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โครงการวิจัย :  โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวและผลกระทบต่อระบบการผลิตพืช

และการผลิตพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (โครงการวิจัยเดี่ยว) 
กิจกรรมที่ 2 การส ารวจข้อมูลการผลิตพืช เศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่อ่อนไหว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

การผลิตพืช เศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่อ่อนไหว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดขอนแก่น 

Crop production, economic, social and adaptation of farmers in areas vulnerable  
to climate change in Khon Kaen. 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ สังคม และ การ

ปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจังหวัดขอนแก่น ด าเนินการในพ้ืนที่ปลูกข้าว มัน
ส าปะหลังและอ้อย จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ และบ้านขมิ้น ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น โดยส ารวจข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง เพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงปี 2538-2556 จ านวนตัวอย่าง 34 ราย 
แล้วน ามาศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรและการด ารงชีวิตของเกษตรกร คือ บ้านขมิ้น ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ซึ่งพ้ืนที่ไม่
ค่อยประสบปัญหาน้ าท่วมรุนแรง แหล่งน้ าไม่พอใช้ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ในปี 2554-2556 พายุในช่วงปลาย
ฝน นาข้าวเสียหายบางส่วน ในปี 2551 และ 2554 และฝนทิ้งช่วงแปลงข้าวเสียหายปี 2547 และ บ้านภูเหล็ก ต.
ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตก พายุตกหนัก ในช่วงปลายฝน ท า
ให้แปลงมันส าปะหลังผลผลิตเสียหาย ในปี 2546-2547 2549-2551 2554   มีการระบาดของโรคใบขาวอ้อยในปี 
2550 และ การระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังปี 2553 ท าให้ผลผลิตลดลง 

ผลจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรได้ปรับตัวในการลดความเสี่ยงของการท าการเกษตร ค านึงถึง
สภาพพ้ืนที่ เปลี่ยนพื้นที่ปลูก เสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ และชุมชนปรับตัวในการบริหารจัดการ
สภาพพ้ืนที่ แหล่งน้ าทั้งการเกษตรและน้ าใช้อุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่ปลูกข้าว แหล่งน้ าไม่เพียงพอก็ปลูกพืชใช้น้ าน้อย 



ไม่ได้ท านาปรัง ปรับการปลูกจากนาด าเป็นนาหว่านจากปัญหาด้านแรงงาน ส่วนพื้นที่ดอนปลูกมันส าปะหลังหรืออ้อย 
ที่พบปัญหาน้ าท่วมขังก็เริ่มมีการไถระเบิดดินดาน เมื่อโรคและแมลงระบาด การใส่ใจในการดูแลในการปลูกก็เพ่ิมมาก
ขึ้นจากอดีต ปริมาณน้ าฝนและการกระจายน้ าฝนเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางลดลง เกษตรกรเริ่มมีการให้ความส าคัญกับ
เทคโนโลยีการผลิต เพื่อต้องการผลผลิตเพิ่มข้ึน  

 
ค าน า 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณและรูปแบบของฝน   อุณหภูมิที่สูงขึ้น  รวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ การผลิตที่ผูกพันกับสภาพธรรมชาติมากเท่าใด ความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศก็ยิ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเท่านั้น ความเปราะบางเป็นผลสุทธิของความเสี่ยงและ
ความสามารถในการรับมือภายใต้เงื่อนไขทางภูมิอากาศ และทางกายภาพ ชีวภาพและสังคมในอนาคต (อานนท์, 
2554)  ความเปราะบางถูกประเมินด้วยหลายปัจจัยเช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เพศ อายุ การเมืองที่สังกัด วิถีชีวิต การ
เข้าถึงทรัพยากรและทรัพย์สิน สิทธิการเป็นเจ้าของ เป็นต้น  

การศึกษาความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงด าเนินการใน 7 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย จีน 
บังคลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม โดยการสนับสนุนของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (ADB) และ 
ICRISAT ในประเทศไทยท าการศึกษาใน 4 ส่วน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของของสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทยในรอบ 59 ปี ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับรู้และการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกร และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อข้าวและมันส าปะหลังใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนมาก แต่มีความรุนแรงแตกต่างกันตามช่วงเวลาและ
พ้ืนที่ โดยปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันฝนตกโดยรวมเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก บริเวณแห้งแล้งมีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนในช่วงปี 
พ.ศ. 2513-2542 และลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2543-2552 เนื่องจากปริมาณฝนมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง 10 ปีหลัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่อุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกพ้ืนที่ และผลการวิเคราะห์
ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการวิเคราะห์ตัวแปร 13 ตัวแปร พบว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางมากท่ีสุด แต่พ้ืนที่ที่ท าการศึกษา 2 แห่ง คือจังหวัดนครราชสีมา 
และจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากสภาพแห้งแล้งมากท่ีสุดในอดีต กลับมีความเปราะบางลดลงซึ่ง
อาจเป็นผลมาจากการปรับตัวของเกษตรกร และความช่วยเหลือจากภาครัฐในอดีต (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2554) จาก
การศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่าในภาพรวม แม้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมากท่ีสุด แต่ภายในแต่ละจังหวัดก็มีความเปราะบางแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่  

โดยจากผลการศึกษาของ ศุภชัย และคณะ (2556)  ไดศ้ึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาพ้ืนที่อ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท าการวิเคราะห์ความ



แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศช่วง 30 ปี ย้อนหลัง คือ ตั้งแต่ปี 2523-2552 วิเคราะห์ประมาณค่าข้อมูลจากสถานีเป็น
ข้อมลูเชิงพ้ืนที่ และประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัย พบว่า ปริมาณน้ าฝนในภาพรวมมีปริมาณมากกว่าในอดีต แต่มีรูปแบบ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยมีปริมาณมากแถบด้านตะวันออกและตอนเหนือของภาคเป็นแถบพ้ืนที่ และค่อยๆ ลดลง
ทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค เป็นกระจัดกระจายเป็นจุดๆ ไม่มีรูปแบบแน่นอน ในช่วง 5-10 ปีหลัง  พ้ืนที่
เสี่ยงภัยจังหวัดขอนแก่น เฉลี่ยทั้ง 12 เดือน พบที่อ าเภอสีชมพู ทั้งช่วงปี 2544-2548 และ 2549-2553 อ าเภอบ้านไผ่ 
ช่วงปี 2544-2548 

พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2556 ที่ท ารายได้หลักให้เกษตรกร 3 พืชหลัก คือ ข้าวนาปี  
อ้อย       มันส าปะหลัง  ในปีการผลิต 2556 มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี จ านวน 2,759,059 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 335 กิโลกรัม/ไร่ 
พ้ืนที่ปลูกอ้อย จ านวน 269,931.50 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 12,591 กิโลกรัม/ไร่  และพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 
194,548.50 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,238.84 กิโลกรัม/ไร่ (ส านักงานจังหวัดขอนแก่น, 2557) 

ดังนั้นการศึกษาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น 
ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย จึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการเตรียมการเพื่อการปรับตัวและลดความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ดัชนีชี้วดัความเปราะบางเป็นแนวคิดที่น ามาใช้อธิบาย ระดับความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ การท าความเข้าใจรูปแบบ การแพร่ขยาย และ
ปัจจัยที่ขับเคลื่อนจะช่วยให้เกษตรกรน ามาใช้ในการปรับตัวได้เพ่ือต่อสู้กับความเปราะบางนั้นๆ ขณะที่การปรับตัวของ
เกษตรกรและความช่วยเหลือจากภาครัฐมีส่วนช่วยในการพ้ืนฟูความเสียหายนั้นๆ ดังนั้น ผลการศึกษาน่าจะมีส่วนช่วย
ในการก าหนดทิศทางการปรับตัวทั้งในระดับเกษตรกร และหน่วยงานของรัฐ และท าให้ได้ประเด็นปัญหาเพ่ือน าไปสู่
การวิจัยและพัฒนาต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1) แบบสอบถาม 
2) เครื่องวัดพิกัดบนพื้นโลก 
3) อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น สมุด ปากกา กล้องถ่ายรูป   
4) วัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์  
5) วัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 

วิธีการ 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยส ารวจข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในพ้ืนที่น าร่องซึ่งเป็น

พ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของจังหวัดขอนแก่นจ านวน  2 หมู่บ้าน ในอ าเภอสีชมพู 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 



- คัดเลือกพ้ืนที่ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาศึกษาแบบเจาะลึก โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือ
เก็บข้อมูลจากเกษตรกร สุ่มส ารวจข้อมูลในหมู่บ้านที่มีความอ่อนไหวมากต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ือ
ศึกษาท าความเข้าใจ แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร และการช่วยเหลือจากภายนอก อาศัยการสนทนากลุ่ม การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์แยกเป็นการรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกร ผลกระทบ การปรับตัว และการบรรเทาความเสียหาย เพ่ือเสนอแนวทางในการ
ฟ้ืนฟูความเสียหาย เตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งการน าผลงานวิจัยมาปรับใช้ 

- ท าการส ารวจข้อมูลการผลิตพืช ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การรับรู้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือวิเคราะห์หา
แนวทางการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก ช่วงเวลาการปลูกพืช หรือพัฒนาระบบการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
การบันทึกข้อมูล 

- ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ การประกอบอาชีพ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
- ข้อมูลการรับรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกร   
- ข้อมูลผลกระทบ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- ข้อมูลการผลิตพืช  
- ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

เวลาและสถานที่    
เริ่มต้น ตุลาคม  2556 สิ้นสุด กันยายน 2557 อ าเภอบ้านไผ่และอ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

พ้ืนที่ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดขอนแก่น น ามาศึกษาแบบเจาะลึก โดยเลือกพ้ืนที่
ศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูล สุ่มส ารวจข้อมูลในหมู่บ้านที่มีความอ่อนไหวมากต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มี
ผลกระทบต่อระบบการผลิตพืช ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง ที่อ าเภอบ้านไผ่ และอ าเภอสีชมพู เป็นพื้นที่เสี่ยง
ต่อสภาพความแห้งแล้งและสภาพน้ าท่วม โดยส ารวจเกษตรกรที่ผลิตข้าวเป็นหลัก ผลิตอ้อยเป็นหลัก และมัน
ส าปะหลังเป็นหลัก จ านวน 34 ตัวอย่างในพ้ืนที่เสี่ยง ได้แก่ อ าเภอสีชมพู และอ าเภอบ้านไผ่ 

ก. ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ  
อ าเภอสีชมพู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 328,750 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ท า

การเกษตร 183,908 ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 ต าบล 115 หมู่บ้าน โดย ต าบลศรีสุข มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน 
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม – มิถุนายน  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ 



เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ต าบลสีชมพูประมาณ  87.67  ตาราง
กิโลเมตร  สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม  ดินร่วนปนทราย (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสีชมพู, 2558)  

อ าเภอบ้านไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 304,262 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตร 210,359 
ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 ต าบล 115 หมู่บ้าน โดย ต าบลภูเหล็ก มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ลักษณะทางภูมิอากาศ
เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ 
กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ สภาพทางกายภาพ
เป็นที่ราบและที่ดอน  ดินร่วนปนทราย  (ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ, 2558)  

