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1. ความหมายของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้เกิดความ

แปรปรวนของสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก 

(greenhouse gas) ในบรรยากาศเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดปราฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) หรือ

ภาวะโลกร้อน (global warming) ส่งผลกระทบต่อความคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาที่ฝนตก ฝนตกในปริมาณที่

มากหรือน้อยผิดปกติ อันเป็นการสร้างความเสียหายต่อประชาชนทั่วโลก รวมทั้งประชาชนไทยจ านวนมาก 

และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, 2551 ; ศันศนีย์ 

กระจ่างโฉม และคณะ, 2559) ส าหรับความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผู้ให้นิยามไว้

หลากหลายแนวคิด ดังนี้ 

กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) ได้ให้ความหมายค าว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะ

อากาศเฉลี่ย (average weather) ในพ้ืนที่หนึ่ง ลักษณะอากาศเฉลี่ย หมายความรวมถึง ลักษณะทั้งหมดที่

เกี่ยวข้องกับอากาศ เช่น อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นต้น  

ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามความหมายตามกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Framework Convention on Climate Change  : FCCC) คือ การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ อันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ท าให้องค์ประกอบของบรรยากาศ

เปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากความผันแปรตามธรรมชาติ  

ในขณะความหมายที่ใช้ในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเนื่องมาจาก ความผันแปรตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่ง

กิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลท าให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง คือ กิจกรรมที่ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

(Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพ่ิมมากข้ึน เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรง

กว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ ซึ่งภาวะเรือนกระจก คือ ภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระท าตัวเสมือน

กระจกที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านลงมายังพ้ืนผิวโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรด

ที่แผ่ออกจากพ้ืนผิวโลกเอาไว้ จากนั้นก็จะคายพลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ภายในบรรยากาศจึง

เปรียบเสมือนกระจกที่ปกคลุมผิวโลกให้มีภาวะสมดุลทางอุณหภูมิ และเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตบนผิวโลก และ

ส่งผลให้อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global warming) การพ่ึงพาพลังงานเชื้อเพลิง

จากฟอสซิล เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ จะท าให้เกิดก๊าซ
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ที่ส่งผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อน เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญ เมื่อปล่อยเข้าสู่ชั้น

บรรยากาศมากก็เท่ากับเป็นการเพ่ิมผลกระทบภาวะโลกร้อน ด้วยการเก็บความร้อนและเพ่ิมอุณหภูมิโลกให้

สูงขึ้น เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมาต่อระบบนิเวศของโลก (Solomon et al., eds., 2007)  

ผลกระทบหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ศันศนีย์ กระจ่างโฉมและคณะ, 2559) ได้แก่ การ

เพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ าทะเล อันเนื่องมาจากธารน้ าแข็งละลาย การรุกล้ าของน้ าทะเลตามแนวชายฝั่ง 

โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล น้ าทะเลกัดเซาะชายหาด ท าให้หาดทรายที่สวยงามถูกน้ าทะเลกัด

เซาะ สร้างความเสียหายแก่แหล่งท่องเที่ยวและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศริมชายหาดอย่างรุนแรง 

ภัยธรรมชาติที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง เช่น พายุเฮอริเคนและเทอร์เนโด ฝนตกมากขึ้น ภัยแล้ง และสภาพ

ภูมิอากาศที่ไม่สม่ าเสมอ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อประเด็นความมั่นคง

ทางอาหาร อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรลดลง การมีปัญหาสุขอนามัยเพราะอุณหภูมิที่

สูงขึ้นจะเอ้ืออ านวยต่อการระบาดของเชื้อโรคบางชนิด เช่น มาลาเรีย ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดจะได้รับ

ผลกระทบ เช่น เกิดปรากฏการณ์ปะการังเปลี่ยนสี บางชนิดกลายเป็นสีขาว การตกของฝนมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งด้านของพ้ืนที่ และช่วงเวลาท าให้เป็นปัญหาต่อการเกษตร เช่น การปลูกข้าวโดยใช้น้ าฝน และภาวะภัยแล้ง

ในพ้ืนที่แห้งแล้งจะทวีความรุนแรง รวมทั้งมีการขยายตัวของพ้ืนที่แห้งแล้งด้วย (Intergovernmental Panel 

on Climate Change, 2007) ในขณะที่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อประเทศไทย  ได้แก่ 

อุณหภูมิและปริมาณน้ าฝนในฤดูกาลเปลี่ยนไป ปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมขึ้นไม่มากพอที่จะชดเชยการสูญเสียน้ าที่

เพ่ิมข้ึน เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงขี้นย่อมท าให้ฝนตกน้อยลงและแห้งแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มจะแห้ง

แล้งมากขึ้น บริเวณที่อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นน้อยจะมีฝนตกมาก น ามาซึ่งน้ าท่วม และภาคใต้อาจชุ่มชื้นมากขึ้น แต่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะแห้งแล้งมากข้ึน (ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ, 2555)  
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2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศเกษตร  

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน

การเกษตร ระบบนิเวศเกษตร (Agroecosystem) ในประเทศไทยอันเป็นฐานที่มั่นในการผลิตอาหารจึงได้รับ

ผลกระทบการจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นแหล่งที่เผชิญกับทั้งความเปราะบางและความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “มากที่สุด” (Nelson et al., 2009) เช่น หากอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง ในขณะเดียวกันก็เป็นการเร่งให้เกิดการเจริญเติบโตของ

วัชพืชและศัตรูพืช, ความคลาดเคลื่อนของเวลาที่ฝนจะตกจะทาให้เกิดความล้มเหลวในการเพาะปลูกพืชอายุ

สั้นและปริมาณผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกพืชอายุยาวลดลงไป  ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีมาตรการในการเพ่ิม

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในหลายพื้นท่ีด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

แต่ผลที่ได้มักไม่เป็นไปตามความคาดหวังและมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหาร 

ระบบนิเวศเกษตรเป็นระบบนิเวศในพ้ืนที่ซึ่งมนุษย์ได้เข้าไปจัดการ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

ด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร ตั้งแต่การเตรียมพ้ืนที่ในลักษณะต่าง ๆ การบ ารุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต 

โดยองคประกอบที่มีปฏิสัมพันธตอกันและกันและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ระบบนิเวศเกษตรยังไดรับผล

จากระบบนิเวศอ่ืนๆ และสงผลตอมนุษยและระบบนิเวศอ่ืนดวยเชนกัน เช่น ให้อาหารที่มั่นคง เชื้อเพลิง ปศุ

สัตว์ รวมถึงความสุนทรียภาพ (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2554) 

ระบบนิเวศเกษตรทุกระบบทั้งที่เป็นระบบนิเวศเกษตรตามธรรมชาติ กึ่งธรรมชาติ หรือระบบนิเวศ

เกษตรที่ก้าวหน้าทันสมัย มีลักษณะที่ส าคัญ (ประสิทธิ์ ประคองศรี, 2543) ดังนี้ 

1) เกษตรกรเข้าไปบริหารจัดการระบบนิเวศ อันประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ ดิน น้ า 

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ พืช และสัตว์ โดยเฉพาะดินและน้ า โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(1.1) การก าหนดขอบเขตของระบบการผลิต ปริมาณ คุณภาพ รูปร่างลักษณะและคุณสมบัติ

ผลผลิตที่ต้องการ รวมทั้งมีการวางแผนการใช้และพัฒนาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการผลิตมีการคัดเลือกพันธุ์

เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพร้อมของ

เกษตรกร ความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1.2) มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและคุณสมบัติบางอย่างของสิ่งไม่มีชีวิต โดยเฉพาะองค์ประกอบ

ทางกายภาพของพื้นที่ ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เช่น การจัดการดินและน้ า การ

ปรับระดับหน้าดิน การไถพรวน การขุดคลองส่งน้ า การระบายน้ า ฯลฯ เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามท่ีผู้ผลิตต้องการ  

(1.3) การเพ่ิมเติมวัสดุอุปกรณ์ แร่ธาตุอาหาร วิทยาการเทคโนโลยี และพลังงานจากภายนอกเข้า

ไปในระบบนิเวศ เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ท าให้สามารถด าเนินการผลิตที่ตอบสนองต่อ
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ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและ

เทคโนโลยี ท าให้สามารถพัฒนาวิธีการที่เป็นประโยชน์ในด้านการบ ารุงรักษาและการอนุรักษ์ ตลอดจนเป็นการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของระบบนิเวศเกษตร และพยายามที่จะลดการสูญเสียของผลผลิตอันเป็นผลมา

จากการแข่งขันท าลายของวัชพืช ศัตรูพืช และจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ 

2) ความหลากชนิดและสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตลดลงทั้งจ านวน

และประเภทที่ต้องการผลิต มีการผลิตพืชและสัตว์เพียงบางชนิดเพ่ือตอบสนองความต้องการต่อการบริโภค

อย่างเพียงพอ ท าให้โครงสร้างของระบบมีความสลับซับซ้อนน้อยลง เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุง

ให้มีผลผลิตสูง มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันน้อย จึงมีความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์น้อยมาก ในขณะที่

สายพันธุ์ที่อยู่ในระบบนิเวศธรรมชาติเป็นสายพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีการพ่ึงพาอาศัยกันอย่างมากและสามารถ

ด ารงชีวิตร่วมกันในธรรมชาติได้อย่างสมดุล 

3) ห่วงโซ่อาหารสั้นและระบบของสายใยอาหารสลับซับซ้อนน้อยกว่า การน าเอาผลผลิตออกจาก

พ้ืนที่ในระบบนิเวศเดิมไปสู่พื้นที่อ่ืน ท าให้มีพืชและสัตว์เน่าเปื่อยทับถมลงไปในดินน้อยลง อนุภาคของดินขาด

ตัวยึดเกาะ เกิดการชะล้างของหน้าดินโดยน้ า และลมหรือการไถพรวนที่ไม่ถูกหลักวิชาการ ท าให้เกิดการ

สูญเสียธาตุอาหาร และรวมถึงการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ที่มีอายุวงจรชีวิตสั้น สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

รวดเร็วยิ่งขึ้นนั้น ท าให้อัตราการหมุนเวียนของธาตุอาหารเกิดขึ้นเร็วและมากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลถึงการสูญเสีย

แร่ธาตุอาหารจากดินในระบบนิเวศเพ่ิมขึ้น จากการที่ปริมาณและศักยภาพชีวมวล และแร่ธาตุอาหารที่เคยอยู่

ในระบบนิเวศเกษตรนั้นลดลงเป็นเหตุให้ผลผลิตลดต่ าลงด้วย ถึงแม้จะมีการใส่เพ่ิมเติมสิ่งที่สูญหายเข้าไป

ทดแทน อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีท าให้สามารถค้นหาวิธีการและปัจจัยสนับสนุนการผลิต

ที่ให้ผลผลิตสูง รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้มีศักยภาพสูงในการผลิตอยู่เสมอ 

4) เป็นระบบเปิดมากกว่าระบบนิเวศตามธรรมชาติที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์

พึ่งพาอาศัยกับระบบอ่ืน ทั้งปัจจัยน าเข้าจากภายนอกเพ่ือใช้เป็นปัจจัยการผลิต และส่งผลผลิตที่เกิดขึ้นออก

ไปสู่ภายนอกระบบในรูปของวัตถุดิบและพลังงานจ านวนมากกว่าระบบนิเวศธรรมชาติเมื่อพิจารณาถึงเรื่อง

ปัจจัยที่น าเข้าสู่ระบบนิเวศเกษตร โดยเฉพาะพลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตและการเพ่ิมผลผลิต 

