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บทคัดย่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรม การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาการรับรู้ของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) ศึกษารูปแบบการปรับตัว และทางเลือกในการปรับตัว
ของเกษตรกร และ 3) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค โดยใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลาย
ปิดและปลายเปิด ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ในพื้นที่ 4 จังหวัดของแต่ละภูมิภาค (พิษณุโลก ลพบุรี มหาสารคาม
และนครศรีธรรมราช) และ Binary logistic regression ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเกษตรกร ผล
การศึกษา พบว่า เกษตรกรจังหวัดลพบุรีและจังหวัดมหาสารคาม รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
ทางอุตุนิยมวิทยา สําหรับการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝน พบว่า เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เพียงจังหวัดเดียว
ที่รับรู้สอดคล้องกับข้อมูลทางอุ ตุนิยมวิทยา สําหรับรูปแบบการปรับตัวของเกษตรกรทั้ง 4 จังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่เลือก
ปรับตัวโดยการใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานต่อความแห้งแล้ง หาอาชีพอื่นนอกเหนือจากการเกษตร ขุดบ่อนํ้าเพิ่มเติม เพิ่ม
ระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ การประกันผลผลิตจากภัยธรรมชาติ และเพาะปลูกให้มีความหลากหลาย นอกจากนี้ ยัง
พบว่า แหล่งนํ้าสํารอง จํานวนหนี้สิน รายได้อื่นนอกเหนือจากการทํานา พื้นที่เพาะปลูก และ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน เป็น
ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของเกษตรกร
คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตรกร การรับรู้ และ การปรับตัว
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Abstract

