
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย :  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวและผลกระทบต่อ

ระบบการผลิตพืชและการผลิตพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 

2. โครงการวิจัย : วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวและผลกระทบต่อ

ระบบการผลิตพืชและการผลิตพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การผลิตพืช เศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกร

ในพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดชัยภูมิ 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง   :  นางศศิธร  ประพรม  หน่วยงานต้นสังกัด ศวพ. ชัยภูมิ 
    ผู้ร่วมงาน   :  นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย หน่วยงานต้นสังกัด ศวพ. ชัยภูมิ 
 

5. บทคัดย่อ 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการผลิตพืช เศรษฐกิจ สังคมและการ
ปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ
ในพ้ืนที่อ าเภอจัตุรัสและอ าเภอหนองบัวระเหว โดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มเกษตรกรจ านวน 21 ราย 
แบ่งตามชนิดพืชเศรษฐกิจหลักที่ปลูก ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลังและอ้อยชนิดละ 7  ราย ในระหว่างปี 2538-
2556 ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงปี 2538-2539 ฝนแล้งและไม่ตกต้องตามฤดูกาล ปี 2550 มีน้ าท่วมขัง และปี 
2555-56 พบสภาพความแห้งแล้งต่อเนื่องยาวนานและอุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูร้อน ส่งผลให้บางปีมันส าปะหลัง
ที่ปลูกในที่ลุ่มมีน้ าท่วมขังท าให้หัวมันเน่าผลผลิตเสียหาย ส่วนอ้อยพบอาการระบาดของโรคใบขาวรุนแรงขึ้น
หากสภาพอากาศแห้งแล้งเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการท า
การเกษตรของเกษตรกรมากที่สุด ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ การกระจายตัวของฝนไม่ทั่วถึงและ
ความสามารถในการอุ้มน้ าในดินต่ า เนื่องจากพืชเศรษฐกิจหลักส่วนใหญ่ปลูกในสภาพพ้ืนที่ดอนอาศัยน้ าฝน 
ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่งผลกระทบต่อการปลูกมันส าปะหลังและอ้อย ซึ่ งเป็นพืชที่สร้างรายได้หลัก
ให้กับครอบครัว เกษตรกรมีการปรับตัวเพ่ือลดความเสี่ยงจากสภาพฝนแล้งหรือทิ้งช่วงด้วยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ย



อินทรีย์ในการรองพ้ืนก่อนไถปลูกเพ่ิมมากกว่าอดีต มีการเตรียมดินที่ละเอียดขึ้น และเตรียมหาแหล่งน้ าส ารอง
เพ่ือสามารถให้น้ าแก่พืชหากฝนทิ้งช่วงพร้อมทั้งน าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมาใช้ปรับปรุง
ผลผลิต  ส่วนการปลูกข้าวเป็นเพียงการปลูกไว้เพ่ือบริโภค ผลกระทบที่เกิดในปีปัจจุบัน(2556) เมื่อเทียบกับ
อดีตพบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหว่าน มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารก าจัดวัชพืชมากขึ้ น มี
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวเพ่ิมมากขึ้น มีฝนตกช่วงเก็บเกี่ยวข้าวท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
แรงงานหายาก และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพอ่ืน  การผลิตข้าวนาปี มัน
ส าปะหลัง และอ้อย ส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนในการผลิตคล้ายคลึงกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยกเว้นการเพ่ิมขึ้น
ของเครื่องจักรทดแทนแรงงานในช่วงเก็บเกี่ยว เช่น เครื่องมือเก็บเกี่ยวอ้อย เก็บเกี่ยวข้าว และเก็บเกี่ยวมัน
ส าปะหลัง แต่ยังคงไว้ซึ่งการใช้แรงงานคนร่วมกับการใช้เครื่องจักรในเขตการปลูกพืชแบบอาศัยน้ าฝนในเขตนี้ 

 

6. ค าน า 

จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7,956,429 ไร่ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 3,365,392 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 42.13 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีครัวเรือนท าการเกษตร 184,457 ครัวเรือนลักษณะการปลูกพืชส่วนใหญ่
เป็นที่นาร้อยละ 54.4 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด พืชไร่ส่วนใหญ่ได้แก่ มันส าปะหลังและอ้อยโรงงาน ถั่ว
ลิสง ปอแก้ว ละหุ่ง งาและอ่ืนๆ ร้อยละ 37.6 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด ส่วนพ้ืนที่ปลูกพืชต่างๆ จะผัน
แปรไปตามสภาพน้ าฝนและการตกของน้ าฝนในแต่ละที่จะมาเร็วหรือช้า ส าหรับการปลูกไม้ผลยืนต้น ได้แก่ 
มะม่วง มะพร้าว ฝรั่งและหมาก จะปลูกไว้ตามสวนหลังบ้านหรือตามหัวไร่ปลายนา ในปี 2554 จังหวัดชัยภูมิมี
พ้ืนที่ด้านปศุสัตว์ 1,116,437  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.98 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จ านวน 
83,970 ครัวเรือน ชนิดสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ดและไก่  (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ, 2554) 

จังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในระดับปานกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
37.36 ของจังหวัดที่มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยระดับปานกลาง โดยเฉพาะความเสี่ยงภัยด้านภัยแล้งและน้ าท่วม ปัญหาภัย
แล้งส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ การกระจายของฝนไม่ทั่วถึงและความสามารถในการอุ้มน้ าของ
ดินต่ า เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนและสภาพดินเป็นดินทราย พื้นที่แล้งซ้ าซากในรอบ 10 ปี
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิน้อยกว่า 3 ครั้ง 1,381,380 ไร่ จ านวน 4-5 ครั้ง 1,569,865 ไร่ และมากกว่า 6 
ครั้ง 910,105 ไร่ รวมทั้งสิ้น 3,861,350 ไร่ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2550) จากการรายงานภัย
แล้งช่วงปี 2545-2553 พบว่าปีที่เกิดภัยแล้งสูงสุดอยู่ที่ปี 2546 และ 2547 เป็นพ้ืนที่เสียหายรวม 195,325 
และ 707,748 ไร่ มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 26,193 และ 808,828 รายตามล าดับ ส่วนอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ในช่วงปี 2545-2553 พบพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายสูงสุดในปี 2554 เป็นจ านวน พื้นที่ 481,798 ไร่ เกษตรกร
ได้รับความเสียหาย 45,611 รายรองลงมาได้แก่ ปี 2551 และ 2549 จ านวนพ้ืนที่ 408,525 และ 281,907 ไร่ 
เกษตรกรได้รับความเสียหาย 41,278 ราย และ 32,666 รายตามล าดับ (ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ, 
2554) ดังนั้นเพ่ือให้ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของภูมิอากาศต่อการท า



การเกษตรของเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง โดยเฉพาะผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว มันส าปะหลัง 
และอ้อยจึงจ าเป็นที่จะต้องท าการส ารวจข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก 
ช่วงเวลาการปลูกพืช หรือพัฒนาระบบการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่
จังหวัดชัยภูมิต่อไป 
 

7. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

แบบและวิธีการทดลอง 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยส ารวจข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในพ้ืนที่น าร่องซึ่ง

เป็นพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 1-2 หมู่บ้าน ตามพ้ืนที่ที่มีการปลูก
พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลังและอ้อย 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
คัดเลือกพ้ืนที่ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลจาก

เกษตรกร จ านวน 21 รายโดยแบ่งเป็นผู้ปลูกมันส าปะหลังจ านวน 7 ราย อ้อยจ านวน 7 รายและข้าวจ านวน 7 
ราย ข้าวและมันส าปะหลังด าเนินการที่อ าเภอจัตุรัสและอ าเภอหนองบัวระเหว ส่วนอ้อยเฉพาะที่อ าเภอจัตุรัส
เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจ แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร และการช่วยเหลือจากภายนอก อาศัยการสนทนา
กลุ่ม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์แยกเป็น
การรับรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกร ผลกระทบ การปรับตัว และการบรรเทาความเสียหาย เพ่ือ
เสนอแนวทางในการฟื้นฟูความเสียหาย เตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
การน าผลงานวิจัยมาปรับใช้ 

