
~~ IORC I CROI TORI

(fCl1uu3imWomswruu1lJs=mF'flnEJ liiCio1s1o)
565 (fCl8SlUF1lLLriJ 39 LL1C1JJnClJriCllJ n~JlnW 10310

Thailand Development Research Institute [TORI)

565, Soi Ramkhamhaeng 39 Wangthonglang,

Bangkok 10310 Thailand

Tel. 02-718-5460

Fax. 02-718-5461-2

Website: http://tdri.or.th

~~ IORC I CROI TORI

Research Report

a. a.
O. 0 1._

U1n~U-U1llaJnU

n1sllsun~tJ OJ Inttnsns
a.

tuauU1l~1WS:EJ1
'I

ClJSSrul C1ClEJJFTUWJF1, ,



 

 
 

Research Report 
 

 

 
 
 

นํ้าท่วม-นํ้าแล้งกับการปรับตัวของเกษตรกร 
ในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 

 
 

สุวรรณา ตุลยวศินพงศ ์
 
 

  



2   

Research Report 2016 

ที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศไทย 
โดยพ้ืนท่ีการเกษตรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ใช้ในการปลูกข้าว ซึ่งมีความต้องการ
ใช้นํ้าในปริมาณมากในแต่ละฤดูเพาะปลูก  แต่ปริมาณน้ําที่เกษตรกรสามารถใช้ได้ในแต่
ละปีถูกจํากัดไว้ด้วยหลายๆ ปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่ทําให้บางปีมีนํ้า
มาก บางปีมีนํ้าน้อย โดยรวมแล้วจึงทําให้เกษตรกรไม่สามารถหลบหลีกปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
อันเป็นผลสืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลต่อปริมาณนํ้าฝนและ
ปริมาณน้ําชลประทานที่สามารถใช้ในการเพาะปลูก นอกจากน้ี การที่มีสภาพภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบนํ้าท่วมถึง (flood plain) ทําให้พ้ืนที่เกษตรในหลายจังหวัดที่มีแม่นํ้า
เจ้าพระยาไหลผ่านได้รับผลกระทบพืชผลทางการเกษตรเสียหายจากภาวะนํ้าท่วมในฤดู
นํ้าหลาก  คําถามที่น่าสนใจคือ เกษตรกรในพื้นที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาที่ประสบภาวะ
นํ้าท่วม-นํ้าแล้งมีวิธีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร และอะไรคือปัจจัย
สําคัญที่ทําให้การปรับตัวทางการผลิตของเกษตรกรเพ่ือลดความเสียหายของผลผลิตทํา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหาคําตอบสําหรับคําถามดังกล่าวในการศึกษาน้ีจะใช้
กระบวนการประชุมที่มีการให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (deliberative 
forum) กับเกษตรกรในพื้นที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา เพ่ือศึกษาวิธีการรับมือและบริหาร
จัดการความเสี่ยง (risk management) ของเกษตรกรต่อความผันผวนของสภาพ
ภูมิอากาศ 

เน่ืองจากเกษตรกรที่ต้องเผชิญภาวะนํ้าท่วมกับภาวะนํ้าแล้งมีลักษณะของปัญหา
ที่แตกต่างกัน วิธีการปรับตัวในการทําการเกษตรของเกษตรกรจึงแตกต่างกันไปตาม
สภาพปัญหาด้วย ดังน้ันหลังจากการอธิบายกระบวนการประชุมที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี
แล้ว ในส่วนถัดไปของรายงานเรื่อง “นํ้าท่วม-นํ้าแล้งกับการปรับตัวของเกษตรกรในลุ่ม
นํ้าเจ้าพระยา” น้ีจะนําเสนอรายละเอียดวิธีการปรับตัวของเกษตรกรในด้านการผลิตทาง
การเกษตร โดยจําแนกการปรับตัวทางการเกษตรเป็น 2 กรณีคือ (1) การปรับตัวของ
เกษตรกรที่ประสบภาวะนํ้าท่วม และ (2) การปรับตัวของเกษตรกรที่ประสบภาวะนํ้า
แล้ง โดยแต่ละกรณีจะกล่าวถึงสาเหตุของการเลือกที่จะปรับตัวหรือไม่ปรับตัวต่อปัญหา 
วิธีการปรับตัว รวมถึงต้นทุนและประโยชน์ของการปรับตัว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคใน
การปรับตัว หลังจากน้ันจะกล่าวถึงแนวทางการปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง
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1. กระบวนการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นการปรบัตัวของเกษตรกรต่อนํ้าท่วม-นํ้าแล้ง 

1.1 ผู้เข้าร่วมประชุม 

การหาคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับการปรับตัวของเกษตรกรรับมือต่อภาวะนํ้าท่วม-นํ้าแล้งในการศึกษาน้ีใช้
กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (deliberative forum) กับเกษตรกรในพ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยแบ่ง
พ้ืนที่ศึกษาออกเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนบนและตอนล่าง และมีการเชิญเกษตรกรมาเข้าร่วมประชุม แบ่งตาม
พ้ืนที่ศึกษาดังกล่าว คือ  

(ก) พ้ืนท่ีราบลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบน จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเกษตรกรเมื่อวันท่ี 2-3 ตุลาคม 2557 
ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีตัวแทนเกษตรกรท้ังเกษตรกรที่ประสบภาวะนํ้าท่วม และเกษตรกรที่ประสบภาวะนํ้าแล้ง ที่มาจาก
พ้ืนที่จังหวัดในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบนได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท  

(ข) พ้ืนท่ีราบลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบนล่าง จัดประชุมเมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีตัวแทน
เกษตรกรทั้งเกษตรกรที่ประสบภาวะนํ้าท่วม และเกษตรกรท่ีประสบภาวะนํ้าแล้งจากจังหวัดอยุธยา สุพรรณบุรี และ
นครปฐม มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการปรับตัวรับมือภาวะนํ้าท่วม-นํ้าแล้งดังกล่าว  

สําหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้ง 2 เวทีน้ัน นอกจากจะ
กําหนดพ้ืนที่ศึกษาเฉพาะในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนบน-ตอนล่าง ครอบคลุมเฉพาะจังหวัดดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยัง
กําหนดว่าตัวแทนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมประชุมต้องมีทั้งเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ําท่วม นํ้าแล้ง มีทั้งเกษตรกรที่มีพ้ืนที่
เพาะปลูกอยู่ในเขตพ้ืนที่มีระบบชลประทานและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน มีทั้งเกษตรกรที่มีประสบการณ์การ
ปรับตัวในการทําการเกษตรหลังประสบปัญหาน้ําท่วม-นํ้าแล้งและเกษตรกรที่ไม่มีการปรับตัว นอกจากน้ียังมีเจ้าหน้าที่
หน่วยงานราชการ เช่น เจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักชลประทาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ตลอดจนนักพัฒนาองค์กรเอกชน (NGOs) เข้าร่วมการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัว
ทางการเกษตรต่อภาวะนํ้าท่วม-นํ้าแล้ง 

1.2 กระบวนการประชุม 

กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “นํ้าท่วม-นํ้าแล้งกับการปรับตัวของเกษตรกร” ทั้ง 2 เวทีข้างต้นมี
ข้ันตอนสําคัญคือ  

(ก) การให้ข้อมูลข้อเท็จจริง (fact & figure) ที่ไม่เอนเอียงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับประเด็น
ท่ีกําลังจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่อไปน้ันว่ามีความเป็นมาและสภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งในช่วง
เริ่มต้นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเกษตรกรท้ังสองคร้ังได้มีการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในรูปแบบของการฉาย
วิดีทัศน์ (clip video) เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงวิธีการปรับตัว
ของเกษตรกรซึ่งได้จากการสํารวจด้วยแบบสอบถามจากการศึกษาเร่ือง Farmers’ Adaptation to Extreme Weather 
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Events in the Chao Phraya River Basin โดยกรรณิกา ธรรมพานิชวงศ์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่จัดทําในรูปแบบของวิดีทัศน์ในภาคผนวกท่ี 1 

(ข) การแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10-15 คน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสคิด ไตร่ตรอง และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่มย่อยเกี่ยวกับประเด็นการปรับตัวต่อนํ้าท่วม-นํ้าแล้งของเกษตรกร โดยในแต่ละกลุ่มย่อยจะมีวิทยากร
กระบวนการทําหน้าที่อํานวยความสะดวก (facilitator) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่มย่อยได้มีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

ทั้งน้ี ในการประชุมได้กําหนดขอบเขตของประเด็นในการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น เฉพาะการปรับตัวต่อนํ้า
ท่วม-นํ้าแล้งในด้านการปรับเปลี่ยนการทําการเกษตร โดยไม่รวมการปรับตัวในด้านที่อยู่อาศัย 

2. การปรับตัวทางการเกษตรต่อกรณีนํ้าท่วมของเกษตรกร 

2.1 เหตุผลของการปรบัตัวต่อเหตุการณ์น้าํท่วมของเกษตรกร 

ข้อมูลจากการประชุมกับเกษตรกรท้ัง 2 เวทีพบว่า การปรับตัวด้วยการปรับเปล่ียนวิธีการทําการเกษตรเพ่ือรับมือ
กับเหตุการณ์นํ้าท่วมน้ัน เกิดจากการที่เกษตรกรเห็นความสําคัญของการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศท่ีมีความแปรปรวนกว่า
ในอดีต ท้ังที่ประสบด้วยตนเองและเห็นจากสื่อต่างๆ จึงจําเป็นต้องหาทางปรับตัว เพราะของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
ท่ีมีความแปรปรวนมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตทําให้ต้องช่วยเหลือตนเองด้วยการปรับตัวรับมือกับความแปรปรวนดังกล่าว 
ท้ังน้ี เหตุผลหลักสําหรับการปรับตัวก็เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองของกระแสรายได้ เพ่ือให้มีความมั่นคงเป็นหลัก การที่เกษตรกร
ตัดสินใจเลือกว่าจะต้องดําเนินการหาวิธีการปรับตัวแบบต่างๆ เพราะคิดว่าการแก้ปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
ทางการเกษตรเพ่ือรับมือกับปัญหาน้ําท่วมโดยตรงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียแบบ 100% น่าจะทําให้เกษตรกรมี
รายได้มากกว่าการรอเงินชดเชยความเสียหายท่ีจะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเกษตรกรท่ีเคยเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมนํ้า
แล้งมาก่อน จะอาศัยการสังเกตสภาพอากาศรอบตัว เช่น 4 ปี นํ้าท่วมหนึ่งคร้ัง หรือจากท่ีพ่อแม่สั่งสอนมา เพ่ือพยากรณ์
อากาศในแต่ละปี เช่น หากปีไหนไม่มีนํ้าในช่วงเดือนตุลาคม แสดงว่าปีต่อมาน้ําจะแล้ง หรือปีไหนนํ้าท่วมมากจะหนาวนาน 
หรือแม้กระทั่งการสังเกตจากต้นไม้ พืชสัตว์ที่ปรับตัวตามสภาพอากาศ (รังมดแดง) เป็นต้น โดยเฉพาะเกษตรกรจากพ้ืนที่ราบ
ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างอย่างเช่นเกษตรกรจากจังหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา ระบุว่า เกษตรกรในพ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยามี
ประสบการณ์เก่ียวกับความเสียหายทางการเกษตรจากการเกิดนํ้าท่วมบ่อยครั้ง จนทําให้เกิดการปรับตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสียหายทางการเกษตรมาช้านานแล้ว และกลายเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้สะท้อนข้อมูลของเกษตรกรในบางส่วนที่ก็ยังคงการทําการเกษตรเหมือนเดิมและไม่มีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีความแปรปรวน เมื่อถึงหน้านํ้าหลาก ก็ปล่อยให้นํ้าท่วมนา และสามารถเก็บเก่ียวข้าวในนํ้าได้
บางส่วน ว่าสาเหตุที่ทําให้เกษตรกรบางส่วนไม่มีการปรับตัวเน่ืองมาจาก 

 ไม่กล้าปรับวิธีการทําเกษตร เพราะการปรับตัวมีความเสี่ยง บางรายเคยปรับตัวแล้วแต่ไม่สําเร็จ ต้องประสบ
ภาวะขาดทุน จึงไม่กล้าปรับจนกว่าจะเห็นว่ามีคนอื่นทําการปรับตัวได้สําเร็จจนเป็นตัวอย่างก่อน จึงจะทําตาม 
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 การขาดความรู้ในการรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆ (โดยเฉพาะนํ้าแล้ง) เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีข้อมูล ไม่สามารถ
คาดการณ์ พยากรณ์สภาพอากาศได้ล่วงหน้าจึงไม่ทราบว่าจะต้องปรับตัวอย่างไร จึงไม่กล้าปรับตัว 

 เกษตรกรที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไม่มีความ
มั่นใจในการเปลี่ยนอาชีพ เพราะไม่มีความรู้ในการปลูกพืชชนิดอื่นๆ หรือการไม่รู้ว่าตลาดของสินค้าอื่นๆจะต้อง
ไปที่ใด จึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ เพราะไม่ถนัดทําอาชีพอื่น มีแนวความคิดที่ว่า “ฉันเป็นชาวนา ก็ต้อง
ทํานา ถ้าไปทําอย่างอื่นก็ไม่ใช่ชาวนา” 

 เกษตรกรที่ไม่คิดว่าจําเป็นจะต้องมีการปรับตัว เน่ืองจากคิดว่าเหตุการณ์นํ้าท่วมรุนแรงคงไม่เกิดข้ึนบ่อยนัก 
หรือการมีความคิดที่ยึดติดกับสิ่งที่เคยชิน  

“คนที่ไม่ปรับตัว เขาไม่ปรับเพราะฝังรากกับความคิดเดิมๆ เป็นเร่ืองของศักดิ์ศรี หรือความดื้อท่ีไม่ยอมเปลี่ยน” 
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมประชุมจากจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าว 

 การช่วยเหลือของภาครัฐก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกษตรกรบางส่วนไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องปรับตัว เพราะ
มีเกษตรกรบางคนคิดว่าเมื่อเกิดนํ้าท่วมแล้วผลผลิตเสียหายก็ไม่เป็นไร เพราะคาดว่าจะได้รับเงินชดเชยและ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐในภายหลัง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเร่ืองนโยบายของรัฐในการรณรงค์ให้เกษตรกรมี
การปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกว่าอาจไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น ในช่วงฤดูแล้ง รัฐสั่งห้ามทํานา เพราะไม่มีนํ้า 
แล้วแจกเมล็ดพันธุ์ถ่ัวเขียวให้เกษตรกรปลูกแทนข้าว แต่ในบางพื้นท่ีเป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้าไม่สามารถปลูกถ่ัวเขียวได้ 
เป็นต้น 

อน่ึง มีข้อสังเกตที่น่าสนใจซึ่งได้รับจากการบอกเล่าจากเกษตรกรท่ีมาร่วมประชุมเกี่ยวกับทัศนคติของเกษตรกรต่อ
การเกิดนํ้าท่วมว่า ในมุมมองของเกษตรกรแล้ว การเกิดอุทกภัยไม่ได้มีแต่ผลร้ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและ
พืชผลทางการเกษตรเท่าน้ัน แต่เกษตรกรยังเล็งเห็นผลดีของการเกิดนํ้าท่วมที่พัดพาสสารต่างๆ ที่สร้างความอุดมสมบูรณ์มา
สู่หน้าดินสําหรับการเพาะปลูกหลังนํ้าท่วม รวมถึงยังก่อให้เกิดแหล่งอาหารหรือสร้างรายได้ในช่วงที่ทําการเพาะปลูกไม่ได้ 
เช่น การหาปลาที่มากับนํ้าหลากไว้ทําอาหารกินในครัวเรือนหรือนําไปขาย เป็นต้น 