Climate change has a direct impact on agriculture. The objectives of this study are: 1) to investigate
farmers' perception to climate change; 2) to explore and identify farmers' adaptation options to climate
change; and 3) to clarify the factor influencing farmers’ decision to adapt to climate change in each region.
Purposive sampling and questionnaire survey by using both closed and open-ended approaches were
employed in four provinces of four regions (Phitsanulok, Lop Buri, Maha Sarakham and Nakhon Si
Thammarat Provinces). Binary logistic regression was used to clarify the factor influencing farmers’ decision
to adapt to climate change. The results show that the farmers in Lop Buri and Maha Sarakham Provinces
perceived the changing of temperature, which was in line with meteorological data. Regarding farmers’
perception on precipitation changes, only the farmers in Phitsanulok Province perceived the changing of
precipitation, which is consistent with meteorological data. Using crop varieties that are resistant to
drought, seeking for non-farm jobs, increasing of surface pond or artesian well, improving in irrigation
efficiency, participating in crop insurance programs, and cultivating variety of crop (mixed cropping system)
are the favored options for farmers’ adaption to cope with climate change. The results also reveal that
water reserves, amount of debt, non-farm income, planted area, and number of household member are
the important factors influencing farmers’ decision to adapt to climate change.
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ ทุกภาค
ส่ ว น ทั้ งในเชิ งบวกและเชิ งลบ ในระดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณ
น้ําฝน และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล ในหลายพื้นที่
จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม
ภาคการเกษตรจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรง เนื่องจากปัจ จั ย
สําคัญในการทําการเกษตรดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป จาก
รายงานฉบับล่าสุดของ IPCC AR5 (IPCC, 2013) ระบุว่า
ตั้งแต่ ค.ศ 1880-2012 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่ ม ขึ้ น
0.85 องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 0.34.8 องศาเซลเซี ย ส ในปลายศตวรรษที่ 21 การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศมี ผ ลกระทบทางลบต่ อ
ผลผลิตทางการเกษตรมากกว่าผลกระทบทางบวก และ
ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยต้องเผชิญกั บ
อุ ณ หภู มิ (ค.ศ 1970-2016 ) และความเข้ ม ของฝนที่
เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ค วามถี่ ข องฝนลดลง (ค.ศ 1955-2014)
( Limjirakan and Limsakul, 2012 ; Limsakul et al.,
2010) ปริมาณความรุนแรงของฝนนี้อาจทําให้เกิดความ
เสี่ ย งสู งในการเกิ ดน้ํา ท่ วมในระดับภู มิภาค นอกจากนี้
ในช่วง ค.ศ.1901-2010 ค่าเฉลี่ยระดับน้ําทะเลโลกเพิ่ม
สูงขึ้นประมาณ 0.19 เมตร และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น
ในอนาคต อาจส่ ง ผลต่ อ การรุ ก ล้ํ า ของน้ํ า เค็ ม เข้ า สู่
ภาคพื้นดินในหลายภูมิภาค และหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 2
องศาเซลเซียส ประกอบกับความแปรปรวนของปริมาณ
ฝน และระดั บ น้ํ า ทะเลที่ สู ง ขึ้ น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผลผลิตของข้าวสาลี ข้าว และข้าวโพดในเขตร้อนชื้นและ
เขตอบอุ่น
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ตั้งอยู่ในเขต
ร้อนชื้น มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ 46.54 ของประเทศ
การเกษตรโดยส่ ว นใหญ่ อ าศั ย น้ํ า ฝนธรรมชาติ และ
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ปัจจุบันมีพื้นที่การเกษตรที่มีระบบชลประทานที่พัฒนา
แล้วเพียงร้อยละ 21.33 ของพื้นที่การเกษตรทั้ งหมด
(Royal Irrigation Department, 2016) พื้นที่การเกษตร
ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 21.82 เป็ น นาข้ า ว ( Office of
Agricultural Economics, 2015) ยิ่งไปกว่านั้น การปลูก
ข้ า วเป็ น วิ ถีชีวิ ตอย่างหนึ่ งของคนไทย และข้ าวเป็นพืช
เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของประเทศ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ มีอิทธิพลโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรม
(Priyanka, 2009) หากสภาพอากาศในอนาคตมี ค วาม
แปรปรวนเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร
และผลผลิ ต ข้ า วในประเทศ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมี แ นวโน้ ม ลดลง ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ยัง
จะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ภาครั ฐ ของประเทศไทย ต้ อ งจ่ า ยเงิ น
ชดเชยเนื่องจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง
ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย) ให้ กับเกษตรกร และมีแนวโน้ม
ว่าการจ่ายเงินชดเชยนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วง
ปี พ.ศ. 2548 - 2551 จาก 1,963.55 ล้านบาทใน พ.ศ.
2548 เป็น 3,289.08 ล้านบาท และ 3,891.59 ล้านบาท
ใน พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2550 และเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
5,252.17 ล้ า นบาทใน พ.ศ. 2551 ซึ่ ง งบประมาณที่
ภาครัฐจะต้องใช้จ่ายในการชดเชยให้กับเกษตรกรอาจ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น การปรับตัวเพื่อช่วย
