
Eu  
การรับรู้กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ: ศึกษาพื้นที่ภัย

แล้งซ้ำซาก ตำบลหนองพระ จังหวัดพิจิตร 
 

จิรัชยา ศิริเลขอนันต์  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2562  
 

 



 
 
 
 
 

 

การรับรู้กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ: ศึกษาพื้นที่ภัย
แล้งซ้ำซาก ตำบลหนองพระ จังหวัดพิจิตร 

จิรัชยา ศิริเลขอนันต์ 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

  
 

    
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา สร้างเอ่ียม)  

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

  
    

 

ประธานกรรมการ 
  (ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย)  
    

 

กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา สร้างเอ่ียม)  
    

 

กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา)  
    

 

คณบดี 
  (ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา)  
  ______/______/______ 

 

 

 



 
 
บทคั ดย่อ 

บทคัดย่อ 
  

ชื่อวิทยานิพนธ์ การรับรู้กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศ: ศึกษาพ้ืนที่ภัยแล้งซ้ำซาก ตำบลหนองพระ จังหวัดพิจิตร 

ชื่อผู้เขียน นางสาวจิรัชยา ศิริเลขอนันต์ 
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  
ปีการศึกษา 2562 

  
 

การศึกษานี้อาศัยวิธีวิทยาทฤษฎีฐานรากในการศึกษากระบวนการรู้คิดและเงื่อนไขที่กำหนดการ
รับรู้ความเสี่ยงและความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ  โดยมี
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แปรปรวนของภูมิอากาศ ข) เพ่ือศึกษาแบบแผนการปรับตัวของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มการรับรู้ 
และ ค) เพ่ืออธิบายแบบแผนการรับรู้และปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ  การ
เก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้างกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ เกษตรกรที่ปลูกข้าวเป็นหลัก
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ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้ความสามารถในการปรับตัว การรับรู้ผล 
และการปรับตัวของเกษตรกรมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นแบบแผนการรับรู้และปรับตัวที่แตกต่างกัน  
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เกิดจากการมองว่าความเสี่ยงว่าเป็นภัยที่คาดการณ์ไม่ได้และคิดว่าตนมีความสามารถในการปรับตัว  ทำ
ให้เลือกการปรับตัวแบบที่ให้ผลในระยะยาว การรับรู้ผลการปรับตัวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรู้
คิดและการปรับตัวแตกต่างกัน หากผลการปรับตัวตรงตามคาดการณ์ ทำให้เกษตรกรจะเปลี่ยนการ
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เกษตรกรจะเปลี่ยนการปรับตัวของตนไปตามแบบแผนซ้ำซาก สุดท้ายแบบแผนพลิกผันเกิดจากการรับรู้
ความเสี่ยงว่าเป็นภัยที่คาดการณ์ไม่ได้และคิดว่าตนเองมีความสามารถในการปรับตัว หากผลการปรับตัว
ไม่สามารถทำให้ยอมรับได้ ทำให้เกษตรกรต้องหาวิธีเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวจนเกิดการปรับตัว
แบบปรับรากฐาน 
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แบบแผนเหล่านี้เป็นผลจากเงื่อนไขการรับรู้ที่เป็นตัวกำหนดวิถีการปรับตัว  ได้แก่ 1) ความรู้สึก
ปลอดภัย 2) ความไม่กล้าเสี่ยง 3) การเปิดรับต่อข่าวสารด้านภูมิอากาศ และ 4) ความไม่ย่อท้อ เงื่อนไข
การรับรู้บางประการอาจเป็นกับดักทางความคิดท่ีก่อให้เกิดการปรับตัวในทางเสื่อม ซึ่งไม่สามารถช่วยลด
เปราะบางต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ  ดังนั้น ในการส่งเสริมการรับรู้ของเกษตรกรให้ลดการ
ปรับตัวในทางเสื่อม จึงจำเป็นต้องให้เกษตรกรตระหนักถึงความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล นั่นคือ การรับรู้
ความเสี่ยงที่ไม่มากเกินหรือไม่น้อยเกินไป รวมถึงการกระทำเพ่ือเพ่ิมการรับรู้ความสามารถในการ
ปรับตัว ผ่านการนำเสนอวิถีการปรับตัวที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในพ้ืนที่ โดยเน้นถึงผลลัพธ์ที่ช่วยลด
ผลกระทบอย่างแน่นอนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ไปปฏิบัติ  ตลอดจนสนับสนุนด้านทรัพยากรสำหรับ
เกษตรกรที่ขาดแคลน 
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This study explores cognitive processes and conditions that determine perceived 

risk and perceived adaptive capacity, using the grounded theory methodology. The 

purpose of this study is a) to investigate farmers’ perception of risk and adaptive 

capacity to climate variability, b) to analyze patterns of farmers’ perceived risk and 

perceived adaptive capacity, and c) to explain farmers’ perceptive and adaptive 

patterns. The study obtains data from unstructured, in-depth interviews with 20 rice 

farmers in the non-irrigated area with recurrent drought in Tambon Nong Phra, Pichit. 

The study result shows that perceived risk, perceived adaptive capacity, 

perceived outcomes, and adaptation strategies of the farmers are interrelated to 

determine patterns of perception and adaptation. The patterns are namely: coping, 

recurring, incremental, and transformative. The coping pattern emerges from perception 

of risk as mild and capable of being managed, resulting in coping adaptation strategies 

and consequently predictable outcome. The recurring pattern emerges from 

perception of risk as predictable but incapable of being managed. The perceived 



 ง 

adaptive incapacity then leads to self-contained adaptation strategies and unwillingly 

accepted outcome. The incremental pattern emerges from perception of risk as 

unpredictable but capable of being managed; thus, farmers choose adaptation 

strategies for the long term.  Perceived outcome can affect perception and adaptation 

strategies; that is, farmers will opt for the coping pattern, as they see outcome as 

expected, or switch to the recurring pattern when perceived outcome is worse than 

expected, but acceptable. The transformative pattern emerges from perception of risk 

as unpredictable but capable of being managed. Unlike the incremental pattern, the 

transformative pattern occurs as unfavorable outcome urge farmers to increase their 

adaptive capacity that allows transformation into new practice. 

These patterns can be explained by four perceptive conditions that determine 

adaptation trajectories, namely, sense of security, fear of taking risks, exposure to 

climate information, and persistent tendency. Some conditions may constitute mind 

traps for maladaptation, a practice that results in increased vulnerability to climate 

variability.  Therefore, in order to avoid maladaptation, it is necessary to enhance 

reasonable risk perception, i.e., neither overestimated nor underestimated, and to 

increase perceived adaptive capacity by providing farmers with knowledge of locally-

appropriate adaptation strategies, highlighting their effectiveness that can motivate 

farmers’ adoption as well as supporting poor farmers with resources. 
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยจุดประกายความคิดและเป็นผู้เสียสละเวลาอันมีค่าเพ่ือให้คำปรึกษาและสั่ง
สอน อีกทั้งชี้แนะแนวทางการทำวิทยานิพนธ์ บทความ และช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความ
เอาใจใส่มาโดยตลอด ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาเมตตาของอาจารย์เป็นอย่างสูง ถัดมา ผู้วิจัยขอกราบ
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และสุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับความสำเร็จของ
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ร่วมงานที่เป็นกัลยาณมิตรคอยแสดงความเข้าอกเข้าใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยอย่างไม่ทอดทิ้งกัน 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
จิรัชยา ศิริเลขอนันต์ 

ตุลาคม 2562 
 



 
 

สารบัญ 

  หน้า 
บทคัดย่อ ........................................................................................................................................... ก 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... ค 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. จ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ฉ 

สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ญ 

สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฎ 

บทที่ 1  บทนำ .................................................................................................................................. 1 

1.1 ที่มาและความสำคัญ .............................................................................................................. 1 

1.2 คำถามงานวิจัย....................................................................................................................... 5 

1.3 วัตถุประสงค์ .......................................................................................................................... 5 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ..................................................................................................... 5 

1.5 ขอบเขตการศึกษา .................................................................................................................. 5 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ..................................................................................................... 5 

1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ........................................................................................................ 6 

1.5.3 ขอบเขตด้านประชากร ................................................................................................. 6 

1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ................................................................................................ 6 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ ................................................................................................................... 6 

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม......................................................................................................... 8 

2.1 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร ................................................. 8 

2.1.1 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคการเกษตรในระดับโลก.................... 9 

2.1.2 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคการเกษตรในประเทศไทย ............. 13 



 ช 

2.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ............................................................................ 16 

2.2.1 แนวทางการปรับตัวของภาคการเกษตร ..................................................................... 17 

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และพฤติกรรม ......................................................................... 22 

2.3.1 ความหมายของการรับรู้ ............................................................................................. 22 

2.3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ ............................................................................................ 23 

2.3.3 การรับรู้และพฤติกรรม .............................................................................................. 26 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง............................................................................................................... 34 

2.4.1 การรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว ...................................... 34 

2.4.2 การปรับตัวของการเกษตร ......................................................................................... 37 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย .................................................................................................................... 41 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา .................................................................................................... 41 

3.2 การออกแบบการศึกษา ........................................................................................................ 42 

3.2.1 ประเด็นในการศึกษา ................................................................................................. 42 

3.2.2 พ้ืนที่ศึกษา ................................................................................................................. 48 

3.2.3 แหล่งข้อมูล ............................................................................................................... 51 

3.3 วิธีการเก็บข้อมูล .................................................................................................................. 52 

3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ............................................................................................... 52 

3.3.2 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................... 54 

3.3.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ................................................................ 55 

บทที่ 4 ผลการศึกษา ....................................................................................................................... 57 

4.1 บริบทครัวเรือนเกษตรกรและพ้ืนที่เกษตรกรรม ................................................................... 57 

4.2 แบบการปรับตัว ................................................................................................................... 58 

4.1.1 การปรับตัวแบบรับมือ ............................................................................................... 58 

4.1.2 การปรับตัวแบบกันไว้ก่อน ......................................................................................... 59 

 



 ซ 

4.1.3 การปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ................................................................................ 61 

4.1.4 การปรับตัวแบบรากฐาน ............................................................................................ 62 

4.3 แบบการรับรู้ความเสี่ยง ........................................................................................................ 64 

4.2.1 ความเสี่ยงเป็นภัยที่คาดการณ์ได้ ................................................................................ 64 

4.2.2 ความเสี่ยงเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ............................................................... 65 

4.2.3 ความเสี่ยงเป็นเรื่องธรรมดา ....................................................................................... 66 

4.4 แบบการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว ............................................................................. 67 

4.3.1 การรับรู้ว่ามีความสามารถ ......................................................................................... 68 

4.3.2 การรับรู้ว่าขาดความสามารถ ..................................................................................... 68 

4.5 แบบการรับรู้ผลการปรับตัว .................................................................................................. 70 

4.4.1 ผลแย่กว่าการคาดการณ์ ............................................................................................ 70 

4.4.2 ผลน้อยกว่าการคาดการณ์ ......................................................................................... 71 

4.3.3 ผลตรงตามการคาดการณ์ .......................................................................................... 71 

4.4.4 ผลดีกว่าการคาดการณ์ .............................................................................................. 72 

4.5 แบบแผนการรับรู้และปรับตัวต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ ........................................... 74 

4.5.1 แบบแผนรับมือตามปัญหา ......................................................................................... 74 

4.5.2 แบบแผนซ้ำซาก ........................................................................................................ 76 

4.5.3 แบบแผนก้าวหน้า ...................................................................................................... 78 

4.5.4 แบบแผนพลิกผัน ....................................................................................................... 83 

4.6 ข้อสังเกตจากแบบแผนการรับรู้และปรับตัว ......................................................................... 86 

บทที่ 5 บทสรุป ............................................................................................................................... 89 

5.1 สรุปผลการศึกษา ................................................................................................................. 89 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา .......................................................................................................... 92 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา .................................................................................................. 95 

 



 ฌ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ........................................................................................... 95 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งถัดไป ......................................................................... 96 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................... 97 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 108

 



 
 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางท่ี 1 ประเด็นในการศึกษาและมิติที่ศึกษา .............................................................................. 43 

ตารางท่ี 2 แบบการปรับตัว ............................................................................................................ 63 

ตารางท่ี 3 แบบการรับรู้ความเสี่ยง ................................................................................................. 67 

ตารางท่ี 4 แบบการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว ...................................................................... 69 

ตารางท่ี 5 แบบการรับรู้ผลการปรับตัว ........................................................................................... 73 



 
 

สารบัญภาพ 
หน้า 

ภาพที่ 1 ผลจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท้องถิ่นเฉลี่ยต่อผลผลิตพืชไร่ ................................... 11 

ภาพที่ 2 การไถพรวนแบบอนุรักษ์ .................................................................................................. 19 

ภาพที่ 3 วิธีการชลประทานแบบถังน้ำหยด ..................................................................................... 20 

ภาพที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ............................................................................................. 26 

ภาพที่ 5 ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค ..................................................................................... 27 

ภาพที่ 6 ตัวแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่วนบุคคลในเชิงรุก .............................. 29 

ภาพที่ 7 วงรอบการเรียนรู้ .............................................................................................................. 33 

ภาพที่ 8 กรอบแนวคิดในการศึกษา ................................................................................................ 42 

ภาพที่ 9 มิติเวลาที่ศึกษา ................................................................................................................ 47 

ภาพที่ 10 พ้ืนที่ชลประทานในจังหวัดพิจิตร .................................................................................... 50 

ภาพที่ 11 แผนที่ตำบลหนองพระ ................................................................................................... 51 

ภาพที่ 12 แนวทางการสัมภาษณ์ .................................................................................................... 53 

ภาพที่ 13 แบบแผนรับมือตามปัญหา ............................................................................................. 76 

ภาพที่ 14 แบบแผนซ้ำซาก ............................................................................................................. 78 

ภาพที่ 15 แบบแผนก้าวหน้า .......................................................................................................... 83 

ภาพที่ 16 แบบแผนพลิกผัน ........................................................................................................... 86 



 
 

บทที่ 1  
บทนำ 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญระดับโลกในปัจจุบัน 
เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วทุกมุมโลก จากรายงานการ
ประเมินสถานการณ์ภูมิอากาศ ฉบับที่  5 (Fifth Assessment Report) (IPCC, 2014b) โดย
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ( Intergovernmental Panel on 
Climate Change) หรือเรียกโดยย่อว่า IPCC กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ในหลายภูมิภาค ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนและการละลายของหิมะและน้ำแข็ง ซึ่ง
จะส่งผลต่อระบบอุทกวิทยา ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดทั้งที่อาศัยอยู่บนบกและในน้ำเกิด
การย้ายที่อยู่ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล รูปแบบการอพยพ เป็นต้น 
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในประเทศไทยเกิดขึ้นในรูปแบบของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของประเทศที่สูงขึ้นในทุกฤดูกาล จากข้อมูลการตรวจวัดที่พ้ืนผิวและในบรรยากาศจากสถานี
อุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ (อัศมน ลิ่มสกุล, 2559) แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา ปี 
พ.ศ. 2513 ถึง ปี พ.ศ. 2552 ได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าเฉลี่ยรายปีของอุณหภูมิสูงสุด 
อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ำสุดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 0.96 0.92 และ 1.04 องศาเซลเซียส ตามลำดับ 
ตามลำดับ และในทางตรงกันข้าม ปริมาณฝนสะสมรายปีของประเทศในรอบ 60 ปี พบว่ามีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น แต่ความถี่และระยะเวลาที่ฝนตกลดลง ขณะที่ความแรงของฝนตกหนักมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเสี่ยงกับการเผชิญกับภัยน้ำท่วมสลับกับระยะเวลาแห้งแล้งที่ยาวนานขึ้น 
 อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตอาหาร 
โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากในการผลิตจำเป็นต้องพ่ึ งพารูปแบบสภาพอากาศที่ไม่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี (Walthall et al., 2012) โดยเฉพาะในการเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต้องมีการ
พยากรณ์อุณหภูมิ ระยะเวลา และปริมาณฝน ภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความถี่ ความรุนแรง ขอบเขตพ้ืนที่ ระยะเวลา และเวลาในการเกิดสภาพอากาศสุดโต่งต่าง ๆ ซึ่งทำ
ให้ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน รูปแบบการกระจายของความน่าจะเป็น หรือทั้งหมดที่กล่าวมามีการ
เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน (Lavell et al., 2012)  จึงกล่าวได้ว่า ความแปรปรวนของภูมิอากาศที่เพ่ิม
มากข้ึนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังเช่น การเกิดสภาวะแล้ง เป็นต้น ผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของความแปรปรวนจึงทำให้ระบบการเพาะปลูกในภาคการเกษตรมีความเปราะบาง
ต่อสภาวะอากาศรุนแรงและความแปรปรวนของภูมิอากาศท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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 ทั้งนี้ จากการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ
หลักในประเทศไทย พบว่า โดยทั่วไป ผลผลิตการเกษตรไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทว่ารูปแบบความแปรปรวนของภูมิอากาศในอนาคตสามารถส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีความแปรปรวนด้วยเช่นกัน (เกริก ปั้นเหน่งเพชร และคณะ , 2552)   ความ
แปรปรวนของภูมิอากาศส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยด้านภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักใน
กระบวนการผลิตของพืชผลการเกษตร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกลายเป็นสิ่งที่จำกัดการ
เจริญเติบโตของพืช โดยพบว่าสามารถส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของผลผลิตการเกษตรทั่วโลกใน
รอบหลายปีได้ถึงร้อยละ 15 – 80 (Chung, 2014) ด้วยเหตุนี้ ภูมิอากาศจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญ
สำหรับเกษตรกรที่พ่ึงพาสภาพอากาศตามธรรมชาติในการผลิตพืชผลทางการเกษตร จึงอาจกล่าวได้
ว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความแปรปรวนของภูมิอากาศมีผลต่อผลผลิตและ
ศักยภาพการผลิตในภาคการเกษตร 
 แม้ผลการศึกษาของเกริก ปั้นเหน่งเพชร และคณะ (2552) พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตโดยรวมที่รุนแรง แต่บางพ้ืนที่ได้ถูกประเมินว่าเป็นพ้ืนที่วิกฤตซึ่งได้รับผลกระทบให้ผลผลิตใน
อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกข้าวนาน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ปลูก
ข้าวชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดในภาคเหนือและบริเวณ
รอยต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสาเหตุมาจากความแปรปรวนของฝนที่ส่งผลรุนแรงต่อดินที่
มีความสามารถในการอุ้มน้ำและความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ทําให้ผลผลิตข้าวลดลง 
ได้แก่ ธาตุอาหารในดินและการกระจายตัวของฝน 
 ดังนั้น เพ่ือรักษาผลผลิตทางการเกษตร แนวทางสำคัญในการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศในระบบเพาะปลูกของภาคการเกษตร คือ การพัฒนาแนวทางการปรับตัวที่มี
สมรรถภาพ โดยวิธีการปรับตัวของภาคการเกษตรได้รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรให้
สอดคล้องกับความแปรปรวนของภูมิอากาศในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือลดความเปราะบางจาก
ผลกระทบและสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Mase, Gramig, & Prokopy, 2017) การ
ปรับตัวสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ เริ่มได้จากระดับไร่นาส่วนบุคคล ไปจนถึงระดับที่เป็น
ส่วนรวม ได้แก่ ชุมชน ภูมิภาค ประเทศ และนานาประเทศ (Bryant, Smit, Brklacich, Johnston, 
Smithers, Chjotti, et al., 2000) การปรับตัวในระดับปัจเจกบุคคลมีแนวทางการปรับตัวที่สำคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนปุ๋ยที่ใช้ การปลูกพืชหมุนเวียน การเปลี่ยนวิธีเก็บเกี่ยว การลดหรือเลิกการไถพรวน
ดิน (Walthall et al., 2012) การเปลี่ยนพันธุ์พืชให้หลากหลาย การเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกและ
รูปแบบการเพาะปลูก การเปลี่ยนวิธีในการบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูกของตน ไปจนถึงการปรับตัว
ด้านการเพ่ิมแหล่งรายได้ (Lasco, Habito, Delfino, Pulhin, & Concepcion, 2011) การปรับตัว
เหล่านี้สามารถช่วยลดความเปราะบางต่อผลกระทบทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นต่อพืชที่เพาะปลูก เช่น 
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ความแห้งแล้ง การเกิดน้ำท่วม เป็นต้น รวมถึงลดความเปราะบางต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง เช่น ความ
ยากจน เป็นต้น 
 จากงานวิจัยที่ผ่านมา ค้นพบว่า ปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของเกษตรกร 
ได้แก่ ปัจจัยเศรษฐกิจสังคม ปัจจัยด้านทรัพย์สิน และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (Dang, Li, 
Nuberg, & Bruwer, 2014) ตัวอย่างเช่น ความมั่งคั่ง การเข้าถึงบริการส่งเสริมการเกษตร การเข้าถึง
สินเชื่อและข่าวสารด้านภูมิอากาศเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรในประเทศเอธิโอเปียตัดสินใจปรับตัว 
เช่นเดียวกับเกษตรกรในแอฟริกาใต้เมื่อมีปัจจัยความมั่งคั่ง การสนับสนุนไร่ของเกษตรกรจากภาครัฐ 
การเข้าถึงที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการเข้าถึงสินเชื่อ (Bryan, Deressa, Gbetibouo, & 
Ringler, 2009) การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ขนาดครัวเรือน และเพศของหัวหน้าครัวเรือนเป็น
ปัจจัยที่มีผลให้เกิดพฤติกรรมปรับตัวของเกษตรกรบริเวณลุ่มน้ำไนล์ในประเทศเอธิโอเปีย (Deressa, 
Hassan, & Ringler, 2010) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นหนึ่ง
ในกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ภายใต้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยด้านจิตวิทยา (psychological factors) เป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของการรับรู้  
(cognition) (Grothmann & Patt, 2005) ที่ผ่านมาจึงได้มีการเน้นถึงความสำคัญของบทบาท
เกี่ยวกับการรับรู้ที่มีผลต่อการปรับตัว ถึงกระนั้น การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการ
ปรับตัวยังคงได้รับความสนใจไม่มากนักในวงการวิชาการ (Dang et al., 2014; Grothmann & Patt, 
2005; Grothmann & Reusswig, 2006; López-Marrero, 2010) 
 ประโยชน์ของการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีต่อการปรับตัวนั้นมีความสำคัญ 
เนื่องจากความเสี่ยงที่แท้จริงจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญกับความเสี่ยงที่บุคคลรับรู้สามารถให้
อิทธิพลต่อแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแตกต่างกัน โดยความเสี่ยงที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
สามารถเรียกได้ว่าความเสี่ยงเชิงวัตถุวิสัย (objective) ตัวอย่างการวัดความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ 
มูลค่าความเสียหาย และความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายโดยรวม เป็นต้น (Nursey-Bray et al., 
2012) ในขณะที่การรับรู้ของบุคคลนั้นเป็นการรับรู้ในเชิงจิตวิสัย (subjective) ซึ่งแตกต่างกันตาม
บริบทของแต่ละบุคคล และเป็นปัจจัยหลักของแรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยเหตุนี้ บุคคลจะ
เกิดความต้องการในการปรับพฤติกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายลง เมื่อบุคคลรับรู้ถึง
ความเสี่ยงในระดับสูง ตัวอย่างการวัดการรับรู้ความเสี่ยง ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่มีคุณค่าต่อบุคคล และความคาดหวังในการได้รับผลกระทบเหล่านั้น (Grothmann 
& Patt, 2005) เป็นต้น 
 หนึ่งในอีกอิทธิพลที่มีผลต่อการปรับตัว ได้แก่ การรับรู้ความสามารถในการปรับตัว ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการปรับตัวแตกต่างจากความสามารถในเชิงวัตถุวิสัยที่สามารถชี้วัดได้จากการครอบครอง
หรือการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ เนื่องจากบุคคลอาจไม่รับรู้ถึงความสามารถในเชิงวัตถุวิสัยที่ตนมี หรือ
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อาจมองว่าการกระทำที่อยู่ในขอบเขตความสามารถของตนนั้นไม่สามารถลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึน
ได้ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาในประเทศซิมบับเว เกษตรกรสามารถเลือกที่จะปลูกข้าวฟ่างข้าวเดือย
เมื่อผลการพยากรณ์อากาศแสดงว่าสภาพอากาศจะมีความแห้งแล้งในระดับที่เหมาะสมในการปลูก
ข้าวฟ่างข้าวเดือยและไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพด แต่เกษตรกรได้เลือกที่จะปลูกข้าวโพดที่ได้รับ
ความนิยมมากกว่าและสามารถได้ผลผลิตต่อไร่มากกว่า แม้ว่าเมล็ดข้าวฟ่างข้าวเดือยนั้นสามารถหา
ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่า ด้วยเหตุผลของเกษตรกรที่มองว่าการเปลี่ยนไปปลูกข้าวฟ่างข้าวเดือยอาจเสี่ยง
ต่อการแห้งเหี่ยวของพืชได้เช่นกัน (Patt & Gwata, 2002) หรือเกิดจากความเชื่อว่าภัยที่เกิดขึ้นเป็น
เหตุสุดวิสัย บุคคลกลุ่มดังกล่าวจึงมองว่าตนไม่สามารถและไม่ควรทำอะไร (Oruonye, 2012) จาก
กรณีข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า การประเมินความสามารถของบุคคลที่ต่ำกว่าความสามารถที่แท้จริง
สามารถมีอิทธิพลในเชิงลบต่อการปรับพฤติกรรม ซึ่งจะกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการปรับตัวแทนที่
อุปสรรคด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ 
 เมื่อพิจารณาถึงงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวด้านการเกษตรภายในประเทศไทยแล้ว งานวิจัย
ในรูปแบบที่ใกล้เคียงเป็นการศึกษาการรับรู้ผลกระทบจากความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาค
การเกษตร (ตัวอย่างเช่น กมลนันท์ กระจาย, 2557; สุภัทธิรา โคตรศิลากูล, 2556) และงานวิจัย
เกี่ยวกับการปรับตัวของเกษตรระบบการเพาะปลูกในประเทศไทยมักเป็นการศึกษาวิธีการปรับตัวของ
เกษตรกรในพ้ืนที่หนึ่ง โดยศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวด้วยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังเช่น จำนวนสมาชิกในครอบครัวและจำนวนสมาชิกที่เป็นเกษตรกร 
รายได้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น (ตัวอย่างเช่น  ศันสนีย์ กระจ่างโฉม, อาชว์บารมี มณีตระกูล
ทอง, นคเรศ รังควัต, และปทิตตา ธรรมิรัตนเกษม, 2559; สุภัทธิรา โคตรศิลากูล, 2556) หรือเป็น
การวิเคราะห์การปรับตัวจากการพ่ึงพาความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ
เปราะบางของชุมชน (ชไมพร ไชยมงคล, 2555) แสดงให้เห็นว่างานวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวที่เป็นผล
จากการรับรู้ของเกษตรกรที่ผ่านมา เป็นเพียงการศึกษาถึงการรับรู้ผลกระทบจากความแปรปรวน
เท่านั้น และมิได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวและปัจจัยด้านการรับรู้ของเกษตรกร
อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนที่ยังไม่มีการศึกษาถึงการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกร ซึ่งเป็น
ปัจจัยด้านการรับรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งอันมีอิทธิพลต่อการปรับตัว  
 ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยฉบับนี้จึงได้ทำการศึกษาการปรับตัวที่เกิดจากการรับรู้ของเกษตรกรที่มี
ต่อความเสี่ยงจากความแปรปรวนของภูมิอากาศและการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวของ
เกษตรกร โดยประยุกต์ตัวแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่วนบุคคลในเชิงรุก (Model 
of Private Proactive Adaptation to Climate Change:  MPPACC)  ( Grothmann & Patt, 
2005) ในการศึกษาพัฒนาแบบแผนการรับรู้และการปรับตัวต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศของ
เกษตรกร 
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1.2 คำถามงานวิจัย 
 1.2.1 เกษตรกรมีการรับรู้ความเสี่ยงและความสามารถในการปรับตัวต่อความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศอย่างไร 
 1.2.2 การรับรู้ของเกษตรกรส่งผลให้เกิดการปรับตัวอย่างไร 
 1.2.3 การรับรู้ของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงไปภายหลังเกิดภัยพิบัติหรือไม่ และมีรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 ศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรต่อความ
แปรปรวนของภูมิอากาศ 
 1.3.2 ศึกษาแบบแผนการปรับตัวของเกษตรกรที่เกิดขึ้นต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ
จากแนวโน้มการรับรู้ที่เกิดข้ึน 
 1.3.3 อธิบายแบบแผนการรับรู้และปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
 
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 เกิดความเข้าใจในความเชื่อมโยงระหว่างการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
เกิดการปรับตัวของเกษตรกร  
 1.4.2 เข้าใจการตัดสินใจเลือกแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศ 
 1.4.3 สามารถเสนอแนวทางการให้ข้อมูลหรือส่งเสริมการรับรู้ให้เกิดการปรับตัวที่ลดความ
เปราะบางต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศของเกษตรกรได้ในอนาคต 
 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาของการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของภาคการเกษตรจำกัดที่ระบบการเพาะปลูกข้าว
เป็นหลัก เนื่องจากการเกษตรในระบบประมง ปศุสัตว์ และการเพาะปลูกพืชสวนชนิดอ่ืนต่างได้รับ
ผลกระทบและมีแนวทางการปรับตัวที่แตกต่างกัน รวมถึงระบบการเพาะปลูกได้รับผลกระทบจาก
ความแปรปรวนของภูมิอากาศอย่างชัดเจน เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฝนที่มาในแต่ละปีทำให้
เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมหรือความแห้งแล้งที่ยาวนาน จึงส่งผลต่อพืชที่เพาะปลูกในแต่ละปี 
เป็นต้น โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของเกษตรกร และแนวทางการปรับตัวใน
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ระดับครัวเรือน ซึ่งรวมถึงวิธีการรับมือชั่วคราวต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศสำหรับการเพาะปลูก
ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
 1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 งานวิจัยนี้อาศัยแนวทางกรณีศึกษา โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดพิจิตร อำเภอวังทราย
พูน ตำบลหนองพระ หมู่ 1 หนองลากฆ้อน เป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทานภายในจังหวัดพิจิตร 
ประชาชนภายในตำบลประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 51 (องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพระ, ม.ป.ป.-ค) เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ดอนจึงมีความเสี่ยงในการประสบปัญหา
ภัยแล้งบ่อยครั้ง (“ปล่อยนาถั่วเขียวพืชทนแล้งตาย”, 2560; “'พิจิตร' แล้งวิกฤติบางหมู่บ้านถึงขั้นไม่
มีแม้น้ำดื่ม”, 2555; วาสินี ลภนะพันธ์, 2555)  
 1.5.3 ขอบเขตด้านประชากร 
 เนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนที่การเกษตรปลูกข้าวเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 46.89 จากเนื้อที่
ทั้งหมดของประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) นอกจากนี้ ข้าวเป็นสินค้าส่งออกท่ีสำคัญ
ของประเทศไทยอันดับ 2 รองจากยางธรรมชาติ จากทั้งหมด 10 อันดับ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 
2559) และตลาดยังคงมีความต้องการข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเกษตรกรในพ้ืนที่ ศึกษาที่อยู่นอก
เขตชลประทานมีการปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่  งานวิจัยฉบับนี้จึงได้มุ่งประเด็นความสนใจไปที่การ
ปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผสมกับปลูกพืชไร่และพืชสวน
ชนิดต่าง ๆ และผู้ที่ปลูกข้าวพร้อมประกอบอาชีพเสริม เช่น รับจ้าง เป็นต้น  
 1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการศึกษาแนวทางการปรับตัวจะทำการศึกษาในช่วงปีเพาะปลูกครอบคลุมระยะเวลาที่
เกษตรกรประสบกับเหตุการณ์ทางด้านภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบรุนแรงอย่างสำคัญ โดยได้กำหนดเป็น
ช่วงที่เกิดภัยแล้งในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 และการปรับตัวที่เกษตรกรวางแผนจะปฏิบัติภายหลัง
จากประสบกับเหตุการณ์ภัยแล้งดังกล่าว 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เกษตรกร (farmer) หมายถึง บุคคลผู้ประกอบอาชีพทำการเกษตรโดยปลูกข้าวเป็นหลัก 
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศท่ีมี
สาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งมีผลให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อชั้นบรรยากาศโลก ซึ่ง
นอกเหนือจากความแปรปรวนของภูมิอากาศทางธรรมชาติ 
 ความแปรปรวนของภูมิอากาศ (climate variability) หมายถึง ลักษณะภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเฉลี่ยตามสถานการณ์ปกติในระยะเวลาสั้นและในขอบเขตพ้ืนที่ท้องถิ่น เช่น 



 7 

ความแปรปรวนของปริมาณและลักษณะการกระจายของฝนในช่วงเวลา 5 – 10 ปี เป็นต้น โดย
ลักษณะความแปรปรวนที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศตามธรรมชาติ หรือ
อาจเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 การรับรู้ความเสี่ยง (risk perception) หมายถึง การประเมินภัยที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองของแต่
ละบุคคล ในแง่ของความคาดการณ์ต่อการได้รับภัย และความคาดการณ์ต่อระดับความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึน 
 การรับรู้ความสามารถในการปรับตัว (perceived adaptive capacity) หมายถึง การ
ประเมินการปรับตัวของบุคคล โดยประกอบด้วยประสิทธิภาพของวิธีการปรับตัวที่บุคคลรับรู้ และการ
รับรู้ความสามารถของตัวเองท่ีจะทำการปรับตัวดังกล่าว 
 การปรับตัว (adaptation) หมายถึง กระบวนการในการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพต่อภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจริง โดยการปรับตัว
อาจทำเพ่ือลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือหาประโยชน์จากโอกาสที่จะเกิดขึ้น เช่น การปลูกพืชที่
ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง เพ่ือลดความเสียหายจากการขาดน้ำ เป็นต้น 
 การรับรู้ (perception) หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากประสาทสัมผัส และ
คัดเลือก จัดสรร รวมถึงทำความเข้าใจแก่สิ่งที่รับรู้เพ่ือให้เข้าใจในสิ่งแวดล้อม สิ่งที่บุคคลหนึ่งรับรู้อาจ
แตกต่างกับความเป็นจริงหรือแตกต่างกับการรับรู้ของบุคคลอ่ืน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  การรับรู้
แตกต่างกับการรู้คิด (cognition) ซึ่งหมายถึง กระบวนการประมวลผลจากข้อมูลที่ได้จากการรับรู้และ
ประสบการณ์ ดังเช่น การตัดสินใจ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา การวางแผนและการปฏิบัติ ในงานนี้
จะอาศัยความหมายของการรับรู้เป็นหลักในการนิยามการรวบรวมข้อมูล ทำความเข้าใจ และตีความ
ออกมาในรูปของแบบการรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว 
 



 
 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 

 ในการศึกษาเรื่อง การรับรู้ของเกษตรกรและแนวทางการปรับตัวต่อความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศในจังหวัดพิจิตร กรณีศึกษา เกษตรกรข้าวในตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน 
ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์เป็นกรอบแนวทางใน
การวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร 
 2.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และพฤติกรรม 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร 
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตามนิยามของ IPCC (2014a) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศที่ระบุได้จากการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของคุณสมบัติของภูมิอากาศ
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลายาวนานถึงทศวรรษหรือมากกว่า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดได้จาก
กระบวนการภายในระบบซึ่งเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ หรือเกิดจากแรงผลักภายนอก (external 
forcing) เช่น การเปลี่ยนแปลงของวงจรดวงอาทิตย์ การปะทุของภูเขาไฟ และกิจกรรมของมนุษย์ที่
เปลี่ยนองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศหรือการใช้ที่ดิน 
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ต่อระบบทางธรรมชาติและระบบ
ของมนุษย์ สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบการเกษตรสามารถเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ ศุภกร 
ชินวรรโณ (2559) ได้กล่าวถึงลักษณะดังกล่าวออกมา 3 ประการ โดยลักษณะแรกเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศต่อผลผลิตการเกษตรซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศใน
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเวลากลางวันและกลางคืน การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนและการ
กระจายตัวของฝน รวมถึงการขยับเลื่อนของฤดูกาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผลผลิตของพืช โดยอาจได้รับผลแตกต่างกันตามความสามารถในการทนทานต่อ
สภาพอากาศของพืชชนิดนั้น ๆ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตที่ลดน้อยลง หรืออาจเพ่ิมข้ึน
สำหรับพืชบางชนิด 
 ลักษณะถัดมาเป็นการเปลี่ยนแปลงของความถี่และความรุนแรงของภาวะอากาศรุนแรงต่อ
ผลผลิตการเกษตร ตัวอย่างภาวะอากาศรุนแรง ได้แก่ ภาวะฝนแล้งหรือทิ้งช่วง และภาวะฝนตกหนัก
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จนเกิดน้ำท่วม ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง และพ้ืนที่ทำการเกษตรมักเป็นพ้ืนที่ที่
เสี่ยงจากภัยพิบัติเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงความถี่และความรุนแรงของภาวะอากาศรุนแรงจึงอาจเพ่ิม
โอกาสที่ผลผลิตทางการเกษตรจะเสียหายเพิ่มมากขึ้น 
 อีกลักษณะหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อทรัพยากรผลิตทางการเกษตร โดยการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาจส่งผลทางอ้อมต่อความเหมาะสมของพ้ืนที่เพาะปลูก อาทิเช่น ความอุดม
สมบูรณ์และธาตุอาหารของดิน หรือปริมาณน้ำในพ้ืนที่ชลประทานต่าง ๆ เป็นต้น  
 ทั้งนี้ การผลิตของภาคการเกษตรอาศัยการเลือกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศในพ้ืนที่และ
วิธีการทำเกษตรที่เหมาะสม จึงกล่าวได้ว่าการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาภูมิอากาศอันเป็น
คุณลักษณะของภูมิภาคหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจึงเป็นการรบกวนระบบนิเวศการเกษตรใน
ท้องถิ่น (Kim, n.d.) การศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการเกษตรจึงได้ศึกษา
ถึงผลกระทบในระดับโลกซึ่งเป็นภาพรวม จากนั้นจึงเจาะลึกถึงผลกระทบต่อการเกษตรในประเทศ
ไทย 
 
