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1. ชุดโครงการวิจัย : การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และผลกระทบต่อระบบการ

ผลิตพืชและการผลิตพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

2. โครงการวิจัย : การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และผลกระทบต่อระบบการ

ผลิตพืชและการผลิตพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 กิจกรรม : การส ารวจข้อมูลการผลิตทางการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวของครัวเรือน

เกษตรกรในพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการผลิตทางการเกษตร 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :  การผลิตพืช เศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่

อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดมุกดาหาร 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : The Effected of Climate change on Plant Production Economy 

Sociology and Adaptation of farmer in Mukdahan Province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง        : นางสาวพิกุล  ซุนพุ่ม  หน่วยงานต้นสังกัด ศวพ.มุกดาหาร 

ผู้ร่วมงาน   : นายประหยัด  ยุพิน   หน่วยงานต้นสังกัด ศวพ.มุกดาหาร 

  

5. บทคัดย่อ 

ได้พ้ืนที่ท าการทดลองที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 หมู่บ้านใน อ าเภอดงหลวง 

จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่  บ้านเปียด หมู่2  ต าบลดงหลวง  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกอ้อยมากที่สุดในอ าเภอดงหลวง  

และบ้านแก่งนาง หมู่13  ต าบลกกตูม  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกมันส าปะหลังมากที่สุดในอ าเภอดงหลวง ท าการ

การส ารวจข้อมูลการผลิตพืช ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตามแบบสอบถามการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการท าการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและอ้อย โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร

กลุ่มละ จ านวน 10 ราย  ซึ่งได้ข้อมูลสภาพการผลิตด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมของพ้ืนที่เป้าหมาย  

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญากับบริษัทสหเรือง จ ากัด เกษตรกรปรับเปลี่ยน

เทคโนโลยีการผลิต เช่น การเตรียมท่อนพันธุ์ มีการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่ปลอดโรค การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ า 24 

ชั่วโมง หรือน้ าร้อน 50-52 องศา การปลูกโดยใช้เครื่องจักร ส่วนการเก็บเก่ียวส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานคน การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝนและผลกระทบต่อการเกษตรและการด ารงชีวิตของเกษตรกร โดยพบว่า 



ปี 2551 มีเพลี้ยระบาดในอ้อย ปี 2555    สภาพอากาศแห้งแล้ง  ฝนทิ้งช่วง,  หนอนกอระบาด, เพลี้ยระบาดใน

ข้าวและ เพลี้ยระบาดในอ้อย ปี 2556  สภาพอากาศแห้งแล้ง และ อากาศหนาวเย็นมาก 

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังการท าการเกษตรแบบอิสระ เกษตรกรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต เช่น การ

เตรียมท่อนพันธุ์ อายุ10-12 เดือน การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยฮอร์โมนเร่งราก ช่วงเพลี้ยแป้งระบาดแช่ท่อนพันธุ์ตาม

ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่  และปรับเปลี่ยนพืชโดยสลับไปปลูกอ้อย ส่วนการเก็บเก่ียวส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานคน การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝนและผลกระทบต่อการเกษตรและการด ารงชีวิตของเกษตรกรโดยพบว่าใน

ปี 2553-2554    สภาพอากาศแห้งแล้ง  เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังระบาด หนอนกอระบาดปี 2555   สภาพอากาศ

แห้งแล้ง  เพลี้ยระบาด(ข้าว)ปี 2556  สภาพอากาศแห้งแล้ง  อากาศหนาวเย็นมาก 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มในระดับปานกลาง ได้แก่ปัจจัยด้านการผลิตเรื่อง

ความถูกต้องของการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช และด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เรื่องสภาพความแห้ง

แล้งต่อเนื่องยาวนาน 

6. ค าน า 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณและรูปแบบของฝน อุณหภูมิที่สูงขึ้น รวมถึง

การเพ่ิมข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ การผลิตที่ผูกพันกับสภาพธรรมชาติมากเท่าใด ความเสี่ยงที่

จะได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศก็ยิ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเท่านั้น ความเปราะบางเป็นผลสุทธิของความเสี่ยง

และความสามารถในการรับมือภายใต้เงื่อนไขทางภูมิอากาศ และทางกายภาพ ชีวภาพและสังคมในอนาคต 