ลดความเสี่ ย งจากภั ย ธรรมชาติ ที่ อ าจจะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ใน
อนาคตจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง (Chinwanno and
Promburom, 2016)
ดั ง นั้ น การเข้ า ใจ และทราบถึ ง การรั บ รู้ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
ทุ ก ภาคส่ ว นควรมี แ นวทางในการปรั บ ตั ว โดยเฉพาะ
เกษตรกรซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งในแง่ของ
รายได้ เ นื่ อ งจากผลผลิ ต ที่ ล ดลง และวิ ถี ชี วิ ต ที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ของเกษตรกรจําเป็นที่จะต้องทราบแนวทางปฏิบัติในการ
บรรเทาและลดผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
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ภู มิ อ า ก า ศ (Sereenonchai and Arunrat, 2019;
Sereenonchai and Arunrat, 2 0 1 8 ; Arunrat et al.,
2017; Jin et al., 2015; Panda et al., 2013; Jodha
et al., 2012; Mwinjaka et al., 2010) การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ของเกษตรกรต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาค 2) ศึกษา
รูปแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และทางเลื อ กในการปรั บ ตั ว ของเกษตรกรในแต่ ล ะ
ภูมิภาค และ 3) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับ ตัว
และทางเลื อ กในการปรั บ ตั ว ของเกษตรกรในแต่ ล ะ
ภูมิภาค ซึ่งจะนําไปสู่การให้ความรู้กับทุกภาคส่วน เพื่อ
บรรเทาหรือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่
ของรายได้และวิถีชีวิตของเกษตรกร การลดความเสี่ยง
และค่าชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รวมถึงการรักษาระดับผลผลิตเพื่อเศรษฐกิจและความ
มั่นคงทางอาหารของประเทศ ตลอดจนการเตรียมความ
พร้ อ มและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะอยู่ กั บ สภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
วิธีดาเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
ในการศึกษานี้ ได้ทําการเลือกพื้นที่ปลูกข้าว โดยใช้
ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2557 ที่ได้ระบุถึงพื้นที่ที่
ถูกน้ําท่วมซ้ําซาก (น้ําท่วมขัง 8-10 ครั้งในรอบ 10 ปี) ภัย
แล้งซ้ําซาก (ประสบความแห้งแล้ง 1-3 ปีต่อครั้ง) และ
การรุกของน้ําเค็ม โดยได้ทําการเลือกพื้นที่ตัวแทนภาคละ
1 จังหวัด เพื่อเป็นพื้นที่ศึกษา โดยพิจารณาจาก 2 เกณฑ์
หลัก คือ เป็นพื้นที่มีการปลูกข้าวมากที่สุด และเกษตรกร
ประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก ภัยแล้งซ้ําซาก และ การรุก
ของน้ํ า เค็ ม ดั ง นั้ น พื้ น ที่ ศึ ก ษาจึ ง ประกอบด้ ว ย 1)
ภาคเหนื อ : ตํ า บลคุ ย ม่ ว ง อํ า เภอบางระกํ า จั ง หวั ด
พิษณุโลก เป็นตัวแทนของพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซาก 2) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ: ตําบลยางท่าแจ้ง อําเภอโกสุมพิสัย
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จังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนของพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซาก
3) ภาคกลาง: ตําบลเกาะรัง อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซาก
และเปลี่ ย นเป็ น พื้ น ที่ ป ระสบปั ญ หาภั ย แล้ ง และ 4)
ภาคใต้ : ตํ า บลบ้ า นเพิ ง อํ า เภอปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ประสบปัญหา
การรุกล้ําของน้ําเค็ม (Fig. 1)
2. กลุ่มประชากรเป้าหมาย
การศึ ก ษานี้ ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) หรื อ Judgement Sampling
โดยผู้ วิ จั ย จะทํ า การระบุ จํ า นวนหมู่ บ้ า น และจํ า นวน
ครัวเรือนเกษตรกรที่คาดหวัง ซึ่งจะเป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง โดย
เลือกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา กล่าวคือ
การศึกษานี้ต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว เท่านั้น
ดั ง นั้ น หากคํ า นวณขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจาก
จํ า นวนครั ว เรื อ นทั้ งหมดของแต่ ละหมู่บ้ า นจะทํ าให้ได้
จํานวนของกลุ่มตัวอย่างเกินกว่ากลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่
ต้ อ งการ (ครอบคุ ล มอาชี พ อื่ น ๆ ด้ ว ย) อย่ า งไรก็ ต าม
จํานวนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน ผู้วิจัย ได้ขอคํา
ชี้ แ นะและปรึ ก ษากั บ สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ และ
องค์การบริหารส่วนตํา บลนั้น ๆ โดยอาศัยความรอบรู้
ความชํานาญ และประสบการณ์ในเชิงพื้นที่ ว่าควรจะไป
เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ห มู่ บ้ า นใดบ้ า ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งจํานวนตัวอย่างที่ทําการ
สุ่ม คือ หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 10 ครัวเรือน แต่หากพบว่า
ข้อมูลที่ได้ยังมีความแตกต่างกั นมาก ผู้วิจัยจะทําการสุ่ม
ตั ว อย่ า งเพิ่ ม เติ ม จนกว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ประเด็นคําถามที่นํามาพิจารณาความแตกต่าง
และความเหมื อ นของข้ อ มู ล คื อ การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น จํานวนตัวอย่างที่ได้
ของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย 1) ภาคเหนือ: ตําบลคุยม่วง
อํ า เภอบางระกํา จั งหวั ด พิษ ณุโลก จํ า นวน 60 ราย 2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ตําบลยางท่าแจ้ง อําเภอโกสุม
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พิสัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 52 ราย 3) ภาคกลาง:
ตําบลเกาะรัง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จํานวน 50

