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บทคดัย่อภาษาไทย  

57601309 : การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : การปรับตวั, ชาวนา, สถานการณ์ภยัแลง้ 

นางสาว พินธ์ทิพภา สนธิสุวรรณกุล: การปรับตวัของเกษตรกรชาวนาต่อสถานการณ์ภยั
แลง้ ในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้ อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล 

  
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ภยัแลง้ 2) เพื่อศึกษาผลกระทบ

ภยัแลง้ และ 3) การปรับตวัของเกษตรกรชาวนาต่อสถานการณ์ภยัแล้งท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผ่
จรเข ้อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นเกษตรอ าเภอบางเลนและเกษตรกรชาวนาท่ีมี
ภูมิล าเนาอาศยัอยู่ภายในชุมชนบา้นไผ่จรเข  ้ไม่ต ่ากว่า 10 ปี อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี และประกอบ
อาชีพท านาไม่ต ่ากวา่ 5 ปี รวมทั้งส้ิน 17 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นวธีิการ วเิคราะห์ สรุปและน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา
ความ 

ผลการศึกษา พบว่า 1) สถานการณ์ภยัแล้งภายในชุมชนบ้านไผ่จรเข้ เป็นไปใน 3 
ลกัษณะ คือปริมาณน ้ าฝนท่ีตกน้อยกว่าปกติ ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล และฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ
เวลานานกวา่ปกติท าให้ฤดูแลง้ยาวนาน  2) ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจจากภยัแลง้ คือ ปริมาณผลผลิต
ขา้วลดนอ้ยลง รายไดจ้ากการจ าหน่ายขา้วลดลง และภาวะหน้ีสิน ผลกระทบดา้นสังคมจากภยัแลง้ 
คือ ปัญหาสุขภาพอนามยัจากการใชน้ ้ าท่ีไม่เพียงพอและไม่ไดคุ้ณภาพ การเปล่ียนแปลงอาชีพและ
การอพยพยา้ยถ่ิน (ชัว่คราว) ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มคือ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของดิน การ
เกิดโรคระบาดในสัตวเ์ล้ียงและพืช และระดบัน ้ าในดินลดต ่าลง และ 3) การปรับตวัของเกษตรกร
เป็นไปใน 2 ลกัษณะคือ 1) ปรับตวัดา้นอาชีพ โดยเปล่ียนอาชีพอย่างถาวรและการหาอาชีพเสริม
ในช่วงท่ีไม่สามารถท านา  2) การปรับตวัด้วยการแก้ปัญหาตามศกัยภาพความพร้อมของตนเอง 
ไดแ้ก่ การติดตามข่าวสารของทางราชการ การเฝ้าระวงัสถานการณ์น ้า ปรับเปล่ียนชนิดพนัธ์ุขา้วให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ี การบริหารจดัการแหล่งน ้าส ารองในช่วงท่ีเกิดภยัแลง้ 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

57601309 : Major (Public and Private Management) 
Keyword : Adaptation, Farmers, Drought situation 

MISS PINTIPPA SONTHISUWANNAKUN : THE ADAPTATION OF FARMERS TO 
DROUGHT SITUATION IN BANPHAI - JARAKAE COMMUNITY, BANG LEN DISTRICT, 
NAKORN PATHOM PROVINCE  THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR 
SAWANYA THAMMAAPIPON 

The purposes of this study were 1) to study the drought situation, 2) to study impacts 
from the drought and 3) to study the adaptation of farmers to drought situation in Banphai-Jarakae 
community, Bang Len, Nakhon Pathom Province. This quantitative research was conduct by using 
in-depth interview with 17 key informants who were growers and farmers residing in Banphai-
Jarakae community no less than 10 years, aged 30 years and older and making their livelihoods as 
rice farmers at least 5 years. Moreover, the non-participant observation was employed with the 
Methodological Triangulation, analysis, and summarization in which the finding was presented in 
the descriptive form. 

The result show then 1) the drought situation at Banphai-Jarakae community was 
divided into 3 types, namely, less rainfall than usual, unseasonal rain and having a lengthy dry spell 
making extended drought situation. 2) the economic impacts can be seen in decreasing rice product, 
less earned income from selling rice and of course heavy debts. The social impacts from the drought 
appeared in health hygiene from shortages of water and consuming poor-quality water, changing 
occupation and temporary migration. As for the environmental impacts, they were changing in soil 
structure, plague in animals and plants, including lower water table in the ground. 3) and Facing 
such situation, farmers adapted themselves as follows: 1) permanently changed occupation and find 
supplementary income during time unable to farm rice, whereas 2) adaptation to solve problem 
based on own capacity and readiness such as following the government news, monitoring water 
situation, growing rice varieties suitable for such area and managing reserved water during the 
drought. 
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ศาสตราจารย ์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีแนะน าให้ค  าปรึกษาให้ความรู้ 
ตรวจสอบขอ้บกพร่อง แกไ้ข และปรับปรุงงานวจิยั ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการด าเนินการวิจยัให้
ส าเร็จสมบูรณ์ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และ ดร.สุทิศา ลุ่มบุตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา แนะน าและ
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์รวมถึงตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องซ่ึงท าให้
วทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีส านกังานเกษตร อ าเภอบางเลน ประกอบดว้ย เกษตรอ าเภอบาง
เลน และนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร สังกดัส านกังานเกษตรอ าเภอบางเลน และเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว
ในชุมชนบ้านไผ่จรเข้ อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม  ทุกท่านท่ีได้สละเวลาให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่แก่ผูว้จิยั 

ขอขอบพระคุณครอบครัวสนธิกุล ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รทิพย ์อาปณกะพนัธ์ คุณณฐัวรีย ์วร
คุณพิเศษ คุณมนสัชาย คุณสุณา ประเดิมชยั พี่ยาว เพื่อนๆ และนอ้งๆ ท่ีคอยให้ก าลงัใจส าคญั และให้
การสนบัสนุนช่วยเหลือในทุกดา้นจนวทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

สุดทา้ยน้ี ประโยชน์และคุณค่าอนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ีผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณ
บิดามารดา และครูอาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน แนะน าและให้ก าลงัใจอย่างดียิ่งเสมอมารวมถึงขอกราบ
ขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นทั้งครู 
เป็นเพื่อน พี่น้อง ท่ีให้โอกาส/สนบัสนุนช่วยเหลือให้ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาวิจยัจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
และผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจเพื่อเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป นับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งท่ีได้ท  าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด ผูว้จิยักราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การ เป ล่ี ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศ  (Climate Change) ตามกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on 
Climate Change : UNFCCC) คือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ของอากาศซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษยท์ั้ง
ทางตรงและทางออ้ม อนัท าใหส่้วนประกอบของบรรยากาศโลกเปล่ียนแปลงไป นอกเหนือจากการ
เปล่ียนแปลงโดยธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกนั (นิลวรรณ เพชระบูรณิน, 2554) โดยสภาพภูมิอากาศ
ของโลกในปัจจุบนัเกิดการเปล่ียนแปลงและแปรปรวนเป็นอยา่งมาก ซ่ึงนบัวนัยิง่จะทวคีวามรุนแรง
และส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของส่ิงมีชีวติบนโลก (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2554) 

ผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงก่อให้เกิดความรุนแรงและความถ่ีของภยั
พิบติัท่ีมากข้ึนตามมา เช่น ฝนตกหนกั น ้าท่วม พายท่ีุรุนแรง ความแหง้แลง้ ท่ีสร้างความเสียหายต่อ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของมนุษย ์ส่งผลให้ชุมชนไทยตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ี
แตกต่างไปจากเดิม ทั้ งในแง่ของสภาพอากาศและฤดูกาลท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบัน 
ตลอดจนรูปแบบและความรุนแรงของภัยพิบัติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงไปในอนาคต ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของชุมชนในการเผชิญหน้ากบัภาวะเส่ียง
มากข้ึน หรือรูปแบบของภาวะเส่ียงท่ีไม่เคยตอ้งรับมือมาก่อน ท าใหชุ้มชนตอ้งเตรียมการปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเหล่าน้ี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเปราะบางต่อผลกระทบของ
สภาพอากาศและภาวะล่อแหลมต่อความเดือดร้อนลง (ศุภกร ชินวรรโณ และคณะ, 2555)   

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ในโลก สังเกตไดจ้ากภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2558 ประเทศไทยไดป้ระสบกบั
ปัญหาภยัแลง้อยา่งหนกั (นิลวรรณ เพชระบูรณิน, 2554) ส่งผลท าให้ปริมาณน ้ าตน้ทุนท่ีเก็บกกัใน 
33 เข่ือนหลกั และอ่างเก็บน ้ าต่าง ๆ ทัว่ประเทศ รวมทั้งปริมาณฝนท่ีตกลงมาน้อยกว่าปกติ ท าให้
หลายพื้นท่ีตอ้งประสบปัญหาภยัแลง้สร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกรในหลากหลายพื้นท่ี ศูนย์
ติดตามและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้การส ารวจความ
เสียหายท่ีเกิดจากภาวะภยัแลง้ในปี 2558 ครอบคลุมพื้นท่ี 2.87 ลา้นไร่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเสียหายจริงท่ี
ทางผูว้่าราชการจงัหวดัทัว่ประเทศได้ออกประกาศเป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ โดย
สามารถแยกเป็นพื้นท่ีเสียหายส้ินเชิง ไดแ้ก่ ขา้ว 2 ลา้นไร่ พืชไร่ 862,628 ไร่ พืชสวน 5,348 ไร่ มี
เกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 272,743 ราย ความเสียหายคิดเป็นปริมาณผลผลิต 6.10 ล้านตนั 
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มูลค่าความเสียหายทั้งส้ินกว่า 15,514 ล้านบาท (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, 2558)  

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนบัเป็นภยัคุกคามส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายการ
พฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน เพราะไดส่้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดบัครัวเรือน ระดบั
ชุมชน และระดับประเทศ และอาจน าไปสู่ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลกได้ 
เกษตรกรในประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในอนาคต เพื่อลดความเส่ียงต่อผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มในอนาคต (สวรรยา ธรรมอภิพล, 2560 ) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเกษตร โดยเฉพาะในประเทศไทยซ่ึงพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่เป็นระบบเกษตรท่ีอาศยัน ้ าฝน
เป็นหลกั การเปล่ียนแปลงรูปแบบของภูมิอากาศในลกัษณะต่าง ๆ  ไดแ้ก่ การท่ีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน 
หรือ รูปแบบการกระจายตวัของฝนในช่วงฤดูฝนเปล่ียนแปลงในอนาคตจะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อผลผลิตทางการเกษตร (ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554) การปรับวิธีการ
ผลิตหรือแบบแผนการผลิต การเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาจท าได้โดยการใช้ขอ้มูลพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า ส าหรับใช้ในการวางแผนด าเนินการ
เพาะปลูก หรือรวบรวม ทดสอบ หรือพฒันาเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศแบบใหม่ เช่น เกษตรอินทรีย ์วนเกษตร การปลูกขา้วกลีบเดียว (ณฐัวฒิุ อุปปะ, 2554)  

จงัหวดันครปฐมเป็นหน่ึงในจงัหวดัของภาคกลางดา้นตะวนัตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่
น ้ าท่าจีน เป็นท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีพื้นท่ี 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่  เท่ากบั ร้อย
ละ 0.42 ของ ประเทศ  ประชากรร้อยละ 17.07 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นท่ีเกษตรกรรม
จ านวนทั้งส้ิน 796,662 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.78 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั อาชีพเกษตรกรรมท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ การท านา ท าไร่ ท าสวนผลไมแ้ละพืชผกั การเล้ียงสัตวแ์ละการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า (ส านกังาน
จงัหวดันครปฐม, 2559) โดยในปี 2559 จงัหวดันครปฐม ไดเ้ผชิญกบัปัญหาภยัแลง้ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรอยา่งมากทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอ
บางเลน จงัหวดันครปฐม ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลกัตอ้งประสบปัญหาอยา่งหนกั 
(ปนิทศัน์ มามีสุข, 2559) โดยหลงัจากท่ีกรมชลประทานไดเ้ร่ิมท าการปิดประตูน ้ า เพื่องดส่งน ้ าสู่คู
คลอง ท าให้พื้นท่ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม หลายต าบลเร่ิมมีผลกระทบจากการขาดแคลนน ้า
จากชลประทาน ทั้งคลองดินส่งน ้ าขนาดใหญ่และขนาดเล็กท่ีกระจายไปตามหมู่บา้นต่าง ๆ พบวา่ 
น ้าในคลองเหลือติดกน้คลองเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ขณะท่ีเกษตรกรบางรายตน้ขา้วในนามีอายุแค่ 30 
วนั ตอ้งยืนตน้ตาย หลงัจากน ้ าในคลองชลประทานแห้งขอด เน่ืองจากปริมาณน ้ าไม่เพียงพอต่อ
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ความตอ้งการของเกษตรกรในการท านา  เกษตรกรจ าเป็นตอ้งลดพื้นท่ีการท านาปรังลงและหันไป
ปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทนรายไดจ้ากการท านา (เอกพนัธ์ แป้นไทย, 2559)  

ชุมชนบา้นไผจ่รเข ้อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม จึงมีการปรับตวัต่อสถานการณ์ภยั
แล้งท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ด้วยการประกอบอาชีพอ่ืนอย่างถาวร และการประกอบอาชีพเสริม
รายไดใ้นระหวา่งพกัการท านา และระหวา่งรอการเก็บเก่ียว เช่น การท าขนมไทยส่งขายไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในอ าเภอและอ าเภอใกลเ้คียง การจกัสานของใช้ในครัวเรือนดว้ยผกัตบชวา การคดั
แมลงพนัธ์ุขา้ว ปลูกผกัสวนครัวเพื่อการจ าหน่าย เป็นตน้ และเกษตรกรยงัมีการปรับตวัในการแกไ้ข
ปัญหาตามศกัยภาพความพร้อมของตนเองเพื่อให้การท าการเกษตรได ้ไดแ้ก่ การจดจ าเหตุการณ์
จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ ในอดีต เรียนรู้จากประสบการณ์ดว้ยตนเองและจากค าบอกเล่า
ของผูอ่ื้น คาดการณ์สถานการณ์น ้าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และวางแผนการเพาะปลูกเพื่อใหก้ารด ารง
ชีพอยูไ่ด ้

ดว้ยเหตุน้ีเองผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการปรับตวัของเกษตรกรต่อสถานการณ์ภยัแลง้
ในชุมชนบา้นไผ่จรเข ้อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร หน่วยงาน และผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าไปใช้ประกอบการวางแผนก าหนดนโยบายในการ
เตรียมความพร้อมรับมือกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชน และเป็น
การลดความเส่ียงต่อคุณภาพชีวติของคนในชุมชนอีกดว้ย 

2.  ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผ่จรเข ้ต าบลไทรงาม อ าเภอ
บางเลน จงัหวดันครปฐม  

2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผ่จรเข ้ต าบล
ไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  

3. เพื่อศึกษาการปรับตวัของเกษตรกรต่อสถานการณ์ภยัแลง้ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน
บา้นไผจ่รเข ้ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

3.1  ขอบเขตเชิงเน้ือหา 
  ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยศึกษาสถานการณ์และผลกระทบทั้งทางดา้น

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม จากสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้ต าบลไทร
งาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และศึกษาการปรับตวัของเกษตรกรภายในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้
จงัหวดันครปฐม จากสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึน 
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3.2 ขอบเขตเชิงพืน้ที ่
 ผูว้ิจยัได้เลือกพื้นท่ีท าการศึกษา คือ ชุมชนบา้นไผ่จรเข ้หมู่ท่ี 7 ต าบลไทรงาม 

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการท าเกษตรกรรมดั้งเดิมมาเป็นเวลานาน 
โดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกขา้วแมจ้ะไดรั้บผลกระทบจากภาวะภยัแลง้ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัด ารงชีพ
ดว้ยการท าเกษตรกรรม โดยหาวธีิการปรับตวัในการแกไ้ขปัญหาผลกระทบดงักล่าว 

3.3 ขอบเขตเชิงประชากร 
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตเชิงประชากร ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี 2 

กลุ่ม ไดแ้ก่  
 3.3.1 เกษตรอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นผูท่ี้ให้ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบั

สถานการณ์ภัยแล้ง และสถานการณ์ภาคเกษตรกรรมในภาพรวมของอ าเภอบางเลน จังหวดั
นครปฐม การเปล่ียนแปลงของเกษตรกรรมและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาค
เกษตรกรรมในพื้นท่ีศึกษา  อีกทั้งยงัเป็นผูมี้บทบาทในการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ประสาน
ถ่ายทอดความรู้ดา้นการผลิต การจดัการผลผลิตพืช  

 3.3.2 เกษตรกรท่ีมีภูมิล าเนาอาศยัอยู่ภายในชุมชนบา้นไผ่จรเข ้หมู่ท่ี 7 ต าบลไทร
งาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี มีอายุไม่ต ่ากวา่ 30 ปี และประกอบอาชีพท า
นาขา้วเป็นระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 5 ปี และไดรั้บผลกระทบจากภาวะภยัแลง้ 

3.4 ขอบเขตเชิงเวลา 
  ด าเนินการศึกษาตั้ งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 รวม

ระยะเวลา 12 เดือน โดยผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ธีิสัมภาษณ์เชิงลึก ในเดือนสิงหาคม 
2561 

4. ขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นตอนการศึกษาแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
4.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษา  แนวคิด

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภยัแลง้ แนวคิดทฤษฎีการปรับตวั 
จากหนังสือ ต ารา รายงานวิจยั วิทยานิพนธ์และระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาก าหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาและจดัท าโครงร่างวทิยานิพนธ์เพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 

4.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล 
4.3   การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นวิธีการ (Methodological 

Triangulation) โดยน าขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมมาท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล  
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4.4  การสรุปผลการศึกษา ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา  
4.5  การเสนอแนะ 

5. ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการศึกษา 

5.1  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปล่ียนแปลงลกัษณะอากาศ เช่น 
อุณหภูมิ ปริมาณฝน ความแรงลม ฤดูกาล ฯลฯ ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงซ่ึงเกิดความผนัแปรตาม
ธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดภัยแล้งข้ึนภายในชุมชน และส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนภายในพื้นท่ี 

5.2  สถานการณ์ภยัแลง้ หมายถึง เหตุการณ์เก่ียวกบัภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เกิดจาก
การขาดแคลนน ้ าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานาน อนัเน่ืองมาจากฝนทิ้งช่วง ฝนตกในปริมาณ
นอ้ยกวา่ปกติ และฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล จนท าใหเ้กิดผลกระทบต่อมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ 

5.3  ผลกระทบจากภยัแลง้ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทั้งในทางบวกและทางลบจากการ
ขาดแคลนน ้าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานาน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

5.4  การปรับตวัของเกษตรกรต่อภาวะภยัแลง้ หมายถึง การปรับเปล่ียนพฤติกรรม วถีิ
ชีวิต วิถีการประกอบอาชีพทั้งแบบชัว่คราวและถาวร และส่ิงแวดลอ้มของเกษตรกรภายในชุมชน 
เพื่อใหต้นเองสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุข 

6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

6.1  ทราบถึงสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้ 
6.2  ทราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้
6.3  ทราบถึงการปรับตวัของเกษตรกรต่อสถานการณ์ภยัแลง้ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน

บา้นไผจ่รเข ้ 
6.4  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร หน่วยงาน และผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าไปใช้

ประกอบการวางแผนก าหนดนโยบายในการเตรียมความพร้อมรับมือกบัปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชน และเป็นการลดความเส่ียงต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีก
ดว้ย 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง “การปรับตวัของเกษตรกรชาวนาต่อสถานการณ์ภยัแลง้ในชุมชนบา้นไผ่

จรเข ้อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” ผูศึ้กษาได้ ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัหลกัการแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์แหล่งขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ

น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดท่ีได้ท าการทบทวนวรรณกรรม 

ดงัต่อไปน้ี 

           1.  บริบทพื้นท่ีท่ีศึกษา 

  1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
  1.2 สภาพเศรษฐกิจสังคม 

            2.  แนวคิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   2.1 ความหมายของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  2.2. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  2.3 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 
  2.4 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตทาง
การเกษตรและระบบเกษตร 
        3. แนวคิดสถานการณ์ภยัแลง้ 
  3.1ความหมายของภยัแลง้ 
  3.2 สาเหตุของการเกิดภยัแลง้ผลกระทบของภยัแลง้ 
  3.3 วธีิการแกปั้ญหาภยัแลง้ 

     4. แนวคิดการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.1 ความหมายของการปรับตวั 
  4.2 ความหมายของการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.3 ความส าคญัของการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.4. เป้าหมายของการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.5 ยทุธศาสตร์ในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 



  7 

1. บริบทพืน้ทีท่ี่ศึกษา 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของอ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม  

ประวตัิความเป็นมา 

เดิมต าบลไทรงามข้ึนอยูก่บัต าบลบางไทรป่า อ าเภอบางปลา จงัหวดันครปฐม ต่อมา

ในปี พ.ศ.2506 ทางอ าเภอบางเลน ไดแ้บ่งแยกต าบลหลายต าบล เพื่อขยายเขตการปกครองเพิ่มข้ึน 

ต าบลไทรงามแบ่งแยกมาจากต าบลบางไทรป่า จ านวน 11 หมู่บา้น สาเหตุท่ีเรียกวา่ต าบลไทรงาม ก็

เน่ืองมาจากมีต้นไทรขนาดใหญ่มาก ข้ึนอยู่ปากคลองบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่พวงมาลัยศรี ซ่ึง

ชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือ พอมีการขยายเขตการปกครอง และให้ตั้งช่ือต าบล ชาวบา้นจึงลงมติ 

เรียกช่ือต าบลวา่ “ต าบลไทรงาม” ตามช่ือของตน้ไทร นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  

ลกัษณะภูมิประเทศ 

ต าบลไทรงาม มีพื้นท่ี 20,019 ไร่เศษ หรือประมาณ 32.03 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ี

ราบลุ่ม ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลนิลเพชร อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ทิศใต ้ติดต่อกบั ต าบล

บางภาษี  อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรน้อย 

จงัหวดันนทบุรี ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลบางไทรป่า อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ดงัภาพท่ี 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
ภาพที ่1 แผนทีอ่ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
ทีม่า : ส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน, 2558 

ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน                 

จงัหวดันครปฐม 
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 ลกัษณะภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศมีลกัษณะอบอุ่นตลอดปี  มี 3 ฤดู คือ  
 1) ฤดูร้อน ระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 35 – 42 องศาเซลเซียส   
 2) ฤดูฝน ในช่วงเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน  จะมีฝนตกชุกเฉล่ียประมาณ 300 
มิลลิเมตร   
 3) ฤดูหนาว ระหวา่งเดือน ธนัวาคม – มกราคม อุณหภูมิต ่ากวา่ 27 องศาเซลเซียส 