 2.1.1 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคการเกษตรในระดับโลก 
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรแตกต่างกันไปตาม
ภูมิภาค โดยการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิและความแปรปรวนของปริมาณฝน ส่งผลให้การพยากรณ์
รูปแบบของสภาพอากาศตามฤดูลดลง อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นของศัตรูพืชและการ
ระบาดของโรค รวมถึงส่งผลให้ผลผลิตลดลง ตลอดจนการเกิดสภาพอากาศรุนแรงที่บ่อยครั้งและ
รุนแรงมากข้ึน ดังเช่น น้ำท่วม พายุ เป็นต้น และในบางพ้ืนที่อาจประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและ
ภัยแล้งในระยะยาว (FAO, 2016) รายงานการประเมินสถานการณ์สภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 5 
(Porter et al., 2014) ได้รวบรวมการศึกษาผลกระทบในภาพรวมที่เกิดขึ้นต่อหลากหลายภูมิภาค ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดต่อพืชโดยตรง ได้แก่ 
 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเฉลี่ย อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถส่งผลต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร สำหรับพ้ืนที่ในบริเวณละติจูดสูงได้มีการคาดการณ์ว่าความเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิและปริมาณฝนส่งผลให้ความเหมาะสมและผลผลิตของพืชเพ่ิมขึ้น และส่งผลในทางตรงข้าม
ต่อพ้ืนที่ภูมิอากาศกึ่งแห้งแล้ง แม้ในบางพ้ืนที่จะได้รับประโยชน์จากอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ย
ตามฤดูกาลที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาการเติบโตของพืชสั้นลง เพ่ิมความเครียดจากน้ำ (water 
stress) ในระยะเจริญเติบโต จำนวนเมล็ดธัญพืชลดลงเมื่อได้รับอุณหภูมิสูงในระยะออกดอก ส่งผลให้
ผลผลิตท้ายสุดลดลงหากไม่มีการปรับตัวที่เหมาะสม สำหรับพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิสูงในระดับที่ใกล้
จุดสูงสุดที่พืชสามารถรับได้ (physiological maxima) เช่น พ้ืนที่ที่แห้งแล้งตามฤดูกาล หรือพ้ืนที่เขต
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ร้อน เป็นต้น อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจเป็นอันตรายต่อผลผลิตพืช โดยเพ่ิมความเครียดของความร้อน 
(heat stress) และเพ่ิมการระเหยของน้ำ อันนำไปสู่การสูญเสียน้ำในพืช 
 ผลการรวบรวมงานวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนต่อผลผลิตพืชไร่
สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าว โดยศึกษาจากพ้ืนที่ในเขตภูมิอากาศอบอุ่นและเขตร้อน จาก
รายงานการประเมินสถานการณ์ภูมิอากาศ ฉบับที่ 5 (Porter et al., 2014) พบว่า ในภาพรวม การ
เพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิมีผลให้ผลผลิตลดลง ผลผลิตจากข้าวโพดและข้าวสาลีเริ่มลดลงเมื่ออุณหภูมิใน
พ้ืนที่เขตร้อนสูงขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส ในขณะที่ผลผลิตจากข้าวโพดในพ้ืนที่เขตอบอุ่นและผลผลิต
จากข้าวในพ้ืนที่เขตร้อนเริ่มได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 3 – 5 องศาเซลเซียส ดังจะเห็นได้
จากภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ผลจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท้องถิ่นเฉลี่ยต่อผลผลิตพืชไร่  
ที่มา: ดัดแปลงจาก Porter et al (2014, p. 498) 
 อย่างไรก็ดี ผลสรุปจากการรวบรวมงานวิจัยของรายงานดังกล่าว พบว่า การเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสามารถก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในบางพ้ืนที่ได้เช่นกัน ดังเช่นกรณีของการปลูก
มันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชอาหารสำคัญในแอฟริกาและลาตินอเมริกา พบว่า ภูมิอากาศในอนาคตอาจ
ส่งผลให้ผลิตผลจากมันสำปะหลังเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ
สังเคราะห์แสงและเติบโตของพืช รวมถึงการตอบสนองในเชิงบวกที่มีต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศที่เพ่ิมขึ้น หรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นคาดว่าสามารถส่งผลให้ศักยภาพการให้ผลผลิตของพืชใน
ประเทศนอร์ดิคดีขึ้นและสามารถนำพืชชนิดใหม่เข้ามาปลูกได้ เป็นต้น 
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 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฝนมีผลกระทบ
สำคัญต่อการเกษตร ทว่าการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนนั้นยากที่จะหาความเชื่อมโยงว่า
เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่แท้จริง (Gornall et al., 2010) เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของฝนเป็นความแปรปรวนในเชิงพ้ืนที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เมื่อขยาย
พ้ืนที่ที่ทำการศึกษาเพ่ิมขึ้น ความแปรปรวนชั่วคราวของปริมาณฝนเฉลี่ยเชิงพ้ืนที่จึงลดลง ปริมาณฝน
จึงกลายเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญรองลงมาในการคาดการณ์ผลผลิตพืช (Porter et al., 2014) และ
การศึกษาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนจึง
เหมาะสมกับการศึกษาเฉพาะเจาะจงในแต่ละพ้ืนที่   
 ผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และโอโซน  ผลจากความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ที่เพ่ิมขึ้นในชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้พืชมีธาตุอาหารเพ่ิมจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 
fertilization) โดยให้ผลดีสำหรับพืชประเภท C3 ซึ่งได้แก่ ข้าวสาลี ข้าว นุ่น ถั่วเหลือง หัวบีทน้ำตาล 
และมันฝรั่ง เมื่อเทียบกับพืชในกลุ่ม C4 ซึ่งได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และอ้อย และให้ผลดีที่สุดต่อพืชที่
มีการสะสมอาหารเก็บไว้ในรากหรือลำต้นใต้ดิน (tuber crops) และผลจากความเข้มข้นที่สูงขึ้น
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความใช้การได้ของน้ำและธาตุอาหารด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การ
เพ่ิมขึ้นของผลผลิตที่เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถเพ่ิมขึ้นได้อย่างจำกัด
ทั้งในสภาวะที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ โดยพืชที่มีความเครียดจากน้ำจะตอบสนองต่อการเพ่ิมขึ้น
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมขึ้นได้ดีกว่าพืชที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ จึงสื่อให้เห็นว่า พืชที่ปลูก
โดยอาศัยน้ำฝนจะได้ประโยชน์จากการเพิ่มข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าพืชที่ปลูกในระบบ
ชลประทาน 
 นอกจากนี้ โอโซนในระดับพ้ืนผิวอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบสืบพันธุ์ของพืช นำไปสู่
การเติบโตของเมล็ดและผลที่ลดลง ตลอดจนการแท้งของผลที่กำลังเจริญเติบโต โดยจากการศึกษาถึง
ผลกระทบในเชิงลบจากการเพ่ิมขึ้นของความเข้มข้นของโอโซนระดับพ้ืนดินในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค (Avnery, Mauzerall, Liu, & Horowitz, 2011) อาทิ อินเดีย จีน ยุ โรป  พบว่า การ
ประมาณระดับการสูญเสียผลผลิตพืชอันเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของโอโซนของพืชถั่วเหลือง ข้าวสาลี และ
ข้าวโพด ในปี ค.ศ. 2000 ร้อยละความสูญเสีย ได้แก่ ร้อยละ 8.5 – 14 ร้อยละ 3.9 – 15 และร้อยละ 
2.2 – 5.5 ตามลำดับ ซึ่งเทียบได้กับการสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจได้เป็นจำนวนสิบเอ็ดถึงสิบแปดร้อย
ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ความสูญเสียอาจเพ่ิมสูงขึ้นหากปริมาณโอโซนที่เพ่ิมขึ้นเกิดขึ้นร่วมกับ
การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ โดยเฉพาะในระยะที่พืชสะสมอาหารในเมล็ด (grain-filling period) ของข้าว
สาลี ซึ่งส่งผลให้เกิดการเสื่อมอายุของใบไวกว่ากำหนด (premature lead senescence) 
 นอกจากผลกระทบต่อพืชโดยตรงแล้ว ผลกระทบที่ไม่ได้เกิดต่อพืชโดยตรง แต่ทำให้เกิดความ
ไม่แน่นอนของผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ผลกระทบจากศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืช ซึ่งศัตรูพืช 
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วัชพืช และโรคพืชเป็นหนึ่งในต้นเหตุความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ โดย Oerke 
(2005) ได้กล่าวว่า วัชพืชจัดเป็นต้นเหตุของความสูญเสียทางการเกษตรที่สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34 
รองลงมาคือศัตรูพืชและเชื้อโรค คิดเป็นร้อยละ 18 และร้อยละ 16 ตามลำดับ 
 การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิมีผลให้แมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่ขยายจำนวนขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ทางชีววิทยา ดังในตัวอย่างเช่น การอุ่นขึ้นของสภาพอากาศส่งผลให้ปรากฎการณ์อากาศหนาวเย็น
เกิดขึ้นน้อยลง ทำให้เกิดพ้ืนที่ที่ศัตรูพืชสามารถอยู่รอดได้จนกว่าจนถึงฤดูกาลถัดไปเพ่ิมขึ้น 
(overwintering) การอพยพย้ายถิ่นไปยังที่อยู่ใหม่ ตลอดจนเพ่ิมจำนวนประชากรของศัตรูพืช เป็นต้น 
(Sharma & Prabhakar, 2014) เช่นเดียวกับวัชพืชที่อาจกระจายตัวได้รวดเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิพ้ืนผิว
สูงขึ้น (Porter et al., 2014) ตลอดจนเชื้อโรคพืชที่อาจได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 
โดยความอบอุ่นหรือภัยแล้งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อความสามารถของพืชในการความต้านทานโรคบาง
ชนิด และเพ่ิมความสามารถในการก่อโรคของเชื้อจากการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากความตึงเครียดทาง
สภาพแวดล้อม (environmental stress) (Gornall et al., 2010) 
 นอกจากนี้ ผลจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อาจมีผลในเชิงบวกต่อศัตรูพืช 
ดังตัวอย่างเช่นจำนวนประชากรเพลี้ยอ่อนมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพ่ิมขึ้นเมื่อความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรกาศเพ่ิมขึ้นและอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น (Newman, 2004) และเนื่องจากวัชพืช
ส่วนมากเป็นพืชชนิด C4 ซึ่งตอบสนองต่อการเพิ่มข้ึนของระดับคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าพืชชนิด C3 
ซึ่งหมายถึง ถั่วเหลือง ข้าวสาลี และข้าว คาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นจึงสามารถลดการสูญเสียผลผลิต
จากวัชพืชของพืช C3 ได้ (Ziska, 2010) อย่างไรก็ดี หากการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่กับ
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ ผลกระทบอาจเป็นการเพ่ิมการสูญเสียผลผลิต ดังเช่น การเพ่ิมขึ้ นของ
คาร์บอนไดออกไซด์จะอำนวยแก่การเติบโตของข้าวซึ่งเป็นพืชชนิด C3 ในขณะที่การเพ่ิมขึ้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นควบคู่กับอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะอำนวยต่อการเติบโตของหญ้าข้าวนก 
(barnyard grass) ซึ่งเป็นวัชพืชชนิด C4 (Porter et al., 2014) 
 
 2.1.2 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคการเกษตรในประเทศไทย 
 โดยทั่วไปแล้ว ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อประเทศไทยเกิดขึ้นในลักษณะ
ของอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวของประเทศสูงขึ้น ปริมาณฝนในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะสภาพอากาศสุดโต่ง ตลอดจนความแปรปรวนของภูมิอากาศเพ่ิมขึ้น หลักฐานที่ได้จากผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไทยจากข้อมูลตรวจวัดที่พ้ืนผิว (อัศมน ลิ่มสกุล, 
2559) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา 
ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2513 – 2552 ข้อมูลเฉลี่ยรายปีของอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิ
ต่ำสุดในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 0.96 0.92 และ 1.04 องศาเซลเซียส ตามลำดับ แต่การ
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เพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิมีสาเหตุมาจากปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกด้วย
เช่นกัน เช่น โดมความร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่เมือง เป็นต้น สำหรับ
ปริมาณฝนสะสมรวมรายปีในรอบ 60 ปีที่ผ่านมา ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2498 – 2557 ในพ้ืนที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันมีแนวโน้มลดลง และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทย ขณะที่ปริมาณฝนสะสมใน
ภาพรวมของประเทศเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอัตรา 
64.8 มิลิเมตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวอาจต้องมีการศึกษาโดยละเอียดตามแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 
  จากผลการสังเคราะห์ข้อมูลเดียวกัน ในส่วนของภาวะสภาพอากาศสุดขีดรอบ 40 – 50 ปีที่
ผ่านมา พบว่า สภาวะสุดขีดของอุณหภูมิมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองต่อความร้อนที่เพ่ิมของ
ของประเทศ และสภาวะสุดขีดของฝนแสดงให้เห็นจากความถี่ของฝนและระยะเวลาที่ฝนตกอย่าง
ต่อเนื่องของพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ในทางตรงกันข้าม ความแรงของฝนและความเข้มของฝน
จากฝนตกหนัก ตลอดจนปริมาณฝนรวมจากการเกิดฝนตกหนักมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่
ภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ จากข้อมูลในรอบ 64 ปีที่ผ่านมา ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2494 – 2557 แม้ความถ่ี
ของพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลต่อปริมาณฝนและความแห้งแล้ง
โดยตรงในประเทศ แต่จำนวนพายุหมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงกว่าพายุดีเปรสชั่นเขตร้อนกลับมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทำให้ประเทศไทยเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะสุดขีดของสภาพอากาศจากฝนตกหนักและ
น้ำท่วมเป็นระยะ สลับกับการเกิดภัยแล้งที่ยาวนานขึ้น 
 จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการเกษตรในประเทศไทย ผลการ
สังเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลกระทบที่เกิดต่อระบบการเพาะปลูกพืชสามารถเกิดขึ้นได้ในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระจายตัวของฝน เป็นต้น (ศุภกร 
ชินวรรโณ & พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, 2559) โดยการทบทวนผลกระทบต่อภาคการเกษตรในประเทศ
ไทยในส่วนนี้จะทบทวนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อข้าวเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายลักษณะทั้ งทางตรง
และทางอ้อม โดยผลกระทบต่อผลผลิตทางตรง ได้แก่ 
 ความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น สายพันธุ์ข้าวบางชนิดอ่อนไหวต่ออุณภูมิที่สูงขึ้น ทำให้
อายุข้าวสั้นลงและมีผลผลิตลดลง (เชิญ ไกรนรา, 2557) โดยแบบจำลองผลผลิตข้าวในช่วงทศวรรษ 
ค.ศ. 2020 ค.ศ. 2050 และ ค.ศ. 2080 (Babel, Agarwal, Swain, & Herath, 2011) บริเวณ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น และร้อยเอ็ด เมื่อ
เทียบกับผลผลิตเฉลี่ยในปีฐาน ค.ศ. 1997 – 2006 พบว่ามีแนวโน้มลดลงร้อยละ 17.81 27.59 และ 
24.34 ตามลำดับ โดยสายพันธุ์ที่คาดว่าจะมีผลผลิตลดลง ได้แก่ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 
(KDML105 ) และข้ าวกข  6  (RD6 ) ซึ่ งแม้ ว่ าผลผลิ ตมี แน วโน้ ม เพ่ิ มขึ้ น เมื่ อความ เข้ มข้ น
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น แต่ผลจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้แนวโน้มของผลผลิต
ลดลง 
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 ความต้องการน้ำในการกระบวนการเพาะปลูก ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถส่งผล
ต่อผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงรอยเท้าน้ำ (water footprint) ของข้าวบางสายพันธุ์ ซึ่งหมายถึง
ปริมาณความต้องการน้ำในกระบวนการเพาะปลูกข้าว โดยจากแบบจำลองผลผลิตข้าวภายใต้การ
คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุด 1 .65 และ 2.82 องศาเซลเซียสในพ้ืนที่ โครงการ
ชลประทานน้ำอูล บริเวณจังหวัดสกลนครและนครพนม (Shrestha, Chapagain, & Babel, 2017) 
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปตามภาพฉายในอนาคตส่งผลต่อความต้องการน้ำของข้าวสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 
105 กข 6 และชัยนาท 1 (ChaiNat-1) โดยเมื่อเทียบกับรอยเท้าน้ำในปีฐาน ค.ศ. 1976 – 2005 
รอยเท้าน้ำภายใต้ภาพฉายที่อุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นสูงสุด 1.65 องศาเซลเซียสของข้าวขาวดอกมะลิ 
105 และข้าวกข 6 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 57 – 92 และร้อยละ 28 – 30  ตามลำดับ และภายใต้ภาพฉายที่
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 2.82 องศาเซลเซียส รอยเท้าน้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 71 – 77  และ 28 – 38  ตามลำดับ 
ในทางกลับกัน ภายใต้ภาพฉายเดียวกัน ข้าวชัยนาท 1 มีการลดลงของรอยเท้าน้ำร้อยละ 42 – 39 
และ 39 – 32  
 อย่างไรก็ดี ผลการจำลองแบบจำลองผลผลิตการเกษตร (เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร และคณะ, 
2552) ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลักสี่
ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด พบว่า ภาพรวมของผลผลิตโดยทั่วไปไม่ได้รับ
ผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ยกเว้นมันสำปะหลัง แต่ผลกระทบต่อความ
แปรปรวนของภูมิอากาศทำให้ความแปรปรวนของผลผลิตรายปีและความแปรปรวนระหว่างพ้ืนที่เพ่ิม 
โดย พ้ืนที่ ปลูกข้ าวที่ ได้ รับผลกระทบรุนแรง ส่ วนใหญ่ เป็น พ้ืนที่ ปลูกข้ าวนาน้ำฝนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและพ้ืนที่ปลูกข้าวชลประทานในภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
สาเหตุมาจากความแปรปรวนของฝนที่ส่งผลรุนแรงต่อดินที่มีความสามารถในการอุ้มน้ำและความ
อุดมสมบูรณ์ต่ำ เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง พบว่าเกิดจากการกระจายตัวของฝน 
ประกอบกับธาตุอาหารในดินเป็นสาเหตุหลัก 
 ความแปรปรวนของภูมิอากาศอาจส่งผลให้เกิดการขาดทรัพยากรน้ำในการเพาะปลูก ซึ่ งเกิด
จากความไม่แน่นอนของฤดูกาลและการกระจายตัวของฝน ในรอบปี ซึ่งส่งผลให้ภาคการเกษตร
จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรน้ำเพ่ือการเกษตรมากขึ้น สำหรับระบบเกษตรที่อยู่นอกพ้ืนที่ชลประทาน
สามารถดำเนินการสร้างระบบชลประทานขนาดเล็กควบคู่กับการอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาล แต่จาก
สภาพความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ผ่านมาอาจส่งผลให้ระบบชลประทานทั้งขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็กไม่สามารถใช้งานได้เต็มขีดความสามารถของระบบ อันเป็นผลมาจากปริมาณน้ำในระบบ
น้อยกว่าศักยภาพในการกักเก็บน้ำ การจัดสรรน้ำระหว่างภาคส่วนและการจำกัดพ้ืนที่เพาะปลูกจึงมี
ความจำเป็นเพ่ือให้มีน้ำเพียงพอที่จะสนับสนุนกิจกรรมเกษตรต่าง ๆ และอาจเกิดเป็นความเสี่ยงต่อ
ภาคการเกษตรหากปริมาณฝนในรอบปีเปลี่ยนแปลง หรือเกิดภาวะฝนน้อยบ่อยขึ้นหลายปีในอนาคต 
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ซึ่งจากแบบจำลองน้ำท่าจากข้อมูลน้ำฝน (สถิตย์ จันทร์ทิพย์, ปิยมาลย์ ศรีสมพร, & สุรเจตส์ บุญญา
อรุณเนตร, 2557) พบว่า ปริมาณน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญ คือ อ่าง
เก็บน้ำภูมิพลและอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ ในปี ค.ศ. 2050 แนวโน้มของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำทั้ง
สองมีปริมาณลดลง ตามปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต  
 นอกจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและความแปรปรวนของภูมิอากาศส่งผลการเปลี่ยนแปลงของ
ผลผลิตข้าวแล้ว ยังส่งผลอำนวยให้เกิดการ การเพิ่มขึ้นของโรคพืชและศัตรูพืช โดยโรคข้าวที่สำคัญ 
อาทิ โรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล เป็นต้น การแพร่ระบาดของโรคขอบใบแห้งจะแพร่
ไปกับน้ำในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง สภาพฝนตก และลมแรง (ดวงกมล บุญช่วย, อนรรฆพล 
บุญช่วย, & ดวงพร วิธูรจิตต์, 2557) เช่นเดียวกับโรคไหม้ที่ระบาดเมื่อเกิดความชื้นสะสม นอกจากนี้ 
โรคขอบใบแห้งและโรคไหม้มีการปรับตัวได้ดีต่อสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนไปในลักษณะที่ร้อนแห้งขึ้น แต่
ฝนตกไม่สม่ำเสมอ โดยตกหนักสลับแล้ง สภาพอากาศที่มีลักษณะเช่นนี้เอ้ือต่อการเกิดโรคเมล็ดด่าง
และโรคใบขีดโปร่งแสง รวมถึงแมลงและพาหะนำโรคไวรัสด้วยเช่นกัน (อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ 
และคณะ, 2557) ในทางตรงข้าม สภาพอากาศร้อนแห้งแล้งจะอำนวยให้กับการระบาดของแมลงศัตรู
ข้าวบางชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นต้น (กรสิริ ศรีนิล และคณะ , 2557; ชัยรัตน์ 
จันทร์หนู, ดวงกมล บุญช่วย, & วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์, 2556)   
 อย่างไรก็ดี วิธีการเพาะปลูกของเกษตรกรเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการระบาดของโรค เช่น 
การปลูกข้าวพันธุ์ที่มีการต้านทานโรคต่ำเป็นเป็นผืนใหญ่ ทำให้การระบาดของโรครุนแรงและเป็น
พ้ืนที่กว้างขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับโรค การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณสูง การพ่นฮอร์โมน
เมื่อเกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้สารเคมีไม่ถูกกับชนิดของโรคข้าว และการพ่น
สารเคมีป้องกันกำจัดโรคหลังจากเกิดการระบาดรุนแรงแล้ว เป็นต้น (ดวงกมล บุญช่วย และคณะ , 
2557) เช่นเดียวกับการระบาดของแมลงศัตรูข้าวที่เป็นผลจากวิธีการปลูก เช่น การหว่านน้ำตม การ
โยนกล้า การปักดำด้วยมือ เป็นต้น โดยการปักดำด้วยมือสามารถลดการระบาดของแมลงศัตรูข้าวได้ดี 
(ชัยรัตน์ จันทร์หนู และคณะ, 2556)  
 
2.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในที่นี้ หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงและความเปราะบางของระบบ รวมถึงสามารถเพ่ิมโอกาสจากผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(IPCC, 2007) การปรับตัวสามารถจัดหมวดหมู่ได้หลายวิธีด้วยกัน ดังตัวอย่าง เมื่ออ้างอิงจาก
จุดมุ่งหมายของการปรับตัว การปรับตัวจะแบ่งออกเป็นการปรับตัวในเชิงรับ (autonomous 
adaptation) ซึ่งหมายถึงการปรับตัวที่ไม่ใช่การตอบสนองโดยรู้ตัวต่อสิ่งเร้าด้านภูมิอากาศ แต่เป็น
การตอบสนองที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติ และจากการเปลี่ยนแปลงของ
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ระบบของมนุษย์ เช่น ตลาด สวัสดิการ เป็นต้น (IPCC, 2007, p. 869) ตัวอย่างการปรับตัวดังกล่าว 
อาทิ การชลประทาน การซื้อประกัน การเปลี่ยนปฏิทินปลูกพืช เป็นต้น (Bryant, Smit, Brklacich, 
Johnston, Smithers, Chiotti, et al., 2000) และการปรับตัวในเชิงรุก (planned adaptation) 
เป็นการปรับตัวที่เป็นผลจากการตัดสินใจเชิงนโยบายภาครัฐที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งพึงอยู่บน
พ้ืนฐานของความตระหนักว่าสภาพการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือกำลังจะเปลี่ยนแปลง และ
จำเป็นต้องมีการปฏิบัติเพ่ือรักษาหรือได้มาซึ่งสภาพที่พึงปรารถนา (IPCC, 2007, p. 869; Malik, 
Qin, & Smith, 2010) 
 นอกจากนี้ การปรับตัวสามารถจัดหมวดโดยอ้างอิงจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ (agent) ได้แก่ การ
ปรับตัวภาคสาธารณะ (public adaptation) หมายถึง การปรับตัวที่เป็นการตอบสนองต่อความเสี่ยง
จากภูมิอากาศที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยภาคประชาสังคมหรือรัฐบาล ซึ่งเป็นการปฏิบัติใน
ระดับที่ใหญ่กว่าระดับส่วนบุคคล โดยมักออกมาในรูปแบบการปกป้องพ้ืนที่ ทรัพยากร และโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณะ การปรับตัวประเภทนี้อาจเทียบได้กับการปรับตัวในเชิงรุกดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น 
อีกประเภทหนึ่ง คือ การปรับตัวภาคเอกชน (private adaptation) ซึ่งหมายถึงการปรับตัวของ
รายบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลที่ปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลดังกล่าว (Milman & 
Warner, 2016) การปรับตัวประเภทนี้อาจเทียบได้กับการปรับตัวในเชิงรับ 
 ในการศึกษาการปรับตัว งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นที่การปรับตัวของภาคเอกชนซึ่งเป็นเกษตรกร
รายย่อยหรือการร่วมมือกันของเกษตรกร แนวทางการปรับตัวที่เกษตรกรสามารถเลือกใช้จะแสดงให้
เห็นในส่วนถัดไป 
 
 2.2.1 แนวทางการปรับตัวของภาคการเกษตร 
 รายงานเกี่ยวกับการแนวทางการปรับตัวและรับมือต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศสำหรับ
ภาคการเกษตรที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึงแนวทางการปรับตัวหลากหลายวิธีด้วยกัน จากรายงานการ
ปรับตัวสำหรับเกษตรกรรายย่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย Lasco et al. (2011) และ
รายงานการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของภาคการผลิตอาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
การประเมินสถานการณ์สภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 5 (Porter et al., 2014) งานวิจัยนี้ได้สรุปแนว
ทางการปรับตัวของเกษตรกรในระบบการเพาะปลูกที่ได้กล่ าวถึงในรายงานทั้งสองออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ การจัดการพืช การจัดการไร่ และการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 1) การจัดการพืช (crop management) มีรายละเอียดดังนี้ 
 การเพิ่มความหลากหลายของพืช (crop diversification) สามารถลดความเปราะบาง
ของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอย่าง
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กระทันหัน โดยจำนวนของพืชที่แตกต่างกันและพันธุ์แตกต่างกันจะเพ่ิมโอกาสที่ผลผลิตจะอยู่รอดจาก
สภาวะอากาศรุนแรง เช่น พายุ ภัยแล้ง เป็นต้น โดยในการเลือกพืชสำหรับ เพาะปลูกอาจเป็นพืชที่
เหมาะสมต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ตลอดจนภัยจากสภาวะอากาศรุนแรงหรือศัตรูพืชที่
เพ่ิมมากข้ึน  ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนพันธุ์พืช (change crop variety) เป็นการเปลี่ยนพันธุ์พืชที่ปลูก
เป็นพันธุ์อ่ืนที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพอากาศได้มากกว่า เช่น ภัยแล้ง น้ำ
ท่วม อุณหภูมิที่สูงขึ้น และศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถช่วยให้การสูญเสีย
ผลผลิตลดลงเหลือน้อยที่สุด เช่น การเปลี่ยนจากการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิเป็นพันธุ์ กข เป็นต้น  
 การเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกและปฏิทินเพาะปลูก (change in cropping pattern 
and crop calendar) โดยการเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูก หมายถึง การนำพืชชนิดใหม่เข้ามา
เสริมหรือแทนที่พืชชนิดที่ปลูกอยู่ก่อนหน้า หรือการปรับเปลี่ยนวงจรเพาะปลูกพืช (crop cycle) 
ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดแทนที่พ้ืนที่ปลูกข้าวในช่วงที่เกิดภัยแล้ง เป็นต้น  
 สำหรับการเปลี่ยนวิธีหรือปฏิทินเพาะปลูก เป็นวิธีปรับตัวในการเพาะปลูกพืชที่ใช้กันทั่วไป 
อาทิเช่น การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) เป็นการปลูกพืชต่างชนิดหมุนเวียนต่อเนื่องใน
พ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาธาตุอาหารในดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชเมื่อเวียนครบรอบ และการ
เปลี่ยนปฏิทินเพาะปลูก หมายถึง การเปลี่ยนเวลาในการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับความแปรปรวน
หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการพยากรณ์อากาศตามฤดูกาลเพ่ือให้
สามารถเลือกเวลาในการเพาะปลูกได้เหมาะสม เช่น การปรับตัวต่อฤดูฝนที่มาไวกว่ากำหนดโดยการ
เลื่อนเวลาเพาะปลูกพืช ส่งผลให้ได้รับผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ การพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความทนทานต่ออุณหภูมิที่สูง (improving cultivar 
tolerance to high temperature) จากการศึกษาที่พบว่าอุณหภูมิที่สู งขึ้นส่งให้ผลผลิตและ
คุณภาพของผลผลิตลดลง การพัฒนาสายพันธุ์ที่ทนทานต่ออุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นจึงเป็นแนวทางการ
ปรับตัวที่สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดและทุกสภาพแวดล้อมทุกมุมโลก ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานในการ
พัฒนา ดังนั้น การพัฒนาการอนุรักษ์ความหลากหลายของสายพันธุ์และการเข้าถึงธนาคารยีนสำหรับ
พืชสามารถช่วยเหลือการสร้างสายพันธุ์ที่มีลักษณะทนทานต่อระยะเวลาและการรับความร้อน ไป
จนถึงทนทานต่อภัยจากศัตรูพืช โรคและวัชพืชต่างๆ (Porter et al., 2014) 
 2) การจัดการไร่ (farm management) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 การจัดการที่ดิน (land management) เป็นการเปลี่ยนวิธีการใช้ที่ดินในการเพาะปลูก ดัง
ตัวอย่างเช่น การแบ่งแปลงข้าวเป็นสองแปลง แปลงหนึ่งใช้วิธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม คือ การหว่าน
แล้วปล่อยให้น้ำท่วม ส่งผลให้แปลงดังกล่าวสามารถรอดต่อการเผชิญกับฝนตกหนัก ในขณะที่อีก
แปลงหนึ่งใช้วิธีปลูกข้าวที่ใช้น้ำน้อย จึงทนต่อความแล้งมากกว่า วิธีดังกล่าวเรียกว่า การปลูกข้าว
ระบบประณี ต  (System of Rice Intensification: SRI) (Resurreccion, Sajorwith, & Fajber, 
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2008) การแบ่งแปลงข้าวทั้งสองแบบจึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเก็บเกี่ยวในกรณีที่สภาวะอากาศไม่
แน่นอน 
 การจัดการและอนุรักษ์ดิน (soil management and conservation) เนื่องจากความ
ชุ่มชื้นและสารอาหารในดินส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร  วิธีการจัดการดินอย่างหนึ่ง ได้แก่ 
วิธีการไถพรวนแบบอนุรักษ์ (conservation tillage) (Sutton, Block, & Srivastava, 2008) เป็น
วิธีการพรวนดินที่ลดการเปิดหน้าดินให้น้อยที่สุด มีผลทำให้เกิดการรักษาความชุ่มชื้นของดิน 
ตลอดจนการใช้อินทรีย์วัตถุปกคลุมผิวหน้าดินเพ่ือรักษาความชุ่มชื้น ซึ่งเป็นวิธีที่มีความสำคัญในการ
กักเก็บน้ำเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกเมื่อวิธีการชลประทานให้ผลไม่ยั่งยืนนัก 

 

ภาพที่ 2 การไถพรวนแบบอนุรักษ์ 
ที่มา: ClimateTechWiki (n.d.)  
 การจัดการและอนุรักษ์น้ำ (water management and conservation) นอกเหนือจาก
การเพ่ิมแหล่งน้ำชลประทาน ยังรวมถึงการใช้และรักษาน้ำให้มีประสิทธิภาพเพ่ือปรับตัวต่อความ
แปรปรวนของปริมาณน้ำฝนซึ่งเป็นหนึ่งในความไม่แน่นอนของภูมิอากาศ  ตัวอย่างวิธีการชลประทาน
อย่างหนึ่งที่สามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีถังน้ำหยด (bucket and drip) ซึ่งเป็นวิธีที่
นิยมในทางภาคใต้ของแอฟริกา วิธีดังกล่าวจะใช้ถังน้ำที่ยกสูงขึ้น และมีท่อต่อให้น้ำไหลไปตามสาย
ออกไปสู่พืชอย่างช้า ๆ (Lasco et al., 2011) ทำให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ำสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้โดยใช้น้ำในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
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ภาพที่ 3 วิธีการชลประทานแบบถังน้ำหยด 
ที่มา: Sustainable Sanitation and Water Management Toolbox (n.d.)  
 การจัดการศัตรูพืช (pest management) เป็นการลดภัยที่เกิดจากการระบาดของศัตรู
และโรคพืชที่ เพ่ิมจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ( Integrated Pest 
Management: IPM) เป็นการผสมวิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถลดปริมาณ
ศัตรูพืช คงไว้หรือลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างคุ้มค่า ตลอดจนหลีกเลี่ยงหรือลดอันตรายที่อาจ
เกิดกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2, ม.ป.ป.) โดยตัวอย่างวิธีต่าง ๆ ที่สามารถ
นำมาผสมผสานกัน ได้แก่ วิธีเขตกรรม คือการปรับปรุงต้นพืชให้มีความแข็งแรง วิธีชีววิธี คือการใช้
ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี และวิธีกล คือการจับทำลายด้วยตนเองหากมี
จำนวนน้อยเพ่ือลดปริมาณของศัตรูพืช (ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร , 
2551) เป็นต้น  
 การทำวนเกษตร (agroforestry) เป็นการปลูกพืชยืนต้นในพ้ืนที่ที่มีการปลูกพืชไร่หรือเลี้ยง
ปศุสัตว์ โดยการปลูกต้นไม้เป็นแนวทางที่ควบคู่ระหว่างการปรับตัวต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ
กับการลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และต้นไม้ยังสามารถเพ่ิมความหยุ่น
ของผลผลิตในไร่ของเกษตรกร โดยการเป็นกันชนพืชไร่จากผลกระทบจากความแปรปรวนของ
อุณหภูมิและปริมาณฝน รวมถึงแรงลมที่รุนแรง นอกจากนี้ ประโยชน์ของการทำวนเกษตรยังรวมถึง
เพ่ิมการไหลเวียนของวงจรธาตุอาหารที่ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและ
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เพ่ิมความต้านทานต่อโรคของพืช การอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนวงจรธาตุอาหารที่มีประสิทธิภาพ 
(Lin, 2010) 
 3) การปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต (livelihood adjustment)  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 การกระจายแหล่งรายได้ (income diversification) รายได้นอกจากการทำไร่มีส่วน
สำคัญในการดำรงชีวิตของเกษตรกร เนื่องจากแหล่งรายได้ที่ไม่ได้มาจากการเกษตรมักมีความ
อ่อนไหวต่อภูมิอากาศน้อยกว่ารายได้จากภาคการเกษตร การกระจายแหล่งรายได้จึงเป็นหนึ่งใน
ทางเลือกการปรับตัวของเกษตรกร อย่างไรก็ดี เกษตรกรอาจยังคงมีความเสี่ยงหากแหล่งรายได้นอก
ภาคการเกษตรภายในท้องถิ่นมีไม่เพียงพอที่จะรองรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ (Burke & Lobell, 
2010) 
 การอพยพย้ายถิ่น (migration) เป็นหนึ่งในวิธีการรับมือต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
การตัดสินใจอพยพของเกษตรกรระดับย่อยขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนของ
ภูมิอากาศที่ตามมาด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของผลผลิต (Jha, Gupta, Chattopadhyay, 
& Sreeraman, 2017) โดยอพยพหาพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของภูมิอากาศน้อย
กว่าหรือความต้องการในการหาแหล่งรายได้ใหม่ที่นอกเหนือจากรายได้ในภาคเกษตร  
 นอกเหนือรายการดังกล่าว การปรับตัววิถีการดำรงชีวิตยังรวมถึงการเข้าถึงสินเชื่อ (access 
to credits) เพ่ือเพ่ิมแหล่งรายได้  และการลดหรือปรับรูปแบบการบริโภค (change in 
consumption pattern) เช่น การลดปริมาณอาหาร หรือการลดการซื้อสินค้าอุปโภคบางอย่าง 
(Alemayehu & Bewket, 2017) เป็นต้น 
 สำหรับแนวทางการปรับตัวในการเพาะปลูกพืชไร่เศรษฐกิจสำคัญในประเทศไทย จากงาน
ศึกษาของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) ได้เสนอแนวทางการปรับตัวของ
การเพาะปลูกข้าวนาน้ำฝน โดยให้ใช้พันธุ์ที่อายุเบาและเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าข้าวขาวดอกมะลิ105 เช่น 
พันธุ์ กข15 โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีฝนในต้นฤดูมากแต่มีน้อยในปลายฤดู  ปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีระบบ
รากลึกที่ทนต่อความแห้งแล้งได้มากขึ้น ทำเขตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น เช่น การปรับจาก
การปลูกวิธีปักดำในสภาพอากาศเดิมที่มีฝนเพียงพอ ไปสู่การหว่านข้าวแห้งหรือหว่านน้ำตมในกรณีที่
ฝนล่าช้าจากการขยับเลื่อนของฤดูกาล เป็นต้น ตลอดจนจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจาก
สภาพทางเคมีของดินเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าว จึงควรจัดการโดยการจัดหาปุ๋ยที่
เหมาะสมในการเพ่ิมธาตุอาหารที่ขาดให้ตรงกับความต้องการของข้าว  
 ในด้านของข้าวนาชลประทาน งานวิจัยชิ้นเดียวกันได้เสนอไว้ว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์ให้
อัตราการเจริญเติบโตของข้าว (growth) ในอนาคตสูงขึ้นทันกับระยะพัฒนาการ (development) ที่
สั้นลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ผลผลิต ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มของเกษตรกรในบางพ้ืนที่ต้องการ
พันธุ์ข้าวที่มีอายุสั้นลง เพื่อเพ่ิมรอบการปลูกต่อปีและหลีกเลี่ยงข้อกำจัดทางพ้ืนที่ เช่น น้ำท่วมและน้ำ
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ทะเลหนุนเข้าในพ้ืนที่ เป็นต้น รวมถึงมีการทำเขตกรรมที่เหมาะสม และจัดการความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน เช่นเดียวกับข้าวนาน้ำฝน 
 โดยสรุปแล้ว การปรับตัวของภาคการเกษตรประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก โดยสองแนวทาง
แรกเป็นการปรับตัวด้านวิธีการทำไร่นาของเกษตรกร ในขณะที่แนวทางสุดท้ายเป็นการปรับตัวที่
บุคคล แนวทางแรก ได้แก่ การจัดการพืช ได้แก่ การเพ่ิมความหลากหลายของพืช การเปลี่ยนรูปแบบ
การเพาะปลูก เช่น เปลี่ยนเป็นการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น และการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความ
ทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น แนวทางถัดมา คือ การจัดการไร่ ได้แก่ การจัดการที่ดินซึ่งเป็นการเปลี่ยน
วิธีการใช้ที่ดินในการเพาะปลูก การจัดการและอนุรักษ์ดินเพ่ือรักษาสารอาหารในดิน การจัดการและ
อนุรักษ์น้ำเพ่ือให้ใช้น้ำสำหรับเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศัตรูพืชเพ่ือลดภัยการ
ระบายของศัตรูพืชอย่างไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และการทำวนเกษตร ซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้ร่วมกับการ
ปลูกพืชไร่เพื่อป้องกันลมหรือภาวะอากาศรุนแรงต่อพืชไร่ แนวทางสุดท้าย คือ การปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดำรงชีวิต เป็นแนวทางปรับตัวที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใช้ชีวิตของเกษตรกร อันได้แก่ การ
กระจายแหล่งรายได้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเกษตร การอพยพย้ายถิ่น การเข้าถึงสินเชื่อ และการ
ลดหรือปรับรูปแบบการบริโภค 
 

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และพฤติกรรม 
 
 2.3.1 ความหมายของการรับรู้ 
 Rookes & Willson (2000, p. 115) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยา
ในการตีความของการรับสัมผัส กล่าวได้อีกอย่างว่าเป็นการแปลความหมายจากข้อมูลรับสัมผัสทาง
กายภาพสู่การตีความทางจิตวิทยาที่มีความหมาย 
 Piotrowski (2004, pp. 760-762) กล่าวว่า การรับรู้ (perception) เป็นกระบวนการให้
ความหมายและตีความสิ่งที่ได้รับจากการรับสัมผัส (sensation) ในกระบวนการรับสัมผัส ซึ่งอวัยวะ
รับสัมผัสของร่างกาย อันได้แก่ ตา หู จมูก ผิวหนัง และลิ้น รับจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ข้อมูลสัมผัสเหล่านี้จะ
ถูกส่งจากอวัยวะรับสัมผัสต่อไปยังสมอง ซึ่งทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ และให้ความหมายแก่สิ่งเร้า 
เช่น ความเจ็บ เป็นต้น  
 เติมศักดิ์ คทวณิช (2546, p. 127) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
ร่างกายผ่านกระบวนการรับสัมผัส เมื่อสิ่งเร้าทั้งหลายกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น 
และผิวหนัง พลังงานจากสิ่งเร้าเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังเซลล์ประสาทและเปลี่ยนพลังงานให้
กลายเป็นกระแสประสาท เพ่ือส่งไปยังสมองเขตต่าง ๆ จากนั้นจึงแปลความหมายให้สามารถรู้และ
เข้าใจได้ว่าสิ่งเร้านั้นคืออะไร เพ่ือแสดงพฤติกรรมตอบสนองได้อย่างเหมาะสม โดยในการแปล
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ความหมายของสมองจะถูกต้อง ละเอียด และชัดเจนเพียงใด ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม  ความรู้ที่
สะสม ความจำ ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
 George & Jones (2007, p. 110) กล่าวว่า การรับรู้ เป็นกระบวนการที่บุคคลคัดเลือก 
จัดสรร และตีความหมายสิ่งที่นำเข้าจากโสตสัมผัส เช่น การมองเห็น ได้ยิน สัมผัส รับกลิ่นและรส 
เป็นต้น เพ่ือสร้างความหมายและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมของตน ทั้งสิ่งของ เหตุการณ์ และบุคคลอ่ืน  
 Robbins & Judge (2017, p. 209) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์
รวบรวมและตีความหมายจากความประทับใจของประสาทสัมผัสเพ่ือให้ความหมายแก่สิ่งแวดล้อม
ของตน โดยสิ่งที่บุคคลรับรู้สามารถแตกต่างอย่างมากจากความจริงเชิงวัตถุวิสัย ซึ่งเป็นความจริงที่
เกิดข้ึนจริง  
 วิภาส ทองสุทธิ์ (2552, p. 100) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลจัดระเบียบ
และตีความความประทับใจของตนเองเพ่ือให้ความหมายแก่สิ่งแวดล้อม โดยบุคคลสามารถตีความ
แตกต่างจากความเป็นจริงได้  
 วิเชียร วิทยอุดม (2554) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การเลือกสรรและการจัดระเบียบของสิ่ง
เร้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล แม้จะอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน โดยขึ้นอยู่กับการเลือกสรร จัด
ระเบียบและตีความข้อมูลที่ได้รับ 
 จากคำจำกัดความดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่
ได้รับจากประสาทสัมผัส และคัดเลือก จัดสรร รวมถึงทำความเข้าใจแก่สิ่งที่รับรู้ เพ่ือให้บุคคลเข้าใจ
ในสิ่งแวดล้อมของตน โดยสิ่งที่บุคคลหนึ่งรับรู้อาจแตกต่างกับความเป็นจริงหรือแตกต่างกับการรับรู้
ของบุคคลอ่ืน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่แตกต่างกันตามแต่ละบุคคล โดยจะกล่าวถึ งปัจจัยดังกล่าวใน
ส่วนถัดไป 
 
