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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยความรุนแรงขึ้นอยู่

กับสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตรจะส่งผลกระทบโดยตรง โดยภาคการเกษตร

นับว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมาก ครอบคลุมถึง 6.4 ล้านครัวเรือน และท่ีดินทำ

การเกษตรครอบคลุมถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความรู้ความเข้าใจและ

ความพร้อมในการปรับตัวและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติ

และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัด

ชุมพร จำนวน 138 ราย โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 74.64 ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00, S.D. = 1.03) ด้านการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.21, S.D. = 1.03) ด้านการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 85.12  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้าน

การส่งเสริมการเกษตร ควรมุ่งให้ความรู้และข้อมูลแก่เกษตรกรในเรื่องของแนวทางการปรับตัวและ การเตรียม

ความพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดผลกระทบในอนาคต 
 

คำสำคัญ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว ผลกระทบ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเตรียมความพร้อม 
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Climate change is a major problem that is affecting the world. The severity depends  

on the geography of each country, especially the agricultural sector will directly affect.  

The agricultural sector is very important to the economy and society of Thailand, covering  

6.4 million households. and agricultural land covers 40% of the country's area. This research aims 

to study adaptation and impacts of climate change. and perception of natural disaster 

preparedness among 138 durian farmers in Phato sub-district, Phato district, Chumphon province 

by using a questionnaire. The results of the study revealed that 103 farmers had an understanding 

of climate change, representing 74 . 6%  of climate change adaptation. Overall, it was at a high 

level (x̅ = 4.00, S.D. = 24).  The impact of climate change Overall, it was at a high level (x̅ = 4.21, 

S.D. = 28).  Regarding disaster risk perception and disaster preparedness, it was found that farmers 

had awareness of disaster risk and disaster preparedness. accounted for 85.12%.  Therefore, in 

order to encourage farmers to adapt to climate change, the agencies involved in agricultural 

extension should aim to provide knowledge and information to farmers on adaptation and 

disaster preparedness guidelines. in order to prevent future impacts. 
 

Keywords :   climate change, adaptation, effect,  natural disaster,  preparation      
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยขนาดความ

รุนแรงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน โดยจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1970-2009 

(พ.ศ.2513-2552) อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายปีของประเทศไทย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

0.96 0.92 และ 1.04 องศาเซลเซียส ตามลำดับ (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์,2554) นอกจากนี้จาก

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ( IPCC, 2011) พบว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติและความแปรปรวน

ของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มีการเพิ่มสูงขึ้น  และอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น

ประมาณ 0.6 องศาเซลเซียสในระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ซ่ึงภาคเกษตรเป็นระบบการผลิตที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เกษตรกรจึงควรตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวด้านการผลิตเพื่อลด

ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันของ

ประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 กล่าวถึง  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความ

พร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก  

เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทั้งระดับประเทศและชุมชน โดยเฉพาะภาคส่วนที่มีความเสี่ยงและ

ความเปราะบางทางชีวภาพ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่สูง เช่น ภาคการเกษตรรายย่อย เป็นต้น 

(นิโรจน์ สินณรงค์, 2558)  

ภาคเกษตรนับว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมาก ครอบคลุมถึง 6.4 ล้าน

ครัวเรือน และที่ดินทำการเกษตรครอบคลุมถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั ่วประเทศ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย, 2560) โดยทุเรียนเป็นผลไม้สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย จากข้อมูล นอกจากการบริโภค

ภายในประเทศแล้ว ทุเรียนยังเป็นผลไม้ที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปีประเทศไทยมีการ

ส่งออกทุเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยประเทศไทยมีการส่งออกทุเรียน เฉลี่ยปีละ 683,410 ตัน มีรายงาน

ว่าพันธุ์ทุเรียนในประเทศไทยมีมากกว่า 200 พันธุ์แต่พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้า และมีชื่อเสียงที่สุดคือพันธุ์หมอนทอง 



 
 

เนื่องจากรสชาติและคุณภาพผลเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป นอกจากหมอนทองยังมีพันธุ์อื่น ๆ เช่น ก้านยาว 

หลงลับแล พวงมณี ชะนี เป็นต้น (กรมวิชาการเกษตร, 2553) ในปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด

ได้ประมาณ 9 เดือนต่อปี เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม โดยมีตลาดภายในประเทศเป็นแหล่งรองรับผลผลิต

ส่วนใหญ่และมีการส่งออกทุเรียนในรูปของผลไม้สดทุกปี โดยได้ส่งออกทุเรียนไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ เช่น 

จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไต้หวัน เป็นต้น (สุมิตร คุณเจตน์, 2559) ทุเรียนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง และจากการศึกษา

พบว่าจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีจำนวนครัวเรือนการปลูกทุเรียนมากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 25,639 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21 ของทั้งประเทศ แสดงดังภาพที่ 1.1 (ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง, 2662) และปริมาณ

ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดชุมพรมีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทย จำนวน 277,729 ตัน ซึ่งจังหวัด

จันทบุรีมีปริมาณผลผลิตทุเรียนมากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 339,292 ตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2562) แต่จากการคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดชุมพรจะออกสู่ตลาดน้อยลง และทยอยออกสู่ตลาดหลายรุ่น 

ซึ่งในภาพรวมระดับประเทศผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด (Peak) ในเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม และเดือน

สิงหาคม  แต่ผลผลิตของจังหวัดชุมพรจะออกสู่ตลาดมากที่สุด (Peak) ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 

(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2562) โดยจากการคาดการณ์ เนื ่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก่อให้เกิดผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อภาคเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) รายงานว่าประเทศไทย

ประสบภัยธรรมชาติหลายประเภท ที่สำคัญคือ น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ศัตรูพืช วาตภัย อัคคีภัย อากาศหนาว 

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผลผลิตลดลง (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ภัยธรรมชาติเหล่านี้มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจึงมีความจำเป็นต้องปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
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ภาพที่ 1.1 จังหวัดที่มีครัวเรือนปลูกทุเรียน 
 

ด้วยปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสภาพภูมิอากาศของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อภาค

การเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้

ความเข้าใจต่อผลกระทบและการปรับตัวที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ความไม่ปกติของสภาพภูมิอากาศ

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยอำเภอพะโต๊ะมีจำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียนเป็นอันดับสองของ

อำเภอภายในจังหวัดชุมพร และตำบลพะโต๊ะ เป็นตำบลที่มีจำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียนมากที่สุดในอำเภอพะโต๊ะ 

มีจำนวน 1,575 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง, 2662) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา

แนวทางการปรับตัวและผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและ

การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แพร่หลายยิ่งขึ้ น 

ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อตัวเกษตรกร สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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1.2 คำถามการวิจัย 

1.2.1 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีความรู้ความเข้าใจ

และความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากน้อยเพียงใด 

1.2.2 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ได้รับผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม ่

1.2.3 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีการรับรู้ความเสี่ยงภัย

พิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติหรือไม่ 

 

1.3 วัตถุประสงค ์

1.3.1 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพ้ืนที ่ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

1.3.2 เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่  

ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

1.3.3 เพ่ือศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร   

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ใช้เป็นแนวทางการปรับตัวและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้

ปลูกทุเรียน 

1.4.2 ทราบถึงการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียน 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายความว่า ความแปรปรวนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติของ

สภาวะภูมิอากาศ หรือความแปรปรวนที่เกิดขึ้นอย่างถาวรเป็นเวลานาน การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเกิดขึ ้นเนื ่องจากกระบวนการภายในหรือแรงกดดันภายนอก หรือเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศหรือพ้ืนดินที่เกิดจากกิจกรรมต่อเนื่องของมนุษย์ (IPCC, 2007) 
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1.5.2 การปรับตัว หมายความว่า การที่บุคคลสามารถสร้างหรือขัดเกลาพฤติกรรมให้เข้ากับแบบแผนของ

สังคม หรือสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง ให้สามารถบรรลุจุดหมายที่ต้องการ ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างปกติ

สุขทั้งทางกายและจิตใจ ไม่เกิดผลเสียทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน (ลักขณา สริวัฒน์, 2544) 

1.5.3 ภัยพิบัติ หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เกิดอันตราย

และเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ภัยพิบัติตามธรรมชาติมีหลากหลายรูปแบบแตกต่าง

กันออกไป บางอย่างร้ายแรงน้อย บางอย่างร้ายแรงมาก อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินมากมาย (คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) 

1.6 ขอบเขตการวิจัย 

1.6.1 การศึกษาแนวทางการปรับตัวและผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร

ผู้ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  

1.6.2 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการกำหนดกลุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) โดยใช้สูตรคอแครน 

(Cochran, 1977) ซึ่งกำหนดให้สัดส่วนครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ ตำบลพะ

โต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เท่ากับ 10% ที่ความเชื่อมั่น 95% และยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 

5 % สรุปได้ว่าต้องเก็บตัวอย่างจำนวน 138 ครัวเรือน เมื่อได้จำนวนตัวอย่างแล้วจึงใช้การเลือก

กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

1.6.3 การศึกษาวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกรกฎาคม พ.ศ. 2564  
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 

2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

อำเภอพะโต๊ะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพรในทั้งหมด 8 อำเภอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ

จังหวัดชุมพร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 114 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 564 กิโลเมตร 

อำเภอพะโต๊ะ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 635,625 ไร่ หรือประมาณ 1,017 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 16.95 มีเนื้อ

ที่มากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดชุมพร อำเภอพะโต๊ะแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน ได้แก่  

ตำบลพะโต๊ะ (Phato) 19 หมู่บ้าน, ตำบลปากทรง (Pak Song) 9 หมู่บ้าน, ตำบลปังหวาน (Pang Wan) 9 หมู่บ้าน 

และตำบลพระรักษ์ (Phra Rak) 9 หมู่บ้าน แสดงแผนที่ดังภาพที่ 2.1 โดยประชากรส่วนใหญ่ในอำเภอพะโต๊ะ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีคำขวัญอำเภอ “ดินแดนภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนาม

ผลไม”้ (องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ, 2559) 

 
ภาพที่ 2.1 แผนที่อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
 

2.1.1.1 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีการทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 

- บ้านเขาตะเภาทอง หมู ่ที ่ 1 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ชุมชนบ้านเขาตะเภาทอง 

ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก โดยปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด ลางสาด ลองกอง กล้วย เงาะ และยางพารา 

และอาชีพเสริม เลี้ยงไก่พื้นเมือง โคเนื้อ สุกร แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่ง



ท่องเที่ยว 1. น้ำตกเหวม่วง มีล่องแพแม่น้ำพะโต๊ะ ด้วยแพพาย ชมหมอกยามเช้า ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการในการอบรมให้ความรู้ เช่น 

การทำไตรโคเดอร์มา บัญชีครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ การทำน้ำยาล้างจาน การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ 

การเผ่าถ่านไว้ใช้ในครัวเรือนโดยใช้กิ่งไม้ในสวนที่เหลือใช้ การเลี้ยงสัตว์ ไก่ ปลาดุก ผึ้งโพรงป่า เป็นต้น 

- บ้านท่าตีน หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมคลองพะโต๊ะด้าน

ทิศเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ 1. น้ำตกเหวเตย (741) เป็นน้ำตกที่สวยงามเป็นน้ำตก 2 สาย มีน้ำตลอดทั้งปี

ความสูงประมาณ 10 เมตร เดินเท้าประมาณ 250 เมตร มีอ่างเล่นน้ำธรรมชาติที่สวยงาม 2. สวนทุเรียน 200 ปี 

เป็นต้นทุเรียนบ้านที่ขึ้นชื่อของอำเภอพะโต๊ะ เข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี หากฤดูทุเรียนก็จะได้ชิมทุเรียน 3. ล่องแพ

สุประดิษฐ์ สามารถให้บริการล่องแพได้ตลอดทั้งปี พืชที่ปลูกในพื้นที่ ทุเรียน มังคุด เป็นหลัก ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการในการอบรมให้

ความรู้ เช่น การทำไตรโคเดอร์มา บัญชีครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ การทำน้ำยาล้างจาน การปลูกผักสวน

ครัวอินทรีย์ การเผ่าถ่านไว้ใช้ในครัวเรือนโดยใช้กิ่งไม้ในสวนที่เหลือใช้ การเลี้ยงสัตว์ ไก่ ปลาดุก เป็นต้น 

- บ้านประสานมิตร หมู่ที่ 18 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาแบบพึ่งตนเองสูงมาก สืบเนื่องจากแกนนำชุมชนมีความรู้ความสามารถ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีการต่อยอดโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพะโต๊ะ และ

ธนาคารเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านประสาน

มิตร” จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นของชุมชนบ้านประสานมิตรโดยเฉพาะการบริหารทุนของชุมชนในรูปแบบ สถาบัน

การเงินชุมชน และธนาคารต้นไม้ ตลอดจนการมีกระบวนการ มีทักษะในการจัดการ และมีองค์ความรู้ที่สามารถ

ถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์กับชุมชนอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ เข้ามาส่งเสริมให้เกิดความชัดเจนขึ้นส่งเสริมต่อยอด 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมสนับสนุนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตร

ผสมผสาน เช่น ทำปุ๋ยอินทรีย์ เผ่าถ่าน ปลูกไม้ไว้ใช้สอย ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเหลือไว้

จำหน่าย เช่น ปลาดุก ไก่ไข่ เป็นต้น แนะนำแนวทางการบริหารจัดการขยะ อบรมเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น การทำ

น้ำยาล้างจาน การทำบัญชีครัวเรือน การทำเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้เอง  

2.1.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรของตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (องค์การบริหาร

ส่วนตำบลพะโต๊ะ, 2559) แสดงดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรของตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

 

ทั้งนี้ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีจำนวนครัวเรือนที่ปลูกทุเรียน จำนวน 1,575 ครัวเรือน 

และมีจำนวนเนื้อที่ปลูกทุเรียน จำนวน 9,103 ไร่ โดยเป็นตำบลที่มีการปลูกทุเรียนและเนื้อที่มากที่สุดในอำเภอ 

พะโต๊ะ (ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง, 2562) แสดงดังภาพที่ 2.2 และภาพที่ 2.3 ตามลำดับ 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร (1 ) จำนวน 

ครัวเรือน 
(2) 

ผู้สูงอายุ 
(3) 

ผู้
พิการ   (4) ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเขาตะเภาทอง 351 304 644 299 65 9 
3 บ้านไสงอ 77 68 128 86 11 2 
4 บ้านควน 33 30 62 28 7 1 
5 บ้านบึงขุด 90 95 189 107 12 6 
6 บ้านในหยาน 342 306 628 219 59 5 
7 บ้านท่าตีน 147 153 296 136 35 3 
9 บ้านปากเลข 235 232 449 200 54 10 
10 บ้านในจอก 387 373 759 292 77 11 
11 บ้านห้วยกุ้งทอง 175 161 339 128 39 7 
12 บ้านตรัง 288 255 523 209 44 8 
13 บ้านห้วยขอน 185 182 358 161 58 11 
14 บ้านปะติมะ 397 343 705 286 72 5 
15 บ้านในจูน 188 163 359 121 24 7 
16 บ้านคลองช้าง 200 178 370 177 35 8 
17 บ้านศรีสมุทร 230 217 404 180 27 3 
18 บ้านประสานมิตร 268 261 534 211 71 8 
19 บ้านปิยะภมู ิ 283 226 500 328 38 2 

รวม 3,876 3,547 7,423 3168 728 106 

8 



 
ภาพที่ 2.2 แสดงกราฟจำนวนครัวเรือนปลูกทุเรียนของอำเภอพะโต๊ะ  

 
ภาพที่ 2.3 แสดงกราฟจำนวนเนื้อที่การปลูกทุเรียนของอำเภอพะโต๊ะ  
 

2.1.2 ข้อมูลผลผลิตการส่งออกทุเรียน 

จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของประเทศ มีเนื้อที่ปลูกเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจาก

จังหวัดจันทบุรี ซึ่งข้อมูลปี 2560 จังหวัดชุมพรมีเนื้อที่ปลูกทุเรียน 164 ,099 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 114,572 ไร่ 

และจังหวัดที่มีผลผลิตมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดจันทบุรี (339,292 ตัน) รองลงมา จังหวัดชุมพร (277,729 

ตัน) และจังหวัดระยอง (108,093 ตัน) แสดงดังภาพที่ 2.4 ซึ่งเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร (GPP) ปี 2561 มีมูลค่า 

80,672 ล้านบาท จำนวนประชากร 475,724 คน จำนวนครัวเรือน 168,305 ครัวเรือน เป็นภาคการเกษตรและ

ประมง 55,823 ครัวเรือน และเป็นแรงงานภาคเกษตร (ผู้ทำงานอาชีพการเกษตรและประมง) 148,142 คน 

(ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ, 2562) พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ 

    - ทุเรียน   154,773 ตัน  (ผลผลิตเฉลี่ย 1,529 กก./ไร่) 

    - ปาล์ม 3,019,734 ตัน   (ผลผลิตเฉลี่ย 3,278 กก./ไร่) 

    - ยางพารา 121,529 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 257 กก./ไร่) 
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ภาพที่ 2.4 สัดส่วนผลผลิตทุเรียนรายจังหวัด ปี 2562 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ประมวลโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
 

จากข้อมูลข้างต้น ตำบลพะโต๊ะ มีจำนวนเนื้อที่ปลูกทุเรียน จำนวน 9,103 ไร่ ดังนั้น ผลผลิตทุเรียนเฉลี่ย

ของตำบลพะโต๊ะ มีจำนวน 13,918,487 กก.  
 

2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.2.1 ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) ให้ความหมายของการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆของอากาศซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จนทำให้

ส่วนประกอบของบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกัน 

( "Climate change" means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human 

activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural 

climate variability observed over comparable time periods.) (UNITED NATIONS, Online, 1992) โดย

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate 

Change หรือ IPCC) ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่า หมายถึง ความแปรปรวนอย่างมีนัย

ยะสำคัญทางสถิติของสภาวะภูมิอากาศ หรือความแปรปรวนที่เกิดขึ้นอย่างถาวรเป็นเวลานาน การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการภายในหรือแรงกดดันภายนอก หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

บรรยากาศหรือพ้ืนดินที่เกิดจากกิจกรรมต่อเนื่องของมนุษย์ (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
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Online) ซ ึ ่ งองค ์กาบร ิหารจ ัดการก ๊าซเร ือนกระจก (องค ์การมหาชน) ( Thailand Greenhouse Gas 

Management Organization Public Organization : TGO) ได้เสนอเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน  ฤดูกาล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรง

อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในบริเวณท่ีสิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่ (TGO, 2557) จึงสรุปได้

ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์

ที่ทำให้ลักษณะอากาศเฉลี่ย (average weather) ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน

พ้ืนที่หนึ่งแตกต่างจากสภาวะอากาศธรรมชาติที่สังเกตได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งในด้าน อุณหภูมิความชื้น ปริมาณ

น้ำฝน ฤดูกาล  
 

 2.2.2 แนวคิดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (2555) ให้นิยาม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ สภาพลักษณะ

อากาศเฉลี่ย (average weather) ในพ้ืนที่หนึ่ง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดได้จาก 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. แบบธรรมชาติตามปัจจัยทางธรรมชาติ (Natural factors) เช่น การเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของ

แสงอาทิตย ์

2. แบบธรรมชาติตามกระบวนการภายในภูมิอากาศเอง (Natural processes within the climate) เช่น 

การหมุนเวียนระบบของมหาสมุทร 

3. แบบกิจกรรมของมนุษย์ (Human activities) เช่น การเผาไหม้เชื้อ เพลิงฟอสซิลหรือ การตัดไม้ทำลายป่า 

- ความแปรปรวนของสภาพอากาศ (climate variability) คือ สภาพภูมิอากาศ ที่มีการเปลี่ยนไปจากปกติ 

ในช่วงเวลาที่มากกว่าช่วงฤดูกาลหรือช่วงปี เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าวันต่อวันแบบสภาพอากาศ (weather) 

นอกจากนี้ความแปรปรวนของสภาพอากาศ อาจหมายถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระดับที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ย

ของปีอื่นๆ แต่ไม่ส่งผลแตกต่างทางสถิติในระดับยาวนานหรือระดับสภาพภูมิอากาศ 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) กับความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งความ

