ้นด้วย

 • รฐส ม รถลดภ ร ของก รจ่ ยชดเชยคว มเสยีห ย

ของก รปลูกข้ ว แล ลดงบปร ม ณที่ใช้ในก รสนบสนุน 
ก รปลูกข้ วในรูปแบบต่ ง ๆ ลงได้

	 5.2.2	ก รพฒน โครงสร้ งวิศวกรรมเพื่อจดก ร 
ไม่ให้น้ำ ท่วมขง

 บริบทก รปรบตว พื้นที่บ งส่วนของเขตนิเวศเกษตร 
ที่น อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท นนี้ทำ ก รปลูกข้ วน ปี

อ ยุส้นไม่ไวแสงในช่วงฤดูฝน ซึ่งก รที่เป็นพื้นที่น อ ศย 
น้ำ ฝนนี้ทำ ให้ปร สบปัญห ก รข ดแคลนน้ำ จ กภ ว  
ฝนทิง้ชว่ง แล ในชว่งปล ยฤดฝูนกม็กปร สบภ ว น้ำ ทว่มขง 

นอกจ กน้น ในปีที่ฝนม ช้ ก็ส่งผลให้ก รปลูกข้ วเริ่มได้ช้  

ก รขยบเลื่อนของรอบฤดูก รเพ ปลูกนี้ทำ ให้ก รปลูกข้ ว

อ จเผชิญกบภ ว น้ำ ท่วมขงจ กน้ำ หล กในช่วงปล ยฤดูฝน

ไดม้ กขึน้ ซึง่ในอน คตห กก รเปลีย่นแปลงสภ พภมูอิ ก ศ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศท งที่ฤดูฝนม ช้ กว่ เดิม ปร กอบกบ

ปริม ณฝนในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย อ จเพิ่มสูงขึ้น จ ทำ ให้ 

ภ ว กดดนต่อก รปลูกข้ วในพื้นที่บ งส่วนนี้เพิ่มสูงขึ้น แล

ร บบเกษตรมีคว มเสี่ยงเนื่องจ กผลผลิตข้ วเสียห ย  
โดยเฉพ จ กภ ว กดดนด้ นน้ำ ท่วม

 แนวท งก รดำ เนินก ร แนวท งก รปรบตวในพื้นที่นี้

อ จตอ้งใชโ้ครงสร้ งด้ นวศิวกรรมเพือ่จดก รไมใ่หน้้ำ ทว่มขง 

ซึ่งเกษตรกรอ จพิจ รณ ปรบเปลี่ยนพนธุ์ข้ วด้วยเช่นกน  
โดยเปลี่ยนไปปลูกข้ วที่มีมูลค่ สูงขึ้นเพื่อให้ก รลุงทุนมี 
คว มคุ้มค่ แก่ก รลงทุนม กขึ้น

 พื้นที่เป้ หม ยดำ เนินก ร ก รดำ เนินก รปรบตวของ

ร บบเกษตรที่ปลูกข้ วอ ยุส้นไม่ ไวแสงในเขตพื้นที่  
เขตนิเวศเกษตรที่น อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท นนี้  
อ จพิจ รณ ดำ เนินก รในพื้นที่ที่ปลูกข้ วที่ปร สบภ ว  
น้ำ ท่วมขงอยู่ เสมอเป็นหลก ซึ่ งห กพิจ รณ รูปแบบ 
ก รปลูกข้ วดงกล่ วโดยยึดพื้นที่ในปัจจุบนเพื่อให้เกิด 
คว มเข้ ใจถึงพ้ืนท่ีเป้ หม ยดำ เนินก รโดยสงเขป อ จพิจ รณ

พื้นที่ดงที่แสดงในรูปที่ 5.9 ซึ่งมีพื้นที่ปร ม ณ 3  แสนไร่เป็น

พื้นที่เป้ หม ยหลก 

รูปท่ี 5.9 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปลูกข้ วอ ยุส้นไม่ไว