ท าการส ารวจข้อมูลการผลิตพืช ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก ช่วงเวลาการปลูกพืช หรือพัฒนาระบบการ
ผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อไป 

 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

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



 
การบันทึกข้อมูล   

1.ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ การประกอบอาชีพ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
2.ข้อมูลการรับรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกร   
3.ข้อมูลผลกระทบ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.ข้อมูลการผลิตพืช  
5 ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

 
เวลาและสถานที่    เริ่มต้น  ตุลาคม  2556     สิ้นสุด    กันยายน  2557 
สถานที่      อ าเภอจัตุรัส  อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1.ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

จ านวนเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 21 รายแบ่งเป็นชาย 18 ราย หญิง  3 ราย ระดับของ

ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 42.8   รองลงมาช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 28 สถานะในครอบครัว เป็นหัวหน้า

ครอบครัวร้อยละ 80.9 ระดับการศึกษาร้อยละ 42.8 เรียนจบประถมศึกษาปีที่ 4 ปวส.หรือเทียบเท่าร้อยละ 

23.8 รองลงมาเรียนระดับมัธยมปลาย 4 –6 ร้อยละ 19 สถานภาพการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามสิ้นสุด

การศึกษาร้อยละ 100  

2.ครัวเรือนและประชากร 
จ านวนครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยวร้อยละ 90 ครอบครัวขยายร้อยละ 10 จ านวนสมาชิกที่อาศัย

อยู่ในครัวเรือนเดียวกันและคาดว่าจะอาศัยอยู่ต่อไปในอนาคตเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือนที่ท าการเกษตรในปัจจุบันร้อยละ 62 มีจ านวนแรงงาน 1-2 คน ร้อยละ 24 มีแรงงาน 3-4 คนต่อ
ครัวเรือนและมากกว่า 4 คนต่อครัวเรือนร้อยละ 14  ผู้มีอ านาจตัดสินใจท าการเกษตรของครัวเรือนร้อยละ
100  เป็นหัวหน้าครัวเรือน รูปแบบการท าการเกษตรเป็นแบบอิสระร้อยละ 95 และท าการเกษตรแบบมีพันธะ
สัญญากับโรงงานน้ าตาลในการปลูกอ้อยร้อยละ 5 

3.การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝนหรือผลกระทบที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตรต่อการด ารงชีวิตและอาชีพของเกษตรกรตั้งแต่ปี 2538-2556 

ด้านปศุสัตว์ มีจ านวนครัวเรือนที่เลี้ยงโคเนื้อลดลงจากในปี 2538-2547 ร้อยละ 75 เหลือเพียงร้อยละ 
40 ในช่วง 10 ปีต่อมา (2548-2555) และลดเหลือร้อยละ 20 ในปีปัจจุบัน ส่วนการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อเพ่ิงจะ
เกิดขึ้นในช่วงปี (2548-2555) และเพ่ิมมากขึ้นในปีปัจจุบันเป็นร้อยละ 60 อาชีพรับจ้างทางการเกษตรสูงสุด
ในช่วงปี (2548-2555) ร้อยละ 40 ในขณะที่ 10 ปีที่ผ่านมาและในปัจจุบันมีร้อยละ 25 และ 20 ตามล าดับ 



ด้านการเพาะปลูก การปลูกข้าว  ตั้งแต่ปี 2538 ถึงปัจจุบันปี 2556 เกษตรกรยังคงปลูกข้าวไว้เพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนท าให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากร้อยละ 33-34  ส่วนในระยะที่ 1 ช่วงปี 2548-2555 
เกษตรกรปลูกข้าวลดลงเหลือร้อยละ 23 การปลูกมันส าปะหลังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก ส่วนการปลูก
อ้อยในช่วงปี 2538-2547 มีการปลูกน้อยกว่าปี 2548 ถึงปีปัจจุบัน (2556) (ตารางที่ 1) 

อาชีพรับจ้างท าการเกษตรมีแนวโน้มลดลงจากช่วงปี  2538-2547 ร้อยละ 75  เป็นร้อยละ 64 
ในช่วงปี 2548-2555 และในปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละ 50 นอกจากนั้นในปี 2556 มีครอบครัวที่ท าอาชีพ
ค้าขาย รับจ้างก่อสร้างและรับจ้างทั่วไปเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอาชีพค้าขายที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบันร้อยละ 14 แต่ไม่
เคยมีอาชีพนี้ใน เกือบ 20 ปี ย้อนหลัง ส่วนอาชีพรับราชการหรือเป็นพนักงานของรัฐมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะที่ 
2 (2548-2555) ร้อยละ 18 และลดลงในปีปัจจุบันเหลือร้อยละ7 (ตารางท่ี 2) 

ช่วงระยะเวลาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่และรายได้ในด้านการเพาะปลูกและปศุสัตว์มากที่สุด
ได้แก่ ปี 2548-2555 โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าว มันส าปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 169 ไร่ รายได้รวม 
901,669 บาท พืชที่ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงสุดใกล้เคียงกัน ได้แก่ มันส าปะหลังและอ้อย 6,843 และ 6,704 
บาทต่อไร่ รองลงมา ได้แก่ ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5,255 และ 4,500 บาทต่อไร่ ถึงแม้ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกจะ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่เกษตรกรได้รับเสมอไป เช่น พ้ืนที่ปลูกข้าวใน
ระยะที่2 (2538-2547) มีพ้ืนที่ปลูกร้อยละ 12 คิดเป็นรายได้ 24,000 บาท แต่เมื่อถึงระยะที่ 1 (2548-2555) 
มีพ้ืนที่ปลูกร้อยละ 7 แต่คิดเป็นรายได้ถึง 57,812 บาทและเมื่อถึงปีปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกข้าวเพ่ิมเป็นร้อยละ 20 
กลับมีรายได้เพียง 47,857 บาท เช่นเดียวกับมันส าปะหลังและอ้อย ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถสร้างรายได้
ถึงร้อยละ 50 ของรายได้จากการเพาะปลูกทั้งหมดในช่วงปี 2548-2555 ในขณะที่ช่วงปี 2538-2547 สร้าง
รายได้เพียงร้อยละ 5  ด้านปศุสัตว์ ในปีปัจจุบันโคเนื้อ  มีจ านวนการเลี้ยงลดลงจากช่วงปี 2548-2555 ส่วนไก่
ไข่และไก่เนื้อมีปริมาณการเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึนจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 71 ในปี 2556(ตารางท่ี 3) 

 

4.อัตราค่าจ้างแรงงานที่ก่อให้เกิดรายได้(ปี 2538-2556)  

อัตราค่าจ้างแรงงานรายเดือนในช่วงปี 2538-2547 เป็นการรับจ้างทั่วไปสูงสุด 20,000 บาทต่อเดือน
คิดเป็นร้อยละ 62 ของรายได้นอกภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นรองลงมาได้แก่การค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวและการ
รับจ้างก่อสร้าง ส่วนการรับจ้างทางการเกษตรแบบรายวันยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงช่วงระยะปี 2548-2555 
การรับจ้างทางการเกษตรมีสูงถึงร้อยละ 52 ของรายได้นอกภาคการเกษตร รองลงมาได้แก่การค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัวและการรับจ้างก่อสร้าง เช่นเดียวกับปีปัจจุบัน2556ซึ่งมีการรับจ้างทางการเกษตรสูงถึงร้อยละ 59 คิด
เป็นรายได้ 35,000 บาทต่อเดือน (ตารางท่ี 4-5) 

5.การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและอุณหภูมิ ที่ท าให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกร (ปี 2538-2556) 
5.1 ลักษณะการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่ผ่านมา 



ในปี 2556 เกษตรกรมีที่ดินท ากินเป็นของตนเองร้อยละ 22 ซึ่งลดลงจากระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซึ่ง
มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเองร้อยละ 32 และ 63 ตามล าดับ ส่วนการถือครองที่ดินที่เป็นการเช่าที่ดินของผู้อ่ืนท า
กิน คิดเป็นร้อยละ 7 31 และ 0 ในปีปัจจุบัน ระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 ที่ไม่มีการเช่าที่ดินท ากินตามล าดับ  