“นํ้าท่วมสร้างปัญหาน้อยกว่านํ้าแล้ง เพราะแม้ว่านํ้าท่วมจะทําให้การสัญจรเดินทางไม่สะดวก แต่ก็มีข้อดีคือ อยู่กับ
บ้านก็หาปลาได้ รอให้นํ้าลด เพราะท่วมไม่นาน ที่สําคัญ เวลาท่ีนํ้าหลากมาก็ยังพาปุ๋ยธรรมชาติมาให้ด้วย ทําให้ดินอุดม
สมบูรณ์” เกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานีกล่าวถึงข้อดีของน้ําท่วม 

2.2 วธิกีารปรับตัวด้านการทําการเกษตรต่อเหตุการณน์้ําท่วม 

ดังที่กล่าวไปตอนต้นว่าสาเหตุหลักของการปรับตัวของเกษตรกรเพ่ือรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศที่
ก่อให้เกิดนํ้าท่วม-นํ้าแล้งน้ันเป็นไปเพ่ือลดความเสียหายต่อรายได้ของครัวเรือน ดังน้ันวิธีการปรับตัวจึงมีทั้งการปรับช่วงเวลา
การเพาะปลูกเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีพืชผลจะเสียหายจากอุทกภัย การเปลี่ยนพันธ์ุหรือชนิดของพืชท่ีปลูก ตลอดจนการหา
รายได้จากแหล่งอื่นๆ ซึ่งวิธีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรที่ได้รวบรวมจากการ



 

8   

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการศึกษานี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ วิธีรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า และวิธีการ
ดําเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงในระยะยาว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

วิธรีับมือกับปญัหาเฉพาะหน้า (Coping) 

วิธีรับมือปัญหาเฉพาะหน้าเป็นวิธีการที่ทําเฉพาะปีที่คาดว่าจะมีนํ้าท่วม ส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวในระดับบุคคล 
ได้แก่ การเลื่อนการเพาะปลูกข้าวให้หว่านและเก็บเก่ียวเร็วข้ึนก่อนที่นํ้าจะมาเฉพาะในปีที่คาดว่าจะเกิดนํ้าท่วม และหยุดพักการ
เพาะปลูกข้าวในช่วงนํ้าท่วม หันไปปลูกพืชที่ทนนํ้าหรือใช้นํ้าเป็นหลัก เช่น สายบัว ผักบุ้ง มีการแปรรูปอาหารเพื่อเตรียมไว้
บริโภคช่วงนํ้าท่วม หรือเอาไว้ขายได้ รวมถึงการหาอาชีพเสริมช่วงนํ้าท่วม เช่น เปลี่ยนอาชีพไปทําประมงในฤดูนํ้าหลาก 
รับจ้าง หาปลา จับงู หนูนาส่งร้านอาหาร และหางานทําในกรุงเทพฯ (ก่อสร้าง) รวมกลุ่มจักรสาน ปลูกผักไร้ดิน โครงการ
เพ่ือนพ่ึงภาสนับสนุนให้ปลูกผักสลัด 45 วัน ส่งขายตามตลาดและร้านค้าทั่วไป เกษตรกรบางรายที่มีความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ตลาด ก็ทําอาชีพเสริมเป็นพ่อค้าขายผัก เพราะช่วงนํ้าท่วมผักราคาแพง หรือเกษตรกรบางรายมีรายได้ในช่วงนํ้าท่วมจากการ
ท่ีคนในครอบครัวส่งเงินมาให้ เป็นต้น ส่วนวิธีรับมือปัญหาน้ําท่วมเฉพาะหน้าที่เกษตรกรเล่าว่าเกิดความร่วมมือในระดับ
ชุมชนก็มีกรณีที่เกษตรกรจากจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่า มีการนําเงินกองทุน SML มาใช้ในการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม (ประมาณ 
20,000 บาท) โดยจัดตั้งเป็นกองทุนในหมู่บ้าน มีการตั้งกติกา/กฎระเบียบชุมชน เพ่ือบริหารจัดการกองทุนน้ี เช่น ชาวบ้านที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องสมทบเงินคนละ 10 บาทต่อไร่ โดยงบประมาณของกองทุนน้ีใช้ในการจัดหาเคร่ืองสูบนํ้า 
และซื้อนํ้ามัน มาบรรเทาความเดือดรอ้นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกด้วยการชลอน้ําในพื้นท่ีที่ยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จ เป็นต้น  

“เขตบางซ้าย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) นํ้าท่วมทุกปี ทําให้มีการปรับตัวในการทํามาหากิน ข้าวไวแสงที่อยุธยาไม่
เหลือแล้ว ตอนน้ีปลูกข้าวไม่ไวแสง ทํานาปรังแค่ 1–2 รุ่น ปลูกต้นเดือนพฤษภาคม พอต้นเดือนกันยายนก็เก็บเก่ียวแล้ว แต่
ถ้านํ้าท่วมไม่ตรงเวลาเดิม ก็ต้องให้นายกอบต.ติดต่อไปเช็คข้อมูลกับประตูนํ้า ถ้าจะมีคนที่เสียหายก็สักแค่ 2-3 ราย ทาง 
อบต. ก็พอจะช่วยเหลือได้ ส่วนช่วงนํ้าท่วม ชาวบ้านก็จะหาปลา ผักบุ้ง สายบัว เลี้ยงชีพ มีบางคนหาปลาช่วงนํ้าท่วม
ระยะเวลา 3 เดือน ได้รายได้ประมาณ 3-4 หมื่นบาท บางคนพอนํ้าลดก็สูบนํ้าออกจับปลาขาย บางคนก็ขุดบ่อปลาแล้วสร้าง
โรงเลี้ยงไก่เหนือบ่อปลาเลย พอได้เงินเป็นทุนในการทําอาชีพ” เกษตรกรจากจังหวัดอยุธยากล่าว 

วิธกีารดําเนินการเพ่ือลดความเสีย่งในระยะยาว (Adaptation) 

จากการประชุมระดมสมองกบัเกษตรกรที่มีการปรับตัวเพ่ือรบัมือกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทั้งที่มาจาก
ลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนบนและตอนล่างพบว่าวิธีการดําเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรเพื่อลดความเส่ียงใน
ระยะยาวมีความหลากหลายมาก ได้แก่  

ก. การปรับเปล่ียนปฏิทินเพาะปลูกถาวร สําหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชระยะส้ันปลูก 90-120 วันก็เก็บเก่ียว
ได้ จะมีวิธีการปรับตัวโดยหลกีเลี่ยงการเพาะปลูกทีค่าบเกี่ยวกับช่วงฤดูนํ้าหลากคือ การปรับเปล่ียนปฏิทินเพาะปลูกถาวร ซึ่ง
กรณีน้ีเป็นการดําเนินการปรับเปลี่ยนที่มีตารางเพาะปลูกเพ่ือเลี่ยงหน้านํ้าหลากท่ีแน่นอนและทํากันจนเป็นวิถีชีวิต วิธีการคือ
ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวสามรอบในหน่ึงปี ลดเหลอืสองรอบคอื รอบแรก “ทํานาไล่นํ้า” ปลูกและเก็บเก่ียวชว่งเดือน
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มกราคม-เมษายน รอบทีส่อง “นํ้าไล่เรา” เป็นการช่วงปลูกช่วงประมาณวันที่ 1 พฤษภาคมและเก็บเกี่ยวช่วงวันที่ 15 
กันยายนก่อนฤดูนํ้าหลากทีจ่ะไล่มาในช่วงทีเ่กษตรกรสังเกตว่ามักจะเกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไป1  

ข. การเปลี่ยนพันธ์ุของพืชที่ปลกู เช่น ชาวนาที่เดิมปลูกข้าวพันธ์ุไวแสง2/ข้าวพันธ์ุหนักที่มีอายุเก็บเก่ียว 120 วัน ก็
หันมาใช้พันธุ์ทีป่ลูกแล้วเก็บเก่ียวได้เร็วข้ึน โดยการปลกูข้าวพันธ์ุไม่ไวแสง/ข้าวพันธ์ุเบาท่ีอายุเก็บเก่ียวสั้นลงเหลือ 90-110 
วันดังกรณีที่เกษตรกรรายหนึง่เล่าว่า “การปรับตัวตอ่นํ้าท่วมใช้วิธีปลูกข้าวเบาแทนในรอบทีส่องของการปลูกข้าว คือ จาก
ปกติที่ปลูกข้าวพันธุ์หนัก 2 รอบ รอบแรก เดอืนมกราคม–พฤษภาคม และรอบสอง ช่วงเดือนมิถุนายน–กันยายน ก็
ปรับเปลี่ยนเป็นปลูกข้าวรอบสองด้วยข้าวพันธ์ุเบาแทน ระยะปลูกช่วงเดือนมิถุยายน เก็บเก่ียวเดือนสิงหาคม เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการเจอน้ําท่วมที่จะมาในช่วงต้นเดอืนตุลาคมถึงมกราคม”  

ค. การเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก เชน่ จากเดมิปลกูข้าว หันไปปลูกเผอืก ปลูกพืชผักสวนครัว (คะน้า พริก ผักกวางตุ้ง) 
หรือเปลี่ยนเป็นการปลูกไผ่อนิโด เพราะสามารถทนนํ้าท่วมและทนแล้งได้ด ีเป็นต้น 

ง. การปรับเปล่ียนด้านการบริหารจัดการทีด่ิน ซึ่งจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรพบวิธีการปรับตัวที่มลีักษณะการ
บริหารจัดการที่ดินหลายกรณี เช่น  

 การยกคันนาให้สูงขึ้น เพ่ือใช้เป็นคันก้ันชะลอนํ้า ตัวอย่างเช่นเกษตรกรรายหนึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูก 18 ไร ่ ใช้
เงินลงทุนประมาณ 20,000 บาท ในการปรับพ้ืนที่โดยการยกคันนาให้สูงข้ึน เพ่ือเป็นคันก้ันชะลอนํ้า โดยมี
การปลูกไม้ยืนต้นบนคันนา ซึ่งนอกจากคันก้ันนํ้าจะช่วยลดความเสี่ยงผลกระทบจากนํ้าท่วมทําให้ไดผ้ลผลิต
ข้าวเต็มเมด็เตม็หน่วยแล้ว ยงัมีรายได้จากการขายผลิตผลจากไม้ยืนต้นบนคันนาอีกด้วย  

 การจัดลําดับการเพาะปลูกตามความสูง-ต่ําของพ้ืนที่ เช่น ปลูกข้าวในพ้ืนท่ีต่ําก่อน เพ่ือให้เก็บเก่ียวผลผลติ
ในพ้ืนที่ต่ํานํ้าทว่มถึงได้ก่อนทีนํ้่าจะมา  

 กรณีเกษตรกรท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ตดิแม่นํ้า คิดวิธีการทํานาลอยนํ้า ลงทุนโดยใช้ไม้ไผส่ร้างแพลอยน้ํา
และปลูกข้าวบนแพจะได้ผลผลิตข้าว 1 ถังข้าวเปลือกตอ่แพ (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 2) 

จ. การปรับเปล่ียนมาปลูกพืชเชงิผสมผสานมากขึ้น เพ่ือกระจายความเส่ียงตอ่ปัญหาน้ําทว่ม เกษตรกรหลายรายท่ี
เข้าร่วมประชุมกล่าวถึงวิธีการปรับตัวด้วยการปลูกทําเกษตรผสมผสานเพ่ือรับมอืนํ้าทว่มว่า หลังจากนํ้าท่วมคร้ังใหญ่เมือ่ปี 
2554 ได้ดําเนินการปลูกพืชเชิงผสมผสานมากขึ้น เพ่ือกระจายความเส่ียงต่อปัญหาน้ําท่วม เช่น เดมิปลูกพืชล้มลกุ ก็หันมา
ปลูก ไผ ่ บัว ผสมเข้าไปกับพืชล้มลุก เพ่ือท่ีเวลานํ้ามาจะได้ไม่เสียหายทั้งหมด หรอืบางรายมีการปลูกไม้ยืนต้น (เช่น มะม่วง 

                                           
1 อย่างไรก็ดี เกษตรกรบางรายยังมีการขยับช่วงเดือนที่จะเริ่มต้นเพาะปลูกตามปริมาณนํ้าที่มี เชน่ เกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรเีห็นว่าในช่วงปี 2557 ปริมาณน้าํ
ในเขื่อนมีน้อย คาดว่าจะเกิดภาวะแล้งและคาดวา่ทางหนว่ยงานราชการจะต้องประกาศห้ามไม่ให้มีการทาํนาปรงัต้ังแต่เดือนมกราคม 2558 จึงตัดสินใจ “ชิงทํานา” 
เริ่มปลูกข้าวต้ังแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อเก็บเก่ียวในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เหตุผลที่ตัดสินใจเพาะปลูกต้ังแต่ปลายปี 2557 เพราะ (1) เดือนพฤศจิกายนยัง
พอมีน้ํา น่าจะพอเส่ียงทํานาได้ และ (2) เมื่อลงทุนทํานาไปล่วงหน้าก่อนที่หน่วยงานราชการประกาศห้ามทาํนาแล้ว ก็ถือเป็นการ “ทาํนาบังคับน้ํา” เพราะเป็นการ
บังคับให้กรมชลประทานต้องปล่อยน้ําให้ หรือเกษตรกรบางจังหวัดใช้วิธีการไปหา “ส.ส. ที่เรียกน้ําได้”  
2 ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง หมายถึงขา้วที่ออกดอกในช่วงเดือนที่มีระยะเวลากลางวนัส้ันกว่า 12 ชั่วโมง ซึ่งในประเทศไทยคือราวเดือนกันยายน-ธันวาคม ส่วนขา้วที่ไม่ไวต่อ
ช่วงแสง คือข้าวที่ออกดอกตามระยะเวลาการเจรญิเติบโตเม่ือครบกําหนด โดยไม่ขึ้นกับความยาวของกลางวัน (ที่มา : เว็บไซต์รักบ้านเกิด http://www.rakbankerd. 
com) 
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มะละกอ น้อยหน่า) และมีการแบ่งพ้ืนที่ปลูกข้าวบางส่วน มีการขดุบ่อเพ่ือเก็บกับนํ้าไว้ใช้ในฤดแูล้ง และใช้เป็นแก้มลิงในช่วง
นํ้ามาก  

เกษตรกรบางรายก็ใช้หลายวิธีผสมผสานกัน เช่น เกษตรกรจากสุพรรณบุรีรายหน่ึงบอกเล่าวิธีการปรับตัวที่ทําหลาย
อย่างไปพร้อมๆ กัน ท้ังการบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูก ชนิดพืชท่ีปลูก และการหาอาชีพเสริมเพ่ือสร้างแหล่งรายได้ว่า “ที่
ห่างนํ้า ก็ต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชไร่ พวกอ้อย หรือมันสําปะหลัง เพราะใช้นํ้าน้อย ส่วนพ้ืนที่ล่าง นํ้าเข้าถึงก็ปลูกข้าว อันน้ีเป็น
รายได้หลัก แล้วก็ต้องหารายได้เสริมอย่างเช่นรับเอาผักจากชาวบ้านที่ปลูกเอาไปขายที่ตลาด” 

