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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบเกษตร การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรในการจัดการระบบ
การผลิตต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายศึกษา 3 พื้นที่ ได้แก่หมู่บ้านห้วย
เป้า อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บ้านห้วยขมิ้น อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านดง อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน การวจิยัท�าการส�ารวจพืน้ทีแ่ละสอบถามเกษตรกร โดยการใช้แบบสอบถามประเภทค�าถามแบบปลายปิดร่วมกบั
ค�าถามแบบปลายเปิด ทั้งท�าการสัมภาษณ์เกษตรกรจ�านวน 109 ราย เลือกกลุ่มประชากรตามวิธีการของ Yamane (1967)  
ทีร่ะดบัความคลาดเคลือ่น 15% วเิคราะห์ข้อมลูการรบัรูข้องเกษตรกรโดยใช้วธิสีถติเิชงิพรรณนาและใช้วธิลีกิเกร์ิทสเกล (Likert 
scale) ในการวิเคราะห์การปรับตัวของเกษตรกร จากผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรบ้านดง บ้านห้วยขมิ้นและบ้านห้วยเป้า  
มีการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศร้อยละ 66.45, 78.65 และ 65.43 ตามล�าดับ โดยรับรู้จากข่าวสารและสังเกต
ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น จ�านวนของสัตว์ป่าและแมลงที่ลดลง  อากาศที่สูงกว่าปกติ การล่าช้าของฤดูฝน 
และ การขาดแคลนแหล่งน�า้ในการท�าการเกษตร นอกจากนี้พบว่าเกษตรกรในเขตพื้นที่ศึกษา เมื่อเริ่มได้รับผลกระทบจาก
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อาทิเช่น การทิ้งช่วงของฝน การขาดแคลนแหล่งน�้า เกิดปัญหาน�้าท่วม เกษตรกรมีการ
ปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น เช่น เลื่อนฤดูปลูกพืชออกไป เปลี่ยนชนิดพืช
ปลูก ปล่อยให้พื้นที่ท�าการเกษตรรกร้าง ออกไปหาอาชีพเสริมนอกหมู่บ้าน และขุดบ่อเพื่อรองรับน�้าไว้ใช้ในฤดูถัดไป เป็นต้น  
เห็นได้ว่าเกษตรกรยังไม่สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาจากการได้รับผลกระทบความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอย่าง
เป็นแบบแผนและเป็นระบบได้ ดังนั้นควรมีงานวิจัยที่ช่วยในการสนับสนุน ตัดสินใจในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงภายใต้ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่นับวันจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้น 
ค�ำส�ำคัญ: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ, การรับรู้, เกษตรกรบนพื้นที่สูง

ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the perception and adaptation of upland farmer’s production 
systems to climate variability. Locations of this study were Huay Pao village, Chiang Dao district and Huay Khamin 
village, Mae Chaem district, located in Chiang Mai province and Ban Dong village, Mae La Noi district, Mae Hong 
Son province. Method of this study was field survey using both close-ended question and open-ended question. One 
hundred and nine farmers were selected using Yamane equation with 15% error. Both descriptive statistics and Likert 
scale method were used to analyze the collected data. Analisis result shows that the perception of farmers in Ban Dong, 
Huay Kamin and Huay Paowere on climate variability were 66.45, 78.65 and 65.43% respectively. Farmers perceive 
climate variability via news and observed the changing of the environment around them e.g. the reduction of animal and 
insect species, high temperature, late rain, drought and flood. The farmers adapted to climate variability was only to solve 
problem according to existing situation, for instant postpone planting date, use new crops, do fallow system, perform non 
agriculture activities in order to get income and construct well. Analysis result suggested that the adaptation of farmer to 
climate variability was not systematic planning. Thus, there should be research work to provide decision making tool for 
farmer to solve problem that come with climate change which could severely effect production system in the highland.
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บทน�ำ

สภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันเกิดการ

เปลีย่นแปลงและแปรปรวนเป็นอย่างมาก ซึง่นบัวนัยิง่

จะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีพ

ของสิง่มชีวีติบนโลก (กรมอตุนุยิมวทิยา, 2554) และที่

ส�าคัญการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็น

สาเหตใุห้เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละการแปรปรวน

ของฤดูกาลต่างๆเป็นผลท�าให้มนุษย์ขาดแคลนแหล่ง

น�้า แหล่งอาหารและทรัพยากรที่เอื้ออ�านวยต่อการ

ด�ารงชวีติ (Yinhong Kang, 2009)  นอกจากนีจ้ากการ

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (IPCC, 

2011) พบว ่าภัยพิบัติทางธรรมชาติและความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีความ

สัมพันธ์กับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ

เฉลี่ยของโลกที่มีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ ปี 

ทั้งนี้ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากการเกิดความ

แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศเช่นเดยีวกนั โดยในช่วง 

50 ปี (พ.ศ. 2495 – 2543) ที่ผ่านมาพบว่า อุณหภูมิ

เฉลี่ยสูงสุดและต�่าสุดของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นและ

ปรมิาณน�า้ฝนมแีนวโน้มลดลงในทกุภมูภิาค (จริาภรณ์ 

และคณะ, 2545) ท�าให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมต่อภาคการเกษตรของไทย ทัง้ในด้านการผลติ

พืชและด้านการจัดการ  (เกริก และคณะ, 2552) ซึ่ง

การล่าช้าของฤดูฝนเป็นผลท�าให้การจัดสรรน�้าใน

การเกษตรกรรมไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

เกษตรกร อากาศที่ร้อนขึ้นเร่งการระเหยและการคาย

น�้าของพืชท�าให้ผลผลิตเสียหาย อีกทั้งสภาพอากาศที่

ร้อนชื้นยังเร่งการเจริญเติบโตของแมลงและจุลินทรีย์

บางชนิดที่ท�าให้เกิดการระบาดของโรคพืช สร้างความ

เสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย อันเป็นผล

ท�าให้เกษตรกรต้องแสวงหาพนัธุพ์ชืใหม่ๆ ทีเ่หมาะสม

กั บ ก า ร ป รั บ ตั ว ใ ห ้ เ ข ้ า กั บ ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ที่

เปลี่ยนแปลงไป และที่ส�าคัญไปกว่านั้นเกษตรกรยัง

ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตร แผนการผลิต 

การขนส่ง และการตลาดอีกด้วย (สาวิตรี, 2547) 

พืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบนของประเทศไทยส่วนใหญ่

ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็น

เทือกเขาสูง เป็นพื้นที่ป่าประมาณ 86 เปอร์เซ็นต์ 

(ประมาณ 44 ล้าน ไร่) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2540) 

ประชากรส่วนมากทีอ่าศยับนพืน้ทีส่งูประกอบด้วย ชาว

เขาเผ่าต่างๆ 15 ชนเผ่า โดยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่

ตามพื้นที่สูงในจังหวัดภาคเหนือ 13 จังหวัด มีจ�านวน 

ร้อยละ 88.22 ของประชากรชาวเขาทัง้ประเทศ ชาวเขา

ส่วนใหญ่ท�าการเกษตรเป็นอาชพีหลกั มพีืน้ทีร่าบและ

ทีร่าบเชงิเขาส�าหรบัการเกษตรประมาณ 30 เปอร์เซน็ต์ 

ของพื้นที่ทั้งหมด (ประมาณ 52 ล้านไร่ ) และพื้นที่ของ

ภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นแหล่งต้นน�้าสายส�าคัญต่างๆ 

ของประเทศ  และยังมีสภาพอากาศหนาวที่หนาวเย็น

ตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในเวลากลางคนื มอีณุหภมูกิลาง