ปัจจุบันปี 2556 มีการถือครองที่ดินของผู้อ่ืนแต่สามารถใช้ท ากินโดยไม่มีค่าเช่าร้อยละ 44 รองลงมา
ระยะที่ 1 และ 2 ไม่มีการถือครองที่ดินลักษณะนี้  ลักษณะการถือครองที่ดินที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ที่ใช้
จ านองผู้อ่ืนแต่สามารถเข้าไปท าประโยชน์ได้ในปีปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 10  14 และ 12 ในปีปัจจุบัน ระยะที่ 
1 และระยะที่ 2 ตามล าดับ ลักษณะการถือครองที่ดินที่มีผู้อ่ืนมาจ านองไว้ร้อยละ 5 23 และ 26 ในปีปัจจุบัน 
ระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 ตามล าดับ ลักษณะการถือครองที่ดินที่ให้ผู้อ่ืนเช่ามีเพียงปีปัจจุบันร้อยละ 11 

5.2 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพทรัพยากรดิน 
ในระยะที่ 2 (2538-2547) พบครัวเรือนที่ท าการเกษตรมีลักษณะดินดีสูงสุดร้อยละ 76 รองลงมาเป็น

ปี 2556 และระยะที่ 1 (2548-2555)ร้อยละ 67 และ 62 ตามล าดับ ส่วนลักษณะความร่วนซุยของดินพบ
สูงสุดในปี 2538-2547 รองลงมาเป็นปี 2548-2555และปี2556 ตามล าดับ การเปลี่ยนแปลงพบเช่นเดียวกับ 
การอุ้มน้ าของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ที่ลดลงจากอดีตถึงปัจจุบัน 

5.3 ลักษณะและคุณภาพ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ าและอากาศน้ าและแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร 
           แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวนครัวเรือนพบว่าแหล่งน้ าธรรมชาติมีลักษณะที่ดีขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
จากในช่วงปี 2538-2547 ร้อยละ 29 เป็นร้อยละ 33 ในปี 2556 
           แหล่งน้ าชลประทาน ในอดีตช่วงปี 2538-2547 ไม่พบแหล่งน้ าชลประทาน แต่เมื่อ 10 ปีถัดมามี
แหล่งน้ าชลประทานที่มีลักษณะดีเพียงร้อยละ 5 และเพ่ิมขึ้นในปีปัจจุบันเป็นร้อยละ 10  
           แหล่งน้ าสาธารณะ พบในปี 2548-2555 ที่เป็นลักษณะดีร้อยละ 43 รองลงมา ได้แก่ ปีปัจจุบันและปี
2538-2547 ร้อยละ 38 และ 24 ตามล าดับ 
           สระส่วนบุคคล ในอดีตเกือบเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา(2538-2555)มีจ านวนครัวเรือนที่มีสระส่วนบุคคล
ลักษณะดีร้อยละ 57 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 71  ในปี 2556 
           บ่อน้ าตื้น ในช่วงปี 2538-2547 มีจ านวนครัวเรือนที่มีบ่อน้ าตื้นที่เป็นลักษณะดีเพียงร้อยละ 5 และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ 19 ในช่วงปี 2548-2555 ปัจจุบันลดลงเหลือร้อยละ 14 

ลักษณะอากาศ 
1) ปริมาณน้ าฝน 
จากการสัมภาษณ์พบว่ามีปริมาณน้ าฝนตกดีในช่วง ปี 2538-2547 มากกว่า ในปี 2556 และปี 2548-

2555 ปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ การพัดพาของลมมรสุมแต่ละรอบปีเปลี่ยนแปลงไป ในปี 2556  การกระจาย

ของฝนในช่วงฤดูแล้งและในช่วงฤดูหนาวลดน้อยลง มีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงปลายฤดูฝน ในปี 2543 ปริมาณฝน

รวมสูงสุด 1,722.7 มิลลิเมตร จากนั้นค่อยๆ ลดลงต่ ากว่า 1,000 มิลลิเมตร ในช่วงปี 2544-2547 ยกเว้นในปี 

2548 ที่มีปริมาณฝนรวมมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ก่อนที่จะเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า 1,200 มิลลิเมตร ในปี 2551 



ใกล้เคียงกับปริมาณฝนรวมในปี 2543 จากนั้นค่อยๆ ลดต่ าลง ในช่วงปี  2552 และ 2553 ปริมาณฝนรวมของ

ทั้งสองปีใกล้เคียงกัน 1,500 มิลลิเมตร จ านวนวันฝนตกในปี 2543-2555 อยู่ในช่วง 90-120 วันต่อปี แต่

ปริมาณฝนสูงสุดในปี 2548 มีจ านวนวันฝนตก 112 วัน ในขณะที่ ปริมาณฝนรวมต่ าสุดในปี 2546  832.6 

มิลลิเมตรโดยมีจ านวนวันฝนตก 92 วัน  (ภาพที ่1)   

ปริมาณฝนในช่วงปลายฤดูฝนมากกว่าในฤดูอ่ืนๆ ยกเว้นในช่วงปี 2547-2548 มีปริมาณฝนรวมต่ ากว่า

ช่วงฤดูฝน  การตกของฝนในช่วงฤดูฝนสูงสุดใกล้เคียงปลายฤดูฝนในปี 2543 จากนั้นลดลงในปี 2546 ต่อมา

ปริมาณฝนเพ่ิมมากข้ึนและสูงสุดในปี 2548 และลดลงอีกครั้งในช่วงปี 2548-49 ความผันแปรของการตกของ

ฝนผันแปรเพ่ิมข้ึนและลดลงในช่วงปี 2551- 2553 ปริมาณฝนที่ตกในช่วงฤดูร้อนในปี 2544 และค่อยๆ มี

ปริมาณลดลงต่ าสุดในปี 2549 ก่อนเพ่ิมสูงขึ้นใกล้เคียงปี 2548 อีกครั้งในปี 2550 จากนั้นฝนที่ตกในฤดูร้อนมี

ความผันแปรลดลงต่ าสุดในปี 2551 ใกล้เคียงปี 2549 ก่อนที่จะมีปริมาณฝนในฤดูร้อนเพ่ิมอีกครั้ง ในปี 2552 

และลดต่ าลงสลับปี 2553 สอดคล้องกับการรายงานภัยแล้งช่วงปี 2545-2553 พบว่าปีที่เกิดภัยแล้งสูงสุดอยู่ที่

ปี 2546 และ 2547 เป็นพื้นที่เสียหายรวม 195,325 และ 707,748 ไร่ มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 26,193 

และ 808,828 รายตามล าดับ ส่วนอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2545-2553 พบพื้นท่ีที่ได้รับความเสียหายสูงสุด

ในปี 2554 เป็นจ านวน พ้ืนที่ 481,798 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 45,611 รายรองลงมาได้แก่ ปี 2551 

และ 2549 จ านวนพื้นที่ 408,525 และ 281,907 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 41,278 ราย และ 32,666 

รายตามล าดับ (ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ, 2554)  (ภาพที ่2)   

 
ภาพที่ 1 ปริมาณฝนรวม(มิลลิเมตรต่อปี) จ านวนวันฝนตก(วัน)และฝนสูงสุด(มิลิลิเมตร) ของจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างปี 2543-2555 
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ปริมาณฝนรวมจังหวัดชัยภูม(ิ2543-2555)

ฝนรวม (มิลลิเมตร)

จ ำนวนวนัฝนตก (วนั)

ฝนสงูสดุ (มิลลิเมตร)



 
 
ภาพที่ 2 ปริมาณฝนรวม(มิลลิเมตร) ช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝนและปลายฤดูฝน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ช่วงปี 2543-2553 
 

2) อุณหภูมิ 
อุณหภูมิสูงสุด และต่ าสุดเฉลี่ย 40.0 และ 13.2 องศาเซลเซียส ตามล าดับ อุณหภูมิเฉลี่ย 26.6 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคงท่ีแต่อุณหภูมิต่ าสุดมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2555 (ภาพที ่3) 
 

 
 
ภาพที่ 3  อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และอุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี 2543-