ฉ. การหาเช่าที่ดนิที่นํ้าไม่ท่วมเพาะปลูกพืชระยะส้ัน สําหรับเกษตรกรบางราย นอกจากการปรับปฎิทินเพาะปลูก
ข้าวแล้ว ยังไม่ละทิ้งโอกาสในการทําเกษตรในช่วงนํ้าท่วม ช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะมกีารหาเช่าที่ดนิในอําเภอ
หรือจังหวัดอื่นที่นํ้าไม่ท่วมเพ่ือใช้สําหรับเพาะปลูกพืชระยะสั้น เช่น แตงโม เพ่ือเพ่ิมรายได ้ โดยมีเกษตรกรจากจังหวดั
สุพรรณบุรีที่มาร่วมประชุมรายหน่ึงเล่าว่า บางพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นอําเภออูท่องและอําเภอสองพ่ีน้องเปน็พ้ืนที่รับนํ้า 
ชาวบ้านจําเป็นตอ้งมีการปรับปฎิทิน แทนที่จะเสี่ยงปลูกข้าวในฤดูนํ้าหลากทีอ่าจเจอกับช่วงที่นํ้าทว่ม ก็เว้นไปหาที่เช่าปลูก
แตงโมในพื้นทีอ่ื่นๆ แทน จุดเร่ิมต้นของการปลูกแตงโมนี้เกิดจากการที่มีนายหน้าขายแตงมาชักชวนให้ไปปลูกแตงโมขาย
ในช่วงนํ้าท่วม แตงโมเป็นพืชปลูกระยะสั้นให้ผลผลติภายใน 3 เดอืน โดยนายหน้าขายแตงโมหรือเกษตรกรบางรายจะเป็นผู้
ไปหาที่ดินเช่า บางแห่งเช่าเป็นแปลงใหญร่อ้ยกว่าไร่ บางแห่งขนาดเล็กเพียง 20-40 ไร่ จากนั้นก็ชักชวนญาติพ่ีน้องอพยพไป
ปลูกแตงโมในพ้ืนที่ เช่น แถบจังหวัดราชบุรี อยุธยา นครสวรรค์ แต่มข้ีอจํากัดว่าทีด่ินสําหรับการปลกูแตงโมปลูกได้เพียงครั้ง
เดียวแล้วต้องย้ายที่ปลูกใหม ่ ปลูกซ้ําท่ีดินเดิมไม่ได้ เพราะแตงโมเป็นพืชที่ใช้ธาตใุนดินมาก และจะมีปัญหามีแมลงรบกวน
หากมีการปลูกซ้ํา แต่กถื็อเป็นอาชีพเสริมระหว่างรอนํ้าลด เพราะพอนํ้าไปหมดแล้วก็อพยพกลับมาบ้าน เร่ิมปลูกข้าวในช่วง
เดือนพฤศจิกายน–มีนาคม และเดอืนพฤษภาคม–สิงหาคม หมุนเวียนกันอย่างน้ีทุกปี 

ช. การเปลี่ยนอาชีพถาวร เช่น เกษตรกรบางรายลงทุนปรับพ้ืนที่ของตนเองโดยทําเป็นบ่อปลาและเล้ียงไก่ไปพร้อมๆ 
กัน เกษตรกรบางรายตัดสินใจเปลี่ยนอาชพีจากการทํานาไปเล้ียงเป็ดไข่ โดยเล่าสาเหตุที่ทําใหต้ัดสินใจเปล่ียนอาชพีว่า  

“เดิมมีอาชีพทาํนา แต่นํ้าท่วมทุกปีจึงเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงเป็ดไข่ โดยได้ความรู้จากท่ีพ่อแมทํ่ามาก่อน การเลี้ยงเป็ด
สามารถเล้ียงได้ตลอดทั้งปี ทั้งหน้าแล้งและหน้าฝน ปกติจะรอให้คนเก็บเก่ียวเสร็จถึงปล่อยเป็ดออกมา การลงทนุซื้อแม่พันธุ์
เป็ดตัวละ 7 บาท เปลี่ยนพันธุ์แม่เป็ดทุกๆ 2 ปี ค่าอาหารสําหรับเป็ด 2,000 ตัวประมาณ 20,000 กว่าบาท สามารถเก็บไข่
ขายได้ทุกวัน ปัจจุบันมีรายได้หลังหักค่าใชจ้่ายแล้วจากการขายไข่เป็ดวันละ 2,000 บาท  เห็นว่ามีรายได้มั่นคง ดกีว่าทํานาที่
ได้เงินก้อนใหญ่ แต่ปีละครั้งสองครั้ง” 

2.3 ต้นทนุและผลประโยชนท์ี่ได้รบัจากการปรับตัว 

ต้นทุนในการปรับตัวรับความผันผวนทางสภาพภูมิอากาศจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับวิธีการท่ีเกษตรกรเลือกในการ
ปรับเปล่ียน จากการประชุมระดมความคิดเห็นกับเกษตรกรที่มีการปรับตัวทางการเกษตรรับมือกับนํ้าท่วม พบว่า การ
ปรับตัวบางอย่างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและอาจช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลง และการปรับตัวบางอย่างนอกจากจะต้องอาศัยการ
ลงทุนเป็นตัวเงินแล้วยังต้องอาศัยทักษะ ความรู้ และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ดังรายละเอียดต้นทุนจากการปรับตัวในกรณี
ตัวอย่างที่ได้จากประสบการณ์ของเกษตรกรต่อไปน้ี 
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กรณีการเลื่อนปฏิทินเพาะปลูก ไม่มตี้นทุนที่เป็นตัวเงิน เพียงแต่ตอ้งมแีหล่งนํ้าที่เพียงพอสําหรับการเพาะปลูกและ
คํานวณช่วงเวลาเริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียวก่อนฤดูนํ้าหลาก ทําให้เป็นวิธีที่เกษตรกรลงความเห็นว่ามีความคุ้มค่าสูง เพราะ
ต้นทุนในการผลิตเหมอืนเดิม แตส่ามารถหลบเลี่ยงความเส่ียงได้ดีข้ึนและถ้าทําจนเป็นวิถีชีวิตก็จะส่งผลยาวไปถึงเกษตรรุ่น
ถัดๆ ไปให้สามารถหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากนํ้าท่วมได ้ข้อจํากัดคือ สามารถทําได้เฉพาะในพ้ืนทีท่ี่มีแหล่งนํ้าชลประทาน ถ้า
เป็นพ้ืนท่ีที่ตอ้งอาศัยนํ้าฝนในการทํานาจะไม่สามารถปรบัปฏิทินเพาะปลูกได ้

กรณีการปรับเปล่ียนพันธุ์ข้าว เกษตรกรท่ีใช้วิธีการนี้ในการปรับตัวเล่าว่า ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนพันธุ์ข้าว
เป็นพันธุ์ข้าวที่มีอายุการปลูกและเก็บเก่ียวสั้นลง นอกจากจะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากความเสียหายด้านนํ้าท่วมแล้ว ยังมี
ประโยชน์ในแง่ของการลดต้นทุนการผลิตด้วย อันเป็นผลจากระยะเวลาการปลูกที่สั้นลง โดยต้นทุนพันธ์ุข้าวเท่าเดิม เพราะ
ราคาพันธุ์ข้าวหนักข้าวเบาไม่แตกต่างกันนัก แต่ระยะเวลาดูแลสั้นลง ใช้นํ้าน้อยลง ต้นทุนยาฆ่าแมลงลดลงประมาณ 5,000 
บาท แต่ปุ๋ยใช้เท่าเดิม ใช้ปุ๋ยไร่ละ 1 ลูกๆ ละ 670 บาท ได้ผลผลิตปริมาณใกล้เคียงผลผลิตเดิมแต่สามารถเก็บเก่ียวได้เร็วข้ึน 
และได้ประโยชน์จากการตัดตอนจากปัญหาข้าวดีดข้าวเด้ง3ได้ เพราะข้าวอายุ 80-95 วัน ยังไม่แก่จัด ทําให้ข้าวดีดยังไม่เกิด
ในนา  (ข้าวดีดจะเกิดเมื่อข้าวอายุมากที่ 120 วัน) อย่างไรก็ดี ในการประชุมระดมสมอง มีผู้แสดงความเห็นเก่ียวกับข้อเสีย
ของการปลูกข้าวพันธ์ุอายุสั้นว่า ข้าวยังไม่แก่จัดจึงมปัีญหาความชื้นและขายได้ราคาต่ํากว่าข้าวแก่จัด ทําให้ราคาขายของข้าว
อายุสั้นต่ํากว่าข้าวอายุยาว แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรไม่รู้สึกได้รับผลกระทบของการผลิตข้าวอายุสั้น เพราะมีนโยบายรับจํานํา
ข้าวทุกเมล็ด แต่ก็มีผู้แสดงความเห็นแย้งว่า ข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการรับจํานําของรัฐมีหลักเกณฑ์ไม่รับจํานําข้าวที่มีอายุต่ํา
กว่า 110 วันอยู่แล้ว จึงไม่น่ามีผลกระทบแต่อย่างใด 

กรณีการเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูก เป็นกรณีที่ต้องการท้ังทักษะความรู้เชิงเทคนิคในการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น
ทดแทนพืชชนิดเดิมที่เกษตรกรอาจจะปลูกมานานจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงต้องการเงินลงทุนและการมีตลาด
รองรับสําหรับพืชชนิดน้ันด้วย ซึ่งจากประสบการณ์ของเกษตรกรที่เลือกปรับตัวด้วยการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกและประสบ
ผลสําเร็จมีหลายกรณี เช่น กรณีเกษตรรายหนึ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีตัดสินใจเปล่ียนจากการปลูกข้าวไปปลูกเผือกแทน 
โดยมีต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดจากการปรับตัวดังน้ี  

“ได้ศึกษาและทดลองปลูกมาหลายอย่างแล้ว สรุปสุดท้ายเปลี่ยนจากการทํานาที่ปลูกข้าว 2 รอบต่อปี โดยเอาที่ลุ่ม
นํ้าท่วมทุกปีไปปลูกเผือก ใช้เวลาปลูกเผือก 6 เดือน ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าปลูกข้าว 2 รอบ (8 เดือน) การปลูกเผือกมีต้นทุนสูง
กว่าการปลูกข้าว คือต้นทุนปลูกเผือก 1 รอบ ประมาณ 40,000 บาทต่อไร่ แต่รายรับก็เพ่ิมข้ึนไปด้วย คือรายได้จากการขาย
เผือกประมาณ 100,000 บาทต่อไร่ นอกจากน้ียังมีการเช่าที่ดอนเอาไว้ปลูกผัก การที่ทําหลายอย่าง พบว่านอกจากจะช่วยให้
สามารถลดความเสี่ยงจากนํ้าทว่มได้แล้ว ยังมีรายได้ดีกว่าปลูกข้าวอย่างเดียวอีกด้วย”  

เกษตรกรอีกรายหน่ึงเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่หันไปปลูกไผ่อินโดแทน โดยมองผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกดังน้ี 

                                           
3 ข้าวดีดหรือขา้วเด้ง เป็นวัชพืชที่มีลักษณะเหมือนต้นขา้วจนแยกไม่ออกในระยะต้นกล้า เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และสูงข่มขา้วปลูกในระยะแตกกอ เมื่อเมล็ดแก่และถูก
ลมพัดหรือเมื่อคนไปสัมผัส เมล็ดจะร่วง และเกิดใหม่ปะปนกับต้นข้าว ทําให้ผลผลิตข้าวตกตํ่า (ท่ีมา : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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“เปลี่ยนจากพืชไร่ ไปปลูกไผ่อินโดแทน นํ้าท่วมก็ไม่ตาย แม้ต้องลงทุนสูงข้ึนไร่ละ 5,000–6,000 บาท แต่ก็เป็นการ
ลงทุนคร้ังเดียวและให้ผลคุ้มทุนในระยะยาว นอกจากน้ีไผ่ยังเป็นพืชที่ไม่ใช้แรงงานมาก จึงใช้คนในครอบครัวทําเองได้ ช่วยให้
ต้นทุนค่าแรงไม่แพงมาก” 

การปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชเชิงผสมผสานมากข้ึน เกษตรกรที่มีที่ดินทํากินอยู่ในเขตนํ้าท่วมซ้ําซากมีการปรับตัว หัน
มาปลูกพืชที่อยู่กับนํ้าได้ เช่น ผักบุ้ง บัว เกษตรกรบางรายที่ใช้วิธีปลูกพืชผสมผสานในการปรับตัวพบว่า ประโยชน์ของการ
ปรับตัวโดยเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบผสมผสานทําให้รายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รวมทั้งเกิดการใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ เช่น ถ้าปรับเปล่ียนมาทําการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งปี ทั้งเลี้ยงปลา 
ปลูกไม้ผล ปลูกพืชผัก ปลูกข้าว ทําให้ครอบครัวมีงานทําท้ังปี เป็นต้น 

“เดิมปลูกข้าวอย่างเดียวมีรายได้ปีละ 60,000 บาท ต่อมามีการปรับตัวโดยการปลูกพืชหลากหลายมากข้ึน คือทํานา
ข้าว 10 ไร่ และมีการปลูกไม้ผล ทั้งมะม่วง มะละกอ น้อยหน่า รวม 80 ต้น พบว่าหลังจากการปรับเปล่ียนมาทําการเกษตร
แบบผสมผสานมีรายได้รวมปีละประมาณ 200,000 บาท คือมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการทํานาอย่างเดียวถึงปีละประมาณ 
140,000 บาท” 

ทั้งน้ี สิ่งที่เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องต้องกันเก่ียวกับประโยชน์ของการปรับตัวคือ นอกจากการปรับตัวจะ
ช่วยลดและกระจายความเส่ียงจากน้ําท่วมแล้ว ถ้าเกษตรกรสามารถแนวทางในการปรับตัวที่เหมาะสมกับทักษะ ความรู้ 
ความชํานาญ และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องแล้ว การคิดหาวิธีการใหม่ๆ อาจจะเป็นช่องทางทําให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน จนเกิด
ความย่ังยืนในอาชีพ  ทําให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

3. การปรับตัวของเกษตรกรต่อกรณีนํ้าแล้ง 

จากการประชุมร่วมกับเกษตรกรทั้งที่มาจากจังหวัดในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบนและตอนล่างให้ความเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาน้ําแล้งว่าเป็นประเด็นที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมากกว่าการเกิดนํ้าท่วม เพราะในการทําเกษตรไม่มีพืชชนิดใดที่
ปลูกแล้วไม่ต้องใช้นํ้า ในขณะที่แหล่งนํ้ามีอยู่อย่างจํากัด ทําให้เกิดความขัดแย้งเร่ืองการแย่งนํ้าทําการเกษตร โดยเฉพาะจาก
แหล่งนํ้าสาธารณะจนมีเกษตรกรเล่าถึงกรณีการแย่งนํ้าจากคลองส่งนํ้าระหว่างเกษตรกรท่ีอยู่ต้นคลองกับท้ายคลองว่า “ตอน
นํ้ามีน้อย คนอยู่ต้นคลองก็จะวิดนํ้าเข้านาตัวเองเต็มที่ จนคนอยู่ท้ายคลองไม่ได้นํ้า แต่พอตอนฝนตก นํ้าจะท่วมคนต้นคลองก็
คอยปิดประตูไม่ให้นํ้าเข้าที่นาตัวเอง จนนํ้าเอ่อไปท่วมที่นาของคนอยู่ท้ายคลอง เข้าทํานองท่วมไม่เอา แต่แล้งจะเอา (นํ้า)” 