ราย 4) ภาคใต้: ตําบลบ้านเพิง อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 80 ราย รวมทั้งสิ้น 242 ราย

Khui Muang Subdistrict,
Bang Rakam District,
Phitsanulok Province

Yang Tha Chang Subdistrict,
Kosum Phisai District,
Maha Sarakham Province

Ko Rang Subdistrict,
Chai Badan District,
Lopburi Province

Ban Phoeng Subdistrict,
Pak Phanang District,
Nakhon Si Thammarat Province

Fig. 1 Study areas
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ขอบเขตการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ ประกอบด้วย
1) ข้ อ มู ล ลั ก ษณะประชากร เช่ น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา เป็นต้น
2) ข้อมูลการทําการเกษตร เช่น ขั้นตอนการ
ปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น
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3) นโยบายความช่วยเหลือ การสนับสนุนจาก
หน่ ว ยงาน และแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงการทํ า
การเกษตร
4) การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากอดีตถึงปัจจุบัน การรับรู้และแนวทางการปรับตัวต่อ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และการรั บ รู้ ถึ ง
ประสิทธิภาพของแนวทางการปรับตัว โดยมีการออกแบบ
แบบสอบถามโดยใช้วิธี Likert Four Point Method โดย
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ที่คะแนน 4 = มากที่สุด, 3 = มาก, 2 = น้อย, 1 = น้อย
ที่สุด
5) รู ป แบบการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ น้ําท่วม ภัยแล้ง และการรุกล้ํา
ของน้ําเค็ม
6) ข้ อ มู ล สภาพภู มิ อ ากาศในอดี ต ตั้ งแต่ ค.ศ.
1987 - 2016 ตั ว แปรข้ อ มู ล สภาพอากาศในอดี ต คื อ
อุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิต่ําสุด อุณหภูมิสูงสุด และปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ย จากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อวิเคราะห์ระดับ
ความรุ น แรงและแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย
ทางด้านภูมิอากาศในอดีตและเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับ
การรับรู้ของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่
3.2 ขอบเขตระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ

1) การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ ใช้ ก าร
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
2) การศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
จากนั้ น ใช้ โ ปรแกรม SPSS Version 21 เพื่ อ คํ า นวณ
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ทางด้ าน
ภู มิ อ า ก า ศ ใ ช้ Binary logistic regression ใ น ก า ร
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ตั ว ของเกษตรกร
(Table 1) และใช้ โ ปรแกรม Microsoft Office Excel
Version 2010 เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของปั จ จั ย ทางด้ า นสภาพภู มิ อ ากาศ และนํ า เสนอใน
รูปแบบกราฟเส้น

Table 1 Deﬁnition of variables in the farmer adaptation model
Variables

Household size (X5) (person)

Description
Dummy, 1 = irrigated area, 0 = rainfed area
Dummy, 1 = male, 0 = female
Continuous, number of years farmer has worked
related to agriculture
Continuous, number of years in school completed by
farmer
Continuous, number of household members

Farm size (X6) (rai)

Continuous, total farm area planted in rai

Farm income (X7)

Water reserves (X9)

Continuous, net income from farming in Baht per month
Continuous, total income from other sources in Baht per
month
Dummy, 1 = yes, 0 = no

Debt (X10)

Continuous, total amount of debt in Baht

Farmers’ perception on climate change (X11)

Dummy, 1 = yes, 0 = no

Planted area (X1)
Gender (X2)
Agriculture experience (X3)
Schooling (X4) (year)

Non-farm income (X8)
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สมการ Binary logistic regression
Y = 𝛽0 + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + … + 𝛽11X11
ตั ว แปรตาม (Y) คื อ ปรั บ ตั ว เพื่ อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1 = ปรับตัว 0 = ไม่มีการ
ปรับตัว)
ตัวแปรอิสระ (Xn) โดยกําหนดให้ 𝛽𝑛 คือ สัมประสิทธิ์
ของตัวแปรอิสระ (Table 1)
ในการวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของตั ว
แปรอิสระแต่ละตัวว่ามีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของ
ตัวแปรตามเท่าไรนั้น แบบจําลอง logit จะใช้ Marginal
effect แทนค่า Coefficient เนื่องจากแบบจําลอง logit
ไม่ได้อยู่ในรูปเส้นตรง
ค่า Marginal effect ของแบบจําลอง logit คือ
𝜕𝑝
= β(𝑃)(1 − 𝑃)
𝜕𝑥𝑖

เมื่อ 𝑥𝑖 เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะมีผลกระทบให้ความ
น่ า จะเป็ น เปลี่ ย นแปลงไป 𝛽(P) (1-P) โดยขนาดของ
Marginal effect จะแปรผันตามค่า 𝛽𝑥𝑖 ; P คือ โอกาส
ที่ เ กษตรกรจะมี ก ารปรั บ ตั ว ; 1-P คื อ โอกาสที่

เกษตรกรจะไม่ปรับตัว
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย

เพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุด
เท่ า กั บ 0.0027 °C/ปี ในรอบ 3 ทศวรรษ ในขณะที่
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกและนครศรี ธ รรมราชมี แ นวโน้ ม ของ
อุณหภูมิเฉลี่ยลดลง ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกลดลงมากที่สุด
นั่นคือ 0.0059 °C/ปี ในรอบ 3 ทศวรรษ (Fig. 2)
2. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าฝน
แนวโน้มของปริมาณน้ําฝนตั้งแต่ ค.ศ 1987-2016
(30 ปี ) ของจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกและนครศรี ธ รรมราชมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ้ น ซึ่ งจั งหวั ด นครศรีธรรมราชมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นมากที่สุด เท่ากับ 14.328 มิลลิเมตร/ปี ในรอบ 3
ทศวรรษ ในขณะที่ จั งหวั ด ลพบุ รี แ ละมหาสารคามมี
แนวโน้มลดลง ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีแนวโน้มลดลงมากที่สุด
เท่ากับ 38.108 มิลลิเมตร/ปี ในรอบ 3 ทศวรรษ (Fig. 3)
3. การรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
เกษตรกรรั บ รู้ ถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณน้ํ า ฝนและ
อุ ณ หภู มิ ร้ อ ยละ 82.0 และ 96.0 ตามลํ า ดั บ จั ง หวั ด
ลพบุรี รับรู้ถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิ
ร้อยละ 73.3 และ 98.3 ตามลําดับ จังหวัดมหาสารคาม
รับรู้ถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิ ร้อยละ
92.3 และ 98.1 ตามลําดับ และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รับรู้ถึงการลดลงของปริมาณน้ําฝนและการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิ ร้อยละ 67.9 และ 94.6 ตามลําดับ (Table 2)

1. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
แนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ ค.ศ 1987-2016
(30 ปี ) ของจั ง หวั ด ลพบุ รี แ ละมหาสารคามมี แ นวโน้ ม
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Fig. 2 Trend of average temperature over the past 30 years
Table 2 Percentage of farmers’ perception on climate change
Farmers’ perception (%)
Phitsanulok
Province

Lopburi
Province

Maha Sarakham
Province

Nakhon Si Thammarat
Province

Increased

82.0

73.3

92.3

32.1

Decreased

18.0

26.7

7.7

67.9

Increased

96.0

98.3

98.1

94.6

Decreased

4.0

1.7

1.9

5.4

Precipitation

Temperature
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Fig. 3 Trend of average precipitation over the past 30 years
4. การเปรี ย บเที ย บการรั บ รู้ ข องเกษตรกรกั บ ข้ อ มู ล
สภาพภูมิอากาศในอดีต
จากการเปรี ย บเที ย บการรั บ รู้ ก ารเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศของเกษตรกรในตําบลคุยม่วง จังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 96.0) มี ก ารรั บ รู้ ที่ ไ ม่
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ในเรื่ อ งของ
อุณหภูมิเฉลี่ย สําหรับปริมาณน้ําฝนเกษตรกรส่วนใหญ่มี
การรับรู้ที่สอดคล้องกับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา คือ รับรู้
ถึงการเพิ่มขึ้นปริมาณน้ําฝน ร้อยละ 82.0
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ตําบลเกาะรัง จังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่มีการรับรู้ที่
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ในเรื่ อ งของ
อุณหภูมิ คือ รับรู้ถึงการเพิ่มขึ้ นของอุณหภูมิทั้งสิ้น ร้อย
ละ 98.3 ส่วนปริมาณน้ําฝนเกษตรกร รับรู้การเพิ่มขึ้น
ของปริ ม าณน้ํ า ฝน ร้ อ ยละ 73.3 ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ปริมาณน้ําฝนที่เปลี่ยนแปลงไป
ตําบลยางท่าแจ้ง จังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่มี
การรับรู้ที่สอดคล้องกับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ในเรื่อง
ของอุณหภูมิ คือ รับรู้ถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทั้งสิ้น
ร้อยละ 98.1 ส่วนปริมาณน้ําฝน เกษตรกรถึงการเพิ่มขึ้น
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ของปริมาณน้ําฝนทั้งสิ้น ร้อยละ 92.3 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณน้ําฝนที่เปลี่ยนแปลงไป
ตําบลบ้านเพิง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.6) มีการรับรู้ไม่สอดคล้องกับข้อมูล
ทางอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของอุณหภูมิ ส่วนปริมาณน้ําฝน
เกษตรกรส่วนใหญ่ รับรู้ถึงการลดลงของปริมาณน้ําฝน
ร้ อ ยละ 67.9 ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณน้ํ า ฝนที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่นกัน
5. การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ตําบลคุยม่วง จังหวัดพิษณุโลก เกษตรกรเลือกที่จะ
ปรับตัวด้วยวิธี ขุดบ่อน้ําเพิ่มเติม การใช้พันธุ์พืชที่มีความ
ต้ า นทา นต่ อค วา ม แ ห้ งแ ล้ ง แ ล ะ ห า อา ชี พ อื่ น ที่
นอกเหนือจากการเกษตร มากที่สุด ตามลําดับ และรับรู้
ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการปรั บ ตั ว ด้ ว ยวิ ธี การประกั น
ผลผลิตจากภัยธรรมชาติ ขุดบ่อน้ําเพิ่มเติม การใช้พันธุ์
พื ช ที่ มี ค วามต้ า นทานต่ อ ความแห้ ง แล้ ง มากที่ สุ ด
ตามลําดับ (Table 3)
ตําบลเกาะรัง จังหวัดลพบุรี เกษตรกรเลือกที่จ ะ
ปรั บ ตั ว ด้ ว ยวิ ธี ขุ ด บ่ อ น้ํ า เพิ่ ม เติ ม หาอาชี พ อื่ น ที่
นอกเหนือจากการเกษตร และการใช้พันธุ์พืชที่มีความ
ต้านทานต่อความแห้งแล้ง มากที่สุด ตามลําดับ และรับรู้
ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการปรั บ ตั ว ด้ ว ยวิ ธี เพิ่ ม ระบบ
ชลประทานที่มีประสิทธิภาพ การประกันผลผลิตจากภัย
ธรรมชาติ ขุ ด บ่ อ น้ํ า เพิ่ ม เติ ม และหาอาชี พ อื่ น ที่
นอกเหนือจากการเกษตร มากที่สุด ตามลําดับ (Table 3)
ตําบลยางท่าแจ้ง จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร
เลื อ กที่ จ ะปรั บ ตั ว ด้ ว ยวิ ธี การประกั น ผลผลิ ต จากภั ย
ธรรมชาติ เพิ่มระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ และหา
อาชีพอื่นที่นอกเหนือจากการเกษตร มากที่สุดตามลําดับ
และรั บ รู้ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการปรั บ ตั ว ด้ ว ยวิ ธี การ
ประกันผลผลิตจากภัยธรรมชาติ เพิ่มระบบชลประทานที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และดํ า เนิ น การเพาะปลู ก ให้ มี ค วาม
หลากหลาย มากที่สุด ตามลําดับ (Table 3)
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ตําบลบ้านเพิง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร
เลื อ กที่ จะปรับตั วด้ว ยวิ ธี หาอาชี พ อื่ นที่ น อกเหนือจาก
การเกษตร ดําเนินการเพาะปลูกให้มีความหลากหลาย
และเพาะปลูกพืชที่มีรอบการเก็บเกี่ยวสั้น (พืชอายุสั้น)
มากที่สุด ตามลําดับ และรับรู้ถึงประสิทธิภาพของการ
ปรับตัวด้วยวิธี การประกันผลผลิตจากภัยธรรมชาติ หา
อาชี พ อื่ น ที่ น อกเหนื อ จากการเกษตร และการประกัน
ผลผลิตจากภัยธรรมชาติ มากที่สุด ตามลําดับ (Table 3)
จากการศึ ก ษานี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การรั บ รู้ ถึ ง
ประสิทธิภาพของแนวทางการปรับตัวในแต่ละทางเลือก
เป็ น สิ่ งสํ า คั ญ เนื่ อ งจาก เป็ น เหตุ ผ ลหลั กประกอบการ
ตั ด สิ น ใจของเกษตรกรว่ า จะเลื อ กปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง
ประสิทธิภาพของแนวทางการปรับตัว เกษตรกรสามารถ
รับรู้ได้จากหลายช่องทาง เช่น เพื่อนเกษตรกรที่ประสบ
ความสําเร็จ ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึง ข้อมูลเผยแพร่ทางสื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น
6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของเกษตรกร
จากผลการศึกษา พบว่า จังหวัดพิษณุโลก แหล่งน้ํา
สํารอง จํานวนหนี้สิน และรายได้อื่นนอกเหนือจากการทํา
นา เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อการปรับตัวของเกษตรกร
ที่ ร ะ ดั บ นั ย สํ า คั ญ ทา งส ถิ ติ 0.01, 0.01 แ ล ะ 0.05
ตามลําดับ (Table 4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากเกษตรกรมี
แหล่งน้ําสํารองมากขึ้น มีจํานวนหนี้สินมาก และมีรายได้
อื่นนอกเหนือจากการทํานาเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้เกษตรกร
เลือกที่จะปรับตัวเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ เนื่องจากแหล่งน้ํา
สํารองเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการทําการเกษตร ซึ่งการทํา
การเกษตรทุกรูปแบบจําเป็นต้องใช้น้ําอย่างเพียงพอต่อ
การเพาะปลูก เช่นเดียวกับเกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรม
ที่ใช้น้ําฝนจะมีประสบการณ์ด้านการจัดการดินและการ
จั ด การน้ํ า (Tesfahunegn et al., 2016) ดั งนั้ น หากมี
แหล่ ง น้ํ า สํ า รองเพิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให้ ก ารปรั บ ตั ว ของเกษตร
เพิ่มขึ้นด้วย สําหรับจํานวนหนี้สิน บ่งบอกถึงความพร้อม
ในการเข้าถึงสินเชื่อทางการเงินซึ่งจะช่วยลดข้อจํากัดด้าน
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เงินสด และช่วยให้เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิต
เช่ น ปุ๋ ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป รั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช และเครื่ อ งมื อ
ชลประทาน การวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีทาง
การเกษตรบ่งชี้ว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างระดับ
การยอมรั บ และความพร้ อ มของเครดิ ต (Yirga, 2007;
Pattanayak et al., 2003) จํ า น ว น ห นี้ สิ น จึ ง ทํ า ให้
เกษตรกรเลื อ กที่ จ ะการปรั บ ตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น การ
ปรั บ ตั ว เพื่ อ หาแนวทางเพิ่ ม ผลผลิตให้ ม ากขึ้ น สํ า หรับ
รายได้อื่นนอกเหนือจากการทํานา บ่งบอกถึงความมั่งคั่ง
ของเกษตรกร ซึ่งอาจส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทาง
การเกษตร เนื่องจากมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ
(Knowler and Bradshaw, 2007)