 แหล่งน า้ธรรมชาติ 

 1) บึง/หนอง และอ่ืน ๆ   จ านวน 2 แห่ง 
 2) ล าน ้า/ล าหว้ย/คลอง จ านวน 7 สาย คือ คลองตาด า, คลองเจก๊, คลองบางไทร, 

คลองประสพโชค , คลองคุณพระประชาศรัย , คลอง
ญ่ีปุ่น และคลองสอง 

 3) แม่น ้า   จ านวน 1 สาย คือ แม่น ้าท่าจีน 

 แหล่งน า้ทีส่ร้างขึน้ 
 บ่อบาดาล   จ านวน 15 แห่ง 

ด้วยสภาพพื้นท่ีของต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ท่ีมีแหล่งน ้ า
ธรรมชาติจ านวนมาก ประกอบดว้ย บึง หนอง ล าน ้า ล าหว้ย คลอง และแม่น ้า ท าใหเ้หมาะแก่การท า
เกษตรกรรม เช่น ท าสวนผลไม ้ท าไมด้อกไมป้ระดบั ประมง เล้ียงสัตว ์โดยเฉพาะการท านาขา้ว 

 1.2 สภาพเศรษฐกจิสังคม 

 1) จ านวนประชากรในต าบลไทรงาม 

จ านวนชุมชนในเขตต าบลไทรงาม ประกอบดว้ยขอบเขตการปกครอง 11 หมู่บา้น มี

ประชากรทั้งส้ิน 5,189 คน แยกเป็น ชาย 2,616 คน หญิง 2,573 คน  มีความหนาแน่นเฉล่ีย  145 คน/

ตารางกิโลเมตร ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือน ในต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
จ าแนกตามหมู่บา้น 
หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ชาย 

(คน) 
หญงิ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

1 บา้นคลองเจก็  192 180 372 107 
2 บา้นหมู่ 208 170 378 105 
3 บา้นท่าเรือ  123 125 248 69 
4 บา้นตลาดบางไทร  363 385 748 213 
5 บา้นตน้ตาล 144 155 299 101 
6 บา้นคลองบางไทร 73 86 159 50 
7 บา้นไผจ่ระเข ้  289 276 565 149 
8 บา้นไผส่ามต าลึง 327 328 655 212 
9 บา้นคลองคุณพระประชาศรัย 398 381 779 210 

10 บา้นคลองญ่ีปุ่น 299 277 576 146 
11 บา้นคลองสอง 200 210 410 114 

รวม 2,616 2,573 5,189 1,476 

ที่มา : ส านกังานทะเบียนอ าเภอบางเลน ขอ้มูล ณ เดือน พฤษภาคม 2559 (อา้งถึงในองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลไทรงาม, 2560) 

2. การประกอบอาชีพ 

    ประชากรในต าบลไทรงาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 85 ไดแ้ก่ 

การท านาขา้ว พืชไร่ สวนผกั สวนผลไม ้ไมด้อก เล้ียงสัตว ์ประมง มีพื้นท่ี  23,974 ไร่ ไดแ้ก่ 

 1) พื้นท่ีนาขา้ว   เน้ือท่ี   21,674  ไร่ 

 2) พื้นท่ีพืชไร่   เน้ือท่ี        12  ไร่ 

 3) พื้นท่ีสวนผกั   เน้ือท่ี       206  ไร่ 

 4) พื้นท่ีสวนผลไม ้ เน้ือท่ี       113  ไร่ 

 5) พื้นท่ีไมด้อก   เน้ือท่ี        269  ไร่ 
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 6) พื้นท่ีประมง   เน้ือท่ี      1,630  ไร่ 

 7) พื้นท่ีเล้ียงสัตว ์ เน้ือท่ี          70  ไร่  

ทั้งน้ี การประกอบอาชีพยงัตอ้งพึ่งพาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากอาชีพโดย
ส่วนใหญ่ของต าบลไทรงาม เป็นอาชีพท่ียึดเอาทรัพยากรธรรมชาติเป็นวตัถุดิบเป็นส าคญั ส าหรับ
อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ไดแ้ก่   

 1) รับราชการ  ร้อยละ 5 
 2) รับจา้ง  ร้อยละ 7 ซ่ึงการรับจา้งเป็นการรับจา้งแรงงานภายในต าบลและ

ต าบลใกลเ้คียง   
 3) คา้ขาย  ร้อยละ 3 ส าหรับการค้าขายเป็นไปตามลักษณะการขายของ

เบ็ดเตล็ดภายในหมู่บ้าน หรือรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรภายในต าบลและต าบลใกล้เคียงมา
จ าหน่าย 

3.  หน่วยธุรกจิในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม 
 1) ตลาดเอกชน    1 แห่ง 
 2) ป๊ัมน ้ามนัและก๊าซ     16 แห่ง  (ป๊ัมน ้ามนัหลอด) 
 3) โรงงานอุตสาหกรรม    1 แห่ง 
 4) โรงสีขา้ว       1 แห่ง 
 5) โรงกลึงเหล็ก     4 แห่ง 
 6) ร้านคา้       20 แห่ง 
 7) ซ่อม , ปะยางรถ   2 แห่ง 
 8) ร้านตดัผม / เสริมสวย   1 แห่ง 
 9) โรงฆ่าสัตว ์   1 แห่ง 
 10) เสารับสัญญาณโทรศพัท ์ 2 แห่ง 

4. สภาพทางสังคม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรงาม ไดรั้บการยกฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล

และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีวดั 4 แห่ง มีสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ 4 แห่ง มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สถานบริการสาธารณสุข และ สถานีต ารวจ

ชุมชน อย่างละ 1 แห่ง  ผูน้  าชุมชนมีความสามคัคี ช่วยกนัปกครองหมู่บา้นและร่วมใจกนัพฒันา
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ดว้ยดี บางหมู่บา้นมีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม เช่น ตั้งกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มอาชีพของประชาชนใน

ต าบล 

2. แนวคิดการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 2.1 ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (climate change) 

หมายถึง การเปล่ียนแปลงลกัษณะอากาศเฉล่ีย (average weather) ในพื้นท่ีหน่ึง ซ่ึงลกัษณะอากาศ

เฉล่ีย หมายความรวมถึง ลกัษณะทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศ เช่น อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นตน้ แต่ใน

ความหมายตามกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ FCCC (Framework 

Convention on Climate Change) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ อนัเป็นผลทางตรง หรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ท่ีท  าให้องค์ประกอบของ

บรรยากาศเปล่ียนแปลงไป นอกเหนือจากความผนัแปรตามธรรมชาติแต่ความหมายท่ีใช้ใน

คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาล วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หมายถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะ

เน่ืองมาจาก ความผนัแปรตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย ์

 วิกานดา วรรณวิเศษ (2558) กล่าวว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีท  าให้ลักษณะอากาศเฉล่ีย 

(Average weather) ในพื้นท่ีหน่ึงแตกต่างจากสภาวะอากาศธรรมชาติท่ีสังเกตไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนั 

ทั้งในดา้นอุณหภูมิความช้ืน ปริมาณน ้าฝน ฤดูกาล 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2557) กล่าวว่า การ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระยะยาว เป็นผลมา

จากปรากฏการณ์โลกร้อนและกิจกรรมของมนุษย์ทั้ งทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝน ความถ่ีและความรุนแรงของการเกิดพายุ รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงของระดบัน ้าทะเล และการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของบรรยากาศโลก 

 ดงันั้นผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง 

การเปล่ียนแปลงลกัษณะอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณฝน ความแรงลม ฤดูกาล ฯลฯ ในพื้นท่ีใด
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พื้นท่ีหน่ึงซ่ึงเกิดความผนัแปรตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษยก่์อให้เกิดภยัแลง้ข้ึนภายใน

ชุมชน และส่งผลกระทบต่อประชาชนภายในพื้นท่ี 

 2.2 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 UNEP/GEMS อา้งถึงใน (ลดัดาวลัย ์สงกา และคณะ, 2554) กล่าวว่า ผลกระทบการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศต่อสภาพแวดลอ้ม

ธรรมชาติเป็นเร่ืองแรก และต่อสังคมมนุษยเ์ป็นเร่ืองต่อไป  

 

 

ภาพที ่2 ผลกระทบทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมมนุษย์ 
ทีม่า:UNEP/GEMS (อา้งถึงในลดัดาวลัย ์สงกา และคณะ, 2544) 

 จากภาพท่ี 2 สามารถอธิบายไดว้า่ ผลกระทบการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีมี

ต่อส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ 

 1) วัฏจักรน ้า อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจะท าให้อตัราการระเหยของความช้ืนจากพืช พื้นดิน 

และมหาสมุทรมีมากข้ึน เป็นการเพิ่มปริมาณหยาดน ้ าฟ้าของโลกอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ เน่ืองจาก
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อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนท าให้อตัราน ้ าระเหยจากดินเพิ่มข้ึน ความช้ืนในดินย่อมไดรั้บผลกระทบตามไป

ดว้ย ทรัพยากรน ้ าในเขตแห้งแลง้หรือก่ึงแห้งแลง้จะมีความอ่อนไหวอยา่งมากจากการเปล่ียนแปลง

เพียงเล็กน้อยของอุณหภูมิและปริมาณฝน แมว้่าอุณหภูมิจะสูงข้ึนน้อยท่ีสุดบริเวณละติจูดต ่า แต่

ผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรน ้ าอาจมีมากท่ีสุดในพื้นท่ีเหล่าน้ี เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงมีผล

ต่อปริมาณน ้าท่ีไหลผา่นซ่ึงกลายเป็นน ้าใตดิ้นอนัเป็นแหล่งน ้าหลกัของบริเวณเหล่าน้ี 

 2) ระบบนิเวศ และพืชพรรณ ระบบนิเวศธรรมชาติเป็นโครงข่ายท่ีมีการพึ่งพาซ่ึงกนั

และกนัของพืชและสัตวช์นิดต่างๆ ในแหล่งท่ีมนุษยไ์ม่ไดเ้ขา้มาจดัการ รวมไปถึงภูมิภาคท่ีเป็นป่า

ไมธ้รรมชาติ พื้นท่ีชุ่มน ้า ทะเลทราย ทะเลสาบ และภูเขา ระบบนิเวศเป็นส่วนหน่ึงของเขตพืชพรรณ

ท่ีใหญ่กวา่ ไดแ้ก่ ป่าในเขตร้อนและเขตทุนดรา ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของภูมิอากาศท่ีแตกต่างของ

โลก  

 3) ทรัพยากรน ้า น ้ าเป็นรากฐานส าคญัส าหรับส่ิงแวดลอ้มอนัสมบูรณ์ และเก้ือหนุน

กิจกรรมส่วนใหญ่ของมนุษยใ์นดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบา้นเรือน อย่างไรก็ตาม การ

กระจายน ้ าของโลกมีลกัษณะไม่สม ่าเสมอ และมกัมีไม่เพียงพอส าหรับใชป้ระโยชน์ในท่ีท่ีตอ้งการ

น ้ ามาก นอกจากนั้นจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนยงัเพิ่มความกดดนัในเร่ืองปริมาณน ้ าท่ีใชป้ระโยชน์

ดว้ย การเปล่ียนแปลงปริมาณน ้ าฝนตามฤดูกาลหรือเป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดความแห้งแลง้ น ้ า

ท่วม และภยัพิบติัของระบบนิเวศ ซ่ึงมีผลกระทบต่อประชากรหลายลา้นคน  

 4) อาหาร และการเกษตร ความส าเร็จของการท าเกษตรกรรมข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิของแต่

ละฤดูกาล ช่วงเวลาท่ีมีแสงแดด ความช้ืนในดิน และความยาวของฤดูเพาะปลูก เน่ืองจากพืชบาง

ชนิดจะเจริญงอกงามภายใตส้ภาพอากาศอบอุ่น ขณะท่ีพืชชนิดอ่ืนจะเจริญงอกงามไดน้อ้ยกวา่และ

ชา้กวา่ อุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึนจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในบางภูมิภาค และท าให้ผลผลิตบาง

ภูมิภาคลดลง แต่ยงัไม่ทราบแน่ชดัวา่ผลโดยรวมของโลกโดยทัว่ไปจะลดลงหรือไม่ แต่ภาวะโลก

ร้อนท าให้เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ท่ีไม่สามารถปรับวิธีการเพาะปลูกให้เขา้กบัสภาวะใหม่ไดมี้

ผลผลิตนอ้ยลงอยา่งแน่นอน 

 5) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ในด้านพลังงาน การขนส่ง โดยน ้ าแข็งในทะเลและแม่น ้ ารวมทั้ งหิมะท่ีลดลงจะมี

ผลกระทบต่อการเดินเรือ การเดินทางทางอากาศ การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ ระดบัน ้าทะเลท่ี

สูงข้ึนอาจท าให้ตอ้งเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายในส่วนของท่าเรือ ถนน และทางรถไฟแถบชายฝ่ัง การ
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เปล่ียนแปลงของระดบัทะเลสาบและแม่น ้ าจะมีผลต่อการเดินเรือภายในประเทศ พายุท่ีเกิดข้ึนบ่อย

กว่าแต่ก่อนจะมีผลกระทบต่อการเดินเรือมากกว่าการขนส่งแบบอ่ืนๆ และส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมท่ีตอ้งพึ่งพาสภาพภูมิอากาศอยา่งมากในเร่ืองวตัถุดิบสภาพการท างานและท่ีตั้ง   

 ดงันั้น ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงซ่ึงเกิดความผนัแปรตามธรรมชาติ หรือ

กิจกรรมของมนุษยก่์อใหเ้กิดภยัแลง้ข้ึนภายในชุมชน และส่งผลกระทบต่อประชาชนภายในพื้นท่ี 

2.3 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 

 วารสารหลกัเมืองออนไลน์ (2559) ไดก้ล่าวถึง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

 1. น ้าท่วม โดยในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยมกัประสบปัญหาอุทกภยับ่อยคร้ัง 

โดยส่วนใหญ่จะเกิดในเขตชุมชนท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยั โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 

เน่ืองจากปริมาณน ้ ามีมากกวา่ท่ีกกัเก็บ และระบบระบายน ้ ายงัไม่มีประสิทธิภาพพอ ผลกระทบจาก

การเกิดน ้ าท่วมน าความเสียหายอย่างมหาศาลมาสู่ชีวิตและทรัพย์สินข้ึน โดยท าลายส่ิงท่ีเป็น

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทางส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ท าลายพืชผลทางการเกษตรชะลา้งหนา้ดินท า

ให้ดินเส่ือมสภาพ เกิดการปนเป้ือนของน ้ า และน ้ าท่วมขงัในบางพื้นท่ียงัส่งผลต่อการแพร่ของโรค

ระบาดทั้ งในมนุษย์ พืชและสัตว์ และมีการระบาดของแมลงศัตรูพืชท่ีส าคัญในการเกษตร 

ประชาชนต้องสูญเสียท่ีท ากิน ต้องอพยพยา้ยถ่ินมาท างานในเมือง ผลผลิตระดับท้องถ่ินและ

ระดบัประเทศลดลง 

 2. ความแห้งแล้ง สืบเน่ืองจากปริมาณรังสีดวงอาทิตย์บริเวณผิวโลกสูงข้ึน ท าให้

อุณหภูมิสูงข้ึน ส่งผลใหป้ริมาณน ้าฝนและการระเหยของน ้ามีการเปล่ียนแปลง ปริมาณน ้าในล าธาร

และน ้ าใตดิ้นลดลงเน่ืองจากระเหยแห้งไปกบัความร้อนท่ีสูงข้ึนหมด ท าให้ปริมาณฝนตกน้อยลง

หรือทิ้งช่วงเป็นเวลานานในหน้าแล้งและหน้าร้อน ผลคือท าให้แหล่งน ้ าตามธรรมชาติแห้ง มี

ผลกระทบต่อการท าเกษตรของไทยซ่ึงเป็นประเทศเกษตรกรรมอย่างยิ่ง และไม่เพียงพอต่อการ

อุปโภคบริโภคของประชาชน 

 3. ความหลากหลายทางชีวภาพ แมป้ระเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรมาก 

แต่ก็มีความเป็นไปไดสู้งท่ีสัตวแ์ละพืชหลาย ๆ สายพนัธ์ุในประเทศไทยจะลดลงและสูญพนัธ์ุไป 
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เน่ืองจากพืชและสัตวจ์ะรับสัญญาณจากภูมิอากาศในการเปล่ียนแปลงวงจรชีวิตใหส้มบูรณ์ สามารถ

ขยายพนัธ์ุต่อไปได ้อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนและปริมาณน ้าฝนท่ีเปล่ียนแปลงไป มีผลใหส่ิ้งมีชีวติในระบบ

นิเวศ รวมถึงป่าไมต้อ้งมีการปรับตวัเพื่อให้อยูร่อดในภาวะท่ีโลกร้อนข้ึน ในบริเวณท่ีระดบัน ้าลดต ่า

ก็มีผลท าใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพลดลงเช่นกนั ส่วนพื้นท่ีชายฝ่ังจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง

มาก โดยเฉพาะในบริเวณท่ีเป็นแอ่งเก็บน ้ าหรือทะเลสาบน ้ าต้ืน พืชน ้ าและพืชชุ่มน ้ าโดยรอบจะ

ลดลง ส่งผลกระทบต่อการยา้ยถ่ินท่ีอยูข่องสัตวน์ ้า และการลดลงหรือหายไปของพืช เกิดความเส่ือม

ถอยดา้นการผลิตชีวมวล หรือแมแ้ต่การสูญพนัธ์ุของปลา การท่ีปริมาณน ้ าและอาณาเขตของแหล่ง

น ้ าท่ีลดลง ส่งผลให้แหล่งน ้ ากลายเป็นแหล่งสะสมธาตุท่ีกระตุน้ให้สาหร่ายและวชัพืชน ้ าเจริญใน

ปริมาณมาก ท าให้ปริมาณออกซิเจนในน ้ าลดลง เป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ าชนิดอ่ืน ๆ 

นอกจากน้ีบริเวณท่ีฝนตกหนกั สารมลภาวะท่ีเป็นกรดในอากาศจะถูกชะลา้งลงแหล่งน ้ ามากข้ึน 

ความเป็นกรดน้ีก็มีส่วนท าลายความหลากหลายทางชีวภาพดว้ยเช่นกนั 

 4. สุขอนามัย จากการท่ีอุณหภูมิเฉล่ียและอุณหภูมิสูงสุดในท่ีต่าง ๆ สูงข้ึน เป็นผลใหมี้

จ านวนวนัท่ีอากาศร้อนเพิ่มข้ึนและคล่ืนความร้อนรุนแรงข้ึน มีผลต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ทั้ง

ทางตรง ไดแ้ก่ การเป็นลมแดด หรือ Heat stroke และทางออ้ม ไดแ้ก่ การระบาดของโรคมาลาเรีย

และไขเ้ลือดออกเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนเร่งวงจรชีวิตของยุง การเกิดโรคอุจจาระร่วงเน่ืองจาก

อาหารและน ้ าปนเป้ือนเช้ือจากการกระจายของน ้าผวิดิน และภาวะน ้าท่วม เกิดภาวะขาดสารอาหาร

เน่ืองจากผลผลิตทางการเกษตรตกต ่าและท าให้มีการใชส้ารเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

มากข้ึน 

 5. อุณหภูมิ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้อุณหภูมิเฉล่ียและ

อุณหภูมิสูงสุดในท่ีต่าง ๆ สูงข้ึน ส่งผลให้เกิดความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าเพื่อท าความเยน็สูงข้ึน 

เกิดการขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงมีผลกระทบต่อเน่ืองถึงปัญหาการขาดแคลนน ้ าในหน้าแลง้ ท่ี

จะใชผ้ลิตไฟฟ้า และอุปโภคบริโภค 

 ดังนั้ นผูว้ิจ ัยสามารถสรุปได้ว่า ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หมายถึง ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนงานดา้นสาธารณสุขท าให้ชาวบา้นภายใน

ชุมชนไดรั้บความเดือดร้อน 
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 2.4 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลติทางการเกษตรและระบบ

เกษตร 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (2554)  ได้กล่าวถึง ผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตทางการเกษตรและระบบเกษตร หมายถึง พืชแต่ละชนิดมี

ความอ่อนไหวต่อการเปิดรับปัจจยัทางภูมิอากาศต่างกนั ข้ึนอยูก่บักระบวนการทางสรีระวิทยาของ

พืชนั้น จึงท าใหมี้ความเส่ียงต่อภูมิอากาศในอนาคตท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการ

เกษตรกรรม ไดแ้ก่ 

 1) ผลกระทบต่อการปลูกข้าว พบว่า ขา้วเกือบทุกสายพนัธ์ุมีความอ่อนไหวต่อการ

เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ ท าใหอ้ายขุา้วจะสั้นลง และผลผลิตขา้วลดลงดว้ย มีผลต่อการระบาดของแมลง

และโรครวงขา้ว รวมไปถึงการขาดน ้ ายงัท าให้การผสมเกสรลดลง โดยในขา้วนาปีซ่ึงส่วนใหญ่อยู่

ในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและอาศยัน ้ าฝนเป็นหลกันั้น แมใ้นอนาคตอุณหภูมิจะ

เพิ่มข้ึนแต่ขา้ว ส่วนใหญ่ยงัสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได ้ปริมาณน ้ าฝนรายปีท่ีอาจเพิ่มข้ึน

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและลดลงในพื้นท่ีภาคกลางอาจส่งผลต่อการผลิตขา้วบา้ง แต่ปัจจยัท่ี

ส าคญัคือ การเร่ิมตน้ของฤดูฝน หากการแปรปรวนของอุณหภูมิท าให้ฝนมาล่าชา้ เกษตรกรจะไม่

สามารถเตรียมแปลงกลา้ได ้ซ่ึงความแปรปรวนของภูมิอากาศและพายท่ีุท่ีอาจมีมากข้ึน จะส่งผลให้

เกิดภาวะน ้าท่วมท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้รวมทั้งพื้นท่ีดินเคม็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็ยงัคงมี

ความเส่ียงต่อการสูญเสียผลผลิตขา้ว ส่วนในขา้วนาปรังนั้น พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน

ภาคกลาง เป็นระบบการผลิตท่ีเปิดรับการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิอากาศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดู 

ระบบการผลิตอ่อนไหวต่อการควบคุมและระบายน ้าของรัฐ 

 2) ผลกระทบต่อการปลูกมันส าปะหลัง ซ่ึงปลูกในพื้นท่ีดอนของพื้นท่ีผลิตหลกัใน

ประเทศมีการเปิดรับต่อปริมาณน ้ าฝนท่ีอาจจะเพิ่มข้ึน ท าใหห้วัมนัส าปะหลงัมีโอกาสเน่าเสียไดง่้าย

ข้ึน ส่งผลใหมี้ผลผลิตลดลง นอกจากน้ี อุณหภูมิและความช้ืนในอากาศและในดินท่ีเปล่ียนแปลงใน

อนาคตอาจจะท าให้ศตัรูของมนัส าปะหลงัมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ไดแ้ก่ เพล้ีย แป้ง แมลงหวี่

ขาว ไรแดง ปลวก และแมลงนูนหลวง แต่ยงัไม่มีการศึกษาเร่ืองน้ีโดยตรง 

 3) ผลกระทบต่อการปลูกอ้อย โรงงานท่ีปลูกขา้มแล้งจะเปิดรับกบัช่วงหน้าแล้งท่ี

ยาวนานข้ึนกวา่อดีต ออ้ยอาจจะประสบปัญหาขาดน ้ าและท าให้ประชากรและความหนาแน่นของ

อ้อยต่อพื้นท่ีลดลง และส่งผลกระทบให้ผลผลิตลดลงด้วย นอกจากน้ี ในฤดูฝนซ่ึงคาดว่าจะมี
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ปริมาณฝนมากข้ึนอาจท าให้อ้อยเปิดรับต่อภาวะน ้ าขงั ส่งผลให้ออ้ยชะงกัการเจริญเติบโตและ

พฒันาการได้ นอกจากน้ีศัตรูของอ้อย เช่น หนอนกอ ด้วงหนวดยาว และปลวก ก็อาจมีการ

เปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั 

 4) ผลกระทบต่อการปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ท่ีปลูกโดยอาศยัน ้ าฝน จะเปิดรับกบัความ

ไม่แน่นอนของวนัเร่ิมตน้ของฤดูฝนท าให้การเร่ิมตน้ของฤดูปลูกไม่แน่นอน โดยความแปรปรวน

ของฝนในฤดูการผลิตอาจมีผลท าให้ขา้วโพดเส่ียงต่อการระบาดของแมลงและโรค ส่วนการศึกษา

เบ้ืองตน้ในปาล์มน ้ ามนัพบว่า ผลผลิตในอนาคตอาจมีแนวโน้มคงท่ีจากระดบัของปีฐาน (ปี พ.ศ. 