3.1 เหตุผลของการไม่ปรับตัวต่อเหตุการณ์น้ําแล้งของเกษตรกร 

จากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรทั้ง 2 เวทีพบว่า มีเกษตรกรที่ประสบภาวะนํ้าแล้งจํานวนหน่ึง
สามารถหาวิธีปรับตัวแก้ไขปัญหาน้ําแล้งได้ดังที่จะกล่าวในรายละเอียดในตอนต่อไป แต่ก็มีเกษตรกรอีกจํานวนหน่ึงที่ไม่มีการ
ปรับตัว ซึ่งสาเหตุสําคัญของเกษตรกรที่ไม่มีการปรับตัวในกรณีนํ้าแล้งซึ่งได้รับเสียงสะท้อนจากการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเกษตรกรทั้ง 2 เวทีน้ันพบว่าเกิดจากการขาดความรู้ ขาดเงินทุน และขาดความเชี่ยวชาญในสิ่งใหม่ที่จะทํา และที่
สําคัญคือ รู้สึกว่ามีความเสี่ยง เพราะการปรับตัวมีต้นทุน ทําให้เกิดความกลัวว่าเมื่อลงทุนปรับตัวแล้วเมื่อไม่ประสบผลสําเร็จ 
ทําแล้วไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่ลงไปก็จะเป็นการซ้ําเติมปัญหาให้หนักย่ิงข้ึน ตัวอย่างเช่น เกษตรกรรายหน่ึงเล่าว่า พ้ืนที่ทํานา
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ของตนเองอยู่บนพ้ืนที่ดอน และไม่มีแหล่งนํ้าชลประทาน จึงได้ลงทุนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนํานํ้ามาใช้ปลูกข้าว แต่ปรากฎว่า
นํ้าที่ได้จากบ่อบาดาลดังกล่าวนํามาใช้ปลูกข้าวแล้วได้ผลผลิตไม่ดี เพราะนํ้าจากบ่อบาดาลเค็มทําให้ข้าวหัวหงอก เกษตรกร
ไม่มีความรู้เร่ืองความเป็นกรดเป็นด่าง ทําให้การลงทุนขุดบ่อบาดาลดังกล่าวจึงไม่คุ้มค่าและต้องทํานาหน้าฝนได้ปีละคร้ัง
เหมือนเดิม เป็นต้น หรืออีกกรณีหน่ึง เป็นการลงทุนเพ่ือแก้ปัญหานํ้าแล้ง แต่ไม่ใช่การลงทุนที่ใช้ทรัพยากรของเกษตรกรเอง 
เป็นกรณีใช้งบประมาณของภาครัฐ แต่ก็ประสบความล้มเหลว ดังท่ีเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีท่านหน่ึงเล่าว่า 

“ในพ้ืนที่หานํ้าไม่ได้ เพราะเป็นพ้ืนที่แล้งซ้ําซากอย่างพ้ืนที่ในเขตตําบลทะเลบก (อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี) รัฐได้เคยมาช่วยโดยการขุคคลอง ลอกคลองในพ้ืนที่ แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ ทําให้มีแต่คลอง แต่ไม่มีนํ้า ชาวบ้าน
เรียกกันว่า คลองลม เพราะส่งแต่ลม”  

3.2 วธิกีารปรับตัวด้านการทําการเกษตรต่อเหตุการณน์้ําแล้ง 

วิธีการปรับตัวของเกษตรกรเพ่ือลดความเสี่ยงจากภาวะนํ้าแล้งมีท้ังวิธีการที่สามารถดําเนินการได้ในระดับบุคคลและ
วิธีการที่ต้องอาศัยการดําเนินการในระดับชุมชน/ท้องถ่ินดังน้ี 

3.2.1 วิธกีารปรับตัวในระดับบุคคล  

การหาแหล่งนํ้าของตนเอง เป็นวิธีการปรับตัวในระดับบุคคลในเบ้ืองต้นด้วยการหาแหล่งนํ้าของตนเอง เช่น ขุดบ่อ
บาดาล  ขุดสระนํ้าในไร่นาเพ่ือกักเก็บนํ้าไว้ใช้ด้วยตัวเอง การสูบนํ้าพลังงานไฟฟ้าจากแม่นํ้า เป็นต้น  

การเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ปลูกให้ใช้นํ้าน้อยลง เช่น หาพันธุ์ข้าวที่ปลูกระยะสั้นลง ทําให้ใช้นํ้าน้อยลง  
การเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกมาเป็นพืชอายุสั้นใช้นํ้าน้อยหรือพืชทนแล้ง เช่น เปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกพืชที่

อายุสั้นและทนแล้ง เช่น ข้าวโพดแป้ง ถ่ัวฟักยาว พืชผักสวนครัวอย่างกะหล่ําปลี ผักกาด คะน้า พริก โดยบริหารจัดการใน
การปลูกสสับแถวระหว่างพืชที่ต้นสูงสลับกับต้นเตี้ย เช่น ปลูกพริกกับคะน้าสลับกัน รดนํ้าทีเดียวได้ทั้งสองพืช เป็นการ
ประหยัดนํ้า เป็นต้น หรือเปลี่ยนชนิดของพืชไร่ที่ปลูก จากข้าวโพดหรืออ้อย มาปลูกมันสําปะหลังแทน เพราะใช้นํ้าน้อยกว่า 
ทนแล้งได้ดีกว่า และให้ผลผลิตสูง เกษตรกรบางรายใช้กลยุทธ์ในการปลูกพืชไร่สลับกับพืชล้มลุก ระยะสั้น เก็บเก่ียวหมดแล้ว
ก็ปลูกใหม่ เช่น จากเดิมปลูกอ้อยอย่างเดียว ก็หมุนเวียนจากการปลูกอ้อยที่ปลูกต่อเน่ืองแล้วทําให้พ้ืนดินโทรม มาปลูกพืช
ล้มลุก เช่น ปลูกผัก กะหล่ําปลี ผักกาด พริก ซึ่งไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนัก ระยะเวลาประมาณ 1 ปี พบว่ามีข้อดีอีกประการ
คือ การปลูกพืชล้มลุกสลับกับพืชไร่จะช่วยให้หน้าดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จากปลูกอ้อยได้ 3 ครั้ง เป็น 4 คร้ัง เป็นต้น 

การหยุดพักไม่ปลูกพืชช่วงนํ้าแล้ง เพราะ “ไม่มีการปลูกพืชชนิดใดที่ไม่ต้องใช้นํ้า” เมื่อประสบภาวะขาดแคลนนํ้า
เพ่ือการเกษตร เกษตรกรก็จําเป็นต้องหยุดพักการปลูกพืชในฤดูแล้งและหันไปหาอาชีพเสริมอื่นทํา เช่น รับจ้างในภาคเกษตร 
ฉีดยาฆ่าแมลง ลากทราย เป็นต้น 

การเข้าโครงการประกันความเสี่ยงของธกส. ซึ่งรับประกันเฉพาะข้าว โดยแต่ละพ้ืนที่มีการชดเชยความเสียหายจาก
ภัยแล้งไม่เท่ากัน แต่มีข้อจํากัดว่าจะต้องมีการประกาศพ้ืนที่น้ันเป็นเขตภัยพิบัติก่อนจึงจะได้ค่าเงินชดเชยความเสียหาย 

การเปลี่ยนอาชีพ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมประชุมหลายรายตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ เพราะไม่สามารถหาแหล่งนํ้าที่ทําให้
การผลิตทางการเกษตรคุ้มต้นทุนได้ มีทั้งกรณีที่ยังคงทํางานในภาคเกษตร เช่น จากเดิมทํานาก็เปลี่ยนเป็นการทําปศุสัตว์  
เช่น เลี้ยงไก่,วัว, ควาย หรือทําประมงเล้ียงปลา บางรายหันไปรับจ้างทํานา และกรณีท่ีออกจากภาคเกษตรไปหางานทํา เช่น 
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ทํางานในโรงงาน บางรายที่เป็นเจ้าของที่ดิน ก็ปล่อยที่ดินของคนให้คนอื่นเช่าไร่ละ 3,000 บาทต่อปี แล้วตัวเองเปลี่ยนไปทํา
อาชีพค้าขาย เป็นต้น 

3.2.2 วิธกีารปรับตัวในระดับชุมชน/ท้องถิ่น 

ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถหาแหล่งนํ้าของตนเองได้เพียงพอกับความต้องการใช้นํ้าทางการเกษตร และต้องหา
แหล่งนํ้าธรรมชาติเพ่ือผันนํ้าเข้าแปลงเพาะปลูก ซึ่งการใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าสาธารณะน้ันมีต้นทุนสูงเกินกว่าที่เกษตรกรใน
ระดับบุคคลจะแบกรับได้ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในระดับชุมชน/ท้องถ่ิน หรือหน่วยงานราชการ เพ่ืออาศัย
งบประมาณเข้ามาช่วยในการเข้าถึงแหล่งนํ้า รวมถึงการจัดสรรนํ้าเพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร ซึ่งจากการประชุม
ระดมสมองร่วมกับเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ ได้ยกตัวอย่างการของบประมาณหรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในจัดหาแหล่งนํ้าในระดับชุมชมหลายกรณี ทั้งกรณีการของบประมาณจากรัฐในการขุดลอกคู
คลองที่ตื้นเขินเพ่ือกักเก็บนํ้า กรณีการสร้างฝายก้ันลํานํ้าและมีการจัดตั้งองค์กรใช้นํ้าในระดับชุมชน โดยส่งตัวแทนของแต่ละ
ชุมชนมาเป็นกรรมการ และมีผู้ประสานงาน ทําหน้าที่เป็น “ล่ามนํ้า” เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถสร้างข้อตกลงแบ่งปันนํ้าและ
เข้าใจตรงกัน กรณีขอฝนหลวง ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ผล เพราะขอให้ฝนตกในพ้ืนที่หน่ึง แต่ไปฝนไปตกอีกพ้ืนที่หน่ึง เป็นต้น บาง
กรณีเกษตรกรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต้นทุนในการเข้าถึงแหล่งนํ้า เช่น กรณีชุมชนที่อยู่ใกล้แม่นํ้าจัดทําประชาคมหมู่บ้าน ขอ
เครื่องสูบนํ้าจากหน่วยงานเช่น อบจ. เพ่ือดึงนํ้ามาจากแม่นํ้า โดยเกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์ช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น เช่น เกษตรกรท่ีได้รับนํ้าต้องช่วยจ่ายค่านํ้ามันของเคร่ืองสูบนํ้าเฉลี่ยต่อไร่ ซึ่งการเข้าถึงแหล่งนํ้าธรรมชาติเหล่าน้ี ทํา
ให้เกษตรกรสามารถทํานาได้สองรอบต่อปี หรือบางกรณีเป็นโครงการท่ีใช้งบประมาณของหน่วยงานราชการ เช่น กรณี
โครงการของชลประทานท่ีหานํ้าให้เกษตรกรท่ีอยู่ใกล้แม่นํ้าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีโครงการสร้างท่อส่งนํ้ามุดดิน
จากแม่นํ้าสะแกกรังดึงนํ้าไปเก็บในพ้ืนที่แก้มลิงที่เตรียมไว้ เพ่ือใช้ทดนํ้าไปช่วยเหลือคนในพ้ืนที่ ถ้านํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาซึ่ง
อยู่ไม่ไกลกันมีปริมาณมากก็จะสูบไปเก็บไว้ด้วย คาดว่าจะสามารถสร้างความมั่นคงด้านการมีนํ้าใช้ให้คนในพ้ืนที่ได้เพ่ิมจาก 
40,000 ไร่ เป็น 80,000 ไร่ โครงการน้ีเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2554 จะแล้วเสร็จในปี 2558 และคาดว่าจะเร่ิมใช้นํ้าได้ในปี 2559 
ซึ่งกรณีน้ีได้มีการทําข้อตกลงการใช้นํ้าร่วมกัน เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนที่ต้นนํ้ากับปลาย
นํ้า เป็นต้น 

3.3 ต้นทนุและผลประโยชนท์ี่ได้รบัจากการปรับตัว 

3.3.1 ต้นทุนในระดับบุคคล 

ในกรณีที่เกษตรกรท่ีประสบภาวะนํ้าแล้งและต้องการลงทุนเพ่ือหาแหล่งนํ้า เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาล หรือสระกัก
เก็บนํ้า มีต้นทุนข้ึนอยู่กับสภาพของแต่ละพ้ืนท่ี เช่น บางพ้ืนที่ถ้าขุด 10 เมตร ต้องลงทุนอย่างน้อยประมาณ 3,000-4,000 
บาท แต่บางพ้ืนท่ี นอกจากจะมีต้นทุนตัวเงินแล้วยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน เช่น กรณีลงทุนขุดลึกลงไปถึง 50 เมตรก็
ไม่เจอแหล่งนํ้าต้องสุญเงินลงทุนเปล่า หรือบางกรณีต้องขุดลึกลงไปถึง 80 เมตร 
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 “การขุดบ่อบาดาลก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าใด เพราะบางพ้ืนที่ต้องขุดลึกถึง 80 เมตร แต่ก็มีนํ้ามาใช้เพ่ือ
การเพาะปลูกได้เท่าน้ัน ไม่สามารถนํามาบริโภคได้ เพราะจะทําให้เป็นน่ิว นํ้ากินต้องอาศัยนํ้าฝนเพียงอย่างเดียว” เกษตรกร
รายหน่ึงที่มีประสบการณ์ลงทุนขุดบ่อบาดาลกล่าว 

ส่วนการขุดสระกักเก็บนํ้าก็มีต้นทุนสูงประมาณ 50,000-100,000 บาทต่อบ่อ ซึ่งเกษตรกรบางรายที่ลงทุนขุดสระ
เก็บนํ้ามีความเห็นว่า เป็นวิธีการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว โดยเฉพาะในกรณีที่มีการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากสระที่ขุด
ข้ึนของเกษตรกรรายหน่ึงดังน้ี 

“การขุดบ่อนํ้าในพ้ืนที่ขนาด 3 ไร่ กรณีขุดบ่อลึก 4 เมตร ค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อประมาณ 100,000 บาท สามารถ
คืนทุนได้ภายใน 3 ปี เพราะบ่อนํ้าสามารถใช้เลี้ยงปลาได้ มีการปล่อยปลานิล 10,000 ตัว ระยะเวลาในการเลี้ยง 90 วัน ขาย
ได้รายได้ปีละ 60,000 บาท นอกจากน้ี นํ้าในบ่อยังใช้ในการทํานาในช่วงเดือนเมษายนที่ขาดแคลนน้ําได้ด้วย การใช้นํ้าต้องมี
การวางแผนพ้ืนที่ทําการเกษตรเพ่ือให้ใช้นํ้าได้อย่างคุ้มค่า โดยน้ําท่ีล้นจากแปลงนาจะไหลไปสู่สวนมะม่วง และใบมะม่วงที่
ร่วงจากต้นก็จะถูกนํ้าชะล้างลงบ่อ เกิดการย่อยสลายเป็นแพลงตอน กลายเป็นอาหารปลา ทําให้ประหยัดต้นทุนอาหารที่
จะต้องใช้ในการเลี้ยงปลาด้วย” 

เมื่อไม่สามารถหาแหล่งนํ้าเพียงพอกับความต้องการ เกษตรกรก็จําเป็นต้องปรับตัวด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น เปลี่ยนชนิด
พืช หันไปปลูกพืชที่ใช้นํ้าน้อย ซึ่งต้นทุนการปรับตัวในกรณีน้ี มีทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงิน เช่น เปลี่ยนจากปลูกข้าวไปเป็นการ
ปลูกอ้อย ต้องใช้เงินลงทุนมากข้ึน จากเดิมปลูกข้าวต้นทุนตกประมาณไร่ละ 7,000–8,000 บาท แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นการปลูก
อ้อยต้นทุนเฉล่ียไร่ละ 12,000 บาท (รวมค่าพันธุ์ ปุ๋ย ยา และค่าจ้างแรงงานแล้ว) และต้นทุนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ความรู้ 
ความสามารถในการปลูกพืชชนิดอื่นๆ และการมีตลาดรองรับ ซึ่งจากกรณีของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมประชุมบอกเล่า
ประสบการณ์การปรับตัวต่อภาวะนํ้าแล้งน้ัน ส่วนใหญ่เป็นกรณีท่ีเกษตรกรประสบความสําเร็จในการปรับตัว เช่น เกษตรกรท่ี
ตัดสินใจปรับเปล่ียนจากปลูกข้าวไปปลูกอ้อย ระบุว่าแม้การลงทุนปลูกอ้อยใช้เงินลงุทนสูงกว่าการปลูกข้าว แต่ผลตอบแทน
จากการปลูกอ้อยก็สูงและดีกว่าปลูกข้าวเช่นกัน หรืออีกกรณีที่เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกข้าวโพด
แป้ง (พ้ืนที่เพาะปลูก 9 ไร่) ซึ่งมีระยะเวลาปลูกสั้นกว่าข้าวเล็กน้อยก็ระบุว่ามีรายได้เพ่ิมข้ึนประมาณ 9,000 บาท เป็นต้น  