2555 
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อุณหภมิูต ่าสุด-สูงสุด (2543-2555)
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อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในคาบ10 ปีมีความผันแปรใกล้เคียงกับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงฤดูฝนประมาณ 32 

องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดผันแปรใกล้เคียงกับอุณหภูมิต่ าสุดในช่วงฤดูร้อนประมาณ 23 องศา
เซลเซียส หมายความว่า อากาศจะร้อนขึ้นในช่วงฤดูฝน และอุณหภูมิต่ าในฤดูร้อนใกล้เคียงกับอุณหภูมิต่ าเฉลี่ย
ทั้งป ี(ภาพท่ี 4) 

 

 
 
ภาพที่ 4 อุณหภูมิสูงสุด(องศาเซลเซียส) คาบ 10 ปี  จังหวดัชัยภูมิ ช่วงปี 2544-2554 
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5.4 ความเพียงพอของแหล่งน้ าที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเกษตรกร 
จ านวนครัวเรือนร้อยละ 100 ในปี 2556 และปี 2548-2555 พบว่ามีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับการ

อุปโภคบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ส่วนในปี 2538-2547 พบว่าเพียงพอในฤดูฝนร้อย
ละ 95 ฤดูแล้งร้อยละ 5 
 
6.ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนที่เกษตรกรอาศัยอยู่ 

จ านวนครัวเรือนร้อยละ 100 พบสุนัขจิ้งจอก  หมาใน กระรอก อีเห็น กระแต งู กิ้งก่า ตุ๊กแก ไก่ป่า 
นกเป็ดน้ า เห็ดป่าและศัตรูธรรมชาติ เช่น ด้วงเต่า แมงมุม ตะขาบ ในปี 2556 เช่นเดียวกับในช่วงปี 2538-
2547 ส่วนในปี 2548-2555 พบเพียงสุนัขจิ้งจอก  หมาใน กระรอก อีเห็น กระแต งู กิ้งก่า ตุ๊กแก เห็ดป่าและ
ศัตรูธรรมชาติ เช่น ด้วงเต่า แมงมุม ตะขาบ 

7.ระดับความคิดเห็นที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร 

7.1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
7.1.1 วิธีการผลิต ปี 2556 ปัจจัยของวิธีการผลิตที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับมากที่สุด 

ได้แก่ ระดับเทคโนโลยีการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ผลกระทบในระดับมาก ได้แก่ การปลูกพืชหมุนเวียน 
การจัดการระบบการปลูกพืชที่ถูกวิธี  การใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอก ความถูกต้องของการใช้สารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช ความถูกต้องในการใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนการเผาซากพืชเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับน้อย    
ปี 2548-2555 ปัจจัยของวิธีการผลิตที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับมาก ได้แก่ ระดับเทคโนโลยีการ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตร  การใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอก ผลกระทบในระดับปานกลาง ได้แก่ การปลูกพืช
หมุนเวียน การจัดการระบบการปลูกพืชที่ถูกวิธี  ความถูกต้องของการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรู พืช ความ
ถูกต้องในการใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนการเผาซากพืชเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับน้อย  ปี 2538-2547
ปัจจัยของวิธีการผลิตที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดการระบบการปลูกพืชที่
ถูกวิธี การใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอก ผลกระทบในระดับปานกลาง ได้แก่ ส่วนระดับเทคโนโลยีการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตร  การปลูกพืชหมุนเวียน  การเผาซากพืช  ความถูกต้องของการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ความถูกต้องในการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับน้อย 

7.1.2  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ปี 2556 ปัจจัยของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตในระดับมากที่สุด ได้แก่  สภาพความแห้งแล้งต่อเนื่องยาวนาน  ระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูร้อน  
ผลกระทบในระดับมาก ได้แก่ การกระจายของวันฝนตก ปริมาณน้ าฝน ระดับอุณหภูมิที่ลดต่ าลงในช่วงฤดู
หนาว ส่วนการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยพายุ มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับปานกลาง ปี 2548-



2555 ปัจจัยของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับมาก ได้แก่  สภาพความแห้งแล้ง
ต่อเนื่องยาวนาน  ระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูร้อน  ระดับอุณหภูมิที่ลดต่ าลงในช่วงฤดูหนาว ผลกระทบใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ การกระจายของวันฝนตก ปริมาณน้ าฝน การชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยพายุ  ปี 
2538-2547 ปัจจัยของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับปานกลาง  ได้แก่  สภาพความ
แห้งแล้งต่อเนื่องยาวนาน  การกระจายของวันฝนตก ปริมาณน้ าฝน ระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูร้อน  
ผลกระทบในระดับน้อย ได้แก่ ระดับอุณหภูมิที่ลดต่ าลงในช่วงฤดูหนาว การชะล้างพังทลายของหน้าดินโดย
พายุ 

7.1.3. การจัดการแหล่งน้ า ปี 2556 และ ปี 2548-2555 ปัจจัยของการจัดการแหล่งน้ าที่มีผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตในระดับปานกลางได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าใต้ดินเพิ่มข้ึน  การเปลี่ยนแปลงระดับ
น้ าใต้ดินลดลง ระดับน้ าตื้นเขินของแหล่งน้ า ส่วน ระบบชลประทานเหมาะสม การไหลบ่าของน้ าจากท่ีสูง  
การท าลายต้นน้ าล าธาร มีผลกระทบในระดับน้อยที่สุด ปี 2538-2547 ปัจจัยของการจัดการแหล่งน้ าที่มี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับน้อยได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าใต้ดินเพิ่มข้ึน  การเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ าใต้ดินลดลง ระดับน้ าตื้นเขินของแหล่งน้ า ส่วน ระบบชลประทานเหมาะสม การไหลบ่าของน้ าจากที่
สูง  การท าลายต้นน้ าล าธาร มีผลกระทบในระดับน้อยที่สุด 

7.1.4. การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ ปี 2556 ปัจจัยของการจัดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้มี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับน้อยได้แก่การตัดต้นไม้มาใช้ประโยชน์และไฟไหม้ป่า ส่วนการใช้พื้นที่ป่าใน
การเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์และหาของป่า และการท าเหมืองแร่มีผลกระทบในระดับน้อยที่สุด   ปี 2548-2555
ปัจจัยของการจัดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับปานกลางได้แก่การตัด
ต้นไม้มาใช้ประโยชน์ ในระดับน้อย ได้แก่ การใช้พ้ืนที่ป่าในการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์และหาของป่า ไฟไหม้ป่า 
และการท าเหมืองแร่มีผลกระทบในระดับน้อยที่สุด  ปี 2538-2547 ปัจจัยของการจัดการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรป่าไม้มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับน้อยได้แก่การตัดต้นไม้มาใช้ประโยชน์ การใช้พ้ืนที่ป่าใน
การเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์และหาของป่า ส่วน ไฟไหม้ป่า และการท าเหมืองแร่มีผลกระทบในระดับน้อยที่สุด 

7.1.5.การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ปี 2556 ปัจจัยของการจัดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับน้อยได้แก่การเผาป่าเพ่ือท าการเกษตรและการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท าการเกษตรไปท ากิจกรรมอ่ืนๆมีผลกระทบในระดับน้อยที่สุด  ปี 2548-2555 ปัจจัยของ
การจัดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับปานกลางได้แก่การเผาป่า
เพ่ือท าการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท าการเกษตรไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ มีผลกระทบในระดับน้อยที่สุด ป ี 
2538-2547 ปัจจัยของการจัดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับ
น้อยได้แก่การเผาป่าเพือ่ท าการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท าการเกษตรไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ 

7.1.6 การเปลี่ยนแปลงของประชากร ปี  2556 ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่มี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับมาก ได้แก่ จ านวนผู้สูงอายุ จ านวนหนุ่มสาวแรงงาน ส่วนจ านวนประชากร
ที่เพ่ิมขึ้น ลดลง จ านวนเด็ก การย้ายเข้าออกของคนในครัวเรือน มีผลกระทบในระดับปานกลาง  ปี 2548-
2555 ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับปานกลาง ได้แก่ 