 2.3.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ 
 การที่บุคคลเกิดมุมมองต่อสิ่งหรือเหตุการณ์เดียวกันแตกต่างกันเป็นผลมาจากการรับรู้ที่
แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลบิดเบือนกระบวนการรับรู้ เติมศักดิ์ คทวณิช 
(2546) ได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญดังกล่าว 2 ประการ คือ ปัจจัยในตัวบุคคลผู้รับรู้ ปัจจัยในสิ่งเร้าหรือ
เป้าหมายที่รับรู้ โดย วิเชียร วิทยอุดม (2554) และ วิภาส ทองสุทธิ์ (2552) ได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่
เพ่ิมมาอีกประการหนึ่ง นั่นคือ ปัจจัยในบริบทสถานการณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) ปัจจัยผู้รับรู้ (perceiver) การตีความเป้าหมายที่บุคคลมองเห็นได้รับอิทธิพลจาก
คุณลักษณะส่วนตัว เติมศักดิ์ คทวณิช (2546) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้รับรู้ที่มีผลต่อการรับรู้ 
ประกอบด้วย 
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 ความสมบูรณ์ของอวัยวะรับสัมผัส บุคคลที่มีอวัยวะรับสัมผัสในสภาพสมบูรณ์สามารถเกิด
การรับรู้ที่ผิดพลาดน้อยกว่าบุคคลที่มีอวัยวะรับสัมผัสผิดปกติ 
 ประสบการณ์ (experience) เนื่องจากการรับรู้ของบุคคลเกิดขึ้นโดยอาศัยความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์ที่สะสมในสมองเป็นเครื่องช่วยในการแปลความหมายของสิ่งที่รับรู้ ด้วยเหตุนี้ การรับรู้
จะถูกต้องชัดเจน หรือผิดพลาดเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่บุคคลมีอยู่ รวมถึงประสบการณ์ที่
แตกต่างกันของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับวัยและการเรียนรู้จากสังคมด้วยเช่นกัน 
 ความต้องการในการรับรู้ (need) เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นก่อนที่บุคคลเกิดการรับรู้สิ่ งใด ๆ 
เนื่องจากความต้องการในการรับรู้จะสร้างแรงจูงใจให้บุคคลเกิดการรับรู้สิ่งเร้านั้น ๆ 
 ความสนใจ ( interest) ความใส่ ใจ  (attention) และการเลื อกที่ จ ะรับรู้ สิ่ ง เร้ า 
(selection) สภาพแวดล้อมของมนุษย์มีสิ่งเร้าอยู่มากมาย ซึ่งสามารถกระตุ้นกระบวนการรับสัมผัส
และการรับรู้ให้เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา แต่บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งเร้าเฉพาะที่ตนมีความสนใจหรือให้
ความใส่ใจก่อนเป็นอย่างแรก ดังนั้น การเลือกที่จะรับรู้สิ่งเร้าของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยความสนใจ
และความใส่ใจของบุคคล ตลอดจนคุณสมบัติบางประการของสิ่งเร้าว่าสามารถดึงดูดให้เกิดการรับรู้ได้
มากเพียงใด โดยคุณสมบัติของสิ่งเร้าดังกล่าวจะกล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป 
 อารมณ์ (emotion) สภาวะอารมณ์ของบุคคลในขณะที่รับรู้สิ่งเร้ามีอิทธิพลต่อการแปล
ความหมายของข้อมูลที่ได้รับ โดยเมื่อบุคคลตกอยู่ในสภาวะอารมณ์เชิงลบ เช่น ความรู้สึกสับสน โกรธ 
หรือปั่นป่วน เป็นต้น หรืออยู่ในระหว่างฤทธิ์ของสารเสพติดและแอลกอฮออล์ ย่อมทำให้กระบวนการ
รับรู้ของบุคคลผิดพลาดจากการรับรู้ในขณะที่สภาวะอารมณ์ปกติ แจ่มใสร่าเริง และไม่มีฤทธิ์ของสาร
เสพติดเข้ามาเก่ียวข้อง 
 ความคาดหวังต่อสิ่งเร้า (expectancy) บุคคลมักมีความคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
สถานการณ์หนึ่งไว้ล่วงหน้า ซึ่งความคาดหวังเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลเกิดความสนใจที่จะรับรู้สิ่งเร้า
หรือสถานการณ์ดังกล่าว 
 สติปัญญา (intelligence) บุคคลผู้มีสติปัญญาสูงสามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่ง
สามารถใช้เหตุผลและวิจารณญาณวิเคราะห์สิ่งเร้าหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีกว่าบุคคลที่มีสติปัญญา
ต่ำกว่า 
 การให้คุณค่าต่อสิ่งท่ีรับรู้ (value) บุคคลจะมีความสนใจและใส่ใจมากขึ้นต่อสิ่งเร้าที่บุคคล
ให้คุณค่าและความสำคัญ  
 การถูกชักจูง (persuasion) บุคคลมักให้ความสนใจกับที่สิ่งบุคคล กลุ่ม หรือสังคมชักจูง 
รวมถึงสังคมยังมีส่วนให้เกิดความคล้อยตามในการรับรู้ 
 นอกจากนี้ วิภาส ทองสุทธิ์ (2552) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ที่ได้รวมถึง 
ทัศนคติ  (attitude) แนวโน้มที่ บุคคลจะเข้าใจ (cognitive) รู้สึก (affective) และแสดงออก 
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(behavior) ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อการแปลความหมายของข้อมูล และ 
สิ่งจูงใจ (motive) คือ แรงจูงใจของบุคคลที่กระตุ้นความต้องการหรือกระตุ้นพฤติกรรมของบุคคล 
 2) ปัจจัยของสิ่งเร้าหรือเป้าหมายท่ีรับรู้ (target) คุณลักษณะของสิ่งเร้าหรือเป้าหมายมีผล
ต่อสิ่งที่บุคคลรับรู้ เนื่องจากบุคคลไม่ได้รับรู้สิ่งเร้าโดยการแยกออกมาอยู่จากสิ่งอ่ืน ๆ ที่อยู่โดยรอบ
หรือเป็นองค์ประกอบของสิ่งเร้า แต่จะมองรวมในความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและปัจจัยที่ อยู่
เบื้องหลังหรือภูมิหลังของสิ่งเร้า เติมศักดิ์ คทวณิช (2546) กล่าวถึงคุณลักษณะของสิ่งเร้าว่า 
ประกอบด้วย  
 ขนาด (size) ขนาดของสิ่งเร้าที่ใหญ่กว่าสร้างความสนใจให้เกิดการรับรู้มากกว่าสิ่งที่มีขนาด
เล็ก 
 ความเข้มข้น (intensity) ความเข้มข้นของสิ่งเร้าทำให้เกิดการรับรู้มากขึ้น เช่น ความเข้ม
ของสี การสัมผัสอย่างรุนแรง ความจ้าของแสง การเกิดฝนตกหนักเป็นระยะเวลาหลายวัน เป็นต้น 
 ความแตกต่าง หรือ ความตรงกันข้ามกัน (different or contrast) สิ่งเร้าที่มีความ
แตกต่างจากพ้ืนหลังหรือสิ่งอ่ืนรอบข้าง หรือแตกต่างกับการคาดการณ์ของบุคคล สามารถกระตุ้น
ความสนใจให้เกิดความรับรู้ โดยยิ่งมีความแตกต่างมากสามารถทำให้เกิดการรับรู้ได้มากข้ึน 
 การเคลื่อนไหว (motion) สิ่งเร้าที่มีการเคลื่อนไหวจะได้รับความสนใจให้ เกิดการรับรู้
มากกว่าสิ่งที่อยู่นิ่ง 
 การเกิดซ้ำ (repetition) สิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งซ้ำกัน หรือมีความถี่ในการเกิดสูงจะสร้าง
ความสนใจให้บุคคลรับรู้หรือเกิดการรับรู้ที่เร็วขึ้นมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 
 ความแปลกใหม่และความคุ้นเคย (novelty and familiarity) สิ่งที่มีความใหม่ก่อให้เกิด
ความสนใจที่จะรับรู้และขวนขวายที่จะรับรู้มากกว่าสิ่งที่เคยพบเห็นเป็นประจำ (เติมศักดิ์ คทวณิช , 
2546) แต่ในบางกรณี สิ่งเร้าหรือสถานการณ์ที่พบเห็นจนกลายเป็นที่คุ้นเคยอาจได้รับความสนใจให้
รับรู้ได้เช่นกัน เช่น การสังเกตรับรู้บุคคลที่มีใบหน้าคล้ายคนที่รู้จัก เป็นต้น (วิเชียร วิทยอุดม, 2554) 
 3) บริบท หรือ สถานการณ์ (context or Situation) สิ่งแวดล้อมในขณะที่บุคคลมองเห็น
สิ่งของหรือเหตุการณ์ส่งผลต่อการรับรู้ วิเชียร วิทยอุดม (2554) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบริบท
หรือสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 
 ความเครียด (stress) การเกิดความเครียดจากสถานการณ์มีอิทธิพลขัดขวางความคิดและ
การรับรู้ของบุคคล โดยความเครียดที่สูงเพียงพอที่จะขัดขวางการรับรู้ที่ถูกต้องอาจมาจากความกดดัน
ด้านเวลาหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น 
 เวลา (timing) บุคคลอาจคุ้นเคยกับการรับรู้ข่าวในเวลาหรือสถานการณ์ที่เฉพาะแน่นอน 
ซึ่งอาจส่งผลให้บุคคลละเลยข่าวสารที่ได้รับในเวลาหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
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ภาพที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Robbins & Judge (2017, p. 209)  
 กล่าวโดยสรุป คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในตัวบุคคลผู้รับรู้ ใน
เป้าหมายที่รับรู้ และในบริบทหรือสถานการณ์ โดยปัจจัยด้านทัศนคติ อารมณ์ ประสบการณ์ ความ
ต้องการ ความสนใจ สิ่งจูงใจ และความคาดหวังมีผลให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
 
 2.3.3 การรับรู้และพฤติกรรม 
 การศึกษาถึงการรับรู้มีความสำคัญต่อการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของบุคคล การรับรู้เป็น
รากฐานของเจตจำนงและพฤติกรรม เนื่องจากการปฏิบัติตัวของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึง
ความเป็นจริงของบุคคลนั้น มิใช่ความเป็นจริงที่แท้จริง (Robbins & Judge, 2017, p. 209) ด้วยเหตุ
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นี้จึงมีการพัฒนาทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งศึกษาถึงการรับรู้ของบุคคลอันเป็นต้นเหตุของแนวโน้มการปฏิบัติ
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง หนึ่งในทฤษฎีที่ศึกษาถึงการเชื่อมโยงของการรับรู้และพฤติกรรม ได้แก่ 
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในส่วนถัดไป 
  2.3.3.1 ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรค 
  ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรค (Protection Motivation Theory) ถูกพัฒนาขึ้น
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1975 โดย Ronald W. Rogers (1975) และได้ผ่านการปรับปรุงใหม่มาหลายครั้ง 
ซึ่ง Boer & Seydel (1996) ได้กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรคฉบับปรับปรุงครั้งล่าสุดปี ค.ศ. 
1983 ว่าได้ขยับขยายทฤษฎีให้เน้นว่ากระบวนการรับรู้เป็นสื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดย
อธิบายถึงการรับมือที่เหมาะสมและการรับมือที่ไม่เหมาะสมต่อภัยในทางสุขภาพว่าเป็นผลจาก
กระบวนการประเมิน 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการประเมินภัยต่อสุขภาพ (threat appraisal)
และกระบวนการประเมินการรับมือ (coping appraisal) การประเมินทั้งสองแสดงผลออกมาเป็น
เจตจำนงในการปฏิบัติพฤติกรรมปรับตัว เรียกอีกอย่างว่า แรงจูงใจในการป้องกันโรค (protective 
motivation) หรืออาจนำไปสู่การปรับตัวที่ ไม่เหมาะสม (maladaptive) โดยการปรับตัวที่ ไม่
เหมาะสมในที่นี้ หมายถึง พฤติกรรมที่ทำให้เกิดผลที่ตามมาต่อสุขภาพในทางลบ เช่น การสูบบุหรี่ 
เป็นต้น และการไม่ปฏิบัติพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติจนนำไปสู่ผลที่ตามมาในทางลบ เช่น การที่ผู้ ป่วย
โรคเบาหวานไม่ไปพบแพทย์ตามนัด เป็นต้น 

 

ภาพที่ 5 ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Boer & Seydel (1996); R.W. Rogers (1983) 
  ในการประเมินภัยคุกคามตามทฤษฎีได้ประเมินองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับภัยต่อ
สุขภาพ ในที่นี้ คือ การประมาณโอกาสที่จะได้รับโรคภัย และการประมาณความรุนแรงของโรคภัย 
เรียกว่า การรับรู้ความเปราะบางหรือความอ่อนแอ (perceived vulnerability or susceptibility) 
และการรับรู้ความรุนแรง ตามลำดับ โดยการรับรู้ทั้งสองคาดว่าสามารถป้องกันโอกาสที่ทำให้เกิด
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พฤติกรรมการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความหวาดกลัว (fear) สามารถเพ่ิมให้การรับรู้ความ
รุนแรงและการรับรู้ความเปราะบางสูงขึ้นได้ในทางอ้อม 
  การประเมินการรับมือเป็นการประเมินถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรับมือ
ต่าง ๆ คือ ความคาดหวังของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติตามคำแนะนำที่สามารถกำจัดภัยคุกคาม และ
ความเชื่อในความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้น โดยเรียกว่า ประสิทธิภาพของ
พฤติกรรม (response efficacy) และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) ตามลำดับ 
ประสิทธิภาพของพฤติกรรมและการรับรู้ความสามารถของตนเองจะสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการ
ปรับตัวเพ่ือป้องกันโรคที่พึงประสงค์ ทว่าต้นทุนของการปรับตัวที่พึงประสงค์จะเป็นตัวจำกัดแรงจูงใจ
ในการป้องกันโรค 
  แรงจูงใจในการป้องกันโรค (protection motivation) เป็นผลจากการประเมินภัย
คุกคามและการประเมินการรับมือ และเป็นปัจจัยที่มีหน้าที่กระตุ้น ชี้นำและทำให้พฤติกรรมป้องกัน
โรคคงอยู่ โดยแรงจูงใจจะสนับสนุนพฤติกรรมการปรับตัวที่พึงประสงค์ และสามารถวัดได้จาก
เจตจำนงของพฤติกรรม 
  ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรคได้กลายเป็นทฤษฎีที่ ใช้อย่างแพร่หลายในการ
คาดการณ์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และได้ขยายการมีอิทธิพลนอกจากในสาขาสาธารณสุข
เป็นสาขาอ่ืนที่ได้ศึกษาการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการคาดการณ์พฤติกรรม เช่น การโน้มน้าวให้
ผู้บริโภคใช้พลังงานน้อยลง การเตรียมความพร้อมสำหรับภัยแผ่นดินไหว ไปจนถึงเรื่องการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เป็นต้น 
  2.3.3.2 ตัวแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่วนบุคคลในเชิงรุก 
  ในการศึกษาที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ Grothmann & 
Patt (2005) ได้นำเสนอตัวแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่วนบุคคลในเชิงรุก 
(Model of Private Proactive Adaptation to Climate Change) หรือ MPPACC ขึ้น โดยเกิด
จากการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรคเข้ากับบริบทการศึกษาการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพ่ือพัฒนาขึ้นเป็นแบบจำลองที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ตัวแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่วนบุคคลในเชิงรุกถูกพัฒนาขึ้น
เพ่ือใช้ในการอธิบายว่าเหตุผลใดบุคคลบางคนจึงได้ปฏิบัติพฤติกรรมปรับตัว ขณะที่บางคนมิได้ปฏิบัติ 
โดยประกอบด้วยกระบวนการทางการรับรู้ที่สำคัญ 2 กระบวนการ คือ การประเมินภัย และการ
ประเมินการปรับตัว หรือเรียกว่า การรับรู้ความเสี่ยง (risk perception) และการรับรู้ความสามารถ
ในการปรับตัว (perceived adaptive capacity) ตามลำดับ 
  การรับรู้ความเสี่ยงประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ การรับรู้ความน่าจะเกิด 
(perceived probability) หมายถึง ความคาดหวังของบุคคลที่จะได้รับภัย เช่น การประสบกับภัย
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แล้งในแปลงข้าวของตน เป็นต้น และการรับรู้ความรุนแรง (perceived severity) หมายถึง การ
ประเมินความเสียหายต่อสิ่งที่บุคคลให้มูลค่าของผลจากภัย ในกรณีที่ภัยดังกล่าวเกิดขึ้น เช่น การ
ตัดสินว่าภัยแล้งที่เกิดข้ึนนั้นจะทำให้สิ่งที่มีมูลค่าเสียหาย อาทิ ผลผลิตข้าว เป็นต้น 
  หลังจากมีขั้นตอนการรับรู้ความเสี่ยงที่ผ่านระดับที่บุคคลเริ่มพิจารณาผลประโยชน์
และความสามารถในการกระทำสิ่งที่สามารถทำได้ต่อภัยดังกล่าว การรับรู้ความสามารถในการปรับตัว 
(perceived adaptive capacity) จึงเป็นขั้นตอนถัดมา โดยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การ
รับรู้ประสิทธิภาพของการปรับตัว (perceived adaptation efficacy) หมายถึง ความเชื่อว่าวิธีการ
ปรับตัวที่เลือกปฏิบัติจะสามารถปกป้องตนเองหรือผู้อ่ืนจากการประสบภัย เช่น การเปลี่ยนไปปลูก
พันธุ์พืชที่ทนร้อนได้ดีกว่าสามารถป้องกันปัญหาภัยแล้งได้ เป็นต้น ถัดมา คือ การรับรู้ประสิทธิภาพ
ของตนเอง (perceived self-efficacy) หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
วิธีการปรับตัว เช่น เกษตรกรที่มีอายุมากอาจไม่สามารถใช้วิธีการอพยพไปยังพ้ืนที่ที่มีความแปรปรวน
ของภูมิอากาศน้อยกว่า เป็นต้น และสุดท้าย คือ การรับรู้ต้นทุนในการปรับตัว (perceived 
adaptation cost) หมายถึง การสันนิษฐานถึงต้นทุนในการปรับตัว ซึ่งรวมถึงเงิน บุคลากร เวลา 
และแรงกาย เช่น พันธุ์พืชใหม่ที่เลือกปลูกอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลมากกว่าพันธุ์พืชเดิม ซึ่งนับว่า
เป็นต้นทุนการปรับตัว เป็นต้น 

 

ภาพที่ 6 ตัวแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่วนบุคคลในเชิงรุก 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Grothmann & Patt (2005, p. 204)  
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  ผลจากขั้นตอนการรับรู้ทั้งสองจะออกมาเป็นการตอบสนอง 2 รูปแบบ คือ การ
ปรับตัว (adaptation) และการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม (maladaptation) โดยการปรับตัว หมายถึง 
การกระทำที่เป็นการป้องกันความเสียหาย ซึ่งจะกระทำก็ต่อเมื่อรับรู้ถึงความเสี่ยงและความสามารถ
ในการปรับตัวสูง ในขณะที่การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หมายถึง การกระทำที่เป็นการหลีกเลี่ยงการ
ตอบสนอง เช่น การไม่ยอมรับว่าภัยนั้นเกิดขึ้น ความเชื่อที่อยู่เหนือเหตุผล และการเชื่อในโชคชะตา 
ตลอดจนการปรับตัวผิดที่เพ่ิมความเสียหายจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้เจตนา เช่น การ
ตัดสินใจปลูกอ้อยข้ามแล้งผิดฤดู เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยในช่วงเริ่มปลูก หากเริ่มปลูก
ช่วงก่อนที่ฝนหมด จะทำให้ต้องใช้น้ำดูแลอ้อยช่วงเริ่มย่างปล้องมากในฤดูแล้ง เป็นต้น การปรับตัวใน
ลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันความเสียหายในทางกายภาพและการเงินจากผลกระทบ แต่ช่วยใน
การรับมือทางจิตใจต่อผลที่ตามมาในทางลบของความเสี่ยงที่รับรู้เท่านั้น เช่น ความหวาดกลัว เป็นต้น 
  กระบวนการรับรู้ทั้งสองสามารถได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเพ่ิมเติมหลายอย่าง โดย
ความเอนเอียงทางประชาน (cognitive bias) และศึกษาสำนึกด้านการตัดสินใจ ( judgement 
heuristic) มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงของบุคคลอย่างปราศจากเหตุผล โดยความไม่แน่นอนที่มากทำ
ให้เกิดความผิดพลาดทางการประเมินของบุคคลสูงขึ้น ความเอนเอียงหนึ่ งที่เห็นได้โดยทั่วไป คือ 
ความเอนเอียงโดยการมองในแง่ดี (optimistic bias or unrealistic optimism) มีผลให้บุคคลมัก
รับรู้ความเสี่ยงที่ตัวบุคคลเองจะได้ประสบภัยที่เฉพาะเจาะจงภัยหนึ่ง เช่น น้ำท่วม เป็นต้น น้อยกว่า
ความเสี่ยงโดยทั่วไป และอีกหนึ่งความเอนเอียง คือ ความเอนเอียงจากความเข้าถึงได้ (availability 
heuristic or availability bias) มีผลให้บุคคลประมาณความเสี่ยงจากการนึกย้อนความทรงจำถึง
ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จดจำได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งความเอนเอียงดังกล่าวก่อให้เกิดความเอน
เอียงต่าง ๆ อาทิ บุคคลจะตัดสินใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากกว่า หรือ
เหตุการณ์ที่สามารถสร้างให้เกิดการจดจำอย่างชัดเจนมากที่สุด เช่น เหตุการณ์เครื่องบินตก เป็นต้น 
จะทำให้บุคคลตัดสินใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั่วไป เช่น อุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ความเอนเอียงทางประชานจึงมีผลลดการรับรู้
ความเสี่ยงของบุคคล นำไปสู่การประมาณการความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริง (underestimation) 
  นอกจากนี้ การประเมินประสบการณ์ความเสี่ยง (risk experience appraisal) มี
อิทธิพลในทางบวกต่อการรับรู้ความเสี่ยง โดยมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรม
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นการประเมินความรุนแรงของประสบการณ์ความ
เสี่ยงในอดีต ในขณะที่การรับรู้ความเสี่ยงเป็นการประเมินความน่าจะเป็นและความรุนแรงของภัยที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การประเมินประสบการณ์ความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อความเอนเอียงทาง
ประชานในเชิงลบ โดยเฉพาะความเอนเอียงโดยการมองในแง่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การรับรู้ความเสี่ยง
สูงขึ้นด้วยเช่นกัน 
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  ขีดความสามารถในการปรับตัวเชิงวัตถุวิสัย (objective adaptive capacity) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวของบุคคล ซึ่งโดยทั่วไปสามารถรับรู้ได้อย่างถูกต้อง
บางส่วน รวมถึงความเอนเอียงทางประชานและการศึกษาสำนึก (heuristic) สามารถมีผลต่อการรับรู้
ความสามารถในการปรับตัวอันนำไปสู่การประมาณการขีดความสามารถในการปรับตัวที่สู งหรือต่ำ
กว่าความเป็นจริง 
  วาทกรรมทางสังคม (social discourse) เป็นหนึ่งในตัวกำหนดการรับรู้ความเสี่ยง
และการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว เนื่องจากการรับรู้ของบุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม
กายภาพของบุคคลเสมอ โดยสังคมมีส่วนช่วยในการขยายการรับรู้ภัย ความเสี่ยง และการปรับตัวของ
บุคคล จากอิทธิพลของการได้ยินหรือได้มองเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากสื่อ เพ่ือน
รอบข้าง หรือองค์การภาครัฐ 
  อย่างไรก็ดี การพ่ึงพาการปรับตัวสาธารณะ (reliance on public adaptation) มี
อิทธิพลให้เกิดการรับรู้ความเสี่ยงลดลง การปรับตัวส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้โดยผู้อ่ืนที่
นอกเหนือจากตัวบุคคลเอง การปรับตัวบางอย่างอาจเป็นสิ่งซ้ำซ้อนหากองค์การภาครัฐเป็นผู้
ปฏิบัติการปรับตัวให้แทนตัวบุคคล เช่น การสร้างกำแพงกั้นน้ำเพ่ือป้องกันน้ำท่วมเข้าถึงบ้าน
ประชาชน แทนการให้ประชาชนเป็นผู้เตรียมตัวสำหรับภัยน้ำท่วมด้วยตนเอง เป็นต้น หากบุคคล
พ่ึงพาความมีประสิทธิภาพของการปรับตัวจากภาครัฐ บุคคลนั้นอาจไม่จำเป็นต้องปฏิบัติวิธีการ
ปรับตัวด้วยตนเอง จึงเป็นเหตุให้การรับรู้ความเสี่ยงของบุคคลลดลง 
  บุคคลจะสร้างทางเลือกหรือเจตจำนง (intention) ที่จะปฏิบัติวิธีการปรับตัวที่ได้
เลือกไว้ภายหลังจากขั้นตอนทั้งสอง โดยเรียกขั้นตอนนี้ว่า เจตจำนงที่จะปรับตัว (adaptation 
intention) งานวิจัยดังกล่าวได้แยกความแตกต่างระหว่างเจตจำนงที่จะปรับตัวออกจากการปรับตัวที่
เป็นการปฏิบัติจริง เนื่องจากผู้คนมักมีเจตจำนงที่จะปฏิบัติทว่าไม่ได้ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ตระหนักถึงการขาดแคลนขีดความสามารถในการปรับตัวเชิงวัตถุวิสัยที่ไม่ได้คาดถึงเมื่อสร้างเจตจำนง
ขึ้นมาแล้ว เช่น การขาดทรัพยากร เวลา เงิน แรงงาน ความรู้ เป็นต้น กรณีดังกล่าวจะถูกเรียกว่ามี
การรับรู้ความสามารถในการปรับตัวสูงกว่าความเป็นจริง (overestimate) 
  การรับรู้ความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงเชิงบวกกับการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม เนื่องจาก
การรับรู้ความเสี่ยงที่สูงก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บุคคลกระทำการบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวที่
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม การตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติจึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถในการ
ปรับตัว โดยการรับรู้ประสิทธิภาพของตนเองและประสิทธิภาพของการปรับตัวมีความเชื่อมโยงเชิงลบ
ต่อการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม และมีความเชื่อมโยงเชิงบวกต่อการปรับตัวที่เหมาะสม นอกจากนี้ การ
ปรับตัวที่ไม่เหมาะสมมีผลที่จะยับยั้งเจตจำนงในการปรับตัวของบุคคล 
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  ทั้งนี้ สิ่งจูงใจให้เกิดการปรับตัว (adaptation incentive) ที่เป็นปัจจัยภายนอกตัว
บุคคลและการรับรู้สิ่งจูงใจเหล่านั้น เช่น การลดภาษี กฎหมาย หรือบรรทัดฐานของสังคมต่อเรื่องการ
ปรับตัว เป็นต้น สามารถเพ่ิมเจตจำนงในการปรับตัวด้วยการสร้างแรงจูงใจเพ่ิมเติมให้เกิดการปรับตัว 
นอกจากนี้ยังสามารถเป็นแหล่งของแรงจูงใจในการปรับตัวได้ในกรณีท่ีบุคคลไม่รับรู้ถึงความเสี่ยงเลย 
  การศึกษาปัจจัยด้านรับรู้ของงานวิจัยนี้ได้อ้างอิงแนวคิดในการศึกษาจากตัวแบบการ
ปรับตัวฯ ประกอบด้วยการรับรู้ความน่าจะเกิดและการรับรู้ความรุนแรง และศึกษาการรับรู้
ความสามารถในการปรับตัว ประกอบด้วย การรับรู้ประสิทธิผลของการปรับตัวและการรับรู้
ประสิทธิภาพของตนเอง เนื่องจากการรับรู้ต้นทุนในการปรับตัวมีความละเอียดอ่อนในการจำแนก
ออกจากการรับรู้ประสิทธิภาพของตนเอง ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลที่อาจรวมถึงทรัพยากรที่
บุคคลดังกล่าวครอบครองได้ งานวิจัยนี้จึงได้ดัดแปลงการรับรู้ประสิทธิภาพของตนเองให้ครอบคลุมถึง
ความสามารถทางการเงินของบุคคลในการกระทำวิธีการปรับตัว โดยกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้จะ
กล่าวถึงในบทถัดไป 
   2.3.3.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากวงรอบการเรียนรู้ 

  แนวคิดเรื่องวงรอบการเรียนรู้แรกเริ่มเกิดขึ้นในระดับองค์การ โดย Argyris & 

Schön (1978) เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีองค์การแห่งการเรียนรู้  อย่างไรก็ดี แนวคิดวงรอบการเรียนรู้

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทการของการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรระดับบุคคลได้เช่นกัน 

แกนหลักของแนวคิด คือ การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติขององค์การหรือบุคคลเกิดขึ้นได้จากการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่องค์การ

หรือบุคคลรับรู้ ข้อผิดพลาดมีสาเหตุมาจากความไม่สอดคล้องกันของผลของการปรับตัวที่รับรู้กับผล

การที่ต้องการ จึงก่อให้เกิดกระบวนการสะท้อนกลับเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว (Argyris & 

Schön, 1978) การสะท้อนกลับเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดจึงเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ และสามารถ

แบ่งแยกการเรียนรู้ตามระดับของการสะท้อนกลับออกเป็น 3 แนวทาง ดังต่อไปนี้ 

  แนวทางแรก คือ การเรียนรู้แบบวงรอบเดียว (single-loop learning) เป็นการ

เรียนรู้เพ่ือปรับแก้การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผลที่ได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับสาเหตุของ

การกระทำและไม่ตั้งคำถามต่อแนวทางปฏิบัติเดิม (Pahl-Wostl, 2009) ทำให้ได้วิธีแก้ไขปัญหาใน

ระยะสั้น ซึ่งเป็นการแก้ที่ตัวผลมากกว่าแก้ไขที่ตัวเหตุ  การสะท้อนกลับในระดับวงรอบเดียวจึงมัก

เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความมีประสิทธิภาพ (Hummelbrunner, 

2015) เช่น การย้ายวันเพาะปลูก เป็นต้น 
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  แนวทางที่สอง คือ การเรียนรู้แบบวงรอบคู่ (double-loop learning) เกิดขึ้นเมื่อ

บุคคลต้องรับมือกับสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน ทำให้การแก้ไขเพียงสิ่งที่เคยปฏิบัติอาจ

ไม่เพียงพอ จึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขความเข้าใจใหม่ในระบบ เช่น การพิจารณาความสัมพันธ์

เชิงเหตุและผล โดยสะท้อนกลับไปยังต้นเหตุของปัญหาและมุ่งเป้าไปที่วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหา 

(Restrepo, Lelea, & Kaufmann, 2018) อาทิ การขุดสระกักเก็บน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น้ำ เป็นต้น 

  แนวทางสุดท้าย คือ การเรียนรู้แบบวงรอบสาม (triple-loop learning) เป็น

แนวคิดที่ถูกเพ่ิมขึ้นมาภายหลังจากทฤษฎีต้นฉบับ โดยเป็นการสะท้อนกลับที่ทำให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมไปจนถึงการเปลี่ยนแนวความคิด บรรทัดฐาน และค่านิยม (Hawkins, 

1991) กล่าวได้ว่าการเรียนรู้แบบวงรอบสามก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิม จากการที่บุคคล

สะท้อนถึงเป้าหมายของการกระทำของตน จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนเป้าหมายหรือแทนที่ด้วยเป้าหมาย

ใหม่ที่สามารถบรรลุได้ (Restrepo et al., 2018) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และวิธีที่

จะเพ่ิมศักยภาพเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ (Brown, Martin-Ortega, Waylen, 

& Blackstock, 2016) 

 
ภาพที่ 7 วงรอบการเรียนรู้ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Restrepo et al. (2018) 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งเน้นที่ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเกษตรกร ได้แก่ การ
รับรู้ความเสี่ยงจากความแปรปรวนของภูมิอากาศซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
และการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ การรับรู้ความเสี่ยงร่วมกับการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการปรับตัวของภาคการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนี้ 
 
 2.4.1 การรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว 
 งานวิจัยที่ศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงของมนุษย์ในบริบทของการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศหรือสิ่งแวดล้อม โดยมากจะมองในเชิงปริมาณเป็นหลัก ตัวแปรในการวัดการรับรู้ความเสี่ยง
สามารถเป็นความกังวลต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อาทิ Woods, Nielsen, 
Pedersen, & Kristofersson (2017) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เกษตรกรจะปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต และวัดการรับรู้ความเสี่ยงของเกษตรกรจากระดับห่วงความกังวลที่
มีต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เช่น ความผันผวนของอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน การเกิดน้ำท่วม 
พายุ หรือศัตรูพืชบ่อยครั้งขึ้น เป็นต้น โดยศึกษา เช่นเดียวกับ Mase et al. (2017) ศึกษาเกี่ยวกับ
ความเชื่อ การรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมปรับตัวของเกษตรกร และได้วัดการรับรู้ความเสี่ยงจาก
ความกังวลต่อปัญหาจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเกษตรกร 
โดยทั้ง 2 งานพบว่า ความกังวลของเกษตรกรมีผลต่อพฤติกรรมปรับตัว เช่น การซื้อประกันพืช การ
ติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ ปฏิบัติแนวทางเชิงอนุรักษ์ในไร่ของตน (Mase et al., 2017) เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี Grothmann & Patt (2005) ได้นำเสนอตัวแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศส่วนบุคคลในเชิงรุก (Model of Private Proactive Adaptation to Climate Change: 
MPPACC) ซึ่งเป็นตัวแบบทางปัญญาเชิงสังคม (socio-cognitive) ประยุกต์จากทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือ
ป้องกันโรค (Protection Motivation Theory: PMT) ทฤษฎีสำคัญ ในสาขาสาธารณสุขเพ่ือ
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ป่วยกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยตัวแบบดังกล่าวนำเสนอตัวแปรสำคัญที่
จะนำไปสู่การปรับตัว ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว หรือ
สามารถเรียกได้ว่าการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการปรับตัว ตามลำดับ โดยการรับรู้ความ
เสี่ยงมีตัวชี้วัด คือ (1) การรับรู้ความน่าจะเป็นที่บุคคลจะได้ รับภัยจากความเสี่ยง (perceived 
probability) และ (2) การรับรู้ความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่สิ่งที่มีมูลค่าต่อบุคคล 
(perceived severity) และการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวมีตัวชี้วัด คือ (1) การรับรู้ประสิทธิผล
ของวิธีการปรับตัวในการป้องกันภัยจากผลกระทบ (perceived adaptation efficacy) (2) การรับรู้
ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติตามวิธีปรับตัวดังกล่าว (perceived self-efficacy) และ (3) 
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การรับรู้ต้นทุนในการปรับตัว (perceived adaptation costs) ข้อค้นพบจากกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี 
พบว่า กรณีศึกษาที่ 1  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางปัญญาเชิงสังคมสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมการ
ปรับตัวได้ดีกว่าปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจ และกรณีศึกษาที่ 2  แสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวในการ
ปรับตัวของบุคคลสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยทางปัญญา (cognitive factor) ว่า ภายใต้
สภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอน บุคคลจะประเมินความเป็นไปได้ที่ภัยจะเกิดขึ้นกับตนเองต่ำกว่าความเป็น
จริง ข้อค้นพบที่ได้สื่อถึงความสำคัญของปัจจัยเชิงจิตวิสัย (subjective factors) ที่มีผลต่อการปรับตัว
ของบุคคล  
 ตัวแบบดังกล่าวได้จุดประกายให้เกิดการนำทฤษฏีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรคมาประยุกต์ใช้ใน
บริบทของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยธรรมชาติแก่งานวิจัยในภายหลัง ดังใน
งานศึกษาของ Dang et al. (2014) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่มีเจตนาต่อการปรับตัวของ
เกษตรกร ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยง การประเมินการปรับตัว การปรับตัวผิด ความเชื่อต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สิ่งจูงใจ สิ่งลดแรงจูงใจ กิจวัตรที่เป็นนิสัย และบรรทัดฐานทางจิตวิสัย โดยใน
ส่วนของการประเมินการปรับตัวไม่ได้รวมถึงตัวชี้วัดการรับรู้ต้นทุนในการปรับตัว เนื่องจากเป็นปัจจัย
ที่มีค่าน้ำหนักต่ำ ซึ่งแสดงว่ามีความเกี่ยวข้องกับรับรู้ความสามารถในการปรับตัวต่ำ นอกจากนี้ การ
รับรู้ต้นทุนการปรับตัวทำให้ยากที่จะวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพและต้นทุนร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ 
การศึกษาการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวหรือการประเมินการปรับตัวจึงได้ศึกษาเพียงการรับรู้
ประสิทธิภาพในการปรับตัวและการรับรู้ประสิทธิภาพของตนเอง โดยพบว่า เกษตรกรที่รั บรู้ความ
เสี่ยงสูงและรับรู้ความสามารถในการปรับตัวสูงส่งผลให้เจตนาในการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในเชิงบวก 
 บางงานวิจัยได้ผนวกเรื่องการรับรู้ทางสังคมร่วมด้วยในการศึกษา ดังเช่น Truelove, 
Carrico, & Thabrew (2015) ได้ศึกษาเจตนาในการปรับตัวของเกษตรกรโดยใช้ปัจจัยการรับรู้ความ
เสี่ยงและการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว ซึ่งเรียกว่าการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการ
รับมือ ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำหรับการประเมินความเสี่ยง คือ การรับรู้ความน่าจะเป็นและการรับรู้
ความรุนแรง สำหรับการประเมินการรับมือ คือ ประสิทธิภาพการตอบสนองและประสิทธิภาพของ
ตนเอง ร่วมกับปัจจัยการประเมินทางสังคม (social appraisal) ประกอบด้วยตัวชี้วัด คือ การระบุ
ตัวตนในสังคม (community identification) เช่น ความผูกพันธ์ต่อสังคม ความเชื่อใจ เป็นต้น และ
การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมปรับตัว ในขณะที่ Feng, Liu, Huo, & Ma (2017) ซึ่งได้
ศึกษาเจตนาในการปรับตัวในรูปแบบเดียวกัน และมีตัวชี้วัดสำหรับปัจจัยการประเมินทางสังคม คือ 
ความเข้มข้นของการสื่อสาร ความเข้มข้นของการเชื่อใจ และผลจากการเรียนรู้ ผลจากการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ทั้ง 3 มีความสัมพันธ์และสามารถใช้คาดการณ์การปฏิบัติพฤติกรรมปรับตัว
ต่าง ๆ ได้ดีกว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ รายได้ เป็นต้น โดยที่การรับรู้ความสามารถ
ในการปรับตัวของตนเองเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถคาดการณ์เจตนาที่จะปรับตัวทางการเกษตร และ
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ปัจจัยการประเมินสังคม โดยเฉพาะบรรทัดฐานที่บุคคลรับรู้เป็นตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์ต่อเจตนาการ
ปรับตัว ดังเช่นในกรณีที่เกษตรกรรับรู้ว่าเกษตรกรคนอ่ืนได้มีการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองต่อภัยแล้ง จะ
ทำให้เกษตรกรมีแนวโน้มจะนำวิธีตอบสนองดังกล่าวมาปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน (Truelove et al., 
2015) นอกจากนี้ ปัจจัยทางสังคมมีผลให้การประเมินความเสี่ยงและการรับมือของบุคคลสูงขึ้น เมื่อมี
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลอ่ืนเกี่ยวกับข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว 
(Feng et al., 2017) 
 นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น งานวิจัยบางส่วนได้ใช้การศึกษาอุปสรรคในการ
ปรับตัวที่เกษตรกรรับรู้เป็นตัวชี้วัดการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว ดังในวิจัยเดียวกันของ 
Woods et al. (2017) ที่ได้กล่าวถึงในส่วนการรับรู้ความเสี่ยงได้ทำการศึกษาความสามารถในการ
ปรับตัวโดยการประเมินการรับรู้ของเกษตรกรต่อการมีอยู่ของอุปสรรคที่อาจขัดขวางการปรับตัวของ
ตน 3 ประเภท คือ (1) อุปสรรคนิยาม (meta-barriers) ได้แก่ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและ
ภูมิอากาศ กฎระเบียบด้านนโยบายการเกษตร การขาดทุน/การลดต้นทุนจากการเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติ การขาดทุนจากเงินสนับสนุนที่ลดลง ความไม่แน่นอนจากความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ข้อจำกัดทางการเงิน (2) อุปสรรคด้านสมรรถนะ (capacity barriers) ได้แก่ การขาดพ้ืนที่ 
ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีใหม่ การขาดข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการปรับตัวต่อภูมิอากาศ การเข้าถึง
ข่าวสารด้านภูมิอากาศ การขาดแรงงาน (3) อุปสรรคด้านน้ำ (water barriers) ได้แก่ ข้อจำกัดด้าน
การขาดแคลนน้ำ ศักยภาพในการทำชลประทานต่ำ เช่นเดียวกับ Esham & Garforth (2013) ที่
ศึกษาถึงการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวโดยใช้ตัวชี้วัด คือ การรับรู้ประสิทธิภาพของวิธีการ
ปรับตัวและอุปสรรคที่พบในการปรับตัว ผลพบว่าอุปสรรคที่เกษตรรับรู้ คือ ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ 
ความมีประสิทธิภาพของการปรับตัว การขาดความรู้เชิงเทคนิคในการปรับตัว การขาดข่ าวสาร
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การขาดการได้รับบริการส่งเสริมการเกษตร และข้อจำกัดด้าน
เวลาในการปรับตัว (Esham & Garforth, 2013) 
 แม้การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ที่มีผลต่อการปรับตัวจะเป็นเชิงปริมาณเป็นส่วนใหญ่ แต่
ได้มี การศึกษาในเชิงคุณภาพด้วยเช่นกัน  โดย Takahashi, Burnham, Terracina-Hartman, 
Sopchak, & Selfa (2016) ได้ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ที่มีต่อการปรับตัว โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้างกับเกษตรกร เพ่ือศึกษาถึงความเชื่อของเกษตรกรในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศว่าเกิดขึ้นจริง การรับรู้ความเสี่ยง ซึ่งมีตัวชี้วัด คือ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศต่อการเกษตรทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และความกังวลต่อผลกระทบในเชิงลบของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจนการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว ซึ่งมีตัวชี้วัด คือ อุปสรรคใน
การปรับตัว โดยผลพบว่า ความเชื่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่มีผลสำคัญต่อการรับรู้และ
การปรับตัวของเกษตรกร ทว่าประสบการณ์เก่าของเกษตรกรเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อ
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ความเชื่อและการรับรู้ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งเป็น
โอกาสที่จะการขยายฤดูกาลเพาะปลูก แต่มีความเสี่ยงต่อปัญหาศัตรูพืชที่เพ่ิมขึ้น และอุปสรรคที่
ขัดขวางการปรับตัวของเกษตรกรที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดคือเรื่องของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและ
ความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
 นอกจากนี้ยังมีงานที่ López-Marrero (2010) ได้ศึกษาวิเคราะห์ขีดความสามารถของ
ครัวเรือนในการปรับตัวต่อน้ำท่วมจากปัจจัยการรับรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างกับ
ครัวเรือน ปัจจัยการรับรู้ ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยง ซึ่งหมายถึงระดับที่บุคคลรับรู้ความเสี่ยงเป็นภัยต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งที่มีมูลค่าต่อบุคคล โดยพิจารณาจากการคาดการณ์โอกาสการเกิดน้ำท่วมและ
การรับรู้ความเสียหายในช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงปัจจัยที่มีผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่รับรู้เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไป ตลอดจนปัจจัยการรับรู้ด้านการปรับตัว ซึ่งถาม
ถึงกลยุทธ์เชิงคาดการณ์และกลยุทธ์เชิงตอบสนองที่ครัวเรือนใช้ในการลดผลกระทบจากน้ำท่วม และ
ประสิทธิภาพในการลดผลกระทบของแต่ละกลยุทธ์ ตลอดจนกลยุทธ์อ่ืนที่ครัวเรือนเห็นว่าสมควรทำ 
เหตุผลของครัวเรือนที่คิดว่าไม่มีมีกลยุทธ์อ่ืนใดที่สมควรทำ และอุปสรรคที่ครัวเรือนพบในการที่จะทำ
ตามกลยุทธ์เหล่านั้น ผลพบว่า ครัวเรือนมีการรับรู้ความเสี่ยงลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป รวมถึง
ครัวเรือนมากกว่ากึ่งเห็นเห็นว่าการปรับตัวที่ตนปฏิบัติอยู่มีความเหมาะสมและไม่จำเป็นต้องมีการ
ปฏิบัติกลยุทธ์อ่ืนเพ่ิมเติม ซึ่งแสดงนัยว่า การตอบสนองต่อความเสี่ยงทางภูมิอากาศในอนาคตได้ รับ
อิทธิพลจากการปรับตัวในอดีตและปัจจุบัน และการรับรู้ความเสี่ยงที่ลดลงนี้มีอิทธิพลให้แรงจูงใจที่จะ
ปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน 
 