สําหรับกรณีที่เกษตรกรตัดสินใจเปลี่ยนจากปลูกพืช หันไปทําปศุสัตว์ นอกจากต้องอาศัยเงินลงทุนแล้ว ก็จําเป็นต้อง
อาศัยความรู้เชิงเทคนิคในการเล้ียงสัตว์จนสามารถส่งขายได้เช่นกัน ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมหลายรายได้เล่าถึงต้นทุน
การเปลี่ยนจากปลูกพืชหันไปทําปศุสัตว์ เช่น  

กรณีเปลี่ยนไปเลี้ยงวัว ต้องใช้เงินลงทุนสูง ซื้อแม่พันธ์ุโคเน้ือบรามันตัวละ 20,000 บาท เลี้ยงคร้ังละ 50 ตัว ค่อยๆ 
ทยอยขาย แต่ขายได้ราคาดี ตัวละ 40,000 บาท  

กรณีเปลี่ยนไปเลี้ยงเป็ด ลงทุนซื้อแม่พันธ์ุตัวละ 7 บาท จํานวน 2,000 ตัว และลงทุนค่าอาหารประมาณ 2 หมื่นกว่า
บาท แต่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจากการขายไข่ได้ทุกวันๆ ละประมาณ 2,000 บาท  

กรณีลงทุนขุดบ่อเลี้ยงปลากับเลี้ยงไก่ ต้องลงทุนสูงในตอนแรก โดยลงทุนในการปรับพ้ืนที่ ประมาณ 20,000 บาท
ต่อไร่ ลงทุนสร้างโรงเรือนอีกประมาณ 50,000 ต่อไร่ ซึ่งใช้ได้ 2 ปี มีค่าใช้จ่ายพวกค่าพันธ์ุ การสูบนํ้าอีกราว 10,000 ต่อปี 
ตอนนี้ได้รายได้สุทธิอยู่ที่ 30,000 บาทต่อรุ่น ปีหน่ึงทําได้ 2 รุ่น  
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3.3.2 ต้นทุนในระดับชุมชน/ท้องถิน่ 

ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถหาแหล่งนํ้าของตัวเองได้ และต้องอาศัยการดําเนินงานและงบประมาณจากหน่วยงาน
ระดับชุมชน/ท้องถ่ินเพ่ือให้เข้าถึงแหล่งนํ้าสาธารณะ เช่น แม่นํ้า ลําคลอง ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณแผ่นดินเป็น
เงินลงทุนสําหรับการดําเนินการ ตัวอย่างเช่น การสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก (สําหรับชาวบ้าน หรือชุมชน) 1,200 ลบ.ม. ใช้
เงินลงทุนประมาณ 2 ล้านบาท ถ้าจะสร้างฝายคอนกรีตขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนประมาณ 20 ล้านบาท บางกรณีเป็นความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เช่น การสร้างฝายก้ันลํานํ้าแคววังทอง (ชาวบ้านเรียกว่า ฝายยาง) กว้าง 60 เมตร สันฝายกว้าง 8 
เมตร ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน คือ ชลประทานให้การสนับสนุนทราย 300,000 บาท องค์การบริหารส่วน
ตําบล (อบต.) และ ชุมชนสนับสนุน ไม้ยูคาลิปตัสประมาณ 200 ต้น (ราคาต้นละประมาณ 200 บาท) ค่าจ้างรถแมคโค 
15,000 บาท/วัน มีกระสอบใส่ทราย (ลูกละ 5 บาท ใช้กระสอบประมาณ 10,000 ลูก) ซึ่งโครงการนี้มี พ้ืนท่ีได้รับ
ผลประโยชน์จากนํ้าที่จะใช้ในการเพาะปลูกกินพ้ืนที่รวม 3 ตําบล เป็นต้น 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการปรับตัวของเกษตรกรต่อภาวะนํ้าท่วม-นํ้าแล้ง 

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งจากจังหวัดในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบนและตอนล่างสะท้อนความคิดเห็นเรื่องภาวะนํ้า
ท่วมไปในทิศทางเดียวกันว่า ชาวบ้านในจังหวัดภาคกลางที่มีแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านมีวิถีชีวิตที่อยู่กับนํ้าท่วมมาตลอด ใน
อดีตชาวบ้านจะรีบเก็บเก่ียวข้าวให้เสร็จก่อนเดือนสิงหาคม-กันยายน แล้วพอนํ้าหลากมาก็จะปล่อยให้นํ้าท่วมเข้าทุ่งนา พัก
นาไว้ ใช้นาเป็นพ้ืนท่ีแก้มลิง แต่ปัจจุบันทุกคนทํานาทั้งปี เมื่อถึงฤดูนํ้าหลาก นํ้าไม่มีที่ไป อีกทั้งปัญหาน้ําท่วมเกิดจากการ
บริหารจัดการการใช้ที่ดิน และการวางผังเมืองไม่ถูกต้อง มีการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางน้ํา ทําให้ปัญหารุนแรงข้ึนใน
ปัจจุบัน จากการศึกษาและประชุมระดมสมองกับเกษตรกรในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบนและตอนล่างพบว่า เกษตรกรบางส่วน
มีความสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ปรับตัวรับกับสภาพน้ําท่วม-นํ้าแล้งได้ แต่ก็มีเกษตรกรอีกบางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัว 
ท้ังน้ีเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปรับตัว
ของเกษตรกรได้แก่  

การขาดความรู้ : การปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยนพันธุ์หรือชนิดของพืชที่ปลูก เกษตรกรต้องมีความรู้เก่ียวกับพันธ์ุ 
วิธีการเพาะปลูกและทํานุบํารุงพืชชนิดน้ัน หากปราศจากความรู้ ความชํานาญ ย่อมส่งผลให้เกษตรกรขาดความมั่นใจและ
ความมุ่งมั่นที่จะปรับตัว เกษตรกรบางรายเคยพยายามหาวิธีปรับตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากนํ้าท่วม-นํ้าแล้งแล้ว เช่น 
พยายามเปลี่ยนพันธ์ุ/ชนิดพืชที่ปลูก แต่ไม่มีความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ ไม่รู้วงจรของพืช เช่น พืชบางตัวปลูกซ้ํา
ท่ีเดิมไม่ได้ หรือการปลูกข้าวโพดหน้าแล้งจะไม่ได้ผลผลิต เพราะข้าวโพดไม่ติดเม็ด เป็นต้น ทําให้ไม่ประสบผลสําเร็จ ต้อง
ขาดทุน และรู้สึกเข็ดที่จะทดลองหาวิธีปรับตัวต่อไป  

การขาดเงินทนุ : การปรับตัวในแต่ละวิธีนอกจากต้องมีองค์ความรู้แล้ว ในหลายวิธียังต้องมีการลงทุน ซึ่งการลงทุนมี
ความเส่ียงจึงอาจเป็นข้อจํากัดของเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทุนปรับตัวได้  

การไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : เกษตรกรที่เช่าพ้ืนที่ทํากินไม่มีแรงจูงในการพัฒนาที่ดินทํากิน เพราะ 1. ไม่ใช่ที่ดินของ
ตนเอง 2. การปรับตัวต้องใช้เงินลงทุน 3. หากเจ้าของที่ไม่ให้ทําอะไรเพ่ิม เช่น การขุดบ่อ สระนํ้าเลี้ยงปลาในไร่นา ก็ทําไม่ได้  
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4. เกษตรกรต้องใช้พ้ืนที่เช่าตลอด เพราะหากไม่เช่าเจ้าของที่ดินจะปล่อยที่ดินให้คนอื่นเช่า และ 5. เกษตรกรต้องใช้
ประโยชน์จากที่เช่าตลอดเวลา ห้ามพักการเพาะปลูก เน่ืองจากเสียค่าเช่าที่แล้วต้องหารายได้ให้คุ้มค่าเช่า 

การขาดตลาดรองรับผลผลิต : การปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูก หรือการหันไปเลี้ยงสัตว์ นอกจาก
ต้องมีความรู้ และเงินลงทุนแล้ว สิ่งสําคัญที่สําคัญคือ ต้องมีตลาดรองรับผลผลิต และราคาผลผลิตที่ไม่ผันผวนมากนัก เพราะ
ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะต้องการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรับมือกับสภาวะนํ้าท่วม-นํ้าแล้งแล้วก็ตาม แต่เมื่อไม่รู้ถึงช่องทางการจัด
จําหน่ายของพืชชนิดอื่น รวมถึงความไม่แน่นอนในราคารับซื้อ เพราะคนที่ประสบปัญหาต่างพากันปรับตัวด้วยการเปล่ียน
ชนิดพืชที่ปลูกไปในทางเดียวกัน ทําให้เมื่อปรับตัวด้วยการเปลี่ยนชนิดพันธ์ุที่ปลูกหรือเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกไปแล้วอาจไม่
คุ้มค่าได้ 

“ราคาพืชผลมีความแปรปรวน ข้ึนลงไว อย่างปลูกผักก็ข้ึนกับราคา ถ้าราคามันคงที่ เราคงจะสามารถคิดกําไรได้
ชัดเจนว่าคุ้มค่าไหม แต่ถ้าราคาไม่แน่นอน เราจะไม่สามารถปรับตัวได้ แล้วย่ิงเกษตรกรขาดข้อมูลด้านการผลิต เห็นราคาดีก็
ปลูกตามกัน  หรือเห็นเพ่ือนบ้านปลูกแล้วได้ผลผลิตดี ได้รายได้ดี ก็แห่ปลูกตามๆ กัน แต่จํานวนคนกินมีอยู่เท่าเดิม ก็ทําให้
สินค้าล้นตลาด” เกษตรกรรายหน่ึงที่เข้าร่วมประชุมกล่าว 

ข้อจํากัดของพ้ืนที่ : ความเหมาะสมของดินในแต่ละพ้ืนที่น้ันก็ไม่ได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนพันธุ์/ชนิดของพืชที่ปลูก
เป็นพืชชนิดอะไรก็ได้ เช่น ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (ค่า Ph) ของดิน เป็นต้น จึงเป็นข้อจํากัดหลักในการเปลี่ยนพันธ์ุ/ชนิด
ของพืชที่ปลูกเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยนํ้าท่วม-นํ้าแล้ง  

การขาดข้อมูล : อุปสรรคต่อการวางแผนการผลิตล่วงหน้าคือ การขาดข้อมูลเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะ
ข้อมูลปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรที่เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นว่า ที่ผ่านมาการพยากรณ์ปริมาณน้ําขาดความ
แม่นยํา ทําให้ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ และเมื่อการพยากรณ์ผิดพลาดจะส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือน เช่น เดิมเกษตรกรต้องการ
เพาะปลูกจํานวนมาก แต่ได้ข่าวสารข้อมูลว่าปีน้ีจะแล้ง จึงปรับลดการเพาะปลูกลง แต่เมื่อถึงเวลาจริงแล้ว ไม่เกิดภาวะแล้ง
อย่างท่ีคาด จึงทําให้เกิดความเสียหายในแง่การได้รายได้ไม่เต็มที่ ดังท่ีเกษตรกรรายหน่ึงกล่าวว่า 

“ปัจจุบันเง่ือนไขการส่งนํ้าของชลประทานไม่ชัดเจน อาทิ ตอนต้นฤดูแล้ง ชลประทานมีการส่งจดหมาย
ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เกษตรกรปลูกข้าวเพราะนํ้าไม่พอ เกษตรกรจึงหันไปปลูกถ่ัวเขียวซึ่งใช้นํ้าน้อยกว่า แต่พอกลางฤดู 
ชลประทานกลับปล่อยนํ้ามาเน่ืองจากมีเกษตรกรบางส่วนที่ดื้อปลูกข้าว ทําให้เกิดความคิดท่ีว่า ถ้าคนไหนดื้อทํานาจะได้ดี คน
ไหนทําตามคําสั่งกลับไม่ได้ดี” 

นอกจากน้ี ในการประชุมระดมสมองกับเกษตรกรยังมีประเด็นอื่นๆ ท่ีอาจเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจปรับตัวของเกษตรกรด้วย เช่น การดําเนินมาตรการทางการเกษตรของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการคอยให้ความช่วยเหลือต่อ
เกษตรกรเมื่อประสบปัญหา จนทําให้เกิดการผลักภาระความเส่ียงสู่รัฐทั้งหมด หรือการมีนโยบายที่ส่งผลให้เกิดการปลูกพืช
แบบเหมือนๆ กันทั้งประเทศ เช่น ในกรณีนโยบายจํานําข้าว ซึ่งส่งผลทําให้เกษตรกรพยายามจะปลูกข้าวให้ได้ปริมาณมาก 
เมื่อเกิดปัญหาน้ําท่วม-นํ้าแล้งจึงเกิดความเสียหายสูง และไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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5. การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

จากการประชุมระดมสมองกับเกษตรกร ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ไม่ค่อยมี
ฤดูกาล อากาศร้อนข้ึน ฤดูร้อนยาวนานข้ึน บางปีหนาว บางปีไม่หนาว บางปีมีนํ้ามาก แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนของ
อากาศ สําหรับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคตของเกษตรกรนั้น เกษตรกรส่วนหน่ึงที่เข้าร่วม
ประชุมระบุว่า คงต้องเตรียมรับมือแบบทําเป็นปีต่อปี เพราะเห็นว่านอกจากสภาพภูมิอากาศที่มีความไม่แน่นอนสูงมากแล้ว 
ยังมีปัจจัยสําคัญอีกประการคือ เด็กและวัยรุ่นรุ่นต่อไปจะไม่มีใครทํานาแล้ว แต่จะเป็น “ผู้จัดการนา” หมายถึงตนเองเป็น
เจ้าของที่แต่จ้างหรือให้คนอื่นทํานาแทน ดังที่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมประชุมรายหน่ึงกล่าวว่า 

“กว่าจะหันมาทําการเกษตรกันก็อยู่ในช่วงอายุ 30–40 ปีแล้ว เพราะในตอนอายุน้อยก็จะไม่อยากทํานา เน่ืองจาก
เห็นว่าเป็นงานท่ีต้องลําบาก จึงไปหางานทําต่างจังหวัด เมื่อกลับมาทํานาในภายหลัง จึงทําให้ชาวนาในยุคใหม่น้ันขาดความ
เข้าใจต่อธรรมชาติ แม้แต่วิธีการเพาะปลูกก็ทําตามสิ่งที่พ่อค้าขายปุ๋ยขายยาบอกมา ดังน้ันถ้าจะให้มองระยะยาวถึงรุ่นลูกรุ่น
หลานว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรน้ันจึงเป็นเรื่องยาก เพราะลําพังจะปลูกให้ได้ผลผลิตดีก็แย่แล้ว”  