แตกต่างคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะเกิดในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่า 30 ปีขึ้นไป ส่วนความ

แปรปรวนของสภาพอากาศ จะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น เดือนต่อเดือน 

ปีต่อปี 

- สถานการณ์อากาศเปล ี ่ยนแปลงเฉ ียบพล ัน (extreme weather/extreme event) ค ือ การเกิด

ปรากฏการณ์ทางอากาศเหนือความคาดหมายอย่างปัจจุบันทันด่วน เช่น ภาวะอากาศแปรปรวนเฉียบพลันสลับ
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ระหว่างหนาวจัด-ร้อนจัด และภัยแล้ง-น้ำท่วม ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงและสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ

ทรัพย์สินได้ (Amanda et al., 2008) 

2.2.3 ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีปัจจัยต่าง ๆ ที ่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้ 

1. อุณหภูมิ จากข้อมูลตรวจวัดจากสถานีกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

อย่างชัดเจนตลอดช่วง 61 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2498 - 2559) โดยพบว่า ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ประเทศไทย

มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติมาก และเริ่มสูงมากต่อเนื่องกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2559 เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของ

ประเทศไทย โดยทั้งอุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุดเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย สูงกว่าค่าปกติเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะ

อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกต 0.4-0.7 องศาเซลเซียส แนวโน้มระยะยาวพบว่า ทั้งอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย มีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศ

ไทยพบว่า ในช่วง พ.ศ. 2524 – 2533 อุณหภูมิสูงขึ้น 0.31องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่วนในช่วง พ.ศ. 2534 - 2543 

และ พ.ศ. 2544 - 2553 อุณหภูมิสูงขึ้น 0.14 องศาและ 0.18 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษตามลำดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา

, 2560) 

2. ข้อมูลน้ำฝน ตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2494 พบว่า มีความผันแปรเช่นเดียวกับจำนวนวัน

ฝนตกซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกัน หากพิจารณาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา พบว่า ประเทศไทยมีฝนสูงกว่าค่าปกติอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีปริมาณฝนมากที่สุด ยกเว้นในปี พ.ศ. 2546 2547 2557 

และ 2558 ที่ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยมีฝนต่ำกว่าค่าปกติมากที่สุด

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 

3. พายุหมุนเขตร้อน ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างสองแหล่งกำเนิดที่สำคัญของพายุหมุนเขตร้อน คือ ทะเลจีน

ใต้และอ่าวเบงกอล แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางของพายุพบว่า พายุหมุนเขตร้อนส่วนใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย มีแหล่งกำเนิดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้ กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) รายงานว่า

ในช่วงเวลา 64 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2494 - 2557) มีพายุหมุนเขตร้อน จำนวน 189 ลูก เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย 

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนโดยเฉลี่ยแล้ว 3 ลูกต่อปี ซึ่งเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีความถี่ของ

พายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นสูงสุด (53 ครั้งจากทั้งหมด 189 ครั้ง) พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยส่วน

ใหญ่เกือบทั้งหมด 189 ลูก จัดอยู่ในกลุ่มพายุดีเปรสชั่นเขตร้อน มีเพียง 14 ลูกเท่านั้นที่จัดอยู่ในระดับพายุโซนร้อน 

และ 1 ลูก จัดอยู่ในระดับพายุไต้ฝุ่น (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558) 
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4. การเปลี่ยนแปลงสภาวะสุดขีดของลมฟ้าอากาศ สภาวะสุดขีดของอุณหภูมิในประเทศไทย มีแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในรอบ 40-50 ปีที่ผ่านมา คล้ายคลึงกับหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆ ของโลกจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจวัดรายวัน ด้วยดัชนีสภาวะสุดขีดของ

อุณหภูมิขององค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก พบว่า แนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของสภาวะสุดขีดของอุณหภูมิใน

ประเทศไทย ประกอบด้วย ดัชนีจำนวนวันและคืนที่อบอุ่น ดัชนีช่วงระยะเวลาที่อบอุ่น ดัชนีจำนวนวันที่อุณหภูมิสูงสุด

สูงกว่า 35 ºC ดัชนีจำนวนคืนที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงกว่า 25ºC ดัชนีค่าสูงสุดรายเดือนของอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด

ประจำวัน ดัชนีค่าต่ำสุดรายเดือนของอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดประจำวัน ในขณะที่แนวโน้มการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ของสภาวะสุดขีดของอุณหภูมิในประเทศไทย  

2.2.4 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การการแปรปรวนของลม

ฟ้าอากาศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ส่งให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายในภูมิภาคต่าง ๆ 

ของโลกท้ังปัญหาระดับน้ำทะเลที่เข้าท่วมพ้ืนที่ราบต่ำ อุทกภัยที่รุนแรงขึ้น ความแห้งแล้งที่มีพ้ืนที่มากขึ้น พายุที่มี

บ่อยข้ึน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ประเทศจีน อุทกภัยที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2541 และ 2546 ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 3 หมื่น

ล้านเหรียญสหรัฐ มีประชาชนจำนวนมากกว่า 4,000 คนเสียชีวิต และทำให้ประชาชนประมาณ 3,500,000 คน 

ต้องไร้ที่อยู่อาศัย รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก ส่วนในพื้นที่อื่นของจีนกลับได้รับ

ผลกระทบจากความแห้งแล้ง ส่งผลให้ประชาชนประมาน 90 ล้านคน และปศุสัตว์อีกประมาณ 6,800,000 ตัว ล้ม

ตาย รวมทั้งพื้นที่ฟาร์ม 7,700,000 เฮกเตอร์ ได้รับความเสียหาย ผลการวิจัยชี้ว่าผลผลิตของสินค้าหลักของจีน 

เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ลดต่ำลงมากกว่าร้อยละ 37 

- อินเดีย มีการบันทึกสถิติอุณหภูมิในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 ไว้ที่ 45.6 องศาเซลเซียส ทำให้มีคน

เสียชีวิตเฉพาะในรัฐอุตตรประเทศกว่า 1,000 คนอุทกภัยในรัฐโอริสสาทางตะวันออกของประเทศเมื่อ พ.ศ. 2542 

ทำให้ประชาชนเสียชีวิตหลายพันคนรวมทั้งหมู่บ้านที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนหมดสิ้นหลายแห่ง ส่วนอุณหภูมิใน

กรุงอิสลามาบัด ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศปากีสถานสูงถึง 47 องศาเซลเซียสในเดือนมิถุนายนปีนั้น 

นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย 

ภัยแล้ง การเกิดพายุต่าง ๆ จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นขึ้น มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น มาลาเรีย ซึ่งจะเกิดขึ้นใน

พื้นที่ที่ไม่เคยประสบปัญหามาก่อน อันจะนำไปสู่ภาวะขาดแคลนน้ำและอาหาร และเกิดความขัดแย้งในระดับ

ภูมิภาคเนื่องจากปัญหาภัยธรรมชาติ พื้นที่ป่าไม้ของโลกจำนวนหนึ่งในสามอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกทำลาย 
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เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่จำเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยป่าไม้เพ่ือความอยู่รอดลดจำนวนลงจนอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ (กรมพัฒนา

ที่ดิน, 2561) 

จากรายงานฉบับที่ 5 ของ IPCC พบว่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาสูงขึ้น และสูงกว่า

ทศวรรษอื่นๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 และข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1983-2012 พบว่าเป็นช่วง 30 ปีที่อุณหภูมิสูงที่สุดในช่วง 

1,400 ปีที่ผ่านมาในซีกโลกเหนือ (ความเชื่อมั่นระดับกลาง) นอกจากนี้พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวดินและ

มหาสมุทรโลก ในช่วงปี ค.ศ. 1880-2012 เพิ่มสูงขึ้น 0.85 องศาเซลเซียส (0.65-1.06 องศาเซลเซียส) (IPCC, 

2014) แสดงดังภาพที่ 2.5 

 
ภาพที่ 2.5 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของพ้ืนผิวดินและมหาสมุทรโลกเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงปี ค.ศ. 1986-2005 

ที่มา : IPCC, 2014 
 

นอกจากการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิในหลายทศวรรษแล้ว ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพ้ืนผิวโลกยังมีความแปรปรวนใน

แต่ละทศวรรษและแต่ละปี แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นมีผลมาจากการพิจารณาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

ของช่วงเวลา และไม่สะท้อนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ตัวอย่างเช่น อัตราการเพิ่มข้ึน

ของอุณหภูมิในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 1998-2012) ซึ่งมีปรากฏการณ์ El Niño เท่ากับ 0.05 องศาเซลเซียส  

(-0.05-0.15) ต่อทศวรรษ ซึ่งน้อยกว่าอัตราการเพิ่มข้ึนในช่วง ค.ศ. 1951-2012 ที่มีค่าเท่ากับ 0.12 องศาเซลเซียส 

(0.08-0.14) ต่อทศวรรษ ส่วนการร้อนขึ้นของมหาสมุทรมีอิทธิพลต่อพลังงานที่สะสมในระบบภูมิอากาศในระดับ

โลก การร้อนขึ้นของมหาสมุทรจะอยู่ที่บริเวณผิวน้ำ จากข้อมูลพบว่า จากผิวน้ำถึงระดับความลึก 75 เมตร มี

อุณหภูมิสูงขึ้น 0.11 องศาเซลเซียส ( 0.09-1.13) ต่อทศวรรษในช่วงปี ค.ศ. 1971-2010 ค่าเฉลี่ยของปริมาณ

น้ำฝนของพื้นที่แถบละติจูดกลาง (mid-latitude land area) ของซีกโลกเหนือเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901 (ข้อมูล

ก่อนปี ค.ศ. 1951 ความเชื่อมั่นระดับกลางและหลังปี ค.ศ. 1951 ความเชื่อมั่นระดับสูง) สำหรับพื้นที่ในแถบ

ละติจูดอ่ืนทั้งที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและลดลงข้อมูลมีความเชื่อมั่นระดับต่ำ (IPCC, 2013) แสดงดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนจากปี ค.ศ. 1990-2010 และจากปี ค.ศ. 1951-2010 

ที่มา : IPCC, 2013 

 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก 

ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ฤดูกาลต่าง ๆ ของโลกเปลี่ยนแปลงไป โดยทำให้มีช่วงฤดูร้อนที่