2543 - 2552)  

 ส าหรับในพืชอ่ืน ๆ ส่วนมากยงัเป็นการศึกษาความอ่อนไหวต่อผลผลิตต่อปัจจัย

ภูมิอากาศ โดยเฉพาะผลของอุณหภูมิต่อถัว่ลิสง ท่ีพบว่าผลผลิตน ้ าหนกัฝักแห้งลดลงเม่ืออุณหภูมิ

เพิ่มข้ึน นอกจากน้ี อุณหภูมิยงัอาจจะมีผลต่อการจดัการผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียวในสตรอเบอร่ี 

ส้มเขียวหวานพนัธ์ุโชคอนนัต ์และขา้ว 

3. แนวคิดสถานการณ์ภัยแล้ง 

 3.1 ความหมายของภัยแล้ง 

 กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) ไดใ้ห้ความหมายของภยัแลง้ ว่าหมายถึง ภยัท่ีเกิดจากการ

ขาดแคลนน ้ าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแลง้ และส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน 

 ศูนยส์ารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2551) ไดใ้หค้วามหมาย

ของภยัแลง้ วา่หมายถึง ความแหง้แลง้ของลมฟ้าอากาศ อนัเกิดจากการท่ีมีฝนนอ้ยกวา่ปกติ หรือฝน

ไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกวา่ปกติ และครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกวา้ง ท าให้เกิดการ

ขาดแคลนน ้ าด่ืมน ้ าใช้ พืชพนัธ์ุไมต่้าง ๆ ขาดน ้ า ท าให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหาย 

และความอดอยากทัว่ไป ความแห้งแล้งเป็นภยัธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี 

โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย เพราะเป็นบริเวณท่ีอิทธิพลของ

ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้เขา้ไปไม่ถึง ท าให้เกิดความอดอยากแร้นแค้นซ่ึงหากปีใดท่ีไม่มีพายุ

เคล่ือนผา่นเลยก็จะก่อให้เกิดความแห้งแลง้รุนแรงมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน โดย

ภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนทุกปีจะอยูร่ะหวา่งเดือนมิถุนายนต่อเน่ืองถึงเดือนกรกฎาคม ในช่วงดงักล่าวพืชไร่ท่ี

เพาะปลูกจะขาดน ้ าไดรั้บความเสียหายมนุษย ์และสัตวข์าดแคลนน ้ าด่ืมน ้ าใช ้ส่งผลกระทบต่อการ
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ด ารงชีพรวมถึงดา้นเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ีความรุนแรงจะมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยั

หลายดา้น เช่น ความช้ืนในอากาศ ความช้ืนในดิน ระยะเวลาท่ีเกิดความแห้งแลง้ และขนาดของ

พื้นท่ีท่ีมีความแหง้แลง้ เป็นตน้ 

 จนัทิมา เจริญผล (2555) ไดใ้หค้วามหมายของภยัแลง้ วา่หมายถึง ภยัท่ีเกิดจากการขาด

แคลนน ้ าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานาน ฝนแลง้ไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล จนก่อให้เกิดความแห้ง

แล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน มีสาเหตุจาก พายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่านประเทศไทยน้อย 

หรือไม่มีผา่นเขา้มาเลย ร่องความกดอากาศต ่ามีก าลงัอ่อน มรสุมตะวนัตกเฉียงใตมี้ก าลงัอ่อน เกิด

สภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน หรือเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรง ท าให้ฝนน้อยกว่าปกติ ท า

ให้ผลผลิตการเกษตรเสียหาย ขาดน ้ า เห่ียวเฉา แห้งตายในท่ีสุด โรคพืชระบาด คุณภาพด้อยลง 

อุตสาหกรรมเกษตรเสียหาย ขาดแคลนอุปโภค บริโภค กระทบกบัการผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ า สภาวะ

อากาศของฝนแลง้และ มกัเกิดช่วงคร่ึงหลงัเดือนตุลาคมถึงกลางพฤษภาคม ส้ินฤดูฝนถึงฤดูร้อน ฝน

น้อยกว่าปกติในฤดูฝนและ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลาง กรกฎาคม ฝนทิ้งช่วงมากกว่า 2 

สัปดาห์ 

 กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล และคณะ (2556) ไดใ้ห้ความหมายของภยัแลง้ ว่าหมายถึง 

ภยัท่ีเกิดจากการขาดแคลนน ้ าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดภยัแล้ง และส่งผล

กระทบต่อชุมชน ภยัแลง้เกิดจากฝนแลง้และฝนทิ้งช่วงซ่ึงฝนแลง้เป็นภาวะปริมาณฝนตกน้อยกว่า

ปกติหรือฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ณ ท่ีนั้น ๆ หรือสภาวะระดบัน ้ าบนดินและใตดิ้นลดลง หรือน ้ า

ในแม่น ้าล าคลองนอ้ยลง การเกิดความแหง้แลง้มี 3 ลกัษณะ คือ 1) สภาวะอากาศแหง้แลง้ จากการท่ี

มีการระเหยของน ้ าจากดินและพืชมากกว่าปริมาณน ้ าฝนรายปี 2) สภาวะขาดน ้ า จากการมีฝนตก

นอ้ยเฉล่ียต ่ากวา่ปกติเป็นเวลานานต่อเน่ืองกนั และ 3) สภาวะแห้งแลง้ส าหรับการเกษตร จากการ

ลดลงของปริมาณฝน ระดบัน ้าใตดิ้น หรือความช้ืนในดินจนพืชไม่สามารถดึงน ้ามาใชไ้ด ้ 

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย (2551) ไดใ้ห้ความหมาย

ของภยัแลง้ วา่หมายถึง ภยัท่ีเกิดจากการขาดแคลนน ้ าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานาน ฝนแลง้ไม่

ตกต้องตามฤดูกาล จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน ส าหรับภยัแล้งใน

ประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแลง้และทิ้งช่วง ซ่ึงฝนแลง้เป็นภาวะปริมาณฝนตกนอ้ยกว่าปกติ

หรือฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล กบัการเคล่ือนผา่นของพายหุมุนเขตร้อนนอ้ยกวา่ปกติ 
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 คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (2558) ไดใ้ห้ความหมายของ

ภยัแลง้ว่าหมายถึง ภยัท่ีเกิดจากความแห้งแลง้ของลมฟ้าอากาศ อนัเกิดจากการท่ีมีปริมาณฝนนอ้ย

และฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้ง ท าใหเ้กิดการขาดแคลนน ้าด่ืม 

น ้ าใช้ พืชพนัธ์ุไม้ต่าง ๆ ขาดน ้ าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่ง

ผลกระทบอยา่งกวา้งขวางรุนแรงต่อประชาชนโดยภยัแลง้เกิดจากสาเหตุ ดงัน้ี 

 (1) ฝนแลง้ หมายถึง สภาวะท่ีมีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงตามปกติ

จะตอ้งมีฝน (ภาวะท่ีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล) โดยข้ึนอยูก่บัสถานท่ี

และฤดูกาล ณ ท่ีนั้น ๆ 

 (2) ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกไม่ถึงวนัละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกนัเกิน 15 

วนั ในช่วงฤดูฝน เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงสุดคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 

 ดงันั้นผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ ภยัแลง้ หมายถึง ภยัท่ีเกิดจากการขาดแคลนน ้าในพื้นท่ี

ใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานาน อนัเน่ืองมาจากฝนทิ้งช่วง ฝนตกในปริมาณนอ้ยกวา่ปกติ และฝนไม่ตก

ตอ้งตามฤดูกาล จนท าใหเ้กิดผลกระทบต่อมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ 

3.2 สาเหตุของการเกดิภัยแล้ง 

 กรมอุตุนิยมวทิยา (2557) กล่าววา่ สาเหตุของการเกิดภยัแลง้มีดว้ยกนั 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 1. เกดิขึน้เองโดยธรรมชาติ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิโลก การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงของระดับน ้ าทะเล และเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย 

แผน่ดินไหว 

 2. เกิดขึน้โดยการกระท าของมนุษย์ ไดแ้ก่ การท าลายชั้นโอโซน ผลกระทบของภาวะ

เรือนกระจก การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม และการตดัไมท้  าลายป่า 

 ศูนยส์ารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2551) กล่าววา่ สาเหตุ

ของการเกิดภยัแลง้มีปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภยัแลง้นอกจากฝน ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีเป็นองคป์ระกอบอีกหลาย

อย่าง เช่น ระบบการหมุนเวียนของบรรยากาศ การเปล่ียนแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ การ

เปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศ กบัน ้ าทะเล หรือมหาสมุทร ดงันั้นการเกิดภยัแลง้จึง

มิใช่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงพอจะประมวลสาเหตุของการเกิดภยัแลง้ ไดแ้ก่ 
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 1.   เกดิขึน้โดยธรรมชาติ  

       ภยัแลง้ท่ีมีสาเหตุจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ จากสภาวะอากาศในฤดูร้อนท่ีร้อนมากกวา่

ปกติ  จากการพดัพาของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ความผิดปกติของต าแหน่งร่องมรสุม ท าให้ฝน

ตกในพื้นท่ีไม่ต่อเน่ือง ความผิดปกติ เน่ืองจากพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนท่ีผา่นประเทศไทยนอ้ยกวา่

ปกติ การเปล่ียนแปลงความสมดุลของพลงังานท่ีไดรั้บจากดวงอาทิตย ์เช่น การเผาพลาสติก น ้ ามนั 

และถ่านหิน ท าให้เกิดรูโหว่ในชั้นโอโซน และผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก 

เน่ืองจากส่วนผสมของบรรยากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด ์ไอน ้า ลอยข้ึนไปเคลือบชั้นล่างของชั้น

โอโซน ท าใหค้วามร้อนสะสมอยูใ่นอากาศใกลผ้วิโลกมากข้ึน ท าใหอ้ากาศร้อนกวา่ปกติ 

 2.  เกดิขึน้โดยการกระท าของมนุษย์  

  ภยัแลง้ท่ีมีสาเหตุจากการกระท าของมนุษย ์ไดแ้ก่ การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมต่าง 

ๆ และการตดัไมท้  าลายป่า ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมอนัเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของภูมิอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ และความช้ืน 

 ดงันั้นผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุของการเกิดภยัแล้งมีด้วยกนั 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 

เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ และเกิดข้ึนโดยการกระท าของมนุษยท่ี์ส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศข้ึนภายในชุมชน 

 3.3 ผลกระทบของภัยแล้ง 

 กรมอุตุนิยมวทิยา (2557) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบของภยัแลง้ มีดว้ยกนั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เม่ือเกิดภยัแลง้จะส่งผลท าให้เกิดการสูญเสียผลผลิตดา้น

เกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง เศรษฐกิจทัว่ไป เช่น ท าให้ราคาท่ีดินลดลง โรงงานแปรรูป

ผลผลิตเสียหาย เกิดการวา่งงาน อุตสาหกรรมขนส่งซบเซา เป็นตน้ 

 2. ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม เม่ือเกิดภยัแลง้จะส่งผลกระทบต่อสัตวต่์าง ๆ ท าให้ขาด

แคลนน ้า เกิดโรคระบาดในสัตว ์สูญเสียความหลากหลายสายพนัธ์ุ รวมถึงผลกระทบดา้นอุทกวทิยา 

ท าใหร้ะดบัน ้ าและปริมาณน ้าลดลง พื้นท่ีชุ่มน ้าลดลง ความเคม็ของน ้ าเปล่ียนแปลง ระดบัน ้าในดิน

เปล่ียนแปลง คุณภาพน ้าเปล่ียนแปลง เกิดการกดัเซาะของดิน ไฟป่าเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพอากาศ

และสูญเสียทศันียภาพ เป็นตน้  
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 3. ผลกระทบด้านสังคม เม่ือเกิดภยัแลง้จะส่งผลกระทบในด้านสุขภาพอนามยั เกิด

ความขดัแยง้ในการใชน้ ้าและการจดัการคุณภาพชีวติลดลง การยา้ยถ่ินฐาน เป็นตน้ 

 ทวิดา กมลเวช (2554) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบของภยัแลง้ ว่าสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ท าใหแ้หล่งน ้าธรรมชาติต้ืนเขิน ระดบัน ้าใตดิ้น

เปล่ียนแปลง เกิดการกดัเซาะของหน้าดิน และการทิ้งร้างท่ีดินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เช่น 

จ านวนและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรต ่าท าให้ราคาผลผลิตลดลง และผลกระทบทางดา้น

สังคม เกิดการละทิ้งถ่ินฐานเขา้มาท างานในเมืองใหญ่ คุณภาพชีวิตลดลง และเกิดความขดัแยง้ใน

การใชน้ ้า 

 กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล และคณะ (2556) ได้กล่าวถึงผลกระทบภัยแล้ง ว่า

ประกอบดว้ยผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้ม เช่น ผลผลิตการเกษตรไดรั้บ

ความเสียหายเน่ืองจากการขาดแคลนน ้ าเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นท่ีนาขา้วและพืชไร่ เกิดโรค

ระบาดทั้งพืชท่ีปลูก คนและสัตวเ์ล้ียง เน่ืองจากความร้อนแห้งแล้งและการขาดแคลนน ้ าสะอาด

อุปโภคและบริโภค ครอบครัวขาดความอบอุ่น เน่ืองจากสมาชิกครัวเรือนตอ้งละทิ้งครอบครัวไป

ท างานนอกพื้นท่ี และเกิดภยัซ ้ าซ้อนจากภาวะภยัแลง้ เช่น ไฟป่า หมอกควนัท่ีเกิดจากการเผาตอซงั

ขา้ว ลมกรรโชกแรง ท าใหบ้า้นเรือนไดรั้บความเสียหาย ตน้ไมใ้หญ่โดยเฉพาะไมผ้ล ไมย้นืตน้โค่น

ลม้ เป็นตน้ 

 ดังนั้นผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า ผลกระทบของภยัแล้งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เช่น ราคาผลผลิตลดลง ปริมาณการผลิตลดลง ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน 

รายจ่ายเพิ่มสูงข้ึน และรายไดล้ดลง ก่อใหเ้กิดปัญหาหน้ีสินในครัวเรือน ผลกระทบดา้นสังคม ท าให้

คุณภาพชีวิตลดลง และเกิดความขดัแยง้ในการใชน้ ้ า มีการยา้ยถ่ินฐานท่ีอยูเ่พื่อหาแหล่งท ากินใหม่ 

และผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าให้แหล่งน ้ าธรรมชาติต้ืนเขิน ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน 

สูญเสียระบบนิเวศน์ 

 3.4 วธีิการแก้ปัญหาภัยแล้ง 

 กรมอุตุนิยมวทิยา (2557) ไดก้ล่าวถึงวธีิการแกปั้ญหาภยัแลง้ คือ แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

เช่น แจกน ้ าให้ประชาชน ขุดเจาะน ้ าบาดาล สร้างศูนยจ่์ายน ้า จดัท าฝนเทียม การแกปั้ญหาระยะยาว 

โดยพฒันาลุ่มน ้ า เช่น สร้างฝาย เข่ือน ขุดลอกแหล่งน ้ า รักษาป่าและปลูกป่า ให้ความร่วมมือและมี

ส่วนร่วมมือในการจดัท าและพฒันาชลประทาน 
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 ศูนยส์ารสนเทศส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2551)) ได้กล่าวถึง

วิธีการแกปั้ญหาภยัแลง้คือ การติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ฝึกซ้อมการ

ป้องกนัภยัพิบติั เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจ าเป็น 

 ทวดิา กมลเวช (2554) ไดก้ล่าวถึงวธีิการแกปั้ญหาภยัแลง้ คือ เตรียมเก็บน ้าสะอาดเพื่อ

การบริโภคให้เพียงพอ ขุดลอกคลอง และบ่อน ้ าเพื่อเพิ่มปริมาณการกกัเก็บน ้ าเพียงพอต่อครัวเรือน 

วางแผนการใชน้ ้าอยา่งประหยดั ทั้งเพื่อการบริโภคและเพื่อการเกษตร และควรใชน้ ้าในช่วงเชา้และ

เยน็เพื่อลดอตัราการระเหยของน ้ า ก าจดัวสัดุเช้ือเพลิงรอบท่ีพกั เพื่อป้องกนัการเกิดไฟป่า และการ

ลุกลาม เตรียมเบอร์โทรศพัทห์มายเลขฉุกเฉินต่าง ๆ หากพบเห็นการเกิดไฟป่าเน่ืองจากภาวะแห้ง

แลง้ใหรี้บแจง้เจา้หนา้ท่ี 

 ดงันั้นผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ วิธีการแกปั้ญหาภยัแลง้ แบ่งออกเป็น 2 วิธี ไดแ้ก่ การ

แกปั้ญหาเฉพาะหน้า คือ การขุดบ่อบาดาล ขุดลอกคลอง และบ่อน ้ าเพื่อเพิ่มปริมาณการกกัเก็บน ้ า

เพียงพอต่อครัวเรือน และการแกปั้ญหาระยะยาว คือ การพฒันาลุ่มน ้ าและให้ความร่วมมือและมี

ส่วนร่วมมือในการจดัท าและพฒันาชลประทาน 

4. แนวคิดการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 4.1 ความหมายของการปรับตัว 

 Roy, 1999 อา้งถึงใน (เบญจมาศ สุขศรีเพง็, 2555) กล่าววา่ รอยไดใ้ห้ความหมายของ

มนุษยว์่า เป็นบุคคลเดียว ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชนเป็นระบบการปรับตวัแบบองค์รวม 

(Holistic adaptation system) ระบบของมนุษยเ์ป็นทั้งหมดในหน่ึงเดียวแสดงถึงพฤติกรรมการมี

ความหมายของมนุษย ์มีความสามารถในการคิด มีสติ และมีความหมายซ่ึงจะมีการพิจารณาอยา่งมี

ประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงคนและส่ิงแวดลอ้มจะมีรูปแบบและมีความสัมพนัธ์กบั

ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก          

 สารานุกรมเสรีไทย (2558) กล่าวว่า การปรับตวัเป็นพฤติกรรมประเภทหน่ึงท่ีใช้

เปล่ียนพฤติกรรม หรือใช้ปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ บ่อยคร้ังมกัจะก าหนดว่า เป็น

พฤติกรรมประเภทท่ีช่วยให้บุคคลเปล่ียนพฤติกรรมก่อกวนหรือท่ีไม่สร้างสรรคใ์ห้ดีข้ึนพฤติกรรม

เชิงลบอาจจะเป็นเร่ืองทางสังคมหรืออาจจะเป็นเร่ืองส่วนตวั ยกตวัอยา่งเช่น การกระท าท่ีท าซ ้ า ๆ 

ซาก ๆ อาจจะปรับใหไ้ปเป็นการประดิษฐห์รือสร้างอะไรอยา่งอ่ืน 
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 คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (2558) กล่าวว่า การปรับตวั 

หมายถึงการปรับตวัในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษยเ์พื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าทางภูมิอากาศหรือ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภยั ซ่ึงจะช่วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือช่วยสร้างโอกาส

จากสภาวะวกิฤตได ้

 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2555) กล่าววา่ การปรับตวัหรือการเตรียมการรับมือ 

(Adaptation) เป็นการปรับตวัเราและส่ิงรอบ ๆ ตวัเรา รวมถึงชุมชนให้มีความสามารถในการรับมือ

และสร้างภูมิคุม้กนัต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 

เพื่อรับมือต่อสถานการณ์และสภาพปัญหาในพื้นท่ี เช่น การสร้างบา้นท่ีสามารถรองรับปัญหาน ้ า

ท่วมในพื้นท่ี การจดัท าพื้นท่ีกกัเก็บน ้ าส าหรับชุมชน การเพิ่มขีดความสามารถของครอบครัวและ

ชุมชนในการรับมือและเตรียมความพร้อมต่อภยัพิบติั การลดปัจจยัเส่ียงของชุมชน การสร้างเข่ือน

ป้องกนัน ้าท่วมจากปริมาณน ้าฝน จากระดบัน ้าทะเลและจากน ้าหลากจากภูเขา หรือ การสร้างฉนวน

เพื่อป้องกนัความร้อนให้กบัท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ โดยการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ คือ mitigation และ adaptation ในการบรรเทาผลกระทบและการ

ปรับตัวมีความสัมพันธ์ในเชิงผกผัน กล่าวคือ หากการบรรเทาผลกระทบเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมาก การปรับตวัก็จะมีความจ าเป็นและใชท้รัพยากร 

 ดงันั้นผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า การปรับตวั หมายถึง การปรับตวัในระบบธรรมชาติ

หรือระบบมนุษยเ์พื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัได ้โดยมีการปรับปรุงเพื่อ

ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ได ้จนถึงตอ้งแตกกลุ่มกนั 

 4.2 ความหมายของการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 Adger et al, 2005 อ้างถึงใน (กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล และคณะ , 2556) ได้ให้

ความหมายของปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ว่าหมายถึง การปรับเปล่ียนในระบบ

นิเวศ สังคม เศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองต่อภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

variability) และภาวะวิกฤติ (Extreme)  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเพื่อลดผลด้านลบของการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหรือพลิกวกิฤติใหเ้ป็นโอกาส 

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย (2557) ได้ให้ความหมาย

ของการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ วา่หมายถึง การปรับเปล่ียนพฤติกรรม วิถีชีวติ 

และส่ิงแวดล้อมเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ภายใตผ้ลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ เช่น การปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต การสร้างมาตรการป้องกนัภยัพิบติัหรือ

สัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ การเตรียมรับมือกบัปัญหาความมัน่คงทางอาหาร การใชท้รัพยากรน ้ าท่ี

ขาดแคลนอยู่อย่างประหยดั การพฒันาพืชผลท่ีทนต่อความแห้งแลง้ การคดัเลือกสายพนัธ์ุตน้ไม้

และวธีิการท าป่าไมท่ี้ทนต่อพายไุฟป่า การจดัท่ีดินเพื่ออพยพสายพนัธ์ุสัตวแ์ละพืช 

 ณรงค ์คงมาก และคณะ (2555) ไดใ้ห้ความหมายของการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ว่าหมายถึง การเตรียมการพฒันาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง

สาธารณูปโภค การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การให้ความรู้เพื่อลดความอ่อนไหว

(Vulnerability) ท่ีคนจะไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะท่ีการบรรเทาผลกระทบ 

(Mitigation) คือ การด าเนินการเพื่อพยายามลดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การควบคุม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ การคิดคน้เทคโนโลยีเพื่อประหยดั

พลงังาน การปรับตวัและการบรรเทาผลกระทบมีความสัมพนัธ์ในเชิงผกผนั กล่าวคือ หากการ

บรรเทาผลกระทบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากการปรับตวัก็จะมีความจ าเป็นและใชท้รัพยากร

นอ้ยลง 

 ดงันั้นผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า การปรับตวัของเกษตรกรต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศหมายถึง การปรับเปล่ียนพฤติกรรม วิถีชีวิต และส่ิงแวดลอ้มของเกษตรกรภายในชุมชน

พยายามปรับตัวเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากปัญหาภัยแล้งท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนและสามารถ

ด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุข 

         4.3 ความส าคัญของการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล และคณะ (2556) ไดใ้ห้ความหมายของการปรับตวัดงัน้ี 1) 

การสร้างศกัยภาพในการปรับเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัของ

บุคคล กลุ่มคน หรือองคก์ร และ 2) การตดัสินใจในการปรับตวัเพื่อแปรศกัยภาพสู่การปฏิบติั การ

ปรับตวัจึงเป็นความต่อเน่ืองของกิจกรรม การกระท า การตดัสินใจ และทศันคติช่วยในการตดัสินใจ

ในการด ารงชีวิต ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นค่านิยมและกระบวนการทางสังคมท่ีมีอยู ่และเป็นพฤติกรรมท่ี

เกิดข้ึนอยู่เสมอในการด ารงชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน ชุมชนได้สั่งสมองค์ความรู้ มี

กระบวนการเรียนรู้และการแกปั้ญหาต่าง ๆ อยา่งมีพลวตัในการปรับตวัให้ด ารงตนอยู่รอดได ้การ

เรียนรู้องคค์วามรู้และวิธีปฏิบติัจากอดีตถึงปัจจุบนันบัเป็นบทเรียนส าคญัในการด ารงชีวิตในภาวะ

ความเปล่ียนแปลงในอนาคต  
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 แต่อยา่งไรก็ตาม การปรับตวัต่อการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเป็นวถีิปกติท่ีด ารง

มาชา้นานของชุมชน แต่มีปัจจยัน่าสนใจบางประการท่ีน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีวา่รูปแบบและกระบวนการ

ในการปรับตวัในอดีตนั้นไม่สามารถน ามาใชใ้นการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคต  

 ประการท่ี 1 ความรุนแรงของผลกระทบ ความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนหรือ

เกษตรกรจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอนัเน่ืองมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น

ข้ึนอยู่กบัมาตรการการลดผลกระทบและการปรับตวัท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนั ดงันั้นสภาพภูมิอากาศใน

อนาคตจึงมีความเปล่ียนแปลงเชิงสัมพนัธ์ 

 ประการท่ี 2 ช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ชุมชนหรือเกษตรกร

ไม่สามารถคาดการณ์ความแปรปรวนของสภาพอากาศไดด้ว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีตนมี หลายคร้ัง

เกษตรกรตอ้งเผชิญกบัภาวะฝนแลง้ น ้าหลาก เป็นวกิฤติท่ีรุนแรงเกินการจดัการ 

 ประการท่ี 3 ขนาดพื้นท่ีของผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จาก

เม่ือก่อนท่ีผลกระทบเกิดในพื้นท่ีเล็ก ๆ รับมือได้ในชุมชน ปัจจุบนัมีแนวโน้มท่ีวิกฤติเกิดข้ึนใน

พื้นท่ีกวา้งข้ึน การรับมือกบัผลกระทบตอ้งผ่านการเช่ือมร้อยความช่วยเหลือในพื้นท่ีท่ีกวา้งกว่า

ชุมชนใดชุมชนหน่ึง 

 ประการท่ี 4 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งเชิงเวลาและพื้นท่ี การรับมือกบัความแปรปรวน

ของสภาพภูมิอากาศตอ้งค านึงถึงความเช่ือมโยงของผลกระทบระยะสั้น ระยะยาว จากตน้น ้าสู่ปลาย

น ้า  

 4.4 เป้าหมายของการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (2557)ได้กล่าวถึง เป้าหมายส าคญัของการ

ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การปรับตวัเพื่อน าสังคมไปสู่การเป็นสังคมท่ีมัน่คง

และทนทานต่อความเส่ียงจากภูมิอากาศ (Climate Resilience Society) ในการวางแผนหรือ

ยุทธศาสตร์ ผูว้างนโยบายควรจะตอ้งปรับกระบวนทศัน์ (Paradigm shift) โดยขยายกรอบการมอง

อนาคตออกไปให้ไกลมากข้ึน และหนัมามองประเด็นการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน

แง่ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืภายใตส้ถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 
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 ผูว้างแผนควรมองเป้าหมายของการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน 2 ประเด็น 

คือ 

 1. RESILIENCE การสร้างความมัน่คงและเขม้แข็ง (Resilience) ของชุมชนต่อการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยให้เกิดความมัน่ใจไดว้า่สังคมจะยงัคงสามารถด าเนินวิถีชีวติ

หรือบริหารจดัการความเส่ียงจากสภาพอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสมในอนาคต 

 2. ROBUSTNESS การวางนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาต่าง ๆ ให้มีความ

ทนทาน (Robustness) ต่อการเปล่ียนแปลงชองบริบทสังคมและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน

อนาคต เพื่อให้แผนพฒันาต่าง ๆ จะยงัคงด าเนินไปได้และบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไวห้าก

ภูมิอากาศมีการเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

 ทั้ งน้ี ผู ้วางแผนต้องเช่ือมโยงเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกัน โดย

แผนพฒันาดงักล่าวจะตอ้งสร้างประโยชน์ในปัจจุบนัและยงัคงสามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคต 

เพื่อท่ีจะได้สามารถก าหนดความคุม้ค่าของการด าเนินการ มิเช่นนั้นการวางแผนท่ีมองประเด็น

อนาคตเป็นท่ีตั้ งอย่างเดียวก็อาจเกิดข้ึนเป็นรูปธรรมได้ยาก เน่ืองจากความไม่แน่นอนของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 4.5 ยุทธศาสตร์ในการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล และคณะ (2556) ไดก้ล่าวถึง  ยุทธศาสตร์ในการปรับตวัต่อ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การอยูร่่วมอยา่งสอดคลอ้งกบัภยัพิบติั ดว้ยองคค์วามรู้ท่ีมีต่อ

ระบบนิเวศ และความจ าเป็นตอ้งมีเครือข่าย เน่ืองจากบริบทท่ีกวา้งเกินการจดัการแยกเด่ียว และ

ปัจจยัความส าเร็จในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดว้ย เขา้ใจภยัพิบติั 

เรียนรู้ธรรมชาติอยา่งลึกซ่ึง อยูร่่วมกบัภยัพิบติัอยา่งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศ และ

สร้างเครือข่าย ซ่ึงการจะไดม้าซ่ึงปัจจยัทั้ง 4 ประการน้ี ครัวเรือนจะตอ้งมีชีวิตท่ีพึ่งตนเองได ้ชีวิตท่ี

ยดืหยุน่ ปรับตวักบัภาวะวิกฤติ และชีวติท่ีพึ่งกนัและกนั ทั้งน้ีครัวเรือนหรือชุมชนท่ีประสบภยัพิบติั

จ าเป็นตอ้งมีกระบวนการปรับวธีิคิดมุ่งสู่การศึกษาระบบนิเวศ และสร้างสายสัมพนัธ์ความช่วยเหลือ

ระหวา่งเพื่อนมนุษยท่ี์ยดึโยงกนัและกนัในระบบนิเวศ 
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5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ธวลักร อินอุตร (2549) ท าการศึกษาเร่ือง การปรับตัวจากผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มของประชาชน ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ผลการศึกษาพบวา่ 

เกษตรกรมีการปรับตวัจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมากแต่การ

ปรับตวัในดา้นการประกอบอาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ประชาชนแม่ตาว โดยส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกรรม และประกอบอาชีพสืบต่อกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีความรักความผกูพนักบัวถีิชีวิตของ

การเกษตรมาโดยตลอดมีความถนดัและความรู้เก่ียวกบัอาชีพเกษตรกรรมเพียงอยา่งเดียวโดยเฉพาะ

การปลูกขา้วและพืชหมุนเวียนต่าง ๆ ท าให้ไม่ตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงอาชีพ เกษตรกรรมของ

ตนเอง 

 วิเชียร เกิดสุข และคณะ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง โครงการการปรับตวัของเกษตรกร

ชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนในลุ่มน ้ าเสียวใหญ่มี

ความผูกพนักบัทรัพยากรน ้ าและใชป้ระโยชน์จากแม่น ้ าทั้งในการเกษตรและสาธารณูปโภค ความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมีผลต่อความเป็นอยู่ การด ารงชีพ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก ระบบเกษตรของทุกชุมชน ศึกษามีความเส่ียงทั้งน ้ าท่วมและฝน

แล้ง มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเป็นอย่างมาก แต่วิธีการท่ีชุมชนด าเนินการในปัจจุบนัยงัไม่มี

ประสิทธิภาพพอ ส่งผลให้ระบบการเกษตรของแต่ละชุมชนในปัจจุบนัมีความเส่ียงและความ

เปราะบางแตกต่างกันไป การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตส่งผลให้ระบบเกษตรมีความ

เปราะบางมากกวา่ปัจจุบนั 

 นุจนาจย ์ งิดชยัภูมิ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง การปรับตวัของเกษตรกรรายยอ่ยในการ

ลดตน้ทุนการผลิตขา้วนาน ้ าฝน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรปรับตวั

โดยเรียนรู้ท่ีจะเก็บเก่ียวน ้ าฝนไวใ้ชใ้นช่วงท่ีฝนทิ้งช่วงหรือตลอดฤดูกาลผลิตขา้วโดยการขุดสระน ้ า

ขนาดเล็กไวใ้ช ้การลดการใชปั้จจยัการผลิตจากภายนอก มีการใชส้ารสกดัชีวภาพ และเศษวสัดุท่ีหา

ได้ในฟาร์ม นอกจากน้ียงัพบการปรับตวัโดยการปลูกขา้วเป็นหลกัในการบริโภคและประกอบ

อาชีพเสริม เช่น การทอผา้ไหม การรับจา้ง เป็นตน้ เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในครัวเรือนและลงทุนในการ

ผลิตทางเกษตร 

 พรไทย ศิริสาธิตกิจ (2557) ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการปรับตวัของ

ชาวนาอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา ผลการศึกษาพบว่า  การปรับตวัของชาวนาใน
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พื้นท่ีลุ่มน ้ าทะเสลาบสงขลามีการปรับตวัจากการท านาภายใตร้ะบบเกษตรกรรมแบบยงัชีพ มาสู่

ระบบเกษตรกรรมแบบทวีลกัษณ์ ของชาวนาอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลานั้นให้

ความส าคัญกับกระบวนการปรับตัว 10 ประเด็น ได้แก่ 1) การพึ่ งตนเอง 2) กลุ่มวิสาหกิจ 3) 

กระบวนการเรียนรู้ 4) ความยดืหยุน่ในการปรับตวั 5) การตลาด 6) ระบบเกษตรกรรมเชิงพหุลกัษณ์ 

7) เครือข่ายชาวนา 8) การสร้างคุณค่าเพิ่ม 9) การส่งเสริมจากรัฐ และ 10) การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

 ฤทธ์ิเดช สุตาและคณะ (2557) ท าการศึกษาเร่ือง การรับรู้และการปรับตัวของ

เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรไดรั้บ

ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อาทิเช่น การทิ้งช่วงของฝน การขาดแคลน

แหล่งน ้ าเกิดปัญหาน ้ าท่วม เกษตรกรมีการปรับตวัเพื่อแกไ้ขปัญหาไปตามสถานการณ์หรือแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น เช่น เล่ือนฤดูปลูกพืชออกไป เปล่ียนชนิดพืชปลูก ปล่อยให้พื้นท่ีท า

การเกษตรรกร้าง ออกไปหาอาชีพเสริมนอกหมู่บา้น และขดุบ่อเพื่อรองรับน ้าไวใ้ชใ้นฤดูถดัไป เป็น

ตน้ 

 กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ และคณะ (2558)  ท าการศึกษาเร่ือง การปรับตัวของ

เกษตรกรปลูกขา้วในทุ่งระโนดต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกร

ปลูกขา้วในทุ่งระโนดไดมี้การปรับตวัเพื่อรับมือกบัความเส่ียงจากเหตุการณ์น ้ าท่วมโดยการเล่ือน

ปฏิทินปลูกขา้ว แต่การปรับตวัดงักล่าวส่งผลให้ระบบปลูกขา้วในทุ่งระโนดเส่ียงต่อปัญหาน ้ าเค็ม

มากยิง่ข้ึน จากการทา้ภาพฉายอนาคตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการวิเคราะห์ปัญหาน ้าเค็มโดย

ใชแ้บบจา้ลองการกระจายตวัของน ้ าเคม็ในทะเลสาบสงขลา พบวา่ทางเลือกการปรับตวั 3 ทางเลือก 

ประกอบดว้ย (1) การท าไร่นาสวนผสมบนท่ีนาท่ีมีกรรมสิทธ์ิปลูกขา้วมูลค่าสูงและปลูกพริกบน

พื้นท่ีเช่า (2) การปลูกขา้วมูลค่าสูงแบบอินทรียใ์นฤดูฝนและปลูกถัว่เขียวอินทรียใ์นฤดูแลง้ และ (3) 

การแบ่งพื้นท่ีเพื่อปลูกขา้วมูลค่าสูง ปลูกหญา้เล้ียงสัตว ์และเล้ียงโคเน้ือ จากการวิเคราะห์ความ

เป็นไปไดท้างการเงิน พบวา่กลยุทธ์ในการปรับตวัทั้ง 3 ทางเลือกส่งผลให้เกษตรกรในทุ่งระโนดมี

ก าไรเพิ่มข้ึนกวา่การปลูกขา้วพนัธ์ุส่งเสริมปีละ 2 คร้ังเช่นในปัจจุบนั ไม่วา่จะเกิดปัญหาน ้าเคม็รุกล ้า

หรือไม่ก็ตาม นอกจากนั้น กลยุทธ์ในการปรับตวัทา้ให้เกษตรกรสามารถลดการพึ่งพาน ้ าจืดจาก

ทะเลสาบสงขลา จึงช่วยลดความเส่ียงต่อปัญหาน ้าเคม็ไดใ้นระดบัหน่ึง 

 สวรรยา ธรรมอภิพล (2560 ) ท าการศึกษาเร่ืองการปรับตวัของเกษตรกรสวนมงัคุด

จงัหวดัระนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา : ชุมชนบา้นบกกราย ต าบลน ้ าจืด 
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อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ผลการศึกษาพบวา่ จากปริมาณผลผลิตมงัคุดท่ีลดลงและคุณภาพต ่าลง

ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ โดยเฉพาะรายท่ีปลูกมงัคุดเพียงชนิดเดียว เกษตรกรมีการปรับตวั 3 

ลกัษณะ คือ การปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกบัมงัคุด การหาอาชีพเสริม และการเปล่ียนแปลง

อาชีพในระยะสั้น ผลกระทบและการปรับตวัดา้นสังคม จากการมีฤดูแลง้และฤดูฝนท่ียาวนานและ

ไม่ตรงตามฤดูกาล รวมถึงพายุท่ีรุนแรง ส่งผลทา้ให้เกษตรกรยา้ยพื้นท่ีเกษตรกรรมไปยงัพื้นท่ีอ่ืนท่ี

มีความเส่ียงนอ้ยกวา่ และ ปรับเปล่ียนลกัษณะบา้นพกัอาศยัแบบยกสูง ผลกระทบและการปรับตวั

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากการชะลา้ง พงัทลายและการสูญเสียหนา้ดินน ้าท่วมพื้นท่ี เกษตรกรปรับตวัโดย

การฟ้ืนฟูคุณภาพดินดว้ยการใส่ปุ๋ย ปลูก พืชคลุมดินและการปลูกทดแทนเพิ่มเติมท่ีเสียหาย 

 เอกลักษณ์ ณัถฤทธ์ิ (2560) ท าการศึกษาเร่ืองการปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบวา่ การเขา้สู่ฤดูฝน

ล่าชา้ ปริมาณน ้ าฝนนอ้ยลง และแบบแผนการตกของฝนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท าให้ปริมาณการ

ใหน้ ้ายางของตน้ยางพาราลดนอ้ยลง การปรับตวัของเกษตรกรมีการปรับรูปแบบการประกอบอาชีพ

ตามการเปล่ียนแปลงของฝน การลดตน้ทุนการผลิต การหาอาชีพเสริม และการตดัโค่นเพื่อหา

รายไดจ้ากการขายตน้ยาง 

 เกศสุดา สิทธิสันติกุล และคณะ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองทางเลือกในการปรับตวัต่อ

ภยัแลง้ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต.ออนใต ้อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ สถานการณ์

ภยัแลง้มีผลกระทบต่อปริมาณน ้ าและความขดัแยง้ในการใชน้ ้า การปรับตวัต่อการปลูกขา้วในพื้นท่ี

ภยัแลง้ ไดแ้ก่ การพฒันาแหล่งน ้ าและระบบส่งจ่ายน ้ า การประหยดัน ้ า การปรับเปล่ียนเทคนิคหรือ

วถีิการผลิต การปรับปรุงอนุรักษดิ์น การอนุรักษป่์าไมแ้ละสภาพแวดลอ้ม  

 เพญ็ฑิตา เอ่ียมชม และคณะ (2560) ท าการศึกษาเร่ืองการปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูก

ขา้วต่อสถานการณ์ภยัแลง้ในอ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีการปรับตวั

ต่อสถานการณ์ภยัแลง้ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการผลิต 2) ดา้นเศรษฐกิจและการ

ด ารงชีวิต และ 3) ดา้นการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมเพื่อจดัการกบัสถานการณ์ภยัแลง้ จะเห็น

ไดว้่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตวัต่อสถานการณ์ภยัแล้ง ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา พื้นท่ีปลูกขา้ว 

จ านวนแรงงาน การปลูกพืชหมุนเวียน การมีรายได้นอกภาคเกษตร ความรู้ด้านการจดัการกบั

สถานการณ์ภยัแลง้ และการรับรู้ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแล  ้
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การศึกษา เร่ือง การปรับตวัของเกษตรกรชาวนาต่อสถานการณ์ภยัแลง้ในชุมชน

บา้นไผจ่รเข ้อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ภยัแลง้ท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 2) เพื่อศึกษาผลกระทบ

จากสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้ อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 2) เพื่อศึกษา

การปรับตวัของเกษตรกรต่อสถานการณ์ภยัแลง้ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้อ าเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม โดยมีขั้นตอนใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

1. รูปแบบการศึกษา  

2. การเลือกพื้นท่ีวจิยั 

3. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัและเกณฑก์ารคดัเลือก  

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล  

7. การพิทกัษสิ์ทธิกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

1. รูปแบบการศึกษา  

 การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีไดด้ าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ดว้ยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัเกษตร

อ าเภอ และเกษตรกรท่ีมีภูมิล าเนาอาศยัอยูภ่ายในชุมชนบา้นไผ่จรเข ้หมู่ท่ี 7 ต าบลไทรงาม อ าเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐม ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี มีอายุไม่ต ่ากวา่ 30 ปี และประกอบอาชีพท านาขา้วเป็น

ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 5 ปี เน่ืองจากมีประสบการณ์การท านาและเห็นถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีมี

ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของตนเอง และได้รับผลกระทบจากภาวะภยัแล้ง โดยใช้แนว

ค าถามท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน

ชุมชน และการปรับตวัของเกษตรต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผ่

จรเข ้ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมในการใหข้อ้มูลของ
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ผูใ้ห้ข้อมูลหลักไปพร้อมกันเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการวิจัย หลังจากเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจึงน าข้อมูลมาจดัเป็นหมวดหมู่ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์ และ

น าเสนอผลการศึกษา 

2. การเลือกพืน้ทีว่จัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีไดค้ดัเลือกพื้นท่ีในการศึกษาแบบเจาะจงคือ ชุมชนบา้นไผจ่รเข ้หมู่ท่ี 7 

ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีประชากรมีการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิมมาเป็นเวลานาน แต่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแลง้ในช่วงปีท่ี

ผ่านมา จึงท าให้เกษตรกรไม่สามารถท านาได้ตามปกติ จึงท าให้ชาวบ้านต้องหาวิธีปรับตวัใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหอ้ยูร่อดได ้

3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัและเกณฑ์การคัดเลือก 

บุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี คือ 

เกษตรอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เกษตรกรท่ีมีภูมิล าเนาอาศยัอยูภ่ายในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้หมู่

ท่ี 7 ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีอายุไม่ต ่ากว่า 30 ปี และ

ประกอบอาชีพท านาขา้วเป็นระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 5 ปี เน่ืองจากมีประสบการณ์การท านาและเห็นถึง

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของตนเอง และไดรั้บผลกระทบจาก

ภาวะภยัแลง้ และมีศกัยภาพในการโตต้อบเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและยนิดีในการใหข้อ้มูล 