แสงในเขตพ้ืนท่ีเขตนิเวศเกษตรท่ีน อ ศยน้ำ ฝน

นอกเขตชลปร ท นท่ีปร สบภ ว น้ำ ท่วมอยู่

เสมอ (พ้ืนท่ีในวงกลม)
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	 ปร โยชน์ที่ค ดว่ จ ได้รบ

 • ร บบเกษตร ก รที่มีโครงสร้ งด้ นวิศวกรรม 
เพ่ือจดก รไม่ให้น้ำ ท่วมขงจ ช่วยลดก รเปิดรบของร บบเกษตร

ต่อภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศลง ทำ ให้ผลผลิต

มีเสถียรภ พม กขึ้น

 • เกษตรกร ก รที่ผลผลิตมีเสถียรภ พม กขึ้นจ ก

โครงสร้ งด้ นวิศวกรรมเพื่อจดก รไม่ให้น้ำ ท่วมขงก็จ ทำ ให้

ร ยได้ครวเรือนมีเสถียรภ พม กขึ้นด้วย นอกจ กน้น  
ห กเกษตรกรปรบเปลี่ยนจ กก รปลูกข้ วข วอ ยุส้นไปเป็น

ข้ วพนธ์ุอ่ืนซ่ึงให้ผลตอบแทนสูงกว่ ก็จ ช่วยเพ่ิมร ยได้ครวเรือน

ในอีกท งหนึ่งด้วย

 • รฐส ม รถลดภ ร ของก รจ่ ยชดเชยคว มเสยีห ย

ของก รปลูกข้ วลงได้

	 5.2.3	ก รลดพืน้ทีป่ลกูข้ วบ งสว่นแล ปรบเปลีย่น

ไปเป็นก รปลูกพืชอื่น

 บริบทก รปรบตว ในเขตนิเวศเกษตรที่น อ ศยน้ำ ฝน

นอกเขตชลปร ท นนี้ก็มีพื้นที่ปลูกข้ วน ปรงนอกฤดูฝน 
เชน่เดยีวกนกบพืน้ทีใ่นเขตชลปร ท น โดยพืน้ทีเ่หล่ นีม้กจ

อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ธรรมช ติ แต่ก รสูบน้ำ จ กแหล่งน้ำ เหล่ น้น

เพือ่ทำ น กเ็ปน็ก รเพิม่ตน้ทนุในก รผลติ ก รปลกูข้ วในพืน้ที่

เหล่ นี้มกเผชิญคว มเสี่ยงจ กภ ว ข ดแคลนน้ำ โดยเฉพ

ในปีที่ฝนน้อยแล ส่งผลให้น้ำ ในแหล่งน้ำ ธรรมช ติต่ ง ๆ  
ลดน้อยลงไปด้วย แล ห กก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

ในอน คตเปลี่ยนแปลงไปในทิศท งที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

ปร กอบกบมีช่วงเวล ท่ีมีอ ก ศร้อนในรอบปีย วน นม กข้ึน 

ก็จ ส่งผลให้ภ ว ข ดแคลนน้ำ รุนแรงม กขึ้น ก รทำ น  
ในพืน้ทีเ่หล่ นีจ้งึควรพจิ รณ ถงึก รปรบเปลีย่นร บบเกษตร