จ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน จ านวนผู้สูงอายุ จ านวนหนุ่มสาวแรงงาน จ านวนเด็ก ส่วน จ านวนประชากรที่ลดลง 
การย้ายเข้าออกของคนในครัวเรือน มีผลกระทบในระดับน้อยปี 2538-2547 ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับน้อย ได้แก่ จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ลดลง จ านวนผู้สูงอายุ 
จ านวนหนุ่มสาวแรงงาน จ านวนเด็ก การย้ายเข้าออกของคนในครัวเรือน  

7.1.7 ระดับความยากจน ภาระหนี้สิน และระดับความสามารถในการช าระหนี้ในปี 2556 เป็นปัจจัย
ที่มีผลกระทบในระดับมากที่สุดต่อการด ารงชีวิต ปี 2548-2555 และระดับมาก ปี 2538-2547 ระดับปาน
กลาง ในปี 2556 นโยบายรัฐ ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในระดับมาก   ได้แก่ การแทรกแซง
ชว่ยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล ส่วนการได้สิทธิของเกษตรกรหรือกฎหมายในการใช้ทรัพยากร มีผลกระทบใน
ระดับปานกลาง ปี 2548-2555 ระดับปานกลาง  ปี 2538-2547 ระดับน้อย 

 
8.การจัดการพื้นที่และการจัดการน้ าที่เหมาะสม ของเกษตรกรในการท าการเกษตร 
การจัดการพื้นที่ท าการเกษตร  ในปี 2556  มีครัวเรือนที่ปลูกพืชคลุมดินร้อยละ 52 ปี 2548-2555 

ร้อยละ38 ปี 2538-2547 ร้อยละ 24 การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ ปี  2556 พบ
ครัวเรือนที่ใช้ร้อยละ 86 ปี 2548-2555 ร้อยละ 90 ปี 2538-2547 ร้อยละ52 การใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2556 พบ
ครัวเรือนที่มีการใช้ร้อยละ 90 ปี 2548-2555 ร้อยละ 81 และปี 2538-2547 ร้อยละ 43 การใช้สารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช ในปี 2556 และ ปี 2548-2555 พบครัวเรือนที่มีการใช้ ร้อยละ 100  ส่วนปี 2538-2547 พบ
ร้อยละ57 การปลูกพืชผสมผสานในปี 2556 มีการใช้ร้อยละ 76 ปี2548-2555 ร้อยละ 62 และปี 2538-2547
ร้อยละ38 การปลูกพืชเชิงเดี่ยวในปี 2556 พบครัวเรือนที่มีการปลูกร้อยละ 86  ปี 2548-2555 ร้อยละ 90 
และปี 2538-2547 ร้อยละ38 การพักหน้าดินก่อนการท าการเกษตรปี 2556 ร้อยละ86 ปี 2548-2555 ร้อย
ละ 71 ปี 2538-2547 ร้อยละ 57 การท าคันดินเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ปี 2556 ไม่มีการท าร้อย
ละ 62 ปี 2548-2555 ร้อยละ 52  และ ปี 2538-2547 ร้อยละ 67 

การจัดการการให้น้ า  การกักเก็บน้ าฝน ปี 2556 มีครัวเรือนจัดการร้อยละ 71 ปี 2548-2555 ร้อย
ละ 67 และ ปี 2538-2547 ร้อยละ 33 การพัฒนาแหล่งน้ าไม่ให้ตื้นเขินปี 2556 มีครัวเรือนจัดการ ร้อยละ 33 
ปี 2548-2555 ร้อยละ19 ปี 2538-2547 ร้อยละ 10 การรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินปี 2556 มีครัวเรือน
จัดการ ร้อยละ 29 ปี 2548 - 2555 ร้อยละ 24 ปี 2538-2547 ร้อยละ14 การจัดการระบายน้ า ท่อหรือคลอง
ส่งน้ าปี 2556 มีครัวเรือนจัดการ ร้อยละ 14 ปี 2548-2555 และ ปี 2538-2547 ร้อยละ10 การใช้ระบบน้ า
พ่นฝอยปี 2556 มีการใช้ร้อยละ 5 ปี 2548-2555 และปี 2538-2547 ไม่มีครัวเรือนใช้ระบบน้ าพ่นฝอย การ
ใช้ระบบน้ าหยดปี 2556 มีการใช้ร้อยละ 29 ปี 2548-2555 ร้อยละ 10 และปี 2538-2547 ใช้ร้อยละ 10 การ
สร้างฝายกักเก็บน้ าปี 2556 มีการใช้ร้อยละ 14 ปี 2548-2555 ร้อยละ 10 และปี2538-2547 ไม่มีการสร้าง
ฝายเก็บกักน้ า 
 

9.การผลิตพืชหลักของเกษตรกรตั้งแต่ปี 2538-2556  แบ่งเป็น 3 ระยะ 
9.1 การผลิตข้าวนาปีของเกษตรกรตั้งแต่ปี 2538-2556   



ในปี 2556 มีขั้นตอนการผลิต ดังนี้  การเตรียมดิน ในการท านาด าและนาหว่าน มีการไถดะ ไถแปร 
การคราดหรือให้ลูก จ านวน 3 ครัวเรือนหรือร้อยละ 42.8 มีการเตรียมพันธุ์ข้าว การแช่เมล็ดข้าวในน้ า 12-24 
ชั่วโมง การพักเมล็ดข้าวก่อนหว่านกล้า 30-48 ชั่วโมงในนาด าจ านวน 3 ครัวเรือน  ส่วนในนาหว่านมีการ
เตรียมพันธุ์ข้าว การแช่เมล็ดข้าวในน้ า 12-24 ชั่วโมง จ านวน 4 ครัวเรือน การพักเมล็ดข้าวก่อนหว่านกล้า 30-
48 ชั่วโมง จ านวน 3 ครัวเรือน นอกจากนั้นในนาหว่านยังมีการหว่านข้าวแห้งรอฝน จ านวน 1 ครัวเรือน การ
ดูแลรักษา ให้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และก าจัดวัชพืชร้อยละ 100 ทั้งนาด าและนาหว่านการให้น้ า ร้อย
ละ 100 อาศัยน้ าฝน ทั้งนาด า นาหว่านการเก็บเกี่ยว อาศัยแรงงานคนและเครื่องจักรในการเกี่ยวข้าว การเก็บ
รักษา เก็บในยุ้งฉาง 

ปี 2548-2555 มีขั้นตอนการผลิต ดังนี้ การเตรียมดินการท านาด ามีการไถดะ และการคราดให้ลูก 
ส่วนนาหว่าน มีการไถดะ ไถแปรและ การคราดให้ลูก มีการเตรียมพันธุ์ข้าวร้อยละ100 การดูแลรักษา ให้
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และก าจัดวัชพืชร้อยละ 100 ทั้งนาด าและนาหว่านการให้น้ า ร้อยละ 100 
อาศัยน้ าฝน ทั้งนาด า นาหว่าน การเก็บเกี่ยว  ใช้แรงงานคนอย่างเดียวร้อยละ100 .การเก็บรักษา เก็บในยุ้ง
ฉางป ี2538 – 2547 ไม่มีข้อมูล 

9.2 การผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร 
9.2.1 ปี 2556 
1) ขั้นตอนการเตรียมดิน มีการใช้แรงงานคน ไถผาน 3  ไถพรวนผาน 7 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 

1 ร่วมกับใช้แรงงานเครื่องจักรร้อยละ 2 
2) การเตรียมท่อนพันธุ์และปลูก การใช้แรงงานคน/สัตว์มีการใช้ ท่อนพันธุ์ อายุ 10-12 เดือน  จุ่ม

ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมีโทแซมร้อยละ 1 ระยะเวลานาน 5-10 นาทีร้อยละ 2 วางแนวเฉียง ระยะ 100X100 
ซม.ร้อยละ 1  ปักระยะ 1.2X80 ซม.ร้อยละ 1 ส่วนการใช้แรงงานเครื่องจักร ใช้ ท่อนพันธุ์ อายุ 10-12 เดือน  
จุ่มท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมีโทแซมร้อยละ 1 ระยะเวลานาน 5-10 นาทีร้อยละ 2 
3.การดูแลรักษา แรงงานคน/สัตว์ ให้ปุ๋ยเคมี ครั้งที่1 ให้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 1 ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 
ก าจัดโรคและแมลงด้วยสารเคมี ครั้งที่ 1 ร้อยละ 2 อาศัยแรงงานคนในการเก็บเก่ียวร้อยละ1 