ยาวนานขึ้น มีฤดูหนาวที่สั้นลง เกิดภาวะแห้งแล้งที่มีความรุนแรงขึ้นในฤดูแล้ง เกิดฝนตกชุกเพิ่มขึ้นในฤดูฝน 

นอกจากนั้นการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นยังทำให้น้ำแข็งขั้วโลกและบนยอดเขาสูงละลาย ส่งผลให้ปริมาณน้ำทะเล

เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในหลายด้าน ทั้งทางด้านสุขภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ และผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งปัจจัย

เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั่วโลก 

2.2.5 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย

สูงขึ้นเล็กน้อยทั้งกลางวันและกลางคืน มีช่วงเวลาอากาศร้อนหรือแห้งแล้งที่ยาวนานขึ้น และฤดูหนาวที่สั้นลง 

ปริมาณน้ำฝนรายปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ฤดูฝนจะยังคงมีระยะเวลาเท่าเดิมอาจจะมีการขยับเลื่อนของฤดูกาล 

ลักษณะเช่นนี้อาจทำให้ฤดูน้ำหลากมีน้ำมากหรือน้ำท่วม ฤดูแล้งอาจจะแล้งจัด เนื่องจากฤดูร้อนที่ร้อนมากขึ้นและ

นานขึ้น นอกจากนั้นความแปรปรวนระหว่างฤดู และระหว่างปีจะเพิ่มสูงขึ้น (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551) ดังนั้น  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นผลเสียหายต่อ

ผลผลิต ที่เกิดจากภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ฝนที่ตกมากเกินไป การเริ่มต้น และการสิ้นสุดของ

ฤดูฝนที่ไม่แน่นอนมากขึ้น ทำให้ฤดูปลูกและพื้นที่ปลูกพืชเปลี่ยนไปจากเดิม ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่

เกี ่ยวข้องนับวันจะรุนแรงโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานถึงอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

ประมาณ 1 องศา เทียบจาก พ.ศ. 2524 – 2551 แสดงดังภาพที่ 2.7 และแนวโน้มอุณหภูมิในประเทศไทยอาจเพ่ิม

สูงขึ้น 1.2 – 1.9 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ. 2593 ยิ่งไปกว่านั้น จำนวนวันที่ฝนตกและระดับปริมาณน้ำฝนที่ตกลง
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มาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเทียบกับ 15 ปีที่ผ่านมา ในช่วงช่วงเวลาเดียวกัน แสดงดังภาพที่ 2.8 โดยสภาพภูมิศาสตร์

ที่ตั้งแล้ว ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมากที่สุด

ประเทศหนึ่ง 

 

 
ภาพที่ 2.7 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประจำปีของประเทศไทย (องศาเซลเซียส) 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551 

 
ภาพที่ 2.8 ระดับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประจำปีที่ลดลง 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทยในช่วงระยะเวลานาน ได้มีการ

จําลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตขึ้น โดยศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก

แห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA START RC) ได้ร่วมมือกับทางหน่วยงาน Commonwealth Scientific 

and Industrial Research Organization (CSIRO) ซึ ่งได้ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2546-2548 ซึ ่งศึกษาถึง
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำและการเกษตรในพ้ืนที่ที่อาศัยน้ำฝน ตลอดจน

การประเมินภาวะเสี่ยงต่อความเดือดร้อนและแนวทางการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในอนาคตของเกษตรกรใน

พื้นที่ของกลุ่มประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และจากผลการศึกษานั ้นพบว่า ผลของการจำลองสภาพ

ภูมิอากาศในอนาคต พบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปีในประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ

ไทยจะมีฝนมากขึ้นในอนาคต และอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยในประเทศไทยจะเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส 

(ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2550) แสดงดังภาพที่ 2.9 และ 2.10 ตามลำดับ 
 

 
ภาพที่ 2.9 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปีในประเทศไทยตามผลของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

 
ภาพที่ 2.10 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทยตามผลของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
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 จากรายงานในปี 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.1 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็น

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในรอบ 69 ปี (พ.ศ.2494-2562) แสดงดังภาพที่ 2.11 โดยปีที่มี

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 4 ลำดับถัดมา คือ ปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2541 พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นปทีี่ได้รับอิทธิพล

จากปรากฏการณ ์ENSO โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นปทีี่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ

รุนแรง โดยปรากฏการณ์เอลนิโญกําลังอ่อนได้เริ่มพัฒนาตัวมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2561 และปรากฏต่อเนื่องมา

จนถึงในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ทำให้ปีนี้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ

ฤด ูร้อนในช่วงระหว่างเด ือนก ุมภาพ ันธ์ถ ึ งเด ือนพฤษภาคมที ่พ ื ้นท ี ่ส่ วนใหญ่บร ิ เวณภาคเหน ือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติมากส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี

ของประเทศไทยในปีนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาคและสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย โดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าคา่ปกติประมาณ 1.18 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงกว่าค่า

ปกติ 1.19 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ 0.94 องศาเซลเซียส และเมื่อพิจารณาในแต่ละ

พื้นที่ พบว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติมากกว่าพื้นที่อื่น โดยมีอุณหภูมิ

สูงกว่าค่าปกติ1.49 และ 1.42 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า

ค่าปกติ 1.07 และ 1.00 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกของภาคมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ 0.79 

องศาเซลเซียสสูงกว่าทางฝั่งตะวันออกที่สูงกว่าค่าปกติ 0.66 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย พบว่าสูง

กว่าค่าปกติในทุกภาคอยู่ ในช่วงระหว่าง 0.71 - 1.51 องศาเซลเซ ียส โดยบริเวณภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงกว่าบริเวณอ่ืนอยู่ในช่วง 1.47 - 1.51 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิ

ต่ำสุดเฉลี่ยของปีนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาคเช่นกัน โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนที่สูงกว่าค่าปกติชัดเจนระหว่าง 

0.91 - 1.27 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้อุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.65 - 0.70 องศาเซลเซียส (ศูนย์ภูมิอากาศกอง

พัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) 
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ภาพที่ 2.11 10 อันดับปีที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าคา่ปกติมาก 
  

 ตลอดจน ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกแก้ไขปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยการให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change) และพิธี

สารเกียวโต (Kyoto Protocol) เมื่อปีพ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2545 ตามลำดับ และได้เข้าร่วมประชุมหารือกรอบ

ความร่วมมือระดับโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเพื ่อให้

ประเทศไทยมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในส่วนที่จะกระทบหรือเกี่ยวข้อง

กับประเทศไทยโดยตรง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจึงได้กำหนดแผนต่าง ๆ รวมทั้งก่อตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อใช้ใน

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
 

2.3 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) คือการที่อุณหภูมิของโลกค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป 

อันเนื่องมาจาก  2 ปัจจัยสำคัญ  ได้แก่  ปัจจัยทางธรรมชาติ และปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณและความ

เข้มข้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศ โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน แบ่งได้ ดังนี้ 

1.1  ปัจจัยทางธรรมชาติ ที่มีผลทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น คือ ปัจจัยทางดาราศาสตร์ เช่น ดวงอาทิตย์มี

จุดดับมากขึ้น ดวงอาทิตย์จะแผ่รังสีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ จะทำให้

พลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ในแต่ละฤดูและแต่ละละติจูดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
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นอกจากนี้ปัจจัยทางธรณีวิทยาก็มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เช่นกัน เช่น การเลื่อนตัว

ของทวีป  การปะทุของภูเขาไฟที่ทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศเพ่ิมขึ้น ซึ่งฝุ่นละอองเหล่านี้อาจคงอยู่ในบรรยากาศ

ได้นานถึง  3  ปี จึงส่งผลทำให้อุณหภูมิโลกลดลง 

1.2 ปัจจัยที่เกิดจากการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ การเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกใน

บรรยากาศ จะมีผลทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โดยจากการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาฟองอากาศในแกนน้ำแข็ง 

เพื่อศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตเมื่อ 400,000 ปี ที่ผ่านมา ทำให้พบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศกล่าวคือ เมื่อมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ ่มขึ้น 

อุณหภูมิของโลกก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย 

ดังนั ้น การเปลี ่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศในปัจจุบัน โดยเฉพาะก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ ได้พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ตั้งแต่เมื่อเข้าสู้ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา 

มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขึ้นมาใช้ทุ่นแรง เพิ่มกำลังในการผลิตและอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ 

เครื่องจักรกลเหล่านี้ต้องอาศัยเชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานหลัก ซึ่งการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์  

ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน พื้นที่ป่าไม้ทั่วโลก  

ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ  ก็ได้ถูกบุกรุกทำลายอย่างมากจากการขยายตัวของ

ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และพื้นที่อาศัยของมนุษย์ ทำให้แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก

บรรยากาศลดน้อยลง และขณะนี้ก็ยังไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ ่งสาเหตุที ่ทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์ตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำการเผาผลาญเชื้อเพลิง

ฟอสซิล (fossil fuel) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน หรือเป็นที่รับรู้ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสดงดังภาพที่ 2.12 โดยมีข้อมูล

ยืนยันจากรายงานการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย

การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ในปี ค.ศ. 