ไปเป็นก รปลูกพืชอื่น

 แนวท งดำ เนนิก ร ก รปรบเปลีย่นก รปลกูข้ วน ปรง

ไปเป็นก รปลูกพืชอื่นนี้อ จใช้แนวท งเดียวกนกบที่ได้เสนอ

ไว้ในก รปรบตวของก รลดพื้นที่ปลูกข้ วน ปรงในเขต

ชลปร ท น (ร ยล เอียดดงที่ได้เสนอไว้ในหวข้อ 5.1.1) คือ 

มุ่งเน้นให้เกษตรกรปรบเปลี่ยนไปทำ ก รเกษตรที่ใช้น้ำ น้อย

กว่ ก รปลูกข้ ว ซึ่งอ จเป็นก รปลูกพืชสวน แล /หรือ พืชไร่ 

แล /หรอื เลีย้งสตว ์โดยอ จเปน็ก รดำ เนนิก รผสมผส นกน 

ท้งนี้แนวท งนี้มีเป้ หม ยอีกปร ก รหนึ่งคือ เพื่อให้ร บบ

เกษตรมีคว มหล กหล ยในก รทำ ก รเกษตร อนเป็น 
ก รกร จ ยคว มเส่ียงของร บบเกษตรในเขตนิเวศเกษตรน้น ๆ  

จ กภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศ

 พื้นที่เป้ หม ยดำ เนินก ร ก รปรบร บบเกษตรโดย

ก รเลกิปลกูข้ วแล เปลีย่นไปทำ ก รเกษตรอืน่ทีใ่ชน้้ำ นอ้ยลง

อ จพิ จ รณ ก รดำ เนิ นก ร ในพื้ นที่ ที่ เ ป็ นที่ ลุ่ ม ใน 
เขตนิเวศเกษตรที่น อ ศยน้ำ ฝนนอกเขตชลปร ท นซึ่งมี 
ก รปลูกข้ วน ปรงนอกฤดูฝน ซึ่งห กพิจ รณ รูปแบบ 
ก รปลูกข้ วดงกล่ วโดยยึดพื้นที่ในปัจจุบนเพื่อให้เกิด 
คว มเข้ ใจถึงพ้ืนท่ีเป้ หม ยดำ เนินก รโดยสงเขป อ จพิจ รณ

พื้นที่ปลูกข้ วนอกฤดูฝน ณ กล งเดือนมกร คม ดงที่แสดง 
ในรูปที่ 5.10 เป็นพื้นที่เป้ หม ยหลก ซึ่งผลก รวิเคร ห์

ภ พถ่ ยด วเทียมพ้ืนท่ีปลูกข้ วในปี พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่

มีพื้นที่ปร ม ณ 1 ล้ นไร่

รูป 5.10 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปลูกข้ วนอกฤดูฝน

ในเขตนิเวศเกษตรท่ีน อ ศยน้ำ ฝนนอกเขต

ชลปร ท น ณ กล งเดือนมกร คม 

(ท่ีม : ก รวิเคร ห์ภ พถ่ ยด วเทียม 

โดยสำ นกง นเทคโนโลยีแล ส รสนเทศ

ท งภูมิศ สตร์ (องค์ก รมห ชน))

	 ปร โยชน์ที่ค ดว่ จ ได้รบ

 • ร บบเกษตร มีคว มม่นคงแล มีเสถียรภ พม กขึ้น 

เนื่องจ กลดก รเปิดรบต่อภ ว กดดนจ กสภ พภูมิอ ก ศ 

แล มีคว มหล กหล ยในร บบเกษตรซึ่งช่วยกร จ ย 
คว มเสี่ยงของร บบเกษตรในเขตนิเวศเกษตร นอกจ กน้น

ก รใช้ทรพย กรก รผลิตโดยเฉพ ทรพย กรน้ำ จ เป็นไป

อย่ งมีสมดุลม กข้ึน ก รใช้น้ำ น้อยลงจ กก รลดพ้ืนท่ีปลูกข้ วน้ี

ยงส่งผลให้ก รปลูกข้ วในพ้ืนท่ีท่ีอ จยงคงปลูกข้ วอยู่ในเขตน้ี 
มีเสถียรภ พม กขึ้นด้วยจ กก รที่พื้นที่ปลูกข้ วส่วนหนึ่ง 
ปรบเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทำ ให้ลดก รใช้น้ำ จ กแหล่งน้ำ

