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ศักยภาพของชุมชนต�าบลแม่ทาในการจัดการทรัพยากรเกษตรที่ระดับลุ่มน�้า

Capability of Mae Tha Community in Agricultural Resource  
Management at Watershed Level
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บทคัดย่อ: ทุนและศักยภาพของชุมชนเป็นฐานส�าคัญที่น�าไปสู่การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาทุนและศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรเกษตรและการพัฒนาความรู้เพื่อจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ 
ของต�าบลแม่ทา อ�าเภอแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ การเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2554 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2556 ได้แก่ การเก็บข้อมูลน�้าและแหล่งน�้า การประชุมกลุ่มแกนน�า การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็นต้น 
ผลการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านแม่ทามีศักยภาพทั้งด้านกายภาพและสังคม มีการบริหารจัดการทรัพยากรในรูปของกลุ่ม
ที่มีกฎระเบียบชัดเจน ส่งผลให้ในปัจจุบันการเกษตรได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ป่า แม้ว่าพื้นที่การเกษตรของชุมชน
แม่ทาจะเผชิญปัญหาความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน�้าท่วมฉับพลัน แต่พบว่าทุนทางสังคมที่เข้มแข็งสามารถน�าไปสู่วางแผน
การจัดการทรัพยากรเกษตรเชิงบูรณาการได้ 
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ABSTRACT: Community’ assets and capacities are important basis for sustainable natural resource management.  
This research aims to determine community’s assets and capacities in managing agricultural resources and  
knowledge creation for mitigating environmental risks due to flood and drought of Tambon Mae Tha, Amphur Mae 
Tha, Chiang Mai province. Data collection was carried out during September 2011 to February 2013 with community  
participation particularly regarding water resources and flows. Focus group discussions, semi- structured interviews, 
etc. were implemented. Results showed that Mae Tha community had good physical and social assets, managing 
natural resources in the forms of organizational structures, with rules and regulations. Agricultural benefits were 
observed as result of forest conservation. Farming areas were encountered with seasonal drought and floods, but 
with strong social asset, the Mae Tha community has capability to build up knowledge for integrated agriculture and 
natural resource development plans.
Keywords: capacities, participatory, social asset, agricultural resource, watershed
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บทน�ำ

ชุมชนจัดการตนเองด้านการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะ 

(common pool resources) เช่น ป่าไม้ แหล่งน�้า หรือ

ประมง เป็นสิง่ทีท้่าทายการวเิคราะห์ความซบัซ้อนของ

ระบบ อันเป็นผลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบ

สังคมกับนิเวศน์ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

สามารถน�าไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยัง่ยนื  Ostrom (1990) ให้ความส�าคญักบัเงือ่นไขและ

กฎเกณฑ์ทางสังคมและองค์กร และการรวมตัว  

ร ่วมคิดร่วมท�า (collective action) ผลจากการ

สังเคราะห์กรณีศึกษามากมายเกี่ยวกับการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิพบว่าชมุชนสามารถวางกฎกตกิา

ที่ทุกคนยอมรับ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิการใช้

ประโยชน์อย่างทั่วถึง ท�าให้ไม่เกิดปรากฏการณ์ การ

เกิดโศกนาฏกรรมสมบัติส่วนรวม (tragedy of the 

commons) (Hardin, 1968) ส�าหรับภาคเหนือกรณี

ความส�าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านทุ ่งยาว 

อ.เมือง จ.ล�าพูน (เผด็จ, 2543) การจัดการทรัพยากร

ได้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างระบบสังคมกับ

ระบบนิเวศน์  

อย่างไรกต็าม การบรูณาการการจดัการทรพัยากร

ที่มีซับซ้อนและมีพลวัต นอกจากการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและองค์กรในพื้นที่แล้ว ยังจ�าเป็นต้องมีฐาน

ข้อมูลของพื้นที่ที่น�าไปสู่การวางแผนการจัดการใน

ระดับต�าบล ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทคโนโลยี

สารสนเทศมีบทบาทอย่างมากต่อการวางแผนจัดการ

ทรพัยากร การจดัการความเสีย่ง (เช่นภยัแล้ง น�า้ท่วม) 

และการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชุมชนหรือท้อง

ถิน่ ในการศกึษาเพือ่การจดัการทรพัยากรภายในพืน้ที่

ศึกษาหนึ่งๆ ข้อมูลทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และ

เศรษฐกิจ-สังคมของพื้นที่มีความจ�าเป็นต่อการ

วางแผนการจดัการในระดบัท้องถิน่ ดงันัน้การประยกุต์

ใช้ความรู้ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้จากการมีส่วนร่วม สามารถออกแบบการ

วางแผนชมุชน โดยเฉพาะชมุชนทีม่คีวามเสีย่งด้านภยั

แล้งและน�้าท่วม ในลุ่มน�้าแม่ทา ต�าบลแม่ทา ซึ่งใน

อดีตได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและมีส่วน

ร่วมในการฟ้ืนฟปู่า จนส่งผลต่อความอดุมสมบรูณ์ของ

การเกษตรหลากหลายระบบในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม

ด้วยลกัษณะทางกายภาพล�าน�า้แม่ทา  ทีช่่วงเวลาทีน่�า้

มาก น�้าหลากและเกิดน�้าท่วมฉับพลันส่งผลเสียหาย

ต่อพื้นที่การเกษตร จากการทบทวนบทเรียนดังกล่าว

ท�าให้ชุมชนซึ่งประกอบด้วยแกนน�าชุมชนด้านการ

จัดการทรัพยากร และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความส�าคัญต่อการน�าเอาข้อมูล

