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5. บทคัดย่อ 

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเกษตรกรที่ท านาข้าว โดยท าการสุ่มส ารวจตัวอย่างเกษตรกรที่ท านาข้าวในพ้ืนที่
ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พบว่าเกษตรกรมีการท านาข้าวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5 มีการปลูกยางพารา และปลูกปาล์มน้ ามันเพ่ือเสริมรายได้จาก
การท านาข้าวหรือทดแทนนาข้าวที่ได้ผลผลิตต่ า มีแนวโน้มท าปศุสัตว์เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย อาชีพนอกภาพการเกษตร
ของเกษตรกรมีการค้าขายหรือท าธุรกิจส่วนตัวเพ่ิมขึ้น ประกอบอาชีพรับจ้างทางการเกษตรหรือรับจ้างทั่วไป
เพ่ิมขึ้น เกษตรกรมีรายได้จากการท านาข้าวเฉลี่ย 17,405 บาท ยางพาราเฉลี่ย 35,833 บาท การเลี้ยงไก่ไข่หรือไก่
เนื้อเฉลี่ย 60 บาท การเลี้ยงเป็ดไข่หรือเป็ดเนื้อเฉลี่ย 167 บาท การประมงเฉลี่ย 976 บาท รับจ้างทางการเกษตร
เฉลี่ย 1,643 บาท มีการลดต้นทุนการผลิตโดยลดการไถนาลง นาที่ปลูกข้าวไว้ขายท านาด าส่วนนาที่ปลูกข้าวไว้
บริโภคภายในครัวเรือนท านาหว่าน บางรายเปลี่ยนมาท านาหว่านอย่างเดียว มีแนวโน้มการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ 
และสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น การเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังปี 2549 มีแนวโน้มใช้เครื่องจักรมากกว่าการใช้
แรงงานคน เกษตรกรที่ท านาข้าวบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมใหญ่ในปี 2538 และปี 2553 น้ าท่วมผลผลิต
เสียหายเป็นบางส่วนถึงเสียหายทั้งหมด ปี 2550 มีการระบาดของโรคและแมลงท าให้ผลผลิตข้าวลดลง  เกษตรกร



ปรับตัวโดยการท าอาชีพเสริม เช่น ค้าขาย รับจ้างด านา เกี่ยวข้าว กรีดยาง และรับจ้างทั่วไป เลี้ยงเป็ด/ไก่ขาย  จับ
ปลาและสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติไว้บริโภคและขาย ด้านความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน น้ า 
และความหลากหลายทางชีวภาพเกษตรกรไม่ค่อยเห็นมีการเปลี่ยนแปลง ด้านคิดเห็นถึงการรับรู้และการปรับตัว
ของเกษตรกรและชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีน้อยมาก ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของเกษตรกรคือความถูกต้องของใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ในปี 2556 มีผลกระทบน้อย ส่วนในปี 2538-2555 
มีผลกระทบปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆมีผลกระทบน้อยที่สุด 

6. ค าน า 

ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งรวมทั้งโลกร้อนนั้น มีแรงผลักดันมาจาก 3 สาเหตุหลักได้แก่ การมี
ประชากรมาก การบริโภคของประชากร และเทคโนโลยีที่เก่าล้าสมัย เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา มนุษย์ มีส่วนท าให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้น และจากการบันทึกอย่างต่อเนื่องมานับตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1990 ถึง ปี ค.ศ. 2005 
พบว่าอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศเพ่ิมข้ึนในอัตราที่รวดเร็วที่สุด เป็นเหตุให้ฤดูร้อนของปี ค.ศ. 2005 เมืองหลายร้อย
แห่ง ในสหรัฐอเมริกา มีอุณหภูมิสูงมากจนท าลายสถิติเดิมที่เคยมีมาในอดีต ในปี 2003 คลื่นความร้อนท าให้คน
ในยุโรปเสียชีวิตถึง 30,000 คน และในอินเดีย มีผู้เสียชีวิตถึง 1,500 คน ส าหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กับความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 20-30 ชนิด จะสูญพันธุ์ หากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้นอีก
ระหว่าง 1.5- 2.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงขึ้น จะท าให้ผลผลิตภาคเกษตรในบริเวณเขตละติจูดต่ าลดน้อยลง 
ซึ่งจะส่งผลต่อความม่ันคงทางอาหาร พายุและปริมาณน ้าฝนที่ตกอย่างรุนแรงจะส่งผลเสียหายต่อผลผลิตจากการ
ชะล้างพังทลายหน้าดินและน้ าท่วม อีกท้ังภัยแล้งจะท าให้ผลผลิตตกต่ า การปศุสัตว์เสียหายจากการขาดแคลนพืช
อาหารสัตว์ สัตว์ ล้มตาย และการเกิดไฟป่าจะทวีมากขึ้น 
 ส าหรับประเทศไทย ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก แห่งภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้มีรายงานล่าสุดว่าระดับน้ าทะเลฝั่งอันดามัน ได้สูงขึ้น 8-12 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งมีผลอย่างมากต่อ

การกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงที่สุด ซึ่งท าให้พื้นที่

เกษตรกรรมใน 63 จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับความเสียหายกว่า 5 ล้านไร่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวน 9.2 

ล้านคน และก่อให้เกิดความเสียหายมีมูลค่ามากถึงเกือบ 8 พันล้านบาท ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

โดยเฉพาะจังหวัดระยอง ปริมาณฝนที่ลดลงและทิ้งช่วงส่งผล ให้ปริมาณน ้าในแหล่งน ้า ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรมทั้งหมดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะแหล่งน ้าที่ใช้ส าหรับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดขาด

แคลน เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน ้าระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 

ภาคเกษตรกรรม มีบทบาท ในเรื่องโลกร้อนสองด้านคือเป็นผู้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมๆกับท า

หน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ มาเก็บกักไว้ในมวลชีวภาพ เช่นในต้นไม้ ในดิน และในซากสัตว์ 

ก๊าซสามประเภท ที่ถูกปลดปล่อยจากภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัส

ออกไซด์ เกิดจากกิจกรรมการจัดการดิน พืช สัตว์ น ้า การใช้ปุ๋ยและอาหารสัตว์ในกระบวนการผลิต การ

ปลดปล่อยก๊าซมีเทนมีสาเหตุจากการท านาข้าวในสภาพขังน ้า การขาดการจัดการอาหารและของเสียจากการปศุ



สัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าอย่างเหมาะสม ในขณะที่การปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดจาก การใช้ปุ๋ย

ไนโตรเจนรวมทั้งการให้อาหารสัตว์บกและสัตว์น ้ามากจนเหลือตกค้างและเกิดกระบวนการแปรสภาพเป็นก๊าซไน

ตรัสออกไซด์ หรือจากกระบวนการ หมักและย่อยสลาย ปัสสาวะและอุจจาระสัตว์ และการเผาเศษวัสดุเหลือใช้

จากภาคเกษตรกรรมและวัชพืช เป็นสาเหตุในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้การเกษตรกรรม

ยังมีการขยายตัว แทนที่ป่าไม้อย่างมากและรวดเร็วในหลายๆประเทศ ซึ่งป่าไม้เป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนทาง

ธรรมชาติ แหล่งใหญ่และส าคัญที่สุด เป็นการเปลี่ยนแปลงลดลงของพันธุ์พืชคลุมดินที่มีความหลากหลาย ตาม

ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน ้าตามธรรมชาติสูง และน ามาซึ่ง ความเสื่อมโทรมของดินจากการชะล้าง

พังทลาย ของน ้าหลากบนผิวหน้าดิน พาความอุดมสมบูรณ์และคาร์บอนในรูปอินทรียวัตถุในดินไปกับกระแสน ้า

และเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปในอากาศในที่สุด 

แม้ในปัจจุบันภาคเกษตรจะไม่ใช่ สาเหตุใหญ่ของปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับ ภาค

พลังงานและภาคอุตสาหกรรม (ระหว่างปี ค.ศ.1970 ถึง ค.ศ. 1990 การปลดปล่อยจากภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 27 

เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับภาคพลังงานที่เพ่ิมขึ้น 145 เปอร์เซ็นต์ และการขนส่ง 120 เปอร์เซ็นต์) แต่ในอนาคต

เมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้น ภาคเกษตรจะทวีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นผู้ผลิตอาหารและเป็นผู้ให้

ความมั่นคงด้านอาหารแก่ประชากรโลก ซึ่งจะเป็นภาคการผลิตที่จะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่จ าเป็นต้องมีการปรับตัว และเนื่องจาก ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคที่สามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่

ส าคัญจากชั้นบรรยากาศและตรึงไว้ในต้นพืช ซากสัตว์และดินได้ จึงเป็นภาคที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาจากการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากภาคอ่ืนๆได้ อีกทั้งยังเป็นภาคที่สามารถใช้เป็นฐานในการผลิตพลังงาน

ทดแทนพลังงานจากน ้ามันจากฟอสซิลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อนได้ จึงเป็นภาคท่ีจะสามารถใช้เป็นภาค

ยุทธศาสตร์ ในการใช้แก้ไขปัญหาโลกร้อนที่ต้นเหตุได้ดี 

 ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศ

แปรปรวนและภัยพิบัติที่ยากจะคาดการณ์เพราะเป็นเรื่องของอนาคตระยะยาวซึ่งมีความไม่แน่นอน ดังที่มีผู้กล่าว