ข. ผลการศึกษา 
จากการส ารวจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย ของ

เกษตรกรบ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ และบ้านขมิ้น ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ด้วยแบบสอบถาม จ านวน 35 
ราย สรุป ดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
เกษตรกรผู้มาตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 74 อายุมากกว่า 60 ปีมากที่สุด อายุ 41-50 ปี และ 

อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 35 32 และ 3 ตามล าดับ โดยเป็นหัวหน้าครอบครัวมาเอง ร้อยละ 82 และคู่สมรสของหัวหน้า
ครอบครัว ร้อยละ 18  โดยหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจท าการเกษตรร้อยละ 88 ระดับการศึกษา
มากที่สุดคือ ป.4-ป.7 ร้อยละ72 รองลงมาคือ ม.4-ม.6  ม.1-ม.3 และปริญญาตรี ร้อยละ 16 9 และ 3 ตามล าดับ และ
ท าการเกษตรแบบอิสระร้อยละ 91 และท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาร้อยละ 9  

2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝนหรือผลกระทบท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการเกษตรต่อการด ารงชีวิตและอาชีพของเกษตรกรตั้งแต่ปี 2538-ปัจจุบัน 

บ้านขมิ้น ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณริมอุทยานแห่งชาติภูเวียง มีห้วยทรายขาว และห้วยล า
ไพไหลผ่าน ซึ่งพ้ืนที่ไม่ค่อยประสบปัญหาน้ าท่วมรุนแรง ในปี 2554-2556 แหล่งน้ าไม่พอใช้ในช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน ปี 2551 และ 2554 มีพายุ ในช่วงปลายฝน นาข้าวเสียหายบางส่วน และปี 2547 ฝนทิ้งช่วง แปลงข้าว
เสียหาย บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตก  
ทางตอนกลางมีล าห้วยไหลผ่าน 2 สาย คือ ล าห้วยภูเหล็ก และล าห้วยหนองหญ้าปล้อง ปี 2546-2547 2549-2551 
2554 มีพายุตกหนัก ในช่วงปลายฝน ท าให้แปลงมันส าปะหลังผลผลิตเสียหาย โดยปี 2550 มีการระบาดของโรคใบ
ขาวอ้อย และ ปี 2553 การระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 

3) อาชีพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรตั้งแต่ปี 2538-2556 



  3.1) อาชีพในภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงที่พบคือ การเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ
การเกษตร ได้แก่ ระยะที่ 2 (ปี 2538-2547) ระยะที่ 1 (ปี 2548-2555) และปัจจุบัน (ปี 2556)  โดย ครัวเรือน
เกษตรกรปัจจุบันประกอบอาชีพการปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด ร้อยละ 6 รองลงมาปลูกข้าวและปลูกมันส าปะหลัง
เพ่ิมข้ึนเท่ากันร้อยละ 3 จากความต้องการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกเพ่ิมขึ้น และลดการปลูกผักลงร้อยละ 
3 จากสภาพแล้ง มีการท าปศุสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ ไก่ และเป็ด โดยลดการเลี้ยงโค และ เป็ดลงร้อยละ 6 และ 9 
ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

  3.2) อาชีพนอกภาคการเกษตร   
ครัวเรือนเกษตรกรที่มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ในอดีตมีร้อยละ 23 ปัจจุบันเพิ่มเป็นร้อยละ 51 อาชีพที่เพ่ิม

ขึ้นมาได้แก่ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้านค้าในหมู่บ้าน และรับจ้างทั่วไป (ตารางที่ 2) 

4) รายได้และพื้นที่เฉลี่ยท่ีเกิดขึ้นที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรตั้งแต่ปี 2538-2556  
  4.1) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 
  รายได้จากการประกอบอาชีพในภาคการเกษตรเป็นหลักจากอดีตสู่ปัจจุบัน พบว่า จากปัจจุบัน (ปี 2556) – 

ระยะที่ 1 (ปี 2548-2555) รายได้เฉลี่ยจากการปลูกอ้อยเพ่ิมข้ึนมากที่สุด 8,400 บาท รองลงมา รายได้เฉลี่ยจากการ
ปลูกมันส าปะหลัง 4,539 บาท และ รายได้เฉลี่ยจากการปลูกข้าว 1,593 บาท โดยเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและ
นโยบายรัฐบาล ที่กระตุ้นให้เกษตรกรผลิต (ตารางที่ 3) 

รายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร จากปัจจุบัน  (ปี 2556) – ระยะที่ 1 (ปี 2548-2555) มี
รายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 23,877 บาท จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเจริญเพิ่มมากขึ้น (ตารางท่ี 3) โดยค่าจ้าง
แรงงานทางการเกษตร จากระยะที่ 2 (ปี 2538-2547) อัตราจ้าง 100-150 บาทต่อวัน จนปัจจุบัน (ปี 2556) อัตรา
จ้าง 300-350 บาทต่อวัน  

4.2) การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ 
การถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง พบว่า จากปัจจุบัน (ปี 2556)  – ระยะที่ 2 (ปี 

2538-2547) พ้ืนที่ดินท ากินของครัวเรือนเกษตรกรลดลง 14 ไร่หรือลดลงร้อยละ 38 โดยหันไปเช่าที่ดินท ากินของ
ผู้อื่น และ ใช้ที่ดินท ากินของผู้อ่ืนให้ใช้ฟรีเพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 4) 

5) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิท่ีมีผลกระทบต่อเกษตรกร (ปี 2538-2556)  
     5.1) ลักษณะการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2538-ปัจจุบัน   

การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดินที่ท าการเกษตรจากระยะที่ 2 (ปี 2538-2547) ถึงปัจจุบัน (ปี 2556) พบว่า 
เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อลักษณะที่ดินท าการเกษตรเริ่มแย่ ลดลงร้อยละ 8.8 ความร่วนซุยของดินลดลงร้อยละ 2.9 
และความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงร้อยละ 8.8 (ตารางที่ 5) เนื่องจากเกษตรกรใช้ที่ดินปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ อ้อย 
มันส าปะหลัง และปลูกต่อเนื่อง ไม่มีการพักดิน และเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือท าการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน  



5.2) ความเพียงพอของแหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือนเกษตรกร ตั้งแต่ปี 2538-ปัจจุบัน  
 

6)  ความคิดเห็นที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรตั้งแต่ปี 2538-ปัจจุบัน  
  6.1) วิธีการผลิต 
  - ปัจจุบันเกษตรกรให้ความส าคัญที่มีผลกระทบมากขึ้นคือ ระดับเทคโนโลยีการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 

ความถูกต้องในการใช้ปุ๋ยเคมีและสารก าจัดวัชพืช    ส่วนที่ให้ความส าคัญลดลงคือ การเผาเศษซากพืชในพ้ืนที่นา 
เพราะหากใช้วิธีการไถกลบตอซัง ท าให้ต้นทุนการปลูกพืชเพ่ิมขึ้น และเกษตรกรหันมาปลูกถั่วเหลืองหลังนา เพ่ือเพ่ิม
รายได้และบ ารุงดิน  

- การใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอก การปลูกพืชหมุนเวียน การจัดการระบบการปลูกพืชที่ถูกวิธี มีผลกระทบ
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 

6.2) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
- ปริมาณน้ าฝน และการกระจายของน้ าฝน มีผลกระทบที่ลดลง อาจเนื่องจากเกษตรกรมีแหล่งน้ า ส่วน

ขณะที่สภาพความแห้งแล้งต่อเนื่องยาวนาน อุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูร้อน อุณหภูมิที่ลดต่ าลงในช่วงฤดูหนาว เห็น
ผลกระทบที่เพ่ิมข้ึน  

- การพังทลายของหน้าดิน มีผลกระทบเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ในพ้ืนที่ติดคลองน้ าหรือล าน้ าสายรอง 
6.3) การจัดการแหล่งน้ า 
- ทั้งการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าใต้ดินเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ระดับการตื้นเขินของแหล่งน้ า ระบบชลประทาน

เหมาะสม การท าลายแหล่งต้นน้ าล าธาร มีผลกระทบเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ส่วนการไหลบ่าของน้ าจากที่สูงไม่มีผลกระทบ
ใดๆ เพราะ อ.ภูผาม่าน พ้ืนที่มีคลองน้ าก้ัน และ อ.บ้านไผ่ ไม่ติดกับพื้นท่ีภูเขา 

6.4) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ 
- มีการเปลี่ยนแปลงจากปานกลาง คือ การตัดต้นไม้มาใช้ประโยชน์  
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ การใช้พ้ืนที่ป่าในการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์และหาของป่า และไฟป่า เพราะชุมชน

มีการจัดการไม่ให้บุกรุกพ้ืนที่ป่าอุทยาน ใน อ.ภูผาม่าน และไม่มีการท าเหมืองแรใ่นพ้ืนที ่
6.5) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
-  มีการเปลี่ยนแปลงในระดับน้อย ได้แก่ การเผาป่าเพ่ือท าการเกษตร  และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท า

การเกษตรไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ  
6.6) การเปลี่ยนแปลงของประชากร 
- มีการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง จ านวนหนุ่ม/สาว/แรงงาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยคือ ประชากรที่

เพ่ิมข้ึน-ลดลง จ านวนเด็ก จ านวนผู้สูงอายุ และท่ีมีผลกระทบน้อย คือ การย้ายเข้า-ออกใครัวเรือน   



  6.7) ระดับความยากจน ระดับภาระหนี้สิน ระดับความสามารถในการช าระหนี้สิน และนโยบายของรัฐ ไม่
มีการเปลี่ยนแปลง คือ ยังอยู่ในระดับปานกลาง 

7) ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนที่เกษตรกรอาศัยอยู่ 
ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ในธรรมชาติตั้งแต่ ปี 2538-ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ใกล้อุทยานแห่งชาติ จะมีเห็ดป่าตามธรรมชาติ แต่ไม่พบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ สัตว์ที่พบมาก ก็
จะเป็นพวก งู กิ้งก่า แย้ ตุ๊กแก นก ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไปในทุกสภาพแวดล้อม  

 
  8) การจัดการพื้นที่และการจัดการน้ าที่เหมาะสม ของเกษตรกรในการท าการเกษตร 
  - เกษตรกรให้ความส าคัญในการจัดการพ้ืนที่ ในการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ พักหน้าดิน และปลูกพืชเชิงเดี่ยว

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26-29 แต่ลดความส าคัญของการปลูกพืชผสมผสาน ใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช และท าคันดิน ลดลง
ร้อยละ 26 14 และ 9 ตามล าดับ 

  - การจัดการน้ าที่เหมาะสม เกษตรกรให้ความส าคัญเฉพาะ การจัดการคลองส่งน้ า การเก็บกักน้ าฝน และ
รักษาความชุ่มชื้นของหน้าดิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 3 และ 3 ตามล าดับ ส่วน การพัฒนาแหล่งน้ า การใช้ระบบน้ า และ
สร้างฝาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
9. การผลิตพืชหลักของเกษตรกรตั้งแต่ปี 2538-2556 
9.1 การผลิตข้าวนาปีของเกษตรกร ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538-2556 