ทรัพยากรภายในชุมชน ไปใช้ในวางแผนการจัดการ

ทรัพยากรภายในชุมชนอย ่างยั่ งยืน งานวิจัยมี

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนด้าน

กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม และความเสี่ยงจากภัย

พบิตัทิีน่�าไปสูก่ารจดัการทรพัยากรแบบมส่ีวนร่วมของ

ชุมชนแม่ทา

วิธีกำรศึกษำ

งานวจิยันีม้กีารก�าหนดโจทย์ ท�าความเข้าใจ และ

ด�าเนินการร่วมกันระหว่างนักวิจัย ชุมชนท้องถิ่น และ

ท้องที ่ต�าบลแม่ทา อ�าเภอแม่ทา จงัหวดัเชยีงใหม่ การ

เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน กันยายน 2554 ถึง กุมภาพันธ์ 

2556 ทัง้ข้อมลูปฐมภมู ิใช้การจดัประชมุกลุม่และเครอื

ข ่ายองค ์กรที่ เกี่ ยวข ้อง  การสัมภาษณ์โดยใช ้

แบบสอบถาม  และการส�ารวจข้อมลูทรพัยากรเชงิพืน้ที่

ร่วมกับชุมชน เช่น การเดินส�ารวจต�าแหน่งเหมืองฝาย

ด้วย GPS และรายละเอียดข้อมูลเหมืองฝายตามเส้น

ทางล�าน�้า การเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูลภูมิ

อากาศด้วยเครื่องมือวัดภูมิอากาศแบบอัตโนมัติ และ

การส�ารวจชนิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น (ถาวร 

และคณะ, 2555) นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น 

ข้อมลูเศรษฐกจิ-สงัคม ประกอบการวเิคราะห์ศกัยภาพ

ของพื้นที่และชุมชน
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ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

1.  บริบทพื้นที่ศึกษำ 

ข้อมูลพื้นฐำนและลักษณะของพื้นที่

ต�าบลแม่ทาตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มที่ระดับ

ความสูงไม่เกิน 490 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 

ต�าบลแม่ทาประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน 1,503 ครัวเรือน 

ได้แก่ บ้านทาม่อน (หมูท่ี ่1) บ้านท่าข้าม (หมูท่ี ่2) บ้าน

ค้อกลาง (หมู่ที่ 3) บ้านห้วยทราย (หมู่ที่ 4) บ้านป่าน

อด (หมู่ที่ 5) บ้านดอนชัย (หมู่ที่ 6) และบ้านใหม่ดอน

ชัย (หมู่ที่ 7) รวมประชากรทั้งสิ้น 4,860 คน พื้นที่

เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่บริเวณสองข้างริมน�้าแม่ทาที่

เป็นดินร่วนปนทราย ใช้ปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และ

ข้าวโพดฝักอ่อน (2 – 3 ครั้ง / ปี) และบางส่วนปลูกไม้

ผลผสมผสานปะปนอยูบ่รเิวณทีอ่ยูอ่าศยั บรเิวณทีด่อน 

(ที่ระดับความสูงไม่เกิน 600 เมตร) ใช้ปลูกไม้ผล และ

จากบริเวณที่ดอนไปจนถึงที่สูงใช้ปลูกพืชไร่ไปจน

กระทั่งติดเขตพื้นที่ป่าไม้บนที่สูง 

2.   ทุนทำงกำยภำพ

ต�าบลแม่ทามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่

สมบรูณ์ เช่น ไฟฟ้าเข้าถงึอย่างพอเพยีงและมรีะบบน�้า

เป็นระบบประปาทั้งหมด ถนนสายหลักของต�าบล

แม่ทาเป็นถนนลาดยางชนิดใช้ได้ทุกฤดู พื้นถนนแข็ง 

โดยมีเส้นทางจากเขตต่อต�าบลทาเหนือ จังหวัด

เชยีงใหม่ ยกเว้นบรเิวณพืน้ทีเ่กษตรเท่านัน้ทีย่งัคงเป็น

ซอยลกูรงัและถนนถมดนิ กล่าวได้ว่ามคีวามพร้อมด้าน

โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจบนฐานการเกษตร;

3.  ทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติ   

 ด้ำนทรัพยำกรดิน:ต้นก�าเนิดดินในพื้นที่ราบ

ลุ่มริมน�้ามาจากการสะสมของตะกอนน�้าพัดพา (allu-

vial plain) ที่เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียวหรือ

ปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และพื้นที่

เกษตรกรรมบางส่วนอยู่บนพื้นที่ดอนที่ส่วนใหญ่ใช้

ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึง

ค่อนข้างต�า่ เกษตรกรส่วนใหญ่รณรงค์การไม่ใช้ปุย๋เคมี

และสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชและแมลง และพยายาม

บ�ารุงรักษาดินอยู่เสมอ แต่ยังพบปัญหาการพังทลาย

ของดนิและทีด่นิรมิตลิง่ โดยเฉพาะตามล�าน�า้แม่ทา ที่

เกดิจากการกดัเซาะและการกระแทกจากแรงน�า้ทีไ่หล

เชี่ยวอย่างรุนแรงในฤดูฝน ท�าให้เกิดการกัดเซาะพัง

ทลายของดนิ รวมถงึ ถนน สะพาน บ้านเรอืนทีอ่ยูร่มิน�า้ 

พังเสียหาย ภาวะน�้าท่วมฉับพลันในฤดูฝนพัดพาดิน

ทรายเข้าสู ่ที่นาลุ ่มจะเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการลด

ศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อผลิตพืชอาหาร

ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ ชุมชนต�าบลแม่ทามี

องค์กรจัดการบริหารทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบ

กรรมการป่าไม้ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจากอดีต

ถงึปัจจบุนั ไม่มปัีญหาการจดัการป่า โดยท�างานควบคู่

กับสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ทาอย่างใกล้ชิด

และมีประสิทธิภาพ มีกฎระเบียบข้อบังคับในการ

จัดการ ควบคุมการใช้ประโยชน์จากป่า เช่น ต้องส่งใบ

แจ้งการขอใช้ประโยชน์จากไม้ในป่า โดยมกีรรมการป่า

ไม้ของชุมชนเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามล�าดับความ

ส�าคัญ และมีบทก�าหนดโทษที่ชัดเจนส�าหรับผู้ฝ่าฝืน

ความส�าเร็จของการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดย

ชมุชนแม่ทา ได้เป็นต้นแบบการเรยีนรูด้้านป่าชมุชนให้

กับท้องถิ่นและท้องที่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นกรณี

ศึกษาที่โต้แย้งความคิดเดิมว่าทรัพยากรสาธารณะจะ

ต้องให้รัฐดูแลเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะเกิดวิกฤตการณ์

โศกนาฏกรรมสมบัติส่วนรวม (Tragedy of the com-

mons, Hardin, 1968)

 ด้ำนทรัพยำกรน�้ำ  “น�้าแม่ทา” เป็นล�าน�้าสาย

หลักและถือเป็นแหล่งทรัพยากรน�้าที่ส�าคัญที่สุดใน

พืน้ทีช่มุชนต�าบลแม่ทา โดยมคีวามยาวตลอดล�าน�า้ใน

ช่วงทีผ่่านต�าบลแม่ทารวมประมาณ 9 กโิลเมตรและยงั

มีแหล่งน�้าธรรมชาติสายรองอื่นๆ ซึ่งไหลลงสู่น�้าแม่ทา 

เช่น ห้วยน�้าขุ่น ห้วยแม่บอน ห้วยปงกา และห้วยแม่

เลาะ เป็นต้น พื้นที่ศึกษาต�าบลแม่ทา มีแหล่งกักเก็บ

น�า้ขนาดใหญ่ จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเกบ็น�า้ห้วยน�า้

ขุ ่น และอ่างเก็บน�้าห ้วยแม่บอน ซึ่งสามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างมากในการเกษตรกรรมในช่วงฤดู
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แล้ง ชุมชนต�าบลแม่ทายังมีแหล่งทรัพยากรน�้าอื่นๆ 

ได้แก่ บ่อบาดาล จ�านวน 11 บ่อ (อยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม

ทัง้หมด) ฝายไม้และฝายคอนกรตี จ�านวน 44 ฝาย (อยู่

ในพืน้ทีร่าบลุม่ 28 ฝายและในพืน้ทีด่อน 18 ฝาย) สระ

น�้าตามหัวไร่ปลายนา (โครงการขุดสระน�้านอกเขต

ชลประทานของกรมพัฒนาที่ดิน) 

การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน�้าท่า (ถาวร และ

คณะ, 2556) ประกอบด้วยปริมาณน�า้ที่ไหลเข้าพื้นที่

ต�าบลแม่ทา ปรมิาณน�า้ทีไ่หลออกจากลุม่น�า้สาขา และ

ปริมาณน�้าที่ไหลระหว่างทางน�้าแม่ทาและไหลออก

จากต�าบลพืน้ทีแ่ม่ทา พบว่าปรมิาณน�้าทีไ่หลออกจาก

ต�าบลแม่ทามีมากกว่า 89 ล้านลบม. ซึ่งมีปริมาณน�้า

มากพอส�าหรบัการจดัการน�า้เพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติ

ทางเกษตรในอนาคต

4.   ศกัยภำพของชมุชนแม่ทำด้ำนกำรใช้ประโยชน์

ที่ดิน

 กำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ ทีด่นิในพืน้ทีต่�าบลแม่ทา

มีเนื้อที่ทั้งหมด 68,774 ไร่ จ�าแนกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย

ประมาณ 865 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรม 8,584 ไร่ แหล่งน�้า 

742 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 57,902 ไร่ และที่รกร้างว่างเปล่า 

680 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่

ป่าไม้ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินทางเกษตรกรรมเฉพาะ

พื้นที่ราบลุ่มริมล�าน�้าสายหลักของชุมชนต�าบลแม่ทา 

ได้แก่ น�้าแม่ทา ห้วยน�้าขุ่น ห้วยแม่บอน ห้วยแม่ปงกา 

และห้วยแม่เลาะ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีน่า โดยหลงัการ

เก็บเกี่ยวข้าวนาปีเกษตรกรจะปลูกข้าวโพดฝักอ่อน 

ระบบข้าว-ข ้าวโพดฝักอ่อน ในบริเวณที่ราบลุ ่ม

ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 45 ของพื้นที่เกษตร ส�าหรับใน

พื้นที่ดอนใช้ปลูกไม้ผล เช่น ล�าไย (ร้อยละ 20) และ

ข้าวโพดฝักอ่อนในฤดูฝน (ร้อยละ 35) 

 ศักยภำพของพื้นที่ในกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ 

จากหลักเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ท�าให้สามารถประเมินศักยภาพ

ของพื้นที่ต�าบลแม่ทาส�าหรับระดับความเหมาะสมใน

การปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามฤดูกาลเพาะปลูก คือ 

ข้าวนาปี ข้าวโพดฤดูฝน ข้าวโพดฤดูแล้ง และ ล�าไย 

(Table 1)  

อย่างไรก็ตาม ในปีการผลิต 2554/55 การใช้

ประโยชน์ที่ดินทางเกษตรของต�าบลแม่ทามีการปลูก

พืชเศรษฐกิจหลักจ�านวน 4 ชนิด คือ ข้าวนาปี จ�านวน 

4,014.5 ไร่ ข้าวโพดฝักอ่อนฤดฝูน 3,013.7 ไร่ ข้าวโพด

ฝักอ่อนฤดูแล้ง 3,475.0 ไร่ และล�าไย 1,173.4 ไร่ โดย

สามารถเปรยีบเทยีบจ�าแนกระดบัความเหมาะสมของ

พื้นที่ปลูกจริงได้ (Table 2)

4 
 

บอ (อยูในพื้นที่ราบลุมทั้งหมด) ฝายไมและฝายคอนกรีต จํานวน 44 ฝาย (อยูในพื้นที่ราบลุม 28 ฝายและในพื้นที่ดอน 18 
ฝาย) สระน้ําตามหัวไรปลายนา (โครงการขุดสระน้ํานอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดิน)  

การวิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําทา (ถาวร และคณะ, 2556) ประกอบดวยปริมาณน้ําที่ไหลเขาพื้นที่ตําบลแมทา 
ปริมาณนํ้าที่ไหลออกจากลุมน้ําสาขา และปริมาณน้ําที่ไหลระหวางทางน้ําแมทาและไหลออกจากตําบลพื้นที่แมทา พบวา
ปริมาณนํ้าที่ไหลออกจากตําบลแมทามีมากกวา 89 ลานลบม. ซึ่งมีปริมาณนํ้ามากพอสําหรับการจัดการน้ําเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตทางเกษตรในอนาคต 
4.  ศักยภาพของชุมชนแมทาดานการใชประโยชนที่ดิน 

การใชประโยชนที่ดิน ที่ดินในพื้นที่ตําบลแมทามีเนื้อที่ทั้งหมด 68,774 ไร จําแนกเปนพื้นที่อยูอาศัยประมาณ 
865 ไร พื้นที่เกษตรกรรม 8,584 ไร แหลงน้ํา 742 ไร พื้นที่ปาไม 57,902 ไร และที่รกรางวางเปลา 680 ไร การใชประโยชน
ที่ดินสวนใหญยังคงเปนพื้นที่ปาไม มีการใชประโยชนที่ดินทางเกษตรกรรมเฉพาะพื้นที่ราบลุมริมลําน้ําสายหลักของชุมชน
ตําบลแมทา ไดแก น้ําแมทา หวยน้ําขุน หวยแมบอน หวยแมปงกา และหวยแมเลาะ ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่นา โดยหลังการ
เก็บเกี่ยวขาวนาปเกษตรกรจะปลูกขาวโพดฝกออน ระบบขาว-ขาวโพดฝกออน ในบริเวณท่ีราบลุมครอบคลุมพื้นที่รอยละ 
45 ของพื้นที่เกษตร สําหรับในพื้นที่ดอนใชปลูกไมผล เชน ลําไย (รอยละ 20) และขาวโพดฝกออนในฤดูฝน (รอยละ 35)  

ศักยภาพของพื้นที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ จากหลักเกณฑการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่การใช
ประโยชนที่ดิน ทําใหสามารถประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ตําบลแมทาสําหรับระดับความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลักตามฤดูกาลเพาะปลูก คือ ขาวนาป ขาวโพดฤดูฝน ขาวโพดฤดูแลง และ ลําไย (Table 1)   

อยางไรก็ตาม ในปการผลิต 2554/55 การใชประโยชนที่ดินทางเกษตรของตําบลแมทามีการปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลักจํานวน 4 ชนิด คือ ขาวนาป จํานวน 4,014.5 ไร ขาวโพดฝกออนฤดูฝน 3,013.7 ไร ขาวโพดฝกออนฤดูแลง 3,475.0 
ไร และลําไย 1,173.4 ไร โดยสามารถเปรียบเทียบจําแนกระดับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกจริงได (Table 2) 

Table 1 Land suitability for seasonal economic crops in Tambon Mae Tha (rai) 

Crops 
Land area of different suitability classes Total area 

(Rai) High  Less Moderate  
Rainy season rice                757.4            5,918.5             452.5             7,128.3  
Rainy season baby corn               4,200.7            2,482.6              150.6            6,833.9  
Dry season baby corn             2,503.8             4,176.0              154.1            6,833.9  
Longan             3,352.1            3,375.1              106.6            6,833.9  
Total area (Rai)       10,814.0          15,952.2         863.7    

 

Table 2  Planted area of economic crops in each land suitability class in Tambon Mae Tha (rai) 

Crops 
Land area of different suitability classes  Total area 

(rai) High Moderate Low Not suitable 
Rainy season rice 715.0  2,704.2           171.3          424.0       4,014.5  
Rainy season baby corn 320.5  775.5           9.2       1,908.5       3,013.7 
Dry season baby corn 1,376.9  1,493.4             9.3          595.4      3,475.0 
Longan    718.6  139.3             7.4          308.1        1,173.4  
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4.  ศักยภาพของชุมชนแมทาดานการใชประโยชนที่ดิน 
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ประโยชนที่ดิน ทําใหสามารถประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ตําบลแมทาสําหรับระดับความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลักตามฤดูกาลเพาะปลูก คือ ขาวนาป ขาวโพดฤดูฝน ขาวโพดฤดูแลง และ ลําไย (Table 1)   

อยางไรก็ตาม ในปการผลิต 2554/55 การใชประโยชนที่ดินทางเกษตรของตําบลแมทามีการปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลักจํานวน 4 ชนิด คือ ขาวนาป จํานวน 4,014.5 ไร ขาวโพดฝกออนฤดูฝน 3,013.7 ไร ขาวโพดฝกออนฤดูแลง 3,475.0 
ไร และลําไย 1,173.4 ไร โดยสามารถเปรียบเทียบจําแนกระดับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกจริงได (Table 2) 

Table 1 Land suitability for seasonal economic crops in Tambon Mae Tha (rai) 

Crops 
Land area of different suitability classes Total area 

(Rai) High  Less Moderate  
Rainy season rice                757.4            5,918.5             452.5             7,128.3  
Rainy season baby corn               4,200.7            2,482.6              150.6            6,833.9  
Dry season baby corn             2,503.8             4,176.0              154.1            6,833.9  
Longan             3,352.1            3,375.1              106.6            6,833.9  
Total area (Rai)       10,814.0          15,952.2         863.7    

 

Table 2  Planted area of economic crops in each land suitability class in Tambon Mae Tha (rai) 

Crops 
Land area of different suitability classes  Total area 

(rai) High Moderate Low Not suitable 
Rainy season rice 715.0  2,704.2           171.3          424.0       4,014.5  
Rainy season baby corn 320.5  775.5           9.2       1,908.5       3,013.7 
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Longan    718.6  139.3             7.4          308.1        1,173.4  
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Total 3,131.0  5,112.4          197.2       3,236.0    
 
ขอมูลระดับความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว ชี้ใหเห็นวาในการผลิต 2554/55 เกษตรกรใชพื้นที่ปลูกขาวเพียง

รอยละ 56 ของพื้นที่ๆสามารถรองรับการปลูกขาวในฤดูฝน ในพื้นที่ๆมีความเหมาะสมมาก เกษตรกรใชพื้นที่เกือบเต็ม
ศักยภาพ (รอยละ 95) แตในพื้นที่เหมาะสมปานกลางเกษตรกรใชพื้นที่ดังกลาวเพียงรอยละ 46 ซึ่งพื้นที่ดังกลาวนี้มีโอกาส
ในการขยายการผลิตดวยการปรับปรุงและฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินพรอมทั้งเลือกใชพันธุขาวที่เหมาะสมโดยที่
เกษตรกรสามารถหลีกเล่ียงการขยายพ้ืนที่ปลูกขาวไปในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม (424 ไร)  

 ศักยภาพของชุมชนแมทาดานเศรษฐกิจและสังคม 
เศรษฐกิจของครัวเรือนตั้งอยูบนฐานการผลิตทางเกษตรท่ีหลากหลายเน่ืองจากมีความอุดมสมบูรณของแหลงน้ํา 

ระบบการปลูกพืชขาว-ขาวโพดฝกออนในพ้ืนที่นาลุม และขาวโพดฝกออนบนพื้นที่ดอนในฤดูฝน เปนระบบการผลิตหลักที่
สัมพันธกับความมั่นคงทางอาหาร รายได และระบบการเลี้ยงโคนมซึ่งอาศัยเศษพืช ขาวโพดฝกออนเปนอาหารสัตว ความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจึงผูกพันกับระบบขาว-ขาวโพดฝกออน-โคนม นอกจากนี้แมทายังเปนแหลงผลิตเกษตร
อินทรียและทําการตลาดพืชผักเกษตรอินทรีย แบบมีสัญญาการจัดสงตรงถึงผูบริโภค สําหรับครัวเรือนที่ไมมีที่ดินทํากิน จะ
ประกอบอาชีพรับจางทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตรดวยทั้งป เชน การรับจางในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน 

ความสมดุลในแงรายไดและรายจาย เชน กลุมที่มีอาชีพแกะสลัก กลุมที่ผลิตลําไย และกลุมที่ผลิตขาว-
ขาวโพดออน และปศุสัตว แตพบวาทั้ง 3 กลุมมีรายไดที่แนนอน เมื่อพิจารณาสัดสวนคาใชจาย พบวากลุมที่มีการผลิตที่
พึ่งตนเองเชน มีขาว พืชเศรษฐกิจหลัก พืชผัก และขาวโพด รวมถึงมีปศุสัตว สัดสวนคาใชจายในครัวเรือนจะต่ํากวากลุม
อื่น ๆ เนื่องจากสามารถนําสวนที่ผลิตไดนํามาบริโภคในครัวเรือนได ซึ่งแตกตางกับที่มีอาชีพรับจางเปนหลัก ที่มีคาใชการ
บริโภคที่สูงกวาเนื่องจากตองพึ่งพิงจากการซ้ือเปนหลัก ถาพิจารณาถึงการพึ่งตนเองไดในกลุมของเกษตรกรที่ผลิตที่
หลากหลายมีจะมีคาใชจายที่ลดลงมีความสามารถในการพึ่งตนเองไดมากกวากลุมการรับจางถึงแมวาจะมีรายไดทั้งป   

ภาวะหนี้สิน ความสามารถในการชําระหนี้ และการออมพบวา โดยสวนใหญเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินกู
ทั้งภายในชุมชนและภายนอกท่ีหลากหลาย สัดสวนการกูยืมเงินของเกษตรกรตําบลแมทา คิดเปนรอยละ 70 สวนใหญมี
การกูยืมจาก ธกส. (ระยะยาว) กองทุนหมูบาน  และสหกรณการเกษตร โดยสัดสวนของการกูยืมเงินเฉล่ียของเกษตรกร
ตําบลแมทาอยูที่ 56,978 บาท/ครัวเรือน/ป มีการกูเงินเพื่อหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเกษตร และการกูเพื่อนํามาใชใน
การศึกษา คาใชจายในครัวเรือน และการกูเพื่อนําไปซ้ือปจจัยดานอื่น ๆ โดยสวนใหญสามารถชําระหนี้ไดในรอบที่
กําหนดการชําระคืน แตพบวาสัดสวนในการออมนอยเนื่องจากมีภาวะคาใชจายรายวัน เชน คาอาหาร และคาสวัสดิการ
ทางสังคม เชน งานบวช งานแตงงาน งานศพ เปนตน โดยพบวากลุมที่ผลิตพืชเชิงเด่ียวมีการกูยืมเงินที่สูง 

ที่ดินและแรงงาน ครัวเรือนสวนใหญมีพื้นที่เปนของตนเองซ่ึงถือวาสามารถพ่ึงตนเองได มีสวนนอยที่ตองเชา
ที่ดิน  (สํารวจการถือครองที่ดินของเกษตรกรในตําบลแมทา พบวา ทุกครัวเรือนมีพื้นที่ทํากินเปนของตนเองอยางนอย
ครัวเรือนละ 1 แปลง ในสวนของขนาดพ้ืนที่ถือครอง ต้ังแต 5.25 – 10 ไร) สวนในดานการใชแรงงานในภาคการเกษตรใช
แรงงานในครวัเรือนซึ่งมีประมาณ 2 คนเปนหลัก จะมีการจางเปนชวง เชน การเก็บเกี่ยว ซึ่งถาพิจารณาถึงความมั่นคงถือ
วามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนพิจารณาจากการพึ่งตนเองเปนสวนใหญ ยังมีวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรโดยเฉพาะ
ในกลุมที่มีการผลิตในรูปแบบอินทรีย ที่มีกลุมเยาวชนและคนรุนใหมที่มีการผลิตในรูปแบบกลุมถือวาเปนเกษตรกรรุนใหม
มีรูปแบบการจัดการที่แตกตางจากรุนพอแม มีการนําใชการจัดการเชิงธุรกิจสมัยใหม เชน การจัดการผลิตและการตลาด 