ไว้ในหลายที่ว่าวงจรภูมิอากาศในอดีตอาจจะไม่สามารถบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกต่อไป ประเด็นส าคัญจึง

อยู่ที่การเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ประเทศสามารถรับมืออย่างเป็นองค์รวมและมีพลวัตปรับเปลี่ยนได้

ตามสถานการณ์ที่นอกเหนือการคาดการณ์ เพ่ือเตรียมภาคส่วนต่างๆของสังคมให้ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้ได้มีข้อมูลจริงที่เป็นตัวแทนของจังหวัดหนองคาย ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือปกป้องผลประโยชน์

และเป็นผลงานสนับสนุนให้บุคคลากรของประเทศได้มีผลงานพร้อมไปปรับใช้ และเป็นการเตรียมการป้องกันภัย

ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจก าลังเกิดข้ึนกับเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศและเกษตรกร 

  

 



7. วิธีด าเนินการ 

คัดเลือกพ้ืนที่ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรมที่ 1  มาศึกษาแบบเจาะลึก โดย

เลือกพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลจากเกษตรกร สุ่มส ารวจข้อมูลในหมู่บ้านที่มีความอ่อนไหวมากต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจ แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร และการช่วยเหลือจากภายนอก 

อาศัยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

ความสัมพันธ์แยกเป็นการรับรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกร ผลกระทบ การปรับตัว และการบรรเทา

ความเสียหาย เพ่ือเสนอแนวทางในการฟื้นฟูความเสียหาย เตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต รวมทั้งการน าผลงานวิจัยมาปรับใช้ 

ท าการส ารวจข้อมูลการผลิตพืช ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การรับรู้การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือวิเคราะห์

หาแนวทางการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก ช่วงเวลาการปลูกพืช หรือพัฒนาระบบการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

 การบันทึกข้อมูล 

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

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

8.1 สภาพภูมิศาสตร์และสังคมของพ้ืนที่ ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

8.1.1 ด้านภูมิศาสตร์ ต าบลโพนแพง มีพ้ืนที่ประมาณ 34 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ 21,642 ไร่ อยู่ห่าง
อ าเภอโพนพิสัยประมาณ 34 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอปากคาดประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอรัตนวา
ปี ประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 หนองคาย – บึงกาฬ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต ้  อาณาเขตติดต่อกับต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
 ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับต าบลบ้านต้อน อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย  
 ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับต าบลรัตนวาปี อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 



ภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ า ล าห้วย ในฤดูฝนมีน้ าท่วมขังไม่สามารถประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมได้เต็มที่สภาพดินเป็นดินร่วนเหมาะส าหรับการท านา ท าสวน และท าไร่ มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าโขง 

และหนองน้ า เช่น หนองคอนเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ หนองบัว เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ หนองซง เนื้อที่ประมาณ 

400 ไร่ และล าห้วยคาดเหมาะส าหรับอาชีพประมง 

 

ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่ต าบลโพนแพงและต าบลใกล้เคียง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

8.1.2 ด้านสังคม     

พ้ืนที่เป็นสถานที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า “บั้งไฟพญานาค” โดยมีลูกไฟสีแดงสุกผุดขึ้นมา
จากล าแม่น้ าโขงหนองบัวเงินและหนองคอน ในช่วงวันออกพรรษาและมีศิลาจารึก “ศาลเจ้าพ่อเปงจาน” เป็น
ภาษาขอม ซึ่งเป็นเมืองเก่ามีประวัติอันยาวนาน สันนิษฐานว่าเป็นเมือง “เปงจานนครราช” จึงเหมาะส าหรับอาชีพ
ประมงและบูรณะให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ให้คงอยู่ตลอดไป   เนื่องจากพ้ืนที่ติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท าให้ประชาชนทั้งสองฝั่งไปมาหาสู่กันเป็นประจ า    จึงได้เปิดเป็นจุดผ่อน
ปรน และขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ 

อาชีพของราษฎร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ อาชีพท านา เช่น นาปีและนาปรัง รองลงมาคือ  
อาชีพประมง เช่น กุ้ง หอย และปลา ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น สับปะรด ยางพารา ยูคาลิปตัส ข้าวโพด ถั่วฝักยาว 
เป็นต้น 
 การศึกษา มีสถานศึกษา จ านวน 6 แห่ง แยกเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน 1 แห่ง โรงเรียน
ประถมศึกษา จ านวน 5 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 
3 แห่ง 

สถาบันและองค์การทางศาสนา มีวัด/ส านักสงฆ์ จ านวน 10 แห่ง 



การไฟฟ้า / ประปา มีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง  มีประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง และมีประปา
ประจ าหมู่บ้าน 11 แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  มีฝาย  2 แห่ง บ่อน้ าตื้น 293 บ่อ และบ่อโยก 20 แห่ง 
 