ธรรมช ติลง

 • เกษตรกร มีร ยได้ที่ม่นคงม กขึ้นแล มีเสถียรภ พ

ม กข้ึน ท้งน้ีจ กก รสมภ ษณ์เกษตรกรท่ีได้ทำ ก รปรบเปล่ียน

ร บบเกษตรไปแล้วน้น บ่งชี้ว่ เกษตรกรมีร ยได้สูงกว่  
ก รปลูกข้ ว แล ในกรณีของก รปลูกพืชร ย ส้นก็ช่วยให้มี

รอบของร ยได้เพิ่มสูงขึ้น

 • รฐส ม รถลดภ ร ของก รจ่ ยชดเชยคว มเสยีห ย

ของก รปลูกข้ ว แล ลดงบปร ม ณที่ใช้ในก รสนบสนุน 
ก รปลูกข้ วในรูปแบบต่ ง ๆ ลงได้
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	 5.3	ปร เด็นที่ควรพิจ รณ ในก รปรบตวต่อ 
ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศของร บบเกษตรที่ 
ปลูกข้ วเป็นหลกในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย

            ในก รว งแผนแล ขบเคล่ือนก รปรบตวต่อก รเปล่ียนแปลง

สภ พภมูอิ ก ศของร บบเกษตรทีป่ลกูข้ วเปน็หลกในลุม่น้ำ

เจ้ พร ย ดงที่ได้นำ เสนอม นี้ มีปร เด็นสำ คญซึ่งเป็นปัจจย

เอ้ือให้เกิดก รดำ เนินก ร (enabling factor) แล ปัจจยท่ีก่อให้เกิด

คว มสำ เร็จ (critical success factor) ท่ีควรพิจ รณ ดงต่อไปน้ี

	 •	ก รทบทวนนโยบ ยภ ครฐ

 นโยบ ยภ ครฐดงที่เป็นอยู่ในปัจจุบนนี้ โดยเฉพ

นโยบ ยท่ีให้ก รสนบสนุนช วน ในก รปลูกข้ วในรูปแบบต่ ง ๆ  

เช่น ก รรบจำ นำ ข้ ว ก รปร กนร ค ข้ ว ก รปร กนร ยได้

เกษตรกร ก รให้คว มช่วยเหลือด้ นต้นทุนก รปลูกข้ ว ล  

อ จไม่เอื้อให้เกิดก รปรบเปลี่ยนร บบเกษตรได้ เนื่องจ ก

เป็นก รสร้ งแรงจูงใจให้เกษตรกรยงคงทำ น ต่อไป นอกจ กน้น 

นโยบ ยท่ีให้ก รสนบสนุนช วน ในก รปลูกข้ วในรูปแบบต่ ง ๆ  

นี้ซึ่งเป็นก รส่งเสริมให้มีก รปลูกข้ วอย่ งเข้มข้น ยงเป็น

นโยบ ยที่ย้อนแย้งกบนโยบ ยที่เป็นก รรบมือกบปัญห

เฉพ หน้ ในปีที่ร บบเกษตรเกิดคว มเสี่ยง เช่น นโยบ ย 
ก รลดพื้นที่เพ ปลูกข้ วน ปรง หรือ นโยบ ยก รปลูกพืช