  วิธีการปฏิบัติงานในการปลูกข้าวนาปีของเกษตรกร บ้านขมิ้น ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ได้ผลดังตารางที่ 
7 ซึ่งสัมภาษณ์เกษตรกรปลูกข้าวจ านวน 14 ราย จากปัจจุบัน (ปี 2556) ระยะที่ 1 (ปี 2548-2555) และระยะที่ 2 (ปี 
2538-2547) พบว่า เกษตรกรปลูกข้าวนาปีทั้งหมด ไม่มีการปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ าไม่เพียงพอ และระยะ
ที่ 2 (ปี 2538-2547) เกษตรกรปลูกข้าว 12 ราย โดยเป็นนาด าร้อยละ 58 นาหวานรอ้ยละ 42 และในปัจจุบัน (ปี 
2556) เกษตรกรปลูกข้าว 14 ราย โดยเป็นนาด าร้อยละ 29 นาหวานร้อยละ 71 ซึ่งพบว่าเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้วิธีการ
หว่านข้าวแทนการด านา จากต้นทุนทางด้านแรงงานที่สูงขึ้น 

9.2 การผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538-2556 
 วิธีการปฏิบัติงานในการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้ผลดัง
ตารางที่ 8 ซึ่งสัมภาษณ์เกษตรกรปลูกมันส าปะหลังจ านวน 7 ราย การเตรียมดินปลูกมันส าปะหลัง พบว่า เกษตรกรไถ 
ผาล 3 หรือ ผาล 4 ร้อยละ 86 ในทุกระยะ และมีการไถพรวน 2 ครั้ง ร้อยละ 86 ในทุกระยะเช่นเดียวกัน การปฏิบัติ
ของเกษตรกรตั้งแต่ ปัจจุบัน (ปี 2556) ระยะที่ 1 (ปี 2548-2555) และระยะท่ี 2 (ปี 2538-2547) ไม่มีความแตกต่าง
กัน  และในปัจจุบันมีเกษตรกรที่ให้ความส าคัญกับการก าจัดวัชพืช 2 ครั้ง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 จาก ระยะที่ 1 (ปี 2548-
2555) และใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลง 2 ครั้ง จาก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 จากระยะที่ 1 (ปี 2548-2555) เช่นเดียวกัน 



แสดงถึงเกษตรกรพบว่าวัชพืช โรคและแมลงมีผลกระทบต่อผลผลิตมันส าปะหลัง และ เกษตรกรเริ่มมีการเก็บเกี่ยว
แบบเหมาไร่ในระยะที ่1 (ปี 2548-2555) จนถึงปัจจุบัน (ปี 2556) จากปัญหาด้านแรงงานที่สูงขึ้น 

9.3 การผลิตอ้อยของเกษตรกร ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538-2556 
 วิธีการปฏิบัติงานในการปลูกอ้อยของเกษตรกร บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้ผลดังตารางที่ 
9 ซึ่งสัมภาษณ์เกษตรกรปลูกอ้อยจ านวน 13 ราย การปฏิบัติของเกษตรกรตั้งแต่ ปัจจุบัน (ปี 2556) ระยะที่ 1 (ปี 
2548-2555) และระยะท่ี 2 (ปี 2538-2547) พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกษตรกรเริ่มมีการ ระเบิดดินดาน 
การใช้เครื่องปลูก การแช่ท่อนพันธุ์โดยน้ าร้อน การให้น้ าระบบน้ าหยด จ านวนครั้งในการใส่ปุ๋ยเคมี การก าจัดวัชพืช 
การก าจัดโรคและแมลง จ านวนครั้งเพ่ิมข้ึน และเกษตรกรใช้เครื่องจักรในการเก็บเก่ียวและขายแบบเหมาะไร่เพ่ิมข้ึน 
  

ตารางท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงด้านการเพาะปลูกพืช ปศุสัตว์และประมง (ร้อยละของครัวเรือน) ของเกษตรกรบ้านภู
เหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ และบ้านขมิ้น ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2538-2556 

การปลูกพืช ปัจจุบัน (ปี 2556) 
ระยะที่ 1 

(ปี 2548-2555) 
ระยะที่ 2 

(ปี 2538-2547) 
ข้าว 94 91 91 
มันส าปะหลัง 56 53 53 
อ้อย 56 50 47 
พืชผัก 9 12 6 
ถั่วเหลือง 3 3 - 
โค 6 12 21 
กระบือ 3 3 - 
ไก่ไข่ ไก่เนื้อ 9 3 6 
เป็ด 3 12 - 
สุกร - 1 - 
ประมง 3 - - 

  ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพนอกภาคเกษตรของเกษตรกร (ร้อยละของครัวเรือน) บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหลก็ 
อ.บ้านไผ่ และบ้านขม้ิน ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2538-2556 

อาชีพ 
ปัจจุบัน 

(ปี 2556) 
ระยะที่ 1 

(ปี 2548-2555) 
ระยะที่ 2 

(ปี 2538-2547) 
ไม่ได้ท านอกภาคการเกษตร 49 60 77 



ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 11 9 3 
พนักงานของรัฐ   6 3 3 
พนักงานของบริษัท   3 3 - 
ร้านค้าในหมู่บ้าน 8 - 3 
รับจ้างก่อสร้าง 3 8 - 
ลูกจ้างโรงงาน - 3 - 
รับจ้างทางการเกษตร 6 6 6 
รับจ้างทั่วไป 14 8 8 
รวม 100 100 100 

ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ (บาท/ครัวเรือน/ปี) ของเกษตรกร บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ และบ้าน
ขม้ิน ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ในปีปัจจุบัน ระยะที่ 1 (2548-2555) และระยะที่ 2 (2538-2547) 

แหล่งที่มา 
ของรายได้ 

รายได้ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 
การเปลี่ยนแปลง 

ปัจจุบัน - ระยะที่ 1 
การเปลี่ยนแปลง        

ระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 

ปัจจุบัน ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

ข้าว 27,778 26,185 26,185 1,593 5.73 -  123 - 0.47 
มันส าปะหลัง 93,556 89,017 89,017 4,539 4.85 25,545 28.70 
อ้อย 152,088 143,688 143,688 8,400 5.52 -  2,383 - 1.66 
พืชอ่ืน 1,832 1,771 1,657 61 3.33 200 11.29 

ภาคเกษตร 
(สัตว์-ประมง-รับจ้าง) 

13,571 39,029 16,601 - 25,458 - 187.59 22,428 57.46 

 นอกภาคการเกษตร 66,009 42,131 33,600 23,877 36.17 8,531 20.25 
 
ตารางท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ (พ้ืนที่/ไร่) ของเกษตรกร (ร้อยละของครัวเรือน) 

บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ และบ้านขมิ้น ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2538-2556 

รายการการถือครองที่ดิน 
ปัจจุบัน (ปี 2556) ระยะที่ 1 (2548-2555) ระยะที่ 2 (2538-2547) 
พ้ืนที่  

(ไร่/ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

พ้ืนที่  
(ไร่/ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
พ้ืนที่  

(ไร่/ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ที่ดินของตนเองที่ท ากินจริง ๆ 23.97 78.74 23.68 79.62 38.38 87.64 
เช่าที่ดินผู้อื่นท ากิน 1.50 4.93 0.79 2.67 0.59 1.34 



หมายเหตุ ร้อยละ หมายถึงร้อยละของครัวเรือน 

 
  

ที่ดินผู้อื่นที่ท่านท ากินฟรี 2.29 7.54 2.53 8.51 1.62 3.69 
ท ากินที่ดินสาธารณะ 2.68 8.79 2.74 9.20 3.21 7.32 

       



ตารางท่ี 5 ระดับความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดินที่ท าการเกษตรของเกษตรกร (จ านวนครัวเรือน 
และร้อยละของครัวเรือน) บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ และบ้านขม้ิน ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
ตั้งแต่ปี 2538-2556 

รายการ 
ค่าจ้างปัจจุบนั (บาท/เดือน) ระยะที่ 1 (2548-2555) ระยะที่ 2 (2538-2547) 

ดี 
ร้อย
ละ* 

ไม่ด ี
ร้อย
ละ* 

ด ี
ร้อย
ละ* 

ไม่ด ี
ร้อย
ละ* 

ด ี
ร้อย
ละ* 

ไม่ด ี
ร้อย
ละ* 

ลักษณะของดินส าหรับท า
การเกษตร 

25 73.53 9 26.47 28 82.35 6 17.65 28 82.35 6 17.65 

ความร่วนซุยของดิน 24 70.59 10 29.41 24 70.59 10 29.41 25 73.53 9 26.47 

การอุ้มน้ าของดิน 24 70.59 10 29.41 24 70.59 10 29.41 24 70.59 10 29.41 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 23 67.65 11 32.35 24 70.59 10 29.41 26 76.47 8 23.53 

 
ตารางท่ี 6 ระดับความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ าและอากาศของเกษตรกร (จ านวนครัวเรือน และ

ร้อยละของครัวเรือน) บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ และบ้านขมิ้น ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ตั้งแต่
ปี 2538-2556 

รายการ 
ปัจจุบัน (ปี 2556) 

ระยะที่ 1  
(2548-2555) 

ระยะที่ 2  
(2538-2547) 

ดี ร้อยละ ดี ร้อยละ ด ี ร้อยละ 
น้ า และแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร       
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ 21 80.77 19 73.08 20 83.33 
แหล่งน้ าชลประทาน 5 33.33 4 26.67 3 21.43 

แหล่งน้ าสาธารณะ 8 47.06 8 47.06 8 47.06 

สระส่วนบุคคล 19 73.08 19 70.37 15 68.18 

บ่อน้ าตื้น 5 41.67 6 46.15 6 50.00 

อากาศ       
ปริมาณน้ าฝนเพียงพอตลอดป ี 11 61.11 13 68.42 13 65.00 

ปริมานน้ าฝนไมเ่พียงพอเป็นบางช่วง 13 52.00 15 62.50 15 62.50 

ปริมาณน้ าฝนไม่เพยีงพอ 8 47.06 5 31.25 6 37.50 

การมาของช่วงมรสุมในแต่ละรอบปี 9 52.94 9 52.94 11 61.11 

การกระจายของฝนในช่วงฤดูแล้ง 10 47.62 13 59.09 13 65.00 

จ านวนวันฝนตก 11 52.38 10 47.62 10 52.63 



อุณหภูมสิูงขึ้น 14 58.33 12 52.17 12 52.17 

อุณหภูมิทีต่่ าลง 13 50.00 12 48.00 11 55.00 



ตารางท่ี 7 ร้อยละจ านวนครัวเรือนที่ปฏิบัติในรายการปลูกข้าวนาปี บ้านขมิ้น ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ตั้งแต่ปี 
2538-2556 

 

รายการ 
ปัจจุบัน 

(ปี 2556) 
ระยะที่ 1 

(2548-2555) 
ระยะที่ 2 

(2538-2547) 