กลุมและองคกร  กลุมและองคกรในตําบลแมทามีหลากหลายประเภทที่ชุมชนใหความคิดเห็นและจัดลําดับ
ความเขมแข็งในระดับมาก เชน กลุมผูใชน้ํา กลุมจัดการปาชุมชน กลุมอาชีพ กลุมเครือขายทางสังคม (ฌาปนกิจ) ฯลฯ แต

ข้อมูลระดับความเหมาะสมส�าหรับการปลูกข้าว 

ชีใ้ห้เหน็ว่าในการผลติ 2554/55 เกษตรกรใช้พืน้ทีป่ลกู

ข้าวเพยีงร้อยละ 56 ของพืน้ที่ๆ สามารถรองรบัการปลกู

ข้าวในฤดฝูน ในพืน้ที่ๆ มคีวามเหมาะสมมาก เกษตรกร

ใช้พื้นที่เกือบเต็มศักยภาพ (ร้อยละ 95) แต่ในพื้นที่

เหมาะสมปานกลางเกษตรกรใช้พืน้ทีด่งักล่าวเพยีงร้อย

ละ 46 ซึง่พืน้ทีด่งักล่าวนีม้โีอกาสในการขยายการผลติ

ด้วยการปรับปรุงและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

พร้อมทั้งเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมโดยที่เกษตรกร

สามารถหลกีเลีย่งการขยายพืน้ทีป่ลกูข้าวไปในพืน้ทีท่ี่

ไม่เหมาะสม (424 ไร่) 

ศักยภำพของชุมชนแม่ทำด้ำนเศรษฐกิจและ

สังคม

เศรษฐกจิของครวัเรอืนตัง้อยูบ่นฐานการผลติทาง

เกษตรทีห่ลากหลายเนือ่งจากมคีวามอดุมสมบรูณ์ของ

แหล่งน�้า ระบบการปลูกพืชข้าว-ข้าวโพดฝักอ่อนใน

พืน้ทีน่าลุม่ และข้าวโพดฝักอ่อนบนพืน้ทีด่อนในฤดฝูน 

เป็นระบบการผลิตหลักที่สัมพันธ์กับความมั่นคงทาง

อาหาร รายได้ และระบบการเลี้ยงโคนมซึ่งอาศัยเศษ

พืช ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารสัตว์ ความมั่นคงทาง

เศรษฐกจิของครวัเรอืนจงึผกูพนักบัระบบข้าว-ข้าวโพด

ฝักอ่อน-โคนม นอกจากนี้แม่ทายังเป็นแหล่งผลิต

เกษตรอินทรีย์และท�าการตลาดพืชผักเกษตรอินทรีย์ 

แบบมีสัญญาการจัดส่งตรงถึงผู้บริโภค ส�าหรับครัว

เรือนที่ไม่มีที่ดินท�ากิน จะประกอบอาชีพรับจ้างทั้งใน

ภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตรด้วยทั้งปี เช่น การ

รับจ้างในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน

ควำมสมดลุในแง่รำยได้และรำยจ่ำย เช่น กลุม่

ที่มีอาชีพแกะสลัก กลุ่มที่ผลิตล�าไย และกลุ่มที่ผลิต

ข้าว-ข้าวโพดอ่อน และปศุสัตว์ แต่พบว่าทั้ง 3 กลุ่มมี

รายได้ทีแ่น่นอน เมือ่พจิารณาสดัส่วนค่าใช้จ่าย พบว่า

กลุ่มที่มีการผลิตที่พึ่งตนเองเช่น มีข้าว พืชเศรษฐกิจ

หลัก พืชผัก และข้าวโพด รวมถึงมีปศุสัตว์ สัดส่วนค่า

ใช้จ่ายในครัวเรือนจะต�่ากว่ากลุ ่มอื่นๆ เนื่องจาก

สามารถน�าส่วนที่ผลิตได้น�ามาบริโภคในครัวเรือนได้ 

ซึ่งแตกต่างกับที่มีอาชีพรับจ้างเป็นหลัก ที่มีค่าใช้การ

บรโิภคทีส่งูกว่าเนือ่งจากต้องพึง่พงิจากการซือ้เป็นหลกั 

ถ้าพิจารณาถึงการพึ่งตนเองได้ในกลุ่มของเกษตรกรที่

ผลิตที่หลากหลายมีจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงมีความ

สามารถในการพึง่ตนเองได้มากกว่ากลุม่การรบัจ้างถงึ

แม้ว่าจะมีรายได้ทั้งปี  

ภำวะหนี้สิน ความสามารถในการช�าระหนี้ และ

การออมพบว่า โดยส่วนใหญ่เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึง

แหล่งเงนิกูท้ัง้ภายในชมุชนและภายนอกทีห่ลากหลาย 

สัดส่วนการกู้ยืมเงินของเกษตรกรต�าบลแม่ทา คิดเป็น

ร้อยละ 70 ส่วนใหญ่มีการกู้ยืมจาก ธกส. (ระยะยาว) 

กองทุนหมู่บ้าน  และสหกรณ์การเกษตร โดยสัดส่วน

ของการกู้ยืมเงินเฉลี่ยของเกษตรกรต�าบลแม่ทาอยู่ที่ 

56,978 บาท/ครัวเรือน/ปี มีการกู้เงินเพื่อหมุนเวียนใน

การประกอบอาชีพเกษตร และการกู้เพื่อน�ามาใช้ใน

การศึกษา ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการกู้เพื่อน�าไป

ซือ้ปัจจยัด้านอืน่ๆ โดยส่วนใหญ่สามารถช�าระหนีไ้ด้ใน

รอบทีก่�าหนดการช�าระคนื แต่พบว่าสดัส่วนในการออม

น้อยเนื่องจากมีภาวะค่าใช้จ่ายรายวัน เช่น ค่าอาหาร 



293KHON KAEN AGR. J. 42 SUPPL. 2 : (2014).