จังหวัดลพบุรี พบว่า พื้นที่เพาะปลูก และแหล่งน้ํา
สํารอง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงลบ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ (Table 4)
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากเกษตรกรมีพื้นที่การเพาะปลูก อยู่
นอกเขตชลประทาน จะส่ ง ผลให้ เ กษตรกรเลื อ กที่ จ ะ
ปรั บ ตั ว เพื่ อ บรรเทาผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด จากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ อย่ า งไรก็ ต าม หาก
เกษตรกรมี แ หล่ ง น้ํ า สํ า รอง จะส่ ง ผลให้ เ กษตรกรไม่
ปรับตัว ทั้งนี้อาจเนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ตําบลเกาะรัง
จั ง หวั ด ลพบุ รี หั น มาปลู ก อ้ อ ยกั น มากขึ้ น ดั ง นั้ น การ
ปรั บ ตั ว สํ า หรั บ การทํ า นาจึ ง อาจไม่ จํ า เป็ น เนื่ อ งจาก
เกษตรกรสามารถมีรายได้จากการปลูกอ้อย

Table 3 Percentage of farmers who adopted the main adaptation strategies
Adaptation strategies
Increasing of surface pond or artesian well
Implementing crop diversity
Integrated farming
Using drought-resistant crops and varieties
Practicing crop rotation
Planting short-lived crops
Cultivating variety of crop (mixed cropping system)
Seeking for non-farm jobs
Changing to non-agricultural jobs
Agroforestry (3 Forests, 4 Benefits)
Implementing soil conservation
No-tillage
Crop insurance
Changing to livestock
Buying the water for using in farm
Changing water management techniques
Improving in irrigation efﬁciency
Farming calendar adjustment
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Farmers’ decision to implement adaptation strategies (%)
Maha
Nakhon Si
Phitsanulok
Lopburi
Sarakham
Thammarat
Province
Province
Province
Province
10.0
32.0
67.3
22.1
26.7
40.0
28.8
54.5
10.0
14.0
13.5
16.9
58.3
54.0
46.2
32.5
16.7
22.4
17.3
32.5
31.7
34.0
36.5
35.1
26.7
44.0
30.8
28.6
54.2
58.0
55.8
61.0
5.1
12.0
7.7
15.4
13.3
6.0
9.6
10.3
20.0
46.0
17.3
24.4
13.6
10.0
11.5
9.1
42.4
30.0
75.0
33.3
11.7
16.0
19.2
26.9
8.3
2.0
7.7
2.6
1.7
10.0
9.6
7.7
65.0
60.0
30.8
23.1
46.7
22.0
17.3
26.0
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จังหวัดมหาสารคาม พบว่า แหล่งน้ําสํารอง เป็น
เพียงปัจจัยเดียว ที่พบว่าส่งผลต่อการปรับตัวเชิงบวก ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 (Table 4) ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า หากเกษตรกรมีแหล่งน้ําสํารองเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้
เกษตรกรเลื อ กที่ จ ะปรั บ ตั ว เพื่ อ บรรเทาผลกระทบที่
อาจจะเกิ ดจากการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ เช่น
เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนช่วงการเพาะปลูก เพราะ
สามารถมีน้ําใช้ได้ตลอดเวลาของรอบการเพาะปลูก อีก
ทั้งการมีแหล่งน้ําสํารอง ยังเป็นแหล่งสําหรับพักน้ํา หรือ
เก็บกักน้ํา ชะลอการท่วมของน้ํา ในช่วงหน้าน้ําท่วมด้วย
(Arunrat et al., 2017; Aiamchom et al., 2017)

จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงลบ ที่ระดับ
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.01 (Table 4) ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
หากเกษตรกรมีจํ านวนสมาชิ ก ในครัว เรือ นเพิ่ม ขึ้ น จะ
ส่ งผ ล ให้ เ กษต ร กร เ ลื อกที่ จ ะ ไ ม่ ป รั บ ตั ว ต่ อ ก า ร
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ทั้ ง นี้ อาจเนื่ อ งจาก
ครัวเรือนที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมาก มีศักยภาพใน
การประกอบอาชีพเสริมอย่างอื่นได้มาก เช่น รับจ้าง หรือ
ใช้แรงงานในกิจกรรมนอกภาคเกษตรด้วย ซึ่งเป็นการ
สร้างรายได้เพื่อบรรเทาความกดดันด้านการบริโภคของ
ครัวเรือน (Yirga, 2007)