วนัเฉลีย่ 25 องศาเซลเซยีสและอณุหภมูกิลางคนืเฉลีย่ 

15 องศาเซลเซียส สภาพพื้นที่ท�าการเกษตรมีความ

ลาดชันตามบริเวณไหล่เขาและมีที่ราบปะปนอยู่บ้าง 

สภาพนาหรือพื้นทีก่ารเกษตรเป็นแบบขัน้บนัได อีกทั้ง

มกีารปลกูพชืเมอืงหนาวสลบักบัการปลกูข้าวในแต่ละ

ปี สืบเนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ตามแนวไหล่เขาที่

ยากต่อการจดัการระบบชลประทานในการเกษตรแล้ว  

เกษตรกรรมทั้งหมดจ�าเป็นต้องอาศัยน�้าจากน�้าฝน

เพียงแหล่งเดียวเท่านั้น (สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง, 

2554)  สืบเนื่องจากปัญหาความแปรปรวนของสภาพ

ภูมิอากาศในปัจจุบันที่นอกจากจะส่งผลกระทบ

ทางการเกษตรของเขตพื้นที่ราบแล้ว พื้นที่การเกษตร

บนพืน้ทีส่งูกเ็ริม่ได้รบัผลกระทบจากการแปรปรวนของ

สภาพภมูอิากาศในปัจจบุนัเช่นกนั จากการศกึษาผลก

ระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการ

ผลิตข้าวของ  Felkner et al. (2009) พบว่าเกษตรกร

ยงัไม่สามารถรบัมอืและปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพอากาศ

ที่แปรปรวนอย่างรุนแรงได้ แต่ในทางกลับกัน ความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนไม่รุนแรง

นั้นเกษตรกรได้ใช ้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณน�้าฝนในการท�าการเกษตร  แต่อย่างไรก็ตาม

เกษตรกรจ�าเป็นต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัผลก

ระทบจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศทีส่่งผล
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ต่อภาคการเกษตรเพือ่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและรบัมอื

กับผลกระทบดังกล่าว ซึ่ง โสภา และอรทัย (2516) 

กล่าวว่า การรับรู้เป็นพื้นฐานของความรู้ ที่ได้มาจาก

การจ�าและเข ้าใจในเรื่องต ่างๆ อันเนื่องมาจาก

ประสบการณ์ และการรบัรูน้ัน้เป็นองค์ประกอบของการ

ปรบัตวั ซึง่การปรบัตวันัน้จะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่เกดิการ

รบัรูแ้ละถกูกระตุน้จากสิง่เร้า (Wentling, 1993) ดงันัน้

การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาการรบัรูข้องเกษตรกร

ต่อผลกระทบความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศเพือ่

ประเมินความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรในกลุ่มเป้า

หมาย  รวมถึงศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรในกลุ่ม

เป้าหมายว่ามีการปรับตัวอย่างไรและมีการจัดการ

ระบบการเกษตรได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

อย่างไร เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างฐานข้อมลูและ

รักษาวิถีชีวิตการด�ารงชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่

เลี้ยงตนเองด้วยอาชีพการท�าการเกษตรต่อไป 

วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร

 ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกประชากรจาก

กลุ่มตัวอย่างประชากร 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดง  ต.

ห้วยห้อม  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยขมิ้น 

ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และบ้านห้วยเป้า 

ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เนื่องจากกลุ่ม

ประชากรทั้ง 3 หมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความ

หลากหลายทางชนเผ่า และมกีารเพาะปลกูพชืทีห่ลาก

หลาย อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่อยู่บนพื้นที่สูงจึงมีความ

เหมาะสมในการศกึษาครัง้นี ้ซึง่มจี�านวนประชากรรวม

ทั้งหมด 598 ครัวเรือน  โดยสุ่มเลือกขนาดตัวอย่าง

ประชากรจากจ�านวนครวัเรอืนโดยวธิกีารของ Yamane 

(1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 15 %

n = N/1+N(e2)

โดย  n  คือ จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

 N  คือ จ�านวนรวมของประชากรทั้งหมดที่ใช้ใน

การศึกษา

 e  คือ ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (ในการ

ศึกษาครั้งนี้ก�าหนดค่า = 0.15)

ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ 

ข้อมูลที่ได้จากการเก็บจากแบบสอบถามในเรื่องของ

การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อ

ความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ ให้เป็นข้อมลูปฐม

ภูมิ (Primary Data) และข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลัง 

10  ปี จากกรมอตุนุยิมวทิยา และข้อมลูพืน้ฐานทีไ่ด้รบั

จากสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์กรมหาชน) ให้

เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยลงพื้นที่

ส�ารวจและเก็บแบบสอบถามในช่วงเดือน มิถุนายน –  

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลน�า

ข้อมลูปฐมภมู ิในส่วนเรือ่งการรบัรูข้องเกษตรกรต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

แบบสถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าร้อยละ  

(Percentage) เป็นต้น และในส่วนเรือ่งการปรบัตวัของ

เกษตรกรภายใต้ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Likert scale เพื่อพิจารณา

และวิเคราะห์การปรับตัวของเกษตรกรโดยที่แบ่งช่วง

คะแนนตามสูตร 

 อันตรภาคชั้น (Class Interval) =  

คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่าสุด

จ�านวนชั้น

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์ 

จากการวเิคราะห์ข้อมลูสภาพอากาศย้อนหลงั ใน

ช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2555 พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ (Figure 1) มี

ความแตกต่างกันไม่มากนัก ในแต่ละปีมีความ

แปรปรวนของอณุหภมูเิฉลีย่ตลอดทัง้ปีไม่เกนิ 1 องศา

เซลเซียสซึ่งไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่เมื่อ

พิจารณาอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนใน ช่วงปีพ.ศ. 2546 

– 2555  (Figure 2 และ Figure 3) พบว่าของทั้ง 2 

จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่มีอุณหภูมิสูงสุด

ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งเหมาะแก่การ

ปลูกพืชเมืองหนาวของเกษตรกร และช่วงเดือน 

สงิหาคม – พฤศจกิายน เป็นช่วงฤดกูารปลกูข้าวซึง่เป็น
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Figure 1 Yearly average temperature variation during 2003 –2012 of Mae Hong Son and Chiang Mai province. 

Figure 2 Monthly average temperature variation of Mae Hong Son province during 2003 –2012.  

Figure 3 Monthly average temperature variation of Chiang Mai province during 2003 –2012.  
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Figure 1 Yearly average temperature variation during 2003 –2012 of Mae Hong Son and Chiang Mai province. 

Figure 2 Monthly average temperature variation of Mae Hong Son province during 2003 –2012.  

Figure 3 Monthly average temperature variation of Chiang Mai province during 2003 –2012.  
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พืชหลัก อุณหภูมิที่มีความแปรปรวนไม่มากนักไม่ส่ง

ผลต่อพชื เมือ่พจิารณาปรมิาณและการกระจายตวัของ

น�้าฝน ซึ่งโดยปกติแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

(2557) กล่าวว่าฤดูฝนในประเทศไทยจะอยู่ในช่วง

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 

แต่จากผลการศึกษาพบว่า จ.แม่ฮ่องสอน (Figure 4) 

และ จ.เชียงใหม่ (Figure 5)  มีความแปรปรวนของ

ปริมาณน�้าฝนและการกระจายตัวอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง

น�้าฝนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการปลูกข้าว

บนพื้นที่สูงอย่างยิ่ง จากการศึกษาของสุจินต์ (2550) 

พบว่าในปี พ.ศ.2550 – 2551 ประเทศไทยได้รบัปัญหา

จากภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตตลอดจนพืชผล

ทางการเกษตรทั้งในด้านการเจริญเติบโตของพืชและ

ระบบการจัดการน�้าของเกษตรกร ซึ่งพืชแต่ละชนิดก็มี

ความทนทานต่อสภาพความแห้งแล้วได้ไม่เท่ากัน 

(Jones, 1983) 
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Figure 4 Monthly average rainfall variation of Mae Hong Son province during 2003 –2012. 

Figure 5 Monthly average rainfall variation of Chiang Mai province during 2003 –2012. 
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Figure 1 Yearly average temperature variation during 2003 –2012 of Mae Hong Son and Chiang Mai province. 

Figure 2 Monthly average temperature variation of Mae Hong Son province during 2003 –2012.  