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

4.1 แบบสั มภาษ ณ์แบบ ก่ึ ง โครงส ร้ า ง  (Semi-structured Interview) ผู ้วิ จัย ได้

ท าการศึกษาโดยน าขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เพื่อนมาก าหนดประเด็นและ

แนวค าถามในการสัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้งและคลอบคลุมกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 

2 ชุด ดงัน้ี 

แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 ส าหรับเกษตรอ าเภอบางเลน จะสอบถามในประเด็นเก่ียวกบั

สถานการณ์ภยัแลง้และสถานการณ์ภาคเกษตรกรรมในภาพรวมของอ าเภอ บทบาทในการส่งเสริม

พฒันาเกษตรกร ประสานถ่ายทอดความรู้ดา้นการผลิต การจดัการผลผลิต และการเปล่ียนแปลงของ

เกษตรกรรมและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาคเกษตรกรรม 
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แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 ส าหรับเกษตรกร จะสอบถามในประเด็นเก่ียวกบัสถานการณ์

และผลกระทบจากภาวะภยัแลง้ และการปรับตวัของเกษตรกรต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาวะภยัแล้งท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนบ้านไผ่จรเข้ หมู่ท่ี 7 ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดั

นครปฐม 

4.2 อุปกรณ์ช่วยเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองบนัทึกเสียง สมุดจดเพื่อช่วยเก็บ

รายละเอียดในการสัมภาษณ์ ซ่ึงก่อนการบนัทึกเทปในแต่ละคร้ัง ผูว้ิจยัจะขออนุญาตเพื่อให้ได้รับ

ความยนิยอมก่อนทุกคร้ัง เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ จึงน าไปถอดเทปเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 ผูว้จิยัด าเนินการคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ วารสาร รายงาน 

วิทยานิพนธ์และระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต และศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของอ าเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐม ความรู้เก่ียวกบัแนวคิดของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรู้

เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดจากภยัแลง้ ความรู้เก่ียวกบัแนวคิดการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการด าเนินการศึกษาวิจยัก าหนดแนว

ค าถามในการสัมภาษณ์ การสรุป และการวเิคราะห์ผลการวจิยั 

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ เกษตรอ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

เกษตรกรท่ีมีภูมิล าเนาอาศยัอยู่ภายในชุมชนบา้นไผ่จรเข ้หมู่ท่ี 7 ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 30 ปี และประกอบอาชีพท านาขา้วเป็นระยะเวลา

ไม่ต ่ากว่า 5 ปี ตามท่ีตั้งไว ้โดยมีการก าหนดแนวค าถามไวล่้วงหน้า ซ่ึงค าถามท่ีใช้มีลกัษณะเป็น

ปลายเปิด เป็นแนวทางท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยั เพื่อให้ประเด็นค าถามท่ีใช้มี

ความครอบคลุม ซ่ึงในการสัมภาษณ์ขอ้มูลท่ีได้จะตั้งอยู่บนความยืดหยุ่น และความเหมาะสมกบั

สถานการณ์ 



  33 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสาร และการสังเกต

แบบไม่มีส่วนร่วมจะน าตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูล และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล

แบบสามเส้าดา้นวธีิการ (Methodological Triangulation) วเิคราะห์ สรุปและน าเสนอในรูปแบบของ

การวิเคราะห์พรรนา  (Analysis Description) ในแต่ละประเด็นการศึกษา ท าการสังเคราะห์เพื่อให้

ไดข้อ้มูลในภาพรวมภายใตก้รอบแนวคิดและวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

7. การพทิกัษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 ผูว้จิยัค  านึงถึงจรรยาบรรณผูว้จิยั และผูพ้ิทกัษสิ์ทธิตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการเก็บขอ้มูล

จนกระทัง่น าเสนอผลงานการวจิยั ดงัน้ี 

 7.1  ผูว้ิจยัแนะน าตัวแก่ผูใ้ห้ข้อมูล เพื่อทราบว่าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร ตอ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ เพื่อน าไปประกอบการท าวิทยานิพนธ์ตามหลกัสูตรฯ รวมทั้งแจง้ให้ทราบวตัถุประสงค์

ของการวจิยัคร้ังน้ี 

 7.2  ผูว้ิจยัขอความร่วมมือในการให้ขอ้มูลแต่ละราย รวมทั้งขออนุญาตบนัทึกขอ้มูล

ดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และครบถว้น 

 7.3  ผูว้ิจ ัยได้แจ้งผูใ้ห้ข้อมูลทราบว่าการน าเสนอข้อมูลของผูว้ิจ ัยจะน าเสนอใน

ภาพรวมไม่เจาะจงรายบุคคลโดยจะไม่ส่งผลกระทบทางลบ หรือสร้างความเสียหายต่อผูใ้ห้ขอ้มูล

ทั้งต่อตวับุคคลและต่อองคก์ร 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาสถานการณ์ภยัแลง้ ผลกระทบจากภยัแลง้และการปรับตวัของเกษตรกร
ต่อภยัแลง้ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยใชว้ธีิ
การศึกษาเอกสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรอ าเภอบางเลน และเกษตรกรท่ี
มีภูมิล าเนาอาศยัอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และประกอบอาชีพท านาขา้วมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมจ านวนทั้งส้ิน 10 ราย ผลการศึกษาสามารถน าเสนอไดเ้ป็น 3 ส่วน 
คือ 

ส่วนท่ี 1  สถานการณ์ภยัแลง้ในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
ส่วนท่ี 2  ผลกระทบจากภยัแลง้ในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
ส่วนท่ี 3  การปรับตัวของเกษตรกรชุมชนบ้านไผ่จรเข้ต่อภัยแล้ง อ าเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม 

ส่วนที ่1  สถานการณ์ภัยแล้งในชุมชนบ้านไผ่จรเข้ อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

สถานการณ์ภัยแล้งในชุมชนบา้นไผจ่รเขเ้กิดข้ึน เป็นไปใน 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก

ปริมาณน ้าฝนท่ีตกลงมาแต่ละคร้ังท่ีมีปริมาณนอ้ยกวา่ปกติ เน่ืองจากระยะเวลาการตกของฝนในแต่

ละคร้ังเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ลกัษณะท่ีสอง ฝนแลง้ คือมีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหน่ึงซ่ึง

ตามปกติจะตอ้งมีฝน เป็นสภาวะท่ีปริมาณฝนตกนอ้ยกวา่ปกติหรือไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล โดยข้ึนอยู่

กบัสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้น ๆ ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลมีฤดูแลง้ท่ียาวนานมากข้ึนถึง 8-9 เดือน 

ซ่ึงโดยฤดูกาลท่ีเป็นปกติ ฤดูฝน มีระยะเวลาประมาณ 5 -6 เดือน เร่ิมต้นประมาณกลางเดือน

พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ลกัษณะท่ีสาม ฝนทิ้งช่วง คือช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกไม่ถึงวนัละ 1 

มิลลิเมตรติดต่อกนัเกิน 15 วนั ในช่วงฤดูฝน เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงสุดคือเดือนมิถุนายน

และกรกฎาคม ท าใหมี้ฤดูแลง้ท่ียาวนาน และฤดูฝนท่ีสั้นลงเหลือเพียง 2 เดือน  

ความรุนแรงของภัยแล้งท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเกิดข้ึน เร่ิมตั้งแต่ปี 2557-2559 โดยรุนแรง
มากท่ีสุดในปี 2557 ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน ้ าท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการด ารงชีวิตประจ าวนั
และการใชป้ระโยชน์เพื่อการประกอบอาชีพ เช่น การเล้ียงสัตว ์การปลูกพืชไร่และการท านาขา้ว ซ่ึง
เป็นอาชีพหลกั ผลกระทบต่อโครงสร้างทางกายภาพของดินท่ีแห้งและแน่นทึบไม่เหมาะแก่การท า
เกษตรกรรมและผลกระทบต่อปริมาณแหล่งน ้าส ารองในคลองชลประทานซ่ึงแทบจะไม่มี  
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การบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเบ้ืองต้นของเกษตรกร นอกจากการใช้น ้ าจากระบบ
ชลประทานและการรับแจกน ้าจากหน่วยงานราชการแลว้ เกษตรกรยงัใชว้ธีิการขุดบ่อเพื่อส ารองน ้ า
ไวใ้ชเ้องในครัวเรือน รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

“เกษตรกรในพื้นท่ี อ าเภอบางเลน ประสบปัญหาภยัแลง้อยา่งหนกั ในปี 2559 โดย 
หลงัจากท่ีกรมชลประทานไดเ้ร่ิมปิดประตูน ้ า เพื่องดส่งน ้ าท าให้ในพื้นท่ีอ าเภอบางเลนหลายต าบล
ไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลนน ้ าอยา่งหนกั ประกอบกบัเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกตอ้งตาม
ฤดูกาล บางช่วงท่ีมีฝนก็มีปริมาณนอ้ยมาก ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร” 

(เกษตรอ าเภอ, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

“ปัจจุบนัฝนท่ีตกท่ีบา้นเรามีปริมาณนอ้ยลงมากกวา่ทุกปีท่ีผา่นมา ตอ้งใชว้ิธีสูบน ้ าเขา้
นา ถึงจะท านาได ้ฝนไม่ค่อยตกตามฤดูของมนั บางทีตกฤดูหนาว เด๋ียวน้ีโลกมนัเปล่ียนไปเยอะ” 

(แมว, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

 “ปริมาณน ้าฝนในบา้นเรา ปัจจุบนัฤดูฝนมาถึงชา้ ฝนตกนอ้ยมากไม่มีน ้าพอท่ีจะท านา 
อากาศก็ร้อนอบอา้ว ขา้วก็ไม่มีน ้ าจะปลูกแลง้ยาวนานไม่มีท่ีเก็บน ้ า น ้ าคลองชลประทานก็มีไม่พอ
ใหท้ านาขา้ว” 

    (ฉลวย, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

“น ้ าฝนมีน้อย แต่ละปีจะไม่เท่ากันดูจากจ านวนการตกของฝนว่าถ่ีมากหรือน้อย 
ปัจจุบนัตกชุกพอสมควร แต่ถามวา่เพียงพอไหม ดูจากน ้าในคู คลองแลว้ก็ถือวา่ยงัมีปริมาณนอ้ย ไม่
พอท านาปลูกผกั” 

(สมาน, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

“เม่ือก่อนบา้นเรามีความอุดมสมบูรณ์มากกวา่น้ี ช่วงหลงัๆ ฝนตกนอ้ยลงมาก อากาศ
ร้อน แล้งยาวนาน ภายในหน่ึงปีฝนตกแค่ช่วงเขา้พรรษา ตกอยู่แค่ 2 เดือน ก็ทิ้งช่วงยาว ดูน ้ าใน
คลองก็จะรู้วา่แหง้จนไม่สามารถสูบน ้ามาใชท้  านาไดเ้ลย” 

(สมนึก, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

       “จากวิกฤตการณ์ภัยแล้ง ในช่วงปี 2557-2559 ท่ีผ่านมา มีความรุนแรงอย่างมาก 
กระทบต่อการท าการเกษตรอยา่งหนกั ลกัษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาอ่อน สี
เทา เน้ือแน่นมาก ดินแหง้แตกระแหงกระทบต่อการท านาและปลูกผกั ของเกษตรกรโดยตรง” 

 (เกษตรอ าเภอ, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 
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 “เม่ือปี 2557-2559 เกิดภาวะภยัแลง้อยา่งหนกั ประชาชนล าบากอยา่งมาก ๆ อยา่วา่แต่
เอาน ้ ามาท านาเลย ขนาดน ้ าจะกินจะใชย้งัมีไม่พอ สัตวน์ ้ าก็ตายหายหมด ผกัก็ปลูกไม่ได ้รัฐบาลส่ง
รถน ้าเขา้มาแจกน ้าบา้ง แต่ก็ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการกินใชข้องคนในหมู่บา้นอยูดี่ พอมาปี 2560 
ถึงปัจจุบนั ก็ยงัแลง้อยูแ่ต่ก็ไม่มากเท่ากบัปี 2557-2559” 

 (นิมิต, ค  าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

“มนัเร่ิมแล้งอย่างหนักมาตั้งแต่ ปี 2557 แล้ว และในตอนน้ีก็ยงัแล้งอยู่ น ้ าในคลอง
ชลประทานไม่พอให้กินให้ใช้ เร่ืองจะเอาน ้ ามาท านา หรือปลูกผกั ไม่ตอ้งพูดถึงเลย ล าบากมาก 
หนา้ฝนๆ ก็ตกนะ แต่ตกนอ้ยมาก ๆ ยงัไม่ทนัจะเก็บน ้ าฝนไวกิ้นเลย ฝนก็ไม่ตกสะแลว้ ท่ีเขามีพายุ
เขา้ท่ีโนน้ท่ีน้ี ท่ีหมู่บา้นน้ีไม่มีกบัเขามั้งเลย” 

(ส าราญ, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

“แถวน้ีแหง้แลง้มานานพอสมควร แลง้มาสัก 4-5 ปี แลว้ จะแลง้หนกัๆ ก็ปี 2557 มีฝน
นอ้ยมาก บางปี ไม่มีฝนเลย 8-9 เดือน เม่ือปีท่ีแลว้ช่วงเขา้พรรษามีฝนแค่ 2-3 อาทิตย ์แลว้ก็แลง้มา
ตลอด น ้าในคลองชลประทานแทบจะไม่มีเลยก็วา่ได”้ 

(เฉลียว, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

“หลายปีท่ีผา่นมา ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลของมนั สภาพอากาศเปล่ียนไปเปล่ียนมา
ไม่แน่นอน บางปีแลง้จดัตอ้งรอน ้ าจากรถแจกน ้ าของทางการ แต่ก็เพียงพอไดแ้ค่กินแค่ใช้ ท  านา
ไม่ได”้ 

(สมยศ, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

ส่วนที ่2  ผลกระทบจากภัยแล้งในชุมชนบ้านไผ่จระเข้ 
2.1 ผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
ภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือนใน 5 ลกัษณะ

ดงัน้ี 
1) ความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร 

จากสภาพอากาศและอุณหภูมิท่ีสูงเกินไปส่งผลต่อคุณภาพดิน เช่น ความชุ่มช้ืนของน ้ า
ในดิน ความร่วนซุยและความแน่นทึบของดิน ความสามารถในการซึมลงผา่นของน ้ าในดิน รวมถึง
ระดบัน ้ าใตดิ้นเปล่ียนแปลง คุณภาพน ้ าเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นปัจจยัในการเจริญเติบโตของขา้วท าให้
คุณภาพของขา้วดอ้ยลง ราคาขา้วและปริมาณขา้วท่ีไดล้ดลง รวมถึงความเส่ียงจากความเสียหายของ
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ขา้วอนัเน่ืองมาจากการเกิดโรคท่ีมากบัภยัแลง้ เช่น โรคเพล้ียกระโดด โรคใบไหม ้โรคหนอนกินใบ 
โรคใบจุดสีน ้าตาล รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

“การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล อุณหภูมิและปริมาณฝน ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง
ต่อสภาพดิน อาทิเช่นการเกิดฝนตกมากกว่าปกติก่อให้เกิดปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดินและ
การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหนา้ดิน โครงสร้างดินแน่นทึบไม่ร่วนซุย เม่ือใส่ปุ๋ยลงในดินจะ
แทรกซึมลงสู่ดินไดย้ากการมีฤดูแลง้ท่ียาวนานและอุณหภูมิอากาศสูง ส่งผลต่อความชุ่มช้ืนในดิน
ลดนอ้ยลงอยา่งมาก คุณภาพดินลดนอ้ยลงไปเร่ือย ๆ สภาพอากาศท่ีร้อนอบอา้ว ยงัส่งผลกระทบต่อ
การเล้ียงสัตว์ สัตว์หงอยตาย ไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร การปลูกพืชผกัเพื่อการจ าหน่ายก็ได้รับ
ผลกระทบเน่ืองจากเกิดโรคเพลีย หนอนกินใบเหล่าน้ีเป็นตน้” 

(เกษตรอ าเภอ, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

2) การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาน า้เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
จากปัญหาน ้ าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัและการใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบอาชีพไม่

เพียงพอ ท าใหเ้กษตรกรตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสูบน ้าและน ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใส่เคร่ืองสูบ
น ้าเขา้นา รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจา้งแรงงานคนในการขดุลอกคูคลองเพื่อเก็บกกัน ้าใหไ้ดม้ากข้ึนอีก
ดว้ย รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 
                “ความแห้งแลง้หรือการขาดน ้ าไดก่้อให้เกิดผลกระทบอยา่งมากในดา้นการเกษตร ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อการปลูกขา้วการขาดแคลนน ้ ายงัส่งผลกระทบในดา้นอ่ืน ๆ เช่น การขาดแคลนน ้ า
เพื่ออุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซ่ึงทุกปัญหาลว้นส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งส้ิน ในพื้นท่ีบา้นไผ่จรเข ้ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะภยัแลง้ ขาด
แคลนน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ชาวบา้นมีคุณภาพชีวิตท่ีแย่ลงจากเดิมมาก ชาวบา้นมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มข้ึนในการจดัหาน ้ าโดยทั้งจากการจา้งแรงงานคนเพื่อขุดลอกคูคลอง และค่าใชจ่้ายในการจดัหา
เคร่ืองสูบน ้า และน ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อสูบน ้าในการท าการเกษตร” 

(เกษตรอ าเภอบางเลน, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 
“ท านาไม่ค่อยไดเ้ลย ล าบากมาก ๆ เหน่ือยเพิ่มข้ึนจากเม่ือก่อน แถมยงัไดข้า้วไม่เตม็

เมด็เตม็หน่วยอีก น ้าท่าก็ไม่มีใหท้  านา จะท าที โนน้ตอ้งสูบน ้าเขา้นา” 

(นา้มนตรี, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 
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3) ปริมาณผลผลติลดลง 

ในอดีตชุมชนบา้นไผจ่รเข ้สามารถท านาปลูกขา้วไดอ้ยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังคือขา้วนา
ปี ซ่ึงเร่ิมปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และเก็บเก่ียวส้ินสุดไม่เกินเดือนกุมภาพนัธ์ และ
ข้าวนาปรัง เร่ิมปลูกตั้งแต่เดือนมกราคม นิยมปลูกในช่วงท่ีการชลประทานดี แต่ปัจจุบนัพื้นท่ี
ประสบกบัปัญหาภยัแลง้ท าใหส้ามารถท านาปลูกขา้วไดแ้ค่ปีละหน่ึงคร้ัง คือขา้วนาปีซ่ึงสามารถท า
ไดใ้นช่วงฤดูฝนเท่านั้น ปริมาณผลผลิตขา้วจึงลดลง รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

“ในสถานการณ์ปัจจุบนัไดเ้กิดปรากฏการณ์ภยัแลง้ในประเทศส่งผลให้เกษตรกรไม่
สามารถท านาได้ตามปกติเกษตรขาดรายได้ผลผลิตทางการเกษตรท่ีน้อยลงจึงกระทบต่อการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจท าใหเ้ศรษฐกิจปรับตวัลดลงเช่นกนั ผลผลิตขา้วท่ีไดก้็ลดลงอยา่งมาก”  

(เกษตรอ าเภอบางเลน, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

“ผลผลิตข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศนะ เม่ือก่อนบา้นเราปลูกขา้วได ้2 หนต่อปี ปลูกไดท้ั้ง
นาปีและนาปรัง แต่พอความแล้งมาเยือน ปลูกขา้วได้แค่ขา้วนาปี บางปีแล้งจดั ขา้วนาปียงัปลูก
ล าบากเลย” 

(พี่โลม, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

4) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 

จากภาวะภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึน ท าให้เกษตรกรตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เช่น เคร่ืองสูบน ้ า น ้ ามนัเช้ือเพลิง เคร่ืองพ่นยา 
เป็นตน้ ซ่ึงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลให้มีตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน เกษตรกรจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งกูย้มืเงินทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อสนบัสนุนการใหป้ระกอบอาชีพท านาได้
ตามปกติ รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

“เกษตรกรท่ีปลูกขา้ว มีความพยายามท่ีจะคงอาชีพท าเกษตรกรรมซ่ึงท ากนัมาตั้งแต่ 
บรรพบุรุษ พยายามหาหนทางท่ีจะท านาปลูกขา้วให้ไดม้ากท่ีสุด ถึงแมท้ราบวา่ผลผลิตท่ีไดอ้าจจะ
ลดลงเน่ืองจากประสบภาวะภยัแลง้ แต่เกษตรกรมีความพยายามสูงและประกอบกบัการไม่ค  านวณ
ตน้ทุนการผลิตและรายไดว้่ามีความสมดุลกนัหรือไม่ จึงลงทุนเพิ่มเติมดว้ยการจดัหาเคร่ืองสูบน ้ า 
น ้ามนัเช้ือเพลิง เคร่ืองพน่ยาฆ่าแมลงอุปกรณ์ทางการเกษตรต่าง ๆ ท าใหเ้กษตรกรมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงสวนทางกบัรายไดท่ี้ลดลงเน่ืองจากไดป้ริมาณผลผลิตท่ีน้อยลง เป็นภาระของเกษตรกรท่ีต้อง
แบกรับ” 

     (เกษตรอ าเภอบางเลน, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 
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 “ท านาไม่ค่อยไดเ้ลย ล าบากมาก ๆ เหน่ือยเพิ่มข้ึนจากเม่ือก่อน แถมยงัไดข้า้วไม่เต็ม
เม็ดเต็มหน่วยอีก น ้ าท่าก็ไม่มีให้ท านา จะท าที โนน้ตอ้งสูบน ้ าเขา้นา เคร่ืองสูบน ้ าก็ไม่มีอย่างบา้น
อ่ืนเขาตอ้งซ้ือใหม่อีก ไหนจะตอ้งซ้ือเคร่ืองสูบน ้ า ไหนจะตอ้งซ้ือน ้ ามนัใส่เคร่ืองสูบน ้ า ค่าใชจ่้าย
สารพดัเลย” 

(นา้มนตรี, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

“ปี 2557 เป็นปีท่ีชุมชนบา้นไผ่จระเขป้ระสบปัญหาภยัแล้งอย่างหนัก แต่ชาวนาอย่าง
เราๆ ก็ตอ้งกม้หนา้กม้ตาท านากนัไป มีปัญหาก็แกก้นัไปตามประสา ในเม่ือน ้าไม่ค่อยมี บางบา้นก็ตอ้ง
ลงทุนซ้ือเคร่ืองสูบน ้ า ซ้ือน ้ ามนัมาใส่เคร่ืองสูบน ้ า เพื่อสูบน ้ าเขา้นาขา้วของตวัเอง ตอ้งกูห้น้ียืมสินเขา
มาล่ะ แต่จะท าไงได ้มนัตอ้งแกปั้ญหากนัไปใหเ้ราอยูร่อดได”้ 