8.2 อาชีพ/รายได้และการเปลี่ยนแปลงในช่วง 20 ปี 

อาชีพ จากผลการส ารวจเกษตรกรที่ท านาข้าวจ านวน 21 ราย พบว่าในปี 2556 ด้านเพาะปลูกมีจ านวน

เกษตรกรท านาข้าวเพ่ิมขึ้นจากปี 2538-2555 ร้อยละ 9.5 ส่วนการปลูกยางพาราไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 

33.3 เริ่มมีการปลูกปาล์มน้ ามันร้อยละ 4.8 ในปี 2554 จากเดิมไม่มีการปลูกปาล์มน้ ามันมาก่อน ด้านปศุสัตว์ ในปี 

2556 ไม่มีการเลี้ยงกระบือแล้วจากเดิมมีการเลี้ยงกระบือ ร้อยละ 4.8 ส่วนการเลี้ยงไก่ไข่หรือไก่เนื้อมีการเลี้ยง

เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก ปี 2538-2555 ร้อยละ 9.5 เป็นร้อยละ 14.3 ส่วนการเลี้ยงเป็ดไข่หรือเป็ดเนื้อคงที่ร้อยละ 9.5 

ด้านอาชีพประมงในปี 2556 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากเดิมปี 2538-2555 ร้อยละ 4.8 เป็นร้อยละ 9.5 มีการประกอบ

อาชีพรับจ้างทางการเกษตรในปี 2556 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 23.8  จากเดิมปี 2538-2555 ประกอบอาชีพรับจ้าง

ทางการเกษตรร้อยละ 9.5  

อาชีพนอกภาพการเกษตรของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีการค้าขายหรือท าธุรกิจส่วนตัวเพ่ิมขึ้นในปี 

2556 เป็นร้อยละ 33.3 จากปี 2538-2555 ร้อยละ 23.8 เป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ(รวมลูกจ้างรัฐ) ในปี 

2556 ร้อยละ 14.3 จากเดิมปี 2538-2547 ร้อยละ 4.8 ประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างลดลงจากเดิม ปี 2538 -

2555 ร้อยละ 9.5 เป็นร้อยละ 4.8 ในปี 2556 ประกอบอาชีพรับจ้างทางการเกษตรในปี 2556 ร้อยละ 14.3 ซึ่ง

เพ่ิมขึ้นจากปี 2538-2555 มีการประกอบอาชีพรับจ้างทางการเกษตรร้อยละ 9.52 ส่วนการประกอบอาชีพรับจ้าง

ทั่วไปในปี 2548-2556 มีร้อยละ 14.3 เพิ่มข้ึนจากปี 2538-2547 ที่มีร้อยละ 9.52 

รายได้ จากการส ารวจ พบว่าในปี 2538-2547 เกษตรกรมีรายได้จากการท านาข้าวเฉลี่ย 18,429 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 70.1 มีรายได้จากยางพาราเฉลี่ย 3,810 บาท ร้อยละ 14.5 มีรายได้จากการเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 

3,810 บาท ร้อยละ 14.5 มีรายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่หรือไก่เนื้อเฉลี่ย 29 บาท ร้อยละ 0.1 มีรายได้จากการเลี้ยง

เป็ดไข่หรือเป็ดเนื้อเฉลี่ย 36 บาท ร้อยละ 0.1 และมีรายได้จากรับจ้างทางการเกษตรเฉลี่ย 167 บาท ร้อยละ 0.6 

ปี  

ในปี 2548-2555 เกษตรกรมีรายได้จากการท านาข้าวเฉลี่ย 20,175 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.8 มีรายได้

จากยางพาราเฉลี่ย 17,143 บาท ร้อยละ 41.5 มีรายได้เฉลี่ยจากปาล์มน้ ามัน 119 บาท ร้อยละ 0.3 มีรายได้จาก

การเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 2,381 บาท ร้อยละ 5.8 มีรายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่หรือไก่เนื้อเฉลี่ย 48 บาท ร้อยละ 0.1 มี

รายได้จากการเลี้ยงเป็ดไข่หรือเป็ดเนื้อเฉลี่ย 60 บาท ร้อยละ 0.1 และมีรายได้จากรับจ้างทางการเกษตรเฉลี่ย 

1,429 บาท ร้อยละ 3.5 



ในปี 2556 เกษตรกรมีรายได้จากการท านาข้าวเฉลี่ย 17,405 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีรายได้จาก

ยางพาราเฉลี่ย 35,833 บาท ร้อยละ 63.9 มีรายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่หรือไก่เนื้อเฉลี่ย 60 บาท ร้อยละ 0.1 มี

รายได้จากการเลี้ยงเป็ดไข่หรือเป็ดเนื้อเฉลี่ย 167 บาท ร้อยละ 0.3 มีรายได้จากการประมงเฉลี่ย 976 บาท ร้อยละ 