การสนับสนุนในทางตรงและทางอ้อมรวมถึงพลังงานที่ถูกระบายออก ผลผลิตขั้นพ้ืนฐานหรือขั้นทุติยภูมิจาก

ระบบนิเวศเกษตรหนึ่ง อาจสามารถใช้เป็นวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตส าหรับอีกระบบหนึ่งได้เช่นกัน ระบบการ

ผลิตที่สอดคล้องกับสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งนิเวศวิทยา จัดว่าระบบนิเวศเกษตรเป็นระบบที่มี

ความสลับซับซ้อนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับระบบอ่ืน ทั้งในแนวราบระดับเดียวกันและในแนวดิ่งที่เป็นระบบที่ต่าง

ระดับกัน 
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5) เสถียรภาพของระบบนิเวศเกษตรอยู่ในระดับต่้า นั่นคือ การมีผลผลิต ความยั่งยืนของระบบและ

การพ่ึงตนเองได้อยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจากความสมสมบูรณ์และสมดุลในโครงสร้างตามธรรมชาติของ

ทรัพยากร ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้ลดลง อันเป็นผลมาจากการที่เกษตรกรได้เข้าไปบริหารและจัดการ

ทรัพยากรเหล่านั้น รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติของปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะดิน น้ า 

ลักษณะภูมิประเทศ และสิ่งที่ต้องการผลิต ได้แก่ พืชและสัตว์ พร้อมทั้งมีการน าเข้าปัจจัยต่างๆ จากภายนอก 

โดยเฉพาะความต้องการบริโภคผลผลิตของผู้บริโภค จึงท าให้กลไกและความสามารถในการควบคุมและ

ปรับตัวเข้าสู่สมดุลตามธรรมชาติของระบบนิเวศลดลง มีความอ่อนแอและไม่ยั่งยืน เมื่อได้รับผลกระทบจาก

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรง เช่น เกิดความแห้งแล้ง และความหนาวเย็นที่ยาวนาน พายุรุนแรง โรค

และแมลงศัตรูพืชรวมทั้งก าลังการผลิตลดลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ระบบนิเวศเกษตรไม่สามารถต้านทานต่อ

สภาพแวดล้อมที่ผิดปกติได้ ความมีเสถียรภาพของระบบนิเวศเกษตรไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลไกในการควบคุมตาม

ธรรมชาติมากนัก แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการพยากรณ์ที่แม่นย าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ของ

สภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ 
 

โดยทั่วไประบบนิเวศเกษตรมีคุณสมบัติที่ส าคัญอยู่ 4 ลักษณะ คือ (ชนวน รัตนวราหะ, 2550) 

1) ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง ปริมาณสุทธิของผลิตผลต่อหน่วยของทรัพยากร ได้แก่ ที่ดิน 

แรงงาน พลังงานหรือเงินทุน โดยวัดผลิตภาพในช่วงของปีว่ามีมูลค่าผลผลิตมากน้อยเพียงใด หรือรายได้สุทธิ

ต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ หรือต่อแรงงาน 1 คน หรือต่อพลังงาน 1 กิโลแคลอรี่หรือต่อเงินทุน 100 บาท เป็นต้น 

2) เสถียรภาพ (Stability) หมายถึง ระดับความม่ันคงของการผลิตที่ไม่ผันแปรจนเกินไป ถึงแม้จะมี

การผันแปรอยู่บ้างเนื่องจากความผันแปรของปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพ

ของการตลาดบ้างก็ตาม โดยทั่วไปจะวัดด้วยค่าเศษส่วนของค่าสัมประสิทธิ์ของการเบี่ยงเบน (Coefficient of 

Variation) ของผลิตภาพ ตัวอย่างเช่น ค่าสัมประสิทธิ์ของความเบี่ยงเบนในการผลิตข้าวพันธุ์ลูกผสม

ต่างประเทศที่มีค่าเท่ากับ 0.5 ย่อมจะมีเสถียรภาพน้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการผลิตข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองซึ่งมี

ค่าเท่ากับ 0.10 เป็นต้น หากจะกล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือ ความผันแปรในการผลิตมากเท่าใดค่าความเบี่ยงเบนก็

จะสูง เสถียรภาพในการผลิตก็จะต่ า ในทางตรงข้ามความผันแปรน้อยค่าความเบี่ยงเบนก็จะต่ า เสถียรภาพก็จะ

สูง หรืออธิบายให้ชัดเจน ก็คือ การผลิตข้าวโพดลูกผสมต่างประเทศ ใน 100 ครั้งจะมีโอกาสที่สูญเสียผลผลิต

เนื่องมาจากโรคแมลงศัตรูพืช ความแห้งแล้ง 50 ครั้ง แต่ข้าวโพดพันธุ์พ้ืนเมือง ถึงแม้จะผลผลิตต่ ากว่าพันธุ์

ลูกผสมต่างประเทศจะมีโอกาสสูญเสียผลผลิตด้วยสาเหตุเดียวกันเพียง 10 ครั้งใน 100 ครั้ง 

3) ถาวรภาพหรือความยั่งยืน (Sustainability) หมายถึง การรักษาระดับความมั่นคงของผลิตภาพ

ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีเหตุแห่งปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบก็ไม่ท าให้เกิดการผันแปรของผลิต
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ภาพ ปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบนั้นอาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น น้ าท่วมฉับพลัน ศัตรูพืชระบาด ฝนไม่

ตกตามฤดูกาล หรือสภาพที่เกิดขึ้นเป็นประจ าของท้องถิ่น เช่น ดินเป็นกรด ดินขาดธาตุอาหาร ความหมาย

ของเสถียรภาพกับถาวรภาพนั้นใกล้เคียงกัน ที่ต่างกันก็คือ ถาวรภาพนั้นจะเกิดจากความมีเสถียรภาพที่

ต่อเนื่องระยะยาว ซึ่งสามารถจะวัดได้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของความเบี่ยงเบน  (Coefficient of Variance) 

เช่นเดียวกัน 

4. สมภาพ (Equitability) หมายถึง การกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากผลิตภาพให้เกิดขึ้นกับ

ประชาชนในท้องถิ่นของการผลิตว่าได้รับมากน้อยและทั่วถึงเพียงใด การผลิตใดที่ผลผลิตมีประโยชน์กับคนต่าง

ถิ่นมากกว่าคนในท้องถิ่นย่อมมีระดับสมภาพต่ า ในทางตรงข้ามการผลิตที่ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีประโยชน์กับคนใน

ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เช่น ใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย พลังงาน ผลผลิตนั้นย่อมจะมีสม

ภาพที่สูง ตัวอย่างเช่น คนในภาคอีสานบริโภคข้าวเหนียว ฉะนั้นการปลูกข้าวเหนียวของคนอีสานย่อมจะมีสม

ภาพดีกว่าการปลูกข้าวจ้าว การท าไร่นาสวนผสม พืช สัตว์ ปลา ไม้ยืนต้นเร็ว ย่อมจะมีสมภาพดีกว่าการปลูก

พืชเดี่ยว  

ลักษณะของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศเกษตร 

ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะแสดงในรูปแบบแบบของการตกของฝนที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของ

พ้ืนที่และช่วงเวลา ภาวะภัยแล้งในพ้ืนที่แห้งแล้งที่ทวีความรุนแรง  และการขยายตัวของพ้ืนที่แห้งแล้ง           

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) อุทกภัย ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่ชุมชนของไทยมักจะประสบกับปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง

โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ทั้งนี้ก็เนื่องจากปริมาณน้ ามีมากกว่าที่กักเก็บ และระบบระบายน้ ายังไม่มีประสิทธิภาพ

มากเพียงพอผลกระทบจากการเกิดน้ าท่วมท าให้พืชผลทางการเกษตถูกท าลาย ชะล้างหน้าดินท าให้ดิน

เสื่อมสภาพ เกิดการปนเปื้อนของน้ า นอกจากนี้ปัญหาน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ยังส่งผลต่อการแพร่ระบาดของ

แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญในการเกษตร ประชาชนต้องสูญเสียที่ท ากิน ต้องอพยพย้ายถิ่น ผลผลิตระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศลดลง สถานการณ์น้ าท่วมได้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่และผลผลิตภาคการเกษตร โดยเฉพาะข้าวซึ่ง

เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งลักษณะของอุทกภัยมีความรุนแรง และรูปแบบต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิ

ประเทศ และสิ่งแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่โดยมีลักษณะ ได้แก่  

(1.1) น้ าป่าไหลหลาก หรือน้ าท่วมฉับพลัน มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ าหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขา

ต้นน้ า เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ท าให้จ านวนน้ าสะสมมีปริมาณมากจน

พ้ืนดิน และต้นไม้ดูดซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ า เบื้องล่างอย่างรวดเร็ว มีอ านาจท าลายร้างรุนแรงระดับหนึ่ง 

ที่ท าให้บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และอาจท าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้  
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(1.2) น้ าท่วม หรือน้ าท่วมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ าสะสมจ านวนมาก ที่

ไหลบ่าในแนวระนาบ จากท่ีสูงไปยังที่ต่ าเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน เรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหาย หรือเป็น

สภาพน้ าท่วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบาย

น้ าไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ า หรือเกิดน้ าทะเลหนุนสูงกรณีพ้ืนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล  

(1.3) น้ าล้นตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้ าจ านวนมากที่เกิดจากฝนหนักต่อเนื่อง ที่ไหลลงสู่ล าน้ า หรือ

แม่น้ ามีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ าด้านล่าง หรือออกสู่ปากน้ าไม่ทัน ท าให้เกิดสภาวะน้ าล้นตลิ่งเข้าท่วม

เรือกสวน ไร่นา และบ้านเรือนตามสองฝั่งน้ า จนได้รับความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจช ารุด ทางคมนาคม

ถูกตัดขาดได้  

เมื่อเกิดอุทกภัยอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้น ระบบนิเวศเกษตรและการปศุสัตว์จะได้รับ

ความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา ทุกประการที่ก าลังผลิดอกออกผล อาจถูกน้ าท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว 

ควาย สัตว์เลี้ยง ตลอดจนผลผลิตที่เก็บกักตุน หรือมีไว้เพ่ือท าพันธุ์จะได้รับความเสียหาย ความเสียหาย

ทางอ้อมจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความปลอดภัย

เป็นต้น 

2) ภัยแล้ง ภาวะแห้งแล้งขาดน้ า จะเกิดขึ้นในฤดูฝนแล้งและฤดูร้อน มีสาเหตุมาจากฝนทิ้งช่วงเป็น

เวลานาน ท าให้แหล่งน้ าตามธรรมชาติแห้ง ไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรของประชาชน ซึ่งปรากฏการณ์ฝน

ทิ้งช่วงเป็นเวลานานนี้ก็เกิดเป็นผลต่อเนื่องมาจากสภาวะที่โลกร้อนขึ้น  ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่มี

มากขึ้น ท าให้ปริมาณน้ าในโลกลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 21 - 31 ต่อปี นอกจากนี้ การที่ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์

บริเวณผิวโลกสูงขึ้น ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ าฝนและการระเหยของน้ ามีการเปลี่ยนแปลงไป 

ปริมาณน้ าในล าธารและน้ าใต้ดินลดลงเนื่องจากระเหยแห้งไปกับความร้อนที่สูงขึ้นหมด ท าให้ปริมาณฝนตก

น้อยลงหรือทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกิดภาวะแห้งแล้ง สภาวะแห้งแล้งนี้มีผลกระทบต่อการท าเกษตรของไทย

อย่างยิ่ง ส่งผลให้การปลูกพืชเศรษฐกิจของไทยมีปัญหาอยู่เสมอ เช่น ผลผลิตของการเพาะปลูกข้าวโพดต่อ