2007 ซึ่งได้รายงานว่าผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การใช้พลังงานจาก fossil fuels ก่อนยุคปฏิวัติ

อุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อุณหภูมิที่พื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น 0.6 องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มว่าภายในอีก 100 

ปีข้างหน้าอุณหภูมิอาจเพิ่มข้ึนอีก 1.4-5.8 องศาเซลเซียส ซึ่งปัจจุบันกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมมีผลอย่าง

ยิ่งในการทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการเผาไหม้น้ ำมันและถ่านหิน 

นอกจากนี้กิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปของมนุษย์ เช่น การขับขี่ยานพาหนะ การใช้เชื้อเพลิงหุงต้ม การใช้

พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการตัดไม้ทำลายป่าและการทำการเกษตรบางประเภทยังมีผลกระทบอย่างมากเช่นกัน  

20 



(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, ออนไลน์)  ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมีสาเหตุที่เป็นไปได้อยู่หลายสาเหตุ เช่น ระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์

ที่เปลี่ยนแปลงไป การถ่ายทอดพลังงานจากดวงอาทิตย์มายังโลกมากขึ้นหรือน้อยลง หรือการระเบิดของภูเขาไฟ 

แต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า มนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย 

ผลที่เกิดจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่สำคัญ มีดังนี้ 

1. อุณหภูมิของโลกเพิ ่มขึ ้น การที ่อ ุณหภูมิของโลกเพิ ่มขึ ้นนี ้ เน ื ่องมาจากการเพิ ่มขึ ้นของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา ซึ่งความ

ร้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา มันทำให้อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.1 องศา

เซลเซียส แม้ว่าจะดูเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมาก 

2. น้ำในมหาสมุทรร้อนขึ้น เมื่อความร้อนภายในโลกเพิ่มขึ้น น้ำในมหาสมุทรจะดูดซับความร้อนส่วนหนึ่ง

ไว้ และตั้งแต่ปี 1969 เป็นต้นมา อุณหภูมิที่ผิวน้ำจนถึงระดับความลึก 700 เมตร เพิ่มขึ้นถึง 0.302 องศาฟาเรน

ไฮต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแพลงก์ตอนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในมหาสมุทร 

3. แผ่นน้ำแข็งมีขนาดเล็กลง แผ่นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์และแอนตาร์กติกามีมวลลดลง โดยตั้งแต่ปี 2002 -

2006 กรีนแลนด์ได้สูญเสียแผ่นน้ำแข็งไปถึง 150-250 ลูกบาศก์กิโลเมตรในแต่ละปี ขณะที่แอนตาร์กติกาสูญเสีย

แผ่นน้ำแข็งไปถึง 152 ลูกบาศก์กิโลเมตรระหว่างปี 2002-2005 

4. ธารน้ำแข็งท่ัวโลกกำลังลดลง ซึ่งรวมถึงเทือกเขาแอลป์ หิมาลัย แอนดีส ร็อกกี้ อลาสกา และแอฟริกา 

5. หิมะที่เคยปกคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ลดลง สังเกตได้จากหิมะที่เคยปกคลุมซีกโลกทางเหลือลดลงในช่วง 5 

ทศวรรษที่ผ่านมา 

6. ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น ในศตวรรษที่ผ่านมา ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นประมาณ 8 นิ้ว และอัตราการ

เพ่ิมข้ึนของระดับน้ำทะเลในช่วง 2 ทศวรรษสูงขึ้นเกือบ 2 เท่าของศตวรรษท่ีผ่านมา 

7. การลดลงของน้ำแข็งในทะเลอาร์กติก ทั้งขอบเขตและความหนาของน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกได้ลดลง

อย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา 

8. ความเป็นกรดในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ความเป็นกรดของน้ำทะเลก็เพิ่มขึ้น

ประมาณ 30% การเพ่ิมข้ึนนี้เป็นผลจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ ดังนั้น จึงมีการดูดซับ

โดยมหาสมุทรไว้บางส่วน ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับโดยมหาสมุทรชั้นบนนั้นเพ่ิมขึ้นประมาณ 

2 พันล้านตันต่อปี และเมื ่อน้ำมีความเป็นกรดสูงขึ ้นก็อาจก่อให้เกิดปัญหากับแนวปะการังและนำไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงของวัฏจักรสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร 
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ภาพที่ 2.12 สาเหตุสำคัญท่ีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ที่มา : กัณฑรีย์ บุญประกอบ, ออนไลน์. 

รวมทั้ง ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศและลมฟ้าอากาศที่สำคัญ ได้แก่ ความร้อนและความเย็นที่บรรยากาศได้

จากดวงอาทิตย์และพลังงานภายในโลก ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจได้รับความร้อนในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน บางส่วน

ได้รับความร้อนมากกว่าสูญเสียความร้อน ในขณะที่บางส่วนสูญเสียความร้อนไปมากกว่าได้รับ สาเหตุดังกล่าว

เนื่องจากพ้ืนที่ขนาดแตกต่างกัน และมีความแตกต่าง ณ ตำแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของ

พ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศและลมฟ้าอากาศมีดังนี้ 

1. ละติจูด (latitude) เนื ่องจากโลกเป็นทรงกลมและมีแกนเอียงทำมุมกับดวงอาทิตย์ 23.5 องศา 

แสงอาทิตย์จึงตกกระทบพื้นโลกตามละติจูดแตกต่างกัน ในขณะที่ละติจูดต่ ำมักจะได้รับแสงตั้งฉากพลังงาน

แสงอาทิตย์จึงมากกว่าละติจูดที่สูงขึ้นไป บริเวณละติจูดต่ำจึงมีอากาศร้อนและกึ่งโซนร้อน ส่วนในเขตละติจูดสูง

ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์น้อยลงจึงมีภูมิอากาศหนาวเย็น ในเวลาเที่ยงวันบริเวณศูนย์สูตรได้รับรังสีจากแสงอาทิตย์

เป็นมุมชันจนถึงมุมฉาก ความเข้มของแสงอาทิตย์มาก อุณหภูมิจึงสูง แต่บริเวณขั้ว โลกได้รับรังสีจากแสงอาทิตย์

เป็นมุมเฉียง ความเข้มของแสงจึงลดน้อยลงมีผลให้อุณหภูมิลดต่ำลง 

2. พื้นดินและพื้นน้ำ (land and water) พื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติในการรับและคายความร้อน

แตกต่างกัน โดยพื้นดินรับและคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำบริเวณที่ห่างจากชายฝั่งในฤดูร้อนจะร้อนมากกว่า

บริเวณใกล้ชายฝั่ง และในฤดูหนาวก็จะหนาวมากกว่า 

3. กระแสน้ำในมหาสมุทร (ocean and current) การหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร เกิดจาก

อิทธิพลของลมและปริมาณของการรับความร้อนของกระแสน้ำทำให้เกิดกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นไหลถ่ายเท

ไปมา โดยกระแสน้ำเย็นไหลจากเขตหนาวและอบอุ่นมายังเขตร้อนและกระแสน้ำอุ่นไหลจากเขตร้อนไปยังเขต
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อากาศเย็น กระแสน้ำในมหาสมุทรที่เด่น ๆ ได้แก่ กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม กระแสน้ำเย็นลาบาดอร์ เป็นต้น 

กระแสน้ำในมหาสมุทร มีความสำคัญในการนำพาความร้อน ความเย็นโดยสามารถดูดซับความร้อนจากละติจูด

หนึ่งไปยังเขตละติจูดอื่นๆ ได้ ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนของพื้นที่รอบชายฝั่ง บริเวณที่มีกระแสน้ำอุ่น

ไหลผ่าน ก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าและมีปริมาณฝนตกมากกว่าบริเวณที่มีกระแสน้ ำเย็นไหลผ่าน เช่น ชายฝั่ง

ประเทศนอรเวย์ ในฤดูหนาวจะมีอากาศอบอุ่นกว่าบริเวณที่อยู่ในระดับละติจูดเดียวกัน เพราะได้รับอิทธิพลจาก

กระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Drift) เป็นต้น 

4. ความสูงของพื้นที่ (altitude) ในสภาพทั่วไปอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นจากพื้นโลก 

ซึ่งเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามปกติ หรือตามธรรมชาติ (normal temperature lapse rate หรือ 

environmental lapse rate) โดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิของอากาศจะลดลงประมาณ 6.4๐ซ. ต่อ 1 กิโลเมตร (3.5๐ 

ฟ. ต่อ 1,000 ฟุต) ดังนั้นในขณะที่หุบเขามีอุณหภูมิสูงแต่บริเวณยอดเขาจะมีอุณหภูมิลดต่ำลง 

5. ลักษณะภูมิประเทศ (topography) ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกันไป เช่น ภูเขา 

ที่ราบสูง ที่ราบ ทะเลและมหาสมุทร เป็นต้น ลักษณะภูมิประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทือกเขาสูงสามารถจะกีดขวาง

การเคลื่อนที่ของอากาศและลมประจำที่พัดผ่าน นอกจากนี้เมื่อมีลมร้อนชื้นที่พัดผ่านทะเลมาปะทะด้านหน้าของ

ภูเขา (windward) ลมร้อนชื้นจะลอยตัวสูงขึ้นเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำก่อตัวเป็นเมฆ และทำให้เกิดฝนตก ส่วน

ด้านหลังเขา (leeward) ไม่ได้รับลมอากาศจะจมตัวลง อุณหภูมิสูงขึ้น ไม่เกิดการกลั่นตัว ฝนจึงไม่ตกเป็นเขตเงาฝน 

(rain shadow) 

6. มนุษย์ (human) ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญหนึ่งที่สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อการผันแปรของสภาพ

อากาศ เพราะกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้รถยนต์ มลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม สงคราม เป็นต้น ส่งผลกระทบ

ต่อชั ้นบรรยากาศทั ้งสิ ้น ในปัจจุบันผลของการเปลี ่ยนแปลงสภาพอากาศเชื ่อว่ากิจกรรมการพัฒนาด้าน

อุตสาหกรรมเพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจของมนุษย์ช่วยเร่งให้บรรยากาศมีความร้อนสะสมเพิ ่มมากขึ ้น เพราะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ปล่อยก๊าชเรือนกระจกออกมาเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีสารที่ทำลายและ

ทำให้ส่วนประกอบของอากาศเสียสมดุล เช่น ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน เป็นต้น (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มปป.) 
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2.4 ความเสี่ยงภัยพิบัติ และการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 

2.4.1 ความหมายและแนวคิดภัยพิบัติ 

คำนิยามของคำศัพท์เฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องกับคู่มือเล่มนี้ ดัดแปลงจากหนังสือคำศัพท์ด้านการบริหาร

จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557) ดังนี้ 

- การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk management: DRM) คือ กระบวนการอย่าง

เป็นระบบของการใช้คำสั่งทางการบริหารองค์กรและทักษะความสามารถเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินยุทธศาสตร์ 

นโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง ลดหรือถ่ายโอนความเป็นไปได้ในการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้ง

การเพ่ิมศักยภาพในการจัดการปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบทางลบของภัย 

- การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk reduction : DRR) คือ แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลด

โอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากภัยพิบัติผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะวิเคราะห์และบริหารจัดการ

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของภัยพิบัติเพื่อดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการลดความ

ล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการจัดการปัญหา มีเป้าหมายในการลดความ

เสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

- การลดผลกระทบ (mitigation) คือ ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที่เป็นอันตรายต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมาก ไม่สามารถขจัดให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง แต่ขนาด

และความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดลงได้ จากการดำเนินนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ มาตรการเพื่อลด

ผลกระทบ (mitigation measure) มุ่งเน้นการลดผลกระทบทางตรงจากภัย และลดโอกาสการเกิดความเสียหาย

อันเนื่องมาจากการเกิดภัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  มาตรการเชิงโครงสร้าง/มาตรการแบบใช้สิ ่งก่อสร้าง 

(structural mitigation measure) และมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง/มาตรการแบบไม่ใช้สิ ่งก่อสร้าง (non-

structural mitigation measure) 

- ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk) คือ โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการได้รับผลกระทบทางลบจาก

การเกิดภัยพิบัติ โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพย์สิน และบริการต่าง ๆ ใน

ระดับบุคคล ชุมชน สังคม หรือประเทศ 

- ภัยพิบัติ (disaster) คือ การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชน หรือสังคมอันเป็นผล

มาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

อย่างกว้างขวาง เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้ ทรัพยากร

ที่มีอยู่ 
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ดังนั้น ภัยพิบัติ คือ การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชน หรือสังคมอันเป็นผลมาจาก

การเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อย่าง

กว้างขวาง เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 

(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557) ดังนั้น ภัยพิบัติจึงเกิดจากภัย เช่น ภัยคุกคาม หรือเหตุการณ์ที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีประชากรและทรัพย์สินที่มีความล่อแหลมต่อภัย หรือมีศักยภาพที่อ่อนแอเกิน

กว่าจะรับมือกับภัยได้ จึงทำให้ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว ตัวอย่างเช่น พายุไต้ฝุ่นชนิดรุนแรงซึ่งเกิดบนเกาะ

ร้างอาจไม่ทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติ แต่พายุไต้ฝุ่นแบบเดียวกันเกิดขึ้นในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น อาจทำให้เกิดเป็น

ภัยพิบัติได้หากคนหรืออาคารบ้านเรือนซึ่งเผชิญกับความเร็วลมที่แรงและฝนตกหนักไม่อาจต้านทานผลกระทบจาก

ภัยเหล่านี้ 
 

2.4.2 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเพ่ิมข้ึนของประชากร การพัฒนาซึ่งทำลายความสมดุลของสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้มีภัยพิบัติเกิดข้ึนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะภัยที่เก่ียวข้องกับอุทกวิทยา

และอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงจากรายงานของ Munich RE ในปี พ.ศ. 2556 แสดงดังภาพที่ 2.13 
 

 
ภาพที่ 2.13 จำนวนเหตุการณ์ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนทั่วโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2555 

ที่มา: Munich RE, 2013 (พ.ศ. 2556) 
 

ดังนั้น ภัยพิบัติจึงสร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งยังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ  

ในภาคการค้า ทำ ให้บริการและการลงทุนต้องหยุดชะงัก กิจการ ร้านค้า  อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวต่าง ๆ  

ต้องสูญเสียรายได้หรือปิดกิจการ นักท่องเที ่ยวขาดความเชื ่อมั ่น ในภาคการผลิต อุตสาหกรรม พืชผลทาง
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การเกษตร วัตถุดิบได้รับความเสียหายและขาดแคลน ด้านสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า ได้รับความเสียหายใช้

การไม่ได้ เส้นทางคมนาคมและการสื่อสารต่าง ๆ ถูกตัดขาด และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทำ ให้สินค้าขาด ตลาด

สินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาแพง แม้ในพื้นที่ท่ีไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีประสบภัยก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย 

ทั้งนี้ ในอดีตแนวทางในการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ มุ่งเน้นในการปฏิบัติการเชิงรับตามหลักการ “การ

บริหารจัดการภัยพิบัติ (disaster management: DM)” ซึ่งให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือรักษาชีวิต ให้การ

บรรเทาทุกข์ และเผชิญกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตเมื่อภัยได้เกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งการฟื้นฟูหลังเกิดภัย แต่จาก

ความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติและความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่มากขึ้น ทำให้ทั่ว

โลกให้การยอมรับร่วมกันว่า ผลกระทบจากภัยพิบัตินั้นสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ภัย

พิบัต ิข ึ ้นก่อน และได้เร ิ ่มให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี ่ยงจากภัยพิบัต ิ ( disaster risk 

management: DRM)” ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มุ่งเน้นความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการจัดการกับปัจจัยความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังจากเกิดภัย

อย่างครบวงจรได้แก่ การประเมินความเสี ่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk assessment) การป้องกันและลด

ผลกระทบ (prevention & mitigation) และการเตรียมความพร้อม (preparedness) ก่อนเกิดภัย การเผชิญ

เหตุการณ์ฉุกเฉิน (response) เมื่อเกิดภัย และการฟื้นฟู (recovery) ภายหลังเกิดภัย แสดงดังภาพที่ 2.14 

 
ภาพที่ 2.14 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

ที่มา: ดัดแปลงจากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย, 2556 
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ดังนั้น การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk reduction: DRR) เป็นการดำเนินงานเชิงรุกในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มุ่งเน้นในการลดปัจจัยต่าง ๆ  ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงก่อนที่ภัยจะเกิดขึ้น  

โดยให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงต้นเหตุของความเสี่ยง  

และใช้เป็นแนวทางในการวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อจัดการกับต้นตอของความเสี่ยงให้หมดไป หรือให้ลดน้อยลง

เท่าที่จะทำ ได้ เพื่อถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง หรือในกรณีที่ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ ให้สามารถเตรียม

ความพร้อมเพื่อรับมือกับการเกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสามารถดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและลด

ผลกระทบ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมอย่างมีระบบ จะสามารถช่วยลดความรุนแรงและความถี่ของภัย  

ช่วยลดความล่อแหลมและความเปราะบาง ตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้

ประเทศต่าง ๆ มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติลดลง ประชาคมโลกจึงสนับสนุนให้แต่ละประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับ

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557) 
 

2.5 การเกิดภัยพิบัติที่มีผลในภาคการเกษตร 

ประเทศไทยเกิดภัยแล้งรุนแรง สืบเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขนาดรุนแรง ฝนตกต่ำกว่าค่าปกติ

ติดต่อกันถึงสองปี ในปี พ.ศ. 2558 -2559 ฝนที่ตกน้อยต่อเนื่องทำให้น้ำที่เติมเข้ามาในเขื่อนมีปริมาณน้อยและไม่

เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งในปี พ.ศ. 2558 -2559 จึงเรียกได้ว่าเข้าขั้น

รุนแรง เมื่อพิจารณาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น โดยเป็นภัยแล้งที่ต่อเนื่องจากปีก่อนที่โลกเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญ

กำลังอ่อนฝนตกต่ำกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนทั้งประเทศในปี 2562 ต่ำกว่าค่าปกติมากถึงร้อยละ 15 ซึ่งต่ำกว่า

ปริมาณฝนในปี 2558 โดยล่าสุดเดือนมกราคม ปี 2562 ฝนเฉลี่ยทั้งประเทศยังต่ำกว่าค่าปกติมาก นอกจากนี้   

น้ำใช้การได้ในเขื่อนหลักอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยวิกฤตที่ร้อยละ 25 ของความจุในเขื่อน ซึ่งขยับเข้าใกล้ปริมาณน้ำที่ต่ำ

วิกฤตในปี 2559 ที่ระดับร้อยละ 20 ขึ้นเรื่อย ๆ โดยขณะนี้สองเขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์และ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้ต่ำกว่าในปี 2559 และในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำใช้

การได้น้อย จึงเพียงพอสำหรับใช้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ แต่ไม่เพียงพอต่อการทำ

การเกษตร จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที ่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงเดือน

พฤศจิกายน – เมษายน ที่ฝนตกน้อยโดยต้องอาศัยการชลประทานโดยใช้น้ำในเขื่อนเป็นหลัก ซึ่งหากเกษตรกรไม่มี

น้ำใช้ในการปลูกพืช ไม่มีกิจกรรมทางการเกษตร จะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรปรับลดลง แสดงดังภาพที่ 2.15 

สถานการณ์ภัยแล้งมีความเสี่ยงที่จะรุนแรงมากขึ้น พิจารณาจากดัชนี Oceanic Nino Index (ONI) ซึ่งชี้

วัดการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ซึ่งมีแนวโน้มที่ภาวะเอลนีโญจะเกิดขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่
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ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าปกติจากผลของภาวะเอลนีโญ การขาดแคลนน้ำและสภาพอากาศที่แห้งแล้งต่อเนื่องอาจ

ส่งผลกระทบไปยังผลผลิต อาทิ พืชผัก และผลไม้ ที ่ต้องการน้ำมากหรืออาศัยน้ำในช่วงเวลาการออกดอก  

และติดผล  

 
ภาพที่ 2.15 สภาพอากาศโลกที่แปรปรวนและผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรไทย 
 

 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อภาคเกษตร สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (2554) รายงานว่าในระหว่างปี พ.ศ.2532-2553 ประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติหลาย

ประเภท ที ่สำคัญคือ น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ศัตรูพืช วาตภัย อัคคีภัยอากาศหนาว โดยเฉพาะปี  พ.ศ.  