(อานนท์, 2554)  ความเปราะบางถูกประเมินด้วยหลายปัจจัยเช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เพศ อายุ การเมืองที่สังกัด 

วิถีชีวิต การเข้าถึงทรัพยากรและทรัพย์สิน สิทธิการเป็นเจ้าของ เป็นต้น  

การศึกษาความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงด าเนินการใน 7 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย จีน 
บังคลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม โดยการสนับสนุนของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (ADB) 
และ ICRISAT ในประเทศไทยท าการศึกษาใน 4 ส่วน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของของสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทยในรอบ 59 ปี ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับรู้และการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกร และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อข้าวและมัน
ส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนมาก แต่มีความรุนแรงแตกต่างกัน
ตามช่วงเวลาและพ้ืนที่ โดยปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันฝนตกโดยรวมเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก บริเวณแห้งแล้งมี
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2513-2542 และลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2543-2552 เนื่องจากปริมาณฝนมีแนวโน้มสูงขึ้น
ในช่วง 10 ปีหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่อุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกพ้ืนที ่



และผลการวิเคราะห์ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการวิเคราะห์ตัวแปร 13 ตัวแปร 
พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางมากที่สุด แต่พ้ืนที่ที่ท าการศึกษา 2 แห่ง คือจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากสภาพแห้งแล้งมากท่ีสุดในอดีต กลับมีความ
เปราะบางลดลงซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปรับตัวของเกษตรกร และความช่วยเหลือจากภาครัฐในอดีต 
(สถาบันวิจัยพืชไร่, 2554) จากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่าในภาพรวม แม้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความ
เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด แต่ภายในแต่ละจังหวัดก็มีความเปราะบางแตกต่างกันใน
แต่ละพ้ืนที่ การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่แต่ละจังหวัดให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพ้ืนที่
เปราะบางในแต่ละจังหวัด สภาพการผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งผลกระทบต่อการผลิตพืชของเกษตรกร 
จะท าให้สามารถพัฒนา หรือปรับปรุงระบบการผลิต หรือปรับเปลี่ยนช่วงเวลาปลูก ชนดิพืช หรือเป็นข้อมูลให้เกิด
การก าหนดแนวทางบริหารจัดการของท้องถิ่น เพ่ือลดความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าวให้กับเกษตรกร ท าให้เกิด
ความมั่นคงต่อการผลิตพืชเพ่ือเป็นอาหารและพลังงานของภูมิภาคนี้ต่อไป 

ดังนั้นการศึกษาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดมุกดาหารจึง

มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการเตรียมการเพื่อการปรับตัวและลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน และท าให้ได้

ประเด็นปัญหาเพ่ือน าไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

- แบบสอบถาม 

- เครื่องวัดพิกัดบนพื้นโลก 

- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น สมุด ปากกา กล้องถ่ายรูป   

- วัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์  

- วัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
วิธีการ 

แบบและวิธีการทดลอง 

   เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยส ารวจข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในพ้ืนที่น าร่องซึ่ง

เป็นพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของแต่ละจังหวัดๆ ละ 1 หมู่บ้าน 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 



    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 

 ส ารวจข้อมูลการผลิตพืชข้าว ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การรับรู้การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือวิเคราะห์

หาแนวทางการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก ช่วงเวลาการปลูกพืช หรือพัฒนาระบบการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

 การบันทึกข้อมูล 

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

เวลาและสถานที่  
ระยะเวลา ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556  
สถานที ่   บ้านแก่งนางหมู่13 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และบ้านเปียด หมู่ 2 ต าบลดงหลวง อ.ดง

หลวง จ.มุกดาหาร 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 



       1,400-1,600             

1,600 -1,800            
 

ภาพที่ 1 แผนที่รายต าบล จังหวัดมุกดาหาร 

8.1 ผลการศึกษากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกอ้อย 

8.1.1 สภาพภูมิศาสตร์และสังคมของพ้ืนที่ 

8.1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของต ำบลดงหลวง 

ต าบลดงหลวง ตั้งอยู่ในอ าเภอดงหลวงและอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมุกดาหาร ห่างจาก

ตัวจังหวัด 58 กิโลเมตร  

ทิศเหนือ  ติดกับพ้ืนที่ ต าบลพุ่มแก และต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

ทิศใต้     ติดกับพ้ืนที่ ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ทิศตะวันออก    ติดกับพ้ืนที่ ต าบลหนองบัว อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

