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บคคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่
เกษตรกรรม (2) ศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่เกษตรกรรมอ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธาน ีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรในพื้นที่ต าบลบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธาน ีจ านวน 20 ราย โดยเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบเข้ากับแนวคิดทฤษฏีเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ ยวข้อง ผลการศึกษา
พบว่า คุณประโยชน์ส าคัญของการปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่ เกษตรกรรม ได้แก่ ป้องกันดินไม่ให้
เสื่อมสภาพไปโดยเร็ว ช่วยฟื้นฟูดิน อนุรักษ์ดินและรักษาธาตุอาหารในดินให้สมดุล ช่วยหลีกเลี่ยงการ
ระบาดของโรคและแมลง อีกทั้งให้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจคือท าให้ผลผลิตไม่ล้นตลาด และช่วยลด
การใช้น้ าในฤดูแล้ง เช่น ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยในฤดูแล้ง และปลูกพืชที่ต้องการน้ ามากในฤดูฝน เป็นต้น  
ส าหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการปลูกพืชหมุนเวียนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ได้แก่ สภาพปัญหาดินเค็มน้ าเค็มในพื้นที่ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้หลากหลาย
ชนิดพันธุ์ สภาพปัญหาน้ าแล้งฝนแล้งเป็นอุปสรรคท าให้ขาดแคลนน้ าที่จะน ามาใช้ในการปลูกพืช
หมุนเวียนตลอดระยะเวลาของการเพาะปลูก การขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดแคลนก าลังคน  
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ABSTRACT 

This study had the objectives to (1) study the advantage of the rotary crop 
growing in the agricultural areas (2) study the factors which would cause the obstacles 
in the rotary crop growing in the agricultural areas in Umphur Baan Dung, Udornthani 
province. The sampling group used in this study was the 20 cultivators in the areas of 
Tambol Baan Dung, Umphur Baan Dung, Udornthani province chosen by the specific 
sampling random. The data was collected by interviewing. Then the data was analyzed 
by the document theory and the related research papers. From the result of the study, 
it was found that the essential advantage of the rotary crop growing in the agricultural 
areas were: to protect the fast soil degradation, to help the soil recovery, to conserve 
the soil and maintain the balance of nutrients in the soil and to avoid the outbreak of 
disease and insects. For the advantage on the aspect of economics, it was found that 
the product would not overflow the market and it would reduce the water assumption 
in the dry season such as the growing of crops that need less water in the dry season 
and the growing of crops that need more water in the rainy season, etc. For the factors 
which caused obstacles in the rotary crop growing in the agricultural areas of Umphur 
Baan Dung, Udornthani province were the state of alkaline soil in the areas which 
caused the cultivators not able to grow variety of rotary crops, the state of drought 
which caused the lack of water to be used throughout the period of rotary crop 
growing, the lack of capital and the lack of manpower. 
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บทน า 
ประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็นประเทศเกษตร 

กรรมมาช้านาน เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตมรสุมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม และภูมิอากาศเอื้ออ านวยต่อการท า
การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือเกี่ยวข้องมา
โดยตลอด แม้ว่าจะพยายามพัฒนาไปสู่ความเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังคง
พึ่งพาอาศัยเกษตรกรรมอยู่เช่นเดียวกับประเทศที่
ได้พัฒนาไปแล้ วทั้ งหลายวิ วัฒนากา รและ
พัฒนาการเกษตรของไทยได้เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ยุคสมัย และตามกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ของโลกมาตามล าดับ (วรทัศน์ วัชรวสี, 2533: 
148)  

โดยการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร
ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายด้าน 
คือ การท านาที่มีการท าทุกภาคแต่ภาคกลางมี
การท านามากที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่ท านามาก
ที่สุดของประเทศ การท าสวนยางพารา พบมาก
ในภาคใต้และจังหวัดจันทบุรีตลอดจนชายฝั่ง
ตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวไทย นอกจากน้ียังมีการ
ปลูกสวนปาล์มน้ ามัน การท าสวนผลไม้ เช่น เงาะ 
ทุเรียน มังคุด ล าไย ส้ม สับปะรด แตงโม กล้วย 
ขนุน มะม่วง ละมุด  พุทรา  อ งุ่น น้อยหน่า 
ลางสาด การท าพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย ปอ ฝ้าย 
นุ่น ละหุ่ง มะพร้าว มันส าปะหลัง ยาสูบ พริกไทย 
ตาล ถ่ัวต่าง ๆ การเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร โค กระบือ 
เป็ด ไก่ ห่าน ไหม ช้าง ม้า ลา ล่อ (วรทัศน์ วัชรวสี, 
2533 : 152)  

ทั้งนี้หากกล่าวถึงการท าการเกษตรของไทย
ในด้านการเพาะปลูกนั้นในสมัยอดีตเกษตรกรมัก
นิยมท าการ เกษตรแบบปลูกพืชชนิด เดี ยว 

(Monoculture) กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็น
วิธีการเพาะปลูกที่จัดการง่าย สะดวกและสามารถ
ดูแลเป็นบริเวณกว้าง โดยการปลูกพืชชนิดเดียว
นั้นหมายถึงการปลูกพืชพันธุ์เดียวในบริเวณกว้าง 
ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้โดยเฉพาะเกษตรกรผู้มีเนื้อที่ใน
การท าเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก ซึ่งต่อมา
เกษตรกรได้ประสบกับปัญหาในการปลูกพืชชนิด
เดียวโดยส่งผลกระทบในด้านต่างๆ อาทิ ปัญหา
เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชหรือโรคพืชลงท าลายโดย
สามารถก่อความเสียหายได้อย่างรวดเร็วทั้งแปลง
ปัญหาสภาพดินที่ เ สื่ อมโทรมลงไป  ปัญหา
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่ม
ปริมาณสารเคมี ปุ๋ยเคมีเพื่อก าจัดศัตรูพืชและเพื่อ
บ ารุงแร่ธาตุในดิน รวมไปถึงปัญหาผลผลิตที่ล้น
ตลาดอันเป็นเหตุให้ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา 
เป็นต้น 

ซึ่งจากการประสบกับปัญหาการท าเกษตร
แบบปลูกพืชชนิดเดียวของเกษตรกรไทยนี้ ต่อมา
ได้ มี ก า รคิ ดค้ นและพัฒนารู ปแบบการท า
การเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาทางด้านเกษตรกรรม
เพื่อให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมและ
ภู มิ อ า กาศที่ เ ป ลี่ ย นแปล ง ไป  จน เกิ ด เ ป็ น
แนวความคิดเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมแบบ
ยั่งยืน (Sustainable agriculture) หรือเกษตร
เชิงนิเวศ (Ecological Farming) ขึ้นซึ่งหมายความถึง
การปลูกพืชด้วยสายพันธุ์ที่หลากหลายหมุนเวียน
เปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่ เหมาะสมอันจะช่วย
ส่งเสริมความอุดมสมบูรณข์องดิน เพราะพืชแต่ละ
สายพันธุ์ต้องการแร่ธาตุและสารอาหารจากดินที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผืน
ดินได้พักและปรับตัวเพื่อฟื้นฟูแร่ธาตุในดินตาม
ธรรมชาติ โดยภายหลังต่อมาพบว่ามีแนวโน้มที่
เกษตรกรไทยจะหันมาให้ความสนใจในการท า
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เกษตรกรรมแบบยั่งยืนมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการที่ภาครั ฐได้ส่ ง เสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกรเห็นถึงผลดีทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวจากการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
โดย เฉพาะการปลูกพืชหมุ น เ วี ยน ในพื้ นที่
เกษตรกรรมของตน 