1.7 และมีรายได้จากรับจ้างทางการเกษตรเฉลี่ย 1,643 บาท ร้อยละ 2.9  

 

8.3 รูปแบบการท าเกษตรและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

จากผลการส ารวจเกษตรกรที่ท านาข้าวจ านวน 21 ราย ทั้งนาปีและนาปรัง พบว่าในปี 2556 ด้าน

เพาะปลูกมีจ านวนเกษตรกรท านาข้าวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5 จากเดิม ในปี 2538-2555 มีการท านาร้อยละ 90.5 อาจ

เนื่องมาจากโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกที่ให้ราคารับจ าน าเพ่ิมขึ้น เกษตรกรมีการลดต้นทุนการผลิตโดยลดการไถ

นาลง นาที่ปลูกข้าวไว้ขายจะท านาด าส่วนนาที่ปลูกข้าวไว้บริโภคภายในครัวเรือนจะท านาหว่าน บางรายเปลี่ยนมา

ท านาหว่านอย่างเดียว แต่มีแนวโน้มการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ และสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น รวมถึงการเก็บ

เกี่ยวผลผลิตหลังปี 2549 มีแนวโน้มใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวมากกว่าการใช้แรงงานคนถึงแม้ค่าใช้จ่ายจะ

ใกล้เคียงกันหรือบางครั้งสูงกว่า แต่สามารถประหยัดเวลามากกว่า บางครั้งในพ้ืนที่ไม่มีแรงงานหรือหาแรงงานได้

ยากและมักมีค่าใช้จ่ายแฝงมากกว่า เกษตรกรบางรายลดพ้ืนที่ท านาลงโดยปลูกยางพาราแทนในพ้ืนที่นาดอนหรือ

บางรายปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่นาน้ าท่วมเนื่องจากไม่มีแรงงานในการท านาและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าที่เพ่ิมขึ้น

รวมถึงราคาปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรที่ท านาข้าวบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมใหญ่ในปี 2538 และปี 2553 น้ าท่วมผลผลิต

เสียหายเป็นบางส่วนถึงเสียหายทั้งหมด ปี 2550 มีการระบาดของโรคและแมลงท าให้ผลผลิตข้าวลดลง 

เกษตรกรมีการปรับตัวโดยการท าอาชีพเสริม เช่น ค้าขาย รับจ้างด านา เกี่ยวข้าว กรีดยาง และรับจ้าง

ทั่วไป เลี้ยงเป็ด/ไก่ขาย  จับปลาและสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติไว้บริโภคและขาย เป็นต้น 

8.4 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝน และผลกระทบต่อการเกษตรและการด ารงชีวิตของ

เกษตรกร 

ปี 2538 เกิดน้ าท่วมใหญ่ท าให้ผลผลิตจากนาข้าวเสียหาย 

ปี 2549 เกิดภัยแล้ง (กระทบเป็นบางรายเกษตรกร) 

ปี 2553 เกิดน้ าท่วมใหญ่ท าให้ผลผลิตจากนาข้าวเสียหาย 

ปี 2554 โรคแมลงระบาด (กระทบเป็นบางรายเกษตรกร) 

ปี 2555 เกิดภัยแล้ง (กระทบเป็นบางรายเกษตรกร) 

ปี 2556 มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว (กระทบเป็นบางรายเกษตรกร) 

8.5 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน น้ า และความหลากหลายทางชีวภาพ 



จากผลการส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อลักษณะของสภาพทรัพยากรดิน พบว่าตั้งแต่ปี 2538 -

2556 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยร้อยละ 57.1 เป็นดินไม่ดี มีร้อยละ 42.9 เป็นดินดี ความร่วนซุยของดิน ร้อยละ 

61.9 ไม่ดี ร้อยละ 38.1 ร่วนซุยดี การอุ้มน้ าของดิน ร้อยละ 57.1 มีการอุ้มน้ าดี ร้อยละ 42.9 มีการอุ้มน้ าไม่ดี 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ร้อยละ 57.1 มีความอุดมสมบูรณ์ ดี ร้อยละ 42.9 มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ดี ซึ่งจากการ

สังเกตดินของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า แห้งแตกระแหงในฤดูแล้ง และ

เละเป็นโคลนในฤดูฝน 

ลักษณะและคุณภาพทรัพยากรน้ า พบว่าตั้งแต่ปี 2538-2556 ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงโดยแหล่งน้ า

ธรรมชาติเฉลี่ยร้อยละ 77.8 อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 3.2 ไม่ดี แหล่งน้ าชลประทานเฉลี่ยร้อยละ 11.1 ดี ร้อยละ 

20.6 ไม่ดี แหล่งน้ าสาธารณะเฉลี่ยร้อยละ 20.6 ดี ร้อยละ 11.1 ไม่ดี สระส่วนบุคคลเฉลี่ยร้อยละ 15.9 ดี ร้อยละ 

