
 

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 
-------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย : วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวและผลกระทบต่อระบบการผลิต
พืชและการผลิตพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
2. โครงการวิจัย : การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และผลกระทบต่อระบบการ

ผลิตพืชและการผลิตพืชเศรษฐกิจในภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 กิจกรรม : การส ารวจข้อมูลการผลิตทางการเกษตร เศรษฐกิจ สังคมและการปรับตัวของครัวเรือน

เกษตรกรในพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
3. การทดลอง : การส ารวจข้อมูลการผลิตพืช เศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรใน

พ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
4. ชื่อผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง นางแคทลิยา เอกอุ่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
 ผู้ร่วมงาน นางสุพัตรา ชาวกงจักร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
  นายนิมิตร วงศ์สุวรรณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
 
5. บทคัดย่อ 
  การส ารวจข้อมูลการผลิตพืช เศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจในพื้นที่น าร่อง โดยจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากกิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่าพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 2 ช่วงปี (ปี 2544-2548 และ ปี 2549-2553) คือ พื้นที่อ าเภอสมเด็จ โดยพืชเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ได้แก่ ข้าวและอ้อย ท าการส ารวจข้อมูลการผลิตพืช ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตาม
แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 15 ราย พบว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝน มี
ผลกระทบต่อการเกษตรและการด ารงชีวิตของเกษตรกร โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นท าให้เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานในแปลงเพ่ือหลีกเลี่ยงช่วงที่อุณหภูมิสูง ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูกพืชให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และน าพืชหรือพันธุ์พืชอ่ืนที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งและให้ผลผลิตสูงมา
ปลูกในพื้นที่มากข้ึน โดยในอดีตเกษตรกรจะปลูกเฉพาะพืชท้องถิ่นหรือพันธุ์ที่มีในพ้ืนที่ แต่ด้วยสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้น ท าให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้จากการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร พบว่า ในอดีต
มีไม่กี่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่ ระดับความสามารถในการ
ช าระหนี้สิน และมีปัจจัยที่มีผลกระทบเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ จนถึงในปีปัจจุบัน (พ.ศ.2556) พบว่าปัจจัยที่มี



 

ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรมากถึงมากท่ีสุด คือ วิธีการผลิต การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การ
จัดการแหล่งน้ า การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ ระดับความยากจน ระดับภาระหนี้สิน ระดับความสามารถใน
การช าระหนี้สิน และนโยบายของรัฐ 
 
 
6. ค าน า 
  ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global warming) หมายถึงการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้
พ้ืนผิวโลกและน้ าในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษท่ี 20 และมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง การที่อุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงขึ้นท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น และคาดว่าท าให้เกิดภาวะลมฟ้า
อากาศสุดโต่ง (extreme weather) ที่รุนแรงมากขึ้น ปริมาณและรูปแบบการเกิดหยาดน้ าฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ผลกระทบอ่ืน ๆ ของปรากฏการณ์โลกร้อนได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของผลิตผลทางเกษตร การเคลื่อนถอยของธาร
น้ าแข็ง การสูญพนัธุ์พืช-สัตว์ตา่ง ๆ รวมทั้งการกลายพันธุ์และแพร่ขยายโรคต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน แต่ยังคงมีความไม่
แน่นอนทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้าง ได้แก่ปริมาณของความร้อนที่คาดว่าจะเพ่ิมในอนาคต ผลของความร้อนที่เพ่ิมขึ้น
และผลกระทบอ่ืน ๆ ที่จะเกิดกับแต่ละภูมิภาคบนโลกว่าจะแตกต่างกันอย่างไร รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ แทบทุก
ประเทศได้ลงนามและให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต ซึ่งมุ่งประเด็นไปที่การลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก แต่ยังคง
มีการโต้เถียงกันทางการเมืองและการโต้วาทีสาธารณะไปทั่วทั้งโลกเก่ียวกับมาตรการว่าควรเป็นอย่างไร จึงจะลด
หรือย้อนกลับความร้อนที่เพ่ิมขึ้นของโลกในอนาคต หรือจะปรับตัวกันอย่างไรต่อผลกระทบของปรากฏการณ์โลก
ร้อนที่คาดว่าจะต้องเกิดขึ้น (http://th.wikipedia.org)   
  จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,341,588 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เพ่ือการเกษตร 2,811,399 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 64.75 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  โดยร้อยละ 59.17 ของพ้ืนที่การเกษตรเป็นพ้ืนที่ท านา รองลงมาร้อยละ 28.59 
เป็นพื้นที่ท าไร่ ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ข้าวโพดและถ่ัวลิสง รายได้ของประชากรเฉลี่ย ปี 2552 เท่ากับ 
44,335 บาทต่อคนต่อปี ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์, 2552)  
ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงจนถึงที่ราบ และที่ราบลุ่มริมฝั่งน้ า ท าให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีความเสี่ยงหลาย
ด้านทั้งจากดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง และน้ าท่วม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเศรษฐกจิของ
จังหวัดขึ้นกับผลผลิตพืช สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีผลต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่
ของประชากร ดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ และแนวโน้มในการปรับตัว
ของเกษตรกรต่อการผลิตพืช จึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจข้อมูลการผลิตพืช เศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวของ
ครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการปรับเปลี่ยน
การผลิตของเกษตรกรในอนาคตต่อไป  
 