อย่างไรก็ดี เกษตรกรส่วนหน่ึงได้ให้ความเห็นต่อวิธีการเตรียมตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
อนาคตว่า จําเป็นต้องมีการรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในไร่นาของตนเอง เช่น การปลูกต้นไม้ตามคันนา การ
รณรงค์ให้มีการปลูกป่า โดยออกกฎหมายบังคับให้มีการปลูกต้นไม้ให้ได้ร้อยละ 10-15 ของพ้ืนที่ดินเพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติ การ
ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก เช่น การรู้จักปลูกพืชผสมผสานเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และยัง
เป็นการกระจายความเส่ียง การจัดทําบัญชีต้นทุนเพ่ือให้สามารถจัดการการเงินในครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทํา
ให้มีเงินทุนหมุนเวียน โดยมองว่าจะต้องทําให้หลุดพ้นจากการเป็นหน้ีเสียก่อนจึงจะปรับตัวรับมือกับความผันผวนของสภาพ
ภูมิอากาศได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกับการเผชิญภาวะนํ้าแล้ง ที่หากสามารถลงทุนขุดบ่อบาดาล/มีสระกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในไร่นาของ
ตัวเองได้ ก็สามารถทําการผลิตได้ทั้งปี แต่ถ้าเกิดปัญหาฝนแล้งในระยะยาว ก็ต้องหาหาอาชีพเสริม หรือปรับตัวไปทําอาชีพ
อื่น เน่ืองจากขาดน้ําก็ไม่สามารถทําอาชีพหลักทางการเกษตรได้เลย 

6. สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากประสบการณ์ในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะนํ้าท่วม-นํ้าแล้งของเกษตรกรในเขตลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบนและ
ตอนล่างที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน พบว่าเกษตรกรท่ีเห็นความสําคัญของการปรับตัวให้เหตุผลว่า แม้การปรับเปล่ียนกิจกรรม
ทางการเกษตรเพื่อรับมือกับนํ้าท่วม-นํ้าแล้งจะทําไดย้าก แต่หากเกษตรกรสามารถค้นพบวิธีในการปรับตัวที่เหมาะสมแล้ว จะ
เกิดความย่ังยืนในอาชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยกลยุทธ์ที่สําคัญของการปรับตัวของเกษตรกรคือ ความยืดหยุ่นและ
ความหลากหลาย (diversify and flexibility) กล่าวคือ 

การใช้ความหลากหลาย (diversify) เพ่ือกระจายความเสี่ยง ด้วยการปลูกพืชผสมผสานหรือมีอาชีพเสริม เช่น (1) ที่
ลุ่มนํ้าท่วมบ่อย เอาไปปลูกพืชท่ีทนต่อนํ้าท่วม เช่น ไผ่ เผือก หรือ (2) ทําคันก้ันนํ้า ล้อมนํ้าเพ่ือปลูกผักบุ้งหรือบัว หรือ (3) 
ยกคันนาให้สูงขึ้น แล้วปลูกไม้ยืนต้นบนคันนา นอกจากจะได้คันนาเป็นคันก้ันนํ้าช่วยชลอนํ้าท่วมได้แล้ว ยังมีรายได้เพ่ิมจาก
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ไม้ยืนต้น (4) เกษตรกรบางรายลงทุนขุดบ่อเพ่ือกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในการเกษตร ในขณะเดียวกันก็เลี้ยงปลาในบ่อเพ่ือเป็นรายได้
เพ่ิม 

การมีความยืดหยุ่น (flexibility) ในการทําอาชีพ เช่น (1) หาพ้ืนที่สํารองที่นํ้าไม่ท่วม เพ่ือเวลาที่เกิดนํ้าท่วม จะได้
สามารถย้ายไปเช่าที่ดินในจังหวัดอื่น เพ่ือปลูกพืชระยะสั้น จะได้ไม่ขาดรายได้ หรือ (2) การเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอื่นๆ เช่น 
เดิมเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผัก พอนํ้าท่วม ปลูกไม่ได้ แต่มีความรู้เก่ียวกับแหล่งตลาดของผัก ก็ปรับเปล่ียนมาเป็นพ่อค้าขายผัก 
ซึ่งทํารายได้ดี เพราะช่วงนํ้าท่วมผักแพง ตลอดจน (3) การทําอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น เพาะเห็ด, จักสาน, รับจ้างตัดอ้อย/ไถนา 
เป็นต้น  

ทั้งน้ีจะเห็นว่าวิธีการปรับตัวท่ีมีทั้งความยืดหยุ่นและความหลากหลาย (diversify and flexibility) ที่ได้จากการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบนและตอนล่างน้ัน เกษตรกรในระดับปักเจก
บุคคลสามารถทําได้เอง อย่างไรก็ดี เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เน่ืองจากการดําเนินการแก้ไขปัญหา
หรือการปรับตัวของเกษตรกรมีต้นทุน หากเลือกวิธีที่ไม่ได้ผล อาจก่อให้เกิดหน้ีสินได้ ดังน้ัน ถ้าจะให้เกษตรกรเกิดความคิด
เรื่องการหาแนวทางการปรับตัวทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงจากสภาพความแปรปรวนของภูมิอากาศได้ ก็ต่อเมื่อ
เกษตรกรได้เห็นผลสําเร็จจากเกษตรกรรายอื่นที่ดําเนินการปรับตัวมาก่อน สิ่งสําคัญสําหรับการขยายแนวคิดในการปรับตัว
ดังกล่าว รวมถึงการจูงใจให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีนํ้าท่วม-นํ้าแล้งดําเนินการหาแนวทางปรับตัวเพ่ือลดความเสี่ยงในระยะยาวที่
เหมาะสมกับตนเองได้น้ันจึงจําเป็นต้องหนุนเสริมให้เกิดปัจจัยเอื้อต่อการปรับตัวของเกษตรกรดังน้ี 

6.1 การสนับสนนุและการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือการแลกเปลีย่นความรู้ 

เน่ืองจากการตัดสินใจของเกษตรกรปรับตัวเพ่ือรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจําเป็นต้องมีปัจจัยเอื้อ
หลายประการดังท่ีเกษตรกรรายหนึ่งกล่าวในที่ประชุมว่า “คนเคยทํานาอยู่ จะให้ไปปลูกไผ่ อ้อย แห้ว บัว ทําได้ยาก เพราะ
หน่ึงขาดความรู้ความชํานาญ สอง ต้องมีเงินทุน สาม ต้องมีแรงจูงใจ สี่ ต้องมีตลาดสินค้ารองรับ” 

จากการประชุมระดมสมองพบว่า สิ่งที่เกษตรกรต้องการคือ การสนับสนุนด้านพันธ์ุพืช การจัดวิทยากรมาให้ความรู้
เก่ียวกับวิธีการเพาะปลูกและการดูแลพืชพันธุ์อย่างลุ่มลึก รู้จริงและมีการติดตามผล ตลอดจนแนะนําด้านการตลาด โดย
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี เช่น อบต.และเทศบาล เพ่ือให้เป็นกลไกหลักในการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ 
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดการร่วมมือและช่วยเหลือกัน 

“ต้องมีโรงเรียนสําหรับเกษตรกร มีการให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการทําเกษตร แต่ปัญหาคือ เกษตรกรบ้านเรา
มักไมค่่อยเชื่อ เข้ารับความรู้แล้วมักไม่เอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ การปรับตัวแก้ปัญหาจะเกิดการทําตาม เมื่อเห็นผลสําเร็จ ถ้า
จะมีความรู้จริง ก็ต้องให้ทางการพาไปดูงานหรือทําให้เขาดู จึงจะเกิดผล” เกษตรกรรายหนึ่งกล่าว และให้ความเห็นว่า 
จําเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน สนับสนุนให้มีพ้ืนท่ีต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้ 
ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ในการผลิตพืชเมื่อเกิดภาวะวิกฤต เพ่ือให้เกษตรกรมีข้อมูล ความรู้ และทางเลือก เตรียมพร้อม
รับมือกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

ดังน้ัน จึงจําเป็นตอ้งมีการสร้างปัจจัยบวกที่เอื้อต่อความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกร ซึ่งบางส่วนเป็นบทบาท
ของหน่วยงานราชการ เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีความทนทานต่อภาวะนํ้าท่วม-นํ้าแล้ง หรือพันธุ์พืชทางเลือกอื่นๆ 
โดยเฉพาะในกรณีพ้ืนที่ประสบภาวะนํ้าแล้ง ทางหน่วยงานราชการ เช่น เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ และกรมชลประทาน ซึ่ง
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ต้องการให้เกษตรกรงดการปลูกพืชที่ใช้นํ้ามาก ก็ต้องเข้ามาประสานกับเกษตรกรในพื้นที่ เพ่ือแนะนําให้หันไปปลูกพืชอื่นที่ใช้
นํ้าน้อยและ เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยคํานึงถึงการมีตลาดรองรับด้วย ในขณะท่ีบางส่วน เช่น การสร้างเครือข่ายระดับชุมชน/
ท้องถิ่น เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หน่วยงานของรัฐอาจไม่ต้องลงมือดําเนินการเอง แต่สามารถทําหน้าที่หนุนเสริมเครือข่าย
เกษตรกรที่มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรอยู่แล้วให้สามารถทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงเกษตรกรในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.2 การวางแผนบริหารจัดการด้านการผลิตรว่มกนั 

วิธีการปรับตัวหน่ึงซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมเห็นร่วมกันว่า เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงความเส่ียงความเสียหายของ
ผลผลิตทางการเกษตรต่อการถูกนํ้าท่วมที่ดี คือ การปรับปฏิทินเพาะปลูกให้สามารถเก็บเก่ียวก่อนฤดูนํ้าหลาก เพราะเป็นวิธี
ท่ีไม่ต้องลงทุนเป็นตัวเงิน แต่อาศัยการบริหารจัดการและการสนับสนุนนํ้าชลประทานให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเพาะปลูก 
ดังน้ัน หากรัฐมีนโยบายต้องการให้เกษตรกรเกิดการปรับปฏิทินเพาะปลูกในพ้ืนที่ใด ควรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เช่น กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ ร่วมกันปรึกษาหารือกับเกษตรกรในพื้นท่ีดังกลา่ว เพ่ือให้มี
การปรับปฏิทินเพาะปลูกไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการปรับปริมาณนํ้าชลประทานให้สอดคล้อง ก็จะช่วยให้เกษตรกร
สามารถวางแผนปรับตัวได้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

“ถ้าชาวนาส่วนใหญ่เปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกไม่หมด ทําให้แต่ละคนเพาะปลูกไม่พร้อมกัน จะทําให้เกิดปัญหากับ
การวางแผนชลประทาน เพราะจะต้องทําแบบส่งนํ้าไปเรื่อยๆ พอให้ไปชาวบ้านต่างคนต่างทําก็จะทํากันไปเรื่อยๆ แล้วจะมา
เรียกร้องให้กรมชลประทานจัดสรรน้ํามาให้เพ่ือจะได้ผลผลิต เพราะฉะนั้นต้องเปล่ียนแบบพร้อมใจกัน ไม่ง้ันลําบากกับ
ปริมาณนํ้า” เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมกล่าว 

นอกจากน้ี เกษตรกรที่เข้าร่วมการประชุมยังแสดงความเห็นว่า การจัดทํานโยบายหรือโครงการต่างๆ ควรให้
ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างย่ังยืน 
ท้ังน้ี ประเด็นที่เกษตรกรให้ความสําคัญคือ การดําเนินการวางแผนการผลิตทางการเกษตรร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ
กับประชาชน โดยการจัดระบบ Zoning เพ่ือกําหนดทิศทางการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพที่ดินและแหล่งนํ้า ว่าพ้ืนไหนควร
ปลูกอะไร ทําแหล่งนํ้าสาธารณะเพ่ือกักเก็บนํ้า และจัดระบบส่งนํ้า เพ่ือให้เกษตรกรรู้ว่าจะเอาน้ําจากแหล่งนํ้าที่ไหน ปริมาณ
นํ้ามีมากน้อยเท่าใด  

“ภาครัฐควรทําประชาพิจารณ์ก่อนการส่งเสริมให้แต่ละพ้ืนที่ปลูกพืชชนิดต่างๆ ควรมีการศึกษาก่อนส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชชนิดน้ันๆ แล้วมีการจัด Zoning  พ้ืนที่ทําการเพาะปลูกเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาแย่งนํ้ากันใช้ในพ้ืนที่
ชลประทาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่างๆ และต้องมีการประกาศเขตให้ชัดเจน เพ่ือการบังคับใช้
นโยบายอย่างจริงจัง หากมีการประกาศเขตที่ชัดเจนว่าเขตไหนทําได้ เขตไหนทําไม่ได้ ในกรณีที่เกษตรกรไม่ปลูกจะได้รับการ
ชดเชยอย่างไร” เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการผลิตร่วมกันระหว่างรัฐกับ
เกษตรกร นอกจากน้ียังมีประเด็นเร่ืองระบบการจัดสรรนํ้าที่เกษตรกรแสดงความคิดเห็นว่า “ควรจะบริหารจัดการเป็น
เครือข่ายลุ่มนํ้าที่มีกลไกบริหารร่วมกัน ไม่ใช่นํ้าล้นก็ปล่อยนํ้าออกมา พอไม่มีนํ้าก็กักไว้” 
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6.3 การสํารวจและจัดหาแหล่งน้ํา 

นอกจากองค์ความรู้และการบริหารจัดการการผลิตร่วมกับเกษตรกรแล้ว สิ่งที่เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมระดมสมอง
ยังเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีสําคัญที่เป็นบทบาทของภาครัฐจะต้องสนับสนุนคือ การสํารวจและจัดหาแหล่งนํ้า โดยการขุดสระหรืออ่าง
เก็บนํ้า ซึ่งเกษตรกรเห็นว่าเป็น “โอ่งใหญ่ฉุกเฉิน” ในพ้ืนที่ราบภาคกลาง (ในท่ีลุ่ม) ให้มีจํานวนมากพอที่จะใช้สําหรับเก็บกัก
นํ้าในช่วงนํ้าท่วมและระบายนํ้าออกมาเมื่อหน้าแล้ง  

6.4 การดูแลชอ่งทางระบายน้ําเพ่ือป้องกนัอุทกภัย 

สําหรับปัญหาอุทกภัยน้ัน แนวทางการป้องกันประการหน่ึงที่สามารถทําได้โดยการดูแลบํารุงรักษาช่องทางการ
ระบายนํ้า เช่น การขุดลอกคู คลอง แม่นํ้าที่มีอยู่เป็นแหล่งเก็บนํ้าที่มีสภาพตื้นเขินให้สามารถระบายน้ําได้ดี และควรมีการแก้
กฎระเบียบเก่ียวกับการจัดการกับทรายที่ขุดได้จากท้องแม่นํ้าลําคลอง ซึ่งกฎหมายระบุว่าทรายเหล่าน้ีเป็นของกรมเจ้าท่า 
เมื่อขุดลอกแล้วห้ามนําออกนอกพ้ืนที่ ทําให้ทุกคร้ังที่มีการขุดลอกคู คลอง หรือแม่นํ้า ต้องนําทรายท่ีได้กองริมตลิ่ง พอฝนตก
หรือนํ้าท่วมก็ไหลลงกลับไปทับถมในท้องแม่นํ้าเหมือนเดิม ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างจริงจังและมี
ประสิทธิภาพ เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ริมนํ้า ห้ามเผาไร่ เป็นต้น เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยนํ้าท่วม-นํ้าแล้ง 

6.5 การใหข้้อมูลเกี่ยวกบัสถานการณ์น้ําทว่ม/น้ําแลง้/ภัยธรรมชาติและการเตือนภัย 

การให้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์เก่ียวกับนํ้าท่วม/นํ้าแล้ง/ภัยธรรมชาติและการเตือนภัย จะช่วยให้
สามารถเตรียมการรับมือได้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งในส่วนน้ีภาคประชาชนมองว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐที่ต้องทําอย่างมีระบบ มีความน่าเชื่อถือและทันท่วงที  

“ปภ. จะเป็นผู้คอยเตือนเร่ืองภัยพิบัติต่างๆ แต่ก็เห็นว่าในบางครั้งเมื่อเกิดปัญหาข้ึนก็จะทํากันอย่างคึกคักอยู่สักพัก
หน่ึง แต่เมื่อนานเข้า ก็ไม่ได้มีแผนหรือการจัดการให้เกิดขึ้นเป็นระบบอย่างเป็นทางการ ทําให้เมื่อเกิดปัญหาอีกคร้ังจึงไม่
สามารถเตรียมการได้ดีเพียงพอ ปัจจุบันภาคประชาชนต้องแจ้งข่าวกันเอง” เกษตรกรรายหนึ่งกล่าวถึงจุดอ่อนของระบบ
ข่าวสารข้อมูลด้านภัยพิบัติ 