12.7 ไม่ดี บ่อบาดาลเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ดี ร้อยละ 17.5 ไม่ดี 

ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนที่เกษตรกรอาศัยอยู่ พบว่าปี 2556 พบลิงร้อยละ 33.3 

เพ่ิมขึ้นจากปี 2548-2555 และปี 2538-2547 ร้อยละ 23.8 และร้อยละ 14.3 ตามล าดับ พบหมูป่าร้อยละ 19.1 

เพ่ิมขึ้นจากปี 2548-2555 และปี 2538-2547 ร้อยละ 17.0 และร้อยละ 18.0 ตามล าดับ พบสุนัขจิ้งจอกร้อยละ 

85.7 เพ่ิมขึ้นจากปี 2548-2555 และปี 2538-2547 ร้อยละ 61.9 และร้อยละ 71.4 ตามล าดับ พบอีเห็น/

กระรอก/กระแต ร้อยละ 85.7 เพ่ิมขึ้นจากปี 2548-2555 และปี 2538-2547 ร้อยละ 61.9 และร้อยละ 71.4 

ตามล าดับ พบงู/กิ้งก่า/แย้/ตุ๊กแก ร้อยละ 100 ไม่แตกต่างจากปี  2548 -2555 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2538-2547 พบ

ร้อยละ 90.5 พบไก่ป่า/นกเป็ดน้ าร้อยละ 81.0 ไม่แตกต่างจากปี  2548 -2555 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2538-2547 พบ

ร้อยละ 76.2 พบนกชนิดต่างๆตั้งปี 2538-2556 ร้อยละ 19.1 พบพืชสมุนไพร เช่นผักติ้ว ผักเม็ก ตั้งปี 2538-2556 

ร้อยละ 14.3 พบเห็ดป่าในปี 2556 และ ปี 2538-2547 ร้อยละ 90.5 น้อยกว่าในปี 2548-2555 พบร้อยละ 100 

และพบศัตรูธรรมชาติ เช่นด้วงเต่า แมงมุม ตะขาบ ฯลฯ ในปี 2556 และ ปี 2538-2547 ร้อยละ 85.7 น้อยกว่าใน

ปี 2548-2555 พบร้อยละ 95.2 

8.6 การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรและชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นถึงการรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรและชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พบว่า 

1.1 ) การอนุรักษ์ดินและน้ าของตนเอง ในปี 2538-2547 ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ าของตนเอง ส่วนปี 

2548-2556 เกษตรกรมีการอนุรักษ์ดินและน้ าของตนเอง ร้อยละ 9.5 

1.2 ) การอนุรักษ์ดินและน้ าในชุมชน ในปี 2538-2547 ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ าในชุมชน ส่วนปี 2548-

2556 เกษตรกรมีการอนุรักษ์ดินและน้ าในชุมชน ร้อยละ 14.3 



1.3 ) การปลูกไม้ยืนต้นไว้ใช้ประโยชน์ ในปี 2538-2547 มีการปลูกไม้ยืนต้นไว้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 9.5 

ส่วนปี 2548-2556 เกษตรกรมกีารปลูกไม้ยืนต้นไว้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 19.0 

1.4 ) การปลูกป่าทดแทนและสงวน ตั้งแต่ปี 2538-2556 เกษตรกรมีการปลูกป่าทดแทนและสงวน ร้อย

ละ 23.8  

1.5 ) การอนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกพืช ในปี 2538-2547 มีการอนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่

ส าหรับเพาะปลูกพืช ร้อยละ 23.8 ส่วนปี 2548-2556 เกษตรกรมีการอนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่ส าหรับ

เพาะปลูกพืช ร้อยละ 19.0 

1.6 ) การอนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ปี 2538-2556 เกษตรกรไม่มีการอนุรักษ์และ

รักษาพ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์ 

1.7 ) การอนุรักษ์และรักษาต้นน้ าล าธาร ในปี 2538-2547 มีการอนุรักษ์และรักษาต้นน้ าล าธาร ร้อยละ 

4.8 ส่วนปี 2548-2556 เกษตรกรมกีารอนุรักษ์และรักษาต้นน้ าล าธาร ร้อยละ 9.5 

1.8 ) การอนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  ในปี 2538-2547 มีการอนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ า

ธรรมชาติ ร้อยละ 19.0 ส่วนปี 2548-2556 เกษตรกรมีการอนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อย

ละ 47.6 

1.9 ) การซ่อมบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ในปี 2538-2547 มีการซ่อมบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ร้อย

ละ 23.8 ส่วนปี 2548-2556 เกษตรกรมกีารซ่อมบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ร้อยละ 19.0 