7. วิธีด าเนินการ 
 - อุปกรณ์ 
  1. แบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการท าการเกษตรของเกษตรกร 
  2. เครื่องก าหนดพิกัดบนพ้ืนโลก 

http://th.wikipedia.org/


 

  3. เครื่องมือและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น สมุด ปากกา กล้องถ่ายรูป กระดาษ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 - วิธีการ 
  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยส ารวจข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในพ้ืนที่น าร่องซึ่ง
เป็นพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของแต่ละจังหวัดๆ ละ 1 หมู่บ้าน  
  คัดเลือกพ้ืนที่ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรมที่ 1 มาศึกษาแบบเจาะลึก 
โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลจากเกษตรกร สุ่มส ารวจข้อมูลในหมู่บ้านที่มีความอ่อนไหวมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจ แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร และการช่วยเหลือจาก
ภายนอก อาศัยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ความสัมพันธ์แยกเป็นการรับรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกร ผลกระทบ การปรับตัว และการบรรเทา
ความเสียหาย เพ่ือเสนอแนวทางในการฟื้นฟูความเสียหาย เตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต รวมทั้งการน าผลงานวิจัยมาปรับใช้  
  ท าการส ารวจข้อมูลการผลิตพืช ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก ช่วงเวลาการปลูกพืช หรือพัฒนาระบบการผลิตพืชให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
 - การบันทึกข้อมูล 
  1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุ การศึกษา การประกอบอาชีพ และอ่ืนๆ 
  2. ข้อมูลการรับรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกร  
  3. ข้อมูลผลกระทบ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4. ข้อมูลการผลิตพืช  
  5. ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 - เวลาและสถานที่ 
  เริ่มต้น  ตุลาคม 2556   สิ้นสุด กันยายน 2557 
  สถานที่ พ้ืนที่ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
  จากผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงและหาพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่าพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 2 ช่วงปี (ปี 2544-2548 และ ปี 2549-2553) คือ พื้นที่ 
อ าเภอสมเด็จ โดยพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ได้แก่ ข้าวและอ้อย เลือกพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลการผลิตพืช ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของชุมชน สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตามแบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการท า
การเกษตรของเกษตร โดยสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านหนองบัว ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 15 ราย ผลการศึกษาข้อมูล ดังนี้ 
 สภาพภูมิศาสตร์และสังคมของพ้ืนที่ 



 

 สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศของต าบลผาเสวย ทางตอนเหนือของต าบลเป็นพ้ืนที่ภูเขา มีความ
สูงอยู่ระหว่าง 200-540 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ส่วนทางตอนใต้ของต าบลเป็นพ้ืนที่ดอนสลับกับพ้ืนที่ราบ
ลุ่ม มีความสูงอยู่ระหว่าง 180-200 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 58,461 ไร่ เป็นที่ลุ่ม
มีศักยภาพในการท านาประมาณ 12,073 ไร่ เป็นที่ดอนมีศักยภาพในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นหรือทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ประมาณ 18,809 ไร่ เป็นที่ลาดชันเชิงซ้อนประมาณ 25,349 ไร่ เป็นพ้ืนที่ผาชันประมาณ 255 ไร่ 
และพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น แหล่งน้ า ชุมชน อีกประมาณ 1,975 ไร่  
 สภาพทางสังคม  มีประชากรสิ้นปี พ.ศ. 2548 จ านวนรวมทั้งสิ้น 7,555 คน เป็นชายร้อยละ 49.49 
และหญิงร้อยละ 50.51 จ านวนบ้าน 1,663 หลังคาเรือน โดยจ าแนกเป็นวัยท างานร้อยละ 57.80 วัยเรียนร้อยละ 
26.25 ที่เหลืออยู่นอกวัยท างาน ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2549) รายงานผลการส ารวจข้อมูลระดับต าบลพบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.29 ของจ านวนประชากรทั้งหมด จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและไม่ได้ศึกษาต่อ 
รองลงมาร้อยละ 12.41 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและไม่ได้ศึกษาต่อ  
 จากการสัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 15 ราย พบว่า เป็นเพศชายร้อยละ 86.7 เพศหญิงร้อยละ 13.3 
อายุเฉลี่ย 51 ปี ระดับการศึกษา ป.4-ป.7 ร้อยละ 93.3 และ ม.1-ม.3 ร้อยละ 6.7 ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว 
ร้อยละ 66.7 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 4 คน จ านวนแรงงานที่ท าการเกษตร 2 คน/ครัวเรือน โดยผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจเรื่องการเกษตรของครอบครัว คือ หัวหน้าครอบครัว   
 
 อาชีพ/รายได้ และการเปลี่ยนแปลงในช่วง 20 ปี 
  เกษตรกรจากการสัมภาษณ์ร้อยละ 100 ประกอบอาชีพด้านการเกษตร รายได้ส่วนใหญ่มาจากการ
เพาะปลูกพืชข้าว อ้อยและมันส าปะหลัง ในช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2538-2547) มีรายได้จากการปลูกข้าวร้อยละ 80 
ปลูกอ้อยร้อยละ 60 ส่วนในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548-2555) และในปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) มีรายได้จากการปลูกอ้อย
ร้อยละ 100 ปลูกข้าวร้อยละ 93.3  
  ส่วนอาชีพนอกภาคการเกษตรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 3 ช่วงได้แก่ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 
6.6 รับจ้างก่อสร้าง ร้อยละ 13.3 รับจ้างทั่วไปร้อยละ 13.3 และอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ ลูกจ้างโรงงาน
ในช่วงระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2538-2547) พบร้อยละ 6.6 และไม่พบในระยะที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ส่วนรายได้จากการ
รับจ้างทางการเกษตร พบร้อยละ 33.3 ในช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2538-2547) และระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548-2555) 
โดยในปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) พบอาชีพรับจ้างทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 เนื่องจากลาออกจากการเป็น
ลูกจ้างโรงงาน 
 
 รูปแบบการท าการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  เกษตรกรที่ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 86.7 มีรูปแบบการท าการเกษตรเป็นแบบมีพันธะสัญญา คือการผลิต
อ้อยส่งโรงงาน โดยค่อยๆ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตแบบอิสระเป็นแบบมีพันธะสัญญาเพ่ิมมากข้ึนจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการผูกขาดการผลิตกับโรงงานน้ าตาลท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการซื้อขาย
ผลผลิตมากกว่าการผลิตแบบอิสระ ทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ค าแนะน าข้อมูลด้านการผลิต รวมถึง
การจัดการเก็บเก่ียวและการจ าหน่ายผลผลิต 



 