กล่าวโดยสรุป การปรับตัวเพ่ือลดความเสี่ยงจากภาวะนํ้าท่วม-นํ้าแล้งของเกษตรกรต้องใช้กลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น
และความหลากหลาย ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายหรือเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่จําเป็นต้องแสวงหาวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ทักษะ และสภาพแวดล้อมในการทําการเกษตรของตน บทบาทของหน่วยงานภาครัฐจึงไม่ใช่การช่วยออกแบบวิธีการ
ปรับตัวให้เกษตรกรแต่ละรายหรือแต่ละพ้ืนที่ แต่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตด้วยการเสริมสร้างปัจจัยเอื้อต่อความพร้อมของเกษตรกรในการปรับตัวในด้านความรู้
เชิงเทคนิค ทักษะในการบริหารจัดการ และการมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคสําหรับการเกษตรที่เพียงพอและ
เหมาะสม   
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลข้อเท็จจริง (fact&figure) 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกร 

 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่เราต่างได้ยิน ได้รับรู้อยู่บ่อยคร้ัง และเป็นประเด็นท่ีคนทั่วโลกกําลังให้

ความสําคัญ ที่ผ่านมา ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติและภัยพิบัติเกิดบ่อยคร้ังมากข้ึน เช่น อากาศร้อนมากข้ึน ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล ฝนท้ิงช่วง หรือฤดูหนาวไม่หนาวเท่าที่เคยเป็น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

เน่ืองจากลุ่มนํ้าเจ้าพระยามีพ้ืนที่การเกษตรค่อนข้างมากราวๆ 10 ล้านไร่ โดยพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ประมาณร้อย
ละ 70 ใช้ในการปลูกข้าว ซึ่งมีความต้องการใช้นํ้าในปริมาณมากในแต่ละฤดูเพาะปลูก  แต่ต้องไม่ลืมว่าปริมาณนํ้าที่เรา
สามารถใช้ได้ในแต่ละปีถูกจํากัดไว้ด้วยหลายๆ ปัจจัย (โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านภูมิอากาศ) บางปีมีนํ้ามาก บางปีมีนํ้าน้อย 
ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศในปีน้ันๆ  โดยรวมแล้วจึงทําให้เกษตรกรไม่สามารถหลบหลีกปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อันเป็นผลสืบเน่ือง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ ซึ่งมีผลต่อปริมาณนํ้าฝนและปริมาณนํ้าชลประทานที่สามารถใช้ในการเพาะปลูก 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดข้ึนอาจเกิดได้ในหลายด้านและหลายรูปแบบ แต่ในการศึกษานี้ 
จะแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในสองมิติ คือ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และการเปล่ียนแปลงของปริมาณนํ้าฝน  

เพ่ือความสะดวกในการทําความเข้าใจ เราลองพิจารณาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยกําหนดพื้นท่ีศึกษาให้
ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่ 6 จังหวัดในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา คือ จังหวัดพิษณุโลก อุทัยธานี สุพรรณบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ และ
อยุธยา 

ก่อนอื่นลองดูระดบัอณุหภูมิในชว่งท่ีผ่านมากันก่อนว่าเป็นอย่างไร โดยรวมแล้ว ข้อมลูอุณหภูมิเฉลีย่ในช่วง 27 ปี คือ
ระหว่างปี 2522-2549 มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละพ้ืนที่ โดยพบว่าจังหวัดพิษณุโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําที่สุดอยู่ที่ 
26.17 องศาเซลเซียส และจังหวัดอยุธยามีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 26.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยของทั้ง 6 จังหวัด
อยู่ที่ 26.31 องศาเซลเซียส 

ในสไลด์ที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในอดีตเป็นอย่างไร เราลองมาดูกันว่านักวิทยาศาสตร์คาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกันอย่างไรบ้าง โดยจะเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยที่คาดการณ์สําหรับช่วงเวลาในอนาคต 24 ปี 
ระหว่างปี 2558-2582 กับอุณหภูมิเฉลี่ยจริงในอดีตช่วงปี 2522-2549 โดยรวมคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงข้ึน ซึ่ง
หมายถึง ในอนาคต 6 จังหวัดน้ีมีแนวโน้มที่จะร้อนมากขึ้น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงข้ึนประมาณร้อยละ 3.14 

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อผลผลิตข้าว ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 อุณหภูมิสูงเกินเมื่อดอกข้าวบาน แม้ในเวลาสั้นๆ ส่งผลให้การผสมเกสรล้มเหลว  
 อุณหภูมิสูงเกินในระหว่างฤดูปลูกส่งผลให้ระบบสังเคราะห์แสงรวน ทําให้ข้าวมีรวงน้อย จํานวนดอกต่อรวง

ต่ํา และทําให้ข้าวลีบ 
 อุณหภูมิสูงเกินในช่วงสร้างเมล็ด 30 วันก่อนเก็บเกี่ยว จะส่งผลทําให้คุณภาพเมล็ดข้าวไม่ดี 



Research REPORT   23 

สําหรับปริมาณนํ้าฝนซ่ึงเป็นปัจจัยทางด้านสภาพภูมิอากาศอีกตัวหน่ึงที่มีความสําคัญน้ัน จากข้อมูลที่ได้ทําการ
รวบรวมและวิเคราะห์ พบว่า 6 จังหวัดในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาที่เราใช้เป็นตัวอย่างน้ันมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในช่วง พ.ศ. 2522-
2549  ผันแปรพอควรหรือแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉลี่ยตั้งแต่ 997 มิลลิเมตรต่อปีในจังหวัดลพบุรี จนถึง 1,223 
มิลลิเมตรต่อปีในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉลี่ยปริมาณนํ้าฝนทั้งปีเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าว อยู่ที่ประมาณ 1,069 มิลลิเมตร 
 เมื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าฝนในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2522-2549) เปรียบเทียบกับปริมาณ

นํ้าฝนคาดการณ์สําหรับช่วงเวลาในอนาคต (พ.ศ. 2558-2582) พบว่าในภาพรวม ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยมีแนวโน้ม
ลดลงประมาณร้อยละ 0.31 

 จากการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์พบว่าบางจังหวัดอาจจะมีปริมาณนํ้าฝนลดลง เช่น จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ 
และอุทัยธานี ในขณะที่ในบางจังหวัด เช่นพิษณุโลก อยุธยา และสุพรรณบุรี คาดว่าจะมีปริมาณนํ้าฝนเพ่ิมขึ้น 

การเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่กล่าวถึงน้ัน ทั้งอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน อาจส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ต้องเผชิญกับความ
เสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม 
 นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท้ังอุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝนซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพาะปลูก

แล้ว  ความไม่แน่นอนของปริมาณนํ้ากักเก็บในเข่ือนช่วงต้นฤดูเป็นภาพสําคัญที่ชี้ให้เห็นว่า เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ใต้
เข่ือนไม่ควรน่ิงนอนใจหรือไม่ควรน่ิงเฉยโดยไม่ปรับเปลี่ยนแนวทางการทําเกษตรของตนเอง 

จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ําในเข่ือนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตต์ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าสํารองขนาดใหญ่ พบว่า ปริมาณนํ้า
ต้นทุนในเข่ือนทั้งสอง (1 มค.) ผันแปรมากในแต่ละปี ซึ่งหมายความว่าปริมาณนํ้าที่สามารถนําไปใช้ได้ไม่คงที่ ซึ่งจะกระทบ
ต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร  ตัวอย่างเช่นในปีท่ีการเพาะปลูก 2556/57 ซึ่งแล้งมากและมีปริมาณน้ําชลประทานเพ่ือ
การเกษตรลดลงมาก ทําให้เกษตรกรมีความเส่ียงที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหากยังคงดึงดันที่จะปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 
ต่อไป 

เน่ืองจากการจะพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่เพ่ือใช้กักเก็บนํ้าจํานวนมากๆ เป็นไปได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับว่าเราไม่
สามารถขยายศักยภาพแหล่งนํ้าในเชิงกายภาพได้อย่างมีนัยสําคัญเหมือนในอดีต แต่ในขณะที่ความต้องการใช้นํ้าชลประทาน
เพ่ือการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตลอดไป  โดยจะเห็นได้จากการเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมากของพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขต
ชลประทานในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา 

ด้วยเหตุที่นํ้าชลประทานมีอยู่อย่างจํากัดและมีปริมาณท่ีไม่แน่นอน ในขณะท่ีความต้องการใช้นํ้าชลประทานเพื่อ
เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งและเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ผลที่ตามมาคือความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาการ
แย่งนํ้าระหว่างกันทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งในเชิงสถาบันที่สําคัญมากข้ึนใน
อนาคต 

อย่างไรก็ดี สําหรับการประชุมในวันน้ี เราจะพูดคุยโดยเน้นที่ประเด็นการปรับตัวของเกษตรกรเป็นหลัก จึงอยากจะ
ฉายภาพให้เห็นกันก่อนว่า ในภาวะที่นํ้าชลประทานมีอยู่อย่างจํากัดน้ัน ที่ผ่านมาการทําเกษตรของพวกเราโดยเฉลี่ยได้สร้าง
มูลค่ามากน้อยเพียงไรเม่ือเทียบกับการใช้นํ้าชลประทานเพ่ิมข้ึน เพราะหากพิจารณาในแง่เศรษฐกิจและความคุ้มค่าของการ
ใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร นํ้าที่มีอยู่อย่างจํากัดก็ควรที่จะนําไปใช้ในการเพาะปลูกที่สร้างมูลค่าที่สูงกว่า 
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ในการศึกษาน้ี พยายามชี้ให้เห็นว่า การใช้นํ้าชลประทานเพ่ิมขึ้นในปริมาณเท่ากันเพ่ือการเพาะปลูกพืชต่างชนิดกัน
หรือต่างพ้ืนท่ีกัน ไม่ได้ช่วยทําให้เกษตรกรทุกคนสร้างรายได้เท่ากัน โดยพบว่า รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการใช้นํ้าชลประทาน
เพ่ิมข้ึนจํานวนหน่ึงหน่วยเท่ากันบริเวณพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยาจะมีค่าสูงกว่าพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกประมาณ 3 เท่า 
และที่สําคัญ รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชอื่น เช่น การปลูกอ้อย มีมูลค่าสูงกว่าการปลูกข้าวประมาณ 5 เท่า  

ประเด็นสําคัญที่ได้จากการศึกษาในส่วนน้ี ไม่ได้หมายความว่าให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกอ้อยแทน 
แต่ผลการศึกษาน้ีเป็นเพียงตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า เราต้องใส่ใจ/ให้ความสําคัญมากข้ึนกับการเลือกและวางแผนปลูกพืชในช่วง
ฤดูแล้งอย่างจริงจังอย่างเป็นมืออาชีพ เพราะน้ํามีอยู่อย่างจํากัด ไม่สามารถใช้อย่างสิ้นเปลือง ทั้งน้ีในทางปฏิบัติ มีทางเลือก
หรือช่องทางอื่นๆ อีกพอสมควรท่ีเราพอจะนํามาปรับใช้เพ่ือประโยชน์ของครัวเรือนเกษตรของเราเอง เช่น การปลูกพืชไร่-
พืชผักที่มีราคาดีแต่ใช้นํ้าน้อยกว่าข้าว แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของดิน ของพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงช่องทางตลาดท่ีดี 
ในความเป็นจริงแล้ว การจัดสรรนํ้าชลประทานควรพิจารณามูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากการใช้นํ้าเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ 

ก่อนที่จะกล่าวถึงประเด็นการปรับตัวในเชิงลึก ขอสรุปทิ้งท้ายว่าโดยรวมแล้วปรากฎการณ์อากาศแปรปรวนหรือ
สภาพแล้งรุนแรงเพ่ิมขึ้น จะมีผลต่อระบบการผลิตของภาคเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง เช่น ทําให้ปริมาณ
นํ้าฝนและนํ้าชลประทานลดลง ทําให้พ้ืนที่เพาะปลูกเปลี่ยนแปลงไป และทําให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร (เช่น ข้าว 
อ้อย) ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

เมื่อเราทราบแล้วว่าสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง และภาคส่วนต่างๆ ได้รับผลกระทบและต้องเผชิญความ
เสี่ยงที่แตกต่างไปจากเดิม ดังน้ัน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น เพ่ือให้มีความเสี่ยงน้อย
ท่ีสุด คําถามที่เกิดข้ึนบ่อยครั้งคือ เกษตรกรจะต้องปรับตวัต่ออะไร ทําไมต้องปรับตัว และจะต้องปรับตัวอย่างไร 

สําหรับเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกบริเวณลุ่มนํ้าเจ้าพระยาน้ัน ที่ผ่านมา เกษตรกรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ด้าน เช่น ปริมาณนํ้าฝนที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การขยับเลื่อนของฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลง
ความถ่ีและความรุนแรงของภาวะอากาศรุนแรง เช่น เหตุการณ์นํ้าท่วม นํ้าแล้ง เป็นต้น 

การเปล่ียนแปลงต่างๆ เหล่าน้ี ส่งผลกระทบต่อการทําการเกษตรและวิถีชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก 
ด้วยเหตุน้ี การปรับตัวเพ่ือลดความเส่ียงจึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างย่ิง โดยเป้าหมายของการปรับตัวคือ เพ่ือสร้างความ
มั่นคงและความทนทานต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศ 

เกษตรกรในพื้นที่ควรเร่ิมดําเนินการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ตอนนี้ และควรมีการวางแผนปรับตัวเพ่ือรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

ตัวอย่างวิธีที่เกษตรกรสามารถใช้ในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ประกอบด้วย 
การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดใหม่ การปลูกพืชชนิดเดิมแต่เปลี่ยนพันธ์ุให้เป็นพันธุ์ที่มีความทนทานต่อนํ้าท่วมหรือนํ้าแล้ง 
การเลื่อนปฏิทินเพาะปลูก การขุดบ่อนํ้าหรือสระนํ้าในไร่นา การปรับรอบการเพาะปลูก เป็นต้น  

ทั้งน้ี วิธีการปรับตัวที่เกษตรกรเลือกใช้ข้ึนอยู่กับบริบทของชุมชนและขนาดความเสี่ยงที่เผชิญ 
สําหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาซึ่งใช้เป็นพ้ืนที่ศึกษา ที่ผ่านมา เกษตรกรเผชิญกับความเส่ียงต่อปัญหาน้ํา

ท่วมในช่วงฤดูฝนของการปลูกข้าวนาปี และปัญหาน้ําแล้งในช่วงฤดูแล้งของการทํานาปรัง 
ตัวที่บ่งชี้สภาวะความเส่ียงต่อปัญหาน้ําท่วม-นํ้าแล้ง คือ พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรังซึ่งได้รับความเสียหายจาก

นํ้าท่วมและนํ้าแล้ง ตามลําดับ 
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ในการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยที่จัดทําในปี 2557 ได้มีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามในการสัมภาษณ์เกษตรกรจํานวน 815 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ใน 6 จังหวัด ในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา  

จากการสํารวจพบว่าในรอบ 25 ปีท่ีผ่านมา เกษตรกรในพ้ืนที่ศึกษาต้องประสบกับปัญหาน้ําท่วมรุนแรงหลายครั้ง 
เช่น นํ้าท่วมที่เกิดขึ้นในปี 2538 และ 2554 เป็นต้น 