1.10 ) การจัดสรรน้ าใช้ในชุมชน ในปี 2538-2547 มีการจัดสรรน้ าใช้ในชุมชน ร้อยละ 4.8 ส่วนปี 

2548-2556 เกษตรกรมีการจัดสรรน้ าใช้ในชุมชน ร้อยละ 23.8 

8.7 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร พบว่า 

8.7.1 วิธีการผลิต พบว่า 

- ระดับเทคโนโลยีการผลิตผลผลิตทางการเกษตร และความถูกต้องในการใช้ปุ๋ยเคมี ในปี 2556 มี

ผลกระทบน้อย ส่วนในปี 2538-2555 มีผลกระทบน้อยที่สุด 

- การปลูกพืชหมุนเวียน การจัดการระบบการปลูกพืชที่ถูกวิธี การเผาเศษซากพืช และการใช้ปุ๋ย

ชีวภาพหรือปุ๋ยคอกตั้งแต่ปี 2538-2556 มีผลกระทบน้อยที่สุด 

- ความถูกต้องของใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ในปี 2556 มีผลกระทบน้อย ส่วนในปี 2538-2555 

มีผลกระทบปานกลาง 

8.7.2 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ พบว่า 



- สภาพความแห้งแล้งต่อเนื่องยาวนาน การกระจายของวันฝนตก ปริมาณน้ าฝน และการชะล้าง

พังทลายของหน้าดินโดยพายุ ตั้งแต่ปี 2538-2556 มีผลกระทบน้อยที่สุด 

- ระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูร้อน ตั้งแต่ปี 2548-2556 มีผลกระทบน้อย ส่วนในปี 2538-2547 มี

ผลกระทบน้อยที่สุด 

- ระดับอุณหภูมิที่ลดต่ าลงในช่วงฤดูหนาว ในปี 2556 มีผลกระทบน้อย ส่วนในปี 2538-2555 มี

ผลกระทบน้อยที่สุด 

8.7.3 การจัดการแหล่งน้ า พบว่า 

- การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าใต้ดินเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าใต้ดินลดลง  ระดับน้ า

ตื้นเขินของแหล่งน้ า ระบบชลประทานเหมาะสม การไหลบ่าของน้ าจากที่สูง และการท าลาย

แหล่งต้นน้ าล าธาร ตั้งแต่ปี 2538-2556 มีผลกระทบน้อยที่สุด 

8.7.4 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ พบว่า 

- การตัดต้นไม้มาใช้ประโยชน์ การใช้พื้นท่ีป่าในการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์และหาของป่า ไฟไหม้ป่า 

และการท าเหมืองแร่ ตั้งแต่ปี 2538-2556 มีผลกระทบน้อยที่สุด 

8.7.5 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า 

- การเผาป่าเพื่อท าการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท าการเกษตรไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ตั้งแต่ปี 

2538-2556 มีผลกระทบน้อยที่สุด 

8.7.6 ด้านการเปลี่ยนแปลงของประชากร พบว่า 

- จ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน จ านวนประชากรที่ลดลง จ านวนผู้สูงอายุ และคนในครัวเรือนมีการ

ย้ายเข้า/ย้ายออกในครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2538-2556 มีผลกระทบน้อยที่สุด 

- จ านวนหนุ่ม/สาว/แรงงาน และจ านวนเด็กในปี 2556 มีผลกระทบน้อย ส่วนในปี 2538-2555 มี

ผลกระทบน้อยที่สุด 

8.7.7 ระดับความยากจน พบว่าตั้งแต่ปี 2548-2556 มีผลกระทบน้อย ส่วนในปี 2538-2555 มี

ผลกระทบน้อยที่สุด 

8.7.8 ระดับภาระหนี้สิน พบว่าตั้งแต่ปี 2538-2556 มีผลกระทบน้อยที่สุด 

8.7.9 ระดับความสามารถในการช าระหนี้สิน พบว่าตั้งแต่ปี 2538-2556 มีผลกระทบน้อยที่สุด 

8.7.10 นโยบายของรัฐ พบว่า 

- การตั้งรัฐบาลเข้าแทรกแซงช่วยเหลือเกษตรกร และเกษตรกรได้สิทธิ/กฎหมายในการใช้

ทรัพยากร แต่ปี 2538-2556 มีผลกระทบน้อยที่สุด 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



 ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมมากขึ้น โดยจะท าให้

ปริมาณน้ าลดลง (ประมาณ ๕ - ๑๐ เปอร์เซ็นต์) จะส่งผลต่อผลผลิตด้านการเกษตรโดยเฉพาะข้าว ที่เป็นพืช

เศรษฐกิจส าคัญ ที่ต้องอาศัยปริมาณน้ าฝนและแสงแดดที่แน่นอน รวมถึงความชื้นของดิน และอุณหภูมิเฉลี่ยที่