ร ย ส้นทดแทนข้ วในบ งฤดูก ล ซึ่งมกไม่เกิดผลเท่ ที่ควร 

เนื่องจ กเกษตรกรส่วนหนึ่งก็ยงคงเสี่ยงที่จ ปลูกข้ วอยู่

เนือ่งจ กร ยไดจ้ กผลผลติข้ วมคีว มแนน่อนภ ยใตน้โยบ ย

ก รสนบสนุนช วน ในรูปแบบต่ ง ๆ ดงที่ได้กล่ วไปแล้ว 

ปร กอบกบนโยบ ยที่เป็นก รดำ เนินร ย ส้นปีต่อปี ทำ ให้

ก รพฒน ตล ดที่จ รองรบผลิตภณฑ์เกษตรมีข้อจำ กด

 นโยบ ยท่ีมีผลในก รแทรกแซงร ค ข้ วทำ ให้ร ค ตล ด

ไม่ได้ส ท้อนสภ พคว มเป็นจริงของตล ดที่แท้จริง แล มีผล

ให้ร ค ตล ดคงท่ีเน่ืองจ กโรงสีข ดแรงจูงใจท่ีจ เพ่ิมร ค ข้ ว 

แล ในบ งกรณีท งโรงสีทำ ก รกดร ค ข้ วเนื่องจ กรฐบ ล

รบภ ร ส่วนต่ งไป เกิดเป็นภ ร ด้ นก รเงินต่อรฐเป็นอย่ งม ก 

นโยบ ยเหล่ นี้ควรได้รบก รทบทวนแล แก้ไขเพื่อให้

โครงสร้ งร บบเกษตรส ม รถปรบเปลี่ยนไปจ กสภ พ 
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบนแล ก รผลิตเป็นไปโดยตอบสนองกบ 
ภ ว ตล ดที่แท้จริง

 ก รขบเคลื่อนก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลง 
สภ พภูมิอ ก ศซ่ึงมุ่งเป้ หม ยท่ีก รปรบเปล่ียนร บบเกษตรน้ี 

จำ เป็นที่จ ต้องมีก รทบทวนนโยบ ยเหล่ นี้เพื่อให้เอื้อต่อ

ก รปรบเปลี่ยนร บบเกษตรได้อย่ งเหม สม

	 •	ก รพฒน ก รเข้ ถึงทุนแล องค์คว มรู้ของ

เกษตรกร

 ก รปรบเปลี่ยนร บบเกษตรโดยเฉพ อย่ งยิ่ง 

แนวท งในก รลดพื้นที่ปลูกข้ วแล ปรบเปลี่ยนไปปลูก 

พืชอื่นน้นต้องก รเงินทุนส่วนหนึ่ ง ในก รดำ เนินก ร  
ปร กอบกบเกษตรกรเองต้องมีองค์คว มรู้ที่ เหม สม  
ซึ่งจ กก รสมภ ษณ์พูดคุยกบเจ้ หน้ เกษตรแล ตวแทน

เกษตรกรในพ้ืนท่ีศึกษ หล ยร ย ให้คว มเห็นว่ ก รปรบเปล่ียน

จ กข้ วไปเป็นพืชอื่นภ ยใต้สถ นก รณ์ปัจจุบนนี้น้น 
มีข้อจำ กดในก รดำ เนินก รหล ยปร ก ร ซึ่งที่สำ คญได้แก่ 

 - เกษตรกรเคยชินกบก รทำ น แล ไม่มีปร สบก รณ์

แล คว มรู้ในก รปลูกพืชชนิดอื่น เช่น เกษตรกรบ งร ยที่

เปลี่ยนไปปลูกถ่วเขียวพบปัญห ผลผลิตเสียห ย ผลผลิตต่ำ  

ทำ ให้เกษตรกรส่วนหนึ่งข ดคว มม่นใจที่จ ปรบเปลี่ยนไป

ปลูกพืชอื่นโดยเห็นว่ เป็นคว มเสี่ยงที่สูงกว่ ก รปลูกข้ ว  
โดยเฉพ อย่ งยิ่ง ก รปลูกข้ วภ ยใต้นโยบ ยสนบสนุน 
ในหล ยรูปแบบของภ ครฐดงที่เป็นอยู่ในปัจจุบนนี้

 - ก รปรบพื้นที่ แล /หรือ ก รพฒน แหล่งน้ำ ในไร่น

ตอ้งก รเงนิลงทนุคอ่นข้ งสงู ซึง่เกษตรกรสว่นใหญไ่มส่ ม รถ

ดำ เนินก รได้เอง

 ดงน้น ก รขบเคลื่อนก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศซ่ึงมุ่งเป้ หม ยท่ีก รปรบเปล่ียนร บบเกษตรน้ี 