และค่าสวสัดกิารทางสงัคม เช่น งานบวช งานแต่งงาน 

งานศพ เป็นต้น โดยพบว่ากลุม่ทีผ่ลติพชืเชงิเดีย่วมกีาร

กู้ยืมเงินที่สูง

ที่ดินและแรงงำน ครัวเรือนส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็น

ของตนเองซึ่งถือว่าสามารถพึ่งตนเองได้ มีส่วนน้อยที่

ต้องเช่าที่ดิน  (ส�ารวจการถือครองที่ดินของเกษตรกร

ในต�าบลแม่ทา พบว่า ทุกครัวเรือนมีพื้นที่ท�ากินเป็น

ของตนเองอย่างน้อยครัวเรือนละ 1 แปลง ในส่วนของ

ขนาดพื้นที่ถือครอง ตั้งแต่ 5.25 – 10 ไร่) ส่วนในด้าน

การใช้แรงงานในภาคการเกษตรใช้แรงงานในครวัเรอืน

ซึ่งมีประมาณ 2 คนเป็นหลัก จะมีการจ้างเป็นช่วง เช่น 

การเก็บเกี่ยว ซึ่งถ้าพิจารณาถึงความมั่นคงถือว่ามี

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนพิจารณาจากการ

พึ่งตนเองเป็นส่วนใหญ่ ยังมีวิถีชีวิตของชุมชนเกษตร

โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการผลิตในรูปแบบอินทรีย์ ที่มี

กลุม่เยาวชนและคนรุน่ใหม่ทีม่กีารผลติในรปูแบบกลุม่

ถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มีรูปแบบการจัดการที่แตก

ต่างจากรุน่พ่อแม่ มกีารน�าใช้การจดัการเชงิธรุกจิสมยั

ใหม่ เช่น การจัดการผลิตและการตลาด

กลุม่และองค์กร  กลุม่และองค์กรในต�าบลแม่ทา

มีหลากหลายประเภทที่ชุมชนให้ความคิดเห็นและจัด

ล�าดบัความเข้มแขง็ในระดบัมาก เช่น กลุม่ผูใ้ช้น�้า กลุม่

จัดการป่าชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเครือข่ายทางสังคม 

(ฌาปนกิจ) ฯลฯ แต่พบว่าต�าบลแม่ทาไม่มีการจัดตั้ง

ธนาคารข้าว สหกรณ์หรือร้านค้าชุมชนภายในต�าบล 

เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่ายังไม่มีความจ�าเป็นส�าหรับ

ชมุชน ส�าหรบักลุม่ออมทรพัย์ เกษตรกรให้ความคดิเหน็

ว่าความเข้มแข็งยังอยู ่ในระดับปานกลาง โดยให้

เหตุผลว่ายังขาดความน่าเชื่อถือของคนในชุมชน  

5.  ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้ง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแล้ง ใช้ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเกิดความแห้งแล้งในพื้นที่ 6 ปัจจัย 

ได้แก่ ปรมิาณน�า้ฝน ระยะห่างจากเขตชลประทานและ

แหล่งน�้าผวิดนิ ปรมิาณน�้าบาดาล ความหนาแน่นของ

ทางน�า้ การระบายน�า้ของดนิ และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

โดยให้ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย แล้วน�ามาวิเคราะห์

หาความเสี่ยงของพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้ง

โดยวธิกีารซ้อนทบัข้อมลู และน�าค่าถ่วงน�า้หนกัตวัแปร

รวมเข้าด้วยกนั พบว่าเมือ่ซ้อนทบัการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ของต�าบลแม่ทาเข้ากับแผนที่ความเสี่ยงภัยแล้ง การ

ใช้ประโยชน์ที่ดินทางเกษตรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

สูง พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งต�่า 

และพื้นที่ไม่เสี่ยงภัยแล้ง โดยคิดเป็นร้อยละ 40.3, 

39.6, 18.6 และ 1.5 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด ซึ่งเมื่อ

พิจารณาพื้นที่เสี่ยงภัยตามรายพืชพบว่าพื้นที่ปลูก

ข้าวโพดฝักอ่อนฤดฝูนเป็นพืน้ทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิ

ภยัแล้งมากทีส่ดุ โดยมพีืน้ที ่1872.5 ไร่ รองลงมาได้แก่

พื้นที่ปลูกล�าไย 867.5 ไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวนาปีตาม

ด้วยข้าวโพดฝักอ่อน 603.3 ไร่ คิดเป็นร้อยละ54.8, 

25.4 และ 17.6 ตามล�าดับ (Table 3)
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ดวยขาวโพดฝกออน 603.3 ไร คิดเปนรอยละ54.8, 25.4 และ 17.6 ตามลําดับ (Table 3) 

Table 3 Land use for different cropping systems with varying levels of drought risks (rai) in Tambon Mae Tha 

Land use 
  Level of drought risks  

High Moderate Low No risks 
Rice+Baby corn 603.3 2,032.8 1,228.2    40.0 
Rainy season baby corn 1,872.5 639.4 206.4 1,322.2 
Rubber 27.9 1.9 0.2      0.0 
Langan 867.5 542.2 94.0    53.2 