พอเหมาะด้วย จากสมมุติฐานดังกล่าวมาตรการหลักในการรับมือคือปรับปรุงคิดค้นพันธุ์ข้าวที่สามารถน ามาให้

เกษตรกรใช้เพื่อจัดการกับผลกระทบของสถานการณ์ภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 การขาดความรู้ความเข้าใจในหลากหลายมิติของการปรับตัว (adaptation) ท าให้หลายส่วนของแผนมี

เพียงมิติการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่าจะเป็นแผนปรับตัวรับสถานการณ์โลกร้อนอย่างรอบด้าน ซึ่งต้อง

ค านึงถึงมิติของความสามารถ ทักษะและทรัพยากรที่มีในชุมชน สังคม และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาเพ่ือใช้

เตรียมการในการป้องกัน การลด การหลีกเลี่ยง และการจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ หรือ

ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้วขีดความสามารถในบริบทนี้ยังหมายความรวมถึง ความสามารถใน

การฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมหลังจากเกิดสถานการณ์เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชุมชนด้วย 

 ปัจจัยที่น่าจะส่งผลถึงทิศทางภาคเกษตรโดยตรงในทศวรรษนี้ จะยังคงเป็นกลไกราคาและมาตรการเฉพาะ

กิจของรัฐบาลเช่นการประกันราคาพืชผล ตลอดจนมาตรการประกันความเสี่ยงอ่ืนๆ มากกว่านโยบายรับมือโลก

ร้อนตามที่ปรากฏในแผน เช่นชาวนาจะปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพ้ืนที่ที่คาดว่าน้ าจะท่วมหรือไม่อาจจะขึ้นกับ

ราคาประกันความเสียหายต่อไร่  เช่นเดียวกับการเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกพืชพลังงานก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่น้ ามันขึ้น

ราคา จนส่งผลให้เกิดความต้องการพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นและพืชพลังงานราคาดีขึ้น หรือจากมาตรการอุดหนุน

การผลิตของรัฐในขณะนั้นมากกว่าปัจจัยจาก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามท่ีปรากฏในแผน 

 เป็นความจริงที่ชุมชนเกษตรตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการปรับตัวในสภาวะภูมิอากาศที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะมีนโยบายด้านภูมิอากาศโดยตรงหรือไม่ จึงมีความจ าเป็นที่ชุมชนและสังคมจะให้

ความสนใจกับองค์ความรู้ในการปรับตัวด้วยวิธีคิดและวิธีการใหม่ๆ และมีส่วนผลักดันให้องค์กรภาครัฐเข้ามาสนใจ

การคิดใหม่ท าใหม่ในการวางนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพระดับประเทศเ พ่ือจะสามารถให้ทั้งสังคม

ปรับตัวแบบไม่สร้างความขัดแย้งในอนาคต 

 อีกประเด็นส าคัญของความส าเร็จในการวางแผนรับมือโลกร้อนในภาคเกษตรและภาคอ่ืนๆของไทย ต้อง

เริ่มต้นจากการที่สังคมเปลี่ยนวิธีการมองโลกร้อนจากปัจจุบันที่เห็นว่าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนเกินความ

เข้าใจหรือเป็นเรื่องทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น มาท าความเข้าใจว่าโลกร้อนกระทบกับทุกภาคส่วนของสังคมในรูปแบบ

และขอบเขตที่ต่างกันไป จึงเป็นเรื่องที่นักสังคมศาสตร์ด้านต่างๆ ตลอดจนชุมชน โดยเฉพาะชุมชนเกษตรที่ถือเป็น

ด่านหน้าของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศควรเข้ามามีบทบาทร่วมก าหนดทิศทางปรับตัวในระดับ

ภายในชุมชนเองและระดับประเทศต่อไป 

 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลจากการด าเนินการ จะช่วยสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาในเรื่องภาวะโลกร้อน สร้างความตระหนัก

แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกษตรในทุกภาคส่วนให้ทราบถึงปัญหา สาเหตุ  ผลกระทบ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

ก าลังจะเกิดขึ้น ความพร้อมในการปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาและรับมือกับผลกระทบ การปฏิบัติการเมื่อได้รับการ

เตือนภัย การปรับตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ คุณจีรพรรณ พนาลิกุล คุณบุญญาดา ค าอ้อ คุณวรวุฒิ ผลบุญ คุณธีรวุฒิ ตุ่นค า และคุณธีระ

พันธ์ จันทร์ค า ในการออกส ารวจเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล คุณนิพพร ศิริวรรณ ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล คุณสมบัติ 

พนาลิกุล และคุณบรรจง ทองสุพล ที่พานักส ารวจทุกท่านไปทุกทิศทุกทางอย่างปลอดภัย และบุคคลากรศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรหนองคายทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดี 

12. เอกสารอ้างอิง 

  

13. ภาคผนวก 
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