จำ เป็นที่จ ต้องมีม ตรก รในก รพฒน องค์คว มรู้แล  
แหล่งทุนที่เหม สมที่เกษตรกรส ม รถเข้ ถึงได้ 

	 •	คว มส ม รถในก รควบคุมปัจจยก รผลิตโดย

เกษตรกร

 ปร เด็นที่สำ คญอีกปร ก รหนึ่งที่อ จกล่ วได้ว่ เป็น

อปุสรรคของก รปรบเปลีย่นร บบเกษตร คอื ก รเปน็เจ้ ของ

ที่ดินหรือคว มส ม รถในก รควบคุมปัจจยก รผลิตที่ดิน 

กล่ วคือ ก รปรบเปลี่ยนร บบเกษตรจ กก รปลูกข้ ว 
ไปเป็นพืชอื่นต้องมีก รปรบพื้นที่ เช่น ก รยกร่อง เพื่อเลี่ยง

ก รถูกน้ำ ท่วมขง ก รพฒน แหล่งน้ำ สำ รองในพื้นที่เกษตร 

หรืออ จต้องมีก รทำ คนคูล้อมรอบเพ่ือป้องกนน้ำ ในฤดูน้ำ หล ก 

แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เช่ แล เจ้ ของไม่ต้องก รให้ทำ  
ก รปรบเปลี่ยนพื้นที่

 ดงน้น ก รขบเคลื่อนก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศซ่ึงมุ่งเป้ หม ยท่ีก รปรบเปล่ียนร บบเกษตรน้ี 

จำ เปน็ทีจ่ ตอ้งมมี ตรก รสง่เสรมิใหเ้กษตรกรส ม รถควบคมุ

ปัจจยก รผลิตได้ม กกว่ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบน ซึ่งในกรณีนี้คือ

ที่ดินที่เป็นที่เช่  โดยอ จมีก รกำ หนดรูปแบบแล เงื่อนไข 
ก รเช่ ท่ีดินเพ่ือก รเกษตรท่ีเอ้ือให้เกษตรกรส ม รถปรบท่ีดินได้

ในร ดบหน่ึง แล เป็นก รเช่ ท่ีดินร ย ย วเพ่ือให้คุ้มค่ ก รลงทุน

ในก รปรบเปลี่ยนร บบเกษตร แล /หรือ มีนโยบ ยอื่น ๆ  
ท่ีจ ออกม รองรบหรือสนบสนุนก รพฒน ท่ีดินเพ่ือก รเกษตร

ที่จ นำ ไปสู่ก รผลิตผลผลิตก รเกษตรที่มีคว มหล กหล ย

แล มีมูลค่ สูงขึ้น

	 •	คว มสมดลุของคว มหล กหล ยในร บบเกษตร

 ก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศซึ่ง 
มุ่งเน้นที่ก รปรบเปลี่ยนร บบเกษตรนี้มีเป้ หม ยเพื่อสร้ ง

คว มหล กหล ยในร บบเกษตรซ่ึงท งหน่ึงเป็นก รใช้น้ำ น้อยลง

แล ในอกีท งหนึง่เปน็ก รกร จ ยคว มเสีย่งของร บบเกษตร 

ซ่ึงจำ เป็นต้องมีก รว งแผนท่ีเหม สม เพ่ือให้ผลผลิตก รเกษตร

มีคว มสอดคล้องกบสภ พตล ด โดยให้คว มหล กหล ย 
ของผลผลิตเกษตรนี้มีคว มสมดุล ไม่ทำ ให้เกิดภ ว ผลผลิต