 ทิศตะวันตก    ติดกับพ้ืนที่ ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลดงหลวง เป็นที่ราบสูงสลับกับพ้ืนที่ภูเขา 

แหล่งน้ าที่ส าคัญ  อ่างเก็บน้ าห้วยชะโนด 

ต าบลดงหลวง มี 12 หมู่บ้าน พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 7,020 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 3,181 ไร่ และบ้านเปียด 

ม.2 มีพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุด 642 ไร่ โดยมีพันธะสัญญากับบริษัทสหเรือง จ ากัด 



8.1.1.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูกอ้อยบ้ำนเปียด หมู่ที่ 2 ต ำบลดงหลวง 

เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 10 ราย เป็นชายร้อยละ 80 หญิงร้องละ 20 อายุระหว่าง 31-56 ปี 

อายุเฉลี่ย 44 ปี ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว(ร้อยละ 80 ) จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ป.4 – ปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่จบการศึกษาระดับ ม.1-ม.3 (ร้อยละ 40) และ ป.4-ป.7 (ร้อยละ 30) 

รูปแบบของครอบครัวเป็นแบบครอบครัวส่วนใหญ่เป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยว (ร้อยละ 60) มีจ านวน

สมาชิก 1-4 คนต่อครัวเรือน และ 5-8 คนต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50เท่ากัน มีแรงงานในครัวเรือน 1 -2 

คน ร้อยละ 50  แรงงาน 3-4 คนต่อครัวเรือน ร้องละ 30 และมีแรงงานมากกว่า 4 คนต่อครัวเรือน ร้อยละ 

20  หัวหน้าครอบครัวมีอ านาจตัดสินใจท าการเกษตรของครัวเรือน (ร้อยละ 100) 

8.1.2 อาชีพ/รายได้และการเปลี่ยนแปลงในช่วง 20 ปี 

รายได้หลักมาจากการท าการเกษตร พืชที่ส าคัญได้แก่ อ้อยโรงงานและมันส าปะหลัง พ้ืนที่ปลูกข้าวและ

อ้อยลดลง พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นในระยะที่2 (ช่วงปี 2548-2555) และลดลงในปี 2556  รายได้เฉลี่ยต่อ

พ้ืนที่จากการปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้นในระยะที่2 และลดลงในปี 2556  ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อพ้ืนที่จากการปลูกมัน

ส าปะหลังเพ่ิมข้ึน โดยในปี2556 เพ่ิมข้ึนจากระยะที่ 2 ร้อยละ 50.69 

ตารางที1่ พ้ืนที่ปลูก รายได้ และรายได้/พ้ืนที่ ของข้าว มันส าปะหลังและอ้อยโรงงาน บ้านเปียด 

 หมู่ 2 ต.ดงหลวง 

 
ชนิดพืช 

ปัจจุบัน (2556) ระยะที่2 (2448-2555) ระยะที่1 (2538-2547) 
พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

รายได้
(บาท) 

รายได้/
พื้นที่(บาท) 

พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

รายได้
(บาท) 

รายได้/
พื้นที่
(บาท) 

พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

รายได้
(บาท) 

รายได้/
พื้นที่
(บาท) 

ข้าว 8.7 - - 9.0 - - 10.6 - - 
มันส าปะหลัง 6.7 20,750 3,097.10 7.2 11,000 1,527.80 3.3 5,000 1,515.20 
อ้อยโรงงาน 14.7 74,130 5,257.50 19.8 136,433 6,890.60 39.0 41,000 1,051.30 

 

 

 

8.1.3 รูปแบบการท าการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 



การท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญากับบริษัทสหเรือง จ ากัด เกษตรกรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต 

เช่น การเตรียมท่อนพันธุ์ มีการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่ปลอดโรค การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ า 24 ชั่วโมง หรือน้ าร้อน 50 -

52 องศา การปลูกโดยใช้เครื่องจักร ส่วนการเก็บเก่ียวส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานคน 

8.1.4 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝนและผลกระทบต่อการเกษตรและการด ารงชีวิตของ

เกษตรกร 

ปี 2551    เพลี้ย (อ้อย) 

ปี 2555    สภาพอากาศแห้งแล้ง  ฝนทิ้งช่วง, หนอนกอระบาด, เพลี้ยระบาด(ข้าว) และ เพลี้ย (อ้อย) 