 2.4.2 การปรับตัวของการเกษตร 
 การปรับตัวของภาคการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสามารถปฏิบัติได้หลากหลายวิธี 
รวมถึงสามารถจัดหมวดหมู่ได้หลายประเภท โดยอาจจัดตามประเภทของการปฏิบัติได้ ดังในงานวิจัย
เดียวกันของ Mase et al. (2017) ที่ได้ศึกษาถึงความเชื่อ การรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมปรับตัว
ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ในแถบตะวันตกตอนกลางของสหรัฐอเมริกา โดยได้แบ่งประเภทการปรับตัว
ออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ด้านการเงิน คือ การเพ่ิมการทำประกันพืช การขายหรือให้เช่าส่วน
หนึ่งของที่ดิน การหาอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำไร่เพ่ือเพ่ิมรายได้ทั้งตัวบุคคลและคู่สมรส การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระแสเงินสดและหนี้ และการออกจากอุตสาหกรรมหรือเลิกทำไร่ (2) ด้าน
วิธีการทำไร่ คือ การสร้างความหลากหลายให้กับไร่หรือปลูกพืชหลากหลายชนิด การปฏิบัติแนวทาง
อนุรักษ์บริเวณในไร่ เช่น การลดหรือเลิกการไถพรวนดิน หรือปลูกพืชคลุมดินต่างๆ เพ่ือลดการใช้ปุ๋ย 
หรือการเกิดการไหลบ่าของน้ำและการสึกกร่อนของดิน และการปฏิบัติแนวทางอนุรักษ์บริเวณขอบไร่ 
เช่น การปลูกพืชสลับเป็นแถบตามแนวเพ่ือแก้แถบการปลูกให้ขนานกัน (buffer strips) การปลูกพืช
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สลับเป็นแถบบริเวณท่ีแคบและยาวเพ่ือกันการไหลบ่าของน้ำ (filter strips) การขุดร่องระบายน้ำสอง
ระดับ (two-stage ditches) ทั้งหมดเพ่ือลดการไหลบ่าของน้ำที่ปนเปื้อนธาตุอาหารในปุ๋ยหรือยา
กำจัดแมลง และการสึกกร่อนของดิน (3) ด้านการเงินควบคู่กับวิธีการทำไร่ คือ การเพ่ิมหรือขยาย
กิจการ โดยลงทุนในอุปกรณ์ วิธีการ หรือที่ดินเพิ่มขึ้น การลดขนาดกิจการ เช่น การลดปริมาณการกัก
เก็บสินค้า (de-stocking) ลดที่ดินที่ ใช้การผลิต เป็นต้น ตลอดจน (4) ด้านวิธีการทำไร่ร่วมกับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน คือ การเพ่ิมเทคโนโลยีใหม่ เช่น การใช้ GPS หรือการเพ่ิมระบบชลประทาน เป็น
ต้น 
 นอกจากนี้ยังสามารถจัดหมวดหมู่ได้ตามประเภทของการจัดการ เช่น Esham & Garforth 
(2013) ได้แบ่งการปรับตัวออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ (1) การจัดการพืช คือ การเปลี่ยนพันธุ์พืช การคลุม
ดินด้วยปุ๋ยหรือใบไม้ การเปลี่ยนวันปลูก การเปลี่ยนชนิดพืช การลดฤดูกาลปลูกให้สั้นลง การปลูก
ต้นไม้ให้ร่มเงา และการปลูกพืชหมุนเวียน (2) การจัดการน้ำ คือ การเพิ่มการชลประทานเสริม การใช้
วิธีการอนุรักษ์น้ำ การเก็บกักน้ำฝนเพ่ือนำมาใช้ และการใช้น้ำใต้ดิน (3) การจัดการที่ดิน คือ การใช้
วิธีอนุรักษ์ดิน การลดการไถพรวนและไถลึก (deep ploughing) และการทำไร่เลื่อนลอย (shifting 
cultivation) (4) การสร้างความหลากหลายให้แหล่งรายได้ คือ การทำงานอ่ืนนอกเหนือจากทำไร่ 
การให้เช่าที่ดินเพาะปลูก การเปลี่ยนจากปลูกพืชเป็นเลี้ยงปศุสัตว์ และการลดจำนวนปศุสัตว์ที่เลี้ยง 
(5) การทำพิธี คือ ทำพิธีการทางวัฒนธรรม เช่น การขอพรจากเจ้าหรือเทพเพ่ือขอฝนหรือให้พืชผล
ทนขึ้น  เป็นต้น  
 การปรับตัวสามารถจัดหมวดหมู่ได้ตามวัตถุประสงค์ของวิธีการปรับตัวได้เช่นกัน เช่น 
งานวิจัยเดียวกันที่ได้กล่าวของในส่วนก่อนหน้าของ Dang et al. (2014) ได้แบ่งวิธีการปรับตัวของ
เกษตรกรส่วนบุคคล (private adaptive measures) ออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ (1) การปรับวิธีการ
ปลูก คือ การเปลี่ยนเวลาการชลประทาน การเปลี่ยนเวลาการใช้ปุ๋ย  การเปลี่ยนเวลาการใช้สารเคมี 
เช่น ยากำจัดแมลงและวัชพืช (2) การสร้างความหลากหลายให้กับพืช คือ การปลูกพืชหลากหลาย
ชนิด การปลูกพืชหมุนเวียน (3) การจัดการการใช้น้ำ คือ การลงทุนในแหล่งกักเก็บน้ำ การเปลี่ยน
วิธีการใช้น้ำให้ประหยัดน้ำมากขึ้น และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (4) การสร้างความหลากหลายให้
แหล่งรายได้ คือ การเปลี่ยนจากการทำไร่เป็นงานอ่ืนที่ไม่ใช่การทำไร่ การเปลี่ยนจากการปลูกพืชเป็น
การเลี้ยงปศุสัตว์บางส่วนหรือทั้งหมด และการเปลี่ยนจากการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นการปลูกพืชบางส่วน
หรือทั้งหมด (5) การเพ่ิมความปลอดภัยให้มนุษย์และทรัพย์สิน คือ การปลูกต้นไม้ การซื้ออุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย เช่น เสื้อชูชีพ เป็นต้น  
 นอกจากนี้ยังสามารถจัดหมวดหมู่การปรับตัวที่ขึ้นอยู่กับประเภทของผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น 
van Duinen, Filatova, Geurts, & van der Veen (2015) ได้แยกการปรับตัวออกเป็น 3 ระดับ
ของการปฏิบัติ คือ ระดับนา ได้แก่ เพ่ิมประสิทธิภาพทั้งความสูงและระยะทางของระบบระบายน้ำ 
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ทำระบบระบายระดับน้ำอัตโนมัติ ควบคุมระดับน้ำในคูน้ำ ระบายน้ำกร่อยที่ซึมออกด้วยท่อระบายน้ำ
ลึก กักเก็บน้ำจืดในแอ่งน้ำบริเวณไร่ หรือทำวิธีในระดับนามากกว่า 1 วิธี ระดับไร่ ได้แก่ การทำ
ชลประทาน เปลี่ยนไปใช้พืชที่ทนแล้งหรือทนความเค็มได้มากกว่า ทำประกันสภาพอากาศ ลดความ
เค็มของน้ำกร่อย หรือทำวิธีในระดับไร่มากกว่า 1 วิธี และระดับการร่วมมือกัน ได้แก่ การสูบน้ำจืด
จากห้วยหรือสันทราย การสูบน้ำจืดจากชั้นหินอุ้มน้ำไม่มีแรงดัน (phreatic aquifers) การเติมน้ำจืด
ลงชั้นหินอุ้มน้ำ หรือทำวิธีในระดับการร่วมมือกันมากกว่า 1 วิธี 
 การปรับตัวออกสามารถแบ่งออกเป็นการปรับตัวในระยะสั้นและการปรับตัวในระยะยาวได้
เช่นกัน โดยสามารถเรียกการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นและในระยะยาวว่า 
การรับมือ และ การปรับตัว ตามลำดับ ดังที่  Alemayehu & Bewket (2017) แยกความแตกต่าง
ระหว่างการรับมือและการปรับตัว คือ การรับมือเป็นวิธีการปฏิบัติที่ตอบสนองต่อผลกระทบในระยะ
สั้น ขณะที่การปรับตัวเป็นวิธีการปฏิบัติที่ตอบสนองต่อผลกระทบในระยะยาว การรับมือ ได้แก่ การ
เปลี่ยนรูปแบบการบริโภคและการใช้จ่ายทางสังคม การเข้าถึงสินเชื่อ การปล่อยให้เช่าที่ดิน การ
อพยพตามฤดูกาล  และรับการช่วยเหลือจากโครงการจากรัฐ และการขายปศุสัตว์ การปรับตัว ได้แก่ 
การเปลี่ยนวันเพาะปลูก การสร้างความหลากหลายให้กับพืชที่ปลูก การพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช การลด
จำนวนปศุสัตว์ การพัฒนาปศุสัตว์ การปลูกต้นไม้ การลงทุนในชลประทาน การอนุรักษ์ดินและน้ำ 
การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกพืชที่ทนต่อภัยแกล้ง และการสร้างความหลากหลาย
ให้กับแหล่งรายได้ 
 สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวภาคการเกษตรของไทย  ได้แยกการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแตกต่างกันออกไป เช่น ศันสนีย์ กระจ่างโฉม , อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง, 
นคเรศ รังควัต, และปทิตตา ธรรมิรัตนเกษม (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ การปรับตัว และปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและต่อการ
ปรับตัวของเกษตรผู้ปลูกข้าว งานวิจัยนี้ได้แบ่งปรับตัวแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิต หมายถึง การปรับตัวด้านบทบาทการเป็นเกษตรกร ประกอบด้วยหมวดหมู่ย่อยอีก 4 
หมวดหมู่ ได้แก่ (1) ด้านพ้ืนที่ คือ การสร้างสระน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำในพ้ืนที่ของตนเองสำหรับทำนาใน
ฤดูแล้ง การใช้น้ำจากแหล่งน้ำใหม่ การสร้างคันดินเพ่ือป้องกันน้ำท่วม การขุดรางน้ำเพ่ือระบายน้ำ
ออกจากพ้ืนที่นา (2) ด้านพันธุ์ข้าว คือ การเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ปลูก การใช้พันธุ์ข้าวที่ทนและมีภูมิ
ต้านทานโรคหรือแมลง การใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อน้ำท่วม (3) ด้านเวลา คือ การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาใน
การปลูกข้าว การเพ่ิมจำนวนครั้งในการปลูกข้าว (4) ด้านกระบวนการปลูกข้าว คือ การลดจำนวน
เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพ่ิมปุ๋ยชีวภาพ การลดการใช้สารเคมี โดยใช้สารชีวภาพ การ
ใช้สารชีวภาพ การลดการใช้แรงงานคน เช่น ใช้วิธีโยนกล้าข้าว เป็นต้น การปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ย 
ในด้านที่ สองเป็นการปรับแนวคิดของเกษตรกร หรือเรียกว่าการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์  
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ประกอบด้วย การทำเกษตรผสมผสานหรือทำไร่นาสวนผสม การศึกษาความต้องการของตลาดต่อ
ผลผลิตข้าว การเข้าอบรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวเพ่ิมเติม การทำบัญชีฟาร์ม การขอข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การหารายได้เพ่ิมเติมจากการประกอบอาชีพเสริม การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต
ข้าวโดยแปรรูปผลผลิต การเน้นคุณภาพของผลผลิตข้าว การลดและเลิกการเผาและนำวัสดุมาผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ และการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศบ่อยครั้งมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปใช้พันธุ์ข้าวที่ทนและมีภูมิต้านทานโรคหรือ
แมลง รองลงมาคือการใช้พันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อน้ำท่วม คิดเป็นร้อยละ 87.5 และร้อยละ 65.6 
ตามลำดับ สำหรับด้านการปรับแนวคิดของเกษตรกร โดยส่วนใหญ่เป็นการหารายได้เพ่ิมเติมจากการ
ประกอบอาชีพเสริม รองลงมาเป็นการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตข้าว คิดเป็นร้อยละ 
89.3 และร้อยละ 82 ตามลำดับ 
 นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งการปรับตัวออกตามลักษณะของการปรับตัว เช่น ณัฐวุฒิ อุปปะ 
(2554) ได้ศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกร
บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาในส่วนการปรับตัว
ของเกษตรกรทำให้สามารถจัดหมวดหมู่การปรับตัวของเกษตรกรออกเป็น 3 ด้าน คือ การปรับตัว
ด้านการเกษตร การปรับตัวด้านสังคม และการปรับตัวด้านเศรษฐกิจ โดยการปรับตัวด้านการเกษตร 
วิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติ ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูก เช่น การเปลี่ยนจากทำ
นาหว่านแทนการทำแบบนาดำ การปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและ
สถานการณ์ของสภาพอากาศในเวลานั้น ๆ เช่น การปลูกข้าวโพดพันธุ์ระยะสั้นในช่วงเวลาที่เกิดภัย
แล้งหรือเกิดฝนตกมากเกินไป เพ่ือให้ข้าวโพดโตทันสำหรับเก็บเกี่ยว เป็นต้น การเปลี่ยนพืชที่ปลูกให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เช่น เปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเป็นมันสำปะหลังใน
ฤดูกาลที่เหมาะสม ในการปรับตัวด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรแต่ละคนต่างปรับตัวด้านเศรษฐกิจแตกต่าง
กัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานภาพ ระบบเครือญาติ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการเป็นสมาชิกในองค์กรต่าง 
ๆ โดยที่บางคนมีเงินเก็บและเงินทุนสำรองสำหรับรองรับในกรณีที่ผลผลิตเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่บางคนที่ไม่มีทุนรองรับจำต้องกู้ยืมสินเชื่อจากแหล่งต่าง ๆ โดยแหล่งของ
สินเชื่อลำดับแรกของเกษตรกร คือ ญาติพ่ีน้อง รองลงมาคือกองทุนของหมู่บ้าน ในการปรับตัวด้าน
สังคม เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มความร่วมมือกันในการปรับตัว โดยได้ร่วมมือกันสร้างฝายแม้วชะลอ
น้ำและเพ่ิมปริมาณน้ำในลำห้วยธรรมชาติให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้นในหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังมีการรวมตัว
เพ่ือเรียกร้องการชดเชยผลผลิตและประกันรายได้เกษตรกรจากความเสียหายทางการเกษตรที่ได้รับ 
และมีประเพณีแห่ต้นผึ้งงานสงกรานต์และทำบุญกลางบ้านที่เป็นประเพณีอันกระทำกันมาเป็นเวลาช้า
นานในชุมชน โดยปฏิบัติเพ่ือสร้างขวัญกำลังใจในการทำการเกษตร และเชื่อว่าจะทำให้ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล 



 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การศึกษาเรื่อง การรับรู้ของเกษตรกรและแนวทางการปรับตัวต่อความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศในจังหวัดพิจิตร กรณีศึกษา เกษตรกรข้าวในตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และเอกสารเป็นวิธีใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดในการศึกษา ดังนี้ 
 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 งานวิจัยนี้อาศัยแนวคิด 4 แนวคิด ซึ่งดัดแปลงมาจากตัวแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศส่วนบุคคลในเชิงรุกของ Grothmann & Patt (2005) แยกออกเป็นการรับรู้ 2 แนวคิด 
ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยง และการรับความสามารถในการปรับตัว และอีก 2 แนวคิดเป็นแนวคิดการ
ปรับตัว ได้แก่ การปรับตัว และการปรับตัวของสาธารณะ โดยทำการศึกษาภายใน 2 บริบท ได้แก่ 
บริบทพื้นที่ท่ีศึกษา และบริบทครัวเรือน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 บริบทพ้ืนที่ที่ศึกษา หมายถึง สภาพพ้ืนที่อยู่อาศัยในชุมชนและวิถึชีวิตของชุมชนโดยรวม 
ในขณะที่บริบทครัวเรือน หมายถึง วิถีชีวิตของครัวเรือน ซึ่งสามารถแตกต่างกันตามแต่ละครัวเรือน 
บริบทพ้ืนที่ศึกษาและบริบทครัวเรือนแสดงถึงสภาพพ้ืนที่ทางกายภาพและสังคมที่บุคคลได้อาศัยอยู่ 
ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคล อันสามารถใช้เป็นฐานเชื่อมโยงไปสู่การรับรู้ความเสี่ยง การ
รับรู้ความสามารถในการปรับตัว และการปรับตัวของบุคคล 
 การรับรู้ความเสี่ยง หมายถึง การประเมินภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคล โดยมีองค์ประกอบ คือ 
การรับรู้ความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นการคาดการณ์ของบุคคลต่อการได้รับภัยดังกล่าว และการรับรู้ความ
รุนแรง ซึ่งหมายถึงการประเมินความเสียหายของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากภัยเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้
ยังมีองค์ประกอบอ่ืน เช่น อารมณ์ และบรรทัดฐานของบุคคล ในกรอบแนวคิดของการศึกษา 
เนื่องจากอารมณ์เป็นองค์ประกอบย่อยที่เกิดขึ้นในขั้นของการรับรู้ความรุนแรงแล้ว ในขณะที่บรรทัด
ฐานของบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถสำรวจและเปรียบเทียบความแตกต่างได้เมื่อเป็น
การศึกษาในหนึ่งชุมชน 
 การรับรู้ความสามารถในการปรับตัว ประกอบด้วย การรับรู้ประสิทธิภาพของการปรับตัว 
หมายถึง ความรู้และความเชื่อในความมีประสิทธิภาพของวิธีการปรับตัวว่าสามารถลดหรือป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และการรับรู้ประสิทธิภาพของตนเอง ซึ่ งหมายถึงการประเมิน
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ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติวิธีการปรับตัวดังกล่าว เมื่อบุคคลรับรู้ถึงความมีประสิทธิภาพ
ของวิธีการปรับตัว 
 การปรับตัว หมายถึง การปรับเปลี่ยนวีถีการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบ
ที่อาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งที่มีคุณค่าต่อบุคคล โดยการปรับตัวเป็นได้ทั้งการปรับตัวส่วนบุคคล ซึ่ง
ปรับเปลี่ยนด้วยตัวบุคคลเอง เช่น การเลื่อนเวลาเพาะปลูกให้ตรงกับวันฝนแรก เป็นต้น และหมายถึง
การปรับตัวทางจิตใจและศาสนาทั้งส่วนบุคคลและภายในชุมชน อาทิ การทำใจยอมรับกับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น การกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทำพิธีแห่นางแมวขอฝน เป็นต้น 
 การรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวจะนำไปสู่การปรับตัว โดยเมื่อ
บุคคลรับรู้ถึงความเสี่ยง บุคคลจะทำการประเมินถึงวิธีการปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายจากภัย
ดังกล่าว และความสามารถที่ตนมีในการปฏิบัติปรับตัวตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ตนรับรู้ตาม
ความสามารถของตนเอง เพ่ือลดความเสี่ยงตามที่ตนรับรู้ ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับตัวอาจทำให้ความ
เสี่ยงที่มีอยู่ลดลงหรือทำให้บุคคลหลุดพ้นจากสภาวะเสี่ยง การรับรู้ความเสี่ยงของบุคคลจึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ภายหลังจากท่ีมีการปรับตัว 
 การรับรู้ความเสี่ยงใหม่นี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการปรับตัวต่อไปอย่างเป็นวงจร การรับรู้ความ
เสี่ยงสามารถลดลงจากเดิมหากผลลัพธ์ออกมาในทางบวกที่สามารถลด ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดแนวโน้มการปรับตัวที่ดีข้ึน อย่างไรก็ดี การรับรู้ความเสี่ยงสามารถเพ่ิมข้ึน
หากผลลัพธ์ออกมาในทางลบ รวมถึงทำให้การรับรู้ความสามารถในการปรับตัวของตนเองลดลง ซึ่ง
สามารถส่งผลให้เกิดแนวโน้มการปรับตัวในทางลบ 

 

ภาพที่ 8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 การออกแบบการศึกษา 
 
 3.2.1 ประเด็นในการศึกษา 
  งานวิจัยนี้ประกอบด้วยแนวคิดในการศึกษาทั้งหมด 3 แนวคิด คือ การรับรู้ความเสี่ยง การ
รับรู้ความสามารถในการปรับตัว และการปรับตัว ใน 2 บริบท ได้แก่ บริบทพ้ืนที่ศึกษา บริบท
ครัวเรือน ดังปรากฎในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ประเด็นในการศึกษาและมิติที่ศึกษา 
แนวคิดใน
การศึกษา 

มิติท่ีศึกษา คำอธิบาย วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

แหล่งข้อมลู 

บริบทพ้ืนที่ศึกษา ลักษณะภูมิประเทศ สภาพ โครงสร้ างขอ ง
พื้นผิวโลกที่ปรากฎใน
รูปแบบต่าง ๆ 

การศึกษา
เอกสารและ
การสอบถาม 

เอกสาร
เกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานของ

พื้นที่ การศึกษา
จากข่าว และ
อบต./ผู้นำ

ชุมชน 

เหตุการณ์ภัยที่เกิดขึ้น เห ตุ ก ารณ์ ภั ย แ ล้ งที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 
– 2559  

โครงสร้างพื้นฐานภายใน
ชุมชน 

โครงสร้างทางกายภาพ
ของพื้นที ่

ลักษณะการประกอบอาชีพ อาชีพของประชากรใน
พื้ นที่ และรูปแบบการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง
ประชากร 

ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีและ
พิ ธีต่ าง ๆ  ที่ ป ระกอบ
ร่วมกันในพื้นที ่

บริบทครัวเรือน ภูมิหลังของครัวเรือน เพศ ขนาดของครัวเรือน 
ระยะเวลาที่เกษตรกรได้
ปลูกหรือเคยปลูกข้าว 
และจำนวนพื้นที่ ไร่นา
ของเกษตรกร 

การสอบถาม เกษตรกรใน
พื้นที ่

 
ประสบการณ์ เหตุการณ์หรือปัญหาตา่ง 

ๆ ทางด้านภูมิอากาศซึ่ง
ส่งผลต่อการทำเกษตรที่
เกษตรกรได้ประสบด้วย
ตนเอง 

 
 

 ความเชื่อส่วนครัวเรือน ภายในครัวเรือนที่มีต่อ
ภู มิ อ ากาศ  โดยได้ รั บ
อิ ท ธิ พ ล จ าก หั วห น้ า
ครัวเรือน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
แนวคิดใน
การศึกษา 

มิติท่ีศึกษา คำอธิบาย วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

แหล่งข้อมลู 

 การไดร้ับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ 

การที่บุคคลไดร้ับหรือมี
ส่วนร่วมในโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ภาครัฐ
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เรื่องการปรับตัวของ
เกษตรกร 

การสอบถาม
และการ
สังเกตการณ ์

 

การรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้ความน่าจะเป็น การคาดการณ์ ค วาม
น่าจะเกิดขึ้นของภัย 

การสอบถาม เกษตรกรใน
พื้นที ่

การรับรู้ความรุนแรง การคาดการณ์ ระดั บ
ความเสียหายจากภัย 

เหตุผลของการรับรู้ เหตุผลที่บุคคล
คาดการณ์ความน่าจะ
เป็นและระดบัความ
เสียหายของภัยดังกล่าว  

ปัจจัยที่ทำให้การรับรู้ความ
เสี่ยงเปลี่ยนแปลง 

สิ่งที่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการรบัรู้ใน
มิติก่อนหน้า 

 
 

การรับรู้
ความสามารถใน

การปรับตัว 

การรับรู้ประสิทธิภาพของ
การปรับตัว 

ความเช่ือของบุคคลว่า
วิ ธี ก า ร ป รั บ ตั ว มี
ประสิทธิภาพในการลด
ห รื อ ป้ อ ง กั น ค ว า ม
เสียหาย 

การสอบถาม เกษตรกรใน
พื้นที ่

การรับรู้ประสิทธิภาพของ
ตน 

ความเชื่อใน
ความสามารถของตนเอง
และอุปสรรคที่ขัดขวาง
ความสามารถในการ
ปฏิบัต ิ

เหตุผลของการรับรู้ เหตุผลที่บุคคลมีความ
เชื่อในประสิทธิภาพของ
การปรับตัว รวมถึง
ความสามารถของตนเอง
และอุปสรรค 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
แนวคิดใน
การศึกษา 

มิติท่ีศึกษา คำอธิบาย วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

แหล่งข้อมลู 

 ปั จ จั ย ที่ ท ำ ให้ ก า ร รั บ รู้
ความสามารถในการปรับ 
ตัวเปลี่ยนแปลง 

สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงการรับรู้ในมิติก่อน
หน้า 

  

การปรับตัว การปรับตัวส่วนบุคคล ก ารป รั บ ตั วที่ บุ ค ค ล
สามารถกระทำได้ด้วย
ตนเอง และส่งผลเกิดขึ้น
เฉพาะในพื้นที่ของบุคคล
เอง 

การสอบถาม
และการ

สังเกตการณ ์

เกษตรกรใน
พื้นที ่

เหตุผลในการปรับตัว เหตุผลที่บุคคลเลือก
วิธีการปรับตัวดังกล่าว 

 การศึกษาใน 2 แนวคิดแรก คือ การศึกษาบริบททั้ งของพ้ืนที่และของครัวเรือนที่
ทำการศึกษา ซึ่งศึกษาถึงสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ ลักษณะการใช้ชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ และภูมิหลัง
ต่าง ๆ ของครัวเรือนที่ได้ทำการสอบถาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมในทางกายภาพและสังคม
ที่หน่วยการศึกษาได้อาศัยอยู่ นอกจากนี้ บริบทดังกล่าวสามารถมีความเชื่อมโยงต่อการรับรู้ ไปจนถึง
สามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุในการเลือกวิธีการปรับตัวของบุคคลได้ 
 บริบทของพ้ืนที่ที่ได้ศึกษา ประกอบด้วยมิติลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณ์ภัยที่เกิดขึ้ น 
โครงสร้างพ้ืนฐานภายในชุมชน ลักษณะการประกอบอาชีพ และความเชื่อ โดยลักษณะภูมิประเทศ 
หมายถึง สภาพโครงสร้างของพ้ืนผิวโลกที่ปรากฎในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ที่ราบ ที่เนิน แม่น้ำ เป็นต้น 
เหตุการณ์ภัยที่เกิดขึ้น หมายถึง เหตุการณ์ภัยจากความแปรปรวนของภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ระบุ
อย่างเจาะจงเป็นเหตุการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 – 2559 โครงสร้างพ้ืนฐานภายในชุมชน 
หมายถึง โครงสร้างทางกายภาพของพ้ืนที่ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ลักษณะการ
ประกอบอาชีพ หมายถึง อาชีพของประชากรในพ้ืนที่และรูปแบบการประกอบอาชีพของประชากร 
เช่น เป็นเกษตรกรปลูกข้าว โดยนิยมปลูกข้าวพันธุ์ กข6 เป็นต้น และความเชื่อ ซึ่งหมายถึงวัฒนธรรม
ประเพณี ตลอดจนพิธีต่าง ๆ ที่ประชากรในพ้ืนที่เป็นผู้จัดหรือเข้าร่วม เช่น ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว 
เป็นต้น 
 ในส่วนของบริบทครัวเรือน ประกอบด้วยมิติภูมิหลังของครัวเรือน ประสบการณ์ ความเชื่อ
ส่วนครัวเรือน และการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยภูมิหลังของครัวเรือน ได้แก่ เพศ ขนาด
ของครัวเรือน ระยะเวลาที่เกษตรกรได้ปลูกหรือเคยปลูกข้าว และจำนวนพ้ืนที่ไร่นาของเกษตรกร 
ประสบการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ทางด้านภูมิอากาศซึ่งส่งผลต่อการทำเกษตรที่
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เกษตรกรได้ประสบด้วยตนเอง และความเชื่อส่วนครัวเรือน หมายถึง ความเชื่อส่วนครัวเรือนที่มีต่อ
ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่หัวหน้าครัวเรือนมีอิทธิพลให้เกิดเป็นความเชื่อร่วมกันใน
ครัวเรือน อาทิ การเชื่อว่าเหตุการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากเทวดา เป็นต้น และการได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ หมายถึง การที่บุคคลได้รับผลประโยชน์จากหรือมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ภาครัฐเป็นผู้พัฒนาและดำเนินการเพ่ือช่วยเหลือเรื่องการปรับตัวของเกษตรกร โดยอาจเป็น
โครงการภายใต้แผนระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองส่วนภูมิภาค หรือการปกครอง
ส่วนกลาง เช่น โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจากกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 
 ถัดมาเป็นแนวคิดการรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วยมิติการศึกษา คือ การรับรู้ความน่าจะเป็น 
การรับรู้ความรุนแรง เหตุผลของการรับรู้ และปัจจัยที่ทำให้การรับรู้ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง การรับรู้
ความน่าจะเป็นวัดจากการคาดการณ์ของบุคคลถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
การรับรู้ความรุนแรงวัดจากการคาดการณ์ถึงระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อภัยดังกล่าวเกิดขึ้นจริง 
โดยภัยในที่นี้  หมายถึง เหตุการณ์ภัยแล้งในปี พ .ศ. 2558 – 2559 และเหตุผลของการรับรู้ คือ 
เหตุผลที่บุคคลคาดการณ์ความน่าจะเป็นและระดับความเสียหายของภัยดังกล่าว และปัจจัยของแต่ละ
บุคคลที่ทำให้การรับรู้ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปวัดจากสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ในมิติ
ก่อนหน้า โดยได้จากการเก็บข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยงในอดีตและปัจจุบัน การเก็บข้อมูลการรับรู้ความ
เสี่ยงในอดีตจะพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้เกิดภัย ซึ่ง
ศึกษาถึงการคาดการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของความน่าจะเป็นและความรุนแรงของภัยภายหลังจาก
ประสบกับภัย และเหตุผลที่ทำให้บุคคลคาดการณ์เปลี่ยนไปดังนั้น อ้างอิงจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ภาย
หลังจากที่ภัยเกิดขึ้น ต่อมาด้วยการรับรู้ความเสี่ยงปัจจุบัน คือ การคาดการณ์ความน่าจะเป็นและ
ความรุนแรงของภัยที่บุคคลคาดไว้ต่อภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นล่าสุด การเก็บข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยงตาม
ระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ได้แนวโน้มการรับรู้ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติสำคัญ 
 การรับรู้ความสามารถในการปรับตัว มีมิติที่ศึกษา 2 มิติ ได้แก่ การรับรู้ประสิทธิภาพของการ
ปรับตัว การรับรู้ประสิทธิภาพของตนเอง เหตุผลของการรับรู้ และปัจจัยที่ทำให้การรับรู้ความสามารถ
ในการปรับตัวเปลี่ยนแปลง โดยการรับรู้ประสิทธิภาพของการปรับตัววัดจากความเชื่อของบุคคลต่อ
วิธีการปรับตัวว่ามีประสิทธิภาพสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายจากภัย การรับรู้ประสิทธิภาพ
ของตนเองวัดจากความเชื่อของบุคคลที่มีต่อความสามารถของตนเองและอุปสรรคที่ขัดขวาง
ความสามารถในการปฏิบัติ จากนั้นจึงศึกษาในมิติเหตุผลที่ทำให้บุคคลมีความเชื่อในประสิทธิภาพของ
การปรับตัว รวมถึงความสามารถของตนเองและอุปสรรคที่ตนเองรับรู้ที่อ้างอิงจากบริบททั้งสอง และ
ปัจจัยที่ทำให้การรับรู้ความสามารถในการปรับตัวของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาเช่นเดียวกับ
การเก็บข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยง โดยที่ส่วนของการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวในอนาคตได้เก็บ
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ข้อมูลถึงวิธีการปรับตัวที่บุคคลวางแผนว่าจะทำ วิธีการปรับตัวนี้เป็นการปรับตัวส่วนบุคคลและ
เชื่อมโยงอยู่ในส่วนของการปรับตัวในอนาคต รวมถึงเหตุผลในการเลือกวิธีดังกล่าว ซึ่งหมายถึง
ประสิทธิภาพของการปรับตัวดังกล่าวที่ทำให้บุคคลสนใจเลือกปฏิบัติ ไปจนถึงความสามารถและ
อุปสรรคที่ตนคาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติ อย่างไรก็ดี หากบุคคลไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับวิธีการ
ปรับตัวใหม่ในอนาคต จึงเก็บข้อมูลเหตุผลที่บุคคลเลือกไม่นำวิธีปฏิบัติใหม่มาปรับใช้ 
 ในส่วนของการปรับตัว จะพิจารณาการปรับตัวในส่วนบุคคล คือ การปรับตัวที่บุคคลสามารถ
กระทำได้ด้วยตนเอง และส่งผลเกิดขึ้นเฉพาะในพ้ืนที่ของบุคคลเอง เช่น การปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงา
กับพืชไร่ เป็นต้น การเก็บข้อมูลวิธีการปรับตัวจะรวบรวมทั้งการปรับตัวในเชิงเทคนิค เช่น การเปลี่ยน
พันธุ์พืชที่ปลูกให้ทนต่อสภาพอากาศมากข้ึน ในเชิงจิตวิทยา เช่น การเตรียมใจยอมรับถึงภัยที่จะมาถึง 
หรือการคิดว่าการปรับตัวไม่สามารถช่วยอะไรได้ และในเชิงศาสนา เช่น การพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็น
ต้น รวมถึงมีระยะเวลาของข้อมูลเช่นเดียวกับการรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้ความสามารถในการ
ปรับตัว โดยในส่วนของการปรับตัวในอนาคตนั้นได้เชื่อมโยงกับวิธีการเก็บข้อมูลในส่วนของการรับรู้
ความสามารถในการปรับตัวที่ได้กล่าวไว้ในส่วนก่อนหน้า และถามถึงเหตุผลที่ทำให้บุคคลเลือกวิธีการ
ปรับตัวดังกล่าว อ้างอิงจากการรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวของบุคคล 

 

ภาพที่ 9 มิตเิวลาที่ศึกษา 
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 3.2.2 พื้นที่ศึกษา 
 ในการออกแบบการศึกษา งานวิจัยนี้จะใช้แนวทางกรณีศึกษาที่หมู่บ้านในตำบลหนองพระ 
อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นหลักในการเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 พ้ืนที่ศึกษาของงานวิจัยนี้ ได้แก่ พ้ืนที่ในบริเวณตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร จากข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ของ(องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ, ม.ป.ป.-ข) ตำบล
ดังกล่าวมีพ้ืนที่ 72.85 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณ คิดเป็น 45 ,593 ไร่เศษ ประกอบด้วยพ้ืนที่ทำ
การเกษตร 36,000 ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัย 2,000 ไร่ พื้นที่เขาพนมพาและเขาขม้ิน ประมาณ 450 ไร่ และ
พ้ืนที่อ่ืน 7,143 ไร่  
 สภาพภูมิประเทศของตำบลหนองพระมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีภูเขา 2 ลูก 
ได้แก่ เขาขมิ้น ในพ้ืนที่หมู่ที่ 12 และเขาพนมพา ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 บ้านเขาพนมพา มีลักษณะเป็นเนิน
เขาขนาดเล็กลูกโดด เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ขนาด 200 ไร่  แหล่งน้ำธรรมชาติ
ของตำบลทั้งหมด 2 แห่ง คือ แหล่งต้นน้ำในตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งน้ำ
จากแหล่งน้ำไหลเข้าสู่ตำบลหนองพระ เริ่มที่หมู่ที่ 8 บ้านเขาเขต ผ่านลำคลอง หมู่ที่ 9 บ้านดง
คันแทว หมู่ที่ 13 บ้านดงหมอนทอง หมู่ที่ 3 บ้านบ่อแต้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองพระ หมู่ที่ 16 บ้านหนอง
พระเหนือ หมู่ที่ 14 บ้านหนองพระใต้ และหมู่ที่ 15 บ้านหนองโพธิ์เงิน อีกแหล่งหนึ่ง คือ แหล่งต้นน้ำ
ในตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้ไหลเข้าสู่ตำบลหนองพระในลำเหมืองทุ่งทอง – 
หนองผำ ผ่านหมู่ที่ 9 บ้านดงคันแทว หมู่ที่ 1 บ้านหนองลากฆ้อน หมู่ที่ 11 บ้านหนองผำ หมู่ที่ 10 
บ้านไดน้ำขุ่น และหมู่ท่ี 7 บ้านเขาพนมพา 
 ลักษณะภูมิอากาศของตำบลหนองพระเป็นแบบมรสุมโดยทั่วไป มี 3 ฤดู คือฤดูร้อน เริ่ม
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี ฤดูฝน เริ่มเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูร้อนมีอากาศร้อนจัดและมี
สภาพแห้งแล้งมากในช่วงฤดูร้อน ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นสบาย และในฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจาก
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  
 วิถีชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 51 
โดยอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติในการเพาะปลูก และปลูกพืชทั้งเพ่ือการค้าและเพ่ือการบริโภคโดย
ส่วนตัว โดยพืชที่สำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย แตงกวา แตงโม เป็นต้น วิถีชีวิตของเกษตรกรสะท้อน
ให้เห็นในประเพณีที่สำคัญของชุมชนในตำบลหนองพระ เช่น ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประเพณี
ทำบุญเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเกี้ยวสาววังทรายพูน ประเพณีงาน
แตงโมโชว์กรงนก (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ, ม.ป.ป.-ข) เป็นต้น 
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 การเลือกพ้ืนที่ศึกษาจะเป็นพ้ืนที่ที่เกิดภัยพิบัติมากกว่า 2 ครั้งในรอบ 5 ปี และบนเว็บไซต์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร (ม.ป.ป.) ในปี พ.ศ 2555 – 2558 ทุกหมู่บ้าน
ในตำบลหนองพระเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ (อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 
2556 ตำบลหนองพระประสบกับความแห้งแล้งในช่วงเดือนมกราคม เนื่องจากได้รับมวลอากาศเย็น
จากประเทศจีน ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งจากอากาศแห้งและหนาวเย็น รวมถึงการพ้นจากฤดูฝน
เป็นระยะเวลานาน) ตลอดจนเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากความแห้งแล้งที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจนถึงเดือน
พฤษภาคมในปี พ.ศ. 2558 – 2559 นอกจากนี้ จากการจัดลำดับความเสี่ยงภัยของตำบลหนองพระ 
พบว่า ภัยแล้งเป็นประเภทความเสี่ยงลำดับ 1 ของตำบล ลักษณะการเกิดอยู่ในรูปของฝนทิ้งช่วงและ
น้ำในลำคลองแห้งขอด โดยช่วงระยะเวลาที่เกิดภัยมีตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม ความ
เสี่ยงลำดับรองลงมาคือวาตภัยและอุทกภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพระ, 2560) เมื่อได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวร่วมกับการลงพ้ืนที่ศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัย
จึงได้เลือกกรณีศึกษาเป็นชุมชนหมู่ 1 บ้านหนองลากฆ้อน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน ซึ่งเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของตำบล จำนวน 321 ครัวเรือน เนื่องจากเป็นหนึ่งในชุมชนที่
ประกอบอาชีพทำการเกษตรในพ้ืนที่ที่ประสบกับปัญหาจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ และเป็น
พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานในจังหวัดพิจิตร 
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ภาพที่ 10 พ้ืนที่ชลประทานในจังหวัดพิจิตร 
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพ้ืนที่ลุ่มเจ้าพระยา จังหวัด
พิจิตร (ม.ป.ป.)   
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ภาพที่ 11 แผนที่ตำบลหนองพระ 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ (ม.ป.ป.-ก)  
 
 3.2.3 แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลในการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปฐมภูมิเป็นส่วนมาก และประกอบด้วย
ข้อมูลทุติยภูมิบางส่วน ดังนี้ 
 ข้อมูลเชิงปฐมภูมิ ในส่วนของบริบทพ้ืนที่ศึกษาจะมาจากการสอบถามพูดคุยกับหัวหน้าชุมชน
และครัวเรือนของเกษตรกร ในขณะที่ส่วนของบริบทครัวเรือน การรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้
ความสามารถในการปรับตัว และการปรับตัวจะมาจากการสอบถามพูดคุยกับเกษตรกรรายย่อยใน
ระดับครัวเรือนที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลจะอาศัยการเล่าเรื่องของเกษตรกร ตลอดจน
การจดบันทึกและสังเกตการณ์สภาพพ้ืนที่จริง และรวมถึงเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ เอกสารประกาศภัย
พิบัติจากภัยด้านภูมิอากาศ ข้อมูลน้ำฝนที่ได้บันทึกโดยเกษตรกร หรือบันทึกประจำวันของเกษตรกร 
เป็นต้น 
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 ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ ได้แก่ การศึกษาข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยแล้งในปี พ .ศ. 2558 – 
2559 ซึ่งเป็นข้อมูลบริบทพ้ืนที่ศึกษาในมิติของเหตุการณ์ภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือใช้เป็นจุดอ้างอิงในการ
สอบถามข้อมูลเรื่องเล่าเกี่ยวกับการประสบเหตุการณ์ภัยของเกษตรกรในช่วงเวลาดังกล่าว 
 

3.3 วิธีการเก็บข้อมูล 
 
 3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการจัดเก็บข้อมูลของงานวิจัยนี้อาศัยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (participant observation) โดยการจดบันทึกการสังเกตพร้อมทั้งซักถามในสิ่งที่ได้สังเกต และ
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-
depth interview)  
 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นหลัก โดยอาจ
ปลูกข้าวควบกับพืชหรือไม้ยืนต้นชนิดอ่ืน และปลูกข้าวร่วมกับการประกอบอาชีพเสริมอ่ืน เช่น อาชีพ
รับจ้าง ค้าขาย เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรบางคนอาจเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นปลูกพืชชนิดอ่ืนใน
ระยะเวลาไม่นาน ซึ่งการเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดหนึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการปรับตัว ดั งนั้น การ
คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือการสัมภาษณ์จะเป็นเกษตรกรที่ได้ปลูกข้าวเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี และได้
เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนข้าวแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยจะสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน 1 คนจากแต่ละ
ครัวเรือน ผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นผู้ที่มีการปรับตัวต่อภัยแล้งทุกครั้ง และจะข้ามผู้ให้ข้อมูลคนที่ไม่สามารถ
จำเหตุการณ์ในระยะเวลาดังกล่าวได้หรือไม่มีการปรับตัว 
 วิธีการเลือกตัวอย่างได้ใช้วิธีแบบบังเอิญ (accidental sampling) เพ่ือหาเกษตรกรคนแรกที่
พบในหมู่ 1 หนองลากฆ้อน ตามด้วยวิธีเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) โดยผู้วิจัย
อาศัยการแนะนำเกษตรกรคนอ่ืนที่เพาะปลูกข้าวและมีการปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เหมือน
รวมถึงแตกต่างจากเกษตรกรที่ได้รับการสัมภาษณ์แล้ว และขอการแนะนำเกษตรกรที่ควรสัมภาษณ์
ถัดไปจากเกษตรกรผู้ที่ถูกแนะนำจากเกษตรกรคนก่อนหน้า ในตอนหลังจึงจะเป็นการสุ่มแบบทฤษฎี
เพ่ือทดสอบสมมุติฐานเบื้องต้นที่ได้สร้างไว้ เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าการเก็บข้อมูลจะถึงจุดอ่ิมตัว
ทางทฤษฎี 
 ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview) ถามใน
ประเด็นการศึกษา 3 ประเด็นที่ได้กล่าวถึงในส่วนก่อนหน้า คือ การรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้
ความสามารถในการปรับตัว และการปรับตัว การสัมภาษณ์ทำให้ผู้วิจัยได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อหน้ากับผู้ให้
ข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้คำถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระและมี
การทดลองใช้แนวทางการสัมภาษณ์ในพ้ืนที่ศึกษา ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนการใช้คำ รูปประโยค 
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และการเรียงคำถามในประเด็นการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับความเข้าใจของผู้ให้ข้อมูลแต่ละท่าน เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแนวทางการสัมภาษณ์ได้ดังภาพที่ 11 โดยก่อนการดำเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่ม
จากการแนะนำตัว บอกถึงหัวข้องานวิจัยและวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ หากผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวก
ในการให้ข้อมูลสามารถปฏิเสธหรือยุติการสัมภาษณ์ได้ตลอดเวลา  ตลอดจนขออนุญาตบันทึกเสียง
และจดบันทึกในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะชี้แจงถึงการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์
โดยการใช้นามสมมติ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูล และจะไม่เปิดเผยข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แก่ผู้อ่ืนหากไม่ได้รับอนุญาต วิธีการสัมภาษณ์สำหรับทุกกลุ่มตัวอย่างเริ่มจากการถามนำถึง
ประเด็นที่ต้องการถาม เมื่อได้รับคำตอบเบื้องต้นจึงเป็นการถามต่อเพ่ือเจาะลึกในประเด็นเดิม รวมถึง
การถามซ้ำหากคำตอบไม่ตรงกับประเด็นที่ได้ถามหรือยังได้ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ และถามทวนสอบ
คำตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์ เพ่ือให้ความเข้าใจของผู้วิจัยในคำตอบที่ได้รับตรงกับความเข้าใจของผู้
สัมภาษณ์ จากนั้นจึงผสมผสานเทคนิคทั้งการฟัง การบรรยาย การถามซ้ำ และการขอให้ยกตัวอย่าง 
เวลาในการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย รวมถึงอาจมีติดต่อขอ
สัมภาษณ์ซ้ำใหม่อีกครั้งหากข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ 

 

ภาพที่ 12 แนวทางการสัมภาษณ์ 
 ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วมจะเป็นการสังเกตและจดบันทึกประเด็นสำคัญในระหว่างการ
สัมภาษณ์ในทุกประเด็น โดยสังเกตท่าทาง ลักษณะน้ำเสียง และการแสดงสีหน้าของผู้ให้ข้อมูลใน
ระหว่างการสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง รวมถึงการปฏิบัติของเกษตรกรในประเด็นการปรับตัว การ
สังเกตอาจเริ่มจากที่บ้านของเกษตรกร โดยทำการขอดูหลักฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับ 
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เช่น สมุดบันทึกประจำวัน หรือสมุดบันทึกข้อมูลน้ำฝนของเกษตรกร เป็นต้น ตลอดจนการสังเกตใน
ขณะที่เกษตรกรปฏิบัติงานในไร่ของตน เช่น การสังเกตวิธีการปรับตัวของเกษตรกรในระหว่างการทำ
นา เป็นต้น ผู้วิจัยจะจดบันทึกพฤติกรรมของเกษตรกรขณะปฏิบัติและซักถามถึงวิธีการ สาเหตุในการ
ปฏิบัติ ไปจนถึงแรงจูงใจที่ทำให้เกษตรกรปฏิบัติ และอ่ืน ๆ ตามเหมาะสม โดยหากผู้ให้ข้อมูลยินยอม 
ผู้วิจัยจะทำการถ่ายภาพและบันทึกเป็นหนึ่งในข้อมูลในการวิเคราะห์ 
 การยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลมีความอ่ิมตัวในทางทฤษฎี (theoretical 
saturation) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลใหม่ไม่ก่อให้เกิดประเด็นใหม่ใด ๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้เก็บ
รวบรวมและทำการวิเคราะห์สามารถอธิบายปรากฎการณ์ตามสมมติฐานเบื้องต้นได้ชัดเจน  
 โดยสรุปแล้ว ผู้วิจัยทำการลงพ้ืนที่ 3 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละเฉลี่ย 2 วัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
– เมษายน พ.ศ. 2561 การสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งใช้เวลาโดยเฉลี่ย 20 – 30 นาที เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 20 
ราย เป็นเกษตรกรชาย 13 ราย และเกษตรกรหญิง 7 ราย ช่วงอายุระหว่าง 35 – 60 ปี โดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรข้าวเป็นหลัก มีเพียงบางรายที่ประกอบอาชีพเสริม อาทิ อาชีพตัดเย็บผ้า 
ลักษณะของครอบครัวมีทั้งอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ โดยมีพ่ีน้อง ลูก หรือญาติทำอาชีพเกษตรกร
ด้วยกัน และครอบครัวเล็กที่อยู่กัน 2 คนสามีภรรยา โดยที่ลูกอาศัยอยู่ที่อ่ืน จากการทำงานประจำ
หรือแยกไปมีครอบครัวของตนเอง บางรายอยู่ร่วมกับหลานเพื่อช่วยเลี้ยงดู เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ทำการเกษตรมามากกว่า 20 ปี จากการเคยช่วยเหลือครอบครัวและสืบทอดวิถีชีวิต
เกษตรกรต่อมา นอกจากนี้ บางรายมีช่วงปีที่หยุดไปประกอบอาชีพอ่ืนก่อนกลับมาทำเกษตรต่ออีก
ครั้ง 
 