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงขนาดของความเสี่ยงและความรุนแรงของปัญหาน้ําท่วมที่ผ่านมา จึงขอยกตัวอย่างเหตุการณ์นํ้า
ท่วมในปี 2554 

สําหรับนํ้าท่วมซึ่งเกิดข้ึนในปี 2554 น้ัน มีครัวเรือนเกษตรในกลุ่มตัวอย่างของพ้ืนที่ที่เราทําการศึกษาได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้าท่วมรวมทั้งสิ้น 516 ครัวเรือน โดยร้อยละ 65 ของครัวเรือนเหล่าน้ีซึ่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วม และความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉล่ียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 53 ของผลผลิต
ทางการเกษตรท้ังหมดของครัวเรือน 

ในกรณีของความเสี่ยงต่อเหตุการณ์นํ้าแล้งน้ัน ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์นํ้าแล้งซึ่งเกิดขึ้นในปี 2555 ซึ่งจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว มีครัวเรือนเกษตรจํานวน 137 ครัวเรือนซึ่งได้รับความเดือดร้อน และร้อยละ 83 ของครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบซึ่งผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากนํ้าแล้ง  

สําหรับครัวเรือนซึ่งผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ความเสียหายเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 56 ของผลผลิตทาง
การเกษตรทั้งหมดของครัวเรือน 

เหตุการณ์นํ้าท่วมรุนแรงซึ่งเกิดข้ึนบ่อยครั้งในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีครัวเรือนเกษตรจํานวน 356 ครัวเรือน
หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของครัวเรือนที่ทําการศึกษาท้ังหมด ตัดสินใจไม่ปรับตัวระยะยาวต่อความเสี่ยงต่อนํ้าท่วม และมี
ครัวเรือนเกษตรจํานวน 125 ครัวเรือนหรือร้อยละ 24 ของครัวเรือนที่ทําการศึกษาทั้งหมด ที่ตัดสินใจปรับตัวโดยปรับเปลี่ยน
วิธีทําการเกษตร 

สําหรับการปรับตัวต่อเหตุการณ์นํ้าแล้งรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในรอบ 25 ปีที่ผ่านน้ัน มีครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ศึกษา
จํานวน 96 ครัวเรือน (ร้อยละ 70) ซึ่งไม่ปรับเปล่ียนใดๆ และมีครัวเรือนเกษตรจํานวน 38 ครัวเรือน (ร้อยละ 28) ซึ่ง
ตัดสินใจปรับเปล่ียนวิธีทําการเกษตรเพ่ือให้สามารถรับมือกับปัญหานํ้าแล้งระยะยาวได้ดีย่ิงข้ึน 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิธีที่เกษตรกรใช้เพ่ือรับมือกับเหตุการณ์นํ้า
ท่วมและนํ้าแล้งในปัจจุบันมีค่อนข้างหลากหลาย 

สําหรับวิธีการปรับตัวต่อนํ้าท่วมที่เกษตรกรนิยมใช้ ประกอบด้วย การเปลี่ยนพันธุ์ข้าว การเปลี่ยนชนิดพืช การ
เปลี่ยนปฏิทินเพาะปลูก รวมถึงการปรับปรุงไร่นา เช่น เสริมคันดินที่ทําการเกษตรเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม เป็นต้น 

ในกรณีนํ้าแล้ง จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ศึกษาพบว่าวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้เพ่ือรับมือระยะยาวกับ
เหตุการณ์นํ้าแล้ง ประกอบด้วย การเปล่ียนพันธ์ุพืชให้เป็นพันธ์ุที่ทนแล้งหรือต้องการน้ําน้อย การเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น การ
เปลี่ยนหรือเลื่อนปฏิทินเพาะปลูก รวมถึงการหาแหล่งนํ้าใหม่ๆ เช่น ขุดสระหรือเจาะบ่อนํ้าในไร่นาตนเอง เป็นต้น 

จากข้อมูลที่เสนอไว้ข้างต้น พบว่ามีครัวเรือนเกษตรบางส่วนที่ตัดสินใจไม่ปรับตัวหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือลดความ
เสี่ยงจากเหตุการณ์นํ้าท่วมและนํ้าแล้ง จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนที่ศึกษาพบว่าเหตุผลของการไม่ปรับตัวประกอบด้วย  

o การขาดความตระหนัก: คิดว่าเหตุการณ์นํ้าท่วมหรือนํ้าแล้งเป็นปัญหาที่ไม่เกิดข้ึนบ่อย 
o การขาดความรู้เก่ียวกับทางเลือกในการปรับตัว เช่น พันธ์ุข้าวใหม่ๆ วิธีการเพาะปลูกใหม่ๆ  
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o การขาดเงินทุน 
o การขาดแรงจูงใจในการปรับตัว เพราะมีความคิดว่าถึงแม้ไม่ดําเนินการใดๆ ก็จะได้รับความช่วยเหลือจาก

ภาครัฐอยู่แล้ว 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับตัวต่อเหตุการณ์นํ้าท่วมและน้ําแล้ง การศึกษานี้จึงวิเคราะห์ผลกระทบของการ
ปรับตัวต่อผลผลิตข้าวนาปีและข้าวนาปรัง จากการศึกษาพบว่า การปรับตัวต่อนํ้าท่วมทําให้ผลผลิตข้าวนาปีเพ่ิมขึ้น 31 
กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ผลของการปรับตัวต่อเหตุการณ์นํ้าแล้งต่อผลผลิตข้าวนาปรังไม่ชัดเจน 

การปรับตัวต่อเหตุการณ์นํ้าท่วมแต่ละวิธีส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรแตกต่างกัน 
จากการวิเคราะห์เบ้ืองต้น พบว่าการเปลี่ยนปฏิทิน พันธุ์ข้าว และการปรับปรุงไร่นา เช่น เสริมคันดิน ทําให้ต้นทุนในการ
เพาะปลูกเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนพืชที่ปลูกหรือการเปลี่ยนรอบการเพาะปลูก 

สําหรับการปรับตัวเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์นํ้าแล้งน้ัน วิธีการปรับตัว เช่น การเลื่อนปฏิทินเพาะปลูก การเปลี่ยนพันธุ์
ข้าว และการหาแหล่งนํ้าอื่นเพ่ิมเติม ทําให้ต้นทุนการปลูกข้าวนาปรังเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ในขณะท่ีการเปลี่ยนพืชและการลด
พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังทําให้ต้นทุนการเพาะปลูกเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก 
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ภาคผนวกที่ 2  
นาลอยนํ้า  

 

จุดเริ่มต้น  

จุดเริ่มต้นของนาลอยนํ้าน้ันเกิดจากความเสียหายจากภัยนํ้าท่วมที่คุณสุพรรณ เมธสาร เกษตรกรในจังหวัด
สุพรรณบุรีประสบมาหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2526 ปี 2528 ตลอดจนเหตุการณ์นํ้าท่วมที่เกิดใหม่ในปี 2548 ปี2549 และปี 2554 
ทําให้นาของเขาที่เคยปลูกกับแม่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง “หมดเลย ข้าวกําลังจะเก่ียวแล้ว อะไรก็ไม่เหลือ” คุณ
สุพรรณกล่าว ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้คุณสุพรรณตั้งโจทย์ปัญหาสําคัญในชีวิต คุณสุพรรณกล่าวว่า “ท้ังชีวิตน้ีได้รับผลกระทบมา
บอบช้ําแล้ว มันเจ็บปวดรวดร้าวมา คิดอยู่วันหน่ึง ถ้านาเราไม่จมนํ้าจะทํายังไง คิดแล้วก็เหมือนกับเพ้อเจ้อ ตัดสินใจเป็น
โจทย์มาเลยว่า ถ้านาเราไม่จม คงไม่อดข้าว” 

รูปแบบของนาลอยน้ํา 

เมื่อปี 2552 เป็นปีที่คุณสุพรรณริเริ่มการทดลองทํานาแบบลอยน้ําเป็นครั้งแรก โดยนําแผ่นโฟมมาเจาะรู เพ่ือใส่กล้า
ของต้นข้าวแล้วทดลองนําไปลอยไว้ในแม่นํ้า เมื่อเวลาผ่านไป 120 วัน ข้าวหอมปทุมที่ปลูกด้วยนาลอยนํ้าก็ออกรวงพอดี  

นาลอยนํ้าในตอนเร่ิมน้ันทําจากโฟม แต่ในระยะเวลาต่อมาก็เปลี่ยนมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตัวแปลง
นาลอยนํ้าน้ันเปลี่ยนจากโฟมมาเป็นลําไม้ไผ่ที่ปลูกเอาไว้เอง ใช้จํานวน 12 ลํามาต่อเป็นแพ 1 แปลง มีขนาดประมาณ 10 ตร.
ม. ตัวพ้ืนฐานของแพที่จะใช้ปลูกข้าวน้ันจะใส่ผักตบชวาที่เก็บมาจากแม่นํ้ามาใส่รองไว้ จากนั้นจึงใส่ดินเลนแม่นํ้าลงไป เมื่อนํา
ต้นกล้าข้าวลงไปปลูก ข้าวที่อยู่ในแปลงนาลอยในแม่นํ้าน้ันก็จะ “ไปหากินเอง” จากสารอาหารท่ีลอยมากับนํ้าข้างใต้แพ การ
ปลูกข้าวในนํ้าแบบน้ีจึงไม่ต้องลงทุนใช้ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง เพราะถ้ามีแมลงมาลงท่ีแพก็เพียงแต่กดแพให้จมนํ้า แมลงก็จะ
กระโดดหนี กลายเป็นอาหารของปลาในแม่นํ้า จึงทําให้นอกจากจะสามารถปลูกข้าวได้แล้วยังทําให้เป็นแหล่งที่มีปลามา
อาศัยอยู่ใต้แปลงนาอุดมสมบูรณ์ตามคําโบราณว่า “ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว”  

   
  



 

28   

ต้นทุนและประโยชน์ท่ีได้รับ 

ต้นทุนที่ใช้ในการทํานาลอยนํ้าน้ันไม่สูงมาก เน่ืองจากแปลงขนาด 10 ตร.ม. ใช้ไผ่จํานวน 12 ลํา คิดเป็นเงิน
ประมาณ 480 บาท สามารถใช้งานได้ถึง 3 ปี ส่วนพันธ์ุข้าวใช้พันธ์ุข้าวไวแสง ซึ่งศูนย์วิจัยพันธ์ุข้าวส่งพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 
มาให้ทดลอง ใช้พันธุ์ข้าวราว 3 ขีดต่อแปลง คิดเป็นเงิน 6–7 บาท ซึ่งถ้าเก็บข้าวส่วนหน่ึงไว้ทําพันธ์ุต่อก็จะทําให้ไม่ต้องลงทุน
ในส่วนน้ีเพ่ิมเติม จากการทดลองพบว่าแปลงนาลอยน้ํา 1 แปลงนั้นสามารถให้ผลผลิตได้ถึง 1 ถังข้าวสาร 

ประโยชน์ที่ได้คือ นาลอยน้ําสามารถรับมือกับปัญหาน้ําท่วมได้อย่างตรงจุด เพราะนาของคุณสุพรรณนั้นลอยข้ึนลง
ตามระดับนํ้า นอกจากน้ีนาลอยนํ้ายังสามารถจัดการกับปัญหาแมลงศัตรูพืชได้ดี เมื่อพบว่ามีแมลงข้ึนต้นข้าวก็เพียงกดแพลง
ไปในนํ้า แมลงต่างๆ ก็จะถูกปลากินเป็นอาหาร ทําให้นาลอยน้ําน้ีสามารถกําจัดแมลงได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีใดๆ ซึ่ง
ผลดีต่อคุณภาพของข้าวเพราะจะได้ข้าวที่ปลอดสารเคมี 

ข้อดีอีกประการหนึ่งของการปลูกบนน้ําก็คือ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบหน่ึงแล้วสามารถลงปลูกรอบต่อไปได้ทันทีไม่
จําเป็นต้องพักหน้าดิน ปุ๋ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้ ข้าวที่ปลูกน้ันพ่ึงพาความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุที่มากับตะกอนแม่นํ้าเพียง
อย่างเดียว นาลอยนํ้าน้ีจึงประหยัดค่าปุ๋ยให้กับคุณสุพรรณไปได้อีกเป็นเงินจํานวนมาก และทําให้คุณสุพรรณสามารถปลูก
ข้าวได้ถึง 3 รอบต่อปี 

วิธีการปลูกข้าวแบบนาลอยนํ้ายังช่วยให้ระบบนิเวศดีขึ้นเน่ืองจาก ข้าวที่ปลูกน้ันทําหน้าที่ 2 ประการ ได้แก่ การช่วย
ดึงก๊าซออกซิเจนจากอากาศลงสู่นํ้า และการดักจับตะกอนในนํ้า ซึ่งมีส่วนช่วยให้นํ้ามีความสะอาดมากขึ้น และเน่ืองจากคุณ
สุพรรณใช้วัชพืช เช่น ผักตบชวามาใช้ในการปลูกข้าวจึงเป็นการกําจัดผักตบชวาไปในตัว 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสียสําคัญของนาลอยน้ําคือ การไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับเกษตรกรหมู่มาก เน่ืองจากจะต้องอาศัยพ้ืนที่ที่
เข้าถึงแหล่งนํ้า เช่น คลอง หรือ แม่นํ้า จึงจะสามารถทํานาลอยน้ําได้ แต่คุณสุพรรณก็กล่าวว่าเราสามารถทํานาลอยน้ําโดย
การวิดนํ้าเข้ามาไว้ในนาได้เช่นกัน 

ในอนาคตน้ัน คุณสุพรรณกล่าวต่อว่าจะขยายเพ่ิมอกี 10 แพ (แพหน่ึงมี 5 แปลง) และถ้าขยายได้ก็จะมีโรงสีเป็นของ
ตนเอง ปกติคุณสุพรรณไม่ได้ขายข้าวในรูปข้าวเปลือกอยู่แล้ว แต่นําไปแปรรูปและขายเป็นข้าวสารซึ่งได้ราคาดีข้ึน ในอนาคต
จึงมองว่าตนจะเป็นผู้ผลิตข้าวที่ครบวงจร 

นาลอยนํ้าน้ันได้รับความสนใจจากคนจํานวนมาก ตั้งแต่นักวิชาการต่างประเทศ หน่วยงานราชการ เช่น กองทัพเรือ
ส่งนักเรียนนายเรือมาศึกษาวิธีการทํานาลอยนํ้า สื่อมวลชน ตลอดจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคุณสุพรรณได้ให้รับ
การติดต่อให้สาธิตวิธีการทํานาลอยนํ้าโดยละเอียดเพ่ือถ่ายเป็นวีดิโอให้ในหลวงทอดพระเนตร โดยคุณสุพรรณเคยกล่าวไว้ใน
รายการโทรทัศน์ว่า นาลอยนํ้าน้ีไม่ใช่ “ลิงหลอกเจ้า” แต่เป็นของจริงที่จะช่วยให้เกษตรกรรอดจากความเส่ียงนํ้าท่วมได้ 

 



~~ IORC I CROI TORI

(fCl1uu3imWomswruu1lJs=mF'flnEJ liiCio1s1o)
565 (fCl8SlUF1lLLriJ 39 LL1C1JJnClJriCllJ n~JlnW 10310

Thailand Development Research Institute [TORI)

565, Soi Ramkhamhaeng 39 Wangthonglang,

Bangkok 10310 Thailand

Tel. 02-718-5460

Fax. 02-718-5461-2

Website: http://tdri.or.th

~~ IORC I CROI TORI

Research Report

a. a.
O. 0 1._

U1n~U-U1llaJnU

n1sllsun~tJ OJ Inttnsns
a.

tuauU1l~1WS:EJ1
'I

ClJSSrul C1ClEJJFTUWJF1, ,



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