2535-2537, 2539-2540 และ 2543-2545 มีพ้ืนที่เกษตรที่เสียหายจากน้ำท่วมถึงประมาณ 15-30 ล้านไร่ คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 11-23 ของพ้ืนที่เกษตรทั้งประเทศ ส่วนภัยแล้งหนักเกิดขึ้นในปี 2534 และ 2548 

นอกจากนี้ เมื่อประมาณมูลค่าผลผลิตเสียหาย ในระหว่างปีพ.ศ.2532-2553 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงกว่า

ระดับ 1,000-17,000 ล้านบาทซึ่งในปี พ.ศ. 2554 ผลของมหาอุทกภัย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายคิดเป็น

มูลค่า 50,183 ล้านบาท เมื่อนับรวมความสูญเสียจากทรัพย์สินของเกษตรกร 14,810.60 ล้านบาท รวมส่วนของ

ภาครัฐ 10,733.50 ล้านบาท รวมความเสียหายทั้งหมด 75 ,727.16 ล้านบาท (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2554) 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตมีแนวโน้มที่จะส่งผลโดยตรงต่อการเกษตรทั้งในเชิงกายภาพ

ของพืชและสัตว์ อีกทั้งอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่ใช้เพ่ือการเกษตร โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

และปริมาณฝน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลในหลายพ้ืนที่อาจทำให้คุณสมบัติของดินและทรัพยากรน้ำ

ซึ ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักของภาคการเกษตรเปลี ่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ปริมาณน้ำเพื ่อการเกษตรก็อาจ
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เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณฝนที่เปลี่ยนไปในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่าง

กันทั้งในเชิงพื้นที่และห้วงเวลา ผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลต่อผลผลิตการเกษตร โดยทำให้

ระบบเกษตรตกอยู่ใต้ภาวะเสี่ยงที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน ดังนั้นภาคส่วนเกษตรจึงควรคิดถึงยุทธศาสตร์และ

แนวทางที่จะปรับตัวต่อสถานการณ์ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตภายใต้ภาวะโลก 

ร้อนอาจส่งผลต่อระบบเกษตรในหลายทาง (ศุภกร ชินวรรโณ และ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, 2559) 
 

2.6 แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยพิบัติในภาคการเกษตร 

 2.6.1 ความหมายและแนวคิดการปรับตัว 

 2.6.1.1 ความหมายนิยาม 

- การปรับตัว คือ ผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับสภาพปัญหาที ่เกิดขึ ้นแก่ตนเอง  

ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ ด้านความต้องการหรือด้านอารมณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  

จนเป็นสถานการณ์ที่มีบุคคลนั้นสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ (Coleman and Hamman, 1981) 

- การปรับตัว คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของโลกที่ เต็มไปด้วยภยันตรายได้

เท่านั้น ที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ (Darwin, 1859) ต่อมานักจิตวิทยาได้นำคำว่าการปรับตัวมาใช้ในความหมายทาง

จิตวิทยาโดยเปลี่ยนมาใช้คำว่า Adjustment ในการศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ จำเป็นต้องศึกษาทั้งใน

แง่ชีววิทยาและจิตวิทยา ในแง่ชีววิทยา ได้แก่ การปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการของร่างกาย ส่วนในแง่ของ

จิตวิทยา หมายถึง การปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการของจิตใจ 

- การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การปรับเปลี่ยนในระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ  

เพื่อตอบสนองต่อภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (Climate variability) และภาวะวิกฤติ (Extreme) 

และผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อลดผลด้านลบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส (กุลวดี  

แก่นสันติสุขมงคล และคณะ, 2556) 

สรุปได้ว่า การปรับตัว คือ “ความพยายามของสิ ่งมีชีวิตในการที ่จะอยู ่รอดในสภาวการณ์แห่งการ

เปลี่ยนแปลง” ซึ่งสอดคล้องกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา หากแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังประสบอยู่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงและเป็นวงกว้างจนอาจเกิดขีดความสามารถในการปรับตัวตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

ส่วนใหญ่บนโลก ประกอบกับกิจกรรมจากมนุษย์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ 

ดังนั้นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามคำนิยามของ IPCC จึงกำหนดว่า “เป็นการปรับระบบ
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เชิงนิเวศสังคม และเศรษฐกิจในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางสภาพภูมิอากาศ (climate stimuli) รวมถึงผลและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิด โดยการปรับตัวอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการกิจกรรม หรือ

โครงสร้างของระบบเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือส่งเสริมโอกาสที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ” โดยนิยามการปรับตัวนี้ครอบคลุมทั้งในเชิงการปรับตัวของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม

เชิงกายภาพและชีวภาพ และการปรับตัวในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มนุษย์สามารถบริหารจัดการและดำเนินการได ้

2.6.1.2 แนวคิดการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเกิดจากผลต่อค่าเฉลี่ยของสภาพภูมิอากาศ และระดับความรุนแรง

ของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้การปรับตัวจำเป็นต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ทำให้เกิดผลกระทบและความ

เปราะบางในพ้ืนที่หรือระบบ แต่ระดับของผลกระทบหรือความเปราะบางขึ้นกับการเปิดรับของพ้ืนที่หรือระบบต่อ

การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั ้งนี้  โดยทั ่วไปมักพบว่าพื ้นที ่หร ือระบบมีการปรับตัวที ่ เก ิดขึ ้นเอง 

(autonomous adaptation) ที่เป็นผลจากการดำเนินกระบวนการปรับตัวด้วยตัวเองของคนหรือชุมชนในพื้นที่ที่

เรียกว่าการปรับตัวโดยเอกชน (private adaptation) ด้วยเหตุนี้ทำให้ผลกระทบและความเปราะบางจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จากรายงานฉบับที่ 4 ของ IPCC กล่าวถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 2 ลักษณะ 

คือ การปรับตัวแบบการเพ่ิมข้ึน และการปรับตัวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนรูป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การปรับตัวแบบการเพิ่มขึ้น ( incremental adaptation) เป็นการปรับตัวที่มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 

การรักษาไว้ซึ่งความจำเป็น และการบูรณาการร่วมกันของระบบหรือกระบวนการในระดับการพิจารณาที่กำหนด 

2. การปรับตัวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนรูป (transformational adaptation) เป็นการปรับตัวที่เป็นการ

เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนฐานของระบบให้ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศนั้นๆ 
 

2.6.2 การปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรในประเทศไทย 

การปรับตัวต่อการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเป็นวิถีปกติที่ดำรงมาช้านานของชุมชน แต่มีปัจจัยที่

น่าสนใจบางประการที่นำไปสู่ขอสรุปที่ว่า รูปแบบและกระบวนการในการปรับตัวในอดีตนั้น ไม่สามารถนำมาใช้ใน

การรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

30 



ประการที่ 1 ความรุนแรงของผลกระทบ ความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อชุมชนหรือเกษตรกรจากการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื ่องมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นขึ ้นอยู่กับมาตรการการลด

ผลกระทบและการปรับตัวที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ดังนั้นสภาพภูมิอากาศในอนาคตจึงมีความเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์ 

ประการที่ 2 ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ชุมชนหรือเกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์

ความแปรปรวนของสภาพอากาศได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนมี หลายครั้งเกษตรกรต้องเผชิญกับ ภาวะฝนแล้ง 

น้ำหลาก เป็นวิกฤติที่รุนแรงเกินการจัดการ 

 ประการที่ 3 ขนาดพ้ืนที่ของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากเมื่อก่อนที่ผลกระทบ

เกิดในพื้นที่เล็กๆ รับมือได้ในชุมชน ปัจจุบันมีแนวโน้มที่วิกฤติเกิดขึ้นในพ้ืนที่กว้างขึ้น การรับมือกับผลกระทบต้อง

ผ่านการเชื่อมร้อยความช่วยเหลือในพ้ืนทีท่ี่กวา้งกว่าชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 

ประการที่ 4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งเชิงเวลาและพื้นที่การรับมือกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

ต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงของผลกระทบระยะสั้น ระยะยาวจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2557) ได้กล่าวถึง เป้าหมายสำคัญของการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือการปรับตัวเพื่อนำสังคมไปสู่การเป็นสังคมที่มั่นคงและทนทานต่อความเสี่ยงจาก

ภูมิอากาศ (Climate Resilience Society) ในการวางแผนหรือยุทธศาสตร์ ผู้วางนโยบายควรจะต้องปรับกระบวน

ทัศน์ (Paradigm shift) โดยขยายกรอบการมองอนาคตออกไปให้ไกลมากขึ้น และหันมามองประเด็นการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในแง่ของการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคต ผู้วางแผนควรมองเป้าหมายของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน 2 ประเด็น คือ 

 1. RESILIENCE การสร้างความมั่นคงและเข้มแข็ง (Resilience) ของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ในอนาคต โดยให้เกิดความม่ันใจได้ว่า สังคมจะยังคงสามารถดำเนินวิถีชีวิตหรือบริหารจดัการความเสี่ยงจากสภาพ

อากาศไดอ้ย่างเหมาะสมในอนาคต 

2. ROBUSTNESS การวางนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาต่าง ๆ ให้มีความทนทาน (Robustness) 

ต่อการเปลี่ยนแปลงชองบริบทสังคมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เพื่อให้แผนพัฒนาต่าง ๆ จะยังคง

ดำเนินไปได้และบรรลุวัตถปุระสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ หากภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

ทั้งนี้ ผู้วางแผนต้องเชื่อมโยงเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกัน โดยแผนพัฒนาดังกล่าวจะต้อง

สร้างประโยชน์ในปัจจุบันและยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคตเพื่อที่จะได้สามารถกำหนดความคุ้มค่าของ

การดำเนินการ มิเช่นนั้นการวางแผนที่มองประเด็นอนาคตเป็นที่ตั้งอย่างเดียวก็อาจเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ยาก

เนื่องจากความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
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2.6.3 การปรับตัวด้านภัยพิบัติของเกษตรกรในประเทศไทย 

ภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม ซึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากทั้งที่

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ทั้งนี ้ภัยพิบัติท่ีเป็นสาเหตุ

ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเกษตรกรของไทยซึ่งเกิดจากปัญหาหลักๆ คือ ปัญหาการเกิดอุทกภัยปัญหาภัยแล้ง และ

ปัญหาการเกิดโรคและแมลงศัตรูพื้นระบาด ปัญหาทั้ง 3 ด้านนี้  

1. ปัญหาการเกิดอุทกภัยเป็นปัญหาหลักที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  

มีสาเหตุมาจากที่เกิดจากน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน หรืออันตรายเกิดจากสภาวะน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำ ลำธาร

หรือทางน้ำ โดยปกติปัญหาอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดการสะสมของน้ำบน

พื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทันทำให้ พื้นที่นั้นมีน้ำท่วม ซึ่งเป็นภัยร้ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ

ควบคุมได ้

2. ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง

และส่งผลกระทบต่อชุมชน ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงระยะเวลานาน ซึ่งฝนแล้งเป็นภาวะปริมาณฝนตก

น้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

3. ปัญหาการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด เป็นปัญหาที่เกิดจากการทำลายและการรบกวนของศัตรูพืช

เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1) ปัญหาจากโรคพืชต่างๆ เช่นเกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น เกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อไมโค

พลาสมา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราเป็นต้นเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น การขาดธาตุอาหาร ธาตุอาหารเป็นพิษ ดินเป็นกรด 