 ความเส่ียงน้ําทวม 
การวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนที่ความเส่ียงน้ําทวม ดําเนินการเชนเดียวกับความเส่ียงภัยแลงโดยอาศัยปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการเกิดน้ําทวมในพื้นที่ 7 ปจจัย ไดแก ปริมาณน้ําฝน ความลาดชันของพื้นที่ ความหนาแนนของทางน้ํา ส่ิงกีด
ขวางทางนํ้า ขนาดของพื้นที่ลุมน้ํายอย ความสามารถในการระบายนํ้าของดิน และการใชประโยชนที่ดิน โดยพบวาเม่ือ
ซอนทับการใชประโยชนที่ดินเขากับแผนที่ความเสี่ยงน้ําทวม การใชที่ดินทางเกษตรที่อยูในพื้นที่เส่ียงน้ําทวมสูง พื้นที่เส่ียง
น้ําทวมปานกลาง พื้นที่เส่ียงน้ําทวมตํ่า และพื้นที่ไมเส่ียงน้ําทวม เปนรอยละ 10.4, 50.4, 38.9 และ 0.4 ตามลําดับของ
พื้นที่เกษตรทั้งหมด  

Table 4 Land use for different cropping systems with varying levels of flood risks (rai) in Tambon Mae Tha 
Land use High Moderate Low No risks 

Rice+Baby corn 812.1 2,805.3 403.3 6.3 
Rainy season baby corn 57.8 1,185.5 1,456.3 9.8 
Rubber - 7.1 23.1              - 
Langan 0.5 230.3 1,386.3 13.6 

ซึ่งเม่ือพิจารณาพื้นที่เสี่ยงน้ําทวมตามรายพืชพบวาพื้นที่ปลูกขาวนาปตามดวยขาวโพดฝกออนเปนพื้นที่เกษตรที่
อยูในพื้นที่ที่มาความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมมากที่สุด โดยมีพื้นที่ 812.1 ไร รองลงมาไดแกพื้นที่ปลูกขาวโพดฝกออนฤดู



294 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).

ควำมเสี่ยงน�้ำท่วม

การวิเคราะห์เพื่อจัดท�าแผนที่ความเสี่ยงน�้าท่วม 

ด�าเนินการเช่นเดียวกับความเสี่ยงภัยแล้งโดยอาศัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดน�้าท่วมในพื้นที่ 7 ปัจจัย 

ได้แก่ ปรมิาณน�า้ฝน ความลาดชนัของพืน้ที ่ความหนา

แน่นของทางน�้า สิ่งกีดขวางทางน�้า ขนาดของพื้นที่ลุ่ม

น�้าย่อย ความสามารถในการระบายน�้าของดิน และ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพบว่าเมื่อซ้อนทับการใช้

ประโยชน์ที่ดินเข้ากับแผนที่ความเสี่ยงน�้าท่วม การใช้

ทีด่นิทางเกษตรทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งน�า้ท่วมสงู พืน้ทีเ่สีย่ง

น�้าท่วมปานกลาง พื้นที่เสี่ยงน�้าท่วมต�่า และพื้นที่ไม่

เสี่ยงน�้าท่วม เป็นร้อยละ 10.4, 50.4, 38.9 และ 0.4 

ตามล�าดับของพื้นที่เกษตรทั้งหมด 

ซึ่งเมื่อพิจารณาพื้นที่เสี่ยงน�า้ท่วมตามรายพืชพบ

ว่าพืน้ทีป่ลกูข้าวนาปีตามด้วยข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืน้ที่

เกษตรที่อยู่ในพื้นที่ที่มาความเสี่ยงต่อการเกิดน�า้ท่วม

มากที่สุด โดยมีพื้นที่ 812.1 ไร่ รองลงมาได้แก่พื้นที่

ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนฤดูฝน 57.8 ไร่ และพื้นที่ปลูก

ล�าไย 0.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.3 6.6 และ 0.1 ของ

พื้นที่เกษตรทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน�้า

ท่วมสูงตามล�าดับ (Table 4) 
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สรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาทุนและศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

ระดับลุ่มน�้าโดยการบูรณาการสารสนเทศทรัพยากร 

เช่นฐานข้อมูลดิน  แหล่งน�้า  ปริมาณน�้าฝน อุณหภูมิ 

ปริมาณน�้าท ่า การใช ้ประโยชน์ที่ดินและระบบ

การเกษตร ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างนักวิจัย

และการเก็บข้อมูลด้วยชุมชนเอง ท�าให้ชุมชนได้เข้าใจ

ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการจ�าแนกความเหมาะสม

ที่ดินและปริมาณน�้าท่า ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เกษตรกรได้รบัรูแ้ละตระหนกัถงึความไม่เหมาะสมของ

รปูแบบการใช้ประโยชน์ทีด่นิ และผลกระทบทางความ

เสี่ยงด้านภัยแล้ง และน�้าท่วม ต่อผลิตภาพทางเกษตร

และวิถีชีวิต ในขณะเดียวกัน เกษตรกรได้รับทราบถึง

ศักยภาพและประโยชน์ที่จะได้รับจากภูมินิเวศน์ที่

ระดับลุ่มน�้า และความเป็นประโยชน์ของฐานข้อมูล

สารสนเทศทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่จะช่วยสนบัสนนุการ

ท�างานระดับกลุ่มและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของชมุชนแม่ทา สบืเนือ่งจากความเข้มแขง็เป็นทนุทาง

สงัคมทีม่กีารรวมกลุม่และมกีารบรหิารจดัการดแูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ จะเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการ

บรหิารจดัการทรพัยากรทางเกษตรทีร่ะดบัลุม่น�า้ต่อไป

ได้ งานวจิยัได้มโีอกาสด�าเนนิการ 1 ปี ชมุชนได้เริม่คุน้

เคยกับการประยุกต์ใช้สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ

ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชุมชนควรได้รับ

การสนับสนุนให้ด�าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โครงการได้ชี้ให้เห็นถึงการลงทุน

ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการจัดการ

ทรพัยากรเกษตรทีร่ะดบัลุม่น�า้เชงิบรูณาการและมส่ีวน

ร่วมมีผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรเกษตรที่ยึดพื้นที่ระดับลุ่มน�้า

เป็นหลัก
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