9.2.2 ปี 2548-2555 
1) ขั้นตอนการเตรียมดิน การใช้แรงงานคน/สัตว์ มีการไถผาน 3 ไถพรวนผาน 7 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 

2 ร้อยละ 1และใช้แรงงานเครื่องจักรร้อยละ 2 
2) การเตรียมท่อนพันธุ์และปลูก การใช้แรงงานคน/สัตว์มีการใช้ท่อนพันธุ์ อายุ 10-12 เดือน ร้อยละ 

2 จุ่มท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมีโทแซม ระยะเวลานาน 5-10 นาที วางแนวเฉียง ระยะ 100X100 ซม.และ  ปัก
ระยะ 1.2X80 ซม.ร้อยละ 1 

3) การดูแลรักษา การใช้แรงงานคน/สัตว์ ให้ปุ๋ยเคมี  ให้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก าจัดวัชพืช  ก าจัด
โรคและแมลงด้วยสารเคมี ครั้งที่ 1 ร้อยละ 2 อาศัยแรงงานคนในการเก็บเก่ียวร้อยละ1 

9.2.3 ปี 2538-2547 



1) ขั้นตอนการเตรียมดิน มีการใช้แรงงานเครื่องจักร โดยใช้การไถผาน 3  ไถพรวนผาน 7 ครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 ร้อยละ1 

2) การเตรียมท่อนพันธุ์และปลูก มีการใช้แรงงานคน/สัตว์ ท่อนพันธุ์ อายุ 10-12 เดือน ร้อยละ2 จุ่ม
ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมีโทแซม ระยะเวลานาน 5-10 นาที วางแนวเฉียง ระยะ 100X100 ซม ปักระยะ 
1.2X80 ซม.ร้อยละ 1 

3) การดูแลรักษา มีแรงงานคน/สัตว์ ให้ปุ๋ยเคมี  ให้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก าจัดวัชพืช ก าจัดโรคและ
แมลงด้วยสารเคมี ครั้งที่ 1 ร้อยละ 2 อาศัยแรงงานคนในการเก็บเก่ียวร้อยละ1 
 

9.3 การผลิตอ้อยของเกษตรกร 
9.3.1 ขั้นตอนการเตรียมดิน ร้อยละ 1 ของครัวเรือนที่ใช้แรงงานคน/สัตว์และแรงงานเครื่องจักรใน

การไถผาน 7  ไถพรวนผาน 3 หรือ 4 ไถพรวน และยกร่องรอฝน ยกร่องปลูก 
9.3.2 การเตรียมท่อนพันธุ์และปลูก ครัวเรือนที่ใช้แรงงานคนมีการคัดท่อนพันธุ์อ้อยที่ปลอดโรค

จ านวน 4 ครัวเรือน  ไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ า 24 ชม.หรือน้ าร้อน 50-52 องศา มีการตัดท่อนพันธุ์ไม่ลอก
กาบใบจ านวน 3 ครัวเรือน ตัดท่อนพันธุ์ทิ้งไว้นานได้ไม่เกิน 5 วันจ านวน 6 ครัวเรือน  ปลูกโดยใช้แรงงานคน
และลอกกาบใบอ้อยก่อนปลูกจ านวน 6 ครัวเรือน ปลูกโดยแรงงานเครื่องปลูก 2 ครัวเรือน ส่วนครัวเรือนที่ใช้
แรงงานเครื่องจักร มีการคัดท่อนพันธุ์อ้อยที่ปลอดโรคจ านวน 1 ครัวเรือน  ไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ า 24 
ชม.หรือน้ าร้อน 50-52 องศา มีการตัดท่อนพันธุ์ทิ้งไว้นานได้ไม่เกิน 5 วันจ านวน 3 ครัวเรือน  ปลูกโดยใช้
แรงงานคนจ านวน 3 ครัวเรือนและลอกกาบใบอ้อยก่อนปลูกจ านวน 3 ครัวเรือน ปลูกโดยแรงงานเครื่องปลูก 
2 ครัวเรือน 

9.3.3.การดูแลรักษาครัวเรือนที่ใช้แรงงานคนในการให้ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 จ านวน 7 ครัวเรือน ให้ปุ๋ยเคมี
ครั้งที่ 2และ 3 จ านวน 5 ครัวเรือน การให้ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่1และ3 จ านวน 1 ครัวเรือน ส่วนครั้งที่ 
2 จ านวน 3 ครัวเรือน การก าจัดโรคและแมลงด้วยสารเคมี ครั้งที่ 1 จ านวน 2 ครัวเรือน  ครั้งที่ 2และ3 
จ านวน 1 ครัวเรือน การก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1และ 3 จ านวน 5 ครัวเรือน ครั้งที่ 2 จ านวน 7 ครัวเรือน  ส่วน
ครัวเรือนที่ใช้แรงงานเครื่องจักรในการให้ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1และ2 จ านวน 2 ครัวเรือน ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีครั้งที่  3  
การให้ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่1 จ านวน 1 ครัวเรือน ไม่มีการใช้ครั้งที่ 2และ 3 มีการก าจัดโรคและแมลง
ด้วยสารเคมี ครั้งท่ี 1 จ านวน 1 ครัวเรือน  การก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1และ 2 จ านวน 2 ครัวเรือน  

9.3.4 การให้น้ า   ครัวเรือนที่ใช้แรงงานคนมีการใช้น้ าฝนเพียงอย่างเดียวจ านวน 2 ครัวเรือน ส่วน
ครัวเรือนที่ใช้แรงงานเครื่องจักรมีการใช้น้ าฝนเพียงอย่างเดียว 3 ครัวเรือน 

9.3.5 การเก็บเกี่ยว ครัวเรือนที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียวจ านวน 6 ครัวเรือน  ใช้เครื่องจักรในการ
เก็บเกี่ยว 1 ครัวเรือน และขายแบบเหมาไร่จ านวน 3 ครัวเรือน ส่วนครัวเรือนที่ใช้แรงงานเครื่องจักรอาศัย
แรงงานคนในการเก็บเก่ียวจ านวน 2 ครัวเรือน อาศัยเครื่องจักรในการเก็บเก่ียว 1 ครัวเรือนและขายแบบเหมา
ไร่จ านวน 1 ครัวเรือน 