หน่วยพ้ืนที่ต่ าเนื่องจากความแปรปรวนของน้ าฝนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ปัญหาปริมาณน้ าฝนที่ไม่สม่ าเสมอก็ยังมี

ผลกระทบต่อการท าไร่อ้อยด้วย  ในปี 2534 ประเทศไทยเกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วง พร้อมกับอากาศร้อน

และแห้งแล้งตามด้วยความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงติดต่อกันยาวนานในภาคเหนือ เกิดการระบาดของโรคไหม้

ของต้นข้าวระยะคอรวง (neck blast) ในข้าวพันธุ์ กข.6 อย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัด

เชียงใหม่และล าพูน ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการระบาดของโรคดังกล่าว ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อน ล่าสุดในปี พ.ศ.2547 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วมาก 

ตั้งแต่เดือนกันยายนท าให้ข้าวขาดน้ าในการสร้างเมล็ดจึงท าให้คุณภาพของลดลง (องค์การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจก, 2559) 
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3) ความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (2559) ได้รายงาน

สถานการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพในเขตภูมิภาค   

อินโด - พม่า (Indo-Burma) ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ว่า เป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงหรือวิกฤต (hot spot) ต่อ

การสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งแม้ว่ามีความหลากหลายของทรัพยากรมาก แต่ได้รับการดูแลต่ าที่สุด ดังนั้น 

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การสูญเสียทรัพยากรชีวภาพจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มี

ความเป็นไปได้สูงที่สัตว์และพืชหลาย ๆ สายพันธุ์ในประเทศไทยจะลดลง และสูญพันธุ์ไป ท าให้ระบบนิเวศ

เกษตรที่เป็นแหล่งผลิตอาหารอันอุดมสมบูรณ์มีศักยภาพในการผลิตอาหารลดลง  

นอกจากนี้ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศยังมีผลต่อระดับน้ าในแหล่งน้ า ซึ่งท าให้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพลดลง ในบริเวณที่ระดับน้ าลดต่ า พ้ืนที่ชายฝั่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะในบริเวณที่

เป็นแอ่งเก็บน้ าหรือทะเลสาบน้ าตื้น พืชน้ าและพืชชุ่มน้ าโดยรอบจะลดลง ส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่นที่อยู่ของ

สัตว์น้ า และการลดลงหรือหายไปของพืช เกิดความเสื่อมถอยด้านการผลิตชีวมวล อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณน้ าใต้ดินที่ไหลลงสู่แหล่งน้ า (through flow)  อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็

สามารถกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพได้เช่นกัน แม้ระดับน้ าจะคงเดิมก็ตาม แต่อุณหภูมิของน้ าทะเล

เพ่ิมขึ้น และการละลายของน้ าแข็งขั้วโลกซึ่งส่งผลกระทบให้องค์ประกอบทางเคมีของน้ าทะเลมีการ

เปลี่ยนแปลง เป็นผลให้สัตว์ทะเลบางชนิดไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพของน้ าที่ เปลี่ยนไป มีการ

แพร่กระจาย และขยายพันธุ์ โรคของสัตว์น้ าบางชนิดให้รุนแรงขึ้นจนท าให้สัตว์ทะเลบางชนิดมีจ านวนลดลง

หรือสูญพันธุ์ไป ปริมาณน้ า และอาณาเขตของแหล่งน้ าที่ลดลง ส่งผลให้ความเข้มข้นของธาตุอาหารในน้ า เช่น 

ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ท าให้แหล่งน้ ากลายเป็น Eutrophication หรือแหล่งสะสมธาตุที่กระตุ้นให้สาหร่าย

และวัชพืชน้ าเจริญในปริมาณมาก มีผลท าให้ปริมาณออกซิเจนในน้ าลดลง เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าชนิด

อ่ืนๆ ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง คุณภาพของแหล่งน้ าลดลง ก่อเกิดปัญหาสุขอนามัยต่อชุมชนที่

ต้องพ่ึงพาแหล่งน้ านั้น ๆ (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2559)   
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3. ความเปราะบางเชิงพื้นที่ 

ความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ (Spatial vulnerability) คือสภาวะที่แสดงให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยง 

(Risk) ที่มีความสัมพันธ์กับภยันตราย (Hazard) ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง (Varley, 1994) ความอ่อนแอเชิงพ้ืนที่

อาจขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ และความแตกต่างทางสังคม นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและต าแหน่ง

ที่ตั้งของตึกอาคารต่าง ๆ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน วิถีชีวิต และกฎหมาย เป็น

ต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกให้ทราบถึงลักษณะของความไม่มั่นคง ความปลอดภัย และความยืดหยุ่น

ได้ในสังคมมนุษย์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน (สุโข เสมมหาศักดิ์, 2546)  

นอกจากนี้ Hewitt (1997) ได้เสนอรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ที่มีลักษณะ

ต่าง ๆ ดังนี้  

1) เป็นพื้นที่ท่ีง่ายต่อการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ที่เข้ามา  

2) เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางทั้งในเรื่องความเปราะบางทางคุณลักษณะของประชาชน ความเปราะบาง

ของโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ความเปราะบางของกลุ่มทางสังคม หรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตราย  

3) เป็นพื้นที่ท่ีขาดการปกป้องหรือป้องกันสิ่งที่จะเข้ามาทาอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์  

4) เป็นพ้ืนที่ที่ขาดทรัพยากรและบุคลากร รวมทั้งแผนการที่จะรับมือกับความเสี่ยงหรือความสามารถจะ

ตอบสนองต่อภยันตรายได้  

5) เป็นพื้นที่ท่ีมีขีดจากัด ไม่มีศักยภาพที่จะหลีกเลี่ยง ต้านทาน หรือฟ้ืนฟูสภาพจากภัยพิบัติได้  

6) เป็นพื้นที่ท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยหรือท าให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยได้  
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4. แนวทางการประเมินความเปราะบางเชิงพื้นที่ 

ในการประเมินความเปราะบางเชิงพ้ืนที่และผลกระทบต่อระบบนิเวศเกษตรอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษา ลุ่มน้ าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในบริเวณลุ่ม

น้ าแม่ริม ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) อ าเภอแม่ริม ประกอบด้วย 6 ต าบล คือ 

ต าบลริมใต้ ต าบลริมเหนือ ต าบลแม่แรม ต าบลห้วยทราย ต าบลสะลวง และต าบลสันโป่ง 2) อ าเภอแม่แตง 

ประกอบด้วย 6 ต าบล คือ ต าบลสันป่ายาง ต าบลสบเปิง ต าบลเมืองก๋าย ต าบลป่าแป๋ ต าบลบ้านช้าง และ

ต าบลขี้เหล็ก และ 3) อ าเภอสะเมิง ประกอบด้วย 3 ต าบล คือ ต าบลสะเมิงเหนือ ต าบลแม่สาบ ต าบลยั้งเมิง 

รวมเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด 515 ตารางกิโลเมตร (รูป 1) 

 

รปู 1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาลุ่มน้ าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมเนื้อที่ 515 ตารางกิโลเมตร 

(แหล่งที่มา: Semmahasak, 2014, p. 47) 
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5. แนวคิดการด้าเนินการในพื้นที่ศึกษา 

การประเมินความเปราะบางเชิงพ้ืนที่และผลกระทบต่อระบบนิเวศเกษตรอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษา ลุ่มน้ าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied 

research) โดยมีแนวคิดและการด าเนินการดังรูป 2 

 

รูป 2 กรอบแนวคิดในการด าเนินการในพ้ืนที่ศึกษา 
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6. รูปแบบการเพาะปลูกพืชในระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้้าแม่ริม 

6.1 ที่ตั้ง ขนาด และสภาพภูมิประเทศ 

ลุ่มน้ าแม่ริม (Mae Rim watershed) เป็น 1 ใน 13 ลุ่มน้ าย่อยของลุ่มน้ าปิงตอนบน (Upper Ping River 

Basin) มีน้ าแม่ริมเป็นแม่น้ าสายหลักของลุ่มน้ า และมีล าน้ าสาขาย่อยหลักของน้ าแม่ริมอีก 6 สาขา ได้แก่    

น้ าแม่แรม น้ าแม่สะลวง น้ าแม่เลาะ น้ าแม่ฮาว น้ าแม่ไคร้  และน้ าแม่เลย โดยต้นน้ าของล าน้ าแม่ริมมีก าเนิด  

มาจากยอดดอยซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลป่าแป๋ (อ าเภอแม่แตง) มีทิศทางการไหลของน้ าจากที่สูงทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่พ้ืนที่ราบทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และไหลลงสู่แม่น้ าปิงที่บ้านสบริม ต าบลริมใต้ 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รวมเป็นระยะทางยาวประมาณ 54 กิโลเมตร (รูป 3)  
 

 
รูป 3 น้ าแม่ริม แม่น้ าสายหลักท่ีส าคัญของลุ่มน้ าแม่ริมและมีน้ าไหลตลอดปี 
(ท่ีมา: จากการส ารวจภาคสนามบริเวณล าน้ าแม่ริมที่ระดับความสูง 340 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
ถ่ายเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559; ต าแหน่งพิกัด UTM-X: 488677, UTM-Y: 2099859) 
 

ลุ่มน้ าแม่ริมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่ ระหว่างละติจูดที่ 18°54'36" เหนือ 

ถึง 19°10'48" เหนือ และลองจิจูดที่ 98°38'24" ตะวันออก ถึง 98°58'48" ตะวันออก พ้ืนที่ลุ่มน้ ามีขนาด 515 

ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอยู่ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ าเภอแม่ริม อ าเภอแม่แตง และ

อ าเภอสะเมิง ภูมิประเทศของพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมส่วนใหญ่ทางด้านตะวันตกเป็นพ้ืนที่สูง มีเนินเขาสูง ๆ ต่ า ๆ 

จนถึงลอนลูกคลื่นสลับกันไป ส่วนทางด้านตะวันออกของลุ่มน้ าเป็นพ้ืนราบริมล าน้ า เหมาะสมส าหรับการท า

การเกษตร เช่นปลูกข้าว และสวนผลไม้ รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัย (รูป 4) 
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รูป 4 ข้อมูลภาพจากดาวเทียมแลนด์แซท 8 แสดงขอบเขตลุ่มน้ าแม่ริม โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่

บางส่วนของอ าเภอแม่ริม แม่แตง และสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

6.2 สภาพภูมิอากาศและอุทกวิทยา  

ลุ่มน้ าแม่ริมมีลักษณะภูมิอากาศเช่นเดียวกันกับหลาย ๆ พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศนั่นคือ มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน มีความชุ่มชื้นในฤดูฝนสลับกับแห้งแล้งในฤดูหนาว 

ท าให้สามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดูกาลด้วยกัน ดังนี้  

 1) ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม เนื่องจากได้รับ

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 

 2) ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจึงค่อนข้างหนาว อุณหภูมิ

ต่ าสุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วง

เปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนจะมีฝนตกลงมาบ้าง  

 3) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าว และมักจะเกิดลมพายุฤดู

ร้อนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 
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อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติภูมิอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2559 ที่ได้จากสถานีตรวจวัด

อากาศอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรวมตลอดทั้งปี 1,166 มิลลิเมตร/ป ีโดยเดือน

กันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ าฝนสูงสุด 331.5 มิลลิเมตร และเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่แล้งที่สุดในรอบปี

เนื่องจากไม่มีฝนตกเลยตลอดทั้งเดือนหรืออาจกล่าวในอีกนัยหนึ่งว่าเป็นช่วงเหตุการณ์ของฝนทิ้งช่วง (dry 

spell) ของรอบปี พ.ศ. 2559  ในส่วนของอุณหภูมิพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 28.3 องศา

เซลเซียส โดยในเดือนมกราคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 9 องศาเซลเซียส และในเดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉลี่ย

สูงสุดถึง 43.5 องศาเซลเซียส (รูป 5 และ 6)  

 

 
รูป 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนและอุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุดของแต่ละเดือนในช่วงปี พ.ศ. 