 3.3.2 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลในแต่ละ
วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 เมื่อผู้วิจัยเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลในแต่ละวัน ผู้วิจัยจะประมวลผลข้อมูลโดยทำการบันทึกและ
ถอดข้อความจากเทปเสียงรายวัน ซึ่งเป็นการถอดเทปคำต่อคำ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ด้วยการฟังเทปบันทึกเสียงซ้ำ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลใดที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน โดยข้อมูลที่ยังขาด
ความชัดเจนจะถูกศึกษาเพ่ิมในการสัมภาษณ์ครั้งถัดไป 
 การดำเนินการเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มจากการนำข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปมาจัดเรียง
ข้อมูลที่ได้จากการถอดไฟล์เสียงตามผู้ให้สัมภาษณ์หรือกรณี และจัดเรียงตามหมวดที่ต้องการศึกษา 
เช่น การรับรู้ความเสี่ยง และหมวดย่อย เช่น การรับรู้ความรุนแรง เป็นต้น หลั งจากนั้นจึงทำการ
วิเคราะห์เนื้อหา โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือสร้างทฤษฎีฐานรากของ 
Strauss & Corbin (1998) โดยแบ่งเป็นสามข้ันตอน คือ  
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 1) การเปิดรหัส (open coding) ในที่นี้ผู้ศึกษาจะทำการนำบันทึกสัมภาษณ์และบันทึก
สังเกตการณ์มาแยกองค์ประกอบ โดยมีการเปรียบเทียบความแตกต่างและคล้ายคลึงจากบท
สัมภาษณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะกำหนดนิยาม (labels) ให้กับข้อมูลที่สามารถสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ปรากฎการณ์ เช่น การกำหนดนิยาม “รอการช่วยเหลือ” ให้กับข้อมูลการปรับตัวที่มีองค์ประกอบ
เป็นการรอพ่ึงพาความช่วยเหลือจากญาติ เพ่ือนบ้าน และภาครัฐ จากคำพูดของผู้ถูกสัมภาษณ์ เป็น
ต้น  
 2) การหาแก่นของรหัส (axial coding) คือ การสร้างความเชื่อมโยงของหมวดหมู่ข้อมูลต่าง 
ๆ โดยพิจารณาและจัดความเชื่อมโยงของหมวดหมู่เป็นแนวคิด สร้างความสัมพันธ์ว่าหมวดหมู่ใดเป็น
เงื่อนไข (conditions) ปรากฎการณ์ที่ศึกษา (phenomenon) การกระทำหรือกลยุทธ์โต้ตอบ 
(actions/interactional strategies) และผล (consequences) เช่น การจัดกลุ่มการรับรู้ความเสี่ยง
ว่าเป็นเงื่อนไข เป็นต้น 
 3) การเลือกรหัส (selective coding) เป็นการเลือกหมวดหมู่หลักที่สามารถพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หรือรูปแบบความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล เพ่ือหาแนวคิดหลัก (core category)
ที่จะพัฒนาออกมาเป็นข้อสรุปแบบแผน (pattern) ที่อธิบายความโน้มเอียงในการเลือกปรับตัวของ
เกษตรกร 
 ภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้น ในการนำเสนอผลที่ได้รับจากการศึกษา ผู้วิจัยจะ
อ้างอิงข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมโดยการหยิบยกคำพูดจากการถอดคลิปเสียงสัมภาษณ์ที่ไม่ผ่านการ
ตีความใด ๆ โดยคำพูดจะอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศคู่  (“”) และอ้างอิงถึงผู้ที่กล่าวคำพูด
ดังกล่าวด้วยนามสมมติ 
 
 3.3.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการสร้างความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล โดยการสร้างความเชื่อถือได้ 
(credibility) ความสามารถในการยืนยัน (confirmability) และความสามารถในการถ่ายโอน 
(transferability) ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง การตรวจสอบข้อมูลโดยผู้ให้
ข้อมูล และการให้บริบทของประชากรที่ศึกษา ดังนี้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง (methodological triangulation) เป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมความจริงหลากหลายที่เกิดขึ้นจากหลายมุมมอง 
ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน เรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่กำหนดการรับรู้ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนรับมือภัยพิบัติของตำบล ข้อมูลปริมาณน้ำฝน เป็นต้น และการสังเกต
ปรากฎการณ์การปรับตัวจากการสังเกตในที่นาของเกษตรกร รวมถึงมีการสังเกตสีหน้า การใช้น้ำเสียง 
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โครงสร้างประโยค และท่าทางของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือให้สามารถตีความข้อมูลให้ใกล้เคียงกับความจริงมาก
ที่สุด 
 นอกจากนี้  ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูล (member checks) เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการยืนยันข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล คือ การทวนซ้ำคำตอบของผู้ให้ข้อมูลภายหลังจาก
การสัมภาษณ์เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจข้อมูลระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัย หากเกิดความเข้าใจที่
ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจึงขอให้ผู้ให้ข้อมูลอธิบายเพ่ิมเติม 
 สุดท้าย ผู้วิจัยมีการอธิบายบริบทของประชากรที่ศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการถ่ายโอน 
โดยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวและสามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับประชากรกลุ่มอ่ืนที่
คล้ายคลึงกับผู้วิจัย 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

 ผลการศึกษาที่ได้จากการดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยจะถูกนำเสนอออกเป็น 4 ส่วน โดย
ในส่วนแรกเป็นแบบการปรับตัวที่อธิบายทางเลือกการปรับตัวของเกษตรกร ถัดจึงเป็นการอธิบาย
แบบการรับรู้ที่ค้นพบจากเกษตรกร ประกอบด้วย แบบการรับรู้ความเสี่ยง แบบการรับรู้ความสามารถ
ในการปรับตัว และแบบการรับรู้ผลการปรับตัว สุดท้ายแบบการปรับตัวและแบบการรับรู้จะถูกนำมา
วิเคราะห์ต่อในส่วนสุดท้ายเป็นแบบแผนการรับรู้และปรับตัวต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ ซึ่งได้
จากการเชื่อมโยงทฤษฎี โดยจะอธิบายโดยละเอียดในส่วนถัดไป 

 

4.1 บริบทครัวเรือนเกษตรกรและพื้นที่เกษตรกรรม 
 พ้ืนเพของครัวเรือนเกษตรกรที่ศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ครัวเรือนส่วนมากเป็นขนาดเล็ก สมาชิก  
2 – 3 คน สาเหตุที่ครัวเรือนมีขนาดเล็กเป็นเพราะสมาชิกท่านอื่นมักประกอบทำงานประจำอยู่ต่างถ่ิน 
และฝากหรือให้เช่าที่นาแก่เกษตรกรเพ่ือใช้ประโยชน์  นอกจากนี้ยังมีครัวเรือนขนาดกลาง สมาชิก 
5 – 9 คน ซึ่งสมาชิกมักเป็นหลานที่เกษตรกรรับมาช่วยดูแล อาชีพของคนในครัวเรือนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และมีอาชีพเสริม เช่น การค้าขายผักเล็กน้อย การตัดเย็บผ้าในช่วง
ที่หยุดการทำนา เป็นต้น ครัวเรือนบางกลุ่มมีพ้ืนที่นาจำนวนน้อย คือ 10 – 30 ไร่ กลุ่มนี้ปลูกข้าวไว้
สำหรับบริโภคเป็นหลักและค้าขายเม่ือเหลือจากส่วนนั้น แต่ครัวเรือนที่มีพ้ืนที่นาจำนวนมาก คือ 50 – 
200 ไร่ เป็นกลุ่มที่ปลูกข้าวสำหรับค้าขายเป็นหลัก 
 สำหรับภูมิหลังของเกษตรกรที่เป็นตัวแทนของครัวเรือนนั้น จากเกษตรกรในช่วงอายุ  
35 – 60 ปี ล้วนแล้วมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีทุกราย ส่วนมากช่วยเหลือพ่อแม่ทำนาตั้งแต่ยังเด็ก 
และทำนาร่วมกับญาติพ่ีน้องที่เป็นเกษตรกรเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดต่อ
กันมา ดังเช่นการคาดการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดในปีที่มีเดือนแปดไทยสองเดือนตามปฏิทินจันทรคติ โดย
จะเชื่อว่าเดือนแปดนั้นจะเกิดฝนแล้งไม่ว่าจะเป็นเดือนแปดต้นหรือเดือนแปดหลัง การคาดการณ์ช่วง
น้ำแล้งจากการดูตัวด้วงในดิน เป็นต้น เกษตรกรที่ยังเชื่อในหลักภูมิปัญญาเหล่านั้นมักมีอายุสูง แต่
เกษตรกรหลายท่านก็ได้ล้มเลิกความเชื่อดังกล่าว และได้หันมาเชื่อในหลักการทางวิทยาศาสตร์จาก
ข่าวสารของกรมอุตุวิทยาตามวิทยุหรือโทรทัศน์แทน  
 สำหรับพ้ืนที่เกษตรกรรมของเกษตรกร ส่วนใหญ่เกษตรกรมีสิทธิในที่ดิน ทั้งสิทธิการใช้
ประโยชน์และสิทธิในการครอบครอง โดยที่ดินดังกล่าวมักห่างจากคลอง หรือห่างจากลำเหมืองที่ขุดไว้
สำหรับรอรับน้ำที่ไหลมาจากพ้ืนที่อ่ืน จะมีเพียงน้อยรายที่สามารถได้รับน้ำจากส่วนนั้น นอกจากนี้ 



 58 

ผู้วิจัยทราบว่าเกษตรกรส่วนมากได้เช่าที่นาสำหรับทำนาข้าว ซึ่งมีข้อจำกัดในการเพาะปลูกบางอย่าง 
อาทิ ไม่สามารถเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนได้เนื่องจากเช่ามาเพ่ือปลูกข้าวเท่านั้น ไม่สามารถขุดสระกัก
เก็บน้ำในที่นาได้เพราะเจ้าของที่ไม่อนุญาต ระยะเวลาเช่า 2 ปี ดังนั้นจะต้องปลูกพืชชนิดนั้นตามเวลา
ที่เช่าไว้ เป็นต้น มีเกษตรกรเพียงน้อยรายที่เป็นเจ้าของที่นาเหล่านั้น เกษตรกรที่ เป็นเจ้าของที่นามีทั้ง
ผู้ที่ครอบครองที่นาจำนวน 10 – 50 ไร่ และมีรายหนึ่งที่เป็นเจ้าของที่นาจำนวน 200 ไร่ ร่วมกับญาติ
ของตน 
 สำหรับพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพ้ืนที่ ได้แก่ หอมมะลิ 105 และข้าว กข ซึ่งเป็นข้าวอายุสั้น 
ได้แก่ พิษณุโลก 2 โดยปัจจุบันนิยมปลูกข้าว กข มากกว่าหอมมะลิ ด้วยสาเหตุเรื่องของราคาข้าว แต่
ครัวเรือนที่มีพ้ืนที่นาจำนวนมากมักแบ่งแปลงปลูกเป็น 2 แปลง เพ่ือแบ่งปลูกข้าวทั้ง 2 สายพันธุ์
พร้อมกัน   
 
4.2 แบบการปรับตัว 
 การพูดคุยกับเกษตรกรทำให้ผู้วิจัยทราบว่า เกษตรกรมีแบบการปรับตัวอย่างน้อย 4 แบบ
ด้วยกัน ได้แก่ แบบรับมือ แบบกันไว้ก่อน แบบค่อยเป็นค่อยไป และแบบรากฐาน ในแต่ละแบบ
แตกต่างกันทางต้นทุนในการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยเงินและแรงงาน และมิติเวลาในการตอบสนอง 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 4.1.1 การปรับตัวแบบรับมือ 
 การปรับตัวแบบรับมือ เป็นการตอบสนองที่เกษตรกรกระทำก็ต่อเมื่อได้รับความเสียหายจาก
ภัยแล้ง แตกต่างจากการปรับตัวแบบอ่ืน คือ การรับมือกระทำเมื่อเกษตรกรทราบถึงความเสียหายที่
เกิดข้ึนแล้ว โดยเกษตรกรอาจทราบหรือไม่ทราบถึงความเสี่ยง ซึ่งเกษตรกรจะไม่กระทำการใด ๆ หาก
ไม่ทราบถึงความเสียหาย ในขณะที่การปรับตัวแบบอ่ืนนั้นกระทำล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดความเสียหาย 
โดยเกษตรกรทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายนั้น ในขณะที่ช่วงเกิดภัยแล้ง เกษตรกรจะทำ
การรับมือเมื่อเกษตรกรทราบถึงความเสียหายจากภัยแล้งต่อผลผลิตข้าว แต่เกษตรกรจะไม่มี การ
กระทำใด ๆ หากไม่ทราบถึงความเสียหาย การรับมือแบบนี้ ได้แก่ การรอคอยฝน ดังคำกล่าวของ
เกษตรกรว่า 
 “เราว่ามันก็ไม่ใช่แล้ง … มันก็ทิ้งช่วง ฝนมันทิ้งช่วงไป ก็รอ เดือนกว่า  ๆ ฝนตกมามันก็ใช้ได้
อยู่” (นางแดง) 
 การรับมือเป็นแบบการปรับตัวที่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก แม้ว่าจะเป็นแบบการปรับตัวที่มี
ต้นทุนต่ำ เนื่องจากการรับมือเน้นการอาศัยธรรมชาติ และอาศัยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ขึ้นอยู่
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กับบริบทเชิงพ้ืนที่ กล่าวคือ การอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่พร้อมใช้งานมีส่วนสำคัญให้เกษตรกรเลือกการ
รับมือ ดังที่เกษตรกรบางท่านกล่าวไว้ว่า 
 “ผมนาเช่า ผมไม่ได้ขุด ดูดน้ำจากฝายครับ จากเหมือง1อะไร เพราะน้ำเพชรบูรณ์มันจะมา
ช่วงเวลาฝนตกใหญ่ ๆ เห็นข่าวมั้ย น้ำป่าจากเพชรบูรณ์จะบ่าลงมา ที่พิจิตรเนี่ย เป็นที่รับน้ำ จะมา
ทางชนแดน เขาขลุ่ย ท่าข้าม เพราะว่าแถวนั้นมันเป็นเขาไง น้ำจากเขาก็ไหลมา เราก็อาศัยแหล่งน้ำ
จากตรงนั้นนั่นแหละ เพราะพิจิตรเป็นรอยต่อไง รอยต่อเพชรบูรณ์” (นายศักดิ์) 
 “ถ้าว่ามันแล้งก็รอน้ำเหมือง น้ำฝาย ต้องรอน้ำฝนอย่างเดียว ถ้าฝนตกหนัก ๆ น้ำเหมืองก็
ไหลมา มีเหมืองแต่มันไม่มีต้นน้ำ แบบมันไม่มีคลองน้ำ ไม่มีแม่น้ำ ถ้าฝนตกจัด ๆ น้ำมันล้นทางเหนือ
นั่นแหละถึงจะได้มา ไหลตามเหมืองมาหาเรา” (นายนุ่ม) 
 ข้อดีของการรับมือ คือ เป็นการปฏิบัติที่มีต้นทุนต่ำ เพราะเกษตรกรปฏิบัติก็ต่อเมื่อความ
เสียหายเกิดขึ้นแล้ว ทำให้ไม่จำเป็นต้องลงทุนรองรับความเสียหายล่วงหน้าซึ่งอยู่บนความไม่แน่นอน 
ความเสียหายอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ทำให้เกษตรกรสามารถควบคุมต้นทุนในการรับมือ
เนื่องจากทราบถึงขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อเสียของการรับมือ คือ เกษตรกรจำเป็นต้อง
ว่องไวในการปฏิบัติ มิฉะนั้นอาจลดความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ทันการ และหากภัยแล้งในอนาคตมี
ความรุนแรงเกินกว่าขีดความสามารถในการรับมือ อาจทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายจนไม่
สามารถกู้กลับคืนได้ เช่น การต้องปล่อยนาข้าวทิ้งไปเนื่องจากภัยแล้ง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การรับมือจึง
เป็นแบบการปรับตัวที่ไม่ยั่งยืน 
 
 4.1.2 การปรับตัวแบบกันไว้ก่อน 
 การปรับตัวแบบกันไว้ก่อน เป็นการตอบสนองที่เกษตรกรปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเสียหาย
หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง โดยให้ผลระยะสั้นเพ่ือป้องกันความเสียหายก่อนที่
ผลกระทบจะเกิดขึ้น อาทิ การเตรียมต้นกล้าข้าวเผื่อไว้โยนใหม่ในกรณีที่ข้าวที่หว่านไปแล้วเสียหาย
จากภัยแล้ง หรือการเพ่ิมความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ข้าว การกักเก็บน้ำในคันนา ตามการบอกเล่า
ของเกษตรกรว่า 
 “ก็ต้องเตรียมตัวรอไว้บ้าง เหมือนเตรียมพันธุ์ก็ปลูกเผื่อไว้บ้าง เผื่อตอนเราหว่านต้นมือไป
แล้วมนัเสียหายอะไรอย่างนี้ มันแล้ง ก็เตรียมเผื่อไว้” (นายแสง) 
 “ทำหอมมะลิ2มั่ง ทำกข3มั่ง ทำ 2 อย่าง เพราะว่าถ้าเราทำแต่หอมมะลิ เราก็จะเกี่ยวไม่ทัน 
เราใช้รถเกี่ยวสมัยเนี้ย หอมมะลิถ้าเกี่ยวเกินวันที่ 25 พฤศจิกาแล้วมันก็จะกรอบ จะเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 

 
1 ภาษาเหนือ ลำเหมือง ฮ่องเหมือง เหมือง หมายถึง ลำรางหรือร่องน้ำ 
2 ข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 
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16 อย่างมากก็ไม่ถึงวันที่ 25 ต้องเก่ียวให้เสร็จ ถ้าไม่เสร็จแล้วมันกรอบ แล้วเขาก็ซ้ือราคาต่ำมาก ข้าว
หอมมะลิกรอบมันจะป่น มันไม่เหมือนกข เราก็ต้องแบ่งมาทำกขมั่ง แล้วก็ทำหอมมะลิมั่ง มันจะได้
เกี่ยวคละเคล้ากันไป แต่ปีนี้ยังไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะยังไง เลยจะตากข้าวพันธุ์ไว้ เอาปลูกไว้เนี่ย ปลูกข้าวกขไว้
มั่ง ข้าวหอมมะลิมั่ง แต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเลย” (นางถนอม) 
 “มันก็ต้องเตรียมใจว่าจะต้องซื้อข้าวปลูกใหม่ เตรียมทำคันนาแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ นี่ก็ข้ึนคันนา
ไว้กักเก็บน้ำ (ฝน) ถ้าน้ำมันพอมีมันก็พอจะอาศัยได้ ระยะสักเดือนนึงพอให้ข้าวเจริญเติบโตได้” (นาย
จอม) 
 การปรับตัวแบบกันไว้ก่อนแตกต่างจากแบบการรับมือที่ระยะการปฏิบัติ กล่าวคือ เกษตรกร
ที่ปรับตัวแบบกันไว้ก่อนได้มีการลงทุนปรับตัวก่อนที่จะได้รับผลกระทบ ไม่ว่าเกษตรกรจะได้รับความ
เสียหายจากภัยแล้งต่อผลผลิตข้าวของตนหรือไม่ก็ตาม  การปรับตัวแบบนี้เป็นการปรับตัวที่พบเห็นได้
มากที่สุด เพราะมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนักและไม่ข้ึนอยู่กับบริบทเชิงพ้ืนที่ ทำให้เกษตรกรสามารถปรับตัว
เพ่ือลดความเสี่ยงตามที่ตนรับรู้  นอกจากนี้ การปรับตัวแบบกันไว้ก่อนยังหมายถึงการตอบสนองที่
เป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการรับรู้ความเสี่ยงจากภัยแล้งก่อนที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา
สั้น ๆ ดังเช่น การเลื่อนเวลาปลูก เป็นต้น โดยเกษตรกรได้อธิบายไว้ว่า 
 “ยังไงก็ต้องหว่านครับ ก็ต้องดูจังหวะอีกซักหน่อยนึงว่ามันจะแล้งไปอีกซักนิดนึงหรือยังไง ไอ้
เขยิบมันก็จะพอเขยิบได้นิด ๆ หน่อย” (นายสิน) 
 “ตามหลักชาวนาเขาต้องการให้ฝนลงก่อน 1 ครั้ง 2 ครั้ง เพ่ืออยากรู้ว่าจะมีน้ำตกค้างที่คลอง
ก่อน เพ่ือจะมีประโยชน์ในการที่เมื่อเราหว่านไปแล้ว เราก็ต้องมีน้ำ แต่ตอนนี้น้ำในคลอง ในเหมือง 
หรือในฝายไม่มี มันก็ต้องรอ รอให้น้ำมีก่อนถึงจะทำได้ ถ้างั้นไม่มีน้ำ หว่านไปแล้วอะไรแล้ว ไม่มีน้ำ
ปุ๊ปเนี่ย ถ้าเกิดมันแล้งขึ้นมาอะ ข้าวก็ขึ้นมาตายหมด มันต้องรอว่า ถ้ามีน้ำปุ๊ป เราก็มีการว่าเอาน้ำเข้า
นาได้ เพื่อประโยชน์ของการแตกข้าว มันก็จะได้ แต่ตอนนี้ไม่มีอะไร ก็คือต้องรอกันอย่างเดียว ต้องให้
มีน้ำก่อน” (นายพัน) 
 “ถ้าแล้งแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลย ที่นาอะ จะหว่านถั่วแต่มันก็ไม่ได้ ทำข้าวโพดก็ไม่ได้ ไม่ได้
เลย น้ำไม่มี ถ้าแล้งก็คือน้ำไม่มีแล้ว ทำแก้อะไรไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้ พืชฤดูแล้งก็ทำอะไรไม่ได้ ที่นาอะ 
ไม่มีบ่อ บ่อเจาะน้ำไม่ออก ต้องดูว่ามันจะแล้งแค่ไหน เราดูระยะมัน ฝนตกชุกเราถึงจะหว่าน จะหว่าน
ไปเลยก็ไม่ได้หรอก เดี๋ยวขึ้นมาตายอีก ดูว่าฝนทิ้งช่วงรึเปล่า อย่างบางทีมันตกมานี่หยุดไปนาน มันก็
ตายนะข้าวเนี่ยขึ้นมา มันจะต้องไปช่วงมิถุนาถึงจะพอดี เข้าฤดูมัน เต็มที่ เข้าฤดูฝน” (นายเฉลิม) 
 การปรับตัวแบบกันไว้ก่อนมีข้อเสีย คือ หากเกษตรกรไม่ได้รับความเสียหายจริงจะทำให้
สิ้นเปลืองต้นทุนปรับตัว แต่การปรับตัวในแบบนี้ส่งผลดีในทางจิตวิทยา คือ ช่วยลดความตึงเครียด

 
3 ข้าวอายุสั้น 120 วัน พันธุ์พิษณุโลก 2 
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ของเกษตรกรที่เกิดจากประสบการณ์ไม่ดีในอดีตเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง แม้ว่า
ปัจจุบันจะยังไม่ทราบถึงระดับความเสียหายในอนาคต แต่การปรับตัวแบบกันไว้ก่อนทำให้เกษตรกร
รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น และมีต้นทุนไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปและการ
ปรับตัวแบบรากฐาน 
 
 4.1.3 การปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป  
 การปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นการตอบสนองที่เกษตรกรปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเกิด
ความเสียหายจากภัยแล้งในระยะยาว โดยใช้การลงทุนที่สูงกว่า และการปรับตัวครั้งหนึ่งสามารถ
ป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งได้ในปีถัด ๆ ไป ไม่เฉพาะเพียงปีการเพาะปลูกนั้น มักเป็นการขุดบ่อ
น้ำบาดาลน้ำตื้นหรือน้ำลึก ตลอดจนขุดสระกักเก็บน้ำในที่นาของตน ซึ่งทุนในการขุดเจาะเป็นได้ทั้ง
ทุนของตนเองทั้งหมด ดังที่เกษตรกรพูดถึงเมื่อถามถึงการเลือกขุดบ่อบาดาลว่า 
 “เจาะปีนั้นเลยครับ (หัวเราะ) คือมันจะตายแล้ว ก็ต้องเจาะอะครับ มีบ่อบาดาลอย่างเดียว 
บ่อบาดาลก็บอ่น้ำตื้น เพราะบ่อน้ำลึกต้องเสียภาษี” (นายสิน) 
 “เจาะน้ำประเภท 10 ศอก 9 ศอก น้ำตื้น4ครับ ไม่ได้ใช้สเมิร์ฟ5กะเขา มีพวกลงทุนลงสเมิร์ฟ
ไปแล้วบางทีอะ เวลาเขาจะดึงเนี่ย เราก็ดึง น้ำเราตกน้ำเราไม่พอ แต่เขาพอ เราก็กะจังหวะที่เขาไม่ดึง 
เราก็ดึง อย่างเนี้ย” (นายยม) 
 นอกเหนือจากนี้ ทุนในการขุดเจาะสามารถเกิดจากการรับความช่วยเหลือจากรัฐด้วย
บางส่วน ความช่วยเหลือของรัฐที่เกษตรกรกล่าวถึงบ่อยที่สุด คือ ความช่วยเหลือจากโครงการแหล่ง
น้ำในไร่นานอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดิน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ม.ป.ป.) ซึ่ง
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการขุดสระน้ำในพ้ืนที่นาการเกษตร อันเห็นได้จากคำบอกเล่าของเกษตรกร
ท่านนี้ 
 “สระมันก็มีมันก็ไม่เพียงพอ สระลูกมันน้อย ของพัฒนาที่ดินเขา ลูก 2500 ที่ผู้รับเหมาเขารับ
จากชาวบ้านไปอะนะ แต่ทีนี้ทางกรมพัฒนาที่ดินเขาก็ออกส่วนหนึ่ง ก็ให้ชาวบ้านสมทบ 2500 ลูก
ประมาณ 1260 ลบ.ม.มั้ง ถ้าจำไม่ผิดนะ มันก็เลยไม่เพียงพอ ลูกมันเล็ก มันก็ขุดกันเยอะเหมือนกัน 
แต่มันก็ไม่เพียงพอหรอก เพราะว่าคนนึงก็ไม่ได้ทำนา 4 – 5 ไร่ บางคนก็ทำ 20 – 30 ไร่ มันก็เลยไม่
เพียงพอ” (นายทิด) 
 การปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปให้ผลดีในระยะยาวแก่เกษตรกร คือ เกษตรกรมีแหล่งน้ำ
สำหรับใช้ลดความเสียหายจากภัยแล้งแต่ละปี หรือใช้สำหรับปลูกพืชผักที่ใช้น้ำน้อยชนิดต่าง ๆ เสริม

 
4 บ่อบาดาลน้ำตื้น ความลึกน้อยกว่า 30 เมตร 
5 สเมิร์ฟ หมายถึง ปั๊มน้ำบาดาล 
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จากการปลูกข้าว ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ การปรับตัวแบบค่อยเป็น
ค่อยไปสามารถกลายเป็นฐานให้นำไปสู่การปรับตัวแบบรากฐานได้หากเกษตรกรต้องการ อย่างไรก็ดี 
ข้อเสียของการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปอยู่ที่ความไม่แน่นอนของผลการปรับตัว การปรับตัวอาจให้
ผลดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับบริบทอ่ืน อาทิ ทำเลที่นาของเกษตรกร ปริมาณน้ำใต้ดินบริเวณที่ขุดเจาะ 
ความไม่แน่นอนของผลการปรับตัวรวมทั้งต้นทุนการปรับตัวที่สูง ทำให้การปรับตัวอาจไม่คุ้มค่ากับการ
ลงทุน 
 
 4.1.4 การปรับตัวแบบรากฐาน 
 การปรับตัวแบบรากฐาน เป็นการตอบสนองที่เกษตรกรปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเกิดความ
เสียหายจากภัยแล้งในระยะยาวการปรับตัว และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเพาะปลูกไป
เป็นระบบใหม่ การปรับตัวแบบรากฐานเป็นการปรับตัวที่เกษตรกรเลือกปฏิบัติน้อยที่สุด เพราะ
ต้องการต้นทุนสูงมาก ทำได้ยาก และไม่แน่นอนว่าจะประสบผลสำเร็จ จึงเป็นผลให้จำนวนเกษตรกร
เลือกปรับตัวแบบรากฐานมีน้อย โดยพบเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ประสบผลสำเร็จจากการปรับตัว 
ได้แก่ การเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกจากข้าวเป็นการปลูกอ้อย จากที่เกษตรกรกล่าวถึงการริเริ่ม
ปรับตัวแบบรากฐานของตนเองไว้ว่า 
 “ก็จึงไปปรับโครงสร้างของหนี้อะเนอะ หลังจากนั้นก็หันมาคิดค้นว่า เราจะทำอะไรที่มันจะ
ได้ดีกว่าข้าวมั้ย เพราะราคาข้าวอย่างเนี้ยมันไม่คุ้มเลยครับ …หลังจากนั้นมาก็จะเริ่มเป็นอ้อยมาตั้งแต่
ประมาณ 60 มาเลย มีอ้อยครับ ปลูกอ้อยปน 20 ไร่ ข้าว 30 ไร่” (นายเปรม) 
 “รัฐบาลก็ได้บอกตลอดนะครับว่าให้เปลี่ยนแปลง คือว่าจากการทำนา เป็นอย่างอ่ืนบ้าง คือ
เหมือนปลูกพืชหลากหลายอะครับ ก็ได้รับนโยบายมาตลอดอะครับ เพราะอีกอย่างผมเป็นผู้นำด้วย
เนอะ ก็ต้องมาชี้แจงให้พ่ีน้องได้รับรู้มาตลอดนะฮะ หลังจากนั้นมาก็ ก็จะเริ่มเป็นอ้อยมาตั้งแต่
ประมาณ 60 มาเลย ค่อย ๆ พัฒนาไปตามนโยบายของรัฐบาล ว่างั้นเถอะ นะครับ พยายามหาพืช
แปลก ๆ พืชหลากหลายอะไรเนี่ยมาปลูกไว้นะครับ” (นายเปรม) 
 การปรับตัวแบบรากฐานมีข้อดีอย่างแรกคือ เกษตรกรสามารถเลือกระบบการเพาะปลูกใหม่
ที่มีความเหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของพ้ืนที่มากกว่า เช่น ระบบการปลูกอ้อยซึ่งเป็นพืช
ใช้น้ำน้อย จึงเหมาะสมกับพ้ืนที่แห้งแล้ง เป็นต้น อย่างที่สอง คือ เกษตรกรสามารถเลือกระบบ
เพาะปลูกใหม่ที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน ดังตัวอย่างของการปลูกอ้อยกับข้าว 
โดยอ้อยมีราคาขายสูงกว่าและค่อนข้างแน่นอน ในขณะที่ราคาข้าวมีการผันผวนสูงในแต่ละปี อย่างไร
ก็ดี ข้อเสียของการปรับตัวแบบรากฐาน คือ จำเป็นต้องใช้ต้นทุนสูงทั้งด้านเงินและแรงงานในการ
เปลี่ยนแปลงระบบ รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบผลสำเร็จสูง ซึ่งการไม่ประสบความสำเร็จมาจาก
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การเลือกระบบการเพาะปลูกใหม่ที่ไม่เหมาะสม หรือการขาดความรู้ในการดูแลระบบการเพาะปลูก
ใหม ่
ตารางท่ี 2 แบบการปรับตัว 

แบบท่ีค้นพบ คำอธิบาย ตัวอย่างคำบอกเล่าของเกษตรกร 
การปรับตัวแบบ

รับมือ 

การตอบสนองที่เกษตรกรกระทำ

ภายหลังจากไดร้ับความเสยีหาย 

อาทิ การรอคอยฝน การสูบน้ำ

จากแหล่งน้ำท่ีมีอยู ่

“ถ้าว่ามันแล้งก็รอน้ำเหมือง น้ำฝาย ต้องรอน้ำฝนอย่าง

เดียว” (นายนุ่ม) 

“เราว่ามันกไ็ม่ใช่แล้ง … มันก็ทิ้งช่วง ฝนมันทิ้งช่วงไป ก็

รอ เดือนกว่า ๆ ฝนตกมามันก็ใช้ได้อยู่” (นางแดง) 

“ดูดน้ำจากฝายครับ จากเหมืองอะไร เพราะน้ำ

เพชรบูรณม์ันจะมาช่วงเวลาฝนตกใหญ่ๆ...เราก็อาศัย

แหล่งน้ำจากตรงนั้นนั่นแหละ” (นายศักดิ์) 

การปรับตัวแบบ

กันไว้ก่อน 

การตอบสนองที่เกษตรกรทำเพื่อ

กันความเสยีหายหรือลด

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ใหผ้ล

ระยะสั้นเพื่อป้องกันความเสียหาย

ก่อนท่ีผลกระทบจะเกดิขึ้นไม่นาน 

เช่น การเตรยีมต้นกล้าข้าวเผื่อไว้  

เพิ่มความหลากหลายของเมล็ด

พันธุ์ข้าว การกักน้ำฝนในคันนา 

“ก็ต้องเตรียมตัวรอไว้บ้าง เหมือนเตรียมพันธ์ุก็ปลูกเผื่อ

ไว้บ้าง เผื่อตอนเราหว่านต้นมือไปแล้วมันเสียหายอะไร

อย่างนี้ มันแล้ง ก็เตรียมเผื่อไว้” (นายแสง) 

“ยังไงก็ต้องหว่านครับ ก็ต้องดูจังหวะอีกซักหน่อยนึงว่า

มันจะแล้งไปอีกซักนิดนึงหรือยังไง ไอ้เขยิบมันก็จะพอ

เขยิบได้นดิ ๆ หน่อย” (นายสิน) 

“มันก็ต้องเตรียมใจว่าจะต้องซื้อข้าวปลูกใหม่ เตรียมทำ

คันนาแล้วก็กักเก็บน้ำไว้” (นายจอม) 

การปรับตัวแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป 

การตอบสนองที่เกษตรกรทำเพื่อ

ป้องกันความเสียหายจากภยัแล้ง

ในระยะยาว ใช้การลงทุนที่สูงกว่า 

และการปรับตัวครั้งหนึ่งสามารถ

ป้องกันความเสียหายจากภยัแล้ง

ได้ในปีถัด ไป เช่น การขุดบ่อ

บาดาล การขุดสระกักเก็บน้ำ 

“เจาะน้ำประเภท 10 ศอก 9 ศอก น้ำตื้นครับ ไม่ได้ใช้ส

เมิร์ฟกะเขา” (นายยม) 

“ต้องเจาะอะครับ มีบ่อบาดาลอยา่งเดียว บ่อบาดาลก็

บ่อน้ำตื้น เพราะบ่อน้ำลึกต้องเสียภาษี” (นายสิน) 

 

การปรับตัวแบบ

รากฐาน 

การตอบสนองที่เกษตรกรทำเพื่อ

ป้องกันการเกิดความเสียหายจาก

ภัยแล้งในระยะยาวและก่อให้เกดิ

การเปลีย่นแปลงในระบบการ

เพาะปลูกไปเป็นระบบใหม่ เช่น 

การเปลีย่นจากการปลูกข้าวเป็น

การปลูกอ้อย 

“หลังจากนั้นก็หันมาคดิค้นว่า เราจะทำอะไรที่มันจะได้

ดีกว่าข้าวมั้ย เพราะราคาข้าวอย่างเนี้ยมันไมคุ่้มเลยครับ 

…หลังจากนั้นมาก็จะเริ่มเป็นอ้อยมาตั้งแต่ประมาณ 60 

มาเลย มีอ้อยครับ ปลูกอ้อยปน 20 ไร่ ข้าว 30 ไร่” 

(นายเปรม) 
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4.3 แบบการรับรู้ความเสี่ยง  
 การพูดคุยกับเกษตรกรทำให้พบว่ามีแบบการรับรู้ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 แบบ โดยทั้งสาม
แตกต่างกันในมิติของการรับรู้ความน่าจะเป็นและการรับรู้ความรุนแรงในการเกิดภัยแล้ง ได้แก่ ความ
เสี่ยงเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และความเสี่ยงเป็ นเรื่อง
ธรรมดา เมื่อพิจารณาจากพูดคุยกับเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ว่าความเสี่ยงคาดการณ์
ได้ ส่วนน้อยลงมาคือเกษตรกรที่รับรู้ความเสี่ยงว่าไม่สามารถคาดการณ์ได้ และเกษตรกรที่รับรู้ความ
เสี่ยงเป็นเรื่องธรรมดา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 4.2.1 ความเสี่ยงเป็นภัยท่ีคาดการณ์ได ้
 การรับรู้ว่าความเสี่ยงเป็นภัยที่คาดการณ์ได้ เกิดจากเกษตรกรมองว่าภัยแล้งมีความรุนแรง 
แม้ว่าไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงขนาดของความรุนแรง แต่ตนเองสามารถคาดการณ์ได้โดยคร่าวถึง
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดภัยแล้งในแต่ละปี โดยอาศัยจากประสบการณ์เก่าเกี่ยวกับภูมิอากาศ อย่างไร
ก็ดี การคาดการณ์ตามประสบการณ์นั้นไม่สามารถบ่งชี้วันหรือเวลาได้อย่างแน่นอน แต่ช่วยให้
เกษตรกรทราบถึงความน่าจะเป็นโดยคร่าว การทราบความน่าจะเป็นสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถ
เตรียมตัวล่วงหน้าถึงภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น จากคำบอกเล่าของเกษตรกรเกี่ยวกับการคาดการณ์ถึงภัย
แล้งในปีเพาะปลูกท่ีจะถึงว่า 
 “คาดว่าจะแล้ง ฝนก็จะตกอย่างเนี้ย ตกไม่ได้น้ำ ลักษณะอากาศที่ เท่าที่ดูของทุกปี ถ้ามันตก
อย่างเนี้ย ตกไม่ได้น้ำ ตกอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ตกแบบน้ำไม่ขังอะ นาน ๆ ที แล้วก็ตกไม่ได้นาน ตกไม่ถึง
ครึ่งชั่วโมงมันก็หยุดแล้ว น้ำก็ไม่ขัง ตกพอดีชุ่ม ๆ ไม่ถึงกับตกแบบ เป็นชั่วโมง ลักษณะการตกของฝน 
ถ้าปีไหนน้ำจะดีฝนมันจะตกนาน น้ำท่วมน้ำขังเลย แต่ปีนี้มันตกอย่างนี้ก็คาดว่าจะตกอย่างนี้ไปเรื่อย 
ๆ จนถึงปลายปี ปลายปีถึงจะมีฝนใหญ่ จะตกเป็นชั่วโมงเลย (หัวเราะ) ดูลมแล้วลมมันก็แรงด้วย ตก
มาได้ทีลมมันก็พัดก้อนเมฆหนีไปหมด ไม่ได้น้ำเท่าไร” (นายทิด) 
 “(หัวเราะ) ก็คิดว่าปีนี้มันอาจจะแล้งเพราะปีกลายหน้ามันดี ปีกลายนี้ฝนมันตกดีทั้งปี ปีนี้ก็
กะว่าจะแล้ง ก็ต้องเตรียมตัวรอไว้บ้าง เหมือนเตรียมพันธุ์ก็ปลูกเผื่อไว้บ้าง เผื่อตอนเราหว่านต้นมือไป
แล้วมันเสียหายอะไรอย่างนี้ มันแล้ง ก็เตรียมเผื่อไว้ เพราะปีที่แล้วมันดีทั้งปีใช่มะ ก็ไม่คาดคิดว่าฝน
มันจะตกติดต่อกันหลาย ๆ ปี” (นายแสง) 
 “มันก็ตามปีเขาอะ มันจะแล้ง 2-3 ปี แล้วมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะดี ปีต่อปีจะแล้ง 3 จะดี
ไปเรื่อย ๆ อะไรประมาณนี้นะ ของคนโบราณท่ีเขานับอะ ถ้ามันมี 8/8 บอกว่าเดือนแปดทับแปดอะไร
อย่างนี้น่ะ มันก็จะแล้งทับกันอยู่ ปีสองปี เราก็จะดูตามพยากรณ์ของเขา ชาวนาทำนาก็จะดูพยากรณ์
แรกนาขวัญ ดูว่าน้ำดีน้ำน้อย ข้าวจะเป็นยังไง จะดูตรงนี้ แล้วจะทำผลผลิตอะไรกัน” (นางลอง) 
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  การคาดการณ์ความเสี่ยงภัยแล้งโดยคร่าวของเกษตรกรสามารถสังเกตได้จากการกล่าวถึงปี 
8/8 ซึ่งหมายถึงปีที่มีเดือนแปดสองหนตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งเป็นความเชื่อจากประสบการณ์ที่
ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นว่า ในปีที่มีเดือนแปดสองหนจะเกิดภัยแล้งขึ้นในช่วงเดือนแปด แม้ไม่แน่นอนว่า
จะเกิดขึ้นในเดือนแปดแรกหรือเดือนแปดหลัง นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถคาดการณ์ภัยแล้งโดย
อาศัยประสบการณ์ของตนเองร่วมกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์แรกนา
ขวัญ หรือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสัตว์ ตามท่ีเกษตรกรได้กล่าวไว้ว่า 
 “เราก็ฟังตามวิทยุอะครับ รายวัน บางทีก็ทีวีมั่งอะไรมั่ง มีวิธีสังเกตแบบ อย่างเนี้ย ฝนมันร้อง
อย่างเนี้ย แต่ฝนมันไม่ตกจริงใช่มั้ย ถ้าธรรมดาเมื่อปี 59 – 60 เนี่ย ฝนมันมาอย่างเนี้ยมันจะตกเลย 
แน่นอนเลย พยากรณ์อากาศเขาจะแน่นอน แต่อย่างเนี้ย ว่าวันที่ 9 – 13 ก็จะตกอย่างเนี้ย มันก็ไม่ตก 
ตกไม่จริง ไม่มาตรฐานตามที่สังคมพยากรณ์เขานั่นมา” (นายจอม) 
 “พอปีถึงจะลงนา เราก็ดูแรกนาขวัญแล้วว่าอะ ปีนี้พระโคผ้ากี่คืบ เราก็จะดูแล้ว พญานาค
เขาให้น้ำกี่ตัว อย่างนั้นเราก็นับแล้ว ถ้าปีนี้แล้งหรือยังไง เราก็จะตั้งหลักหา ว่าปีนี้รวมตัวกันไปนี่  ๆ 
เอาน้ำตรงนี้ ๆ นะ บางทีก็กักน้ำไว้ เราก็ต้องดูอย่างนี้แหละ ทุกปี เดี๋ยวพอถึงปีนี้ พอเกิดแรกนาขวัญ
มา เราก็ต้องดูละ พระโคท่านผ้ากี่คืบ เราก็จะดูแล้ว ปีนี้จะแล้งเยอะ น้ำมากน้ำน้อย พยากรณ์อากาศ 
เขาแม่นนะ ดูแล้วก็ไม่พลาด” (นางลอง) 
 “แล้วก็จะดูพวกตัวด้วงที่ว่าตัวมันดำ ตูดดำ หางดำอะไรนี้ น้ำจะเยอะจะมากอะไรเราจะดู ใน
ดินน่ะ ถ้าเราเจอเราก็จะจับดูแล้วว่า ถ้ามันดำหัว ตูดดำ กลางขาว นั่นคือกลางปีนี้น้ำจะแล้งน้อย เรา
จะแล้งแล้วจะเจอน้ำช่วงข้าวออกรวง จะสังเกตเอาตรงนี้” (นางลอง) 
 