Figure 3 Monthly average temperature variation of Chiang Mai province during 2003 –2012.  
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จากการส�ารวจการรบัรูข้องเกษตรกรต่อผลกระทบ

จากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (Table 1) 

พบว่า เกษตรกรเป้าหมายทั้ง 3 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เกิน 

50 เปอร์เซ็นต์ รับรู้ถึงการแปรปรวนของสภาพอากาศ

และผลกระทบที่เกิดขึ้นอาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทาง

ระบบนิเวศเช่น แหล่งน�้า ปริมาณน�้าฝน ป่าไม้ สัตว์ป่า 

และแมลง จากการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว 

ข่าวสารจากสื่อ เจ้าหน้าที่โครงการหลวง และเกิด

ปัญหาจากพืน้ทีก่ารเกษตรของตนเอง แต่อย่างไรกต็าม

ก็ยังคงมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่รับรู ้ถึงปัญหาดัง

กล่าว สอดคล้องกับ สุชา (2522) ได้กล่าวว่าการรับรู้

เป็นกระบวนการที่เกิดแทรกอยู่ระหว่างสิ่งเร้าและการ

ตอบสนองต่อสิง่เร้า และชชูพี (2522) ยงัได้กล่าวอกีว่า 

การรับรู้จะถูกต้องเพียงใด หรือเกิดการรับรู้แบบใดจะ

ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ อันได้แก่ ลักษณะสิ่ง

เร้าและตัวของผู้ที่รับรู้ ซึ่งสิ่งเร้าเองจะต้องมีความเข้ม

หรือกระตุ้นซ�้าบ่อยๆ  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผลกระทบ

จากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศนัน้ส่งผลกระ

ทบต่อเกษตรกรบนพื้นที่สูงเป็นอย่างมากจนท�าให้

เกษตรกรมีการตื่นตัวและเรียนรู้ที่จะสังเกตต่อความ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

Table 1  Percent perception of farmers to effect of climate variation.

Toppic

Ban Dong village (N1/=38)
HuayKhamin village

 (N1/=24)

HuayPao village

 (N1/=47)

Perception 

(Percentage)

Non- 

Perception 

(Percentage)

Perception 

(Percentage)

Non- 

Perception 

(Percentage)

Perception 

(Percentage)

Non- 

Perception 

(Percentage)

1. Preception of change in 

water source.

25

(65.79)

13

(34.21)

20

(83.33)

4

(16.67)

40

(85.11)

7

(14.89)

2. Perception of change in 

rainfall amount. 

28

(73.68)

10

(26.32)

22

(91.67)

2

(8.33)

42

(89.36)

5

(10.64)

3. Perception of change in 

forest resource.

18

(47.37)

20

(52.63)

15

(62.50)

9

(37.50)

34

(72.34)

13

(27.66)

4. Perception of change in 

species of wild animal.

31

(81.58)

7

(18.42)

23

(95.83)

1

(4.17)

35

(74.47)

12

(25.53)

5. Perception of change in 

species of insects 

amount community.

30

(78.95)

8

(21.05)

20

(83.33)

4

(16.67)

35

(74.47)

2

(25.53)

6. Self-evaluation perception 

to effect of climate 

variation on Agriculture 

and environment.

19

(50.00)

19

(50.00)

15

(62.50)

9

(37.50)

21

(44.68)

26

(55.32)

Percentage 66.45 33.55 78.65 21.35 65.43 34.57

Mean 25.25 12.75 18.88 5.13 30.75 16.25

Standard Deviation. 4.8917 3.9799 9.4074
1/ N= Population
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 จากการส�ารวจการปรับตัวของเกษตรกรต่อการ

ป้องกนัและรบัมอืกบัปัญหาความแปรปรวนของสภาพ

ภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการจัดการระบบการเกษตร เช่น

การประเมินการเกษตรของตนเองว่ามีผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมหรอืไม่ หาแนวทางการแก้ไขเมือ่ใช้สาร

เคมีในการเกษตร สังเกตการณ์ลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 

การครอบครองพื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้ในการท�าการเกษตร 