นาด า นาหว่าน นาด า นาหว่าน นาด า นาหว่าน 

การท านาปี (n) 4 10 7 7 7 5 
1. ขั้นตอนการเตรียมดิน       
-ไถดะ 75 100 100 86 86 80 
-ไถแปร 100 100 100 100 86 100 
-การคราดหรือให้ลูก 50 60 57 57 43 60 

2. การตกกล้า/เตรียมเมล็ดพันธุ์ปลูก       
-การเตรยีมพันธุ์ข้าว 75 60 71 71 86 80 
-การแช่เมลด็ข้าวในน้ า 12-24 ชม 50 10 71 14 71 20 
-พักเมล็ดข้าวก่อนหว่านกล้า30-48 ชม 50 10 43 14 57 20 

3. การดูแลรักษา       
-ให้ปุ๋ยเคม ี 100 100 100 100 100 100 
-ให้ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย ์ 100 100 100 71 100 100 
-ก าจัดวัชพืช 50 80 57 100 57 100 
-ก าจัดโรคและแมลงด้วยสารเคม ี 50 70 43 86 43 80 

4. การให้น้ า       
-คลอง/ท่อส่งน้ า 25 40 14 71 14 60 
-ลาดทุ่ง 50 30 14 29 14 20 
-อาศัยน้ าฝน 100 90 86 86 86 100 
-อาศัยเครื่องสูบน้ า 25 20 29 14 29 20 

5. การเก็บเกี่ยว       
-อาศัยแรงงานคนในการเกี่ยวข้าว 100 50 86 43 86 60 
-อาศัยเครื่องจักรในการเกี่ยวข้าว 25 70 29 43 29 40 
-การท าลานนวดข้าวด้วยตาข่าย 75 70 29 57 29 40 
-การท าลานข้าวด้วยมูลสัตว ์ 25 20 43 43 43 60 
-อาศัยคนฟาดข้าว 100 60 57 86 57 100 

6. การเก็บรักษา       
-เก็บในยุงฉาง 100 90 86 100 86 100 



-วางไว้ในบ้าน - 10 14 - 14 - 

 



 ตารางท่ี 8 ร้อยละจ านวนครัวเรือนที่ปฏิบัติในรายการปลูกมันส าปะหลัง บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ ตั้งแต่ปี 
2538-2556 

(n=7) 

รายการ 
ปัจจุบัน 

(ปี 2556) 
ระยะที่ 1 

(2548-2555) 
ระยะที่ 2 

(2538-2547) 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. ขั้นตอนการเตรียมดิน       
 -ไถผาล 3 หรือ 4 86 14 86 14 86 14 
 -ไถพรวนผาล 7 = 1 ครั้ง 14 - 14 - 14 - 
 -ไถพรวนผาล 7 = 2 ครั้ง 86 - 86 - 86 - 

2.การเตรียมท่อนพันธุ์และปลูก       
 -ปักเฉียง ระยะ 1.20 ม*80 ชม 14 - 14 - 14 - 
 -ปักเฉียง ระยะอื่นๆ 29 - 29 - 29 - 
 -ปักตรง ระยะ 1.20 ม*80 ซม 29 - 29 - 29 - 
 -ปักตรง ระยะ อื่นๆ 29 - 29 - 29 - 

3. การดูแลรักษา       
 -ใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง 29 - 29 - 29 - 
 -ใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง 57 - 57 - 57 - 
 -ใส่ปุ๋ยเคมี 3 ครั้ง 14 - 14 - 14 - 
 -ใส่ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ครั้ง 29 - 29 - 29 - 
 -ใส่ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ 2 ครั้ง 57 - 57 - 57 - 
 -ใส่ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ 3 ครั้ง 14 - 14 - 14 - 
 -ก าจัดวัชพืช 1 ครั้ง 14 - 29 - 29 - 
 -ก าจัดวัชพืช 2 ครั้ง 71 - 57 - 57 - 
 -ก าจัดวัชพืช 3 ครั้ง 14 - 14 - 14 - 
 -ก าจัดโรคและแมลงด้วยสารเคมี 1 ครั้ง 43 - 57 - 57 - 
 -ก าจัดโรคและแมลงด้วยสารเคมี 2 ครั้ง 43 - 29 - 29 - 
-ก าจัดโรคและแมลงด้วยสารเคมี 3 ครั้ง 14 - 14 - 14 - 

4 การให้น้ า       

 -ระบบน้ าหยด - - - - - - 
 -น้ าฝนอย่างเดียว 100 - 100 - 100 - 

5.การเก็บเกี่ยว       

-อาศัยแรงงานคนในการเก็บเกี่ยว 86 - 86 - 100 - 



-ขายแบบเหมาไร ่ 14 - 14 - - - 

 
  



ตารางท่ี 9 ร้อยละจ านวนครัวเรือนที่ปฏิบัติในรายการปลูกอ้อย บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ ตั้งแต่ปี 2538-2556 
(n=13) 

รายการ 
ปัจจุบัน 

(ปี 2556) 
ระยะที่ 1 

(2548-2555) 
ระยะที่ 2 

(2538-2547) 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. ขั้นตอนการเตรียมดิน       

 -ไถผาล 3 หรือ 4 13 - 13 - 13 - 
 -ไถพรวน 13 - 13 - 12 1 
 -ระเบิดดินดานแบบตาหมากรุก 1 13 - 13 - 13 
 -ยกร่องรอฝน/ยกร่องปลูก 13 - 13 - 12 1 