 4.2.2 ความเสี่ยงเป็นภัยท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้  
 การมองความเสี่ยงว่าเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เกิดจากเกษตรกรที่มองว่าภัยแล้งมี
ความรุนแรง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงขนาดของความรุนแรง ตลอดจนความน่าจะเป็นที่จะเกิด
ภัยแล้งในแต่ละปี การที่เกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ความน่าจะเป็นเกิดจากการทราบว่าภูมิอากาศ
ในปัจจุบันมีความแปรปรวนกว่าในอดีตมากเสียจนไม่สามารถคาดได้ จึงเป็นผลให้เกษตรกรกลุ่มนี้
จำเป็นต้องพ่ึงพาข่าวสารสภาพอากาศจากสื่อ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ และอาศัยการสังเกตในแต่ละวัน
เป็นส่วนใหญ่ โดยเกษตรกรได้กล่าวไว้เมื่อถามถึงการคาดการณ์ภัยแล้งในแต่ละครั้งว่า 
 “เราก็ไม่รู้ เราก็ได้แต่ฟังหรือดูโทรทัศน์ว่าช่วงนี้มันจะแล้งเท่านั้นเท่านี้ เราก็เตรียม ไปนาให้
บ่อยถ้าฝนไม่บ่อย คาดการณ์อะไรไม่ได้ ต้องรอข่าวสภาพอากาศ เขาก็จะเตือนมา อย่างช่วงนี้ฝนจะ
ทิ้งช่วงไปประมาณเท่านั้นเท่านี้” (นายทอง) 
 “ธรรมชาติตอนนี้อะหนู มันไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนเข้าหน้าฝนคือฝน หนาวคือหนาว 
แล้งคือแล้ง แต่ทุกวันนี้มันปรวนแปรไปหมด ฝนก็คือแล้ง หนาวก็ร้อน มันกะเกณฑ์อะไรไม่ได้หนูทุก
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วันนี้ ธรรมชาติมันไม่เหมือนเมื่อก่อน อย่างตอนนี้คนทำแตงโมเนี่ย ฝนตกน้อยตกใหญ่ ราคาแตงโม
ตกต่ำเพราะอะไร ฝนมันตก มันกะเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยเรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ย แล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือน 
เราก็ฟังได้แค่โทรทัศน์วันต่อวัน” (นางส้ม) 
 “เราก็ฟังจากทางรัฐบาลบ้าง ทางกรมอุตุอะไรที่เขาพยากรณ์กันบ้างครับ นะครับว่า จะต้องมี
ฝนหรืออะไรอย่างนี้” (นายเปรม) 
  
 4.2.3 ความเสี่ยงเป็นเรื่องธรรมดา 
 การมองความเสี่ยงเป็นเรื่องธรรมดา เกิดจากการเกษตรกรที่มองว่าภัยแล้งไม่มีความรุนแรง 
และมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดภัยแล้งต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากเกษตรกรรับรู้ความเสี่ยงอ่ืนที่มีความรุนแรง
กว่าภัยแล้ง อาทิ ความเสี่ยงเรื่องศัตรูพืช ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น และมองเปรียบเทียบความ
รุนแรงของภัยแล้งในอดีตที่สูงกว่า เกษตรกรจึงรับรู้ว่าความเสี่ยงภัยแล้งในปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ตามท่ีเกษตรกรกล่าวไว้ว่า 
 “ก็อยู่ตามสภาพอะ คือแล้งก็ต้องยอมรับ มันก็ไม่ถึงกับตายนะ มันก็แล้งเป็นช่วงๆ ไง …  
นานๆ มาที เหมือนได้รอบนึงอะ เหมือนได้รอบ 4 ปีครั้ง 5 ปีครั้ง เขาเรียกอะไรนะ ลานิญญาเหรอ 
หรือลานิญโญ เอ้อ มันคล้าย ๆ กัน” (นายศักดิ์) 
 “ก็ถ้าพูดถึงว่าเทียบกันกับเมื่อก่อนที่เคยทำ แต่ก่อนนู้นน่ะแล้งจริงๆ แล้งมาก นาเราน้ำฝน 
ถ้าเทียบกับสมัยโน้นน่ะนะ พ่อกับแม่อยู่ ตอนโน้นน่ะแล้งมาก แล้งหว่านข้าวไว้หว่านฝุ่นไว้ก็รอฝน 
เดือนบางปีก็ แต่มาเดี๋ยวนี้ ดูแล้ว ถ้าว่าแล้งก็ไม่เท่าไรไง เทียบกับปีก่อน ๆ นู้น ที่ทำตั้งแต่พ่อแต่แม่น่ะ
นะ แต่ก่อนนู้นจะแล้งจริงๆ ก็ถึงว่าเดี๋ยวนี้มองดูแล้วไม่แล้งไง ก็พอไหว” (นางแดง) 
 “ปี 58 ไม่แล้งนะ แต่จะเป็นพวกแมง เออ นั่นแหละ ที่บ้านน่ะจะโดน พวกเพลี้ย 58 – 59 ก็
จำไม่ได้ว่าปีไหน แต่จำได้ว่าโดนเพลี้ยปีนึงอะ ที่นาจะโดนเพลี้ย ผลผลิตจะได้น้อยลง มันไม่แล้งหรอก 
มันยังไงอะ ก็ไม่รู้สิ เพราะว่ามันได้น้อยลงกว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้วนี่ก็ เป็นพวกข้าวมะลิแล้วมันไม่ได้
น้ำหนักไง” (นางแดง) 
 ทั้งนี้ การที่เกษตรกรรับรู้ความเสี่ยงแตกต่างกันล้วนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เกษตรกรพบเจอ
ด้วยตนเอง กล่าวคือ เกษตกรผู้รับรู้ความเสี่ยงแบบแรกจะอิงการคาดการณ์อยู่บนความจริงที่เกิดขึ้น
ในอดีตที่ตนทราบ และอาศัยการสังเกตเปรียบเทียบเพ่ือให้ได้มาซึ่งการคาดการณ์ โดยอาจไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งคล้ายกับเกษตรกรที่มีการรับรู้ความเสี่ยงแบบที่สอง แตกต่าง
กันเพียงเกษตรกรที่มีการรับรู้แบบที่สองไม่คาดการณ์ถึงการเกิดความเสี่ยง ในขณะที่การรับรู้ต่อความ
เสี่ยงแบบสุดท้ายเป็นไปได้ว่าเกิดจากความเอนเอียงจากความเข้าถึงได้ (available bias) โดย
เกษตรกรคาดการณ์ความเสี่ยงจากการนึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับการประสบกับภัยที่ตนเองจดจำได้
ชัดเจนที่สุด ซึ่งในที่นี้คือ ความเสี่ยงจากศัตรูพืชและความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ อันเป็นความ เสี่ยงที่
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เกษตรกรประสบด้วยตนเองบ่อยกว่าความเสี่ยงด้านภัยแล้ง จึงทำให้เกษตรกรรับรู้ถึงความรุนแรงและ
ความน่าจะเป็นของภัยแล้งต่ำกว่าความเสี่ยงเหล่านั้น 
ตารางท่ี 3 แบบการรับรู้ความเสี่ยง 

แบบท่ีค้นพบ คำอธิบาย ตัวอย่างคำบอกเล่าของเกษตรกร 
ความเสี่ยงเป็น

ภัยที่คาดการณ์

ได้ 

เกษตรกรมองว่าภัยแล้งมีความ

รุนแรง แม้คาดการณ์ขนาดของความ

รุนแรงไมไ่ด้ แต่ตนเองสามารถ

คาดการณ์ได้โดยคร่าวถึงความนา่จะ

เป็นที่จะเกิดภัยแล้งในแต่ละปี โดย

อาศัยจากประสบการณเ์ก่าและภมูิ

ปัญญาชาวบ้าน 

“ของคนโบราณที่เขานับอะ ถ้ามันมี 8/8 บอกว่าเดือนแปดทับแปดอะไร

อย่างนี้น่ะ มันก็จะแล้งทับกันอยู่ ปีสองปี” (นางลอง) 

“ก็คิดว่าปีนี้มันอาจจะแล้งเพราะปีกลายหน้ามันดี” (นายแสง)  

“คาดว่าจะแล้ง ฝนก็จะตกอย่างเนี้ย ตกไมไ่ด้น้ำ ลักษณะอากาศที่ เท่าท่ี

ดูของทุกปี ถ้ามันตกอย่างเนี้ย ตกไม่ได้น้ำ” (นายทิด) 

ความเสี่ยงเป็น

ภัยที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ 

เกษตรกรมองว่าภัยแล้งมีความ

รุนแรง และไมส่ามารถคาดการณไ์ด้

ถึงขนาดของความรุนแรง ตลอดจน

ความน่าจะเป็นท่ีจะเกดิภัยแล้งในแต่

ละปี จึงต้องพึ่งพาข่าวสารสภาพ

อากาศจากสื่อ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ 

และอาศัยการสังเกตในแต่ละวันเป็น

ส่วนใหญ ่

“เราก็ไม่รู้ เราก็ได้แต่ฟังหรือดโูทรทัศน์ว่าช่วงนี้มันจะแล้งเท่านั้นเท่านี้ 

เราก็เตรียม ไปนาให้บ่อยถ้าฝนไมบ่่อย คาดการณ์อะไรไม่ได้ ต้องรอข่าว

สภาพอากาศ เขาก็จะเตือนมา อยา่งช่วงนี้ฝนจะทิ้งช่วงไปประมาณ

เท่านั้นเท่านี้” (นายทอง) 

“มันกะเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยเรื่องดนิฟ้าอากาศเนี่ย แล้วกไ็ม่มีการแจง้

เตือน เราก็ฟังได้แค่โทรทัศน์วันต่อวัน” (นางส้ม) 

“เราก็ฟังจากทางรัฐบาลบา้ง ทางกรมอุตุอะไรที่เขาพยากรณ์กันบ้างครับ 

นะครับว่า จะต้องมีฝนหรืออะไรอย่างน้ี” (นายเปรม) 

ความเสี่ยงเป็น

เร่ืองธรรมดา 

เกษตรกรมองว่าภัยแล้งไม่มคีวาม

รุนแรง และมีความน่าจะเป็นท่ีจะ

เกิดภัยแล้งต่ำ จึงรับรู้ว่าความเสี่ยง

ภัยแล้งในปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมชาติ

ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก 

“ก็อยู่ตามสภาพอะ คือแล้งก็ต้องยอมรับ มันก็ไม่ถึงกับตายนะ มันกแ็ล้ง

เป็นช่วงๆ ไง” (นายศักดิ์) 

“ตอนโน้นน่ะแล้งมาก แล้งหว่านข้าวไว้หว่านฝุ่นไว้ก็รอฝน เดือนบางปีก็ 

แต่มาเดี๋ยวนี้ ดูแล้ว ถ้าว่าแล้งก็ไมเ่ท่าไรไง เทียบกับปีก่อน ๆ นู้น” (นาง

แดง) 

 

 
4.4 แบบการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว  
 เกษตรกรมีแบบการรับรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่เพ่ือใช้ในการปรับตัวอย่างน้อย 2 แบบ
ด้วยกัน ซึ่งแตกต่างกันในมิติการประเมินความสามารถของตนเอง และการทราบถึงประสิทธิภาพของ
การปรับตัว ได้แก่ มีความสามารถในการปรับตัวและขาดความสามารถในการปรับตัว ทั้งนี้ จากการ
พูดคุยทำให้พบเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ว่าตนเองขาดความสามารถในการปรับตัว และมีเพี ยง
น้อยรายที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการปรับตัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 4.3.1 การรับรู้ว่ามีความสามารถ 
 การรับรู้ว่ามีความสามารถ เกิดจากเกษตรกรที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถแก้ไขผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นหรือป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งได้เป็นส่วนใหญ่ จากการประเมินความสามารถของตนใน
การปฏิบัติจากต้นทุนของตัวเองท้ังในด้านเงินและแรงงาน ดังคำกล่าวของเกษตรกรท่านต่อไปนี้ 
 “ก็ถ้าเป็นภัยแล้ง ก็สรรหาเจาะบ่อบาดาลช่วยกัน ก็พอช่วยได้บ้างเล็กน้อย ช่วงปี ก่อน 58 
หรือไงนี่แหละ แต่จำไม่ได้เพราะมันหลายปีแล้ว” (นายแสง) 
 “พอดีผมก็เจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น ก็พอได้ (หัวเราะ)” (นายสิน) 
  นอกเหนือจากนี้ เกษตรกรสามารถประเมินความสามารถตนเองจากการเข้าถึงความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยเกษตรกรจะประเมินว่าตนมีความสามารถหากสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือ
ดังกล่าวได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนสูง ดังเช่นโครงการขุดบ่อของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรด้านต้นทุนในการขุดสระน้ำ จากคำบอกเล่าของเกษตรกรว่า 
 “ก็ได้โครงการขุดบ่อเนี้ยช่วยได้เยอะ คือ แล้งช่วงข้าวโตก็ไม่เท่าไร แต่แล้งตอนข้าวกำลังออก
เนี่ย มันก็ต้องดันน้ำ เราก็ได้น้ำตรงเนี้ยเนี่ย สูบใส่ ถึงมันเสีย มันก็เสียน้อย แต่ถ้าไม่มีบ่อเนี่ย เสียก็
เสียเลย คือเราไม่มีน้ำแล้ว ฝนก็ไม่ตก อย่างนี้ก็พอได้มั่ง” (นายทอง) 
 “มีโครงการของกรมพัฒนฯ (กรมพัฒนาที่ดิน) น่ะครับ ช่วยเหลือในการขุดสระ เป็นสระ
สาธารณะนะครับ คือ ใช้เงินจากเราเนี่ย 2500 บาท นอกนั้นก็ทางกรมพัฒเขาก็จะให้กับผู้รับเหมา ก็
ทำเรื่องขอ ผมก็ขุดไว้นะครับ” (นายเปรม) 
 
 4.3.2 การรับรู้ว่าขาดความสามารถ 
 การรับรู้ว่าขาดความสามารถ เกิดจากเกษตรกรที่รับรู้ว่าความสามารถของตนเองไม่สามารถ
ที่จะลดหรือป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งได้ โดยมาจากการขาดแคลนความสามารถและ
ต้นทุนในการปฏิบัติ ทำให้เกษตรกรรับรู้ตนเองว่าขาดความสามารถ รวมถึงเป็นผลมาจากการทราบว่า
ประสิทธิภาพการปรับตัวในอดีตไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากบริบทเชิงพ้ืนที่ที่ขาด
แคลนแหล่งน้ำที่ไหลอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกษตรกรมองว่าในการความสามารถของตนขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติเท่านั้น ดังคำกล่าวต่อไปนี้  
 “ถ้าว่ามันแล้งก็รอน้ำเหมือง น้ำฝาย ต้องรอน้ำฝนอย่างเดียว ถ้าฝนตกหนักๆ น้ำเหมืองก็ไหล
มา มีเหมืองแต่มันไม่มีต้นน้ำ แบบมันไม่มีคลองน้ำ ไม่มีแม่น้ำ ถ้าฝนตกจัด ๆ น้ำมันล้นทางเหนือนั่น
แหละถึงจะได้มา ไหลตามเหมืองมาหาเรา” (นายนุ่ม) 
 “ที่นี่มันไม่มีน้ำ แล้วเวลาแล้งมันก็แล๊ง แล้ง พอแล้งแบบนี้เนี่ย เราก็ต้องคอยฝนอย่างเดียว 
คอยอย่างเดียว ชาวนาที่นี่ เรียกว่าระดับเกือบแย่อะ ที่ดี ๆ ก็มีน้อย คิดดูก็แล้วกัน รอฝนอย่างเดียว ที่
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นู่นเขาทำกันตลอด เขาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ พวกข้าวเชอรี่ ข้าวใหม่ ๆ อะ แต่ทางนี้มันทำไม่ได้ มันไม่
มีน้ำ” (นางถนอม) 
 ทั้งนี้  การรับรู้ความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรอาจเป็นอิสระจากความจริง 
ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรรับรู้ความสามารถในการปรับตัวแบบจัดการได้เพราะความเอนเอียงจากการ
เชื่อมั่นมากเกินไป (overconfident effect) มาจากการที่เกษตรกรประเมินประสิทธิภาพของการ
ปรับตัวที่ตนเคยปฏิบัติสูงเกินไป หรือจากการเข้าใจผิดว่าตนเองมีอำนาจควบคุม ( illusion of 
control) ผลการปรับตัว อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ เกษตรกรที่รับรู้ว่าตนเองขาดความสามารถอาจเป็น
เจ้าของที่นามากกว่าเกษตรกรที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถจัดการได้ ทว่าเป็นไปได้ว่าการเป็น
เจ้าของที่นาในปริมาณมากซึ่งทำให้ภาระในการดูแลข้าวยามแล้งมีมากขึ้นทั้งด้านต้นทุนและแรงงาน 
ส่งผลต่อการรับรู้ของเกษตรกรว่าขาดความสามารถในการปรับตัว แม้ว่าตนเองมีต้นทุนสูงกว่า
เกษตรกรผู้รับรู้ความสามารถจัดการได้ก็ตาม 
ตารางท่ี 4 แบบการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว 
แบบท่ีค้นพบ คำอธิบาย ตัวอย่างคำบอกเล่าของเกษตรกร 

การรับรู้ว่า

ความสามารถ

เพียงพอ 

เกษตรกรมองว่าตนเองมี

ความสามารถแก้ไขผลกระทบที่

เกิดขึ้นหรือป้องกันผลกระทบ

จากภัยแล้งได้เป็นส่วนใหญ่ 

จากการประเมินความสามารถ

ของตนในการปฏิบัติจากต้นทุน

ของตัวเองทั้งในด้านการเงิน

และแรงงาน 

“ก็ถ้าเป็นภัยแล้ง ก็สรรหาเจาะบอ่บาดาลช่วยกัน ก็พอช่วยได้

บ้างเล็กน้อย” (นายแสง) 

“ก็ได้โครงการขุดบ่อเนีย้ช่วยไดเ้ยอะ” (นายทอง) 

“มีโครงการของกรมพัฒนฯน่ะครบั ช่วยเหลือในการขุดสระ 

เป็นสระสาธารณะนะครับ คือ ใช้เงินจากเราเนี่ย 2500 บาท” 

(นายเปรม) 

การรับรู้ว่าไร้

ความสามารถ 

เกษตรกรมองว่าความสามารถ

ของตนเองไม่สามารถท่ีจะลด

หรือป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากภัยแล้งได้ โดยมาจากการ

ขาดแคลนความสามารถและ

ต้นทุนในการปฏิบัติ ทำให้

เกษตรกรรับรูต้นเองว่าขาด

ความสามารถ 

“ถ้าว่ามันแล้งก็รอน้ำเหมือง น้ำฝาย ต้องรอน้ำฝนอย่างเดียว” 

(นายนุ่ม) 

“ท่ีนี่มันไม่มีน้ำ แล้วเวลาแล้งมันกแ็ล๊ง แล้ง พอแล้งแบบน้ีเนี่ย 

เราก็ต้องคอยฝนอย่างเดียว คอยอย่างเดียว” (นางถนอม) 
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4.5 แบบการรับรู้ผลการปรับตัว  
 เกษตรกรมีแบบการรับรู้ผลการปรับตัวอย่างน้อย 4 แบบด้วยกัน โดยวัดความแตกต่างจาก
ผลที่เกษตรกรคาดการณ์ก่อนปฏิบัติกับผลที่เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ และการยอมรับผลที่เกิดขึ้นจริง 
ได้แก่ ผลแย่กว่าการคาดการณ์ ผลน้อยกว่าการคาดการณ์ ผลตรงตามการคาดการณ์ และผลดีกว่า
การคาดการณ์ การพูดคุยกับเกษตรกรทำให้ทราบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ว่าผลการปรับตัวน้อยกว่า
การคาดการณ์ แต่สามารถยอมรับได้ และที่พบน้อยที่สุดคือเกษตรกรที่รับรู้ผลการปรับตัวดีกว่าการ
คาดการณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 4.4.1 ผลแย่กว่าการคาดการณ์ 
 ผลการปรับตัวแย่กว่าการคาดการณ์ เกิดจากเกษตรกรที่รับรู้ว่าผลการปรับตัวของตนเองให้
ผลลัพธ์แย่กว่าการคาดการณ์ก่อนการปรับตัว นั่นคือ ผลการปรับตัวไม่สามารถลดผลกระทบหรือ
ความเสียหายจากภัยแล้งได้ดังที่เกษตรกรคาดการณ์ สาเหตุการรับรู้ผลในลักษณะดังกล่าวเกิดจาก
การที่เกษตรกรยังได้รับผลกระทบอ่ืนนอกเหนือจากความเสี่ยงภัยแล้ง รวมถึงข้อจำกัดอ่ืน ๆ อาทิ 
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ ภูมิประเทศ เป็นต้น ทำให้เกษตรกรรับรู้ผลการปรับตัวแย่
กว่าความคาดการณ์ อย่างที่เห็นได้จากคำกล่าวของเกษตรกรเมื่อพูดถึงการที่ตนเคยขุดบ่อบาดาลแล้ว
ไม่พบน้ำ หรือพบน้อยจนไม่ได้ใช้งานบ่อบาดาลที่ตนเองขุดไว้ว่า 
 “เจอแต่ไม่ดี ก็ขุดบ่อน้ำลึก ลงทุนไปแสน ก็ใช้อะไรไม่ได้ประโยชน์มาก ใช้ได้ประโยชน์น้อยก็
เลยไม่ได้ใช้มัน ไม่คุ้มกับค่าน้ำมันที่เราจะไปดึง น้ำมันน้อยอะ บางเจ้าเขาก็เจาะแต่น้ำลึกเจอน้ำเยอะ” 
(นายแสง) 
 นอกจากนี้ ผลการปรับตัวแย่กว่าการคาดการณ์ยังเกิดได้จากการรับรู้ถึงความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
จากปรับตัว เช่น การเป็นหนี้ การปล่อยทิ้งนาข้าวเพราะภัยแล้ง เป็นต้น จากคำพูดของเกษตรกรเมื่อ
กล่าวถึงผลของการปรับตัวที่ตนเคยปฏิบัติว่า 
 “ช่วงนั้นก็แย่มากครับ เพราะว่าเราก็ทำนาก็ไม่ได้ผลผลิตที่พอควรน่ะครับ เราไม่ได้ ก็เป็นหนี้
สะสม พูดง่าย ๆ นะครับ ถ้าเป็นหนี้สะสม ไม่มีหนี้ที่จะใช้ทางธนาคารนะครับ ก็จึงไปปรับโครงสร้าง 
เป็นปรับโครงสร้างของหนี้อะเนอะ แล้วก็ หลังจากนั้นก็หันมาคิดค้นว่า เราจะทำอะไรที่มันจะได้ดีกว่า
ข้าวมั้ย” (นายเปรม) 
 “เมื่อก่อนคือแล้งมันก็แล้งไปเลย ไม่มีน้ำไง พอมีบ่อ ฝนทิ้งช่วงไปเดือนกว่า  ๆ ก็พอสูบน้ำ
ประทังไปได้ เมื่อก่อนนี้ เดือนนึงนี่ก็ขายไปแล้ว คือฝนไม่ตกอย่างเนี้ย เราก็ต้องทิ้งไปเลย” (นายทอง) 
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 4.4.2 ผลน้อยกว่าการคาดการณ์ 
 ผลการปรับตัวน้อยกว่าการคาดการณ์ เกิดจากเกษตรกรที่รับรู้ว่าผลจากการปรับตัวของ
ตนเองไม่ตรงกับการคาดการณ์ก่อนการปรับตัว แต่ผลที่รับรู้ยังอยู่ในระดับการยอมรับของเกษตรกร 
แตกต่างจากการรับรู้ผลแย่กว่าการคาดการณ์ เนื่องจากการยอมรับได้ของเกษตรกรมาจากการมองว่า
ผลการปรับตัวไม่สามารถช่วยแก้ไขผลกระทบจากภัยแล้งได้มากเท่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังพอช่วยลด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้บ้าง จึงดีกว่าการไม่ทำอะไรเลย ดังคำกล่าวของเกษตรกรที่ที่กล่าวถึงผลจาก
การขุดบ่อบาดาลน้ำตื้นว่า 
 “มีบ่อบาดาลอย่างเดียว บ่อบาดาลก็บ่อน้ำตื้น เพราะบ่อน้ำลึกต้องเสียภาษี ก็ได้อยู่ 60 กว่า
ถัง จากเดิม 80 ก็พอดีฝนมาตกช่วยด้วย ก็พอดีพอได้ เพราะไม่งั้นก็คงไม่ถึงหรอกครับที่ว่า 60 ถังอะ 
ตกครั้งนั้นใหญ่พอดีเลย มันก็น้ำเยอะอะ ตกมาช่วงข้าวกำลังท้องพอดีเลย เราก็ได้ ถ้าว่าไม่ตกก็ตาย
แล้งกันเยอะ” (นายสิน) 
 “เจาะก็ได้นาฝั่งติดที่ว่าพ้ืนอยู่น้ำเนี่ยได้ แปลงนึงเต็ม ๆ เลยเนี่ย 25 ไร่ แล้วก็เปิดจาก 25 ไร่ 
เปิดพังไปหมดเลยนะไปอีก 30 ไร่ แล้วนาปลายไร่อีก 50 ไร่นี่ก็ คือได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ปล่อยคือ
พังทีเดียว คือ ราด ๆ แล้วก็ ที่ต้นบ่อก็คือมันไม่อยู่น้ำ มันก็ทำแค่พืชไอ้นั้น พวกพืชน้ำน้อย ข้าวโพด 
ถั่ว อะไรอย่างเนี้ย แต่ข้าวนี่ก็คือ มันอยู่ใกล้เหมือง บางทีน้ำหลากก็ได้ บางทีน้ำไม่มีก็รอ แล้วก็สูบน้ำ
กลม ๆ กันไป ก็ไม่ขังหรอก พอประทังไม่ให้ข้าวมันตาย” (นายยม) 
  
 4.3.3 ผลตรงตามการคาดการณ์ 
 ผลการปรับตัวตรงตามการคาดการณ์ เกิดจากเกษตรกรรับรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปรับตัว
สอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนการปรับตัว ทำให้เกษตรกรพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ สาเหตุของความ
สอดคล้องเกิดได้จากการคาดการณ์ของเกษตรกรที่อิงจากความเป็นจริงหรืออิงจากประสบการณ์ของ
บุคคลอื่นที่เกษตรกรทราบ ผลที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในขอบเขตการคาดการณ์ของเกษตรกร ซึ่งแสดงถึงความ
แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับการรับรู้ในแบบก่อนหน้าที่มองว่าการปรับตัวของตนเพียงแค่พอช่วยลด
ความเสียหายบางส่วนเท่านั้น ดังที่เกษตรกรกล่าวเมื่อถามถึงการขุดสระและผลของการขุดสระว่า 
 “มีฮะ แต่ว่า 40 ไร่เนี่ย เราบริโภคไม่ได้ต่อสระ สระลูกเนี้ย เราไม่สามารถที่จะใช้ทดแทนนา 
40 ไร่ได้ แต่เพียงแค่จ่ายได้ แต่เราไม่สามารถท่ีจะเอาให้อยู่ได้ มันอยู่ไม่ได้ มันไม่ใช่บ่อบาดาล มันเป็น
สระเฉย ๆ มันอยู่ไม่ได้หรอก” (นายพัน) 
 ตลอดจนการรับรู้ผลของการสูบน้ำจากคลองสาธารณะ จากคำกล่าวของเกษตรกรว่า 
 “แถวนี้เขาก็เจาะบาดาลกัน แต่ที่นี่ไม่ได้เจาะบาดาล ที่นี่ของที่นาน่ะเป็นลำคลองอะ คลอง
สาธารณะ ก็นาเราเนี่ยแบ่งให้เขาเจาะ (คือมีคลองสาธาณะผ่าน?) อา ก็มีคลองสาธารณะผ่าน ก็ดึง
เอาอะ ลึกหน่อยก็ดึงได้” (นางแดง) 
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 “ก็ได้พอสมควร แต่ว่าน้ำน่ะนะ แล้งยังไงลุงก็ได้ เสมอ เพราะว่ามันมีคลอง มีเหมืองอะไร
พอจะช่วยเหลือได้ แล้งยังไงลุงก็ได้ ต้นนี่เป็นเหมือง ปลายนาเป็นคลอง แต่แล้งยังไงลุงก็ไม่ขาด 50 ถัง
นะ มันมีคลองไง” (นายปัญ) 
  
 4.4.4 ผลดีกว่าการคาดการณ์ 
 ผลการปรับตัวดีกว่าการคาดการณ์ เกิดจากเกษตรกรรับรู้ว่าผลจากการปรับตัวที่เกิดข้ึนดีกว่า
ที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนการปรับตัว หมายความว่าการปรับตัวสามารถป้องกันและลดความเสียหายจาก
ภัยแล้ง ผลจากการปรับตัวสามารถคงอยู่ในปีถัด ๆ ไป จนในที่สุดทำให้ขีดความสามารถการปรับตัว
ของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่เกษตรกรไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและสร้างความพึงพอใจ
แก่เกษตรกรอย่างมาก จากคำบอกเล่าแสดงความพึงพอใจของเกษตรกรต่อผลการปรับตัว โดยแหล่ง
น้ำที่ขุดสามารถช่วยลดต้นทุนในการสูบน้ำ และยังเหลือในการปลูกพืชชนิดอ่ืนตามโครงการของ
รัฐบาลที่สนับสนุนร่วมด้วย 
 “ใช่ครับ เราสามารถรับมือได้มากขึ้น จะช่วยให้ที่ของเรา ที่ว่าต้องการน้ำเราก็ใช้น้ำของเราได้ 
เนี้ยเวลาพอมีฝนฟ้ามา เราก็หยุดตรงนั้นไว้ เราก็ไม่ต้องลงเสียค่าน้ำมัน อะไรประมาณเนี้ยครับ ผมก็ 
จริงๆ ก็ดีขึ้นนะครับ ก็คิดเหมือนกับว่าตามรอยพ่ออะครับ รัชกาลที่ 9 อะเนอะ ปลูกโน่นปลูกนี่ ผมก็
พยายามขยันเนอะ แล้วก็ชักชวนกัน เออ อย่างมีโครงการมาเนี่ย คุณจะทำกันมั้ย โหมาหลาย
เหมือนกันเนอะ โครงการปลูกพืชหลากหลาย ก็ รัฐบาลช่วยเหลือไร่ละ 2000 ทางเกษตรก็มา ถึงจะ
ให้ 10 ไร่อย่างเนี้ย 15 ไร่อย่างเนี้ยอะครับ ปลูกแล้วก็ ถ้าคุณปลูกพืชปุ๋ยสดมั้ย ปลูกปอเทือง คือปลูก
แล้วก็ไถทิ้ง แล้วก็ เขาก็ให้ ช่วยเหลือไร่ละ 2000 อะไรประมาณนี้ มันก็จะมีโครงการจากรัฐบาลเข้า
มาช่วยเหลืออยู่ทุกปี” (นายเปรม) 
 ทั้งนั้น การรับรู้ผลการปรับตัวอาจขึ้นอยู่หรือเป็นอิสระจากความเป็นจริง ในแง่หนึ่ง การรับรู้
ผลแบบตรงตามการคาดการณ์และแบบดีกว่าการคาดการณ์มักอาศัยความเป็นจริงในการคาดการณ์
ผลล่วงหน้า โดยคาดการณ์จากความจริงที่ เคยเกิดกับตัวเองหรือจากบุคคลอ่ืน และอาศัยการ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับความคาดการณ์ ทว่าในอีกแง่หนึ่ง การรับรู้ผลการปรับตัวแบบตรง
ตามคาดการณ์อาจเป็นอิสระจากความจริง ด้วยความเอนเอียงเลือกรับรู้ (confirmative bias) ผลที่
เกิดขึ้นให้ตรงกับความคาดการณ์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม สำหรับการรับรู้ผลการปรับตัวแบบแย่กว่า
การคาดการณ์และแบบน้อยกว่าคาดการณ์อาจเกิดจากการมองโลกในแง่ดีของเกษตรกร ทำให้
คาดการณ์ผลก่อนหน้าการปรับตัวสูงกว่าความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรจึงรับรู้ที่ผลไม่สอดคล้อง
กับความคาดการณ์ของตนเอง 
 
 



 73 

ตารางท่ี 5 แบบการรับรู้ผลการปรับตัว 
แบบท่ีค้นพบ คำอธิบาย ตัวอย่างคำบอกเล่าของเกษตรกร 

ผลแย่กว่าการ

คาดการณ์ 

เกษตรกรมองว่าผลการปรับตัว

ของตนเองให้ผลลัพธ์แย่กว่าการ

คาดการณ์ก่อนการปรับตัว นั่นคือ 

ผลการปรับตัวไมส่ามารถลด

ผลกระทบหรือความเสียหายจาก

ภัยแล้งได้ดังที่เกษตรกรคาดการณ ์

“เจอแต่ไมด่ี ก็ขุดบ่อน้ำลึก ลงทุนไปแสน ก็ใช้อะไรไมไ่ด้

ประโยชน์มาก” (นายแสง) 

“เมื่อก่อนคือแล้งมันก็แล้งไปเลย ไม่มีน้ำไง พอมีบ่อ ฝน

ทิ้งช่วงไปเดือนกว่า ๆ ก็พอสูบน้ำประทังไปได้ ” (นาย

ทอง) 

“ช่วงนั้นก็แย่มากครับ เพราะว่าเราก็ทำนาก็ไมไ่ด้

ผลผลติที่พอควรน่ะครับ เราไมไ่ด้ ก็เป็นหนี้สะสม” 

(นายเปรม) 

ผลน้อยกว่าการ

คาดการณ์ 

เกษตรกรมองว่าผลจากการ

ปรับตัวของตนเองไมต่รงกับการ

คาดการณ์ก่อนการปรับตัว แตผ่ล

ที่รับรู้ยังอยู่ในระดับการยอมรับ

ของเกษตรกร 

“มีบ่อบาดาลอยา่งเดียว บ่อบาดาลก็บ่อน้ำตื้น เพราะ

บ่อน้ำลึกต้องเสยีภาษี ก็ได้อยู่ 60 กว่าถัง จากเดิม 80 ก็

พอดีฝนมาตกช่วยด้วย ก็พอดีพอได้ เพราะไม่งั้นก็คงไม่

ถึงหรอกครับที่ว่า 60 ถังอะ” (นายสิน) 

“เจาะก็ได้นาฝั่งตดิที่ว่าพ้ืนอยู่น้ำเนี่ยได้ แปลงนึงเต็ม ๆ 

เลยเนีย่ 25 ไร่ … แล้วนาปลายไรอ่ีก 50 ไร่นี่ก็ คือได้ไม่

เต็มเม็ดเต็มหน่วย ... พอประทังไมใ่ห้ข้าวมันตาย” (นาย

ยม) 

ผลตรงตามการ

คาดการณ์ 

เกษตรกรมองว่าผลทีเ่กิดขึ้นจาก

การปรับตัวสอดคล้องกับการ

คาดการณ์ก่อนการปรับตัว ทำให้

เกษตรกรพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได ้

“40 ไร่เนี่ย เราบริโภคไม่ได้ต่อสระ สระลูกเนีย้ เราไม่

สามารถที่จะใช้ทดแทนนา 40 ไร่ได้ แต่เพียงแค่จ่ายได้ 

แต่เราไมส่ามารถที่จะเอาให้อยูไ่ด้ มันอยู่ไมไ่ด้ มันไม่ใช่

บ่อบาดาล” (นายพัน) 

“ท่ีนาน่ะเป็นลำคลองอะ คลองสาธารณะ ก็นาเราเนี่ย

แบ่งให้เขาเจาะ (คือมีคลองสาธาณะผ่าน?) อา ก็มีคลอง

สาธารณะผ่าน ก็ดึงเอาอะ ลึกหนอ่ยก็ดึงได้” (นางแดง) 

“ก็ได้พอสมควร แต่ว่าน้ำน่ะนะ แล้งยังไงลุงก็ได้เสมอ 

เพราะว่ามันมีคลอง มีเหมืองอะไรพอจะช่วยเหลือได้ 

แล้งยังไงลุงก็ได้” (นายปัญ) 

ผลดีกว่าการ

คาดการณ์ 

เกษตรกรมองว่าผลจากการ

ปรับตัวท่ีเกิดขึ้นดีกว่าท่ีได้

คาดการณ์ไว้ก่อนการปรับตัว จน

ในที่สุดทำให้ขีดความสามารถการ

ปรับตัวของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

“เราสามารถรับมือได้มากข้ึน จะชว่ยให้ที่ของเรา ท่ีว่า

ต้องการน้ำเราก็ใช้น้ำของเราได้ เนี้ยเวลาพอมฝีนฟ้ามา 

เราก็หยดุตรงนั้นไว้ เรากไ็ม่ต้องลงเสียค่านำ้มัน อะไร

ประมาณเนีย้ครับ” (นายเปรม) 
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4.5 แบบแผนการรับรู้และปรับตัวต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
 จากการวิเคราะห์แบบการรับรู้และแบบการปรับตัวที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ พบว่าแบบการรับรู้
ความเสี่ยงและความสามารถในการปรับตัวส่งผลต่อแบบการปรับตัวของเกษตรกรอย่างเป็นแบบแผน 
ซึ่งเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปรับตัว เป็นแบบแผนการรับรู้
และปรับตัวของเกษตรกรที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 4 แบบแผนตามลักษณะการปรับตัว 
ได้แก่ แบบแผนรับมือตามปัญหา แบบแผนซ้ำซาก แบบแผนก้าวหน้า และแบบแผนพลิกผัน แต่ละ
แบบแผนการรับรู้และปรับตัวมีความแตกต่างตามลักษณะการเรียนรู้และการปรับตัว กล่าวคือ ใน
แบบแผนรับมือตามปัญหาและแบบแผนซ้ำซาก จะขาดการเรียนรู้ที่มีผลให้การรู้คิดและวิถีการปรับตัว
เปลี่ยนแปลง แตกต่างจากแบบแผนก้าวหน้าและแบบแผนพลิกผัน ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ย้อนกลับที่
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรู้คิดและวิถีการปรับตัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 4.5.1 แบบแผนรับมือตามปัญหา 
 แบบแผนรับมือตามปัญหา (coping pattern) เกิดจากแบบการรับรู้ของเกษตรกรที่รับรู้
ความเสี่ยงว่าเป็นเรื่องธรรมดาและการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการปรับตัว การทราบว่าความ
เสี่ยงเป็นเรื่องธรรมดาทำให้เกษตรกรมองว่าภัยแล้งไม่ใช่ความเสี่ยงที่เป็นภัยรุนแรง นอกจากนี้ บริบท
พ้ืนที่เพาะปลูกใกล้แหล่งน้ำและการมีจำนวนที่นาเพาะปลูกน้อย ทำให้เกษตรกรมองว่าตนเองสามารถ
รับมือกับภัยแล้งได้ ทำให้เกษตรกรเลือกการปรับตัวแบบรับมือ เมื่อเกษตรกรรับรู้ผลการปรับตัวตรง
ตามคาดการณ์จึงไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพราะผลการปรับตัวที่ได้เป็นสิ่งที่เกษตรกรยอมรับ 
 เกษตรกรที่รับรู้ความเสี่ยงเป็นเรื่องธรรมดามองว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่
สำคัญต่อผลผลิตข้าวของตนเอง มีสาเหตุมาจากบริบทพ้ืนที่ปลูกของตนเองใกล้กับแหล่งน้ำที่ไหลอยู่
ตลอด เกษตรกรจึงทราบว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นแค่การทิ้งช่วงของฝนระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ การมี
ที่นาอยู่ใกล้แหล่งน้ำส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มนี้ไม่รู้สึกถึงความเสี่ยงด้านภัยแล้งรุนแรงเท่ากับผู้ที่อยู่ห่าง
จากแหล่งน้ำมากกว่า ตามท่ีเกษตรกรท่านต่อไปนี้เล่าถึงเหตุการณ์ภัยแล้งในปี 2558 
 “58 นี่มันแล้งต้นปีเนอะ แล้งต้นปีรึทิ้งช่วงวะ ลืม ๆ ว่ะ มัน 58 แล้วอะหนู ลุงก็ได้พอสมควร 
แต่ว่าน้ำน่ะนะ แล้งยังไงลุงก็ได้เสมอ เพราะว่ามันมีคลอง มีเหมืองอะไรพอจะช่วยเหลือได้ แล้งยังไงลุง
ก็ได้ ต้นนี่เป็นเหมือง ปลายนาเป็นคลอง ข้าวหอมมะลิ 105 เนี่ยมันก็อยู่เกณฑ์ 50 กว่าถัง 60 ถังก็
เป็นอย่างเก่งแล้ว แต่แล้งยังไงลุงก็ไม่ขาด 50 ถังนะ” (นายปัญ) 
 “อ้า ก็เราว่ามันก็ไม่ใช่แล้ง (ตัวเรา) ก็คงเพลียหว่าน (ทยอยหว่าน) สมมุติถ้าทำข้าวนาปีอย่าง
หอมมะลิเงี้ย พอเราหว่านไปแล้ว ข้าวมันก็ขึ้นได้ใช่มั้ยล่ะ พอระยะมันเริ่มฝนตก เราหว่าน ฝนมันก็ทำ
มา แล้วข้าวมันก็ขึ้นได้ใช่มะ ข้าวมันก็ขึ้นได้ ทีนี้ มันก็ท้ิงช่วง ฝนมันทิ้งช่วงไป ก็รอ เดือนกว่า ๆ ฝนตก
มามันก็ใช้ได้อยู่ ข้าวก็มันทน ถ้ามันแล้งอะ สมมุติถ้าข้าวมันแล้งอะ หมายถึงว่า ทำมาแล้วอะ เรา
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หว่านไว้ ใส่ปุ๋ย มันได้เดือนสองเดือน ผลผลิตมันไปแล้วเงี้ย ถ้ามันแล้งช่วงอย่างนั้นคิดว่ามันแล้ง
มากกว่า” (นางแดง) 
 แม้ว่าเกษตรกรยังต้องอาศัยฝนจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่เกษตรกรสามารถใช้การ
ปรับตัวแบบรับมือ การปรับตัวแบบรับมือเป็นการปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายหลังจากผลกระทบ
เกิดขึ้น แตกต่างจากการแบบแผนอ่ืนที่มีการปฏิบัติก่อนที่ผลกระทบจะเกิดขึ้น ได้แก่ การสูบน้ำจาก
แหล่งน้ำที่มีเพ่ือประค้ำประคองข้าวที่หว่านไว้ในระหว่างฝนทิ้งช่วง ทำให้เกษตรกรรับรู้ว่าตนเองมี
ความสามารถในการปรับตัวอยู่แล้ว ดังที่เกษตรกรท่านต่อไปนี้เล่าถึงการปรับตัวของตนว่า  
 “ดูดน้ำจากฝายครับ จากเหมืองอะไร เพราะน้ำเพชรบูรณ์มันจะมาช่วงเวลาฝนตกใหญ่  ๆ 
เห็นข่าวมั้ย น้ำป่าจากเพชรบูรณ์จะบ่าลงมา ที่พิจิตรเนี่ย เป็นที่รับน้ำ จะมาทางชนแดน เขาขลุ่ย ท่า
ข้าม เพราะว่าแถวนั้นมันเป็นเขาไง น้ำจากเขาก็ไหลมา เราก็อาศัยแหล่งน้ำจากตรงนั้นนั่นแหละ 
เพราะพิจิตรเป็นรอยต่อไง รอยต่อเพชรบูรณ์ ก็ต้องอาศัยตรงนี้แหละ มันเป็นธรรมชาติของคนพ้ืนเพไง 
เขาก็รอน้ำฝาย น้ำเหมือง” (นายศักดิ์) 
 "ถ้าว่ามันแล้งก็รอน้ำเหมือง น้ำฝาย ต้องรอน้ำฝนอย่างเดียว ถ้าฝนตกหนัก ๆ น้ำเหมืองก็ไหล
มา มีเหมืองแต่มันไม่มีต้นน้ำ แบบมันไม่มีคลองน้ำ ไม่มีแม่น้ำ ถ้าฝนตกจัด ๆ น้ำมันล้นทางเหนือนั่น
แหละถึงจะได้มา ไหลตามเหมืองมาหาเรา" (นายนุ่ม) 
 เมื่อเกษตรกลุ่มนี้ได้รับผลการปรับตัวตรงตามคาดการณ์ จึงไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากผลการ
ปรับตัว เนื่องจากผลการปรับตัวที่รับรู้ตรงกับผลการปรับตัวที่คาดหวังและสามารถป้องกันความ
เสียหายได้ดังที่พึงพอใจ ทำให้เกษตรกรมองว่าต่อให้ลงทุนปรับตัวลักษณะอ่ืนก็ ไม่สามารถทำให้
เกษตรกรรักษาผลผลิตจากภัยแล้งได้เมื่อเทียบกับแบบรับมือ ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรจึงไม่เกิดการเรียนรู้
ที่ส่งผลเปลี่ยนแปลงการรับรู้และปรับตัวจากการยอมรับผลการปรับตัว ดังคำพูดของเกษตรกร
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อภัยแล้งของตนเองต่อไปนี้ 
 “ก็ทำกันตามบุญตามกรรมอะ ฝนมาเมื่อไรมีน้ำเมื่อไรก็ทำกันเมื่อนั้นแหละหนู ไม่ได้มี
โครงการอะไรว่าเอ๊ะมันจะแล้งจะป้องกันอะไรมั้ย ทำไม่ได้หรอก” (นายปัญ) 
 “อย่างที่บอกว่าก็อยู่ตามสภาพอะ คือแล้งก็ต้องยอมรับ มันก็ไม่ถึงกับตายนะ มันก็แล้งเป็น
ช่วง ๆ ไง ก็คืออาศัยน้ำที่ว่านั่นแหละดูดใส่มั่งอะไรมั่ง แต่ถ้าฝนดีก็ไม่ได้ดูดเลย ฝนดีนี่ไม่ได้ดูดเลยนะ 
7 วันตกอย่างเนี้ย จนได้เกี่ยว คือตกแบบต่อเนื่องกันตลอด เดือนนึงตก 4 ครั้งเงี้ย อาทิตย์ละครั้ง ๆ ก็
อยู่ได้ อย่างน้อยเดือนนึงก็ตก 3 ครั้ง คือฝนจะไม่ได้ตกทุกวันนะ มันตกแบบ อย่างอาทิตย์นึงเนี่ยตก 2 
วันเนี่ย เช้ากับอีกวันนึง ก็เต็มแล้ว แล้วก็หายไปอีก 3-4 วันแล้วก็ตกใหม่ มันก็วนไปอยู่อย่างนี้” (นาย
ศักดิ์) 
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ภาพที่ 13 แบบแผนรับมือตามปัญหา 
  