ปี 2556  สภาพอากาศแห้งแล้ง  ,  มันเป็นเชื้อราและ อากาศหนาวเย็นมาก 

8.1.5 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน น้ า และความหลากหลายทางชีวภาพ 

- การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน  คุณภาพ ลักษณะของดิน  ความร่วนซุย การอุ้มน้ าของดิน และความ

อุดมสมบูรณ์ของดินต่ าลง จากช่วงปี 2538-2547 

- การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรน้ า  ปัจจุบันคุณภาพของแหล่งน้ าธรรมชาติยังคงมีคุณภาพดี 

- การเปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พืชสมุนไพร เห็ดป่าและสัตว์ป่าหลายชนิดยังคงพบ

เห็นอยู่ในปัจจุบันเช่น   หมูป่า กระรอก/กระแต ไก่ป่า งู กิ้งก่า ตุ๊กแก นกต่างๆ 

8.1.6 การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรและชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. เกษตรกรลดการเผาป่าเพ่ือท างานเกษตร 

2. ลดการเผาอ้อยในระยะเก็บเกี่ยว 

3. ลดการเผาขยะโดยมีถังขยะ รถเก็บขยะประจ าชุมชน 

8.1.7 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรในช่วงปี 2548-2556   

1. ด้านการผลิต ได้แก่ ความถูกต้องของการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

2. ด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ได้แก่ สภาพความแห้งแล้งต่อเนื่องยาวนาน 

ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้ที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรในระดับปานกลาง 



8.2 ผลการศึกษากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลัง 

8.2.1 สภาพภูมิศาสตร์และสังคมของพ้ืนที่ 

8.2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของต ำบลกกตูม 

อาณาเขต  

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

ทิศใต้             ติดต่อกับ ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง และต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอี จังหวัด

มุกดาหาร 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ จังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับทุ่งราบ  

แหล่งน้ าที่ส าคัญ  อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบนอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 7 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยทา   อ่างเก็บน้ าห้วยตะไถ   อ่างเก็บน้ า

บ้านสานแว้  อ่างเก็บน้ าห้วยพุ อ่างเก็บน้ าห้วยหอย อ่างเก็บน้ าห้วยพุง และอ่างเก็บน้ าห้วยไผ่ 

ต าบลกกตูมมี 16 หมู่บ้าน บ้านแก่งนาง หมู่ 13 มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากท่ีสุด พ้ืนที่ 46,044 ไร่ และมี

พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมากที่สุด พ้ืนที่ 4,060 ไร่ พืชที่ส าคัญของบ้านแก่งนางได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าว

เหนียว ยางพารา และอ้อย 

    8.2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูกมันส ำปะหลัง บ้ำนแก่งนำง หมู่ที่ 13 ต ำบลกกตูม 

เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 10 ราย เป็นชายร้อยละ 40 หญิงร้องละ 60 อายุระหว่าง 40-64 ปี 

อายุเฉลี่ย 53 ปี เป็นหัวหน้าครอบครัว(ร้อยละ 50 ) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ป.4 (ร้อยละ 60) 

รูปแบบของครอบครัวเป็นแบบครอบครัวส่วนใหญ่เป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยว (ร้อยละ 60) มีจ านวน

สมาชิก 1-4 คนต่อครัวเรือน ร้อยละ 70  และ 5-8 คนต่อครัวเรือน ร้อยละ 30 มีแรงงานในครัวเรือน 1-2 คน 

ร้อยละ 60  แรงงาน 3-4 คนต่อครัวเรือน ร้องละ 80 และส่วนใหญ่หัวหน้าครอบครัวมีอ านาจตัดสินใจท า

การเกษตรของครัวเรือน (ร้อยละ 80) 

 

8.2.2 อาชีพ/รายได้และการเปลี่ยนแปลงในช่วง 20 ปี 



รายได้หลักมาจากการท าการเกษตร พืชที่ส าคัญได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงานและมันส าปะหลั ง พ้ืนที่ปลูกมัน

ส าปะหลังและอ้อยเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่ปลูกข้าวเพ่ิมขึ้นในระยะที่2 (ช่วงปี 2548 -2555) และลดลงในปี 2556  รายได้

เฉลี่ยต่อพ้ืนที่จากการปลูกข้าวและมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อพ้ืนที่จากการปลูกมันอ้อยลด ใน