2559 ณ สถานีตรวจวัดอากาศอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
รูป 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนและปริมาณน้ าท่าของแต่ละเดือนในช่วงปี พ.ศ. 2559 
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6.3 การจ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน 

บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมปี พ.ศ. 2559 ในเบื้องต้น (ระดับที่ 2) (รูป 7) ท าให้ทราบว่า พ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริม

โดยส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ถึงร้อยละ 70 โดยเป็นป่าเบญจพรรณมากท่ีสุด (ร้อยละ 40) ป่าดิบเขา (ร้อย

ละ 19) และป่าเต็งรัง (ร้อยละ 11) ส่วนที่เหลือร้อยละ 30 ถูกใช้สอยเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยทั้ง

ในเขตชุมชนเมืองและชนบท ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 27.5 และร้อยละ 2.5 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ตามล าดับ โดยเฉพาะใน

ส่วนของพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งมีอยู่เพียงร้อยละ 27.5 ของพื้นที่ลุ่มน้ านั้น พบว่า ถูกใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นพื้นที่

เพาะปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลมากที่สุด (ร้อยละ 17) รองลงมาถูกใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ 

(ร้อยละ 6) และพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว (ร้อยละ 4.5) ตามล าดับ  

 
รูป 7 การจ าแนกประเภทการใช้ประโยชนที่ดิน/ สิ่งปกคลุมดิน ระดับ2 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริม ปี พ.ศ. 2559 

(ที่มา: จากการแปลข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซท 8 โดยวิธีการจ าแนกเชิงวัตถุ)  
 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะห์ข้างต้นดังกล่าว เป็นเพียงการวิเคราะห์สิ่งปกคลุมดินเบื้องต้นในระดับ 

2 เท่านั้น ดังนั้น เพ่ือให้ทราบชนิดของพืชไร่ ไม้ยืนต้นและไม้ผลที่เกษตรกรท าการเพาะปลูกในพ้ืนที่ลุ่มน้ า

ปัจจุบันอย่างละเอียดขึ้น คณะผู้วิจัยจึงท าการแปลภาพข้อมูลดาวเทียมให้ละเอียดถึงระดับ 3 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้

จากการจ าแนกข้อมูลดาวเทียมโดยใช้วิธีจ าแนกเชิงวัตถุให้มีความละเอียดในระดับ 3 ท าให้สามารถจ าแนกการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน/ สิ่งปกคลุมดินในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมได้ทั้งหมด 13 ประเภท ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริม ปี พ.ศ. 2559 

ประเภทการใช้ท่ีดิน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

1. ป่าดิบเขา (hill evergreen forest) 97.33 18.90 

2. ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) 206.00 40.00 

3. ป่าเต็งรัง (deciduous dipterocarp forest) 55.52 10.78 

4. นาข้าว (paddy field) 23.12 4.49 

5. กล้วย (banana) 56.81 11.03 

6. ลิ้นจี่ (lychee) 3.75 0.73 

7. ส้มเขียวหวาน (tangerine) 25.39 4.93 

8. ยางพารา (para rubber) 0.84 0.16 

9. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (maize) 26.33 5.11 

10. พืชผักเมืองหนาว (temperate vegetables) 2.36 0.46 

11. พ้ืนทีเ่ปิดโล่งรอเพาะปลูก (bare fallow land) 4.71 0.91 

12. ชุมชนเมืองและชนบท (urban and rural areas) 12.29 2.39 

13. แหล่งน้ า (water bodies) 0.55 0.11 

รวม 515 100 

 

จากตาราง 1 พบว่า พ้ืนที่เกษตรกรรมในลุ่มน้ าแม่ริมในส่วนที่ถูกจ าแนกละเอียดเพ่ิมขึ้นมาในระดับ 3 

ได้แก่ พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ประเภทไม้ผลและไม้ยืนต้น (perennial and fruit trees) ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 16.85 ของ

พ้ืนลุ่มน้ าทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 87 ตารางกิโลเมตร สามารถจ าแนกย่อยออกเป็นพ้ืนที่ปลูกกล้วย (ร้อย

ละ 11.03) ส้มเขียวหวาน (ร้อยละ 4.93) ลิ้นจี่ (ร้อยละ 0.73) และยางพารา (ร้อยละ 0.16) ตามล าดับ ส าหรับ

พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ประเภทพืชไร่ (annual field crops) ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 6.48 ของพ้ืนลุ่มน้ าทั้งหมด หรือคิดเป็น

พ้ืนที่ประมาณ 33 ตารางกิโลเมตร สามารถจ าแนกพ้ืนที่ย่อยออกเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 

5.11) พ้ืนที่เปิดโล่งส าหรับรอเพาะปลูก (ร้อยละ 0.91) และพ้ืนที่ปลูกพืชผักเมืองหนาว เช่น ผักกาดขาว 

กะหล่ าปลี พริกยักษ์ และฟักทอง เป็นต้น (ร้อยละ 0.46) ตามล าดับ ดังนั้น หากพิจารณาเฉพาะการใช้

ประโยชน์ทางพ้ืนที่ด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียว พบว่า เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมใช้พ้ืนที่ท าการเกษตร

เพ่ือเพาะปลูกไม้ผลมากที่สุดนั่นคือ การปลูกกล้วย รองลงมาคือปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในขณะที่

พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ส าหรับการปลูกข้าวนั้นหรือนาข้าวนั้น อยู่ในล าดับที่ 4 รองจากการปลูกส้มเขียวหวานซึ่งอยู่

ล าดับ 3 สาเหตุเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเป็นภูเขา (mountainous areas) 
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ในขณะที่บริเวณท่ีราบลุ่ม (lowlands) ซึ่งเหมาะส าหรับปลูกข้าวนั้นมีอยู่เป็นส่วนน้อยตามแนวริมฝั่งของน้ าแม่

ริมและล าน้ าสาขาย่อยเท่านั้น (รูป 8)  

 

รูป 8 การจ าแนกประเภทการใช้ประโยชนที่ดิน/ สิ่งปกคลุมดิน ระดับ3 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริม ปี พ.ศ. 2559 

(ที่มา : จากการแปลข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซท 8 โดยวิธีการจ าแนกเชิงวัตถุ  (Object-based 

classification))  

 

นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ระบบเกษตรในเขตนิเวศเกษตรของลุ่มน้ าแม่ริมทั้ง 3 เขต เมื่อน ามาวิเคราะห์

ร่วมกับแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งได้จากการแปลภาพข้อมูลดาวเทียม LANDSAT 8 ปี พ.ศ. 2559 ท าให้

ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการใช้ประโยชน์ทางพ้ืนที่โดยรวมของแต่ละเขตและความสัมพันธ์เชิง

ระบบนิเวศเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง 2  

 

 

 

 



 
21 

ตาราง 2 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกตามเขตระบบนิเวศเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริม ปี พ.ศ. 2559 

ล้าดับ ประเภทการใช้ท่ีดิน 

เขตนิเวศเกษตรของลุ่มน้้าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
รวม  

(ตร.กม.) 
ที่ลุ่ม (Lowlands) ที่ดอน (Uplands) ที่สูง (Highlands) 

< 400 m msl. 400 - 1,000 m msl. >1,000 m msl. 

1 ป่าดิบเขา 0 45.54 51.79 97.33 

2 ป่าเบญจพรรณ 2.12 182.95 20.93 206.00 

3 ป่าเต็งรัง 32.69 22.46 0.38 55.52 

4 นาข้าว 18.59 4.17 0.37 23.12 

5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 17.91 8.37 0.06 26.33 

6 กล้วย 23.86 32.28 0.67 56.81 

7 ส้มเขียวหวาน 0.05 21.53 3.80 25.39 

8 ยางพารา 0.05 0.79 0 0.84 

9 ลิ้นจี่ 1.13 2.51 0.10 3.75 

10 พืชผักเมืองหนาว 0 0.87 1.49 2.36 

11 พ้ืนที่เปิดโล่งรอเพาะปลูก 1.54 3.17 0 4.71 

12 ชุมชนเมืองและชนบท 11.82 0.40 0.07 12.29 

13 แหล่งน้ า 0.37 0.17 0 0.55 

 รวม (ตร.กม.) 110.12 325.22 79.66 515 

 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังตาราง 2 สามารถสรุปได้ว่า ลุ่มน้ าแม่ริมขนาด 515 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบด้วยระบบนิเวศเกษตร 3 เขต ได้แก่ 1) เขตนิเวศเกษตรที่ลุ่มมีพ้ืนที่ขนาด 110.12 ตารางกิโลเมตร 

หรือคิดเป็นร้อยละ 21.38 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 2) เขตนิเวศเกษตรที่ดอนมีพ้ืนที่ขนาด 325.22 ตารางกิโลเมตร 

หรือคิดเป็นร้อยละ 63.15 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า และเขตนิเวศเกษตรที่สูงมีพ้ืนที่ขนาด 79.66 ตารางกิโลเมตร หรือ

คิดเป็นร้อยละ 15.47 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

ในเขตนิเวศเกษตรที่ลุ่มพบว่า ป่าเต็งรังเป็นประเภทของป่าไม้ที่พบว่ามีจ านวนมากที่สุดของระบบนิเวศ

เกษตรที่ลุ่มที่ความสูงไม่เกิน 400 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง โดยมีพ้ืนที่ป่าประมาณ 32.96 ตาราง

กิโลเมตร ในส่วนของพ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่ลุ่มนั้นเกษตรกรที่ลุ่มนิยมใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่ง

ปลูกกล้วยมากที่สุดประมาณ 23.86 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือใช้ส าหรับเป็นแหล่งปลูกข้าว (นาข้าว) 
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ประมาณ 18.59 ตารางกิโลเมตร และแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 17.91 ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบแหล่งปลูกข้าวกับเขตนิเวศเกษตรที่ดอนกับที่สูงแล้ว พบว่าแหล่งปลูกข้าวใน

เขตนิเวศเกษตรที่ลุ่มมีจ านวนมากกว่าหลายเท่า โดยพ้ืนที่ส าหรับใช้ปลูกข้าวในเขตที่ดอนมีเพียง 4.17 ตาราง

กิโลเมตร ในขณะที่เขตพ้ืนที่สูงมีพ้ืนที่ส าหรับปลูกข้าวน้อยมากหรือแทบจะไม่เห็นเลยโดยมีเพียง 0.37 ตาราง

กิโลเมตรเท่านั้น เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของที่ลุ่มเป็นที่ราบใกล้ริมฝั่งแม่น้ ามากกว่าที่ดอนและที่สูง  

ในเขตนิเวศเกษตรที่ดอนพบว่าป่าเบญจพรรณเป็นประเภทป่าที่มีลักษณะเด่นโดยเป็นป่าไม้ที่มีพ้ืนที่มาก

ที่สุดคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 182.95 ตารางกิโลเมตร ในส่วนของพ้ืนที่เกษตรกรรมของพ้ืนที่ดอนนั้นพบว่า 

เกษตรกรที่ดอนนิยมใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งปลูกกล้วยมากที่สุดเช่นเดียวกับเกษตรกรที่ลุ่ม แต่

เกษตรกรที่ดอนนิยมปลูกกันมากกว่า โดยใช้พ้ืนที่เพาะปลูกกล้วยทั้งหมดประมาณ 32.28 ตารางกิโลเมตร 

รองลงมาคือใช้ส าหรับเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานประมาณ 21.53 ตารางกิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ส าหรับ