 4.5.2 แบบแผนซ้ำซาก 
 แบบแผนซ้ำซาก (recurring pattern) เกิดจากแบบการรับรู้ของเกษตรกรที่รับรู้ความเสี่ยง
ว่าเป็นภัยและคาดการณ์ได้และรับรู้ความขาดความสามารถของตน ทำให้เกษตรกรเลือกการปรับตัว
แบบกันไว้ก่อน เมื่อผลการปรับตัวออกมาไม่ตรงตามคาดการณ์ ผลกระทบจากการรับรู้ความขาด
ความสามารถของตนเองทำให้เกษตรกรสามารถยอมรับผลการปรับตัวแม้จะแย่กว่าที่คาดการณ์ การ
ยอมรับผลการปรับตัวจะทำให้เกษตรกรรับรู้ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นและการรับรู้ความสามารถในการ
ปรับตัวลดลง แม้ว่าเกษตรกรต้องการผลการปรับตัวที่ดีกว่า แต่เกษตรกรได้ปฏิบัติวิธีแบบนี้มาเป็น
เวลานานจนเคยชิน ความเคยชินจึงกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางกระบวนการเรียนรู้เพ่ือปรับตัว 
เนื่องจากเกษตรกรคิดว่าผลที่ได้รับนั้นเป็นเรื่องปกติแล้ว และการปฏิบัติวิธีอ่ืนอาจไม่ช่วยลดความ
เสี่ยงหรือยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงให้กับตัวเองมากขึ้น ทำให้เกษตรกรคงแบบแผนการรับรู้และปรับตัวซ้ำ
แบบเดิม ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไปนี ้
 แบบแผนดังกล่าว เริ่มจากเกษตรกรที่รับรู้ความเสี่ยงว่าเป็นภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะ
เกิดภัยแล้ง โดยอาศัยการคาดการณ์จากประสบการณ์เก่าเกี่ยวกับภูมิอากาศ การคาดการณ์จากการ
พยากรณ์ปี 8/8 ตามปฏิทินจันทรคติ การพยากรณ์แรกนาขวัญ และการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมสัตว์ เกษตรกรจะอ้างอิงการคาดการณ์ของตนจากแหล่งพยากรณ์ดังกล่าวในการประเมิน
ความน่าจะเป็นของความเสี่ยง เพ่ือเตรียมตัวในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ตนรับรู้ อัน
เห็นได้จากคำกล่าวของเกษตรกรเมื่อถูกถามถึงการคาดการณ์ถึงภัยแล้งในปีเพาะปลูกที่จะถึงนี้  ตามที่
เกษตรกรได้กล่าวไว้เมื่อถามเกี่ยวกับการคาดการณ์ถึงภัยแล้งในปีเพาะปลูกท่ีจะถึงนี้ว่า 
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  “ของคนโบราณที่เขานับอะ ถ้ามันมี 8/8 บอกว่าเดือนแปดทับแปดอะไรอย่างนี้น่ะ มันก็จะ
แล้งทับกันอยู่ ปีสองปี เราก็จะดูตามพยากรณ์ของเขา ชาวนาทำนาก็จะดูพยากรณ์แรกนาขวัญ ดูว่ า
น้ำดีน้ำน้อย ข้าวจะเป็นยังไง จะดูตรงนี้ แล้วจะทำผลผลิตอะไรกัน… ดูจากปฏิทิน พ.ศ. แล้วก็ดู
พญานาค ที่ว่าอาบน้ำกี่ตัว อะไรอย่างเนี้ย นางสงกรานต์ แล้วก็แรกนาขวัญ อะไรอย่างนี้ เราจะนับ
ของเรา ชาวนาอะ จะดูหมด แล้วก็จะดูพวกตัวด้วงที่ว่าตัวมันดำ ตูดดำ หางดำอะไรนี้ ถ้ามันดำหัว ตูด
ดำ กลางขาว นั่นคือกลางปีนี้น้ำจะแล้งน้อย เราจะแล้งแล้วจะเจอน้ำช่วงข้าวออกรวง จะสังเกตเอา
ตรงนี้ เหมือนกับคนโบราณเขาบอกมา เราก็จำเขามั่ง เราก็ดูที่เราสังเกตที่คนแก่คนเฒ่าเขาคุย เรา ก็
เอาอย่างนั้นแหละ ตามพ่อตามแม่ รุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายเขาบอกมา เราก็เอาตามนั้นมาตลอด 
สังเกตมาตลอด เขาบอกเราก็จำๆ สมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ยึดติดแล้วใช่มั้ยล่ะ” (นางลอง) 
 “ที่คาด ๆ กันนะ ปีนี้เขาว่ามันจะแล้ง เพราะว่ามันเป็น 2 แปด 2 แปดนี่มันเคยแล้ง อันนี้คน
โบราณนะ คนโบราณทำมาก็คิดว่าอย่างนั้น เพราะว่า 2 ปี 2 แปดนี่มันจะแล้ง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะแล้งจริงรึ
เปล่า เราก็จำแต่โบราณมาเนอะ มันจะแล้งซะทุกครั้ง มีน้อยครั้งที่ไม่แล้ง น้อยปี” (นางถนอม) 
 “ปีนี้ผมก็คิดว่า ถ้าตัวผมเองผมก็คิดว่าน่าจะแล้งนะครับ เพราะปีกลายนี้ สงกรานต์ฝนมันตก
เลย แล้วก็ตกตลอด พอปีนี้ สงกรานต์แล้วมันก็ไม่มีอะไร มันก็ตกอย่างเนี้ย ตกพอได้ไถไร่ไถนากัน ได้
ดะได้อะไร” (นายจอม) 
 แต่เมื่อเกษตรกรประเมินความสามารถในการปรับตัวของตนเอง โดยคำนึงถึงความสามารถ
และต้นทุนของตนเอง หากเกษตรกรทราบถึงบริบทพ้ืนที่เพาะปลูกของตนที่ไกลจากแหล่งน้ำ ทำให้ไม่
สามารถอาศัยการปรับตัวแบบรับมือได้ การที่เกษตรกรรับรู้ถึงความเสี่ยงที่ตนคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น 
ทำให้เกษตรกรเกิดแรงกระตุ้นที่จะปกป้องผลผลิตข้าวของตนเองที่อาจได้รับผลกระทบ แม้ว่า
เกษตรกรรับรู้ว่าตนเองขาดความสามารถก็ตาม ด้วยเหตุนี้  เกษตรกรจึงมีการปรับตัวเท่าที่
ความสามารถของตนกระทำได้ โดยแสดงออกในรูปของการเลื่อนเวลาเพาะปลูก การซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
มาหว่านซ้ำหากรอบแรกเสียหาย ไปจนถึงการกักเก็บน้ำในคันนา ทั้งหมดเป็นการปรับตัวอย่างกันไว้
ก่อนที่ให้ผลระยะสั้นเพ่ือป้องกันความเสียหายก่อนที่ผลกระทบจะเกิดขึ้น อย่างที่เกษตรกรเล่าถึงการ
ปรับตัวของตนเองไว้ว่า 
 “ต้องปรับตัวตามมันนี่แหละ คือ มันตกล่าเราก็ต้องทำล่า (มันตกช้าเราก็ต้องทำช้า) คือถ้า
เดือนพฤษภานี่มันไม่ตก เราก็ต้องคอย คอยไปมิถุนา มีน้ำ เราก็ถึงหว่าน เราก็ต้องคอย คอยไปเรื่อย ๆ 
อะ เราจะมาดันทุรังหว่านเดี๋ยวก็แย่ พืชเราเสียขึ้นมาแล้วเราไม่มีทุนจะไปซื้อข้าวปลูก ยิ่งทำนาเยอะ
ยิ่งต้องปลูกเยอะ” (นางถนอม) 
 อย่างไรก็ดี หากเกษตรกรได้รับผลการปรับตัวที่ไม่ตรงตามการคาดการณ์ แต่ผลที่ได้รับยังอยู่
ในขอบเขตการยอมรับของเกษตรกร การที่เกษตรกรสามารถยอมรับผลการปรับตัวได้ ส่วนหนึ่งอาจ
เป็นผลจากความเคยชิน ทำให้เกษตรกรให้เหตุผลว่า การเกิดผลแบบนี้เป็นเรื่องปกติ ซึ่งต้องทำใจ
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เอาไว้แต่เนิ่น ๆ ก่อนทุกครั้งว่าจะได้หรือไม่ได้ผลตามคาด ซึ่งส่งผลเสียเชิงจิตวิทยาต่อการรับรู้ความ
ความสามารถของตนเอง ดังนั้น เกษตรกรจึงไม่เกิดการเรียนรู้ที่ทำให้การรับรู้และการปรับตัว
เปลี่ยนแปลง และยังคงการปรับตัวในลักษณะเดิมไว้ เนื่องจากมองว่าผลการปรับตัวสามารถทำให้
ตัวเองอยู่ได้ และการเปลี่ยนวิธีปรับตัวไม่มีความแน่นอนว่าจะทำให้ผลการปรับตัวดีขึ้น ดังที่เกษตรกร
กล่าวไว้ว่า 
 “มันก็ต้องเตรียมใจว่าจะต้องซื้อข้าวปลูกใหม่ เตรียมทำคันนาแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ นี่ก็ข้ึนคันนา
ไว้กักเก็บน้ำ ถ้าน้ำมันพอมีมันก็พอจะอาศัยได้ ระยะสักเดือนนึงพอให้ข้าวเจริญเติบโตได้ มันไม่มีน้ำ 
เพราะน้ำเหมืองนี่ พอน้ำแห้งเขาก็ต้องสูบกันละ เกษตรกรก็ต้องลงทุนซื้อน้ำมันสูบ จะอยู่ท้ายอย่างเงี้ย 
อย่างอยู่อย่างหมู่บ้านเงี้ย น้ำมันก็มาน้อยหน่อย ต้น ๆ น้ำก็ได้เยอะหน่อย ถ้าฝนไม่ตกมา มันก็ดันไป
ไม่ได้ผลเหมือนกัน” (นายจอม) 
 “อย่างบางทีมันก็แล้งช่วงนี้ ช่วงเราจะหว่านไม่หว่านนี่แหละมันแล้ง บางทีพอเราหว่านเสร็จ 
ข้าวขึ้นมามันแล้ง ก็แย่ บางทีก็ได้ไปซื้อพันธุ์ข้าวใหม่มาหว่านกันอีก มันเสีย ต้นทุนเพ่ิม ที่คนจนแล้ว
จนอีกก็เป็นแบบนี้แหละ (หัวเราะ) ก็คิดว่าจะถอนโอนเนอะ คราวหน้าคงจะได้ มันก็ไม่ได้ เนี่ยกลัว
มากเลยเนี่ย กลัวหว่านแล้วก็แล้งเนี่ย ถ้าหว่านแล้วก็แล้งนี่ก็แย่” (นางถนอม) 

 
ภาพที่ 14 แบบแผนซ้ำซาก 
 
 4.5.3 แบบแผนก้าวหน้า 
 แบบแผนก้าวหน้า (incremental pattern) เกิดจากแบบการรับรู้ของเกษตรกรที่รับรู้ความ
เสี่ยงว่าเป็นภัยและไม่สามารถคาดการณ์ได้ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีบริบทพ้ืนที่เพาะปลูกไกลจากแหล่ง
น้ำ ประกอบกับรับรู้ว่าตนมีความสามารถในการปรับตัว จากการทราบถึงความสามารถในการเข้าถึง
โครงการช่วยเหลือขุดสระน้ำของภาครัฐและทุนทรัพย์ของตนเอง รวมถึงมีความสามารถเข้าถึงข้อมูล
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ข่าวสารจากสื่อ โทรทัศน์ และสังคมออนไลน์ เกษตรกรจึงปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยการรับรู้ผล
การปรับตัวส่งผลย้อนกลับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรู้คิดแตกต่างกัน หากเกษตรกรรับรู้ผลการ
ปรับตัวตรงตามคาดการณ์จะทำให้เกษตรกรรับรู้ความเสี่ยงลดลงพร้อมกับรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมากขึ้น และนำไปสู่การเปลี่ยนการปรับตัวไปเป็นแบบแผนรับมือตามปัญหา แต่หากเกษตรกร
รับรู้ผลการปรับตัวแย่กว่าคาดการณ์ แต่ยังยอมรับได้กับผลการปรับตัว จึงเกิดการเรียนรู้ว่าตนมีความ
มั่นใจในความสามารถตัวเองสูงกว่าความเป็นจริง ทำให้มีการพิจารณาสาเหตุที่ทำให้ปรับตัวแบบเดิม
ไม่ได้รับผลตรงตามคาด และเปลี่ยนแปลงการปรับตัวของตนอย่างสอดคล้องกับความสามารถ 
หลังจากคำนึงถึงวิธีใหม่ที่สามารถแก้ไขท่ีตัวเหตุได้ เกษตรกรจะรับรู้ความสามารถในการปรับตัวลดลง 
จึงเปลี่ยนการปรับตัวเป็นการปรับตัวระยะสั้นตามแบบแผนซ้ำซาก 
 เกษตรกรที่รับรู้ความเสี่ยงว่าเป็นภัยและไม่สามารถคาดการณ์ได้ต้องอาศัยผลพยากรณ์สภาพ
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแทนการคาดการณ์จากประสบการณ์ เนื่องจากเกษตรกรมองว่าผล
พยากรณ์อากาศแม่นยำมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต และแม่นยำมากกว่าการคาดการณ์ของตน 
อีกทั้งการติดตามข่าวสารช่วยให้เกษตรกรเตรียมตัวปรับตัวต่อภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้ จึงไม่เห็นความ
จำเป็นที่จะต้องคาดการณ์ภัยแล้งด้วยตัวเอง ตามท่ีเกษตรกรได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดการณ์
ภัยแล้งและความแม่นยำของการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันว่า  
 “เราก็ไม่รู้ เราก็ได้แต่ฟังหรือดูโทรทัศน์ว่าช่วงนี้มันจะแล้งเท่านั้นเท่านี้ เราก็เตรียม ไปนาให้
บ่อยถ้าฝนไม่บ่อย คาดการณ์อะไรไม่ได้ ต้องรอข่าวสภาพอากาศ เขาก็จะเตือนมา ช่วยได้เยอะเลยล่ะ 
ก็ดูที่เขาคาดการณ์ว่าช่วงอะไร ภาคนั้นภาคนี้ จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ให้อพยพต้องเชื่อเขานะเดี๋ยวเนี้ย 
เพราะพยากรณ์อากาศเดี๋ยวนี้มันแน่นอน อย่างต่างประเทศเนี่ยเขาก็อพยพรอกันเลย แต่คนไทยเนี่ย
ไม่ค่อยเชื่อ คอยจะรั้น เขาบอกให้อพยพรีบอพยพ ให้ไปเตรียม คนไทยก็ ฮ้อย มาเห๊อะ คนไทย
เราอะ” (นายทอง) 
 เมื่อเกษตรกรประเมินความสามารถในการปรับตัวของตนเอง แม้เกษตรกรเชื่อว่าการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งจำเป็นต้องพ่ึงพาธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่สาเหตุของปัญหาภัยแล้งมาจากการขาด
แหล่งน้ำในพ้ืนที่ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ไขได้ ทั้งด้วยทุนทรัพย์และแรงงานของตนเอง หรือการ
สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐในการขุดสระกักเก็บน้ำ ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นแบบค่อย
เป็นค่อยไป การปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปสามารถป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งในระยะยาวและ
จำเป็นต้องใช้การลงทุนสูงกว่าการปรับตัวแบบกันไว้ก่อน อาทิ การขุดสระ ขุดบ่อบาดาลน้ำตื้นหรือน้ำ
ลึก ดังที่เกษตรกรท่านต่อไปนี้เล่าถึงการปรับตัวของแต่ละท่านไว้ว่า 
 "แปลงนี่ไม่ติดเหมืองติดทองอยู่ห่างออกไป มันก็ไม่มีน้ำอย่างเนี้ย พอเรามาได้โครงการที่ทาง
รัฐบาลเขามีนโยบายออกมามันก็ช่วยแก้ปัญหาไปเยอะ ... คือแล้งมันก็ช่ วงข้าวโตก็ไม่เท่าไร แต่แล้ง
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ตอนข้าวกำลังออกเนี่ย มันก็ต้องดันน้ำ เราก็ได้น้ำตรงเนี้ยเนี่ย สูบใส่ ถึงมันเสีย มันก็เสียน้อย แต่ถ้าไม่
มีบ่อเนี่ย เสียก็เสียเลย" (นายทอง) 
 “ถ้าแล้งก็ต้องยอมรับว่ามันแล้งอะ แล้วพอปีต่อไปก็เปลี่ยนเป็นขุดบ่อเพ่ิม อะไรเพ่ิม เพ่ือเก็บ
น้ำเวลาฝนตก อะไรเงี้ยอะค่ะ ถ้าปีท่ีแล้งจัด ๆ อะค่ะ พอปีต่อไปเราก็ขุดบ่อเพ่ิม” (นางอุ่น) 
 "พอดีผมก็เจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น ก็พอได้ (หัวเราะ) คือ (ข้าว) มันจะตายแล้ว ก็ต้องเจาะอะ
ครับ" (นายสิน) 
 "ถ้าเป็นภัยแล้ง ก็สรรหาเจาะบ่อบาดาลช่วยกัน ก็พอช่วยได้บ้างเล็กน้อย ( เจาะเมื่อช่วงไหน
นะคะ) ช่วงปี ก่อน 58 หรือไงนี่แหละ แต่จำไม่ได้เพราะมันหลายปีแล้ว ฝนมันก็ ในเขตนี้เหมือนแบบ
ธรรมชาติ บางทีน้ำคลองมันมาแบบไม่ได้กี่วันมันก็แห้ง ไม่พอกันใช้ ไม่พอดูด ดูดแป๊ปเดียวก็หมด ฝน
ก็ทิ้งช่วงบ้างเป็นเดือนครึ่งเดือนอะไรอย่างนี้ ก็เตรียมเจาะบ่อมาช่วยบ้างอะไรบ้าง เพราะมันไม่
แน่นอนกับธรรมชาติ" (นายแสง) 
 "(พูดถึงการทำนาของชาวนา ซึ่งจะอยู่ไม่ได้หากไม่มีน้ำและฝน) ...จะอยู่ได้ก็เมื่อมีน้ำบ่อ
บาดาล แต่ว่าแต่ละแปลงไม่เหมือนกัน ในเขตนึงนะ แต่ละแปลงไม่เหมือนกัน ไม่สามารถที่จะมีน้ำทุก
แปลงได้ (อย่างนี้ที่ของพ่ีได้ขุดมั้ยคะ) ไม่มีแหล่งน้ำบาดาล มีแต่สระ สระก็คือว่าขุดไว้เพ่ืออะไร เพ่ือ
ป้องกันว่า เกิดว่ามันไม่ไหวแล้ว ก็ต้องสูบ สูบเวลาจ่ายก็ เอาตัวรอดว่า ถ้าได้ก็ได้ ไม่ได้ก็เรียบร้อยไป
เลย ไม่ได้" (นายพัน) 
 "(เมื่อถามถึงว่ามีแหล่งน้ำแถวที่นาไหม) ก็มีบ่อลูกเดียวเนี่ย มันก็ เอ้อ มันก็บ่อที่เราขุดอะไร 
บ่อลูกละ 2500 ที่รัฐเข้ามาช่วยเรานั่นน่ะ เป็นบ่อน้ำซึมน้ำซับนั่นแหละ (ทำไมถึงขุดนะคะ) ก็ทางรัฐ
เขาช่วยไป ก็เลยขอเขาไปที่อบต. มาขุด ให้มันได้น้ำไว้ใช้ เผื่อเวลาแล้งขึ้นมาเราก็ดูดราดไปตามนา นิด 
ๆ หน่อย ๆ ก็ยังดี" (นางสา) 
 ทั้งนี้ การรับรู้ผลการปรับตัวส่งผลย้อนกลับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรู้คิดแตกต่างกัน แยก
เป็น 2 กรณี ในกรณีแรก หากเกษตรกรรับรู้ผลการปรับตัวตรงตามคาดการณ์ กล่าวคือ สามารถช่วย
รักษาผลผลิตข้าวในช่วงเกิดภัยแล้งได้อย่างแน่นอน การเรียนรู้จากผลการปรับตัวจึงมีผลกระทบ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ ทำให้เกษตรกรรับรู้ความเสี่ยงลดลง พร้อมกับรับรู้ความสามารถของตนเองว่ามี
มากขึ้น เพราะเกษตรกรทราบว่าการปรับตัวช่วยลดความรุนแรงของภัยแล้งและตนเองสามารถปฏิบัติ
ได้ รวมถึงเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวของตนเองในอดีตกับปัจจุบัน 
และนำไปสู่การเปลี่ยนการปรับตัวไปเป็นแบบแผนรับมือตามปัญหา ดังความคิดเห็นของเกษตรกรที่มี
ต่อโครงการขุดสระของรัฐบาล และผลของการปรับตัวต่อการปลูกข้าวในอนาคตว่า  
 “พอเรามาได้โครงการที่ทางรัฐบาลเขามีนโยบายออกมามันก็ช่วยแก้ปัญหาไปเยอะ คือว่าถ้า
นาเราไม่ได้ห่างจากคลองจากเหมืองเนี่ย มันไม่มีอะไรเราก็รอแต่น้ำฝน เราก็ได้โครงการขุดบ่อเนี้ยช่วย
ได้เยอะ คือ แล้ง มันก็ช่วงข้าวโตก็ไม่เท่าไร แต่แล้งตอนข้าวกำลังออกเนี่ย มันก็ต้องดันน้ำ เราก็ได้น้ำ
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ตรงเนี้ยเนี่ย สูบใส่ ถึงมันเสีย มันก็เสียน้อย แต่ถ้าไม่มีบ่อเนี่ย เสียก็เสียเลย คือเราไม่มีน้ำแล้ว ฝนก็ไม่
ตก อย่างนี้ก็พอได้มั่ง คิดว่าคงดีขึ้น เพราะมีบ่อแล้วด้วย ถึงแล้งก็คิดว่าจะรับมือไหว ถึงเสียก็เสียน้อย
กว่าเดิม อย่างสมัยก่อน ๆ ที่ไม่มีบ่อ อย่างห้าสิบไร่เสียก็เสียหมด อย่างนี้เสียก็คงยังได้ซักสิบยี่สิบ
เปอร์เซ็นต์ อย่างก่อนมันไม่มีเปอร์เซ็นต์ได้เลย ถ้าพูดถึงแล้ง เขาว่าแล้งแล้ว เนิน ๆ เราก็ไม่ใส่แล้ว เรา
ก็มาใส่ที่ลุ่ม ๆ ให้พอจะมีได้มั่ง ถ้าเขาประกาศแล้ง ไปใส่ทั่วนาห้าสิบไร่ก็ไม่ไหวแล้ว เราก็เลือกใส่เอา” 
(นายทอง) 
 ในกรณีที่สอง หากเกษตรกรรับรู้ผลการปรับตัวแย่กว่าคาดการณ์ นั่นคือ การลงทุนสูงไม่
สามารถช่วยรักษาผลผลิตได้เท่าที่คิด แต่ยังสามารถยอมรับผลการปรับตัว เกษตรกรจะรับรู้
ความสามารถในการปรับตัวลดลง จึงเปลี่ยนการปรับตัวเป็นการปรับตัวระยะสั้นตามแบบแผนซ้ำซาก 
ถ้าสาเหตุของผลการปรับตัวที่ไม่ตรงตามคาดการณ์มาจากข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ ในที่นี้คือการขุด
บ่อบาดาลในพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ำใต้ดินน้อย แม้เกษตรกรทราบว่าถ้าดึงดันที่จะลงทุนปรับตั วแบบค่อย
เป็นค่อยไปต่ออาจช่วยรักษาผลผลิตได้มากขึ้น ความไม่แน่นอนว่าผลการปรับตัวจะตรงกับความ
คาดการณ์ทำให้เกษตรกรไม่กล้าที่จะลงทุนเพ่ิม เกษตรกรจึงเปลี่ยนการปรับตัวไปเป็นแบบกันไว้ก่อน
ตามแบบแผนซ้ำซาก เพราะเป็นการปรับตัวที่สามารถลดผลกระทบที่ปลายทางจากปัญหาภัยแล้ง แต่
ไม่ต้องลงทุนสูงเท่าการปรับตัวลักษณะอื่น อย่างที่เกษตรกรเล่าถึงผลการปรับตัวจากการขุดบ่อบาดาล
น้ำตื้นของตนเองว่า 
 “พอดีผมก็เจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น ก็พอได้ เจาะปีนั้นเลยครับ (หัวเราะ) คือมันจะตายแล้ว ก็
ต้องเจาะอะครับ บ่อบาดาลก็บ่อน้ำตื้น เพราะบ่อน้ำลึกต้องเสียภาษี ก็ได้อยู่ 60 กว่าถัง จากเดิม 80 
พอดีฝนมาตกช่วยด้วย ก็พอดีพอได้ เพราะไม่งั้นก็คงไม่ถึงหรอกครับที่ว่า 60 ถังอะ ตกครั้งนั้นใหญ่
พอดีเลย มันก็น้ำเยอะอะ ตกมาช่วงข้าวกำลังท้องพอดีเลย เราก็ได้ ถ้าว่าไม่ตกก็ตายแล้งกันเยอะ ซัก 
30 ถังจะได้รึเปล่า จะถึงรึเปล่า เพราะว่าทางนี้มันไม่มีคลองใหญ่ ที่ว่าจะกักเก็บน้อย อันนี้มันเป็น
เหมืองน้อย ถ้าเป็นคลองมันใหญ่ พูดถึงที่่ผ่านมามันจะมีคลองใหญ่กับเหมืองน้อย พวกที่ว่าใกล้นา ที่
เราจะเอาน้ำได้ มันไม่มี มันมีแต่เหมืองน้อย ถ้าเป็นน้ำที่มาจากทางเขาเพชรบูรณ์ ที่เขาปล่อยมาที่ทาง
คลองใหญ่มันก็จะลึกกว่า กักเก็บน้ำได้เยอะกว่า ทางนี้เหมืองน้อยมันก็อย่างนี้แหละครับ หน่อยเดียว
เองครับ ยังไงก็ต้องหว่านครับ ก็ต้องดูจังหวะอีกซักหน่อยนึงว่ามันจะแล้งไปอีกซักนิดนึงหรือยังไง ไอ้
เขยิบมันก็จะพอเขยิบได้นิด ๆ หน่อย” (นายสิน) 
 “บางเจ้าก็น้ำดีบางเจ้าก็น้ำไม่ดี บางทีเจอแหล่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ดี ก็ขุดบ่อน้ำลึก ลงทุนไปแสน ก็
ใช้อะไรไม่ได้ประโยชน์มาก ใช้ได้ประโยชน์น้อยก็เลยไม่ได้ใช้มัน ไม่คุ้มกับค่าน้ำมันที่เราจะไปดึง น้ำมัน
น้อยอะ บางเจ้าเขาก็เจาะแต่น้ำลึกเจอน้ำเยอะ มันจะไม่กง (ตรง) กันอะ” (นายแสง) 
 “บางทีก็ลงทุนขุดเจาะบาดาล บาดาลก็ช่วยไม่ถึง ช่วยแต่ต้นทางได้ แล้วก็ราด ๆ ไป มันก็ได้
เท่าที่ว่า ได้เฉพาะใกล้ ๆ น้ำ ปลาย ๆ น้ำก็ไม่ได้ ถ้านาเป็นร้อยนะ ละทีนี้มัน มีปีกลายก็ทำมะลิ ก็ได้ดี
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หน่อย คือ มันยังไงอะ ใช้น้ำน้อย พอเราหว่านต้นปี เนี่ยเราหว่านแล้วเนี่ย ขุดเจาะเองอะ ลงทุนเจาะ
เอง ตั้งแต่ปี 58 ตอนมันแล้งอะ เจาะก็ได้นาฝั่งติด ที่ว่าพ้ืนอยู่น้ำเนี่ยได้ แปลงนึงเต็ม ๆ เลยเนี่ย 25 ไร่ 
แล้วก็เปิดจาก 25 ไร่ เปิดพังไปหมดเลยนะไปอีก 30 ไร่ แล้วนาปลายไร่อีก 50 ไร่นี่ก็ คือได้ไม่เต็มเม็ด
เต็มหน่วย ปล่อยคือพังทีเดียว คือ ราด ๆ แล้วก็ ที่ต้นบ่อก็คือมันไม่อยู่น้ำ มันก็ทำแค่พืชไอ้นั้น พวก
พืชน้ำน้อย ข้าวโพด ถั่ว อะไรอย่างเนี้ย แต่ข้าวนี่ก็คือ มันอยู่ใกล้เหมือง บางทีน้ำหลากก็ได้ บางทีน้ำ
ไม่มีก็รอ แล้วก็สูบน้ำกลม ๆ กันไป ก็ไม่ขังหรอก พอประทังไม่ให้ข้าวมันตาย เขาบอกผมอย่างนี้ บ่อ
เรานี่นะ มันทำได้แค่กานั้นเฉย ๆ ประเภทพืชน้ำน้อย เอาง่าย ๆ ก็พวกถ่ัวอะไรสบายมาก ปลูกผักปลูก
อะไรนี่ได้สบายเลย เฉพาะบาดาลของผมนี่นะ ถ้าสเมิร์ฟนี่ น้ำลึกนี่ จริง ๆ ถ้าลงทุนเยอะ สักแสน สอง
แสน สามแสนอะไรนี่นะมันจะใช้วงเงินกว้างกว่า มันจะใช้พ้ืนที่กว้าง ได้สัก 50 ไร่ แต่ผมก็ไม่รู้น้ำใต้
ดินอะ ผมคะเนไม่ได้” (นายยม) 
 “สระมันก็มีมันก็ไม่เพียงพอ สระลูกมันน้อย ของพัฒนาที่ดินเขา ลูก 2,500 ที่ผู้รับเหมาเขา
รับจากชาวบ้านไปอะนะ แต่ทีนี้ทางกรมพัฒนาที่ดินเขาก็ออกส่วนหนึ่ง ก็ให้ชาวบ้านสมทบ 2,500 ลูก
ประมาณ 1,260 ลบ.ม.มั้ง ถ้าจำไม่ผิดนะ มันก็เลยไม่เพียงพอ ลูกมันเล็ก มันก็ขุดกันเยอะเหมือนกัน 
แต่มันก็ไม่เพียงพอหรอก เพราะว่าคนนึงก็ไม่ได้ทำนา 4 – 5 ไร่ บางคนก็ทำ 20 – 30 ไร่ มันก็เลยไม่
เพียงพอ … ก็ช่วยได้อยู่ ไม่เต็มร้อยอะ ก็พอช่วยได้มั่ง กันตาย ถ้าบอกว่ากันตายก็คือกันตาย เพราะจะ
ให้มันได้เลยมันก็ไม่ได้อะนะ มันไม่เพียงพอ ถ้าจะให้เพียงพอจริง ๆ ก็คือทำแค่ 5 ไร่ สูบน้ำใส่ไป พอ 
ถ้าบอกไม่เพียงพอ 100% มั้ย ไม่พอ มันต้องใหญ่กว่านี้” (นายทิด) 
 "(เมื่อถามถึงการผลการขุดบ่อ) มันก็ได้แค่ดูดพอนิด ๆ หน่อย ๆ มันไม่ใช่เป็นนั่นไง มันไม่ใช่
เป็นน้ำบาดาลอะ ถ้าน้ำบาดาลลึกอย่างที่เขาเจาะกัน อย่างเขาว่ากันมันก็ได้เยอะ แต่น้ำบาดาลมันก็ ดู 
ๆ เขามันก็ ถ้ามันแล้งจริง ๆ มันก็ช่วยไม่ได้ แห้ง อย่างของท้าย (นามสมมุติ) น่ะเมื่อก่อนน่ะมันยังไม่
เจาะบ่อน้ำลึกอะ พอเจาะน้ำลึกมันก็ช่วยได้นิด ๆ หน่อย ๆ เหมือนตาน้ำเหมือนกับมันรู้อะว่าอีตรงนู้น
ดูดแห้ง มันก็มาอยู่ตรงนี้หน่อย มันก็แห้งหมด" (นายเฉลิม) 
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ภาพที่ 15 แบบแผนก้าวหน้า 
 
 4.5.4 แบบแผนพลิกผัน 
 แบบแผนพลิกผัน (transformative pattern) เกิดจากแบบการรับรู้ของเกษตรกรที่รับรู้
ความเสี่ยงว่าเป็นภัยและคาดการณ์ไม่ได้ พร้อมกับรับรู้ ว่าตนเองมีความสามารถในการปรับตัว 
ประกอบกับการรับรู้ถึงผลการปรับตัวเดิมแย่กว่าการคาดการณ์ การที่เกษตรกรไม่สามารถยอมรับผล
การปรับตัวได้ เกษตรกรจึงขวนขวายหาวิธีเพ่ิมความสามารถในการปรับตัว จนเกิดการปรับตัวแบบ
ปรับรากฐาน เมื่อเกษตรกรรับรู้ผลการปรับตัวเกิดกว่าคาดการณ์ ผลการปรับตัวทำให้เกษตรกรมั่นใจ
ในความสามารถของตนเอง ทำให้การรับรู้ความสามารถเปลี่ยนเป็นแบบจัดการได้ โดยมีรายละเอียด
ของแบบแผนดังต่อไปนี้ 
 แบบแผนดังกล่าว เกิดจากเกษตรกรที่มองความเสี่ยงว่าเป็นภัยและไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
สาเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้มาจากการที่เกษตรกรมีแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านภูมิอากาศจาก
แหล่งข้อมูลภายนอกที่เข้าถึงได้ อาทิ การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ข่าวสารจากทาง
รัฐบาล การติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มเกษตรกร และระหว่างกลุ่มกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น การ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวทำให้สามารถเตรียมพร้อมต่อภัยแล้งที่ เกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้อง
คาดการณ์ภัยแล้งด้วยตนเอง ดังที่เกษตรกรกล่าวไว้ถึงการเกิดภัยแล้งในปีเพาะปลูก 2557/2558 ว่า 
 “ก็เตรียมตัวไว้แล้วว่าจะต้องแล้งนะครับ แต่จะทำไงได้ ชาวนา ถึงเวลาก็ต้องทำเนอะ ครับ 
ถึงเวลาก็ต้องทำ ทำอะไรไป จะทำยังไงอะ เพราะเราต้องทำ เราจะพลิกไปอย่างอ่ืนก็ ไม่ทันแล้ว 
เพราะถึงฤดูที่จะต้องทำแล้วนะครับ เราก็ฟังจากทางรัฐบาลบ้าง ทางกรมอุตุอะไรที่เขาพยากรณ์กัน
บ้างนะครับว่า จะต้องมีฝนหรืออะไรอย่างนี้ เราจะต้องรับรู้ทุกวันเลยครับ จากทาง พูดง่าย ๆ ก็ทาง
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ทีวีอะเนอะ ง่าย ๆ เลยก็ต้องฟัง บางทีก็จะมีไลน์บ้าง พวกทางพืชผลน่ะ หน่วยงานบางทีเขาก็จะส่ง
เป็นไลน์มา เป็นไลน์กลุ่มนะครับ สื่อสารกันทางเนี้ย ก็พอรับรู้มาตลอดนะครับว่าจะต้อง เพราะว่าผม
จะต้องมาประชาสัมพันธ์สื่อสารให้พี่น้องในหมู่บ้านได้รับรู้ ตอนนี้ก็จะมีประชุม” (นายเปรม) 
 จากการที่เกษตรกรเคยเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐและสามารถสรรหาแหล่งน้ำในที่นา
เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แต่เกษตรกรยังคงมองว่าสิ่งที่ตนทำไปไม่สามารถลดผลกระทบจากภัย
แล้งตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากเกษตรกรยังประสบกับผลกระทบจากภัยแล้งในเชิงเศรษฐกิจ ดังที่
เกษตรกรบอกเล่าเกี่ยวกับหนี้สินจากการปลูกข้าวว่า 
 "เพราะว่าเราก็ทำนาก็ไม่ได้ผลผลิตที่พอควรน่ะครับ เราไม่ได้ ก็เป็นหนี้สะสม เพราะราคาข้าว
อย่างเนี้ยมันไม่คุ้มเลยครับ ลงทุนไร่ละประมาณ 5,000 เศษ แล้วกับไร่ละ 5,000 นะครับถ้า
เป็นกขตอนเนี้ย แล้วก็ได้ประมาณซัก 70 – 80 ถัง ก็ราคา 6,000 เนอะ ต่อตันน่ะ ถ้าจะเป็นมะลิ มะลิ
ช่วงนั้นก็ราคาตกต่ำเหมือนกัน นะครับ พูดถึงปี 58 เนี่ยเนอะ ตกต่ำทั้งคู่เลยครับ แล้วผลผลิตของข้าว
มะลินาปีก็ อยู่ที่ประมาณ 50 ถังต่อ 1 ไร่อย่างเนี้ย อย่างเนี้ยเราจะทำอยู่ได้ยังไงนะครับ ... การเป็น
หนี้ของธ.ก.ส.น่ะ มันก็มาจากภัยแล้ง เป็นส่วนใหญ่นะครับ เพราะว่า เราไม่ได้อะไรจากการทำนา จาก
พืชผลทางการเกษตรเนี่ยครับ เนี่ยจะมีหนี้กันทุกบ้านเลย ไม่เชื่อถามได้เลย จะมีหนี้ธ.ก.ส.อะไรกันทุก
บ้าน เนี่ยครับปัญหา" (นายเปรม) 
 ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรจึงรับรู้ว่าผลการปรับตัวแย่กว่าการคาดการณ์ นั่นคือ การปรับตัวยังทำ
ให้ เกิดความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจในรูปของหนี้สิน และกลายเป็นปัญหาที่ส ร้างผลกระทบต่อ
ความสามารถในการปรับตัว ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถยอมรับได้ การไม่สามารถยอมรับผลการปรับตัวที่
แย่กว่าการคาดการณ์ ทำให้เกษตรกรเกิดการสะท้อนกลับถึงการรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้
ความสามารถของตนเอง โดยเกษตรกรมีการพิจารณาถึงเป้าหมายในการเพาะปลูกใหม่ เพ่ื อปรับ
เป้าหมายของตนและหาวิธีใหม่ในการบรรลุเป้าหมายนั้น เมื่อเกษตรกรได้มาถึงเป้าหมายใหม่ วิธีใน
การบรรลุเป้าหมายของเกษตรกร คือ พัฒนาความสามารถของตนเองจากการเข้าร่วมโครงการตามที่
องค์กรภาครัฐช่วยเหลือ อาทิ โครงการขุดสระน้ำ โครงการปลูกพืชหลากหลาย เป็นต้น ไปจนถึงการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามคำบอกกล่าวของเกษตรกรเกี่ยวกับการริเริ่มของตนเองว่า 
 “ก็คิดเหมือนกับว่าตามรอยพ่ออะครับ รัชกาลที่ 9 อะเนอะ ปลูกโน่นปลูกนี่ ผมก็พยายาม
ขยันเนอะ แล้วก็ชักชวนกัน เออ อย่างมีโครงการมาเนี่ย คุณจะทำกันมั้ย โหมาหลายเหมือนกันเนอะ 
โครงการปลูกพืชหลากหลาย ก็ รัฐบาลช่วยเหลือไร่ละ 2 ,000 ทางเกษตรก็มา ถึงจะให้ 10 ไร่อย่าง
เนี้ย 15 ไร่อย่างเนี้ยอะครับ ปลูกแล้วก็ ถ้าคุณปลูกพืชปุ๋ยสดมั้ย ปลูกปอเทือง คือปลูกแล้วก็ไถท้ิง แล้ว
ก็ เขาก็ให้ ช่วยเหลือไร่ละ 2,000 อะไรประมาณนี้ มันก็จะมีโครงการจากรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลืออยู่
ทุกปี ทุกปีครับ ทางรัฐบาลก็เข้าใจว่าหากเราไม่ได้ผลที่สมควร ก็อยู่ไม่ได้หรอกครับ” (นายเปรม) 
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 การคิดสะท้อนกลับจึงส่งผลให้เกษตรกรเปลี่ยนการปรับตัวเป็นแบบรากฐาน ซึ่งเป็นการ
ปรับตัวที่มีต้นทุนสูงที่สุดและมีความไม่แน่นอนในผลสำเร็จของการปรับตัว เนื่องจากการปรับตัว
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเพาะปลูกจากเดิมของเกษตรกรไปเป็นระบบใหม่ โดยการริเริ่ม
ปลูกพืชชนิดอ่ืนเสริมนอกเหนือจากข้าว อาทิ อ้อย ปอเทือง โดยพืชชนิดดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุน
จากรัฐบาล รวมถึงมีความแน่นอนในราคาค้าขาย จึงสามารถลดความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ตามที่
เกษตรกรเล่าถึงการปรับตัวของตนภายหลังจากปรับโครงสร้างของหนี้ว่า 
 “หลังจากนั้นมาก็ ก็จะเริ่มเป็นอ้อยมาตั้งแต่ประมาณ 60 มาเลย มีอ้อยครับ ปลูกอ้อยปน 20 
ไร่ ข้าว 30 ไร่ เนื่องจากว่าข้าวเนี่ย ราคามันไม่ค่อยดีนะครับ ก็จะมาปลูกอ้อยเนอะ เพราะว่าอ้อยได้
ดีกว่านะครับ พูดถึงนะครับ ต่อตัน มีเงินช่วยเหลือเยอะ” (นายเปรม) 
 เมื่อเกษตรกรรับรู้ว่าการปรับตัวแบบรากฐานให้ผลดีกว่าการคาดการณ์ เนื่องจากสามารถลด
ความเสี่ยงด้านภัยแล้งและด้านเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความเสี่ยง
ที่เกษตรกรรับรู้จึงลดลง และเปลี่ยนแบบแผนการรับรู้และปรับตัวเป็นแบบแผนรับมือตามปัญหา
เพ่ือให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกษตรกรรับรู้ในปัจจุบัน ดังที่เกษตรกรกล่าวไว้เป็นนัยยะเมื่อเล่าถึง
ความพอใจจากผลการปรับตัวว่า 
 “ดีขึ้นเลยครับ สำหรับตัวผมเนอะ เออทุกคนที่มีเนี่ย ก็พอยังชั่วขึ้น ค่อยดีขึ้นน่ะ ก็สามารถ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ ครับ ปลูกไอ้ถั่วเขียวได้ พวกถั่วเขียวพวกมันอะไรนะที่เขาปลูก พืชฤดูแล้ง
อะเนอะ แล้วก็ทำข้าวโพดต้ม เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวอะเนอะ พ้ืนที่น้อย ๆ งาน 2 งานเอาไว้ คือว่า 
ร่วมกันไป ส่วนของผมก็มีปลูกกล้วยเอาไว้ตามคันแดนอะเนอะ แล้วก็ใช้น้ำตรงนี้ไปหล่อเลี้ยง ผมก็มี
ปนกันไป สังเกตโน่นน่ะกล้วยเขาเอามาขายกันไม่ได้ช่วงนี้ มันหนัก เราสามารถรับมือได้มากขึ้น จะ
ช่วยให้ที่ของเราที่ว่าต้องการน้ำเราก็ใช้น้ำของเราได้ เนี่ยเวลาพอมีฝนฟ้ามา เราก็หยุดตรงนั้นไว้ เราก็
ไม่ต้องลงเสียค่าน้ำมัน อะไรประมาณเนี้ยครับ ผมก็ จริง ๆ ก็ดีขึ้นนะครับ ก็ตันละ 6,000 อยู่ไม่ได้
หรอกข้าวอะ กขเนี่ย แล้วเราทำนาปี ถ้าเกิดฝนฟ้ามันไม่พอกันล่ะ คือต้องใช้อายุวัน เดือนมากขึ้นไป
ครับ อย่างกขมันใช้แค่ 30 วัน—เอ้ย ใช้แค่ประมาณ 90 วัน โทษ 100 วัน—อย่างเนี้ยอะครับ เนี่ย 
มันก็ดีกว่า” (นายเปรม) 
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ภาพที่ 16 แบบแผนพลิกผัน 
 