(นิมิต, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 
5) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและย่าฆ่าแมลง ปุ๋ย และสารเคมีบ ารุงพืช 

เกษตรกรมีความพยายามท่ีจะท าการเกษตรเชิงพาณิชย ์โดยหาวิธีการเพิ่มผลผลิตและ
แกปั้ญหาเก่ียวกบัโรคพืชท่ีเกิดจากภาวะภยัแลง้ และจากความพยายามดงักล่าว ส่งผลให้เกษตรกร
ประสบปัญหามีหน้ีสินเพิ่มข้ึน เกษตรกรบางรายตอ้งไปกูย้ืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร บางรายกูเ้งินนอกระบบ เพื่อน าเงินมาซ้ือปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เกษตรกรบางรายใช้
วิธีการซ้ือปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมีบ ารุงพืช โดยซ้ือใช้สินเช่ือ เม่ือได้รับผลตอบแทนจากการน า
ผลผลิตไปขาย ก็จะน าเงินมาจ่ายใหก้บัร้านคา้ จากร้านจ าหน่าย  
รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์  

“จากภาวะภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้ท าใหเ้กิดปัญหามากมายกบัเกษตรกร 
เช่น ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดกบัขา้วในช่วงภยัแลง้ เช่น โรคใบไหม ้โรคใบจุดสีน ้าตาล เมล็ดขา้วลีบ
ไม่เตม็เมล็ด และปัญหาเพล้ียกระโดด เป็นตน้ ท าใหเ้กษตรกรหาวธีิการจดัการแกไ้ขโรคในขา้วดว้ย
การซ้ือยาปราบศตัรูพืช ยา่ฆ่าแมลงมาใช ้แต่ก็ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาไดท้ั้งหมด อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
ภาระหน้ีสิน เน่ืองจากเกษตรกรไม่ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการปลูกพืชในช่วงเกิดภยัแลง้ ไม่เช่ือฟัง
ค าแนะน าจากทางราชการ มีความเช่ือมัน่ว่าการแก้ปัญหาของตนเป็นส่ิงท่ีถูกต้องท่ีสุด ซ่ึงการ
แกปั้ญหาของเกษตรกรเป็นการเพิ่มตน้ทุนการผลิต และยงัไม่สามารถแกปั้ญหาใหต้รงจุดอีกดว้ย” 

(เกษตรอ าเภอบางเลน, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 
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“ผลผลิตข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศนะ ชาวนาล าบากมากไหนจะตอ้งซ้ือปุ๋ยซ้ือยาเพิ่มมาก
ข้ึนอีก เพราะโรคขา้วมนัชอบมากบัความแลง้น่ีแหล่ะเป็นหน้ีเป็นสินหลายบาททีเดียว ตอ้งไปกูย้ืม
เงินกบั ธ.ก.ส. เอา ราคาขา้วก็ไม่ค่อยดี แต่ถึงราคาขา้วจะดี ก็ไม่มีขา้วจะไปขายกบัเขา” 

(พี่โลม, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 
“เวลาแลง้ทีไดข้า้วนอ้ย แถมขา้วก็ไม่ดี เร่ืองหน้ีสินไม่ตอ้งพูดถึงเลย ตอ้งไปกูเ้งินกบั  

ธ.ก.ส.มาพอสมควร เพื่อเอาเงินมาซ้ือปุ๋ย ยาฆ่าแมลง กม้หนา้กม้ตาปลูกขา้วกนัต่อไป” 
(พี่ฉลวย, ค  าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

2.2 ผลกระทบด้านสังคม 
ปัญหาภยัแล้งได้ส่งผลกระทบทางสังคมของประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน ได้แก่ ปัญหา

คุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามยัจากการขาดแคลนน ้ า ปัญหาปัญหาความขดัแยง้ ปัญหาการอพยพ
ยา้ยถ่ินฐาน อธิบายไดด้งัน้ี 

1) ปัญหาสุขภาพอนามัย 
ปัญหาสุขภาพอนามยัจากปริมาณน ้ ากินน ้ าใช้ท่ีไม่เพียงพอและการใช้น ้ าท่ีมี

คุณภาพต ่า เช่น การใชน้ ้ าใตดิ้นและน ้ าบาดาล เพื่อมาทดแทนน ้ าผิวดินจากแหล่งน ้ าธรรมชาติและ
ชลประทานท่ีมีปริมาณไม่เพียงพอ รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

“ในช่วงฤดูร้อน หรือเม่ือเกิดภาวะความแห้งแลง้ในพื้นท่ีอ าเภอบางเลน พบเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น สภาวะจิตใจท่ีท้อแท้ การขาดสารอาหารซ่ึงเกิดจากการไม่ยอม
รับประทานอาหารอาจเพราะมาจากความเครียด และการท าการเกษตรท่ีไม่ไดผ้ลตามท่ีคาดหวงัโรค
ทางเดินอาหารจาการด่ืมน ้าท่ีไม่สะอาด” 

(เกษตรอ าเภอ, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

 “คนเฒ่าคนแก่ก็ยงัคงอาชีพท านาดั้งเดิมไวเ้น่ืองจากไม่รู้จะหนัไปประกอบอาชีพอะไร 
สุขภาพกาย สุขภาพใจของคนเหล่าน้ีก็ย  ้าแยไ่ปดว้ย เกิดอาการเครียดเพิ่มมากข้ึนดว้ย ตอ้งประหยดั
กินประหยดัใช ้อดม้ือกินม้ือ เด๋ียวทอ้งผกูเด๋ียวทอ้งร่วงเป็นแบบน้ีสลบักนัไป” 

(นา้มนตรี, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561)  
“พอแลง้ก็เกิดผลกระทบในดา้นสุขภาพอนามยั ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเครียดกนั ร้อน

จดัๆ ก็เป็นลม เป็นความดนั ท างานกลางแดดเหมือนแต่ก่อนไม่ค่อยจะไหวแลว้ ส่วนเร่ืองคุณภาพ
ชีวติลดลงไปเร่ือย ๆ บางคนเครียดจนซึมเศร้าเลยก็มีคุณภาพชีวติลดลงมาก มีผลกระทบกบัการ
ด ารงชีวิตของชาวบา้นอยา่งมากทีเดียว” 

(นิมิต, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 
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2) ปัญหาการเปลีย่นแปลงอาชีพ 
แมว้่าเกษตรกรบางรายจะยงัคงยึดถืออาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเป็นอาชีพท่ีท าตามความ

ถนดัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ แต่ก็มีเกษตรบางรายเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอาชีพ เช่น อาชีพรับจา้งคดั
เมล็ดพนัธ์ุขา้ว จกัรสานเคร่ืองใช้จากผกัตบชวา รับจา้งขุดลองคูคลอง รับจา้งท าความสะอาด ตั้ง
กลุ่มท าขนมไทย เช่น พวกขนมเมด็ขนุน ทองหยอด หมอ้แกง รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

“ความแหง้แลง้หรือการขาดน ้ าไดก่้อให้เกิดผลกระทบอยา่งมากในดา้นการเกษตร ซ่ึง
มีความส าคญัต่อการปลูกขา้วซ่ึงเป็นพืชท่ีตอ้งการน ้ าตั้งแต่การเพาะเมล็ดกลา้จนถึงระยะเก็บเก่ียว 
การขาดน ้าในระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของขา้ว ท าใหผ้ลผลิตขา้วลดลงส่งผลใหร้ายไดล้ดลง 
การขาดแคลนน ้ายงัส่งผลกระทบในดา้นอ่ืน ๆ เช่น การขาดแคลนน ้าเพื่ออุปโภคบริโภค ฯลฯ ซ่ึงทุก
ปัญหาล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนประชาชนทั้งส้ิน ในพื้นท่ีบา้นไผ่จรเข ้ก็ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะภยัแลง้ ขาดแคลนน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ชาวบา้นมีคุณภาพชีวิตท่ีแยล่งจาก
เดิมมาก ผลผลิตลดลงเกษตรกรบางรายหนัไปทดลองปลูกพืชทดแทน เล้ียงสัตว ์แต่เม่ือเกิดปัญหา
ความแห้งแลง้การประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเกษตรกรพยายามท่ีจะช่วยเหลือตวัเองก็มีปัญหาดว้ยกนั
ทั้งส้ิน” 

(เกษตรอ าเภอบางเลน, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 
“คนในชุมชนเขาอยู่กนัท่ีน่ีมานานแล้ว ถ้าไม่จ  าเป็นก็ไม่มีใครอยากยา้ยไปอยู่ท่ีอ่ืน

หรอก อยากอยู่กนัท่ีน้ี อย่างน้อยก็เป็นบา้นของเราเอง ท านาไม่ไดก้็รับจา้งท างานอ่ืนเอา ปลูกผกั
ปลูกพืชสวนครัว ขายพอไดเ้งินมาใชจ่้ายเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ก็ยงัดี” 

(นา้มนตรี, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 
“ความเป็นอยู่ของบา้นเราก็จะเหมือนๆ เดิม คนบา้นอ่ืนเขา ไปมาหาสู่กนัตามปกติ 

เวลาว่างจากการท านาก็มกัจะมาท ากิจกรรมร่วมกนั ตั้งกลุ่มท าขนมไทย เช่น พวกขนมเม็ดขนุน 
ทองหยอด หมอ้แกงเอาไปขายท่ีตลาด ตลาดนดับา้ง ส่งตามร้านคา้บา้ง บางทีมีงานจดัเล้ียงเขาก็มา
สั่งใหท้  าไปส่งใหเ้ขา” 

(พี่โลม, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

 
3) ปัญหาอพยพย้ายถิ่น 

จากภัยแล้งท่ีเกิดข้ึนอย่างรุนแรงในช่วงฤดูแล้ง ท าให้เกษตรกรไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เน่ืองจากต้องพึ่ งพาน ้ าเป็นปัจจยัหลักในการผลิต เกษตรกรบาง
ส่วนประกอบอาชีพเสริมทดแทนการท าเกษตรกรรมในช่วงเวลาดงักล่าว และบางส่วนยา้ยท่ีอยู่
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อาศยัชัว่คราวเพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืนในระหวา่งท่ีไม่สามารถท านาได ้เช่น ไปรับจา้งยงัพื้นท่ีอ่ืน 
ในกรุงเทพฯ หรือต่างจงัหวดั ปัญหาดงักล่าวเหล่าน้ีอาจน ามาซ่ึงปัญหาการยา้ยถ่ินอย่างถาวรใน
อนาคตได ้ 

“บางบา้นมีเยาวชนท่ีอยูใ่นวยัท างานก็ตอ้งหาอาชีพเสริม ตอ้งยา้ยท่ีอยูช่ัว่คราวเพื่อไป
ประกอบอาชีพในระหว่างไม่สามารถท านาได้ ส่วนคนเฒ่าคนแก่ ก็ยงัคงอาชีพท านาดั้ งเดิมไว้
เน่ืองจากไม่รู้จะหนัไปประกอบอาชีพอะไร” 

(เกษตรอ าเภอบางเลน, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

“เม่ือในหมู่บา้นเกิดภาวะความแห้งแลง้อยา่งหนกั ชาวบา้นท ามาหากิน ปลูกขา้วปลูก
ไม่ได้เหมือนเดิม หนุ่มสาวบางคนในหมู่บ้านก็ต้องยา้ยท่ีอยู่เพื่อไปรับจ้างท างานชั่วคราว ใน
กรุงเทพฯ บา้ง ต่างจงัหวดับา้ง แลว้แต่ว่าจะไดท้  างานท่ีไหน บางคนก็ขายของแร่ ขายไปเร่ือย ค ่า
ไหนนอนนั้น ดีกวา่งอมืองอเทา้รอฝนไปวนัๆ” 

(ทองโพธ์ิ, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

“หลายบ้านท่ีน้ีเขาต้องหนีความแห้งแล้ง มนัไม่เชิงเป็นการทิ้งบ้านทิ้งช่องเลยนะ 
เพียงแต่ยา้ยไปท างานท่ีอ่ืนบางช่วง บางปี เท่านั้น อยา่งลูกชายผม ไม่สามารถรอหนา้ท านาไดเ้พราะ
ทอ้งเล้ียงปากเล้ียงทอ้งอีกหลายชีวติ ลูกๆ ก็อยูใ่นวยัเรียน ก าลงัใชเ้งินดว้ยกนัทั้งนั้น พอท านาไม่ได้
ก็ตอ้งไปหางานท าท่ีอ่ืน จะไปกลบัก็ล าบากตอ้งหาท่ีพกัแถวๆ ท่ีท างานเพราะจะสะดวกกวา่” 

(เกรียง, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

2.3) ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
       1) การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของดิน 

 ภยัแลง้ไดส่้งผลกระทบต่อลกัษณะโครงสร้างเน้ือดินแน่นทึบ น ้ าไม่สามารถลงสู่ชั้น
ดินดา้นล่างได ้ดินไม่ซึมซบัน ้ า ดินขาดความชุ่มช้ืนไม่เหมาะสมแก่การท าการเกษตรกรรม รวมถึง
ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดินและการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหนา้ดิน รายละเอียดดงัค า
สัมภาษณ์ 

“การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล อุณหภูมิและปริมาณฝน ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง
ต่อสภาพดิน อาทิเช่น การเกิดฝนตกมากกว่าปกติก่อให้เกิดปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดินและ
การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหนา้ดิน โครงสร้างดินแน่นทึบไม่ร่วนซุย เม่ือใส่ปุ๋ยลงในดินจะ
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แทรกซึมลงสู่ดินไดย้าก การมีฤดูแลง้ท่ียาวนานและอุณหภูมิอากาศสูง ส่งผลต่อความชุ่มช้ืนในดิน
ลดนอ้ยลงอยา่งมาก คุณภาพดินลดนอ้ยลงไปเร่ือย ๆ” 

(เกษตรอ าเภอ, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

2) การเกดิโรคในสัตว์  
สภาพอากาศท่ีร้อนอยา่งหนกั ส่งผลกระทบต่อการเล้ียงสัตว ์เช่น ปลา ไก่ สุกร รวมถึง

การเกิดโรคระบาดในสัตวเ์ล้ียง เช่น โรคกะร้ีในไก่ รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

“ภาวะภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และสภาพอากาศท่ีร้อนอบอา้ว น ้ าไม่พอกินพอใช้ 
ส่งผลกระทบต่อการเล้ียงสัตว ์ท าให้เกิดโรคกบัสัตว ์เช่น สัตวห์งอยตาย หงุดหงิด ไม่เจริญเติบโต
เท่าท่ีควร” 

(เกษตรอ าเภอ, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 
“อากาศร้อนอบอา้วขนาดน้ี น ้ าก็ไม่มี เล้ียงไก่ ไก่ก็ป่วยตาย เป็นกะร้ี เล้ียงหมูๆ มนัก็

ตอ้งการอยูก่บัดินช้ืนๆ แฉะๆ ท่ีพอแลง้ดินก็ร้อนแห้ง หมายงัไม่ทนัโตก็ลม้ตาย เล้ียงปลาน ้าในบ่อ คู
คลองแหง้ขอด ก็เล้ียงปลาไม่ไดอี้ก เวลาแลง้เจอแต่ปัญหา” 

(สมยศ, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 
“บา้นเราเวลาฝนไม่ตก แลง้ ร้อนจดัๆ ก็มีผลกระทบกบัสัตวต่์าง ๆ ท าใหข้าดแคลนน ้ า

เกิดโรคกบัสัตว ์สัตวล์ม้ตาย 

(พี่ฉลวย, ค  าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 
3) การเกดิโรคในพืช  
 โรคพืชท่ีมกัมาพร้อมกบัภยัแลง้ เช่น โรคใบลีบในขา้ว  เพล้ียกระโดด หนอนกิน

ใบ เป็นตน้   รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

“โดยปกติแลว้พืชมีศตัรูส าคญัอยู ่๒ ชนิด คือโรคและแมลง เรามกัจะพบตวัแมลง เม่ือ
แมลงเขา้ท าลายพืช แต่เราไม่เห็นเช้ือโรค เม่ือเช้ือโรคเร่ิมเขา้ท าลายพืช เช้ือโรคบางชนิดจะเห็นไดก้็
ต่อเม่ือ ตน้พืชเกิดโรคมากแลว้ เช้ือบางชนิดก็ไม่มีโอกาสเห็นเลย นอกจากจะตรวจดูดว้ยเคร่ืองมือ
ทางวิทยาศาสตร์ เช้ือโรคท าความเสียหายให้กบัตน้พืชมาก ท าให้พืชชะงกัการเจริญเติบโต ผลผลิต
ลดลง หรือติดต่อไปกบัท่อนพนัธ์ุหรือเมล็ด ท าใหก้ารเพาะปลูกไม่ไดผ้ล” 

(เกษตรอ าเภอ, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 
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“ปลูกขา้วช่วงแลง้ นอกจากจะหาน ้ าในการท านาล าบากแลว้ ยงัมีโรคขา้วอีกมากมาย 
บางทีเป็นโรคเมล็ดขา้วลีบ ขา้วไม่โต หนอนกินใบ สารพดัจะเจอกบัปัญหา ปลูกผกัสวนครัวก็ใช่วา่
จะไม่มีโรคนะ ก็จะเจอพวกโรคใบเหลือง ใบไหม ้ใบจุด สรุปคือตอนแลง้ๆ จะปลูกอะไรก็ไม่ไดดี้” 

(นิมิต, ค  าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

4) ระดับน า้ใต้ดินลดต ่าลง  
การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล อุณหภูมิและปริมาณฝน ปริมาณน ้ าฝนท่ีตกมีปริมาณน ้ า

ไม่เพียงพอแก่การซึมลงและสะสมขงัอยูใ่นดิน แต่จะอยูเ่พียงแค่ผิวดินซ่ึงจะระเหยไปไดง่้ายไม่เกิด
การสะสมในดินและน ้ าใตดิ้น ฝนตกน ้ าไม่ซึมลงดิน สภาพดินเป็นดินเหนียวดินไม่ชุ่มช้ืนน ้ าไม่
สามารถซึมลงสู่ใตดิ้นได ้ 
รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

      “จริง ๆ ลกัษณะดินในพื้นท่ีอ าเภอบางเลนเหมาะส าหรับการปลูกขา้ว เพราะเป็นดิน
เหนียว มีการระบายน ้ าเลว แต่จากการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล อุณหภูมิและปริมาณฝนก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยตรงต่อสภาพดิน ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ โครงสร้างดินแน่นทึบ ดินไม่มี
ความช้ืน ปริมาณน ้าในดินลดลง” 

(เกษตรอ าเภอ, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 
                     “ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไปจากเดิมเยอะ ดินท่ีเคยดี ๆ แบบเม่ือก่อน ตอนน้ีแตกแหง้ระแหง 
เดินดว้ยเทา้เปล่าไม่ได ้ดินมนัแขง็ ท่ิมจนเทา้เป็นแผลไดเ้ลย เวลามีฝนตกที น ้าก็ไม่ไดซึ้มลงดิน ขงั
อยูบ่นหนา้ดิน ดินไม่มีความช้ืนเลย แลว้แดดบา้นเราก็แรง ฝนตกน ้าไม่ซึมลงดิน พอแดดแรงน ้าก็
ระเหยไปหมด ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยไดดี้เหมือนบา้นอ่ืนเขา” 

(นิมิต, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 
“อยา่งดินบา้นเราเป็นดินเหนียว พอแลง้บ่อย ๆ ก็ท  าให้ระดบัน ้ าและปริมาณน ้ าลดลง

อยา่งมากพื้นดินไม่ชุ่มน ้า น ้าในดินก็ไม่ค่อยดี คุณภาพน ้าเปล่ียนแปลงอากาศแหง้แลง้ไม่น่ามอง” 

(พี่ฉลวย, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

ส่วนที ่3 การปรับตัวของเกษตรกรต่อภัยแล้งทีเ่กดิขึน้ในชุมชนบ้านไผ่จรเข้ 

จากผลกระทบอนัเน่ืองมาจากภยัแล้ง ท าให้เกษตรกรมีการปรับตวัปรากฏให้เห็นใน 2 
ลกัษณะ คือ การปรับตวัดา้นอาชีพและการปรับตวัเพื่อการแกไ้ขปัญหาตามศกัยภาพ โดยอธิบายได้
ดงัน้ี 
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 3.1) การปรับตัวด้านอาชีพ 
จากปัญหาภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ท่ีผ่านมาส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม ฝ่าย

การศึกษาวิจยัและพฒันาส านักส่งเสริมการศึกษาอบรม ก าแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จดัท า
โครงการชุมชนปรับเปล่ียนการผลิตสู้วิกฤติภยัแลง้ หรือโครงการเอ็กซ์วายแซด (XYZ) สนบัสนุน
ให้เกษตรกรมีรายไดช้ดเชยจากปัญหาภยัแลง้ ไม่มีน ้ าท าการเกษตร ลดภาระความเส่ียงจากการผลิต 
ไดช่้วยเหลือแนะน าให้เกษตรกรปลูกถัว่เขียวแทนการปลูกขา้ว ในช่วงฤดูแลง้โดยเร่ิมปลูกช่วงตน้
เดือนมีนาคม และจะเก็บเก่ียวผลผลิตไดป้ลายเดือนพฤษภาคม  เน่ืองจากถัว่เขียวเป็นพืชอายุสั้น ใช้
น ้านอ้ย เจริญเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศแห้งแลง้ แต่จากการทดลองปลูกถัว่เขียวของเกษตรบางราย 
พบวา่ ชุมชนบา้นไผจ่รเขมี้สภาพดิน และสภาพอากาศไม่เหมาะสมกบัการปลูกถัว่เขียว เกษตรกรจึง
มีการปรับตวัดา้นอาชีพ 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ  

การเปลี่ยนอาชีพอย่างถาวรและการเปล่ียนพืชท่ีปลูก เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่
ยงัคงยดึอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีท ามาตั้งแต่บรรพบุรุษจนเกิดความช านาญและอาศยัท่ีดิน
ผืนเดิมท่ีเคยปลูกข้าว แต่เปล่ียนชนิดพนัธ์ุพืชท่ีปลูก ได้แก่ การปลูกมะพร้าวน ้ าหอม กล้วยไม้ 
รวมถึงการขดุบ่อเล้ียงปลา เป็นตน้ 

การหาอาชีพเสริมระหว่างพกัการท านาหรือระหว่างช่วงฤดูแล้งทีไ่ม่สามารถท านาปรัง
ได้  เช่น การท าขนมไทย เช่น ขนมหมอ้แกง ฝอยทอง ทองหยอด เม็ดขนุน ส่งขายไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในอ าเภอและอ าเภอใกล้เคียง การจกัรสานของใช้ในครัวเรือนด้วยผกัตบชวา การ
คดัเลือกแมลงพนัธ์ุขา้ว ปลูกผกัสวนครัวเพื่อการจ าหน่าย เช่น ตะไคร้ ใบโหระพา ใบกระเพรา การ
ปลูกไมป้ระดบั เช่น ไทรเกาหลี โมก ชาดดั เป็นตน้ รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