ระยะที่2 (ช่วงปี 2548-2555) และเพ่ิมข้ึนในปี 2556   

 

 

 

ตารางที่ 2 พื้นที่ปลูก รายได้ และรายได้/พ้ืนที่ ของข้าว มันส าปะหลังและอ้อยโรงงานบ้านแก่งนาง หมู่ 13 

 
ชนิดพืช 

ปัจจุบัน (2556) ระยะที่2 (2448-2555) ระยะที่1 (2538-2547) 
พ้ืนที่
ปลูก
(ไร่) 

รายได้
(บาท) 

รายได้/
พ้ืนที่
(บาท) 

พ้ืนที่
ปลูก
(ไร่) 

รายได้
(บาท) 

รายได้/
พ้ืนที่
(บาท) 

พ้ืนที่
ปลูก
(ไร่) 

รายได้
(บาท) 

รายได้/
พ้ืนที่
(บาท) 

ข้าว 8.7 1,724 198.16 10.4 769 73.94 9.8 - - 
มัน
ส าปะหลัง 

26.1 135,000 5,172.41 25.3 93,500 3,695.65 22.4 81,429 3,635.22 

อ้อยโรงงาน 14.0 110,000 7,857.14 9.3 22,581 2,428.06 8.7 24,138 2,774.48 
 

 

8.2.3 รูปแบบการท าการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

การท าการเกษตรแบบอิสระ เกษตรกรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต เช่น การเตรียมท่อนพันธุ์ อายุ10 -

12 เดือน การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยฮอร์โมนเร่งราก ช่วงเพลี้ยแป้งระบาดแช่ท่อนพันธุ์ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่  

และปรับเปลี่ยนพืชโดยสลับไปปลูกอ้อย ส่วนการเก็บเก่ียวส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานคน 

8.2.4 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝนและผลกระทบต่อการเกษตรและการด ารงชีวิตของ

เกษตรกร 

ปี 2553-2554     สภาพอากาศแห้งแล้ง  เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังระบาด หนอนกอระบาด 

ปี 2555            สภาพอากาศแห้งแล้ง  เพลี้ยระบาด(ข้าว) 



ปี 2556              สภาพอากาศแห้งแล้ง  อากาศหนาวเย็นมาก 

8.2.5 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน น้ า และความหลากหลายทางชีวภาพ 

- การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน  คุณภาพ ลักษณะของดิน  ความร่วนซุย การอุ้มน้ าของดิน และความ

อุดมสมบูรณ์ของดินต่ าลง จากช่วงปี 2538-2547 

- การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรน้ า  ปัจจุบันคุณภาพของแหล่งน้ าธรรมชาติยังคงมีคุณภาพดี 

การเปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พืชสมุนไพร เห็ดป่าและสัตว์ป่าหลายชนิดยังคงพบเห็นอยู่ใน

ปัจจุบันเช่น   หมูป่า กระรอก/กระแต ไก่ป่า งู กิ้งก่า ตุ๊กแก นกต่างๆ 

 

8.2.6 การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรและชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. เกษตรกรลดการเผาป่าเพ่ือท างานเกษตร 

2. ปลูกไม้ยืนต้นมากข้ึน เช่น ปลูกยางพารา 

8.2.7 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร(เฉพาะท่ีมีผลกระทบมาก-ปานกลาง) 

ช่วงปี 2548-2555 ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่ สภาพความแห้งแล้งยาวนานมีผลกระทบต่อ

การด ารงชีวิตเกษตร ในระดับปานกลาง 

ปี 2556 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตเกษตร มีดังนี้ 

- ปัจจัยด้านการผลผลิต ได้แก่ ความถูกต้องในการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ความถูกต้องในการใช้ปุ๋ยเคมี 

มีผลกระทบระดับกลาง 

- ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่ สภาพความแห้งแล้งยาวนานมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต

เกษตร ในระดับมาก ส่วนการกระจายของวันฝนตก และปริมาณน้ าฝน มีผลกระทบระดับปานกลาง 

- ปัจจัยด้านการจัดการแหล่งน้ า ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าใต้ดินเพ่ิมขึ้นมีผลกระทบต่อการ

ด ารงชีวิตเกษตร ในระดับปานกลาง 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญากับบริษัทสหเรือง จ ากัด เกษตรกรปรับเปลี่ยน