 4.6 ข้อสังเกตจากแบบแผนการรับรู้และปรับตัว 
 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาแบบแผนการรับรู้และปรับตัวของเกษตรกรทั้ง 4 แบบแผนแล้ว 
ผู้วิจัยสามารถตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเงื่อนไขที่สามารถอธิบายแต่ละแบบแผนการรับรู้และปรับตัวของ
เกษตรกร กล่าวคือ การรับรู้และการปรับตัวมีความสัมพันธ์กันเป็นวงรอบการเรียนรู้ต่างระดับกัน โดย
สามารถอธิบายวงรอบการเรียนรู้ของแต่ละแบบแผนได้ดังต่อไปนี้ 
 ในแบบแผนรับมือตามปัญหา ความได้เปรียบของเกษตรกร ได้แก่ ที่นามีแหล่งน้ำอุดม
สมบูรณ์ พ้ืนที่เพาะปลูกน้อย ทำให้เกษตรกรไม่เกิดการเรียนรู้ใดใด เพราะความได้เปรียบเหล่านั้น
สามารถช่วยบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งที่เกษตรกรจะได้รับมากกว่าเกษตรกรที่ขาดแคลนแหล่ง
น้ำ ไม่ว่าอย่างไรการปรับตัวของเกษตรกรจึงให้ผลลัพธ์ที่เกษตรกรพึงพอใจและอยู่ในความคาดการณ์
ของตนเอง เพราะมีความต้องการใช้น้ำในการเพาะปลูกน้อยกว่าเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกจำนวน
มาก ผลตรงตามการคาดการณ์จึงทำให้เกษตรกรเกิดความไว้วางใจในการปรับตัวแบบรับมือของตนว่า
เพียงพอแล้ว และไม่เห็นประโยชน์ของการลงทุนปรับตัวในระยะยาว  
 ในแบบแผนซ้ำซาก ความยึดติดกับความปลอดภัย ทำให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้แบบวงรอบ
เดียวและตกอยู่ภายใต้แบบแผนนี้อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เกษตรกรเลือกการปรับตัวแบบกันไว้ก่อน
และอยู่กับผลการปรับตัวที่น้อยกว่าการคาดการณ์เพราะผลการปรับตัวช่วยให้กับเกษตรกรรู้สึก
ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงกับความไม่แน่นอนได้มากกว่า เกษตรกรกลุ่มนี้มองว่าตนเองมีขีดจำกัดในการ
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ปรับตัวจึงเลือกการปรับตัวแบบกันไว้ก่อนที่ใช้ทรัพยากรน้อย ทว่าการปรับตัวในลักษณะนี้สร้างผล
ย้อนแย้งในตัวเอง เพราะแม้ว่าเกษตรกรมองว่าตนเองมีขาดเงินทุนแต่กลับต้องใช้เงินทุนเพ่ือการ
ปรับตัวในระยะสั้นบ่อยครั้ง แทนที่จะเลือกการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปที่ให้ผลระยะยาวแม้ต้อง
อาศัยการลงทุนมากกว่า แต่ก็เป็นการลงทุนภายในครั้งเดียว เช่น ขุดสระกักเก็บน้ำ เป็นต้น แต่การ
ปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจให้ผลการปรับตัวที่ไม่แน่นอน จึงเป็นเหตุให้เกษตรกรปรับตัวแบบกัน
ไว้ก่อนเพ่ือหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติเพ่ือคอยพัฒนาการ
ปรับตัวของตนให้สามารถช่วยบรรเทาความเสียหายได้ 
 ในทำนองเดียวกัน ภายใต้แบบแผนก้าวหน้าสามารถเกิดการเรียนรู้แบบวงรอบคู่ จากการที่
เกษตรกรกลุ่มนี้มองว่าตนเองมีทุนทรัพย์พอและสามารถที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ 
ร่วมกับการที่เกษตรกรนิยมรับข่าวสารด้านภูมิอากาศจากแหล่งข้อมูลภายนอก จึงเป็นไปได้ว่าจะได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับตัวในลักษณะต่าง ๆ เกษตรกรจึงมีการเรียนรู้เพ่ือเลือกการปรับตัวแบบค่อย
เป็นค่อยไปที่สามารถแก้ไขปัญหาการเกษตรที่ต้นเหตุ นั่นคือ การขาดแคลนน้ำ แต่การปรับตัวเหล่านี้
ยังให้ผลการปรับตัวที่ไม่แน่นอน สาเหตุของความไม่แน่นอนมาจากบริบทการเกษตรของแต่ละ
ครัวเรือน การเรียนรู้จากการสะท้อนกลับของผลจึง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการรับรู้และ
ปรับตัวได้ 2 แนวทาง ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจต่อผลการปรับตัว ดังนี้  
 แบบแรกเกิดขึ้นภายใต้เกษตรกรที่มีจำนวนที่เพาะปลูกน้อย ไม่เกิน 50 ไร่ จึงได้ผลการ
ปรับตัวตรงตามการคาดการณ์ เพราะผลที่ได้ครอบคลุมที่นาเพาะปลูกได้ตามเป้าหมายและเกิดความ
พึงพอใจกับผลที่ได้รับ แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาในการปรับตัวของเกษตรกรมี
ประสิทธิผล จึงเปลี่ยนแบบแผนไปเป็นแบบการรับมือตามปัญหา แบบที่สองเกิดขึ้นภายใต้เกษตรกรที่
ได้รับผลน้อยกว่าการคาดการณ์แต่ยังอยู่ในระดับที่พึงพอใจในระดับที่ยอมรับได้ โดยส่วนใหญ่มักมี
จำนวนที่เพาะปลูกมากกว่า 50 ไร่ ผลการปรับตัวจึงไม่ครอบคลุมพ้ืนที่นาของเกษตรกรได้ทั้งหมด 
หากเกษตรกรไม่สามารถลงทุนปรับตัวแบบเดิมได้อีก ทำให้เกษตรกรเกิดการสะท้อนกลับถึงสาเหตุ
ของปัญหาในการปรับตัวว่าเป็นที่ความสามารถในการปรับตัวของตน เกษตรกรจึงมีการรับรู้
ความสามารถในการปรับตัวว่าขาดความสามารถ และเกิดการถดถอยแบบแผนไปเป็นแบบซ้ำซาก 
 นอกจากนี้ เกษตรกรจะมีการเปลี่ยนผ่านจากแบบแผนเดิมไปสู่แบบแผนพลิกผันได้ด้วยความ
ไม่พอใจต่อผลการปรับตัว ซึ่งก่อให้เกิดการสะท้อนกลับถึงสาเหตุของปัญหาและปัญหาของโครงสร้าง
จากแนวการปฏิบัติเดิมที่นำไปสู่การเรียนรู้แบบวงรอบสาม เดิมทีเกษตรกรกลุ่มนี้มีความมั่นใจใน
ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านทุนทรัพย์และแรงงาน อีกทั้งยังมีช่องทางติดต่อกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกด้านการเกษตรที่เป็นการสื่อสารสองทาง เช่น การเล่นโซเชียลมีเดีย การอยู่ในกลุ่มเกษตรกร
ออนไลน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นต้น ทำให้เกษตรกรสามารถขอคำแนะนำและซักถามหา
ทางแก้ไขปัญหาที่ทำให้ตนเองได้รับผลการปรับตัวแย่กว่าการคาดการณ์ ดังนั้น เกษตรกรจึงมีลู่ทางใน
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การเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เมื่อได้การเรียนรู้จากผลการปรับตัว นำไปสู่การรับรู้ความสามารถในการ
ปรับตัวที่เพ่ิมข้ึน ตลอดจนสามารถเล็งเห็นแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำเกษตรของตนให้
ได้ผลลัพธ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวีถีการเกษตรของตนให้ดีกว่าปัจจุบัน จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไป
ยังแบบแผนพลิกผันได้ในที่สุด 



 
 

บทที่ 5 
บทสรุป 

 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและความสามารถในการปรับตัวของ
เกษตรกรต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ เพ่ือศึกษาแบบแผนการปรับตัวของเกษตรกรที่เกิดขึ้นต่อ
ความแปรปรวนของภูมิอากาศจากแนวโน้มการรับรู้ที่เกิดขึ้น และเพ่ืออธิบายแบบแผนการรับรู้และ
ปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่าน
การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และศึกษาเอกสารเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และอาศัยแนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือสร้างทฤษฎีฐานราก ผลจากการศึกษาสามารถได้ข้อสรุปผลการศึกษา 
การอภิปรายการศึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการสร้างตัวแบบจากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรมีแบบการรับรู้และแบบการปรับตัวที่เกี่ยวข้องกัน 4 ตัวแบบ โดยมีรายละเอียดของ
แต่ละตัวแบบดังต่อไปนี้ 
 เกษตรกรมีการปรับตัวแสดงออกใน 4 ตัวแบบ ได้แก่ แบบรับมือ แบบกันไว้ก่อน แบบค่อย
เป็นค่อยไป และแบบรากฐาน โดยแตกต่างกันทางต้นทุนในการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยเงิน แรงงาน 
และมิติเวลาในการตอบสนอง แบบรับมือเป็นการปรับตัวที่เกษตรกรกระทำภายหลังได้รับความ
เสียหายจากภัยแล้ง และจะไม่กระทำการใด ๆ หากไม่ทราบถึงความเสียหาย อาทิ การรอคอยฝน การ
สูบน้ำจากแหล่งน้ำ เช่น ฝาย น้ำเหมือง เป็นต้น แบบกันไว้ก่อน เป็นการปฏิบัติในระยะสั้นเพื่อป้องกัน
ความเสียหายจากภัยแล้งเพื่อป้องกันความเสียหายก่อนที่ผลกระทบจะเกิดขึ้น อาทิ การเตรียมต้นกล้า
ข้าวเผื่อไว้โยนใหม่ในกรณีที่ข้าวที่หว่านไปแล้วเสียหายจากภัยแล้ง หรือการเพ่ิมความหลากหลายของ
เมล็ดพันธุ์ข้าว การกักเก็บน้ำในคันนา แตกต่างจากแบบค่อยเป็นค่อยที่เป็นการปฏิบัติในระยะยาวเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายจากภัยแล้ง อาทิ การขุดบ่อน้ำบาดาลน้ำตื้นหรือน้ำลึก การขุดสระกักเก็บน้ำ  
แบบรากฐาน เป็นการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเกิดความเสียหายจากภัยแล้งในระยะยาวของการปรับตัว 
และก่อให้เกิดการพลิกผันระบบการเพาะปลูกจากเดิมไปเป็นระบบใหม่ อาทิ การเปลี่ยนระบบการ
เพาะปลูกจากข้าวเป็นการปลูกอ้อย 
 การที่เกษตรกรมีแบบการปรับตัวดังกล่าวนั้นเกิดจากอิทธิพลจากแบบการรับรู้ของเกษตรกร 
ประกอบด้วย แบบการรับรู้ความเสี่ยง แบบการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว และแบบการรับรู้ผล 
โดยพบว่ามีแบบการรับรู้ความเสี่ยงซึ่งแตกต่างกันในมิติของการรับรู้ความน่าจะเป็นและการรับรู้ความ
รุนแรงในการเกิดภัยแล้ง อย่างน้อย 3 แบบ ได้แก่ แบบความเสี่ยงเป็นภัยที่คาดการณ์ได้ มาจากการ
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มองว่าภัยแล้งมีความรุนแรง แม้ว่าไม่สามารถคาดการณ์ขนาดของความรุนแรง แต่ตนเองสามารถ
คาดการณ์ได้โดยคร่าวถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดภัยแล้งในแต่ละปี แบบความเสี่ยงเป็นภัยที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ มาจากการมองว่าภัยแล้งมีความรุนแรง และไม่สามารถคาดการณ์ขนาดของ
ความรุนแรง ตลอดจนความน่าจะเป็นที่จะเกิดภัยแล้งในแต่ละปี สุดท้ายจึงเป็นแบบความเสี่ยงเป็น
เรื่องธรรมดา มาจากการที่เกษตรกรมองว่าภัยแล้งไม่มีความรุนแรง และมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดภัย
แล้งต่ำ 
 สำหรับแบบการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว พบว่า เกษตรกรมีแบบการรับรู้
ความสามารถที่ตนเองมีอยู่เพ่ือใช้ในการปรับตัวแตกต่างกันในมิติการประเมินความสามารถของ
ตนเอง และการทราบถึงประสิทธิภาพของการปรับตัว โดยมีแบบการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว
อย่างน้อย 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ แบบแรกเป็นแบบมีความสามารถในการปรับตัว มาจากการรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถแก้ไขหรือป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งได้ทั้งในด้านเงินทุนและแรงงาน 
ส่วนแบบขาดความสามารถในการปรับตัว มาจากการรับรู้ว่าความสามารถของตนเองไม่สามารถที่จะ
ลดหรือป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งได้ เพราะขาดแคลนความสามารถและต้นทุนในการ
ปฏิบัติ 
 สุดท้ายนี้  แบบการรับรู้ผลการปรับตัวของเกษตรกรที่พบซึ่งเทียบจากผลที่ เกษตรกร
คาดการณ์ก่อนปฏิบัติกับผลที่เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ และความสามารถในการยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
แบบการรับรู้ผลการปรับตัวประกอบด้วยอย่างน้อย 4 แบบด้วยกัน ได้แก่ แบบผลแย่กว่าการ
คาดการณ์ มาจากการรับรู้ว่าผลการปรับตัวของตนเองให้ผลลัพธ์แย่กว่าการคาดการณ์ก่อนการ
ปรับตัว แบบผลน้อยกว่าการคาดการณ์ มาจากการรับรู้ว่าผลจากการปรับตัวของตนเองไม่ตรงกับการ
คาดการณ์ก่อนการปรับตัว แต่ผลที่รับรู้ยังอยู่ในระดับการยอมรับของเกษตรกร แบบผลตรงตามการ
คาดการณ์ มาจากการรับรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวสอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนการปรับตัว 
และแบบผลดีกว่าการคาดการณ์ มาจากการรับรู้ว่าผลจากการปรับตัวที่เกิดขึ้นดีกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้
ก่อนการปรับตัว 
 ตัวแบบทั้ง 4 ที่ได้กล่าวมามีความเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปรับตัว เป็นแบบแผนการรับรู้และปรับตัวของเกษตรกรที่เกิดขึ้นต่อความแปรปรวน
ของภูมิอากาศทั้ง 4 แบบแผน ได้แก่ แบบแผนรับมือตามปัญหา แบบแผนซ้ำซาก แบบแผนก้าวหน้า 
และแบบแผนพลิกผัน แต่ละแบบแผนแตกต่างกันตามลักษณะการเรียนรู้และการปรับตัว นั่นคือ แบบ
แผนรับมือตามปัญหาและแบบแผนซ้ำซากขาดการเรียนรู้ที่มีผลให้การรู้คิดและวิถีการปรับตัว
เปลี่ยนแปลง แตกต่างจากแบบแผนก้าวหน้าและแบบแผนพลิกผัน ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ย้อนกลับที่
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรู้คิดและวิถีการปรับตัว ดังต่อไปนี้ 
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 แบบแผนรับมือตามปัญหา เป็นแบบแผนที่เกษตรกรปรับตัวแบบรับมือเพ่ือลดความเสียหาย
ภายหลังจากผลกระทบเกิดขึ้นแล้ว โดยมักเกิดขึ้นในกลุ่มเกษตรกรที่รับรู้บริบทพ้ืนที่เพาะปลูกที่ใกล้
แหล่งน้ำและมีจำนวนที่นาเพาะปลูกน้อย มีการรับรู้ความเสี่ยงว่าเป็นเรื่องธรรมดาและการรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถในการปรับตัว การรับรู้ผลการปรับตัวตรงตามคาดการณ์จะส่งผลให้เกษตรกร
รับรู้ความเสี่ยงลดลง และส่งผลต่อเนื่องให้การปฏิบัติวิธีดังกล่าวลดลง 
 แบบแผนซ้ำซาก เป็นแบบแผนที่เกษตรกรเลือกปรับตัวแบบกันไว้ก่อนที่ ให้ผลระยะสั้นเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายก่อนที่ผลกระทบจะเกิดขึ้น โดยเกิดขึ้นในกลุ่มเกษตรกรที่รับรู้บริบทพ้ืนที่
เพาะปลูกไกลจากแหล่งน้ำ หากเกษตรกรคิดว่าความเสี่ยงเป็นภัยและคาดการณ์ได้ แต่คิดว่าตนเอง
ขาดความสามารถในการปรับตัว เกษตรกรจะเลือกปรับตัวเพ่ือลดความเสี่ย งตามการรับรู้ หาก
เกษตรกรรับรู้ผลการปรับตัวแย่กว่าที่คาดการณ์ แต่ยังสามารถยอมรับผลการปรับตัวได้ การยอมรับ
ผลการปรับตัวจะทำให้เกษตรกรรับรู้ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นและการรับรู้ความสามารถในการปรับตัวลดลง 
ส่งผลให้คงแบบแผนการรับรู้และปรับตัวซ้ำแบบเดิม 
 แบบแผนก้าวหน้า เป็นแบบแผนที่เกษตรกรอาศัยการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปที่ป้องกัน
ผลกระทบจากภัยแล้งในระยะยาวและจำเป็นต้องใช้การลงทุนสูงกว่าแบบกันไว้ก่อน โดยเกิดจาก
เกษตรกรที่รับรู้บริบทพ้ืนที่เพาะปลูกไกลจากแหล่งน้ำ มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 
โทรทัศน์ และสังคมออนไลน์ หากเกษตรกรมองความเสี่ยงว่าเป็นภัยและคาดการณ์ไม่ได้ ประกอบกับ
มองว่าตนมีความสามารถในการปรับตัว จากการทราบถึงความสามารถในการเข้าถึงโครงการ
ช่วยเหลือขุดสระน้ำของภาครัฐและทุนทรัพย์ของตนเอง เกษตรกรจึงมีการปรับตัวในระยะยาว ซึ่งการ
รับรู้ผลการปรับตัวส่งผลย้อนกลับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรู้คิดแตกต่างกัน หากเกษตรกรรับรู้ผล
การปรับตัวตรงตามคาดการณ์จะทำให้เกษตรกรรับรู้ความเสี่ยงลดลงพร้อมกับรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมากขึ้น และนำไปสู่การเปลี่ยนการปรับตัวไปเป็นแบบแผนรับมือตามปัญหา ทั้งนี้ หาก
เกษตรกรรับรู้ผลการปรับตัวแย่กว่าคาดการณ์ แต่ยังยอมรับได้กับผลการปรับตัว เกษตรกรจะรับรู้
ความสามารถในการปรับตัวลดลง จึงเปลี่ยนการปรับตัวเป็นการปรับตัวระยะสั้นตามแบบแผนซ้ำซาก 
 แบบแผนพลิกผัน เป็นแบบแผนที่เกษตรกรอาศัยการปรับตัวแบบรากฐานที่มีต้นทุนสูงที่สุด
และมีความไม่แน่นอนในผลสำเร็จของการปรับตัว เนื่องจากการปรับตัวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบการเพาะปลูกจากเดิมของเกษตรกรไปเป็นระบบใหม่ โดยเริ่มจากเกษตรกรที่มองความเสี่ยงว่า
เป็นภัยและคาดการณ์ไม่ได้ พร้อมทั้งมองว่าตนเองมีความสามารถในการปรับตัวสูงกว่าคนอ่ืน หาก
เกษตรกรรับรู้ผลการปรับตัวเดิมว่าแย่กว่าการคาดการณ์และต้องการผลการปรับตัวที่ดีกว่า การรับรู้
ผลดังกล่าวทำให้เกิดการสะท้อนกลับถึงการรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้ความสามารถของตนเอง ผล
จากการสะท้อนกลับทำให้เกษตรกรหาวิธีพัฒนาความสามารถของตนจากการเข้าร่วมโครงการที่
องค์กรภาครัฐช่วยเหลือ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปรับตัวใหม่เป็นแบบ
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รากฐาน โดยค่อย ๆ เปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนนอกเหนือจากข้าว อาทิ อ้อย ปอเทือง พืชชนิดดังกล่าว
ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและมีความแน่นอนในราคาค้าขาย จึงสามารถลดความเสี่ยงด้าน
เศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรับรู้ผลการปรับตัวใหม่ดีกว่าที่คาดการณ์ เกษตรกรจะเปลี่ยนแบบแผนการ
รับรู้และปรับตัวกลายเป็นแบบแผนรับมือตามปัญหา 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การปรับตัวที่เกิดจากการรู้คิดอาจไม่เป็นไปตามกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การอธิบายการปรับตัวในเชิงวัตถุวิสัย โดยกรอบแนวคิดในการศึกษานี้ได้ดัดแปลงมาจากตัวแบบการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่วนบุคคลในเชิงรุก ซึ่งการรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้
ความสามารถในการปรับตัวจะมีผลต่ออิทธิพลต่อการเลือกปรับตัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความ
เสี่ยงเกิดจากการประเมินความเสี่ยงในแง่ความน่าจะเป็นและความรุนแรงจากประสบการณ์ ความ
เอนเอียงทางประชาน การพ่ึงพาการปรับตัวของรัฐ และวาทกรรมทางสังคมเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว (Grothmann & Patt, 2005) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ความสามารถในการปรับตัวนั้นเป็นปัจจัยความสามารถในการปฏิบัติ อาทิ เวลา เงิน ทักษะ 
แรงงาน (Grothmann & Reusswig, 2006) อย่างไรก็ดี ในการศึกษานี้ พบว่า การรู้คิดของบุคคลมี
ความเชื่อมโยงกันมากกว่าอยู่อย่างแยกกัน โดยนอกจากการรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้ความสามารถ
ในการปรับตัวจะมีอิทธิพลต่อการเลือกปรับตัวแล้ว ยังมีอิทธิพลเชื่อมโยงไปในทางเดียวกัน นั่นคือ การ
รับรู้ความเสี่ยงว่าเป็นภัยรุนแรงอาจส่งผลให้การเกษตรกรเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองแบบ
ขาดความสามารถ เพราะคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจากภัยเหล่านั้นได้ เป็นต้น 
จึงทำให้ไม่สามารถแยกสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรู้คิดทั้ง 2 แบบได้อย่างแน่ชัด 
 นอกจากนี้ การอภิปรายผลตัวแบบที่ได้จากการศึกษาสามารถตอบคําถามการวิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ืออธิบายแบบแผนการรับรู้และปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศได้ การที่เกษตรกรมีแบบแผนการรับรู้และปรับตัวแตกต่างกัน เกิดจากความโน้มเอียงของ
การรู้คิด (cognitive biases) บางประการ ซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่อธิบายการเรียนรู้และการปรับตัวต่อ
ความแปรปรวนของภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษา ความโน้มเอียงดังกล่าว ได้แก่ ความรู้สึกปลอดภัย ความ
ไม่กล้าเสี่ยง การรับข่าวสารด้านภูมิอากาศ และความไม่ย่อท้อของเกษตรกร ซึ่งสามารถอ้างอิงกับ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องในเรื่องของการโน้มเอียงทางการรู้คิดได้ โดยจะอธิบายโดยละเอียดในส่วนถัดไป 
 ความโน้มเอียงแรก คือ ความรู้สึกปลอดภัย เกิดจากการที่เกษตรกรรับรู้ว่าตนเองมีความ
ได้เปรียบเชิงระบบ อาทิ การอยู่ใกล้แหล่งน้ำ จำนวนที่นาน้อย พันธ์ข้าวที่ปลูกทนทานต่อความแห้ง
แล้งมากกว่า เป็นต้น ทำให้มีความรู้สึกว่าตนเองปลอดภัยจากความเสี่ยงแล้ว เกษตรกรจึงปรับตัวแบบ
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รับมือตามแบบแผนการรับมือตามปัญหา โดยการปรับตัวแบบรับมืออาจเป็นอิสระแยกจากการรับรู้
ความสามารถในการปรับตัว เพราะเป็นการปรับตัวที่ลงทุนต่ำ ทำได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องวางแผน
ล่วงหน้า อีกทั้งจะตอบสนองก็ต่อเมื่อเกิดผลกระทบขึ้นเท่านั้น บุคคลที่รู้สึกว่าตนเองปลอดภัยจึงมีการ
รับรู้ความเสี่ยงว่าธรรมดาและเลือกการปรับตัวแบบรับมือ ความโน้มเอียงนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการ
แปลสิ่งเร้าผิดเชิงบวก (positive illusions) นั่นคือ การที่บุคคลพิจารณาความสามารถในการควบคุม
ของตนเองต่อสถานการณ์ความเสี่ยงในเชิงบวก ทำให้บุคคลเกิดความมั่นใจมากเกินความเป็นจริง
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงผลกระทบ (Taylor, 1989) โดยเป็นความเชื่อที่อยู่
แตกแยกจากความเป็นจริง และมีแนวโน้มเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่บุคคลขาดการป้อนกลับผลเชิงลบ
และขาดการได้รับภัยอันตราย (Taylor & Brown, 1988) ดังเห็นได้จากเกษตรกรในแบบแผนรับมือ
ตามปัญหา ซึ่งได้รับผลการปรับตัวแบบตรงตามคาด ทำให้ไม่มีการป้อนกลับผลเชิงลบและไม่มีภัยใดๆ 
เกิดข้ึน จึงไม่เกิดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 อย่างไรก็ดี สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่รับรู้ความเสี่ยงเป็นภัย ความโน้มเอียงถัดมา คือ ความไม่
กล้าเสี่ยง เป็นความโน้มเอียงที่มีอิทธิพลต่อการรู้คิดในการเลือกปรับตัว เกษตรกรกลุ่มนี้มีทางเลือก
ปรับตัวอันได้แก่ การปรับตัวแบบกันไว้ก่อน การปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และการปรับตัวแบบ
ปรับรากฐาน โดยการปรับตัวแบบกันไว้ก่อนเป็นการปรับตัวที่ใช้การลงทุนต่ำ ในขณะที่การปรับตัว
แบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบปรับรากฐานต้องใช้การลงทุนสูง อีกทั้งมีโอกาสที่จะล้มเหลวจากการ
ลงทุน อาทิ การลงทุนขุดบ่อในพ้ืนที่ที่ไม่มีตาน้ำ จึงมีน้ำบาดาลที่จะสูบขึ้นมาใช้ได้น้อย ไม่คุ้มกับค่า
น้ำมันที่ใช้ในการสูบ ดังนั้น เกษตรกรที่มองว่าตนเองขาดความสามารถจะเลือกการปรับตัวแบบกันไว้
ก่อน เพราะตนเองมองว่าเป็นการปรับตัวที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียจากการลงทุนได้แน่นอนกว่า ด้วยเหตุ
นี้ เกษตรกรที่รับรู้ความเสี่ยงว่าเป็นภัยและรับรู้การขาดความสามารถของตนเองจึงตกอยู่ในแบบแผน
ซ้ำซาก ซึ่งเป็นแบบแผนที่อาจไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากผลการปรับตัวมีความไม่แน่นอน 
ต้นทุนของการปรับตัวจะกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าหากไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น ความไม่กล้าเสี่ยง
จึงสอดคล้องกับทฤษฎีการหลีกเลี่ยงความเสีย (loss aversion) นั่นคือ บุคคลให้คุณค่าแก่ผลเสีย
มากกว่าผลได้ ทำให้มีแนวโน้มที่จะยอมรับความเสี่ยงเพ่ือหลีกเลี่ยงผลเสียมากกว่ายอมรับความเสี่ยง
เพ่ือตามหาผลได้ (Kahneman & Tversky, 1979) ในที่นี้ โอกาสที่จะล้มเหลวจากการลงทุนปรับตัว
เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของเกษตรกร แม้ว่าการยอมเสี่ยงลงทุนนั้นอาจช่วยลดต้นทุนปรับตัวโดยรวม
ในระยะยาวหรืออาจทำให้เกษตรกรมีทางเลือกหารายได้เพ่ิม เช่น การขุดสระกักเก็บน้ำที่ทำให้
เกษตรกรมีน้ำสำรองสำหรับปลูกพืชไร่ต่าง ๆ อาทิ ถั่ว แตงกวา ข้าวโพด และความแน่นอนของผลการ
ปรับตัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจระหว่างทางเลือกการปรับตัว คือ บุคคลจะมีแนวโน้มที่จะเลือก
ทางเลือกปรับตัวที่ เกษตรกรมองว่าทำให้ เกิดความเสี่ยงหลงเหลือน้อยที่สุดหรือหมดสิ้นไป 
(Osberghaus, 2017) 
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 นอกจากนี้ ความโน้มเอียงจากการเปิดรับข่าวสารด้านภูมิอากาศเป็นประจำมีอิทธิพลทำให้
เกษตรกรมองความเสี่ยงว่าเป็นภัยร้ายแรงและมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะปรับตัวเพ่ือปกป้องตนเองจาก
ผลกระทบ หากเกษตรกรรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการปรับตัว ทำให้เลือกการปรับตัวแบบค่อย
เป็นค่อยไปตามแบบแผนก้าวหน้า ซึ่งเป็นแบบการปรับตัวเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในระยะยาวแม้ว่าการ
ลงทุนสูงขึ้นทำให้เกษตรกรต้องเผชิญกับโอกาสที่จะล้มเหลวจากการลงทุน ความโน้มเอียงดังกล่าว
สอดคล้องกับทฤษฎีทางลัดในการระลึก (availability heuristics) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมิน
ความสำคัญของเหตุการณ์หนึ่งจากความง่ายในการระลึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้
เกิดความคิดว่าเหตุการณ์นั้นมีความสำคัญมากกว่าสิ่งที่ระลึกถึงได้ยากกว่า (Esgate, Groome, & 
Baker, 2005; Tversky & Kahneman, 1974) บุคคลจึงมีแนวโน้มประเมินเหตุการณ์หนึ่งเกินจริง
หากมีประสบการณ์โดยตรงจากเหตุการณ์และมีแนวโน้มประเมินเหตุการณ์หนึ่งต่ำเกินไปหากขาด
ประสบการณ์ โดยตรง (Stern, 2018) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สังคมออนไลน์ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านภูมิอากาศบ่อยครั้งจึงมีอิทธิพลต่อการระลึกถึง
และประเมินความสำคัญของความเสี่ยง (Keller, Siegrist, & Gutscher, 2006) อันเห็นได้จากการที่
เกษตรกรนึกถึงความเสี่ยงของการปลูกข้าวแล้วจะนึกถึงภัยแล้งเป็นอันดับต้น ๆ ของความเสี่ยงจาก
ความแปรปรวนของภูมิอากาศจากการประสบกับภัยแล้งบ่อยครั้ง 
 สุดท้ายนี้ การรับรู้ผลการปรับตัวยังส่งผลย้อนกลับไปยังกระบวนการรู้คิดที่ส่งอิทธิพลให้
เกษตรกรมีการเรียนรู้ในการปรับตัวแตกต่างกัน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความโน้มเอียงที่เป็น
ความไม่ย่อท้อ สำหรับเกษตรกรที่รับรู้ผลการปรับตัวว่าออกมาแย่จนไม่สามารถยอมรับได้ การไม่
สามารถยอมรับผลได้กระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันที่จะเรียนรู้แบบสะท้อนกลับเพ่ือหาสาเหตุของความ
ล้มเหลวจากการปรับตัวเดิม เมื่อเกษตรกรเรียนรู้ถึงข้อจำกัดของระบบในปัจจุบันและความสามารถ
ของตนเอง จึงเกิดกระบวนการเพิ่มพูนทักษะเพ่ือเปลี่ยนผ่านไปยังแบบแผนการเรียนรู้และปรับตัวใหม่ 
ความโน้มเอียงนี้สอดคล้องกับทฤษฎีความเชื่อในความสามารถของตนเอง (efficacy beliefs) ทำให้
บุคคลที่พิจารณาว่าตนมีความสามารถสูงมองภาระยากลำบากว่าเป็นความท้าทายที่จะต้องเอาชนะให้
ได้ จึงมีแนวโน้มจะให้เหตุผลกับความล้มเหลวว่าเกิดจากความพยายามที่ยังไม่เพียงพอหรือยังขาด
ทักษะและความรู้ที่จำเป็น ต่างจากบุคคลที่เชื่อว่าตนขาดความสามารถ จะมองภาระยากลำบากว่า
เป็นภัยที่ต้องหลีกเลี่ยงจากการคิดถึงความขาดความสามารถของตน อุปสรรคที่จะพบในอนาคต และ
ผลลัพธ์ในทางลบที่อาจเกิดขึ้น แทนที่จะมุ่งเน้นไปถึงวิธีในการปฏิบัติสู่ความสำเร็จ บุคคลจึงมีแนวโน้ม
จะให้เหตุผลกับความล้มเหลวว่าเป็นผลมาจากความสามารถต่ำของตน (Bandura, 1994, 1997) การ
รับรู้ความขาดประสิทธิภาพของการปรับตัวเดิมจึงก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับตัว (Grothmann & 
Reusswig, 2006) อันเห็นได้จากเกษตรกรในแบบแผนพลิกผัน ในเริ่มแรกที่เกษตรกรมีการปรับตัว
รูปแบบหนึ่ง แต่ภายหลังจากพบว่าผลการปรับตัวที่ได้รับแย่กว่าการคาดการณ์ซึ่งจัดเป็นความ
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ล้มเหลว จึงเกิดการหาวิธีในการบรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการบรรลุ ผ่านการพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการปรับตัวของตนเอง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการเกษตรใหม่ที่ให้ผล
ดีกว่าในมุมมองของเกษตรกร 
 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรบางส่วนมีการปรับตัวในทางเสื่อม หมายถึง การปรับตัวใน
รูปแบบของการหลีกเลี่ยงปัญหา โดยเป็นการกระทำที่ไม่ช่วยลดความเสียหายทางผลผลิตหรือทางตัว
เงินจากผลกระทบภัยแล้ง แต่ช่วยบรรเทาการรับรู้ความเสี่ยงจากผลกระทบภัยแล้งทางความรู้สึก ซึ่ง
จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่รับรู้ความเสี่ยงว่าเป็นภัยแต่รับรู้ว่าตนเองขาดความสามารถในการปรับตัว
ดังที่เกษตรกรในแบบแผนซ้ำซากประสบอยู่ ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐจึงควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
ปัจจัยด้านการรับรู้ในด้านความเสี่ยงในทางที่ลดการปรับตัวในทางเสื่อม และสร้างการรับรู้
ความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรให้มากขึ้น โดยใช้การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ (persuasive 
communication) ซ่ึงเป็นการสื่อสารด้วยวิธีต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดอิทธิพลโน้มน้าวต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการรู้คิดหรือการปฏิบัติ  ข้อเสนอแนะข้างต้นอาจจัดทำเป็นเชิง
ปฏิบัติได้ คือ การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงและการโน้มน้าวเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจใน
ความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกร ในการสร้างตระหนักถึงความเสี่ยง อาจทำได้ผ่านการ
พัฒนาการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารที่แม่นยำเกี่ยวกับความแปรปรวนของภูมิอากาศ โดยเชื่อมโยงให้
เข้ากับบริบทพ้ืนที่ของเกษตรกรเพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพและเข้าใจได้ ไม่ใส่ข้อมูลมากเกินไปซึ่ง
อาจทำให้เกษตรกรเกิดความสับสน หรือเกิดความหวาดกลัวจนมองว่าตนเองไม่สามารถทำอะไรได้ 
สำหรับการสร้างการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว อาจทำได้โดยการนำเสนอทางเลือกการปรับตัว
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่โดยเน้นย้ำถึงผลลัพธ์จากการปรับตัวที่ช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบ หรือ
ชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าข้อด้อย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติด้วย
ตนเอง และช่วยเหลือในการปฏิบัติผ่านการสนับสนุนด้านความรู้และทักษะสำหรับเกษตรกรที่ขาด
แคลนทรัพยากรนอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการเงิน 
 ตัวอย่างการดำเนินการของภาครัฐอาจทำได้ในรูปแบบของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) ให้เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากความแปรปรวนของภูมิอากาศและการ
ปรับตัวที่อาจเป็นแนวการเกษตรรูปแบบใหม่ หรือมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ หรือเป็น
การศึกษาดูงานจากชุมชนนำร่องเกี่ยวกับการปรับตัวต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศที่ประสบ
ความสำเร็จ โดยมีบริบทพ้ืนที่ใกล้เคียงกันและประสบภัยลักษณะเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ
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และแนวทางการจัดการปฏิบัติจากต้นแบบ พร้อมทั้งให้เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเองจาก
การเรียนรู้จากชุมชนที่มีความคล้ายคลึงกัน  ภายหลังจากนั้นจึงมีการสนับสนุนให้นำแนวทางจาก
ชุมชนดังกล่าวนั้นไปริเริ่มปฏิบัติตาม โดยอาจให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มด้านวัตถุดิบหรือ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติ อาทิ เมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้น้ำน้อย  
  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งถัดไป 
 งานวิจัยครั้งถัดไปอาจศึกษาถึงปัจจัยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยง 
การรับรู้ความสามารถในการปรับตัว และการเลือกปรับตัวของเกษตรกร เพ่ือให้เข้าใจถึงอิทธิพลและ
บทบาทของอารมณ์ความรู้สึกต่อการรับรู้และการปรับตัว จากการพิจารณาผลของการศึกษาในเรื่อง
การรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้ความสามารถในการปรับตัว พบว่า อารมณ์ความรู้สึก (affect) อาจมี
ผลโดยตรงต่อการรับรู้ โดยเฉพาะเรื่องของความกลัว (fear) ดังเช่นเกษตรกรที่กลัวภัยแล้ง จึงทำให้
ตนเองรับรู้ว่าตนขาดความสามารถในการปรับตัวและไม่กล้าที่จะปรับตัวแบบอื่นดังในแบบแผนซ้ำซาก 
และอาจเพ่ิมแหล่งข้อมูลเป็นเกษตรกรในบริบทพ้ืนที่ความเสี่ยงแตกต่างกัน เช่น เป็นเกษตรกรในพื้นที่
ชลประทาน เป็นต้น โดยศึกษาแบบแผนการรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรเชิงเปรียบเทียบ ทำ
ความเข้าใจความแตกต่างของกระบวนการรู้คิดและเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการสื่อสาร
ความเสี่ยงและความสามารถในการปรับตัวที่เหมาะสมกับเกษตรกรในบริบทพ้ืนที่แตกต่างกัน 
 นอกจากนี้ งานวิจัยครั้งถัดไปควรพิจารณาถึงอิทธิพลจากสังคมโดยรอบ ได้แก่ เพ่ือนบ้าน 
ญาติพ่ีน้อง ซึ่งสามารถส่งผลต่อกระบวนการรู้คิดและการเลือกปรับตัวของเกษตรกร ดังเช่นการ
ปรับตัวที่ เกิดจากการเลียนแบบเพ่ือนบ้าน การศึกษาเพ่ิมเติมถึงการรับรู้ทางสังคมที่มีผลต่อ
กระบวนการรู้คิดของเกษตรกร อาจช่วยสนับสนุนให้เข้าใจถึงการเรียนรู้และการปรับตัวของเกษตรกร
มากขึ้น เนื่องจากภายหลังการสัมภาษณ์พบว่า เกษตรกรบางท่านอาจมีการปรับตัวร่วมกับญาติพ่ีน้อง 
เพราะบางรายเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวร่วมกับญาติ โดยอาจมีที่นาติดกัน จึงใช้วิธีการปรับตัวคล้ายๆ 
กัน ด้วยเหตุนี้ การรับรู้ความเสี่ยงและความสามารถในการปรับตัวตลอดจนการเลือกปรับตัวจึงอาจ
ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้และการปรับตัวของคนรอบข้าง 
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