ก รเกษตรล้นตล ดซ่ึงจ ส่งผลถึงเสถียรภ พของร ยได้เกษตรกร

ในที่สุด

	 •	ก รพฒน โครงสร้ งรองรบแล สนบสนุนก รผลิต

ก รเกษตรอื่น	ๆ	แล ก รปรบปรุงพนธุ์พืชที่เหม สม	

 ก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศนี้ 
เนน้ถงึก รปรบเปลีย่นร บบเกษตรซึง่อ จเปน็ก รปรบเปลีย่น

จ กก รปลูกข้ วไปเป็นพืชอื่น ซึ่งจำ เป็นต้องมีโครงสร้ ง

สนบสนุนก รเกษตรท่ีเหม สม เช่น เคร่ืองมือ แล  เคร่ืองจกรกล

ก รเกษตร เป็นต้น ซึ่งปัจจุบนนี้ในพื้นที่ศึกษ มีโครงสร้ ง 
เพื่อรองรบก รผลิตข้ วเป็นหลก ดงน้น จำ เป็นที่จ ต้องสร้ ง

หรอืพฒน โครงสร้ งทีส่นบสนนุก รปลกูพชือืน่เพือ่เอือ้ใหเ้กดิ

ก รปรบเปลี่ยนร บบเกษตร

 นอกจ กน้น ยงอ จต้องก รก รพฒน พนธุ์พืชที่มี

คว มเหม สมกบพื้นที่แล พนธุ์ข้ วที่มีคุณภ พสูงขึ้นด้วย 

เนื่องจ กแม้ว่ แนวท งก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลง 
สภ พภูมิอ ก ศดงที่เสนอม นี้จ เน้นถึงก รปรบเปลี่ยน 
ร บบเกษตร แต่ก รปลูกข้ วก็ยงคงเป็นพืชหลกในร บบเกษตร 

ซึง่มคีว มจำ เปน็ตอ้งพฒน ตอ่ไปเพือ่ใหไ้ดข้้ วคณุภ พสงูแล

ร ค สูงเพื่อตอบสนองต่อแนวท งในก รลดคว มเข้มข้นของ

ก รปลูกข้ วในบ งพื้นที่

	 •	ก รพฒน ตล ด

 ก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศดงที่ 
ได้เสนอม น้ี ส่วนหน่ึงมีเป้ หม ยท่ีก รปรบเปล่ียนร บบเกษตร

เพื่อสร้ งคว มหล กหล ยในร บบเกษตร ปร กอบกบ 
ก รผลิตข้ วคุณภ พเพื่อให้มีร ค สูงขึ้น ดงน้น จำ เป็นต้องมี

ก รพฒน ตล ดเพื่อรองรบผลิตภณฑ์เกษตรเหล่ นี้ ซึ่งควร

พิจ รณ ถึงตล ดท้งภ ยในปร เทศแล ต่ งปร เทศ 

 นอกจ กน้น ปร เด็นสำ คญอีกปร ก รหนึ่งคือ ก รใช้

แนวท งก รตล ดสมยใหม่เพื่อพฒน ตล ดแล สร้ งมูลค่

ให้กบสินค้ เกษตร เช่น ก รสร้ งแบรนด์โดยมีเป้ หม ย 
เพือ่ใหผู้บ้รโิภครบรูแ้ล ใหค้ณุค่ กบผลติภณฑเ์กษตรทีจ่ ผลติ

ออกม ใหม่ภ ยใต้แนวท งก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลง

สภ พภูมิอ ก ศเหล่ นี้ เป็นต้น

	 •	โครงสร้ งเชงิสถ บนทีเ่หม สมในก รขบเคลือ่น

ก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

 แนวท งก รปรบตวต่อก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

ดงทีไ่ดเ้สนอม นีม้คีว มซบซอ้นในก รดำ เนนิก ร แล จำ เปน็

ที่จ ต้องมีก รดำ เนินก รร่วมกนร หว่ งหล ยหน่วยง น  
ท้งที่ เป็นหน่วยง นภ ครฐ แล  ภ คเอกชนหล ยฝ่ ย 

