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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  ปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได้มีความส าคัญต่อด ารงชีวิตของมนุษย ์แต่การ
พึ่งพาอาศยัประโยชน์ของมนุษยไ์ดท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงจนเกิดเป็น
วิกฤตการณ์ทั้ งทางด้านบรรยากาศ ดิน น้า ป่าไม้ สัตว์ป่า พลังงาน ฯลฯ ขึ้ นทั่วโลก ในปัจจุบัน
สถานการณ์และปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว
และส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ืองจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการ
บ ารุงรักษาเพื่อความยัง่ยืน และการบริหารจดัการของรัฐท่ีผา่นมายงัไม่สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ได้ ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงอย่าง (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2555) 
  จากรายงานการศึกษาโครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ประจาปี 2555 ได้ส ารวจ
สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไว ้สรุปไดว้่า ปัญหาหลกัคือ ปัญหาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการเกิดมลพิษ ปัญหาจากการท าลายระบบนิเวศ ปัญหาอันเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีซับซ้อนและรุนแรงขึ้น และปัญหาดา้นการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส่วนหน่ึงเกิดมาจากการ
ท าเกษตรของคนในพื้นท่ี ดว้ยการ การบุกรุกเพื่อหาพื้นท่ีท ากินใหม่ของเกษตรกรท่ีการปลูกพืชเชิงเดียว
ด้วยการท าไร่เล่ือนลอย การผลิตท่ีใช้สารเคมีเกษตรอย่างไม่เหมาะสม เกิดการตกคา้งทั้งในผลผลิต
การเกษตรและในส่ิงแวดลอ้มทั้งดินและน ้ า และพื้นท่ีท าเกษตรเก่าเส่ือมโทรอนัเน่ืองมาจากการท า
เกษตรแบบพืชเชิงเดียว  
  แม่ฮ่องสอนถือเป็นจังหวดัหน่ึง ท่ีมีปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะพื้นท่ีป่าไม ้และพื้นท่ีทิวเขาท่ีสูง โดยพื้นท่ีป่าไมมี้มากกว่าร้อยละ 88.50 ของ
พื้นท่ีรวมทั้งจงัหวดั โดยเม่ือคิดเป็นตารางกิโลเมตรพบวา่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีพื้นทั้งท่ีทั้งหมดประมาณ 
12,681.259 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นท่ีป่าไม ้ประมาณกวา่ 11,267.70 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งตน้น ้ า
ท่ีส าคัญส าหรับล่อเล้ียงคนในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี คือ แม่น ้ าสาละวิน แม่น ้ าปายและแม่น ้ ายวม มี
ประชากรทั้งหมด 262,881 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 69.02 (ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ,2556)  เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเกษตรเชิงเด่ียวบนภูเขา โดยพฤติกรรมการเพาะปลูกพืช
เชิงเด่ียวในพื้นท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ ท าการการตดั ฟัน โค่น และเผาเพื่อเพาะปลูกพืช เช่น ขา้วโพด 
กระหล ่าปล่ี ขา้วไร่ กระเทียม ถัว่เหลือง เป็นตน้ จนท าให้พื้นท่ีป่าถูกท าลายอย่างต่อเน่ือง  ในระบบการ
ปลูกพืชเกษตรเชิงเดียวของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนยงัพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
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มีพื้นท่ีเพราะปลูกมากและใหผ้ลผลิตสูง  เช่นขา้วไร่และถัว่เหลือง มีพื้นท่ีเพาะปลูก 120,408.75 ไร่ และ 
53,932.25 ไร่ ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 โดยพืชดงักล่าวเป็นสาเหตุหน่ึง ของการท าไร่เล่ือนลอยดว้ยการ
ตดัไมล้ าลายป่า การใชส้ารเคมีเกษตรอยา่งไม่เหมาะสมในแหล่งตน้น ้าล าธาร 

ตำรำงท่ี 1.1: พื้นท่ีปลูกและผลผลิตรวมพืชท่ีการเพราะปลูกดว้ยการท าไร่เล่ือนลอยและการใชส้ารเคมี 
ชนิดพืช พื้นท่ีปลูก(ไร่) ผลผลติรวม(กก.) 