10.ทรัพยากรและกิจกรรมในชุมชนของเกษตรกร 



แหล่งน้ าสาธารณะในหมู่บ้านเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและเป็นสิ่งจ าเป็นในระดับมากที่สุด
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนระบบประปาในหมู่บ้าน เกษตรกรมีความคิดเห็นระดับปานกลางในช่วงปี 2538-
2547 ระดับดีในช่วงปี 2548-2555 และมีความส าคัญระดับมากที่สุดในปี 2556 มีการเข้าถึงหมู่บ้านเต็มที่มาก
ขึ้น จัดสร้างดูแลโดยชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริโภค  ไฟฟ้าในอดีตปี 2538-
2547 ยังคงเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านในระดับปานกลาง แต่ในการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี 2548 ถึง
ปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นและมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตในระดับมากท่ีสุดมีการเข้าถึงหมู่บ้านเต็มที่โดย
หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน เพ่ือด ารงให้แสงสว่าง โทรศัพท์สาธารณะ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่
เข้าถึงหมู่บ้านในระดับน้อย ส่วนใหญ่ได้เป็นบางส่วนไม่เพียงพอกับชุมชน จัดสร้างโดยหน่วยงานภาครัฐเพ่ือใช้
ติดต่อสื่อสาร ที่ท้ิง/ถังขยะมูลฝอย ในอดีตตั้งแต่ปี 2338-2555 เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนในระดับน้อยจนกระทั่งปี
ปัจจุบันสถานที่ทิ้งขยะยังคงมีอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากการเข้าถึงในหมู่บ้านเพียงบางส่วนและได้อย่าง
จ ากัด มีการจัดสร้างดูแลโดยชาวบ้านและหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ป่า
ชุมชนหรือป่าสาธารณะในช่วงปี 2538-2547 เกิดขึ้นในหมู่บ้านในระดับน้อย แม้ในปี 2548 จนถึงปัจจุบัน
ยังคงมีป่าชุมชนเกิดขึ้นเพียงในระดับปานกลาง เกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต่างกันโดยการเข้าถึงของกิจกรรม
ในแต่ละปีอาจได้เพียงบางส่วนหรือมีการเข้าถึงค่อนข้างจ ากัด โดยหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านเพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วัดเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในระดับมากที่สุด มีการเข้าถึงหมู่บ้าน
เต็มที่โดยพระสงฆ์ มัคทายก ทายิกา เนื่องจากเป็นสถานที่ประกอบภารกิจการศาสนาในหมู่บ้าน ศาลาการ
เปรียญในช่วงปี 2538-2547 เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านในระดับน้อย ปี 2548-2555 ในระดับมาก และ
ปี 2556 ในระดับมากท่ีสุด มีการเข้าถึงอย่างเต็มที่ โดยชาวบ้าน เพ่ือเป็นสถานที่จัดงานอเนกประสงค์ในชุมชน 
ตลาดในอดีต ช่วงปี 2538-2547 เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านระดับน้อย และเพ่ิมเป็นระดับปานกลาง ใน 
ช่วงปี 2548-2555 และในปีปัจจุบัน 2556 เป็นสถานที่ท่ีเกิดขึ้นในระดับมากท่ีสุด มีการเข้าถึงในหมู่บ้านเต็มที่ 
โดยองค์กรภาคเอกชนเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคและซื้อสินค้าเป็นแหล่งเชื่อมโยงสินค้าภายในและภายนอก
หมู่บ้าน(ตารางที่ 6) 

กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ้นจากอดีตในปี 2538-2547 จนถึงปี 2548-2555 และปัจจุบัน
ปี 2556 ได้แก่ การอนุรักษ์ดินและน้ าของตนเองและชุมชน การปลูกไม้ยืนต้นไว้ใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และ
รักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ การซ่อมบ ารุงเส้นทางคมนาคมและการจัดสรรน้ าใช้ในชุมชน กิจกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงลดลง ได้แก่ การอนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์  และกิจกรรมที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ การอนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกพืช (ตารางท่ึ 7) 

เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ร้อยละ100 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของหมู่บ้าน ร้อยละ 81กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มสตรีร้อยละ 62 กลุ่ม
สมาชิก ก.ข.ค.จ. (โครงการแก้ไขความยากจน)ร้อยละ 52 กลุ่มสมาชิกลูกค้าสหกรณ์ การเกษตรร้อยละ 33 
กลุ่มอาชีพเกษตรกรร้อยละ 14 กลุ่มยุวเกษตรกรร้อยละ5 กลุ่มอ่ืนๆ เช่นกลุ่มนายหน้าขายตรง นายหน้าขาย
ประกันร้อยละ 5 กิจกรรมกลุ่มที่เกษตรกรเป็นสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น จากปี 2538-2555 ถึงปี 2556 ได้แก่ กลุ่ม
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพ่ิมจากร้อยละ 81 เป็น ร้อยละ 100 และ สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจ



หมู่บ้านร้อยละ 86 เป็นร้อยละ 100 และกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกลดลงจากในช่วงปี 2538-2547 
และ ช่วงปี 2548-2555 ถึงปีปัจจุบัน 2556 ได้แก่ กลุ่มเยาวชน โดยลดจากร้อยละ 48 เหลือร้อยละ 43 
(ตารางท่ี 8) 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

 สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว มันส าปะหลัง 
และอ้อยที่ปลูกในเขตสภาพพ้ืนที่ดอนอาศัยน้ าฝน จากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวซึ่งในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ
มักจะเกิดสภาพฝนแล้ง  ฝนทิ้งช่วง หรือ ฝนมาไม่ตรงเวลา ฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยวท าให้ผลผลิตได้รับความ
เสียหาย  ในอดีตการเพาะปลูกข้าวมีการผลิตไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพฝนยังไม่กระทบต่อผลผลิตมากนัก ต่อมาในช่วงปี 2548-2555 พ้ืนที่ปลูกข้าวลดลงเนื่องจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพการตกของฝน ที่จะเริ่มตกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนและทิ้งช่วงในเดือน
กรกฎาคมถึงสิงหาคมและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งตรงกับช่วงเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรจะต้องปรับตัวต่อการวางแผนการผลิตเพ่ือให้ข้าวได้รับน้ าที่เพียงพอในช่วงการเจริญเติบโตและไม่ให้
ตรงกับช่วงฝนตกหนักในระยะเก็บเกี่ยวที่ไม่ต้องการน้ า ส่งผลให้ฤดูการท านาเริ่มเปลี่ยนแปลง มีความเสี่ยงและ
ไม่แน่นอน การท านาเป็นไปได้ยากข้ึน นอกจากนั้นเกษตรกรเริ่มน าพืชไร่ เช่น อ้อย และมันส าปะหลัง จากสภาพ
พ้ืนที่ดอน ที่ได้รับผลกระทบต่อความแห้งแล้ง มาปลูกในสภาพนาซึ่งดินมีความชื้นเหมาะสมต่อการปลูกพืช 
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นอ้อย จึงท าให้พ้ืนที่ท านาลดน้อยลง แต่พ้ืนที่การ
ปลูกอ้อยเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเทียบกับมันส าปะหลังยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้
จะมีการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในพ้ืนที่ในช่วงแล้งของปี 2550-2553 โดยเฉพาะมันส าปะหลังที่มีแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตอยู่ใกล้กับแหล่งปลูก เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูกมันส าปะหลัง โดยเริ่มตั้งแต่ปลายฤดูฝน
ไปจนกระทั่งถึงก่อนเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนของปีถัดไป เนื่องจากความผันแปรของฝนที่มีการตกในช่วงฤดูหนาว 
ฝนที่ตกในช่วงฤดูร้อนในเดือนเมษายน จนกระทั่งเข้าสู่ต้นฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ซึ่งปริมาณฝน
เพียงพอต่อการเจริญเติบโต การปรับตัวที่เห็นเด่นชัด คือการใช้ปัจจัยการผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี และสารเคมีก าจัดวัชพืช จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงท าให้
เกษตรกรดูแลรักษาแหล่งน้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้มีความสะอาดปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค แต่แหล่ง
น้ าที่มีอยู่ในอดีตไม่เพียงพอจึงท าให้มีการขุดบ่อหรือสระเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ าชลประทานเพ่ิม
มากขึ้น ดังนั้นจึงมีการใช้ระบบน้ าในการปลูกมันส าหลังและอ้อยในปัจจุบัน 

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้พ้ืนที่การผลิตมากท าให้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อย เช่น โคเนื้อไม่มีพ้ืนที่ที่
จะใช้เลี้ยงแบบปล่อย ไม่มีแหล่งอาหาร ขาดแคลนแรงงานใช้เลี้ยงสัตว์ ตรงกันข้ามกับการเลี้ยงไก่ไข่ และไก่เนื้อ 
กลับพบว่ามีปริมาณการเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากเป็นการเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดซึ่งสามารถควบคุมอาหารและ
อุณหภูมิได้ ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อสมดุลในเรื่องของอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจน
ส่งผลกระทบทางอ้อมในเชิงสังคมและสภาพแวดล้อมในชุมชน ปัญหาแรงงานตลอดจนการใช้เครื่องจักรกล
ทดแทนแรงงานในการผลิตมากยิ่งขึ้นในอนาคต 



 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การด าเนินงานทดสอบการผลิตพืช เศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรใน 
พื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดชัยภูมิ ท าให้ทราบความเชื่อมโยงข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับการผลิตพืชและการปรับตัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานจะเป็นแนวทางท่ีจะท าให้เกษตรกรเกิดการตะหนักถึงการวาง
แผนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศอย่างรอบด้าน 