“จากการลงพื้นท่ีของเกษตรอ าเภอ ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบอาชีพในช่วงท่ี
เกิดภาวะภยัแลง้ พบวา่เกษตรกรท่ีมีอาชีพท านา มีการปรับตวัดา้นอาชีพ โดยหนัไปปลูกพืชผกัชนิด
อ่ืนแทนการท านาซ่ึงตอ้งใชน้ ้ าในปริมาณมาก เช่น การยกร่องปลูกผกั ท าคา้งปลูกกลว้ยไม ้บางราย
ขดุบ่อเล็ก ๆ เพื่อเล้ียงปลาเอาไปจ าหน่าย เม่ือประมาณ ปี 2559  ส านกังานเกษตรจงัหวดัส่งเสริมให้
เกษตรกรท าลองปลูกถัว่เขียวในระหวา่งหยดุการท านา แต่จากการทดลองปลูกถัว่เขียวของเกษตรกร
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ พบวา่ ถัว่เขียวท่ีน ามาปลูกในพื้นท่ีไม่เจริญเติบโต รากเน่าตาย ซ่ึงพบวา่ ลกัษณะ
ดิน และลกัษณะอากาศในพื้นท่ีชุมชนบา้นไผจ่ระเข ้ไม่เหมาะกบัการปลูกถัว่เขียว จึงตอ้งยกเลิกการ
ปลูกถัว่เขียวดงักล่าวไป  ปัจจุบนัเกษตรบางรายก็หันไปประกอบอาชีพอ่ืน เช่น การปลูกมะพร้าว 
การปลูกไมด้อกไมป้ระดบั เป็นตน้” 

(เกษตรอ าเภอ, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 
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“จริง ๆ แลว้อาชีพท าไร่ท านา คนบา้นเราก็ท ากนัมาตั้งแต่ปู่ยา่ตายาย แต่เม่ือก่อนดินดี
น ้ าสมบูรณ์ก็ท ากนัได ้ไม่ตอ้งกงัวลอะไร แต่เด๋ียวน้ีสภาพอากาศเปล่ียนไปจากแต่ก่อนมาก อยา่งนา้
สู้กบัตน้ทุนของการท านาท่ีเพิ่มข้ึนไม่ไหว ก็ไปดูวา่หมู่บา้นอ่ืน ๆ เขาปลูกอะไรกนั ท าอะไรขาย ท า
แลว้ดีไหม เผอิญมีญาติอยู่แถวๆ บา้นแพว้เขาปลูกมะพร้าวน ้ าหอมพนัธ์ุตูดจีบบา้นแผว้มาลง สอง
สามปีก็ขายได ้รายไดดี้ทีเดียว ก็เลยหนัมาปลูกมะพร้าวแทนการท านาขา้วบา้ง ก็เก็บมะพร้าวขายได้
เร่ือย ๆ มะพร้าวไม่เสียหาย ขายทั้งลูกทั้งทลาย บางทีขายน ้ ามะพร้าว ท าวุน้มะพร้าวน ้ าหอมขาย 
รายได้ดีกว่าท านาเสียอีก ตอนน้ีเลยหันมาปลูกมะพร้าวขายมะพร้าวแทนการปลูกขา้วไปแล้ว ท่ี
ส าคญัลงทุนคร้ังเดียว เก็บเก่ียวผลผลิตไดห้ลายต่อหลายคร้ัง คุม้ค่ากวา่การท านาขา้วเยอะเลย” 

(ทองโพธ์ิ, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

“มีชาวบ้านบางรายของบ้านไผ่จระเข้ เลิกท านาอย่างถาวรเน่ืองจากเบ่ือหน่ายกบั
ปัญหาการขาดแคลนน ้ า และหันมาประกอบอาชีพใหม่ เช่น ท าสวนมะพร้าวน ้ าหอม แปรรูป
มะพร้าว และการท าสวนไมป้ระดบั ปลูกไมป้ระดบัตามความตอ้งการของตลาด เช่น ตน้ไทรเกาหลี 
เป็นตน้ ส่วนเกษตรกรบางราย ยงัคงยดึอาชีพท านา แต่ก็หารายไดเ้สริมดว้ยการรับจา้ง” 

(นิมิต, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

“ท่ีบา้นเคยปลูกผกัแทนการปลูกขา้วแต่กลบัพบว่าแหล่งรับซ้ือกดราคา การซ้ือก็จะ
เป็นประเภทเอาของไปก่อนแลว้ค่อยมาจ่ายเงินทีหลงัเราก็ไม่มีสิทธ์ิรู้ราคาท่ีเขาเอาไปขายไดเ้ลย ก็
เลยหนักลบัมาท านาเหมือนเดิมแต่ก็ยงัปลูกผกัพวกตะไคร้ ใบโหระพา ใบกระเพรา ฝากไปขายเพื่อ
หารายไดเ้สริมอีกทางดว้ย” 

(ศรีสุดา, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

“ราคาขา้วไม่ค่อยดี ฝนฟ้าก็มีค่อยเป็นใจ ก็เลยตอ้งมองหารายได้เสริม ทางชุมชนมี
กลุ่มแม่บา้นรวมตวักนัเพื่อท าขนมไทยขาย เวลาว่างจากการท านา กลุ่มเราเร่ิมท าขนมหมอ้แกง 
ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ท าขายในชุมชนและส่งตามสถานท่ีท่องเท่ียว รายไดดี้ทีเดียวพอมีใช้
จ่ายในครอบครัวไดบ้า้ง” 

(เฉลียว, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

“บา้นฉนัท านามาหลายปี ตั้งแต่ปู่ยา่ตายาย เคยเปล่ียนอาชีพมาหลายต่อหลายคร้ัง แต่ก็
ยงัตอ้งปลูกขา้วเพราะมนัอยู่ในสายเลือด แต่ถา้จะให้ปลูกขา้วอย่างเดียวคงไม่พอกินแน่ ๆ ก็ตอ้ง
หาทางหาเงินมาเพิ่ม ไม่มีความรู้ไดแ้ค่ไปรับจา้งเขาวนัๆ ตอนน้ีไปรับจา้งคดัพนัธ์ุขา้ว เอาพวกเมล็ด
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ขา้วท่ีไม่สมบูรณ์ ลีบ และพวกวชัพืชออกจากเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเขาจะเอาไปขายท าพนัธ์ุขา้วเพื่อปลูก 
ค่าแรงก็ข้ึนอยู่กบัวา่เราจะคดัไดม้ากน้อยแค่ไหนวดัวา่เราคดัไดก่ี้ถงัต่อวนั และให้ค่าแรงเป็นถงั ๆ 
ละเท่าไหร่ก็วา่กนัไป พอมีกินมีใชดี้กวา่รอท านาขา้วอยา่งเดียว” 

(เกรียง, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

“ท่ีบา้นปลูกขา้วคู่ไปกบัการปลูกไมป้ระดบัพวก ไทรเกาหลี โมก ชาดดั จะท าในเวลา
วา่งหรือเวลารอท านาหนา้ต่อไป ถา้ปีไหนแลง้มาก ๆ ก็จะไม่ท านาเลย ปลูกไมป้ระดบัแทน ส่วนนา
ขา้วเราก็ตอ้งท าต่อเป็นท่ีนาของปู่ยา่ตายายใหไ้วจ้ะทิ้งร้างก็เสียดาย แต่คงค่อยๆ ปลูกไมป้ระดบัเพิ่ม 
เพราะวนัหนา้เราอาจจะยดึอาชีพปลูกไมป้ระดบัแทนการท านาขา้วเลยก็ได”้ 

(สนัน่, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

“ตอนท่ีแลง้มาก ๆ ชลประทานเขามารับไปท างานถางหญา้ ขุดลอกคูคลอง เราไม่มี
รายไดก้็ไปกบัเขา พอไดเ้งินมาซ้ือกบัขา้วกินไปวนัๆ หน่ึง” 

(พี่ฉลวย, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

            “การหารายไดเ้สริมเพื่อจุนเจือครอบครัว ทางเราเร่ิมวางแผนการท าจกัรสานจากผกัตบชวา 
ในระหวา่งรอการท านาหรือราคาขา้วตกต ่า เพื่อหารายไดใ้หก้บัครอบครัว พอดีบา้นเราหาวตัถุดิบ
พวกผกัตบชวาไดง่้ายมาก ๆ ส่วนราคาขายข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของลายท่ีสาน ทางการก็ส่งเสริม
และจะหาทางส่งออกใหด้ว้ยคงมีรายไดเ้พิ่มข้ึนอีกหน่อย” 

(สมยศ, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 
 3.2) การปรับตวัในการแกไ้ขปัญหาตามศกัยภาพ 

เกษตรกรมีการปรับตวัในการแกไ้ขปัญหาตามศกัยภาพความพร้อมของตนเองเพื่อให้
การท าการเกษตรได ้ไดแ้ก่ 1) จดจ าเหตุการณ์จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ ในอดีต 2) เรียนรู้
จากประสบการณ์ดว้ยตนเองและจากค าบอกเล่าของผูอ่ื้น 3) คาดการณ์สถานการณ์น ้าท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต และ 4) วางแผนการเพาะปลูกเพื่อใหก้ารด ารงชีพอยูไ่ด ้โดยมีการติดตามสถานการณ์ภยัแลง้
ในแต่ละปี การติดตามขอ้มูลข่าวสารของทางราชการอย่างสม ่าเสมอ การคาดการณ์ล่วงหน้า เฝ้า
ระวงัสถานการณ์น ้ า การส ารองน ้ า การเล่ือนระยะเวลาการปลูกขา้ว ปรับเปล่ียนชนิดพนัธ์ุข้าว
เพื่อให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี ลกัษณะดิน อากาศ พนัธ์ุขา้วท่ีสามารถทนต่อความแห้งแลง้ ใช้น ้ าน้อย 
และตอ้งเป็นพนัธ์ุขา้วท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวสั้น การบริหารจดัการแหล่งน ้ าส ารองในช่วงเกิดภยัแลง้ 
กรณีเกิดภยัแลง้รุนแรงในพื้นท่ีชุมชนบา้นไผจ่รเข ้ในปีท่ีผา่นๆ มา รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 
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“ปัญหาเร่ืองน ้ าในการท าการเกษตร มกัเป็นปัญหาต่อเน่ืองซ่ึงเกิดข้ึนในทุก ๆ ปี ทาง
จงัหวดัมีนโยลาย ใหค้วามรู้ ค  าแนะน าแก่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองและเสมอมา พร้อมทั้งมีช่องทางให้
ติดตามสถานการณ์น ้ า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุนปลูกข้าวหรือการท า
การเกษตรอ่ืน ๆ ทางส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐมไดรั้บนโยบายเก่ียวกบัการบริหารจดัการน ้ า
ในแต่พื้นท่ีของจงัหวดั และส่งมอบนโยบายต่าง ๆ ให้เกษตรอ าเภอเป็นผูรั้บผิดชอบในแต่ละทอ้งท่ี 
ซ่ึงทางเกษตรอ าเภอไดใ้ห้ค  าแนะน าการบริหารจดัการน ้ าอย่างเป็นระบบในทุก ๆ ปี โดยมีการลง
พื้นท่ีให้ขอ้มูลโดยตรงหรืออบรมผูน้ าชุมชนเพื่อน าไปเผยแพร่ให้แก่ลูกบ้าน เม่ือตน้ปีท่ีผ่านมา
เกษตรอ าเภอมีการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัโครงการศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เช่น 
โครงการหลุมขนมครก แกปั้ญหาภยัแลง้ซ ้ าซาก ซ่ึงในหลายจงัหวดัน าไปใช้แลว้ไดผ้ลอย่างดี ซ่ึง
เกษตรกรสามารถแกปั้ญหาเร่ืองน ้าในการท าการเกษตรกรรมได”้ 

(เกษตรอ าเภอ, ค  าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

“เราไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์การท านาขา้วมาหลายสิบปีว่าช่วงไหนควรปลูกขา้ว 
ช่วงไหนควรรอไปก่อน โดยค านวณจากระยะเวลาในการเก็บเก่ียวเป็นหลกั คาดคะเนเอาวา่อีกสาม
เดือนขา้งหนา้จะแลง้หรือไม่ และบางคร้ังก็หาพนัธ์ุขา้วพนัธ์ใหม่ๆ มาปลูกใหเ้หมาะสมกบัสภาพดิน
ฟ้าอากาศ ของบา้นเรา” 

(มนตรี, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2561) 

“หลงัจากปี 2557 ท่ีประสบภยัแล้งอย่างหนัก ชาวบา้นหมู่ท่ี 7 ชุมชนบา้นไผ่จระเข ้
ต าบลไทรงาม ไดรั้บความอนุเคราะห์จากนายมนตรี จงอกัษร อดีตสมาชิก อบต.ไทรงาม ไดร่้วมกบั
นายประมวล โชคลือชยั ผูจ้ดัการธุรกิจบ่อทรายพีระพงศ ์ในเน้ือท่ีจ านวน 250 ไร่ ไดร่้วมกนัปรึกษา 
และน าบ่อทรายดังกล่าวน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงวิกฤตภยัแล้ง เพื่อเป็นการช่วย
เกษตรกรชาวนาในพื้นท่ี ดว้ยการเปิดน ้ าจากคลองชนประทานเขา้สู่บ่อทรายท่ีมีระดบัต ่ากวา่คลอง
ชลประทาน เพื่อท าการกกัเก็บน ้ าไวใ้ห้กบัเกษตรกรผูท้  านาขา้วในพื้นท่ี ไดป้ระมาณ เกือบ 10 ลา้น
ลูกบากศเ์มตร และเม่ือกกัเก็บน ้าในบ่อทรายชาวบา้นก็สูบน ้าจากบ่อทรายแห่งน ้าเพื่อน าน ้าข้ึนมาใช้
ในการท านาขา้วกนัแลว้ประมาณกว่า 300 ไร่ การสูบน ้ าก็ตั้งเคร่ืองสูบน ้ าจากบ่อทรายลงในคลอง
ซอยจากนั้นก็จะใชเ้คร่ืองสูบน ้ าเขา้นาโดยตรง ซ่ึงน ้ าจากบ่อทรายแห่งน้ีสามารถน าไปใชก้บัการท า
นาไดป้กติและวิธีการบริหารจดัการเร่ืองน ้ า ก็ใช้วิธีผลดักนัรายละ 1 วนั ตน้ขา้วก็เจริญงอกงามดี
ออกรวงพร้อมใหผ้ลิตแลว้” 

(นิมิต, ค  าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 
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 “ในช่วงฤดูแลง้ ชาวนาก็เลือกหาพนัธ์ุขา้วท่ีทนต่อความแห้งแล้งมาปลูก เช่น พวก
ขา้วพนัธ์ กข. ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัความแลง้ในบา้นเรา และตอ้งเก็บเก่ียวขา้วในระยะเวลาสั้นๆ 
ดว้ย” 

(สมาน, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 

“บ้านเราต้องปรับตัวเร่ืองการจัดการน ้ าอย่างมาก ต้องจัดสรรน ้ ามาใช้กัน สลับ
สับเปล่ียนกนัให้ครบทุกบา้นไม่งั้นมีปัญหา ช่วงลอยกระทงถา้มีน ้ าเยอะ ก็จะปล่อยน ้ าเขา้มาในบ่อ
ทรายแถวๆ หมู่บา้น เจา้ของเขายกให้เก็บน ้ าไวท้  านา เขาไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากบ่อทรายแลว้ เขาก็
ยกใหเ้ราใช ้แต่เราตอ้งจดัสรรใหดี้ ๆ ตอ้งยติุธรรมคนท่ีท านาใกลไ้กลตอ้งไดน้ ้าทัว่ถึงกนัหมด” 

(ฉลวย, ค  าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 
“ชาวนาท่ีน้ี ก่อนจะปลูกขา้วตอ้งคาดการณ์เอาไวเ้ลยวา่ปีน้ีจะแลง้หรือไม่ ถา้ท านาไป

จะเส่ียงมากไหม ถา้เส่ียงมากก็ลดพื้นท่ีท านาลงให้เหลือนอ้ย ๆ จะไดไ้ม่ขาดทุนมาก แต่ถา้ปีไหนดู
แลว้จะมีน ้ามาก ก็ท  านากนัไดต้ามปกติ แต่หลายปีท่ีผา่นมาแลง้มาก ตอ้งช่วยกนัคิดหาวธีิหาน ้ามาท า
นาให้ได ้ก็มีเจา้ของบ่อทรายเขายกบ่อทรายให้เก็บน ้ าไวท้  านา พวกเราก็เลยพอท่ีจะท านาไดพ้ออยู่
ไดดี้กวา่ไม่มีน ้าท านาเอาเสียเลย” 

(ววิฒัน์, ค าสัมภาษณ์, กนัยายน 2561) 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสถานการณ์ภยัแลง้ ผลกระทบจากภยัแลง้และการปรับตวัของเกษตรกร
ต่อภยัแลง้ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยใชว้ธีิ
การศึกษาเอกสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรอ าเภอบางเลน และเกษตรกรท่ี
มีภูมิล าเนาอาศยัอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีอายุไม่ต ่ากว่า 30 ปี และประกอบ
อาชีพท านาข้าวมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมจ านวนทั้ งส้ิน 17 ราย สามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะจากการศึกษา ผลการศึกษาสามารถน าเสนอได้
เป็น 3 ส่วน  

สรุปผลการศึกษา  

ส่วนที ่1 สถานการณ์ภัยแล้งในชุมชนบ้านไผ่จรเข้ อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

สถานการณ์ภยัแลง้ในชุมชนบา้นไผจ่รเขเ้กิดข้ึน เป็นไปใน 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก
ปริมาณน ้าฝนท่ีตกลงมาแต่ละคร้ังท่ีมีปริมาณนอ้ยกวา่ปกติ เน่ืองจากระยะเวลาการตกของฝนในแต่
ละคร้ังเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ลกัษณะท่ีสอง ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลมีฤดูแลง้ท่ียาวนานมากข้ึนถึง 8-9 
เดือน ซ่ึงโดยฤดูกาลท่ีเป็นปกติ ฤดูฝน มีระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือน เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ลกัษณะท่ีสาม ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ ท าให้มีฤดู
แลง้ท่ียาวนาน และฤดูฝนท่ีสั้นลงเหลือเพียง 2 เดือน ส่วนความรุนแรงของภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
เกิดความรุนแรงในปี 2557-2559 โดยรุนแรงมากท่ีสุดในปี 2557 โดยส่งผลกระทบต่อการขาดแคลน
น ้าท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการด ารงชีวิตประจ าวนัและการใชป้ระโยชน์เพื่อการประกอบอาชีพ เช่น การ
เล้ียงสัตว ์การปลูกพืชไร่และการท านาขา้ว ซ่ึงเป็นอาชีพหลกั ผลกระทบต่อโครงสร้างทางกายภาพ
ของดินท่ีแหง้และแน่นทึบไม่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรมและผลกระทบต่อปริมาณแหล่งน ้าส ารอง
ในคลองชลประทานซ่ึงแทบจะไม่มี และการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเบ้ืองต้นของเกษตรกร 
นอกจากการใชน้ ้ าจากระบบชลประทานและการรับแจกน ้ าจากหน่วยงานราชการแลว้ เกษตรกรยงั
ใชว้ธีิการขดุบ่อเพื่อส ารองน ้าไวใ้ชเ้องในครัวเรือน 

 

ส่วนที ่2 ผลกระทบจากภัยแล้งในชุมชนบ้านไผ่จรเข้ อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

ภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
ได้ส่งผลกระทบ 3 ด้าน ด้วยกัน ได้แก่ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคม และ
ผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือนใน 5 ลกัษณะ ได้แก่ 1) 
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ความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร จากสภาพอากาศและอุณหภูมิท่ีสูงเกินไปส่งผลต่อคุณภาพ
ดิน เช่น ความชุ่มช้ืนของน ้ าในดิน ความร่วนซุยและความแน่นทึบของดิน ความสามารถในการซึม
ลงผ่านของน ้ าในดิน รวมถึงระดบัน ้ าใตดิ้นเปล่ียนแปลง คุณภาพน ้ าเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นปัจจยัใน
การเจริญเติบโตของขา้วท าให้คุณภาพของขา้วดอ้ยลง ราคาขา้วและปริมาณขา้วท่ีไดล้ดลง รวมถึง
ความเส่ียงจากความเสียหายของข้าวอนัเน่ืองมาจากการเกิดโรคท่ีมากับภยัแล้ง เช่น โรคเพล้ีย
กระโดด โรคใบไหม ้โรคหนอนกินใบ โรคใบจุดสีน ้ าตาล 2) การสูญเสียค่าใชจ่้ายในการจดัหาน ้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภค จากปัญหาน ้ าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบ
อาชีพไม่เพียงพอ ท าใหเ้กษตรกรตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสูบน ้าและน ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใส่
เคร่ืองสูบน ้ าเขา้นา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจา้งแรงงานคนในการขุดลอกคูคลองเพื่อเก็บกกัน ้ าให้
ไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 3) ปริมาณผลผลิตลดลง ในอดีตชุมชนบา้นไผ่จรเข ้สามารถท านาปลูกขา้วได้
อยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังคือขา้วนาปี ซ่ึงเร่ิมปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และเก็บเก่ียว
ส้ินสุดไม่เกินเดือนกุมภาพนัธ์ และขา้วนาปรัง เร่ิมปลูกตั้งแต่เดือนมกราคม นิยมปลูกในช่วงท่ีการ
ชลประทานดี แต่ปัจจุบนัพื้นท่ีประสบกบัปัญหาภยัแลง้ท าใหส้ามารถท านาปลูกขา้วไดแ้ค่ปีละหน่ึง
คร้ัง คือขา้วนาปีซ่ึงสามารถท าไดใ้นช่วงฤดูฝนเท่านั้น ปริมาณผลผลิตขา้วจึงลดลง 4) ค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทางการเกษตร จากภาวะภยัแลว้ท่ีเกิดข้ึน ท าให้เกษตรกรตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เช่น เคร่ืองสูบน ้ า น ้ ามนั
เช้ือเพลิง เคร่ืองพ่นยา เป็นตน้ ซ่ึงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลให้มีตน้ทุนในการผลิต
สูงข้ึน เกษตรกรจึงมีความจ าเป็นตอ้งกูย้ืมเงินทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อสนบัสนุนการให้
ประกอบอาชีพท านาไดต้ามปกติ 5) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสารเคมีก าจดัศตัรูพืชและย่าฆ่าแมลง ปุ๋ย 
และสารเคมีบ ารุงพืช เกษตรกรมีความพยายามท่ีจะท าการเกษตรเชิงพาณิชย ์โดยหาวิธีการเพิ่ม
ผลผลิตและแกปั้ญหาเก่ียวกบัโรคพืชท่ีเกิดจากภาวะภยัแลง้ และจากความพยายามดงักล่าว ส่งผลให้
เกษตรกรประสบปัญหามีหน้ีสินเพิ่มข้ึน เกษตรกรบางรายต้องไปกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บางรายกู้เงินนอกระบบ เพื่อน าเงินมาซ้ือปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
เกษตรกรบางรายใช้วิธีการซ้ือปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมีบ ารุงพืช โดยซ้ือใช้สินเช่ือ เม่ือได้รับ
ผลตอบแทนจากการน าผลผลิตไปขาย ก็จะน าเงินมาจ่ายใหก้บัร้านคา้ จากร้านจ าหน่าย  