แหล่งปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ ที่มีอยู่จ านวนน้อย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับระบบนิเวศเกษตรในเขตอ่ืน ๆ จะมีลักษณะ

ที่เด่นชัดกว่าหรือปลูกเป็นจ านวนมากกว่า ได้แก่ ลิ้นจี่ และยางพารา ที่พบว่ามีการปลูกอยู่ในพื้นท่ีดอนมากกว่า

พ้ืนทีอ่ื่น ๆ ในเขตลุ่มน้ าแม่ริม  

ในเขตนิเวศเกษตรที่สูงพบว่าป่าดิบเขาเป็นประเภทป่าไม้ที่มีลักษณะเด่นและมีความส าคัญมากที่สุดใน

เขตพ้ืนที่สูง โดยมีพ้ืนที่มากท่ีสุดคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 51.79 ตารางกิโลเมตร ในส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมบน

พ้ืนที่สูงนั้นพบว่า ส้มเขียวหวาน และพืชผักเมืองหนาว เป็นพืชที่เกษตรกรที่สูงนิยมปลูกมากที่สุดตามล าดับ 

โดยส้มเขียวหวานถูกใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนที่ขนาด 3.8 ตารางกิโลเมตร และพืชผักเมืองหนาวถูกใช้ประโยชน์

เป็นพื้นที่ขนาด 1.49 ตารางกิโลเมตร 

 

6.4 การเพาะปลูกพืชในระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้้าแม่ริม 

ผลจากลงพ้ืนที่ส ารวจ สอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และด้านเกษตรกรรมของกลุ่ม

ตัวอย่างเกษตรกรในเขตนิเวศเกษตรลุ่มน้ าแม่ริม สรุปได้ว่าในภาพรวมของรูปแบบการท าการเกษตรในปัจจุบัน

มีการผสมผสานกันอยู่ใน 2 ระบบ คือระบบการเกษตรแบบยังชีพแบบดั้งเดิม และระบบเกษตรแผนใหม่เพ่ือ

การพาณิชย์โดยการส่งเสริมจากทางราชการ อย่างไรก็ตาม ด้วยความแตกต่างตามเงื่อนไขทางสภาพภูมิ

ประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ ส่งผลให้เกษตรกรมีระบบการผลิตพืชที่แตกต่างกันออกไปตามเขต

นิเวศเกษตรของลุ่มน้ า ดังนั้นการศึกษาปฏิทินการผลิตพืชในแต่ละเขตนิเวศเกษตรของลุ่มน้ าแม่ริม จึงเป็น

สิ่งจ าเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนการผลิตพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และช่วงเวลา (space and 

time) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.4.1 ปฏิทินการผลิตพืชในเขตนิเวศเกษตรที่ลุ่ม 

ปฏิทินการเพาะปลูกพืชเป็นสิ่งส าคัญในระบบการจัดการผลิตพืชของเกษตรกร และเป็นส่วนหนึ่งของ

การตัดสินใจในการวางแผนปลูกพืชตลอดทั้งปี ส าหรับในเขตพ้ืนที่เขตระบบนิเวศเกษตรที่ลุ่ม ที่อ้างอิงจาก

ข้อมูลการปลูกพืชประจ าปีของส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ริม และแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (2559) พบว่า 

ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนของทุกปีจะเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตข้าวนาปีเป็นหลัก ส่วนใหญ่พ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นที่ราบลุ่ม

ใกล้แม่น้ า ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียว เกษตรกรจะเริ่มกระบวนการเตรียมดิน และจัดหาปัจจัยการผลิตที่

ส าคัญส าหรับใช้ในการเพาะปลูกของตนเอง โดยจากภาพรวมของข้อมูลการผลิตข้าวของจังหวัดเชียงใหม่พบว่า 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2559 เกษตรกรมีการปลูกข้าวเจ้านาปี ข้าวเหนียวนาปี และข้าวเหนียวนาปรัง 

ซึ่งให้ผลผลิตทั้งหมด 32,939 ตัน โดยเฉลี่ยเท่ากับ 769, 657 และ 626 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ส านักงาน

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่, 2559) อีกทั้งผลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่าปฏิทินการ

เพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ลุ่มส่วนใหญ่มีการท านาข้าวเป็นหลัก และพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ จะปลูกหลังจากการท านา

ข้าว ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และถั่วเหลือง จากการสอบถามข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่ 

พบว่า ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อแนะน าให้

เกษตรกรท านาได้ปี 2 ครั้ง คือ นาปี และนาปรังเท่านั้น โดยต้องจัดตารางการเพาะปลูกเพ่ือบริหารจัดการน้ า

ร่วมกัน โดยส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมนั้นจะไม่นิยมพักดินเพ่ือตัดวงจรการระบาดของ

แมลงศัตรูพืช เนื่องจากมีน้ าอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ภายหลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จสิ้นในช่วง

เดือนตุลาคมของทุกปี เกษตรกรจึงเริ่มปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง มีเกษตรกรบางรายเท่านั้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

อ่ืน ๆ หลังจากการท านาปี โดยส่วนใหญ่จะปลูกพืชที่แตกต่างในแต่ละพ้ืนที่เพาะปลูก นอกจากนี้ยังมีสวนไม้ผล

ที่ปลูกกระจัดกระจายในระบบนิเวศเกษตรที่ลุ่ม ได้แก่ กล้วยมะม่วง ล าไย และเงาะ เป็นต้น ดังตาราง 5.7 
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ตาราง 3 ปฏิทินการปลูกพืชในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมในเขตนิเวศเกษตรที่ลุ่ม 

 
 

6.4.2 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชในเขตนิเวศเกษตรที่ดอน  

ส าหรับในการเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ดอนส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่ที่อาศัยน้ าฝนเป็นหลักเพ่ือใช้ในการ

เพาะปลูกพืช ท าให้มีเกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้เพียงฤดูเดียว มีเพียงเกษตรกรบางรายยังคงปลูกข้าวแต่

ให้ผลผลิตที่ค่อนข้างต่ าโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ (ข้อมูลจากการส ารวจ, 2560) ดังนั้นปฏิทินการ

เพาะปลูกพืชของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นพืชที่ใช้น้ าน้อย ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และถั่วเหลือง 

เป็นต้น ศักยภาพในการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรบนพ้ืนที่ดอนนั้นมีข้อจ ากัด ทั้งทางสภาพภูมิประเทศที่

ใกล้เคียงกับการท าเกษตรบนพื้นที่สูง ระบบชลประทานที่ไม่ทั่วถึง ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ค่อนข้างต่ า และ

ชั้นดินตื้น เป็นต้น ส าหรับไม้ผลยังคงปลูกแบบกระจัดกระจายเป็นพ้ืนที่มากกว่า 10 ไร่ ซึ่งไม้ผลเศรษฐกิจที่

ส าคัญ ได้แก่ กล้วยพันธุ์ต่าง ๆ เสาวรส ลิ้นจี่ และส้มเขียวหวาน มีไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ คือ เมี่ยง กาแฟ และ

ยางพารา ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 ปฏิทินการปลูกพืชในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมในเขตนิเวศเกษตรที่ดอน  

 
 

6.4.3 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชในเขตนิเวศเกษตรที่สูง  

ส าหรับปฏิทินการเพาะปลูกพืชในเขตระบบนิเวศบนพ้ืนที่สูง มักพบการปลูกพืชที่เน้นสภาพ

ภูมิอากาศที่หนาวเย็น หรือมีอุณหภูมิปานกลางถึงค่อนข้างต่ าเป็นหลัก ผลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บ

ข้อมูลภาคสนามในปี พ.ศ. 2560 พบว่า พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่เพาะปลูกพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

ได้แก่ กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก ผักกาดขาวปลี ถั่วฝักยาว พริกยักษ์ และฟักทองญี่ปุ่น บางพ้ืนที่มีการเพาะปลูก

แบบไร่หมุนเวียน (rotation farming) ในแต่ละครัวเรือนมีพ้ืนที่หลายแปลงและหมุนเวียนปลูกพืช และยังคงมี

ปัญหาเรื่องระบบการบริหารจัดการน้ าบนพื้นที่สูง โดยในเขตลุ่มน้ าแม่ริมมีพืชใหม่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ

และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร คือ กาแฟและชา  ซึ่งที่ต้องการสภาพพ้ืนที่ในระดับความสูงมากกว่า 1,000 

เมตร จากระดับน้ าทะเล นอกจากนี้ยังมีไม้ผลเมืองหนาวที่ส าคัญ ได้แก่ องุ่น สตรอเบอรี่ อะโวคาโด 

ส้มเขียวหวาน และพลับ เป็นต้น ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 ปฏิทินการปลูกพืชในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมในเขตระบบนิเวศเกษตรที่สูง 

 
 

7. การรับรู้ของเกษตรกรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในด้านการรับรู้ของเกษตรกรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อย

ละ 96.2) สามารถสังเกตและรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรทั้ง 3 

เขตระบบนิเวศเกษตรต่างได้รับรู้ในด้านการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนที่ลดลง (ร้อยละ 64.1) และจ านวนวัน

ของฝนที่ตกมีระยะที่สั้นลง (ร้อยละ 77.2) รวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน (71.2) ส่วนการ

รับรู้ของเกษตรกรที่มีต่อผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นพบว่า การสูญเสียผลผลิต

ทางการเกษตรอันเนื่องมาจากภัยแล้ง เกิดการบุกรุกและแพร่ระบาดของศัตรูพืช และเกิดความชุกของโรคใน

พืชและสัตว์ คือผลกระทบในเชิงลบสามล าดับแรกที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมเคยเผชิญตลอดช่วง

ระยะเวลา 20 ปีทีผ่่านมา 

แม้ว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาโดยส่วนใหญ่จะมีความสามารถต่อการรับรู้ได้ถึงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงระยะยาว 20 ปีได้ถึงร้อยละ 96.2 ก็ตาม แต่ภายใต้การรับรู้นั้น เกษตรกร

แต่ละคนก็ยังมีทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลสถิติภูมิอากาศใน
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รอบ 20 ปี จึงได้ถูกน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและประเมินศักยภาพการรับรู้ของ

เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริม 

ข้อมูลสถิตภิูมิอากาศที่มีการเก็บบันทึกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2559 จากสถานีตรวจวัดอากาศ

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกน ามาพล็อตกราฟเพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกับปริมาณน้ าฝนเป็นหลักในรอบ 20 ปี จากการพิจารณาเส้นแนวโน้ม 

(trend line) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นดังนี้ (รูป 9 - 10) 

 

 
รูป 9 แนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในช่วงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2540 - 2559) ในเขตลุ่มน้ าแม่ริม  

(ที่มา: สถานีตรวจวัดอากาศอ าเภอแม่ริม —ต าแหน่งท่ีตั้งสถาน:ี ละติจูดที่ 18°54'51" N, ลองจิจูดที่ 98°56'41" E) 

 

 
รูป 10 แนวโน้มของปริมาณฝนรายปีในช่วงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2540 - 2559) ในเขตลุ่มน้ าแม่ริม  

(ที่มา: สถานีตรวจวัดอากาศอ าเภอแม่ริม —ต าแหน่งท่ีตั้งสถาน:ี ละติจูดที่ 18°54'51" N, ลองจิจูดที่ 98°56'41" E) 
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จากรูป 9 แสดงให้เห็นว่าในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี (mean annual 

temperature) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (α = 0.05) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

(R2) = 0.233; ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = 0.483 และค่า p-value = 0.031 เมื่อน าเอาอุณหภูมิเฉลี่ยราย

ปีตลอดทั้ง 20 ปีมาหาค่าเฉลี่ยพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนที่ในเขตลุ่มน้ าแม่ริมอยู่ที่ประมาณ 27 องศา