เทคโนโลยีการผลิต เช่น การเตรียมท่อนพันธุ์ มีการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่ปลอดโรค การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ า 24 



ชั่วโมง หรือน้ าร้อน 50-52 องศา การปลูกโดยใช้เครื่องจักร ส่วนการเก็บเก่ียวส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานคน การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝนและผลกระทบต่อการเกษตรและการด ารงชีวิตของเกษตรกร โดยพบว่า 

ปี 2551 มีเพลี้ยระบาดในอ้อย ปี 2555    สภาพอากาศแห้งแล้ง  ฝนทิ้งช่วง,  หนอนกอระบาด, เพลี้ยระบาดใน

ข้าวและ เพลี้ยระบาดในอ้อย ปี 2556  สภาพอากาศแห้งแล้ง และ อากาศหนาวเย็นมาก 

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังการท าการเกษตรแบบอิสระ เกษตรกรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต เช่น การ

เตรียมท่อนพันธุ์ อายุ10-12 เดือน การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยฮอร์โมนเร่งราก ช่วงเพลี้ยแป้งระบาดแช่ท่อนพันธุ์ตาม

ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่  และปรับเปลี่ยนพืชโดยสลับไปปลูกอ้อย ส่วนการเก็บเก่ียวส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานคน การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝนและผลกระทบต่อการเกษตรและการด ารงชีวิตของเกษตรกรโดยพบว่าใน

ปี 2553-2554    สภาพอากาศแห้งแล้ง  เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังระบาด หนอนกอระบาดปี 2555   สภาพอากาศ

แห้งแล้ง  เพลี้ยระบาด(ข้าว)ปี 2556  สภาพอากาศแห้งแล้ง  อากาศหนาวเย็นมาก 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มในระดับปานกลาง ได้แก่ปัจจัยด้านการผลิตเรื่อง

ความถูกต้องของการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช และด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เรื่องสภาพความแห้ง

แล้งต่อเนื่องยาวนาน 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การทดลองคาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ในปี  2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และมัน

ส าปะหลัง จังหวัดมุกดาหาร 

11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บริษัทสหเรืองจ ากัด หน่วยพื้นที่ต าบลดงหลวงและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานโครงการ

พัฒนาลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน

และช่วยประสานงานในพ้ืนที่ 

12. เอกสารอ้างอิง 

สถาบันวิจัยพืชไร่.  2554. การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอเสนอนโยบายของประเทศไทย ภายใต้ 

โครงการความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : แนวทางการปรับตัวและ ระดับ

ของการฟ้ืนฟูความเสียหาย. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร – ICRISAT. 31  พฤษภาคม–1 มิถุนายน 

2554. โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ 40 หน้า. 

อานนท์ สนิทวงศ ์ณ อยุธยา.  2554.  ความเสี่ยง ผลกระทบ และความเปราะบาง การปรับตัวต่อการ 



เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต. ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการ 

เปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้น 

จาก http://www.ppsi-cmu.org/downloads/17mar09/01_Anond_RiskImpact.pdf 

13. ภาคผนวก 

 

 
ภาพผนวกที่1 ปรมิาณน า้ฝนเฉลีย่รายเดือนและรายปี ช่วงปี 2548-2556 ณ สถานีอา่งเก็บน า้หว้ยทา ต าบลกกตมู อ าเภอดง

หลวง จงัหวดัมกุดาหาร (แหลง่ทีม่า : ส านกังานชลประทานจงัหวดัมกุดาหาร, 2557 

 

 
ภาพผนวกที่2  ปรมิาณน า้ฝนเฉลีย่รายเดือนและรายปี ช่วงปี 2538-2556 ณ สถานีอา่งเก็บน า้หว้ยชะโนด อ าเภอดงหลวง  

 จงัหวดัมกุดาหาร(แหลง่ทีม่า : ส านกังานชลประทานจงัหวดัมกุดาหาร, 2557)  

 

 

http://www.ppsi-cmu.org/downloads/17mar09/01_Anond_RiskImpact.pdf


 

                   
ภาพผนวกท่ี 3 การสัมภาษณ์ข้อมูลการผลิตพืชจากเกษตรกร 

 

 
ภาพผนวกท่ี 4  อ่างเก็บน้ าบริเวณพ้ืนที่อ าเภอดงหลวง 

  