ขา้วไร่ 120,408.75 34,156,577 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 2,226 1,918,330 
งาขาว 808 91,985 
งาด า 1,918 171,456 
ถัว่เหลือง * 53,932.25 8,176,950 
กะหล ่าปลี 31,546 77,801,010 
กระเทียม 21,110 96,039,025 
ท่ีมา : ส านกังานสภาเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2557  
  อย่างไรก็ตาม ในหน่วยงานของสภาเกษตรกรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นความส าคญัของ
พื้นท่ีต่อการแกไ้ขการท าเกษตรโดยการรักษาส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศของพื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน จึงได้
จดัการสัมมนา “โครงกำรประชุมสัมมนำควำมร่วมมือเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนเกษตรกรรมกบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” โดยไดท้ าการระดมความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะการแกไ้ขปัญหาต่างๆ และความตอ้งการดา้น
พฒันาดา้นการเกษตรท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะปัญหาการตดัไมท้ าลายป่าและการใช้สารเคมี
เกินความจ าเป็นในแต่ละพื้นท่ี โดยสรุปไดด้งัน้ี 
   1) ปัญหาเกษตรกรบางส่วนขาดความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งถึงด้านการบริหารจดัการทาง
การเกษตร เช่น การใชส้ารเคมี การผลิต การตลาด ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
   2) ปัญหาการขาดวิธีการส่งเสริมการอนุรักษฟ้ื์นฟู และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
การเกษตรและการป้องกนัผลกระทบจากการใชส้ารเคมีทางการเกษตรในระบบพืชเชิงเด่ียว 
   3) ปัญหาขาดแนวทางให้การแก้ไขปัญหาหมอกควนัไฟป่าจากการเผ่าป่าและเศษวสัดุทาง
การเกษตรจากเกษตรกรในพื้นท่ีในช่วงฤดูแลง้ เพื่อท าการเพราะปลูกพืชเกษตร 
   4) ปัญหาขาดขอ้มูลองคค์วามรู้การผลิตพืชเกษตรตวัเลือกชนิดพนัธ์อ่ืนๆ ท่ีแกไ้ขปัญหา การ
ท าลายระบบนิเวศป่า ตน้น ้าล าธาร และปัญหาหมอกควนัจากการเผาในการปลูกพืชเกษตรเชิงเดียว 
  จากท่ีกล่าวมาปัญหาหลกัสรุปไดว้า่ คือเกษตรกรท่ีท าการเกษตรปัจจุบนั เนน้การผลิตพืชท่ีท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มแม่ฮ่องสอน โดยพืชท่ีปลูกในปัจจุบนัของเกษตรกรเป็นพืชไร่ พืชสวน และพืชผกัในระบบ
การผลิตพืชเชิงเดียวท่ีปลูกแบบท่ีโล่งแจง้ แต่พื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นป่าเขา จึงไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
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ปลูกในระบบเชิงเดียว จึงส่งผลใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่ ตดัไมท้ าลายป่ารวมทั้งการเผา่ป่าและเศษวสัดุทาง
การเกษตรเพื่อการปลูกพืชเกษตร และการใช้สารเคมีมากเกินอนัก่อให้เกิดปัญหาต่อตน้น ้ าล าธารใน
พื้นท่ีเป็นอย่างมาก(จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีสภาเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน) ท าให้เกิดผลกระทบใน
วงกวา้งต่อส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น สัตว์ป่า  ดิน  น ้ า  อากาศ  ฯลฯ  จึงท าให้ภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนหันมาให้ความส าคญัคน้หาตวัเลือกพืชท่ีเหมาะสมกบัระบบเกษตรใน
พื้นท่ีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการหาแนวทางการขบัเคล่ือนการผลิตของพืชชนิดอ่ืนๆการบริโภค
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นฐานท่ีมัน่คง ทางดา้นอาหารในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อไป 
  อย่างไรก็ตามในงานวิจยัและส่งเสริมการเกษตรท่ีผ่านมานั้นมกัจะเน้นท่ีการให้ค  าแนะน าโดย
การปลูกพืชทางเลือกทดแทน โดยการถามความเห็นของเกษตรกรว่าตอ้งการปลูกอะไรเท่านั้น  แต่
อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่าน้ีขาดการวิเคราะห์ตัวเลือกพืชการเกษตรภายใต้ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมในการผลิตอย่างเหมาะสมและรอบด้านทั้งการปฏิบัติการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับพืช
ทางเลือกท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการผลิตดา้นวิชาการภายใตร้ะบบความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ก่อนท่ี
จะท าการส่งเสริมหรือให้เกษตรกรท าการตดัสินใจโดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้น
การตลาด รวมถึงด้านลักษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสมของการปลูกพืชภายใต้ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมาไม่มีเคยมีการจดัท าฐานขอ้มูลหรือคู่มือพืชทางเลือกเพื่อการปฏิบติัเป็น
รูปธรรมและขาดนโยบายการส่งเสริมการเกษตรควบคู่กับการรักษาป่าไมแ้ละตน้น ้ าล าธาธเพื่อการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนของ จากท่ีไดก้ล่าวมาจึงน ามาสู่ค าถามของ