เซลเซียส และเมื่อพิจารณาจากเส้นแนวโน้มพบว่า ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2551 พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้ า

แม่ริมมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีต่ ากว่าค่าอุณหภูมิเฉลี่ย 20 ปี มาโดยตลอด (ยกเว้นปี พ.ศ. 2541 ปีเดียวเท่านั้นที่มี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีสูงเกิน 27 องศาเซลเซียส) จนเมื่อเข้าสู่ในช่วงระยะ 8 ปีหลัง (พ.ศ. 2552 – 2559) พบว่า

เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีสูงกว่าค่าอุณหภูมิเฉลี่ย 20 ปี หรือมีค่าเกิน 27 องศาเซลเซียสเกือบทุกปี 

(ยกเว้นปี พ.ศ. 2554 ปีเดียวที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 26.2 องศาเซลเซียส) โดยในปี พ.ศ. 2558 พบว่าเป็นปีที่มี

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีสูงที่สุดคือ 27.9 องศาเซลเซียส (ตรงกับช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญที่รุนแรง

ของประเทศ) รองลงมาอยู่ในปี พ.ศ. 2553 และ 2559 ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.8 องศาเซลเซียสเท่ากัน  

ขณะที่ปริมาณฝนรายปี (annual rainfall) ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเส้นแนวโน้มจะแสดง

ลักษณะให้เห็นถึงการลาดต่ าลงในความชันของเส้นก็ตาม แต่เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติแล้วพบว่าเป็นการลดลง

ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (no significant) เนื่องจากมีค่า R2 = 0.0289; r = -0.17 และ p-value = 0.474 (ซึ่ง

ค่า p > ค่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05) แสดงให้เห็นว่ามีความผันผวนของปริมาณฝนภายในช่วงเวลา 20 ปีที่

ท าการศึกษา โดยปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีต่ าที่สุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีเพียง 

746 มิลลิเมตร/ ปี เท่านั้น รองลงมาเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 และ 2541 โดยมีค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ าฝนตลอด

ปีเท่ากับ 751 มิลลิเมตร/ ปี และ 826 มิลลิเมตร/ ปี ตามล าดับ สาเหตุส าคัญที่ท าให้ทั้งสามปีดังกล่าวมี

ปริมาณฝนรายปีน้อยที่สุดในรอบ 20 ปีนั้น เนื่องมาจากผลกระทบของวิกฤตการณ์เอลนินโญ่ (El Nino) ทั่ว

โลก ส่งผลให้ประเทศไทย (รวมทั้งลุ่มน้ าแม่ริม) เผชิญกับสภาวะความแห้งแล้ง โดยมีฝนตกน้อยกว่าปกติ และมี

อุณภูมิสูงกว่าปกติหรือภาวะร้อนจัดไปทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2558 ที่กรม

อุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียถึงกับยกให้เป็นปีแห่งการเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญ่ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ 

(โพสต์ทูเดย์, 2558) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากลักษณะของกราฟในรูป 10 เห็นได้ชัดว่าในปีใดก็ตามที่มี

ปริมาณฝนรายปีน้อยลงกว่าปกติ (เช่นในปี พ.ศ. 2541, 2552 และ 2558) แต่พอพ้นหลังจากช่วงปีนั้นไปก็

มักจะเป็นปีที่มีปริมาณฝนตกรายปีสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ย 20 ปี (1,045 มิลลิเมตร) อยู่เสมอ (เช่นในปี พ.ศ. 

2542-2543, พ.ศ. 2553-2554 และ พ.ศ. 2559) นั่นเป็นเพราะอิทธิพลของปรากฏการณ์ลานินญา (La Nina) 

ที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยอย่างหนัก มีปริมาณฝนตกชุกเกินปกติ และมีอุณหภูมิต่ ากว่าปกติ

ในฤดูร้อนทั่วทั้งประเทศ ตัวอย่างเช่นในปี พ.ศ. 2554 ได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นปีที่เกิดเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ หรือ 

‘มหาอุทกภัย’ ที่รุนแรงที่สุดของประเทศซึ่งสร้างมูลค่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเศรษฐกิจเป็น
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มูลค่ารวมกว่า 1.44 ล้านล้านบาท (มติชนสุดสัปดาห์, 2559) ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณน้ าฝนรายปี 

1,496 มิลลิเมตร โดยสูงเกินค่าเฉลี่ยปริมาณฝนรอบ 20 ปี ไป +451 มิลลิเมตร/ ปี และยังเป็นปีที่มีอุณหภูมิ

เฉลี่ยต่ าที่สุดในรอบ 20 ปี นั่นคือ 26.2 องศาเซลเซียสอีกด้วย  

เมื่อน าเอาข้อมูลสถิติของอุณหภูมิและปริมาณน้ าฝนรอบ 20 ปี มาท าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

อย่างง่าย (simple linear regression) เพ่ือดูความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง 2 ตัวแปร พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยราย

ปีและปริมาณฝนรายปีในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมมีความสัมพันธ์เป็นแบบผกผัน ( inverse relation) โดยมีสมการ

ถดถอยเชิง เส้นเท่ากับ Y = -210.55X + 6784.2 และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (coefficient of 

determinant) หรือ R2 เท่ากับ 0.258 ดังรูป 11 

 
 

รูป 11 ความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างอุณหภมูิเฉลี่ยรายปีกับปรมิาณน้ าฝนรายปีในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 

นอกจากนี้ ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีและปริมาณฝนรายปีในรอบ 20 ปี ได้ถูกน าไปวิเคราะห์เพ่ือหา

ค่าขนาดของความสัมพันธ์ (magnitude of relationship) โดยการใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเปียร์สัน 

(Pearson’s correlation) ทดสอบ และเพ่ือพิสูจน์ว่าทั้งสองตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบหรือผกผันกัน

อย่างมีนัยทางสถิติหรือไม่ ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS ค านวณปรากฏผลดังในตาราง 6 

y = -210.55x + 6784.2
R² = 0.258, N = 20
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ตาราง 6 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเปียร์สัน (Pearson’s correlation test) 

  Rainfall Temp. 

Rainfall Pearson Correlation 1 -.508* 

Sig. (2-tailed)  .022 

N 20 20 

Temp. Pearson Correlation -.508* 1 

Sig. (2-tailed) .022  

N 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเปียร์สันที่ค านวณได้ดังตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า

อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีและปริมาณฝนรายปีในช่วง 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2559 นั้น มีความสัมพันธ์แบบ

เชิงลบ/ผกผัน (negative/ inverse relation) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(r) เท่ากับ -0.508 และ p-value = 0.022 นั่นหมายความว่า หากอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริม

สูงขึ้นย่อมจะส่งผลให้ปริมาณน้ าฝนรายปีลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในทางกลับกันหากอุณหภูมิเฉลี่ยราย

ปีในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมลดลงก็ย่อมส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ าฝนรายปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

เช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรนั้นสามารถเปรียบเทียบ

และแปลผลโดยใช้ เกณฑ์การบ่งชี้ขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Hopkin (1997) (อ้างใน 

Semmahasak, 2014: 123) ดังที่แสดงในตาราง 7 ซึ่งผลจากการเทียบกับเกณฑ์จากในตารางดังกล่าวจึงแปล

ความได้ว่า ผลของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = -0.508, p-value = 0.022) บ่งชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิเฉลี่ยราย

ปีและปริมาณฝนรายปีในช่วง 20 ปีในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมนั้นมีความสัมพันธ์ทางสถิติสูง (high statistical 

relationship) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ตาราง 7 เกณฑ์การบ่งชี้ขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  

สถิติ (statistic) ค่า (r)  ขนาดของความสมัพันธ์ (magnitude of relationship) 

สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 

(correlation coefficient) 

 

 

0.90 – 1.00 เกือบสมบรูณ์แบบ (almost perfect) / แน่นอน (distinct)  

0.70 – 0.90 สูงมาก (very high) 

0.50 – 0.70 สูง (high) 

0.30 – 0.50 ปานกลาง (moderate) 

0.10 – 0.30 ต่ า (low) 

0.00 – 0.10 เล็กน้อย (tiny) / ต่ ามาก (very low) 

(ที่มา: ดัดแปลงจาก Semmahasak, 2014: 123) 

 

ผลการประเมินศักยภาพการรับรู้ของเกษตรกรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปรียบเทียบ

กับข้อมูลสถิติภูมิอากาศย้อนหลัง 20 ปี (พ.ศ. 2540 - 2559) ถูกน ามาใช้ในการสร้างแบบจ าลองแสดงการ

กระจายความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ของลุ่มน้ าแม่ริม โดยพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางมากท่ีสุดคือพ้ืนที่ที่เกษตรกรถูก

ประเมินศักยภาพการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับต่ า เนื่องจากการรับรู้ของเกษตรกรไม่

สอดคล้องกับข้อมูลทางสถิติหรือขาดหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงทางสถิติมาสนับสนุน โดยหมู่บ้านที่ตกอยู่ใน

พ้ืนที่สีแดง ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นเขตเปราะบางมากนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 9 หมู่บ้าน กระจายอยู่ในทุกเขต

นิเวศเกษตรของลุ่มน้ า ได้แก่ 1) เขตนิเวศเกษตรที่ลุ่มจ านวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านนาหึก บ้านดอน

เจียง บ้านท่าข้าม และบ้านหนองบัวหลวง 2) เขตนิเวศเกษตรที่ดอนจ านวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย          

บ้านแม่ขิ-ปางไฮ บ้านปางป่าคา บ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ และบ้านป่ายางหนาด และ 3) เขตนิเวศเกษตรที่สูง

จ านวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองหอย เป็นต้น เนื่องจากพ้ืนที่เปราะบางดังกล่าวเป็นผลมาจากความอ่อนแอ

ทางการรับรู้หรือขาดตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหากเกษตรกรขาดการรับรู้อย่าง

ถูกต้องหรือไม่ใส่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นใน

พ้ืนที่ของตนได้ สอดคล้องกับ Lee et al. (2015) ที่กล่าวว่าการรับรู้ความเสี่ยงและความตระหนักของคนต่อ

สภาพอากาศในระดับท้องถิ่น (local level) มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนื่องจากปัญหา

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากมนุษย์ (human-caused) มากกว่าสาเหตุจาก

ธรรมชาติ ดังนั้น ในการพยากรณ์หรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต้องพิจารณาลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยเป็นส าคัญ  ในส่วนของแบบจ าลองดังกล่าวนี้จะถูกน าไปใช้

วิเคราะห์เป็นปัจจัยทางด้านมนุษย์ (anthropogenic factor) ร่วมกับปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ในการสร้างแบบจ าลอง

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังรูป 12 
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รูป 12 แบบจ าลองความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ซึ่งประเมินจากศักยภาพการรับรู้ของเกษตรกรที่มีต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

8. การสร้างแบบจ้าลองความเปราะบางเชิงพื้นที่ 

ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือสร้างแบบจ าลองความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในลุ่มน้ าแม่ริมนี้ เป็นการวิเคราะห์ความเปราะบางเชิงพ้ืนที่โดยมุ่งเน้น

ทางด้านภัยแล้งและอุทกภัยเป็นหลัก ส าหรับกระบวนการวิเคราะห์ความเปราะบางเชิงพ้ืนที่นั้นแบ่งออกได้เป็น 

3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ขั้นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเชิงกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยแล้ง

และอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริม 2) ขั้นการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงโดยการประยุกต์ใช้ GIS และ 3) ขั้นการประเมิน

ความเปราะบางเชิงพ้ืนที่รวมทั้งหมดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ในขั้นแรกคือการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางทางพ้ืนที่จากภัยแล้ง

และอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ริมนั้น ได้อาศัยเทคนิคของกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (analytical 

hierarchy process: AHP) มาช่วยในการพิจารณาล าดับความส าคัญและค่าถ่วงน้ าหนักให้แก่ปัจจัย เพ่ือประ
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เมินพ้ืนที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับการประยุกต์ใช้แบบจ าลองระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์  

ขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนของการประยุกต์ใช้ GIS ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยในลุ่ม

น้ าแม่ริม โดยปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพที่ถูกน ามาพิจารณาพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งประกอบด้วย 9 ปัจจัย ได้แก่ 

ปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ย จ านวนวันที่ฝนตก อุณหภูมิรายปีเฉลี่ย ความลาดชัน ประเภทของดิน ความลึกของ

ดิน ระยะห่างจากแม่น้ า แหล่งน้ าบาดาล และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพที่ถูก

น ามาใช้วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยนั้นมีอยู่ 10 ปัจจัย ประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ย จ านวนวันที่   

ฝนตก ความหนาแน่นของการระบายน้ า ความลาดชัน ประเภทของดิน ความลึกของดิน ระยะห่างจากแม่น้ า 

โครงข่ายถนน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และระดับความสูงของพ้ืนที่  

ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิเคราะห์คือการประเมินความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้ าแม่ริม ซึ่งภายในขั้นตอนดังกล่าวได้น าเสนอผัง

กรอบแนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์ขึ้นมาใหม่บนพ้ืนฐานของการบูรณาการระหว่างแนวคิดการประเมิน

ความเปราะบางจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของ Alexander, D. (1991) (อ้างใน Hewitt, 1997, p.8) และ

แนวคิดการประเมินความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPPC (2001) (อ้างใน Yusuf and Francisco, 2009, p. 2) เพ่ือปรับ

ให้เหมาะกับบริบทของข้อมูลที่น ามาใช้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับท้องถิ่นหรือในระดับลุ่มน้ า 

โดยกรอบแนวคิดใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นเพ่ือใช้ส าหรับการประเมินความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ของการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในลุ่มน้ าแม่ริม  

การประเมินภาพรวมความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ในที่นี้แบ่งออกเป็น 3 กรณี ประกอบด้วย 1) กรณีการ

ประเมินภาพรวมความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ด้านภัยแล้ง 2) กรณีการประเมินภาพรวมความเปราะบางเชิงพ้ืนที่

ด้านอุทกภัย และ 3) กรณีการประเมินความเปราะบางเชิงพ้ืนที่รวมทั้งหมดต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ส าหรับการประเมินภาพรวมความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ในกรณีที่หนึ่งและสองนั้นเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการน าเอา

ความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ด้านภัยแล้งและอุทกภัยมาวิเคราะห์ร่วมกับความเปราะบางอันเกิดจากมนุษย์ ส่วน

การประเมินภาพรวมความเปราะบางในกรณีที่สามเป็นการน าเอาผลของการวิเคราะห์ที่ได้ทั้งจากในกรณีที่

หนึ่งและสองมาบูรณาการกันเพ่ือให้ได้เป็นผลลัพธ์ของการประเมินความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ในขั้นตอนสุดท้าย

ที่เป็นภาพรวมของการประเมินความเปราะบางทั้งหมดต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของลุ่มน้ าแม่ริม  

ผลจากการประเมินภาพรวมความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ด้านภัยแล้งสรุปได้ว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 

39.35 หรือพ้ืนที่ประมาณ 202.70 ตารางกิโลเมตร มีความเปราะบางต่ ามากจนถึงไม่เปราะบางต่อภัยแล้ง 

รองลงมาเป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางต่ าต่อภัยแล้งคิดเป็นร้อยละ 35.18 ของพ้ืนที่ และเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
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เปราะบางต่อภัยแล้งระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 14.24 ของพ้ืนที่ ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ที่มีระดับ

ความเปราะบางสูงมากต่อภัยแล้งนั้นมีเพียงร้อยละ 2.6 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า หรือเป็นพ้ืนที่ประมาณ 13.37 ตาราง

กิโลเมตร พบในเขตนิเวศเกษตรที่ลุ่มมากที่สุดคิดเป็นพ้ืนที่ 9.04 ตารางกิโลเมตร รองลงมาพบในเขตนิเวศ

เกษตรที่ดอนเป็นพ้ืนที่ 4.33 ตารางกิโลเมตร ขณะที่พ้ืนที่ที่มีระดับความเปราะบางสูงต่อภัยแล้งมีอยู่ร้อยละ 

8.63 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า หรือเป็นพ้ืนที่ประมาณ 44.43 ตารางกิโลเมตร โดยพบมากอยู่ในเขตนิเวศเกษตรที่ลุ่ม

และท่ีดอนคิดเป็นพื้นที่ 23.73 และ 20.70 ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ ในขณะที่เขตนิเวศเกษตรที่สูงของลุ่มน้ า

แม่ริมนั้นไม่ปรากฏพ้ืนที่เปราะบางต่อภัยแล้งทั้งในระดับเปราะบางสูงและสูงมากแต่อย่างใด ดังรูป 13 และ

ตาราง 8 

 

 
รูป 13 แผนที่แสดงระดับความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ในภาพรวมด้านภัยแล้งของลุ่มน้ าแม่ริม  
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ตาราง 8 ระดับความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ในภาพรวมด้านภัยแล้งจ าแนกตามเขตนิเวศเกษตรของลุ่มน้ าแม่ริม 

 
 

ผลจากการประเมินภาพรวมความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ด้านอุทกภัยสรุปได้ว่า ความเปราะบางเชิงพ้ืนที่

ด้านอุทกภัยของลุ่มน้ าแม่ริมในภาพโดยรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 48.33 ของ

พ้ืนที่ลุ่มน้ า หรือเป็นพ้ืนที่ประมาณ 249 ตารางกิโลเมตร รองลงมาเป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางต่ าต่ออุทกภัย

คิดเป็นร้อยละ 26.81 ของพ้ืนที่ หรือเป็นพ้ืนที่ประมาณ 138 ตารางกิโลเมตร สิ่งที่น่าเป็นกังวลอย่างยิ่ง และ

ควรเร่งหามาตรการในการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยก็คือ การเป็นพ้ืนที่มีความเปราะบางในระดับสูง (ร้อยละ 

13.43 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า) ถึงสูงมาก (ร้อยละ 11.23 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า) ต่ออุทกภัยโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ลุ่ม 

(lowlands) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของประชาชนและมีจ านวนบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างค่อนข้างหนาแน่น 

โดยผลจากการวิเคราะห์พบว่าเขตนิเวศเกษตรที่ลุ่มตกอยู่ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางในระดับที่สูงมากเป็นส่วน

ใหญ่เมื่อเทียบกับเขตนิเวศเกษตรอื่น ๆ โดยคิดเป็นเนื้อท่ีรวมประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ เขต

นิเวศเกษตรที่ดอนและที่สูง ซึ่งมีพ้ืนที่รวมประมาณ 16 และ 3 ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ ในขณะที่เขตนิเวศ

เกษตรที่ดอนเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางต่ออุทกภัยระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ โดยพบเป็นพ้ืนที่รวมประมาณ 

38 ตารางกิโลเมตร รองลงมาตกอยู่ในพ้ืนที่ของเขตนิเวศเกษตรที่ลุ่มและที่สูง พบเป็นพ้ืนที่รวมประมาณ 29 

และ 2 ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่เปราะบางระดับสูงมากต่ออุทกภัยนั้นไม่ปรากฏอยู่ใน

เขตนิเวศเกษตรที่สูงเลย เช่นเดียวกับพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางระดับสูงต่ออุทกภัยที่แทบจะปรากฏให้เห็นใน

เขตนิเวศเกษตรที่สูงอยู่น้อยมากเพียง 0.13 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ดังรูป 14 และตาราง 9 
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รูป 14 แผนที่แสดงระดับความเปราะบางเชิงพื้นที่ในภาพรวมด้านอุทกภัยของลุ่มน้ าแม่ริม  

 

ตาราง 9 ระดับความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ในภาพรวมด้านอุทกภัยจ าแนกตามเขตนิเวศเกษตรของลุ่มน้ าแม่ริม 
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ผลจากการประเมินความเปราะบางเชิงพ้ืนที่รวมทั้งหมดในลุ่มน้ าแม่ริมสรุปได้ว่า ในภาพรวมของลุ่ม

น้ าแม่ริมนั้น พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของลุ่มน้ าค่อนข้างปลอดภัยหรือไม่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

โดยมีขนาดพื้นที่ 248.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 48 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด รองลงมาคือมีพ้ืนที่

ค่อนข้างเปราะบางจนถึงเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คิดเป็นขนาดพ้ืนที่ 172.99 ตารางกิโลเมตร 

และ 43.89 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 34 และ 9 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมดโดยประมาณ ตามล าดับ 

เมื่อท าการวิเคราะห์ระดับความเปราะบางเชิงพ้ืนที่รวมทั้งหมดโดยจ าแนกตามระบบนิเวศเกษตรพบว่า เขต

นิเวศเกษตรที่ลุ่มมีความเด่นชัดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน

ระดับรุนแรงสุดมีอาณาบริเวณกว้างขวางรวมเป็นพ้ืนที่ 15.85 ตารางกิโลเมตร แหล่งชุมชนหลายชุมชนใน

บริเวณพ้ืนที่ลุ่มทางตะวันออกของลุ่มน้ านี้ เช่น บ้านนาหึก บ้านสันป่ายาง และบ้านดอนเจียง ตกอยู่ในพ้ืนที่

เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับรุนแรงสุดดังกล่าว ในขณะที่พ้ืนที่เปราะบางต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับรุนแรงสุดในเขตนิเวศเกษตรที่ดอนนั้นพบเป็นหย่อมพ้ืนที่เ ล็ก ๆ ทางด้านทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ติดกับเขตนิเวศเกษตรที่ลุ่มรวมเป็นพ้ืนที่เพียง 1.27 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ในขณะที่เขต

นิเวศเกษตรที่สูงไม่ปรากฏพื้นที่ที่มีความเปราะบางอย่างรุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในส่วนของพ้ืนที่

ที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับสูงพบมากในเขตนิเวศเกษตรที่ลุ่มมากที่สุดด้วย

เช่นกัน ซึ่งมีเป็นพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร รองลงมาพบในพ้ืนที่ของเขตนิเวศเกษตรที่ดอน

เป็นพ้ืนที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่เขตนิเวศเกษตรที่สูงไม่ปรากฏพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางสูงต่อ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแต่อย่างใด ดังตาราง 10 และรูป 15-16  

 

ตาราง 10 ระดับความเปราะบางเชิงพ้ืนที่ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจ าแนกตามเขตนิเวศเกษตรของลุ่มน้ า

แม่ริม 
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รูป 15 แผนที่แสดงภาพรวมของความเปราะบางเชิงพื้นที่ท้ังหมดที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศลุ่มน้ าแม่ริม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูป 16 ระดับความเปราะบางเชิงพื้นที่โดยรวมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจ าแนกตามเขตนิเวศเกษตรกรรมของลุ่มน้ าแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ 

เขตนิเวศเกษตรท่ีลุ่ม เขตนิเวศเกษตรท่ีดอน 

เขตนิเวศเกษตรท่ีสูง 
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9. หมู่บ้านที่ตกอยู่ในพื้นที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในลุ่มน้้าแม่ริม 
 

ภายใต้ผลลัพธ์ที่ได้น าเสนอไปในแบบจ าลองพ้ืนที่เปราะบางทั้งสาม ซึ่งประกอบด้วย แบบจ าลองความ