Table 4 Estimated marginal effects of farmers’ decision to adapt to climate change
Marginal Effect
Maha
Variables
Phitsanulok Lopburi
Sarakham
Province
Province
Province
Planted area
-0.0456
-0.1004*
0.0711
Household size
0.0673
0.0376
0.0136
Gender
0.0218
0.0083
-0.0095
Schooling
0.02183
0.044
0.0808
Agriculture experience
0.0232
-0.049
0.0512
Farm size
-0.0222
-0.0453
-0.0683
Water reserves
0.0324**
-0.0120**
0.0311**
Farm income
0.0004
0.0002
0.0002
Non-farm income
0.0012*
0.00007
0.0021
Debt
0.00006**
0.00002
0.000008
Farmers’ perception on climate change
-0.0442
-0.0642
-0.0631
* = p < 0.05; ** = p < 0.01
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Nakhon Si
Thammarat
Province
-0.0948
-0.0357**
-0.0098
0.0653
0.0234
-0.0102
0.0032
0.0006
0.00007
0.000006
0.0332
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สรุปผลการวิจัย
การรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรตําบลเกาะรัง และตําบล
ยางท่าแจ้ง รับรู้ถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ร้อยละ 98.3
และ 98.1 ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ทาง
อุตุนิยมวิทยา ในขณะที่ตําบลคุยม่วงและตําบลบ้านเพิง
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.0 และ 94.6 ตามลําดับ) รับรู้ถึง
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูล ทาง
อุตุนิยมวิทยา สําหรับการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน้ําฝน พบว่า เกษตรกรตําบลคุยม่วง เพียงพื้นที่
เดี ย วที่ รั บ รู้ ถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณน้ํ า ฝน ซึ่ ง รั บ รู้
ร้ อ ยละ 73.3 ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ทางอุ ตุนิ ย มวิทยา
ส่วนเกษตรกรตําบลเกาะรัง ตําบลยางท่าแจ้ง และตําบล
บ้านเพิง การรับรู้ของปริมาณน้ําฝนไม่สอดคล้องกับข้อมูล
ทางอุตุวิทยา
รู ป แบบการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรตําบลคุยม่วง
และ เกษตรกรตํ า บลเกาะรั ง ส่ ว นใหญ่ มี รู ป แบบการ
ปรั บ ตั ว ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น คื อ การใช้ พั น ธุ์ พื ช ที่ มี ค วาม
ต้านทานต่อความแห้งแล้ง หาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจาก
การเกษตร และขุดบ่อน้ําเพิ่มเติม สําหรับเกษตรกรตําบล
ยางท่ า แจ้ ง มี รู ป แบบการปรั บ ตั ว คื อ เพิ่ ม ระบบ
ชลประทานที่มีประสิทธิภาพ หาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจาก
การเกษตร และ การประกั น ผลผลิตจากภัย ธรรมชาติ
และเกษตรกรตําบลบ้านเพิง มีรูปแบบการปรับตัว คือ
ดําเนินการเพาะปลูกให้มีความหลากหลายและหาอาชี พ
อื่นที่นอกเหนือจากการเกษตร
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ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปรั บ ตั ว ของเกษตรกร
ตําบลคุยม่วง คือ 1) แหล่งน้ําสํารอง 2) จํานวนหนี้สิ น
และ 3) รายได้อื่นนอกเหนือจากการทํานา เป็นปัจจัยที่
ส่งผลเชิงบวกต่อการปรับตัว เกษตรกรตําบลเกาะรัง คือ
1) พื้นที่เพาะปลูก และ 2) แหล่งน้ําสํารอง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการปรับตัวเชิงลบ เกษตรกรตําบลยางท่าแจ้ง พบว่า
แหล่งน้ําสํารอง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิง บวก
และเกษตรกรตํ าบลบ้ านเพิ ง พบว่ า จํ า นวนสมาชิกใน
ครัวเรือน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงลบ ต่อการ
ปรับตัวเกษตรกร
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สามารถ
ดําเนินการ และช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้
ได้ ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานหรื อ สถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทาง
การเกษตรควรสนับสนุนหรือพัฒนาแหล่งน้ําสํารอง เพื่อ
เพิ่ ม การปรั บตัว ของเกษตรและลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และ สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ (องค์ ก ารมหาชน) (BEDO)
ประจําปีงบประมาณ 2560 และได้รับการสนับสนุนจาก
บัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
ข อ ง ค ณ ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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