 
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝน และผลกระทบต่อการเกษตรและการด ารงชีวิตของ
เกษตรกร 
  ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จากปี พ.ศ. 2543-2556 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุดทั้ง 3 ระยะ ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน 30.1 
องศาเซลเซียส และต่ าสุดในเดือนธันวาคม 23.5 องศาเซลเซียส เกษตรรับรู้ได้ถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงขึ้นท าให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติงานในแปลงได้น้อยลง ต้องมีการปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานในแปลงเพ่ือหลีกเลี่ยงช่วงที่อุณหภูมิสูง ปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง 1,000 – 1,700 
มิลลิเมตร/ปี เฉลี่ย 1,423 มิลลิเมตร/ปี แม้ว่าปริมาณน้ าฝนจะมีแนวโน้มลดลง แต่การกระจายตัวของฝนไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีจ านวนวันฝนตกระหว่าง 95-127 วัน/ปี เฉลี่ย 110 วัน/ปี แม้จะมีฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ
เวลานานในบางปี แต่เกษตรกรร้อยละ 100 พบว่ามีปริมาณน้ าฝนเพียงพอตลอดปี    
 
 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน น้ า และความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพทรัพยากรดิน ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2538-2547) แม้ว่าจะมีลักษณะ
ของดินส าหรับท าการเกษตร เป็นดินทรายปนร่วน แต่เกษตรกรร้อยละ 86.6 พบว่าความร่วนซุย การอุ้มน้ าของดิน
และความอุดมสมบูรณ์ดี ในช่วงระยะท่ี 1 (พ.ศ.2548-2555) ร้อยละ 40 พบว่าลักษณะของดิน ความร่วนซุย การ
อุ้มน้ าและความอุดมสมบูรณ์ไม่ดี และในปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) ร้อยละ 60 พบว่าสภาพของทรัพยากรดินไม่ดี 
ต้องมีการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆ ในการปรับโครงสร้างดินเพิ่มมากขึ้น โดยร้อยละ 6.7 คิดว่าความสมบูรณ์
ของดินลดลงเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีจ านวนมาก เป็นระยะเวลานาน 
  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ าและอากาศ เกษตรกรร้อยละ 100 อาศัยน้ าฝนและแหล่ง
น้ าธรรมชาติ เช่น บ่อน้ าตื้น สระส่วนบุคคล และแหล่งน้ าสาธารณะ ในการท าการเกษตร และพบว่าคุณภาพน้ าดี 
มีเพียงพอส าหรับใช้ตลอดปี ส่วนแหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือนเกษตรกร พบว่า น้ าที่ใช้ส าหรับ
การอุปโภคมีปริมาณเพียงพอทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ในระยะท่ี 2 (พ.ศ.2538-2547) เกษตรกรร้อยละ 86.6 
บริโภคน้ าฝนเป็นน้ าดื่ม แต่ในปีปัจจุบัน (พ.ศ.2556) เกษตรกรร้อยละ 93.3 ซื้อน้ าดื่มบริโภค เนื่องจากเห็นว่า
น้ าฝนอาจมีการปนเปื้อนสารเคมีจากสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงไม่บริโภคน้ าฝน  
  ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนที่เกษตรกรอาศัยอยู่ ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2538-2547) ชุมชน
พบความหลากหลายทางชีวภาพมาก ได้แก่ หมูป่า อีเห็น/กระรอก/กระแต งู/กิ้งก่า/แย้/ตุ๊กแก ไก่ป่า นกอ่ืนๆ (นก
กระจิ๊บ นกเขา นกคุ้ม) พืชสมุนไพร เห็ดป่า ศัตรูธรรมชาติต่างๆ แม้ว่าในปีปัจจุบัน (พ.ศ.2556) จะยังพบอยู่ แต่
ปริมาณและจ านวนที่พบลดลงเป็นอันมาก 
 
 การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกร และชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นท าให้เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานในแปลงเพ่ือหลีกเลี่ยงช่วงที่อุณหภูมิสูง ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูกพืชให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และน าพืชหรือพันธุ์พืชอ่ืนที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งและให้ผลผลิตสูงมา



 