2.การเตรียมท่อนพันธุ์และปลูก       

 -คัดท่อนพันธุ์อ้อยท่ีปลอดโรค           77            23            77            23            62            38  
 -แช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ า 24 ชม หรือน้ าร้อน 

50-52 องศาเซลเซียส 
          23            77            23            77            0              100  

 -การตัดท่อนพันธุ์ต้องไมล่อกกาบใบ           77            23            69            31            62            38  
 -ตัดท่อนพันธุ์ท้ิงไว้นานไม่เกิน 5 วัน           46  54              54            46              54            46    
 -ปลูกโดยแรงงานคน           77            -              77            -            100            -    
 -ปลูกโดยใช้เครื่องปลูก           23            -              23            -              -              -    
 -มีการลอกกาบใบอ้อยก่อนปลูก           69            31            69            31            69            31  

3.การดูแลรักษา       
 -ใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง             8            -                8            -                8            -    
 -ใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง           69            -              77            -              77            -    
 -ใส่ปุ๋ยเคมี 3 ครั้ง           23            -              15            -              15            -    
 -ใส่ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ครั้ง           38            -              46            -              54            -    
 -ใส่ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ 2 ครั้ง           54            -              54            -              46            -    
 -ใส่ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ 3 ครั้ง             8            -              -              -              -              -    
 -ก าจัดวัชพืช 1 ครั้ง           69            -              69            -              85            -    
 -ก าจัดวัชพืช 2 ครั้ง             8            -              15            -              -              -    
 -ก าจัดวัชพืช 3 ครั้ง           23            -              15            -              15            -    
 -ก าจัดโรคและแมลงด้วยสารเคมี 1 ครั้ง           69            -              69            -              85            -    
 -ก าจัดโรคและแมลงด้วยสารเคมี 2 ครั้ง           31            -              31            -              15            -    

4 การให้น้ า       

 -ระบบน้ าหยด             8            -                8            -              -              -    
 -น้ าฝนอย่างเดียว           92            -              92            -            100            -    



5.การเก็บเกี่ยว       

 -อาศัยแรงงานคนในการเก็บเกี่ยว           69            -              69            -            100            -    
 -อาศัยเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว             8            -                8            -              -              -    
 -ขายแบบเหมาไร ่           23            -              23            -              -              -    

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝน ที่มีความแปรปรวน ท าให้เกษตรกรมีการปรับตัว

ในการประกอบอาชีพ โดยพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนตกน้อย ภายหลังการท านาเกษตรกรปลูกพืชล้มลุกใช้น้ าน้อย หรือ ใน
พ้ืนที่ดอน เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังและอ้อยเพ่ิมขึ้น ลดปริมาณการเลี้ยงสัตว์ลง เกษตรกรปรับตัวจากสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพอากาศท่ีเปลี่ยน ท าให้การประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรโดย หันไปรับจ้างเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะเวลาว่างจากการท านา หลังการเกี่ยวข้าว หรือช่วงว่างในการปลูกมันส าปะหลัง หรือ อ้อย เพ่ือเพ่ิมรายได้  

2. จากการปลูกพืชจากอดีตถึงปัจจุบัน เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้น จากความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงมา 
ซึ่งเกษตรกรให้ความส าคัญ และแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรก็มีความส าคัญมาก หากชุมชนมีการบริหารจัดการแหล่งน้ าใน
การเกษตรที่ดี จะสามารถผลิตพืชได้ผลผลิตที่ด ีและคนในชุมชนจะหันมาท าการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน ลดการเคลื่อนย้าย
แรงงานออกนอกพ้ืนที่ได้ 

3. สภาพการปลูกพืชทิศทางเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด คือ การปลูกข้าวนาปี เกษตรกรหันมาปลูกข้าวแบบ
หว่านมากกว่าการด านาเหมือนในอดีต เนื่องจากปัญหาด้านแรงงานในกระบวนการผลิต ผลกระทบจากสภาพอากาศ 
มากระทบการประกอบอาชีพ ท าให้แรงงานในพ้ืนที่ลดลง จึงไม่สามารถด านาโดยใช้แรงงานคนได้มาก เกษตรกรควร
หันมาใช้เครื่องจักรในการผลิตเพ่ือแก้ปัญหาด้านแรงงาน แต่ก็ต้องปรับรูปแบบและเทคโนโลยีในการผลิตพืชเพื่อให้เข้า
กับเครื่องจักรที่จะน ามาใช้งานด้วย 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

      ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พ้ืนที่เปราะบาง และข้อมูลพ้ืนฐานการผลิตทาง
การเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่เปราะบาง จะสามารถน าไปวางแผนพัฒนา หรือ
ปรับระบบการผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเป็นข้อมูลให้
หน่วยงานต่างๆ ใช้วางแผนรับมือต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

เอกสารอ้างอิง 



สถาบันวิจัยพืชไร่.  2554. การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอนโยบายของประเทศไทยภายใต้โครงการความ
เปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : แนวทางการปรับตัวและระดับของการฟ้ืนฟูความเสียหาย. 
สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร – ICRISAT. 31 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 2554. โรงแรมรามาการ์เดน 
กรุงเทพ. 40 หน้า. 

ศุภชัย  อติชาติ รพีพร  ศรีสถิต กุศล  ถมมา และ นฤทัย วรสถิตย์. 2556.   การศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและหา
พ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. 
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3. 21 หน้า.  

อานนท์ สนิทวงศ ์ณ อยุธยา.  2554.  ความเสี่ยง ผลกระทบ และความเปราะบาง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในอนาคต. ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นจาก  http://www.ppsi-
cmu.org/downloads/17mar09/01_Anond_RiskImpact.pdf. 