ปลูกต้นไม้/อนุรักษ์เขตป่าไม้ และท�าความเข้าใจหรือ

ศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและการปรับตัวต ่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น เมื่อน�าค�าตอบ

ทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์มาปรบัเป็นคะแนนและปรบัเป็น

ระดับเกณฑ์การปรับตัวของเกษตรกร เมื่อค�านวณ

ระดบัคะแนนจากค�าตอบทีไ่ด้ของเกษตรกรทัง้ 3 หมูบ้่าน 

พบว่า ระดับการปรับตัวของเกษตรกร (Table 2)  

บ้านดงและบ้านห้วยเป้ามีเกณฑ์การปรับตัวเอยู่ใน

ระดบัทีต่�า่ แต่เกษตรกรบ้านห้วยขมิน้มเีกณฑ์การปรบั

ตัวอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อน�าช่วงระดับคะแนน

ของเกษตรกรทั้ง 3 หมู่บ้านเฉลี่ยรวมกันแล้ว ผลที่ได้

คือเกษตรกรบนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่เป้าหมายยังคงมี

การปรับตัวอยู ่ในเกณฑ์ที่ต�่า นอกจากนี้จากการ

สัมภาษณ์เกษตรกรยังพบว่าแนวทางการปรับตัวของ

เกษตรกรต่อความแปรผันของฤดูฝนนั้น เกษตรกรจะ

ใช้วิธียืดระยะเวลาของการปลูกข้าวออกไป และยังมี

เกษตรกรบางส่วนที่เปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรมเป็น

ลูกจ้างอีกด้วย ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ

การศกึษาของ Chiotti et al. (1997) ทีก่ล่าวไว้ว่า ปัจจยั

ทีม่ผีลต่อการปรบัตวัของเกษตรกรม ี4 ด้าน คอื 1) ด้าน

สภาพภูมิอากาศ เช่น สภาพดิน ฟ้า อากาศ อุณหภูมิ 

แหล่งน�า้ 2) ด้านสงัคมอนัประกอบไปด้วย เงือ่นไขทาง

เศรษฐกิจ  สภาพของครอบครัว และเงื่อนไขทางด้าน

การตลาด  3) ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เช่นต้นทุน

การผลติ และ 4) การได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงาน 

อื่นๆ 

Table 2  Adaptation level of farmers to effect of climate variation.

Mean of range Standard Deviation Interpretation

Ban Dong 2.41 0.4146 low

HuayKhamin 2.61 0.5077 medium

HuayPao 2.11 0.5378 low

Total 2.38 0.2517 low

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาการรับรู ้และการปรับตัวของ

เกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิ

อากาศสรปุได้ว่า โดยเฉลีย่แล้วเกษตรกรทัง้หมด 70.17 

เปอร์เซ็นต์ มีการรับรู้ถึงความแปรปรวนของสภาพภูมิ

อากาศแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเกษตรกรที่ไม่สามารถ

รับรู้ถึงปัญหาดังกล่าวซึ่งเห็นควรที่จะมีเจ้าหน้าที่หรือ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ความรูห้รอืแนะน�าแก่เกษตรกร

เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัวกับสถานการณ์ความ

แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ ส�าหรบัการปรบัตวัของ

เกษตรกรต่อความแปรปรวนสภาพภมูอิากาศพบว่า ถงึ

แม้เกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ถึงการแปรปรวนของสภาพ

ภูมิอากาศแต่การปรับตัวต่อการจัดการและแก้ไข

ปัญหาในการเกษตรยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่า ซึ่งควรจะ

มีการจัดอบรมหรือให้ความรู้แก่เกษตรกรและควรมี

การวางแผนการรับมือกับปัญหาในการจัดการระบบ

น�้าเพื่อให้มีความเพียงพอต่อความต้องการในการ

ท�าการเกษตรในพืน้ทีด่งักล่าว เพือ่ สร้างความยัง่ยนืใน

การด�ารงชีวิต พัฒนา และจัดการระบบเกษตรของ

เกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไป
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