ปลูกในพื้นที่มากข้ึน โดยในอดีตเกษตรกรจะปลูกเฉพาะพืชท้องถิ่นหรือพันธุ์ที่มีในพ้ืนที่ แต่ด้วยสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้น ท าให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือลดความเสี่ยงต่อ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  
 
 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร 
  ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2538-2547) พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรมากถึงมาก
ที่สุด คือ ระดับความสามารถในการช าระหนี้สิน ส่วนในระยะท่ี 1 (พ.ศ.2548-2555) พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตของเกษตรกรมากถึงมากที่สุด คือ วิธีการผลิต (การเผาเศษซากพืช) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
(สภาพความแห้งแล้งต่อเนื่องยาวนาน ปริมาณน้ าฝน) การจัดการแหล่งน้ า (การระดับน้ าตื้นเขินของแหล่งน้ า) และ
ระดับความสามารถในการช าระหนี้สิน 
  ในปีปัจจุบัน (พ.ศ.2556) พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรมากถึงมากที่สุด 
คือ วิธีการผลิต (ระดับเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร การเผาเศษซากพืช ความถูกต้องของการใช้สารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช และความถูกต้องของการใช้ปุ๋ยเคมี) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (สภาพความแห้งแล้งต่อเนื่อง
ยาวนาน การกระจายของวันฝนตก ปริมาณน้ าฝน ระดับอุณหภูมิที่สูงข้ึนในฤดูร้อน ระดับอุณหภูมิที่ลดต่ าลงในฤดู
หนาว) การจัดการแหล่งน้ า (การระดับน้ าตื้นเขินของแหล่งน้ า ระบบชลประทานที่เหมาะสมและการท าลายแหล่ง
ต้นน้ าล าธาร) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ (การตัดต้นไม้มาใช้ประโยชน์) ระดับความยากจน ระดับภาระ
หนี้สิน ระดับความสามารถในการช าระหนี้สิน นโยบายของรัฐ (รัฐบาลเข้าแทรกแซงช่วยเหลือเกษตรกร เกษตรกร
ได้สิทธิ/กฎหมายในการใช้ทรัพยากร) 
 



 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  จากข้อมูลการส ารวจพบว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลต่อการด ารงชีวิตและการผลิตพืช
ของเกษตรกร และถึงแม้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนไปได้ แต่
ด้วยความผันผวนของภาวะอากาศ เกษตรกรจึงควรมีการติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงและสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เช่น น้ าท่วน ฝนแล้ง ทั้งนี้ควรมีการ
จัดเก็บน้ าส าหรับใช้ในการเกษตรของตนเอง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ควรมีการศึกษาวิธีการผลิตและชนิดพืชอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือเป็นแนว
ทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไป 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  การส ารวจข้อมูลการผลิตพืช เศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ท าให้ทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และผลกระทบต่อการผลิตพืชของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปรับตัวของ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลที่ได้สามารถน ามาเป็นแนวทางเพ่ือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตพืช 
เปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก และเพ่ือให้ตะหนักถึงการวางแผนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนต่อไป 
 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
  ขอขอบคุณผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส ารวจนี้ รวมถึงเกษตรกร ต าบลผาเสวย อ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
 
12. เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์. 2552.  ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2552. 
ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน. 2550.  เขตการใช้ที่ดินต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จังหวัด

กาฬสินธุ์. เอกสารวิชาการเลขที่ 10/13/50  : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
http://th.wikipedia.org/wiki  สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 
 

http://th.wikipedia.org/wiki


 

13. ภาคผนวก 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงขอบเขตการปกครอง ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
 

รูปที่ 2 ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ าฝน (มม.) รายเดือน ในแต่ละช่วงการเปลี่ยนแปลง จังหวัดกาฬสินธุ์ 



 

 

 
 

รูปที่ 3 จ านวนวันฝนตก/ปี และปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร/ปี) จากปี 2543-2556 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

 
 

รูปที่ 4 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย-ต่ าสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) จากปี 2543-2556 จังหวัดกาฬสินธุ์ 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
รูปที่ 5 สภาพพ้ืนที่และการผลิตพืช ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 

 