 

11. ค าขอบคุณ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ  ผู้ร่วมงานวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานทดสอบ  และเกษตรกรที่ร่วม 
ทดสอบ  ต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัสและต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิ ที่ให้ความ
ร่วมมือและอนุเคราะห์พื้นที่ในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
 

12. เอกสารอ้างอิง 
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13. ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 อาชีพทางด้านเกษตรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรตั้งแต่ 
ปี 2538-2556 

รายการการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน(2556) ระยะที่ 1(ป2ี548-2555) ระยะที่ 2(ปี2538-2547) 
ด้านการเพาะปลูก    

ข้าว 34 29 33 
มันส าปะหลัง 39 38 33 

อ้อย 24 24 19 
อ่ืนๆ 3   
พริก  3  

รับจ้างทางการเกษตร  6 15 
ด้านปศุสัตว์    

เลี้ยงโคเนื้อ/โคนม 20 40 75 
เลี้ยงกระบือ    

เลี้ยงไก่ไข่/ไก่เนื้อ 60 20  
อาชีพรับจ้างทางการเกษตร 20 40 25 

 
ตารางท่ี 2   อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร ตั้งแต่       
ปี 2538-2556 
 
รายการการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน(2556) ระยะที่ 1(ป2ี548-2555) ระยะที่ 2(ปี2538-2547) 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 14   
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
(รวมลูกจ้างรัฐ) 

7 18 12.5 

รับจ้างก่อสร้าง 14 9 12.5 



รับจ้างทางการเกษตร 50 64 75 
รับจ้างทั่วไป 14 9  
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 รายได้และพื้นที่เฉลี่ยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรในช่วงปี 2538-2556 

(เป็นเงินสด) 

 

รายการการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจุบัน(2556) ระยะที่ 1(ป2ี548-2555) ระยะที่ 2(ปี2538-2547) 
พื้นที่
(ไร่) 

พื้นที่
(ร้อย
ละ) 

รายได้ 
(บาท) 

ราย 
ได้

(ร้อย
ละ) 

พื้นที่
(ไร่) 

พื้นที่
(ร้อย
ละ) 

รายได้
(บาท) 

ราย 
ได้

(ร้อย
ละ) 

พื้นที่
(ไร่) 

พื้นที่
(ร้อย
ละ) 

รายได้ 
(บาท) 

ราย 
ได้

ร้อย
ละ 

ด้านการเพาะปลูก             
ข้าว 12 20 47,857 12 12 7 57,812 7 14 12 24,000 6 
มันส าปะหลัง 24 41 176,857 45 36 21 246,357 27 29 26 170,875 43 
อ้อย 23 39 168,000 43 22 13 147,500 16 20 18 182,000 46 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 0 0 0 0 100 59 450,000 50 50 44 20,000 5 
รวม 59 100 392,714 100 169 100 901,669 100 113 100 396,875 100 
ด้านปศุสัตว์             
เล้ียงโคเนื้อ/โคนม
(ตัว) 

8 29 10,000 88 30 60 37,500 97 0 0 0 0 

เล้ียงไก่ไข่/ไก่เนื้อ
(ตัว) 

20 
 

71 1,300 12 20 40 1,300 3 0 0 0 0 

รวม 28 100 11,300 100 50 100 38,800 100 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 87  415,314  219  940,469  113  396,875  

 

ตารางท่ี 4  อัตราค่าจ้างแรงงานที่ก่อให้เกิดรายได้ในภาคการเกษตร (ปี 2538-2556) 



 
รายการ 

ค่าจ้าง(บาท/คน) 
ปัจจุบัน(2556) 

ค่าจ้าง(บาท/คน) 
ระยะที่ 1(ป2ี548-2555) 

ค่าจ้าง(บาท/คน)        ระยะ
ที่ 2(ปี2538-2547) 

จ านวนเฉลีย่
(บาท/คน) 

ร้อยละ จ านวนเฉลีย่(บาท/
คน) 

ร้อยละ จ านวนเฉลีย่
(บาท/คน) 

ร้อยละ 

ด้านการเพาะปลูก       

ข้าว 271 25 195 24 141 25 

มันส าปะหลัง 250 23 195 24 125 23 

จ้างเหมามันส าปะหลัง 0 0 0 0 0 0 
อ้อย 280 25 216 27 125 23 
จ้างเหมาอ้อย 300 27 200 25 160 29 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์       
รวม 1,101 100 806 100 551 100 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5 อัตราค่าจ้างแรงงานที่ก่อให้เกิดรายได้นอกภาคการเกษตร (ปี 2538-2556) 

 
รายการ 

ค่าจ้าง(บาท/คน) 
ปัจจุบัน(2556) 

ค่าจ้าง(บาท/คน) 
ระยะที่ 1(ปี2548-2555) 

ค่าจ้าง(บาท/คน)         
ระยะที่ 2(ปี2538-2547) 

จ านวนเฉลีย่
(บาท/เดือน) 

ร้อยละ จ านวนเฉลีย่
(บาท/เดือน) 

ร้อยละ จ านวนเฉลีย่(บาท/
เดือน) 

ร้อยละ 

ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตัว 10,500 18 9,000 23 6,000 19 

รับจ้างก่อสร้าง(บาท/วัน) 9,000 15 7,000 19 6,000 19 
รับจ้างทางการเกษตร(รายวัน) 35,000 59 20,000 52 0 0 
รับจ้างทั่วไป 4,400 8 2,133 6 20,000 62 
 58 100 38,633 100 32,000 100 

 
ตารางท่ี 6 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรและกิจกรรมในชุมชนของเกษตรกร  
 
รายการ ปี2556 ปี 2548-2555 ปี 2538-2547 
แหล่งน้ าสาธารณะ(ห้วย,หนอง,คลองฯ) 5 5 5 
การประปาหมู่บ้าน/ชุมชน 5 4 3 
ไฟฟ้า 5 5 3 
โทรศัพท์สาธารณะ 2 2 2 



ที่ท้ิง/ถังขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน 3 2 2 
ป่าชุมชน/ป่าสาธารณะ 3 3 2 
วัด/ส านักสงฆ ์ 5 4 3 
ศาลาอเนกประสงค/์ศาลาประชาคม 5 4 2 
ตลาดชุมชน 4 3 2 

 

ตารางท่ี 7  กิจกรรมการพัฒนาชุมชนของเกษตรกร 

รายการ ปี2556 ปี 2548-2555 ปี 2538-2547 
การอนุรักษ์ดินและน้ าของตนเอง 71 71 52 
การอนุรักษ์ดินและน้ าของชุมชน 76 76 57 
การปลูกไม้ยืนต้นไว้ใช้ประโยชน ์ 43 43 19 
การปลูกป่าทดแทนและสงวน 33 33 33 
การอนุรักษ์และรักษาพื้นที่ส าหรับเพาะปลูกพืช 38 38 38 
การอนุรักษ์และรักษาพื้นที่ส าหรับเลี้ยงสตัว ์ 29 33 33 
การอนุรักษ์และรักษาต้นน้ าล าธาร 33 38 24 
การอนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ าธรรมชาต ิ 81 81 62 
การซ่อมบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 95 95 71 
การจัดสรรน้ าใช้ในชุมชน 95 95 71 

 

 

ตารางท่ี 8  การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ของสังคมเกษตรกร 

รายการ ปี 2556 ปี 2548-2555 ปี 2538-2547 
กลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 100 100 100 
กลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท 100 81 81 
กลุ่มสมาชิกลูกค้าสหกรณ์การเกษตร 33 33 33 
สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน 100 86 86 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 62 62 62 
กลุ่มสตร ี 62 62 62 
กลุ่มเยาวชน 43 43 48 
กลุ่มยุวเกษตรกร 5 5 5 
กลุ่มสจัจะออมทรัพย์ของหมูบา้น 81 81 81 
กลุ่มสมาชิกก.ข.ค.จ.(โครงการแกไ้ขความยากจน) 52 52 52 
กลุ่มอาชีพเกษตรกร 14 14 14 



กลุ่มอื่นๆ เช่นกลุม่นายหน้าขายตรง นายหน้าขายประกัน 5 5 5 

 

 