ผลกระทบดา้นสังคม ปัญหาภยัแลง้ไดส่้งผลกระทบทางสังคมของประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชน 
ไดแ้ก่ ปัญหาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามยัจากการขาดแคลนน ้ า ปัญหาความขดัแยง้ ปัญหาการ
อพยพยา้ยถ่ินฐาน อธิบายไดด้งัน้ี 1) ปัญหาสุขภาพอนามยั ปัญหาสุขภาพอนามยัจากปริมาณน ้ ากิน
น ้าใชท่ี้ไม่เพียงพอและการใชน้ ้าท่ีมีคุณภาพต ่า เช่น การใชน้ ้าใตดิ้นและน ้าบาดาล เพื่อมาทดแทนน ้ า
ผิวดินจากแหล่งน ้ าธรรมชาติและชลประทานท่ีมีปริมาณไม่เพียงพอ 2) ปัญหาการเปล่ียนแปลง
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อาชีพ แมว้่าเกษตรกรบางรายจะยงัคงยึดถืออาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเป็นอาชีพท่ีท าตามความถนดัมา
ตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ แต่ก็มีเกษตรบางรายเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอาชีพ เช่น อาชีพรับจา้งคดัเมล็ด
พนัธ์ุขา้ว จกัรสานเคร่ืองใชจ้ากผกัตบชวา รับจา้งขุดลอกคูคลอง รับจา้งท าความสะอาด ตั้งกลุ่มท า
ขนมไทย เช่น พวกขนมเม็ดขนุน ทองหยอด หมอ้แกง ปัญหาอพยพยา้ยถ่ิน จากภยัแล้งท่ีเกิดข้ึน
อยา่งรุนแรงในช่วงฤดูแลง้ ท าให้เกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดเ้น่ืองจากตอ้ง
พึ่ งพาน ้ าเป็นปัจจัยหลักในการผลิต เกษตรกรบางส่วนประกอบอาชีพเสริมทดแทนการท า
เกษตรกรรมในช่วงเวลาดงักล่าว และบางส่วนยา้ยท่ีอยู่อาศยัชัว่คราวเพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืนใน
ระหว่างท่ีไม่สามารถท านาได้ เช่น ไปรับจ้างยงัพื้นท่ีอ่ืน ในกรุงเทพฯ หรือต่างจงัหวดั ปัญหา
ดงักล่าวเหล่าน้ีอาจน ามาซ่ึงปัญหาการยา้ยถ่ินอยา่งถาวรในอนาคตได ้ 

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 1) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของดิน ภยัแลง้ได้
ส่งผลกระทบต่อลกัษณะโครงสร้างเน้ือดินแน่นทึบ น ้ าไม่สามารถลงสู่ชั้นดินดา้นล่างได ้ดินไม่ซึม
ซบัน ้า ดินขาดความชุ่มช้ืนไม่เหมาะสมแก่การท าการเกษตรกรรม รวมถึงปัญหาการชะลา้งพงัทลาย
ของดินและการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน 2) การเกิดโรคในสัตว ์สภาพอากาศท่ีร้อน
อยา่งหนกั ส่งผลกระทบต่อการเล้ียงสัตว ์เช่น ปลา ไก่ สุกร รวมถึงการเกิดโรคระบาดในสัตวเ์ล้ียง 
เช่น โรคกะร้ีในไก่ 3) การเกิดโรคในพืช โรคพืชท่ีมกัมาพร้อมกบัภยัแล้ง เช่น โรคใบลีบในขา้ว 
เพล้ียกระโดด หนอนกินใบ เป็นต้น 4) ระดับน ้ าใต้ดินลดต ่าลง การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล 
อุณหภูมิและปริมาณฝน ปริมาณน ้าฝนท่ีตกมีปริมาณน ้าไม่เพียงพอแก่การซึมลงและสะสมขงัอยูใ่น
ดิน แต่จะอยูเ่พียงแค่ผิวดินซ่ึงจะระเหยไปไดง่้ายไม่เกิดการสะสมในดินและน ้ าใตดิ้น ฝนตกน ้ าไม่
ซึมลงดิน สภาพดินเป็นดินเหนียวดินไม่ชุ่มช้ืนน ้าไม่สามารถซึมลงสู่ใตดิ้นได ้ 

ส่วนที ่3 การปรับตัวของเกษตรกรชุมชนบ้านไผ่จรเข้ต่อภัยแล้ง อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

จากผลกระทบอนัเน่ืองมาจากภยัแลง้ ท าใหเ้กษตรกรมีการปรับตวัปรากฏให้เห็นใน 2 
ลกัษณะ คือ การปรับตวัดา้นอาชีพและการปรับตวัเพื่อการแกไ้ขปัญหาตามศกัยภาพ โดยอธิบายได้
ดงัน้ี  

1. การปรับตัวด้านอาชีพ จากปัญหาภยัแล้งท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ท่ีผ่านมาส านักงาน
เกษตรจงัหวดันครปฐม ฝ่ายการศึกษาวิจยัและพฒันาส านกัส่งเสริมการศึกษาอบรม ก าแพงแสน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
หรือ ธ.ก.ส. จดัท าโครงการชุมชนปรับเปล่ียนการผลิตสู้วิกฤติภยัแลง้ หรือโครงการเอ็ก ซ์วายแซด 
(XYZ) สนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีรายไดช้ดเชยจากปัญหาภยัแลง้ ไม่มีน ้าท าการเกษตร ลดภาระความ
เส่ียงจากการผลิต ไดช่้วยเหลือแนะน าใหเ้กษตรกรปลูกถัว่เขียวแทนการปลูกขา้ว ในช่วงฤดูแลง้โดย
เร่ิมปลูกช่วงตน้เดือนมีนาคม และจะเก็บเก่ียวผลผลิตไดป้ลายเดือนพฤษภาคม  เน่ืองจากถัว่เขียว
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เป็นพืชอายสุั้น ใชน้ ้านอ้ย เจริญเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศแหง้แลง้ แต่จากการทดลองปลูกถัว่เขียว
ของเกษตรบางราย พบวา่ ชุมชนบา้นไผจ่รเขมี้สภาพดิน และสภาพอากาศไม่เหมาะสมกบัการปลูก
ถัว่เขียว เกษตรกรจึงมีการปรับตวัดา้นอาชีพ 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 1) การเปล่ียนอาชีพอย่างถาวร
และการเปล่ียนพืชท่ีปลูก เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัคงยึดอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีท า
มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนเกิดความช านาญและอาศยัท่ีดินผืนเดิมท่ีเคยปลูกขา้ว แต่เปล่ียนชนิดพนัธ์ุพืช
ท่ีปลูก ไดแ้ก่ การปลูกมะพร้าวน ้าหอม กลว้ยไม ้รวมถึงการขดุบ่อเล้ียงปลา เป็นตน้ 2) การหาอาชีพ
เสริมระหวา่งพกัการท านาหรือระหวา่งช่วงฤดูแลง้ท่ีไม่สามารถท านาปรังได ้ เช่น การท าขนมไทย 
เช่น ขนมหมอ้แกง ฝอยทอง ทองหยอด เม็ดขนุน ส่งขายไปยงัแหล่งท่องเท่ียวภายในอ าเภอและ
อ าเภอใกลเ้คียง การจกัรสานของใชใ้นครัวเรือนดว้ยผกัตบชวา การคดัเลือกแมลงพนัธ์ุขา้ว ปลูกผกั
สวนครัวเพื่อการจ าหน่าย เช่น ตะไคร้ ใบโหระพา ใบกระเพรา การปลูกไมป้ระดบั เช่น ไทรเกาหลี โมก 
ชาดดั เป็นตน้  

2. การปรับตัวในการแก้ไขปัญหาตามศักยภาพ  เกษตรกรมีการปรับตวัในการแก้ไข
ปัญหาตามศกัยภาพความพร้อมของตนเองเพื่อใหก้ารท าการเกษตรได ้ไดแ้ก่ 1) จดจ าเหตุการณ์จาก
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ ในอดีต 2) เรียนรู้จากประสบการณ์ดว้ยตนเองและจากค าบอกเล่า
ของผูอ่ื้น 3) คาดการณ์สถานการณ์น ้ าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และ 4) วางแผนการเพาะปลูกเพื่อให้
การด ารงชีพอยู่ได ้โดยมีการติดตามสถานการณ์ภยัแลง้ในแต่ละปี การติดตามขอ้มูลข่าวสารของ
ทางราชการอยา่งสม ่าเสมอ การคาดการณ์ล่วงหนา้ เฝ้าระวงัสถานการณ์น ้ า การส ารองน ้ า การเล่ือน
ระยะเวลาการปลูกขา้ว ปรับเปล่ียนชนิดพนัธ์ุขา้วเพื่อใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี ลกัษณะดิน อากาศ พนัธ์ุ
ขา้วท่ีสามารถทนต่อความแห้งแลง้ ใช้น ้ าน้อย และตอ้งเป็นพนัธ์ุขา้วท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวสั้น การ
บริหารจดัการแหล่งน ้ าส ารองในช่วงเกิดภยัแลง้ กรณีเกิดภยัแลง้รุนแรงในพื้นท่ีชุมชนบา้นไผจ่รเข ้
ในปีท่ีผา่นๆ มา  
 

อภิปรายผล 

ส่วนที ่1 สถานการณ์ภัยแล้งในชุมชนบ้านไผ่จรเข้ อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

สถานการณ์ภยัแลง้ในพื้นท่ีชุมชนบา้นไผจ่รเข ้อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ปรากฏ
ให้เห็นเช่นเดียวกนักบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศไทย โดยมีปริมาณน ้ าฝนท่ีตกลงมาแต่ละคร้ังท่ีมี
ปริมาณน้อยกว่าปกติ เน่ืองจากระยะเวลาการตกของฝนในแต่ละคร้ังเป็นช่วงเวลาสั้ น ๆ ซ่ึง
สอดคล้องกบัรายงานของ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย (2551) ได้
กล่าวถึงความรุนแรงของปัญหาภยัแลง้ จากปริมาณน ้ าฝนท่ีลดลงจาก 957.4 มิลลิเมตร ในปี 2556 
เหลือ 759.7 มิลลิเมตร ในปี 2557 และส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน ้ าในชุมชน เช่นเดียวกบั
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งานวิจยัของ (จนัทิมา เจริญผล, 2555) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภยัแลง้ท่ีปรากฏให้เห็นชดัเจนเร่ือง
การขาดแคลนน ้ าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานาน เน่ืองจากฝนแล้งไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล เกิด
สภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ท าใหฝ้นนอ้ยกวา่ปกติ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฤทธ์ิเดช สุ
ตาและคณะ (2557) ไดก้ล่าวถึงพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาจากภยัแลง้ในจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน เน่ืองจากการทิ้งช่วงของฝน  

ส่วนที ่2 ผลกระทบจากภัยแล้งในชุมชนบ้านไผ่จรเข้ อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

ปัญหาภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ไดส่้งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพท านาขา้วและท าให้ชาวบา้นขาดรายไดเ้ป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็น
อาชีพหลกัของชาวบา้นภายในชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิเชียร เกิดสุข และคณะ (2555) ท่ี
ไดก้ล่าวถึง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ วา่เกิดจากความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศมีผลต่อความเป็นอยู ่การด ารงชีพ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อผลผลิต
ขา้วเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะปัญหาโรคพืชท่ีมากบัภยัแลง้ เช่น โรคเพล้ียกระโดด โรคใบไหม ้โรค
หนอนกินใบ โรคใบจุดสีน ้ าตาล เช่นเดียวกบัรายงานของ กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) ได้กล่าวว่า 
ผลกระทบของภยัแลง้วา่เม่ือเกิดภยัแลง้จะส่งผลท าให้เกิดการสูญเสียผลผลิตดา้นเกษตร เศรษฐกิจ
ทัว่ไป เช่น ท าให้ราคาท่ีดินลดลง โรงงานแปรรูปผลผลิตเสียหาย เกิดการว่างงาน อุตสาหกรรม
ขนส่งซบเซา นอกจากน้ีการขาดแคลนน ้าก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นสังคม เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพ
ทั้งแบบชัว่คราวและถาวร รวมถึงความเส่ียงต่อปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินในระยะยาว สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล และคณะ (2556) ท่ีไดก้ล่าววา่ ผลกระทบของภยัแลง้ท าให้
ครอบครัวขาดความอบอุ่นเน่ืองจากสมาชิกในครัวเรือนตอ้งละทิ้งครอบครัวไปท างานนอกพื้นท่ี ซ่ึง
ปัญหาการขาดแคลนน ้าดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมาก ทั้งปัญหาการเปล่ียนแปลง
ลกัษณะโครงสร้างดินท่ีไม่เหมาะแก่การท าการเกษตร  

ส่วนที ่3 การปรับตัวของเกษตรกรชุมชนบ้านไผ่จรเข้ต่อภัยแล้ง อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

เกษตรกรภายในชุมชนบา้นไผ่จรเข ้อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มีการปรับตวั 2 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ การปรับตัวด้านอาชีพ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการเปล่ียนอาชีพอยา่งถาวรและการเปล่ียน
พืชท่ีปลูก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ และคณะ (2558) ท่ีไดก้ล่าวถึง
เกษตรกรปลูกขา้วในทุ่งระโนดไดมี้การปรับตวั โดยการเล่ือนปฏิทินปลูกขา้ว เสนอทางเลือกการ
ปรับตวั 3 ทางเลือก ประกอบดว้ย การท าไร่นาสวนผสมบนท่ีนาท่ีมีกรรมสิทธ์ิปลูกขา้วมูลค่าสูงและ
ปลูกพริกบนพื้นท่ีเช่า การปลูกขา้วมูลค่าสูงแบบอินทรียใ์นฤดูฝนและปลูกถัว่เขียวอินทรียใ์นฤดู
แล้ง และการแบ่งพื้นท่ีเพื่อปลูกขา้วมูลค่าสูง ปลูกหญา้เล้ียงสัตว  ์และเล้ียงโคเน้ือ นอกจากน้ียงั
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ภูริตา เกิดปรางค์ และสวรรยา  ธรรมอภิพล  (2560)ท่ีได้กล่าวว่าการ
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ปรับตวัของเกษตรกรสวนส้มโอ ดว้ยการปลูกเสริมพืชโตเร็วระยะเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตสั้นเพิ่มเติม
ในพื้นท่ีปลูกส้มโอเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียน  เช่น มะนาว กล้วย หอม หมาก เป็นตน้ และการหา
อาชีพเสริมระหวา่งพกัการท านาหรือระหวา่งช่วงฤดูแลง้ท่ีไม่สามารถท านาปรังได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สวรรยา ธรรมอภิพล  และนิวะภร สิทธิภกัดี (2560) ท่ีได้กล่าวว่าการปรับตวัของ
เกษตรกรสวนมงัคุด จ.ระยอง เป็นไปใน 3 ลกัษณะ คือ การปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกบัมงัคุด 
การหาอาชีพเสริม และการเปล่ียนแปลงอาชีพในระยะสั้น และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตคุปต ์
ละอองปลิว (2559) ท่ีไดก้ล่าววา่ เกษตรกรปรับตวัในการท าเกษตรกรรมโดยเพิ่มความหลากหลาย
ของระบบเกษตรกรรม โดยจดัสรรพื้นท่ีส าหรับท านาร่วมกบัปลูกผลไมแ้ละเล้ียงปลาแทนการท านา
เพียงอยา่งเดียว รวมถึงการประกอบอาชีพรับจา้งในและนอกภาคเกษตรเป็นอาชีพเสริม  

การปรับตัวในการแก้ไขปัญหาตามศักยภาพ  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) จดจ าเหตุการณ์
จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ ในอดีต 2) เรียนรู้จากประสบการณ์ดว้ยตนเองและจากค าบอกเล่า
ของผูอ่ื้น 3) คาดการณ์สถานการณ์น ้ าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และ 4) วางแผนการเพาะปลูกเพื่อให้
การด ารงชีพอยู่ได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ เพ็ญฑิตา เอ่ียมชม และคณะ (2560) ท่ีได้กล่าวถึง
เกษตรกรมีการรับรู้ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง  จะส่งผลให้เกษตรกรปรับตัวต่อ
สถานการณ์ เน่ืองจากเกษตรกรท่ีรับรู้ถึงผลกระทบจาก  สถานการณ์ภยัแลง้มีลกัษณะเป็นคนช่าง
สังเกตต่อส่ิงรอบข้าง รับฟังข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ สม ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์ วิทยุ 
หนงัสือพิมพ ์รวมถึงประกาศเตือนภยัต่าง ๆ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเพื่อใช้ใน
การวางแผนรับมือกบัสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีจะเกิดข้ึนได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกษตรกรเคยได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งมาก่อนแล้วจะสามารถหาวิธีรับมือและปรับตัวได้ดี  และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุจนาจย ์  งิดชยัภูมิ (2555) ท่ีไดก้ล่าววา่ เกษตรกรปรับตวัโดยเรียนรู้ท่ีจะ
เก็บเก่ียวน ้ าฝนไวใ้ชใ้นช่วงท่ีฝนทิ้งช่วงหรือตลอดฤดูกาลผลิตขา้วโดยการขุดสระน ้ าขนาดเล็กไวใ้ช้ 
การลดการใชปั้จจยัการผลิตจากภายนอก มีการใชส้ารสกดัชีวภาพ และเศษวสัดุท่ีหาไดใ้นฟาร์ม 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “การปรับตวัของเกษตรกรต่อสถานการณ์ภยัแลง้ในชุมชนบา้นไผ่จรเข ้
จงัหวดันครปฐม” ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบา้นไผ่จรเข ้และหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้
จากการศึกษาจะเห็นวา่เกษตรกรมีการปรับตวัในการท าการเกษตร ตามศกัยภาพความ

พร้อมของตนเองนั้น ดา้นความรู้ การเงินในการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดงัน้ี 
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1.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถาบนัการเงิน ควรสนบัสนุนให้สินเช่ือเงินกูด้อกเบ้ีย
ต ่าแก่เกษตรกร  

1.2 กรมชลประทานวางแผนการส่งน ้ าในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบแก่
เกษตรกร 

1.3 ส านกังานพฒันาชุมชนให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพเสริมในช่วงวา่งเวน้จากฤดูการท า
นา  

1.4 ส านกังานเกษตรอ าเภอและเกษตรจงัหวดัประสานงานให้ขอ้มูลข่าวสารและการ
เตือนภยัแก่เกษตรกรผา่นช่องทางต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีประสบปัญหาภยัแลง้ เพื่อให้ทราบภาพรวมของประเทศ 

และน าไปวางแผนจดัการและรับมือกบัปัญหาต่อไป 
2.2 ควรศึกษาชนิดพนัธ์ุขา้วหรือพืชท่ีเหมาะสมและสามารถปลูกในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหา

ภยัแลง้ 
2.3 ควรศึกษาแนวทางลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมของชุมชน และการรับมือ

ต่อภยัแล้ง แนวทางการพฒันาระบบการเตือนภยั เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส าหรับ
เกษตรกร 
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ภาคผนวก ก  

แบบสัมภาษณ์ส าหรับเกษตรอ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 1 
เร่ือง “การปรับตวัของเกษตรกรต่อสถานการณ์ภยัแลง้ในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้จงัหวดันครปฐม” 

แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 2  
แบบสัมภาษณ์ ส าหรับเกษตรกรในชุมชนบา้นไผจ่รเข ้อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ท่ีมีภูมิล าเนา

อาศยัอยูใ่นชุมชนเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 30 ปี  
และประกอบอาชีพท านาขา้วมา เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับเกษตรอ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

 
แบบสัมภาษณ์ ชุดที ่1 

เร่ือง “การปรับตัวของเกษตรกรต่อสถานการณ์ภัยแล้งในชุมชนบ้านไผ่จรเข้ จังหวดันครปฐม” 
 

ช่ือ – สกุล ผูใ้หส้ัมภาษณ์                                                อาย ุ                  ปี 
ต าแหน่ง                                                     อายกุารท างาน                     ปี 
วนั เดือน ปี สถานท่ีสัมภาษณ์                                                                               

1. ส านกังานเกษตรอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภยัแลง้อยา่งไร 
2. ส านกังานเกษตรอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐมมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอยา่งไรเม่ือ

เกิดปัญหาภยัแลง้ จากผลกระทบทั้ง 3 ดา้น 
2.1 ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
2.2 ผลกระทบดา้นสังคม 
2.3 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิดสถานการณ์ภยัแลง้ 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับเกษตรกรในชุมชนบ้านไผ่จรเข้ อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม ทีม่ีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ใน

ชุมชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีอายุไม่ต ่ากว่า 30 ปี  
และประกอบอาชีพท านาข้าวมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 
แบบสัมภาษณ์ ชุดที ่2 

เร่ือง “การปรับตัวของเกษตรกรต่อสถานการณ์ภัยแล้งในชุมชนบ้านไผ่จรเข้ จังหวดันครปฐม” 
 

ช่ือ – สกุล ผูใ้หส้ัมภาษณ์                                                อาย ุ                  ปี 
ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน                      ปี 
ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพท านา                    ปี 
วนั เดือน ปี สถานท่ีสัมภาษณ์                                                                               

1. ความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรต่อสถานการณ์ภยัแลง้     
1.1 ระยะเวลาหรือฤดูกาล 
1.2 ลกัษณะดินฟ้าอากาศ/ความถ่ีของภยัธรรมชาติ/ลกัษณะของภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน        
1.3  ปริมาณน ้า และปริมาณน ้าฝน 

2. ผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแลง้ 
2.1 ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
2.2 ผลกระทบดา้นสังคม 
2.3 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3. การปรับตวัของเกษตรกรต่อสถานการณ์ภยัแลง้ 
3.1 การปรับตวัดา้นอาชีพ 
3.2 การแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ภยัแลง้      

 

 

 



 

รายการอา้งอิง  
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คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  
ประวติัการท างาน  
พ.ศ.2550     วทิยาลยัราชสุดา มหาวทิยาลยัมหิดล  
พ.ศ.2558 - ปัจจุบนั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม 73170 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 140/77 ถนนเลียบคลองทววีฒันา ต าบลศาลายา   
อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170   
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