งานวิจยัคือ 
 - ภายใตพ้ื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ลกัษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ การใช้ท่ีดินทางการเกษตร 
สภาพการปลูกพืชเกษตร สภาพเศรษฐกิจ สังคมการท าเกษตรแบบท าลายส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัเป็น
อยา่งไร ศกัยภาพการผลิตท่ีใดเอ้ืออ านวยต่อการปลูกพืชชนิดไหน 
 - ตวัเลือกพืชชนิดอ่ืนๆท่ีเหมาะสมกบัความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีเง่ือนไขต่อการปรับเปล่ียน
ในปฏิบติัของเกษตรอยา่งไร ท่ีเกษตรสามารถน ามาทดแทนพืชท่ีปลูกในปัจจุบนัล าลายส่ิงแวดลอ้ม 
 - เม่ือไดต้วัเลือกพืชท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีองค์ความรู้ท่ีเป็นแนวทางการปฏิบติัการผลิตพืช
และการส่งเสริมของภาครัฐและเอกชนอย่างไรเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม  และสามารถน าไปใช้
ในการผลิตพืชท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร 
  ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี จะเป็นประโยชน์เชิงสังคมดา้นชุมชนเกษตรของการผลิตพืชในแต่ละ
พื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและในเชิงนโยบายในการส่งเสริมการผลิตพืชเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสมพื้นท่ีแม่ฮ่องสอนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1) ศึกษาข้อมูลพืชและระบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2)  วิ เคราะห์ตัวแบบพืชทางเลือกภายใต้ระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมผ่าน
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

3)  จดัท าคู่มือการผลิตพืชทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

1.3 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 1) เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน ไดท้ราบถึงขอ้มูลพืชทางเลือกภายใตร้ะบบการผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มของแต่ละอ าเภอท่ีมีศกัยภาพดา้นการผลิตและเหมาะสมกบัพื้นท่ีเพื่อน าไปใชท้ดแทนการ
ปลูกพืชเดิม 
 2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ส านกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สภาเกษตรแม่ฮ่องสอน ส านกั
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 แม่ฮ่องสอน เป็นต้น สามารถน าเอารูปแบบพืชทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมท่ีได้ ใช้วางแผนในการสนับสนุนส่งเสริม และให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในอนาคต 
 3) ไดคู้่มือปฎิบติัการผลิตพืชทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระบบเกษตรท่ีย ัง่ยืนท่ีน าองค์
ความรู้จากการวิจยัสู่การใช้ประโยชน์ของเกษตรกรอนัจะน าไปสู่การสร้างรายได้ท่ีมัน่คงและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 1) ขอบเขตเชิงพื้นท่ี 
   งานวิจยัน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ีเป้าหมายคือจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีส่วน
ใหญ่เป็นพื้นท่ีป่า ร้อยละ 90 และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศดา้นเกษตร ส าหรับขอบเขต
ของตน้แบบเชิงพื้นท่ีท่ีจะเขา้ไปศึกษาเพื่อถอดบทเรียนในการเลือกตวัเลือกพืชเกษตร นั้นจะคดัเลือก
ตวัเลือกพืชท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจากพื้นท่ีการเกษตรในแต่ละอ าเภอ วา่อ าเภอไหนมีความเหมาะสม
ในการปลูกพืชอะไร สามารถสร้างรายได ้และลดตน้ทุนเพิ่มก าไรในกบัการผลิต มากนอ้ยเท่าไร รวมถึง
แนวการจดัการการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย 7 อ าเภอ คืออ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
อ าเภอขนุยวม อ าเภอปางมะผา้ อ าเภอปาย อ าเภอแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอสบเมย 
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 2) ขอบเขตเชิงเน้ือหา 
 งานวิจยัน้ีประกอบดว้ยเน้ือหาการวิจยั คือ ขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ี (สภาพพื้นท่ีปลูกพืช ชุด
ดิน ลักษณะภูมิประเทศ เขตภูมิอากาศ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System : GIS)) ศกัยภาพดา้นการเกษตร (กระบวนการปลูกพืช  ปัจจยัการผลิตพืช คุณภาพผลผลิต ฤดู
การผลิต ปริมาณการผลิต คุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆของพืช) หมวดหมู่ของความเหมาะสมของพื้นท่ี 
ประกอบดว้ย พืชไร่ พืชสวน พืชผกั และแบ่งระบบการผลิตท่ีเหมาะสมใน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม  และองคค์วามรู้ของระบบการจดัการการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชใ้นการ
ตดัสินใจเลือกพืช 
 