นอกจ กน้น ยงอ จเป็นก รดำ เนินก รที่กินร ย เวล น น  
ดงน้นจึงมีคว มจำ เป็นที่จ ต้องสร้ งคว มเข้ ใจร่วมกน  
เกิดก รว งแผนอย่ งบูรณ ก รที่แท้จริง มีก รว งแผน 
ก รจดก รเชิงสถ บนที่เหม สมเพื่อให้ก รขบเคลื่อน 
ก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศนี้เกิดขึ้นได้

อย่ งเป็นรูปธรรม ส ม รถดำ เนินก รไปได้โดยปร สบคว มสำ เร็จ 

แล มีคว มย่งยืนในก รดำ เนินก ร

	 •	ม ตรก รเสริมในก รจดก รคว มเสี่ยง

 แม้ว่ แนวท งก รปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลง 
สภ พภูมิอ ก ศนี้จ เน้นเป้ หม ยไปที่ก รลดก รเปิดรบ 
ของร บบเกษตรต่อภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศ

ก็ต ม แต่อย่ งไรก็ดี ร บบเกษตรก็ยงอ จตกอยู่ภ ยใต้ 
ภ ว กดดนแล เกิดคว มเสี่ยงขึ้นได้ เนื่องจ กก รปรบตว 
อ จไม่ส ม รถลดคว มเสี่ยงลงได้อย่ งสิ้นเชิง ดงน้น จึงควร

มีม ตรก รเสริมเป็นกลไกในก รจดก รคว มเสี่ยงให้แก่

เกษตรกรในพื้นที่ เช่น กลไกปร กนภยที่ครอบคลุมพืช แล /

หรือ ร บบเกษตรที่มีคว มหล กหล ย เป็นต้น 

 แนวท งก รปรบตวต่อก รเปล่ียนแปลงสภ พภูมิอ ก ศ

ของร บบเกษตรที่ปลูกข้ วเป็นหลกในลุ่มน้ำ เจ้ พร ย  
ที่ได้เสนอม นี้โดยหลกแล้วเป็นก รปรบเปลี่ยนร บบเกษตร 

(agriculture system transformation) ซึ่งอ จกล่ วได้ว่ เป็น 
ก รปฏิรูปก รเกษตรในขอบเขตพ้ืนท่ีขน ดใหญ่ มีคว มซบซ้อน

ในก รดำ เนินก ร ดงน้น ในก รว งแผนดำ เนินก รในร ดบ

พื้นที่จึงมีคว มจำ เป็นที่จ ต้องศึกษ ร ยล เอียดเชิงพื้นที่

ปร กอบเพิ่มเติมอีก ท้งในแง่ของก รศึกษ คว มเป็นไปได้ 
ท งเทคนิค เง่ือนไขท งเศรษฐกิจสงคมในพ้ืนท่ีย่อย ๆ  ก รลงทุน

แล ก รวิเคร ห์ท งเศรษฐศ สตร์ ตลอดจนก รว งแผน 
เชิงสถ บนเพ่ือก รขบเคล่ือนก รดำ เนินก รเหล่ น้ี ก รศึกษ น้ี

เปน็เพยีงก รชีใ้หเ้หน็ถงึแนวท งแล ทศิท งในก รดำ เนนิก ร

ซึ่งจ ช่วยให้ร บบเกษตรมีคว มม่นคงแล เสถียรภ พต่อ 
ภ ว กดดนจ กสภ พอ ก ศ/ภูมิอ ก ศท้งท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบน

แล ภ ยใต้แนวโน้มของก รเปล่ียนแปลงในอน คต ซ่ึงอ จเป็น 
ก รดำ เนินก รท่ีกินเวล น นแบบค่อยเป็นค่อยไปต มเง่ือนไข

คว มพร้อมของพื้นที่แล เกษตรกรโดยต้องมีคว มต่อเนื่อง 
ในร ย ย ว
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