กระนั้นก็ตามจากประเด็นดังกล่าวนี้เป็นที่
น่ าสนใจว่ าการปลูกพืชหมุน เวี ยนในพื้ นที่
เกษตรกรรมนั้นเกิดคุณประโยชน์ต่อเกษตรกรใน
ระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรบ้าง และการปลูก
พืชหมุนเวียนในแต่ละพื้นที่นั้นพบปัจจัยใดที่เป็น
อุปสรรคส าคัญอันอาจส่งผลให้ เกษตรกรไม่
สามารถปลูกพืชด้วยวิธีการดังกล่าวได้ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบส าคัญต่อเกษตรกรในการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาคุณประโยชน์ของการปลูกพืช
หมุนเวียนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการปลกู
พืชหมุนเวียนในพื้นที่เกษตรกรรมอ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธาน ี

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรที่มี
รายช่ือในข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของส านักงาน
เกษตรอ าเภอบ้านดุง พ.ศ.2559 จ านวน 13 
ต าบล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 
20 ราย  วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเจาะจง 
(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลคื อแบบสัมภาษณ์  เมื่ อ ได้ข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์แล้ว น าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์

ประกอบกับแนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าผลที่ได้มาท าการสรุป 
อภิปรายผลและน าเสนอด้วยวิธีการพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นการไม่ปลูกพืช

ชนิดเดียวกันหรือตระกูลเดียวกันติดต่อกันบน
พื้นที่เดิม โดยจากการศึกษาพบว่าคุณประโยชน์
ส าคัญของกา รปลู กพื ชหมุ น เ วี ยน ในพื้ นที่
เกษตรกรรม ได้แก่ 

1) ป้องกันดินไม่ให้เสื่อมสภาพไปโดยเร็ว 
ช่วยฟื้นฟูดิน อนุรักษ์ดินและรักษาธาตุอาหารใน
ดินให้สมดุล ช่วยหลีกเลี่ยงการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช  

2) ให้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ เช่น ท า
ให้ผลผลิตไม่ล้นตลาด รวมทั้ งช่วยเพิ่มและ
กระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ตลอดปี  

3) ช่วยลดการใช้น้ าในฤดูแล้ง เช่น ปลูก
พืชที่ใช้น้ าน้อยในฤดูแล้งและปลูกพืชที่ต้องการน้ า
มากในฤดูฝน  

ส าหรับปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคในการ  
ปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่เกษตรกรรมอ าเภอ 
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานีน้ัน จากการศึกษาพบว่า   

1) สภาพปัญหาดินเค็มน้ าเค็มในพื้นที่
ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้
หลากหลายชนิดพันธุ์ เช่น ต าบลบ้านชัย ต าบล
บ้านดุง ต าบลโพนสูง ต าบลศรีสุทโธ และต าบล
นาค า โดยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการแพร่กระจาย
ของความเค็มจากนาเกลือลงสู่ล าห้วย ส่งผลให้นา
ข้าว พืชสวน พืชไร่ ได้รับความเสียหาย ผลผลิต
แคระแกรนไม่เติบโดเท่าที่ควร เมื่อน้ าเค็มไหลไป
ถึงพื้นที่ใดก็จะท าให้พื้นที่นั้นเค็มและไม่สามารถ
ปลูกพืชได้  
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ภาพที่ 1  พื้นที่ท านาเกลือสินเธาว์ท่ีส่งผลให้เกดิ
ปัญหาการรุกล้ าของน้ าเคม็ดินเค็มในพื้นที่เกษตรกรรม 
 

2) สภาพปัญหาน้ าแล้งฝนแล้งเป็นอุปสรรค
ท าให้ขาดแคลนน้ าที่จะน ามาใช้ในการปลูกพืช
หมุนเวียนตลอดระยะเวลาของการเพาะปลูก 
เนื่องจากการที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลท าให้
ปริมาณน้ าฝนในระบบชลประทานมีไม่เพียงพอ 
ประกอบกับปัญหาน้ าที่มีความเค็มจัดซึ่ งจะ
เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากน้ าในล าห้วยเพื่อการเกษตร เช่น 
การปลูกผักหรือพืชเศรษฐกิจต่างๆ ได้ 

 

 
ภาพที่ 2  น้ าห้วยบริเวณพื้นที่อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี ในสภาพแห้งขอด 

3) เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอบ้านดุงส่วนหนึ่ง
ขาดแคลนทุนทรัพย์ส าหรับที่จะน ามาใช้เพื่อการ
ลงทุน ในการปลูกพืชหมุน เวียนตลอดทั้ งปี 
เนื่องจากการปลูกพืชหมุนเวียนนั้นต้องใช้เงินทุน
เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจ้างไถปรับ
หน้าดิน การซื้อเมล็ดพันธุ์พืช การจ้างแรงงาน 
เป็นต้น ดังน้ันเมื่อเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวนาข้าว 
เกษตรกรเหล่านี้จึงมักปล่อยทิ้งพื้นที่นาให้เป็นที่
รกร้างว่างเปล่า และรอปรับหน้าดินเพื่อปลูกข้าว
ในฤดูกาลท านาในรอบปีถัดไป 

4) ปัญหาการขาดแคลนก าลังคน แรงงาน 
ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญอีกประการหนึ่งในการปลูก
พืชหมุนเวียนพื้นท่ีอ าเภอบ้านดุง ส่วนหนึ่งเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการที่ประชาชน/เกษตรกรประสบ
กับปัญหาเรื่ องการเพาะปลูกในพื้นที่น้ า เค็ม
เนื่องจากไม่ได้ผลผลิต หรือผลผลิตที่ได้แคระแก
รน ขายไม่ได้ราคา ประชาชน/เกษตรกรส่วนหนึ่ง
จึงเลิกท านาข้าวและเลิกปลูกพืชผลทางการ
เกษตรตามฤดูกาล อาทิ ผักกาด ผักคะน้า ผักชี 
ผักบุ้ง ข้าวโพด แตงกวา ฯลฯ และหันไปประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในเขตพื้นที่อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานีและในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด  

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าปัจจุบัน
ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบ้านดุงท่ีมีอายุต่ ากว่า 40 
ปี ส่วนใหญ่เลิกประกอบอาชีพท านาข้าว ท าสวน 
ท าไร่และเลิกปลูกพืชผลทางการเกษตรต่างๆ โดย
หันมาประกอบอาชีพอื่นๆ อาทิ อาชีพรับจ้าง รับ
ราชการ รวมทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งกระจาย
ตัวไปทั้งในพื้นที่อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
และในต่างจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครฯ 
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลที่ได้การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคใน  

การปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่เกษตรกรรมอ าเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปและ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. คุณประโยชน์ส าคัญของการปลูกพืช
หมุนเวียนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

จากการศึกษาคุณประโยชน์ส าคัญของ    
การปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่ง
พบว่าช่วยป้องกันดินไม่ให้เสื่อมสภาพไปโดยเร็ว 
ช่วยฟื้นฟูดิน อนุรักษ์ดินและรักษาธาตุอาหารใน
ดินให้สมดุลและช่วยหลีกเลี่ยงการระบาดของโรค
และแมลงศั ตรู พื ชนั้ น  ผลการศึกษาที่ ไ ด้ นี้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุทธกานต์ ใจกาวิล
และคณะฯ (2557: 416) ที่พบว่าการปลูกพืชหมุนเวียน
ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและช่วยเพิ่ม
ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณโพแทสเซียมใน
ดิน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิเชษฐ์ มูล
ปา (2556) ที่พบว่านิเวศวิทยาดินของระบบพืช
หมุนเวียนมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมต่อการ
ด ารงชีพของสิ่งมีชีวิต และดินมีสภาวะที่เหมาะสม
ต่อสัดส่วนของปริมาณอาหารแร่ธาตุต่าง ๆ ใน
สารละลายดิน  

2. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการปลูกพืช
หมุนเวียนในพื้นที่ เกษตรกรรมอ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี  จากการศึกษาปัจจัยที่ เป็น
อุปสรรคในการปลูกพื ชหมุน เวียนในพื้ นที่
เกษตรกรรมอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีซึ่ง
พบว่าสภาพปัญหาดินเค็มน้ าเค็มในพื้นที่ส่งผลให้
เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชหมุน เวียนได้
หลากหลายชนิดพันธุ์ สภาพปัญหาน้ าแล้งฝนแล้ง
เป็นอุปสรรคท าให้ขาดแคลนน้ าที่จะน ามาใช้ใน
การปลูกพืชหมุนเวียนตลอดระยะเวลาของการ

เพาะปลูกนั้น ผลการศึกษาที่ได้นี้สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของเพ็ญนภา ปาละปิน (2560) ที่
พบว่าปัญหาผลกระทบจากการรุกล้ าของน้ าเค็ม
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ทางด้านเศรษฐกิจ 
คือ เกษตรกรไม่สามารถท าการเพาะปลูกพืชผัก
พืชผลทางการเกษตรอื่นๆ อาทิ ข้าว อ้อย ยางพารา 
และปาล์มน้ ามัน และ/หรือท าการเพาะปลูกแล้วแต่
ได้ผลผลิตไม่ดีท าให้สูญเสียรายได้ สูญเสียโอกาส
ในการประกอบอาชีพเสริมจากการเพาะปลูก
ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ทั้งในและนอกฤดูท า
นา เนื่องจากประสบกับปัญหาผลผลิตแคระแกรน 
เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่และหรือล้มตาย และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของภูสิทธ์ ภูค าชะโนด 
(2560) ที่พบว่าปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็มจาก
การผลิตนาเกลือสินเธาว์ อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคือดิน
เสื่อมคุณภาพ น้ าในคูคลองที่ใกล้กับพื้นที่นาเกลือ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ให้กับการปลูกพืชหรือ
เลี้ยงสัตว์ รวมถึงการเพาะปลูกพืชเลี้ยงชีพได้  

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบอุปสรรคใน
การปลูกพืชหมุนเวียน ได้แก่ ปัญหาการขาด
แคลนก าลังคน แรงงานในภาคการเกษตร
เนื่องจากประสบกับปัญหาการเพาะปลูกในพื้นที่
น้ าเค็ม ผลผลิตขายไม่ได้ราคา ประชาชนส่วนหนึ่ง
จึงหันไปประกอบอาชีพอ่ืนและกระจายตัวย้ายถิ่น
ฐานไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเพ็ญนภา ปาละปิน 
(2560) ที่พบว่าปัญหาผลกระทบจากการรุกล้ า
ของน้ าเค็มอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน เกิดการย้ายถิ่นฐานบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยไปอยู่ในพื้นที่อื่น อีกทั้งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของประกาย โภชนกิจ (2538) ที่พบว่า



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 389 ~ 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ของแรงงานภาคเกษตรคือรายได้นอกภาคเกษตร 
หากรายได้นอกภาคเกษตรจากการประกอบ
อาชีพรองนอกจากการประกอบอาชีพหลักในภาค
เกษตรต่ าก็จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมาก โดยผู้
ที่อยู่ในวัยแรงงานจะเคลื่อนย้ายแรงงานที่ถาวร
และเป็นการเคลื่อนย้ ายแรงงานที่ยาวนาน
เนื่องจากไม่มีที่ดินท ากิน  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษามีดังนี้ 
1. หน่วยงานรัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้

เกษตรกรอ า เภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีได้
ตระหนักเห็นถึงคุณประโยชน์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวของการปลูกพืชหมุนเวียน อาทิ จัด
โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปลูกพืชหมุนเวียนให้แก่เกษตรกร เป็นต้น 

2. หน่วยงานรัฐควรสนับสนุนงบประมาณ 
อาทิ ปล่อยสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าให้แก่เกษตรกรเพื่อ
จูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อให้มี
รายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งถือเป็นการลดปัญหาการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมอีกทางหนึ่ง 

3. ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนควรมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกันกรณี
ปัญหาน้ าเค็มดินเค็มในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งถือ
เป็นอุปสรรคส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
ปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธาน ี
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