เปราะบางเชิงพ้ืนที่รวมด้านภัยแล้ง (รูป 13) แบบจ าลองความเปราะบางเชิงพ้ืนที่รวมด้านอุทกภัย (รูป 14) 

และแบบจ าลองความเปราะบางเชิงพ้ืนที่รวมทั้งหมดต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (รูป 15) ท าให้สามารถ

สรุปชุมชนหรือหมู่บ้านที่ตกอยู่ในพ้ืนที่เปราะบางระดับต่าง ๆ ของระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้ าแม่ริม ดังผลลัพธ์ที่

ปรากฏในตาราง 11 
 

ตาราง 11 สรุปหมู่บ้านที่ตกอยู่ในพื้นท่ีเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในลุ่มน้ าแม่ริม 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 
 

จากตาราง 11 สรุปได้ว่าชุมชนที่ควรได้รับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือควรหามาตรการบรรเทาความ

เปราะบางเชิงพ้ืนที่อย่างเร่งด่วน ได้แก่ ชุมชนบ้านนาหึก ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม  ชุมชนบ้านดอนเจียง 

ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง และชุมชนบ้านสันป่ายาง ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง เนื่องจากพบว่าหมู่บ้าน

ทั้งสามดังกล่าวนี้ตกอยู่ในพ้ืนที่เปราะบางรวมทั้งหมดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภัยแล้ง+อุทกภัย) 
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ในระดับสูงมาก ในขณะที่ชุมชนบ้านต้นแก้ว (ต าบลริมใต้ อ าเภอแม่ริม) ชุมชนบ้านหัวดงและบ้านเหมืองผ่า 

(ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม) และชุมชนบ้านกาดฮาว (ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม ) เป็นชุมชนที่ต้องเฝ้าระวัง

เป็นพิเศษเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตกอยู่ในพ้ืนที่เปราะบางระดับสูงมากต่อการเกิดภัยแล้ง และ

เช่นเดียวกับชุมชนบ้านสะสวงในและสะลวงนอก (ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม) ชุมชนบ้านอ้อย บ้านหนองปลา

มัน บ้านแม่แอน และบ้านห้วยทราย (ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม) ชุมชนบ้านหนองบัวหลวง บ้านดอนเจียง 

บ้านท่าข้าม บ้านปางม่วง และบ้านปางฮ่าง (ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง) ชุมชนบ้านสันป่ายาง (ต าบลสันป่า

ยาง อ าเภอแม่แตง) ชุมชนบ้านแม่ขิ-ปางไฮ บ้านหนองหอย และบ้านหนองหอยใหม่ (ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่

ริม) ที่พบว่าเป็นชุมชนที่ตกอยู่ในพื้นท่ีเปราะบางระดับสูงมากต่ออุทกภัย 

ส่วนชุมชนที่ตกอยู่ในพ้ืนที่เปราะบางโดยรวมทั้งหมดระดับสูงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่ 

ชุมชนบ้านต้นแก้ว (ต าบลริมใต้ อ าเภอแม่ริม) ชุมชนบ้านสะลวงนอกและบ้านกาดฮาว (ต าบลสะลวง อ าเภอ

แม่ริม) ชุมชนบ้านอ้อย บ้านหนองปลามัน และบ้านแม่แอน (ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม) และต าบลปางฮ่าง 

(ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง) ในขณะที่ชุมชนที่ตกอยู่ในพ้ืนที่เปราะบางระดับสูงต่อภัยแล้ง ได้แก่ ชุมชนบ้าน

ดวงดีและบ้านทรายมูล (ต าบลริมใต้ อ าเภอแม่ริม) ชุมชนบ้านนาหึก (ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม) ชุมชนบ้าน

ดอนเจียง บ้านต้นงุ้น และบ้านแม่หลอด (ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง) ชุมชนบ้านสันป่ายาง (ต าบลสันป่ายาง 

อ าเภอแม่แตง) และชุมชนบ้านปางป่าคา (ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม) ส าหรับชุมชนที่ตกอยู่ในพ้ืนที่เปราะบาง

ระดับสูงต่ออุทกภัย ได้แก่ ชุมชนบ้านปางแหว (ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม) ชุมชนบ้านสะลวงใน (ต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม) ชุมชนบ้านไร่ (ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง) ชุมชนบ้านสันป่าตึง (ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง) 

และชุมชนบ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ บ้านปางมะกล้วย และบ้านป่าแป๋ (ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง)  

ชุมชนที่ยกตัวอย่างมากล่าวทั้งหมดข้างต้นนี้จัดเป็นชุมชนที่ต้องได้รับการจัดการทางพ้ืนที่อย่างเร่งด่วน

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางในระดับสูงจนถึงสูงมากต่อภัยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตจะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอน แต่ในอดีตที่ผ่านมาเป็นเครื่อง

ยืนยันได้อย่างดีว่า พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ริมแห่งนี้ประสบกับภัยแล้งและอุทกภัยสลับกันมาโดยตลอด ดังนั้น การได้รับ

การแก้ไขปัญหาทางพ้ืนที่ล่วงหน้าทั้งในเชิงของการสร้างสิ่งที่สามารถกักเก็บและระบายน้ า และการแนะน าให้

ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ

เกษตรกรที่อาศัยและด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรอยู่ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางระดับสูงจนถึงสูงมากก่อนได้

ทันท่วงที จะสามารถช่วยบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมและระบบ

นิเวศของลุ่มน้ าแม่ริมได้  
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ส าหรับในส่วนของชุมชนอ่ืน ๆ ที่ตกอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางระดับเล็กน้อยจนถึงปานกลาง 

รวมถึงชุมชนที่ปลอดภัยจากการถูกคุกคามจากภัยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สามารถดูใน

รายละเอียดเพิม่เติมได้ดังที่ได้แสดงไว้ตาราง 11 

 

10. การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้้าแม่ริม 

ในด้านการศึกษาทางเลือกในการปรับตัวของเกษตรกรหากต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งในระยะยาว

นั้นพบว่า เกษตรกรลุ่มน้ าแม่ริมส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.6 เลือกที่วิธีการปรับตัวโดยการหาอาชีพเสริม

นอกเหนือจากการเพาะปลูก เช่น การรับจ้างทั่วไป การทอผ้า ขายของช า และกิจการร้านอาหารในชุมชน 

รองลงมาร้อยละ 63.9 คือเกษตรกรเลือกการปรับตัวโดยใช้วิธีการปลูกพืชหมุนเวียนในพ้ืนที่ท าเกษตรกรรม 

และอันดับสามเกษตรกรร้อยละ 59.8 เลือกการปรับตัวโดยการสร้างระบบกักเก็บน้ าที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ใน

การเพาะปลูกในยามแล้ง เช่น การสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าเพ่ิมในพ้ืนที่ของตน (รูป 17) ส่วนในกรณีของการ

ปรับตัวต่อปัญหาด้านภัยอุทกภัยในระยะยาวนั้นเกษตรกรลุ่มน้ าแม่ริมส่วนใหญ่ ร้อยละ 62 เลือกที่วิธีการ

ปรับตัวโดยการหาอาชีพเสริมนอกเหนือจากการเพาะปลูก รองลงมาร้อยละ 61.4 เลือกการปรับตัวโดยใช้

วิธีการปลูกพืชหมุนเวียนในพ้ืนที่ท าเกษตรกรรม และอันดับสามเกษตรกรร้อยละ 59 เลือกการปรับตัวโดยการ

เพาะปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว (รูป 18) 

 

รูป 17 การปรับตัวของเกษตรกรจ าแนกตามเขตนิเวศเกษตรกรรมลุ่มน้ าแม่ริมต่อปัญหาการเกดิภัยแล้งในระยะยาว 
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11. ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรที่มีความเปราะบางต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีผลส าคัญต่อพ้ืนที่นิเวศเกษตรเขตลุ่มแม่น้ าแม่ริม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอุบัติภัยจากภัยแล้งและน้ าท่วมแบบฉับพลัน บางพ้ืนที่มีฝนทิ้งช่วงยาวนานผิดปกติ รวมถึงการเพ่ิมขึ้น

และลดลงของอุณหภูมิอากาศที่ไม่สามารถจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้  จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางการบริหาร

จัดการในพ้ืนที่เกษตรโดยคัดเลือกระบบการเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ โดยทางคณะผู้วิจัยได้เสนอแนะ

ดังนี้ 

1) ส าหรับในพ้ืนที่ที่เกิดภัยแล้งสลับกับอุทกภัยบ่อยครั้ง กลุ่มเกษตรกรรายย่อยอาจได้รับผลกระทบ

หรือมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากท่ีสุด ในเบื้องต้นควรให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น

เพ่ิมนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ เพ่ือหาน้ ามาเติมให้แก่พืชปลูกในช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วง เช่น การ

พัฒนาท าเป็นแกล้มลิงกักเก็บน้ าไว้ในช่วงฤดูฝนเพ่ือกักเก็บใช้ในช่วงฤดูแล้งที่ยาวนานและท าการขุดลอกคลอง

ระบายน้ าที่มีอยู่เดิมให้ลึกอย่างน้อย 4 เมตร เพ่ือใช้น้ าในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชน้ าเพ่ือลดการ

ระเหยของน้ า เป็นต้น  

2) การปรับเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่ท ากินไม่เกิน 10 

ไร่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวเป็นหลักเพียงชนิดเดียวมาเป็นการปลูกพืชหลาย

ชนิดและเลี้ยงสัตว์ หรือท าระบบเกษตรแบบผสมผสาน (integrated cropping system) ร่วมกับการปลูกพืช

รูป 18 การปรับตัวของเกษตรกรจ าแนกตามเขตนิเวศเกษตรกรรมลุ่มน้ าแม่ริมต่อปัญหาการเกดิอุทกภัยในระยะยาว 



 
44 

บ ารุงดินในช่วงฤดูแล้ง และการไถกลบตอซังข้าวทดแทนการเผาท าลาย  หรือ พัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ เป็น

การเกษตรทฤษฎีใหม่ อีกท้ังส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ าน้อย เช่น ข้าวโพด ยาสูบ และพริก เป็นต้น  

3) การอนุรักษ์ดินและน้ า โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดละเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร

และการใช้ปุ๋ยเคมี หรือส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติและยอมรับในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุง

บ ารุงดิน โดยใช้วัสดุอินทรีย์ร่วมกับมูลสัตว์ ให้เป็นแหล่งธาตุอาหารที่ส าคัญแก่ระบบการเกษตร เนื่องจาก

สารเคมีทุกชนิดก่อให้เกิดมลพิษแก่ดินและน้ าในพ้ืนที่การเกษตร อีกทั้งในระยะยาวยิ่งท าให้พ้ืนที่แห้งแล้งมาก

ขึ้น  

4) ในกรณีที่พ้ืนที่การเกษตรปลูกข้าวเป็นพืชหลัก อาจใช้เทคนิคการลดปริมาณการใช้น้ าในการปลูก

ข้าว ได้แก่ การห้ามปลูกข้าวนาปรังอย่างเด็ดขาด การใช้พันธุ์ข้าวทนแล้ง การเปลี่ยนรอบเวรการใช้น้ าทุก 15 

วันในช่วงปลูกข้าวนาปี การใช้ระบบน้ าหยดหรือสปริงเกอร์ การใช้เทคนิคการแกล้งข้าว เป็นต้น  

5) ควรให้ความรู้ด้านการจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้งเพ่ือให้เกษตรกรได้ทราบและตระหนักถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติและมาตรการรองรับเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรรู่นใหม่ พร้อมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการรับมือ

กับสถานการณ์ภัยแล้งระหว่างพ้ืนทีห่รือระหว่างชุมชน 
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