ดินเค็มจัด ดินเป็นด่าง หรือพิษจากสารเคมีบางชนิด เป็นต้น 2) ปัญหาเกิดจากแมลงหรือสัตว์รบกวน เช่น แมลง

จำพวกกัดกินใบ แมลงจำพวกดูดกินน้ำเลี้ยง แมลงจำพวกหนอนชอนใบ แมลงจำพวกหนอนเจาะลำ แมลงจำพวก

กัดกินราก นก หนู ปู หอยทาก เป็นต้น 

ในปัจจุบันเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเพื่อเป็นการลดผลกระทบ หรือเป็นการป้องกันจาก

การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เกษตรกรเองได้นำหลักการต่างๆ มาใช้โดยการดำเนินงานนั้นอาศัยหลักการ 2P มาใช้ คือ 

การป้องกัน (Prevention) และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ทั้งนี้เป็นการบูรณาการทั้ง 2 หลักการไป

พร้อมกันในระบบเดี่ยว ทั้งการป้องกันและเตรียมพร้อม เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดการทางทำการเกษตร

แบบเดิม โดยมีการวางแผนปรับเปลี่ยนการทำเกษตรลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ เป็นการทำ

การเกษตรเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ หรือสอดคล้องกับปัจจัยการผลิตที่มีอยู่โดยเฉพาะทรัพยากรน้ ำ โดยมี

การปรับรูปแบบใหม่ คือ การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนเพื่อเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง และยังทำแนวคันดินเพื่อลด
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ปัญหาและน้ำท่วม อีกทั้งปรับการทำการเกษตรเป็นแบบ โคก หนอง นา หรือเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ เป็นต้น  

นอกจากนี้แล้วเกษตรกรบางรายได้ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยที่

เกษตรกรจะมุ่งถึงการใช้การผลิต เพ่ือสร้างความพอเพียงให้ครอบครัวเกษตรกรเอง และเป็นฐานในการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่จำกัดว่าจะใช้การผลิตรูปแบบใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะทางสังคมเศรษฐกิจของแต่

ละชุมชน (นภษร สร้อยยอดทอง และคณะ, 2563) 

 

2.7 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ (2560) ทำการศึกษาเรื่อง การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

เกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดระยอง ได้แก่ การเข้าสู่ฤดูฝนล่าช้า ปริมาณน้ำฝนน้อยลง และแบบแผนการ

ตกของฝนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมส่วนผลการศึกษาความอ่อนไหวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

เกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดระยอง คือ ปริมาณการให้น้ำยางของต้นยางพาราลดน้อยลงช่วงเวลาในการ

หยุดกรีดนานขึ้น คุณภาพน้ำยางลดลงต้นยาพารามีความเสี่ยงต่อโรคมากขึ้นและรายได้จากการทำสวนยางพารา

ของเกษตรกรลดลง ส่วนผลการศึกษาการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศของเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา จังหวัดระยอง คือ การปรับรูปแบบการประกอบอาชีพตามการเปลี่ยนแปลงของฝน การลดต้นทุนการ

ผลิต การหาอาชีพเสริม และการตัดโค่นเพ่ือหารายได้จากการขายต้นยาง 
 

 ว่าที่ร้อยตรีพร้อมศักดิ์ จิตจำ (2560) ทำการศึกษาเรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : 

ศึกษาการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่ลุ ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ผล

การศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาได้ดำเนินการ 4 ขั้นตอน เพื่อสามารถใช้เป็น

แนวทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติและการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์การลดความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่ได้ 
 

 สมชาย บุญประดับ (2558) ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ

ผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ได้ดำเนินการการ

วิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหว การศึกษาผลกระทบ และศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อการระบาดแมลงศัตรูมะพร้าวในพ้ืนที่อ่อนไหว โดยนำร่องในพ้ืนที่แห้งแล้งอำเภอ

กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างปี 2555-2558 พบว่า มีการเข้าทำลายของแมลงศัตรูมะพร้าวหลายชนิด 
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โดยมีหนอนหัวดำระบาดในระดับรุนแรงที ่สุด เนื่องจากมีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง จากผลการสำรวจ

ภาคสนาม พบว่า สภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งยาวนานและติดต่อกันหลายปีทำให้การระบาดของแมลงยังปรากฏอยู่

โดยระดับความรุนแรงเพิ ่มมากขึ้นเมื ่อมีความแห้งแล้งยาวนานรวมทั้งศัตรูธรรมชาติมีน้อยหรือไม่เพียงพอ  

ซึ่งอุณหภูมิที่สูงข้ึนแมลงศัตรูธรรมชาติอาจลดน้อยลงมาก 
 

 จรีวรรณ จันทร์คง (2562) ทำการศึกษาเรื่อง แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจากการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการศึกษาพบว่า การเปลี ่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยขนาดความรุนแรงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพ

ทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตรของไทยที่ยังคงพึ่งพิง

ลมฟ้าอากาศและน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 400 ราย โดยใช้

แบบสอบถามและการประชุมกลุ่มย่อย ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและมีการปรับตัวเพ่ือรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 319 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.75 โดยเกษตรกรมีแนวทางการปรับตัว

ที่มากท่ีสุด คือ การปรับเปลี่ยนเทคนิคการผลิต คิดเป็นร้อยละ 47.32 รองลงมาคือการจัดการระบบน้ำ คิดเป็นร้อย

ละ 39.21 และการทำอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 13.47 ปัญหาและอุปสรรคในการปรับตัวพบว่า การขาดเงินทุน

ส่งผลต่อการปรับตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.14 รองลงมาคือขาดความรู้เรื่องวิธีการปรับตัว คิดเป็นร้อยละ 

29.44 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ

ส่งเสริมการเกษตร  
 

 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล (2553) ทำการศึกษาเรื่อง ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรผู้

ปลูกมันสำปะหลังต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการสุ่มตัวอย่าง

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 400 ราย ผลการศึกษาพบว่า แนวทางปรับตัวของ

เกษตรกรจะมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์มันสำปะหลังให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันโดยรับแจกจากกรม

ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ รองลงมาเกษตรกรจะทำการปลูกพืชที่หลายหลายชนิด เช่น อ้อย ยางพารา และ

ข้าวโพด เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพภูมิ อากาศจากวิทยุชุมชน ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษา หน่วยงานการส่งเสริมการเกษตร ควรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ การเพาะปลูกมันสำปะหลังในฤดูกาลที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตร

อย่างพอเพียงเพ่ือนำไปสู่การปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 สวรรยา ธรรมอภิพล (2560) ทำการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของเกษตรกรสวนมังคุดจังหวัดระนองต่อการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านบกกราย ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรที่มีภูมิลำเนาอาศัยในชุมชนบ้านบกกราย และประสบการณ์ทำสวนมังคุด

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมจำนวน 6 ราย และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ประสบการณ์ทำสวนมังคุด 23 – 30 ปี มีทั้งที่ปลูกมังคุดเพียงชนิดเดียวและปลูกมังคุดร่วมกับผลไม้

ชนิดอื่น เช่น เงาะ ทุเรียน มีที่ดินถือครองเป็นของตนเองประมาณ 25 - 50 ไร่ และระดับการศึกษาประถมศึกษา

ตอนต้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ การมีฤดูแล้งและฤดูฝนที่ยาวนาน รวมถึงการ

เกิดพายุลมแรงกว่าในอดีต ผลกระทบและการปรับตัวด้านเศรษฐกิจ จากปริมาณผลผลิตมังคุดที่ลดลงและคุณภาพ

ต่ำลงได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ โดยเฉพาะรายที่ปลูกมังคุดเพียงชนิดเดียว เกษตรกรมีการปรับตัว 3 ลักษณะ คือ 

การปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกับมังคุด การหาอาชีพเสริม และการเปลี่ยนแปลงอาชีพในระยะ 
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1 วิธีดำเนินการวิจัย 

 การดำเนินงานวิจัยภายใต้เรื่องการปรับตัวและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ

รับรู้ในการเตรียมความพร้อมเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอ

พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งจะประกอบด้วยการศึกษาความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวและผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยดัง

ภาพที่ 3.1 

 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3.2 สมมติฐานงานวิจัย 

 3.2.1 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีความรู้ความเข้าใจและ

ความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 3.2.2 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ได้รับผลกระทบต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 3.2.3 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีการรับรู้ความเสี่ยงภัย

พิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
 

3.3 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.3.1 ประชากรที่ศึกษา 

ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ที่อาศัยในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอ 

พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จำนวน 1,575 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง, 2562) 

 3.3.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

  กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคอแครน (Cochran, 1977) ซึ่งกำหนดให้สัดส่วนครัวเรือนของเกษตรกรผู้

ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สัดส่วนเท่ากับ 10% ทีค่วามเชื่อมั่น 95% และยอม

ให้คลาดเคลื่อนได้ 5 % 

N = 
𝑍2𝑃𝑄

𝑒2
 

หาค่า Q  

P = 10% หรือ 0.1  

Q = 1 – P 

Q = 1 – 0.1  

Q = 0.9 

แทนในสมการ 

 e = ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05  

N = 
𝑍2𝑃𝑄

𝑒2
 

N = 
1.962𝑥0.1𝑥0.9

0.052
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N = 138 ตัวอย่าง 
 

จากครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ที่อาศัยในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จำนวน 

1,575 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง, 2562) แทนค่าในสูตรคอแครน (Cochran, 1977) เพื่อสุ่มหากลุ่ม

ตัวอย่างพบว่า ผู ้ว ิจัยต้องทำการเก็บตัวอย่างอย่างน้อยจำนวน 138 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ ่มแบบเจาะจง  

(Purposive sampling) โดยใช้ว ิธ ีเฉพาะเจาะจงกับเกษตรกรผู ้ปลูกทุเร ียน และเป็นมีประสบการณ์ด้าน 

การปลูกทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ชุด  

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนใน

พ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นแบบสอบถามความข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวเลือก ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย

สร้างและพัฒนาเครื่องมือมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบให้ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับดังนี้  

 เห็นด้วยมากที่สุด  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อคำถามนั้นมากท่ีสุด 

 เห็นด้วยมาก  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อคำถามนั้นมาก 

 เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อคำถามนั้นปานกลาง 

 เห็นด้วยน้อย  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อคำถามนั้นน้อย 

 เห็นด้วยน้อยที่สุด  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อคำถามนั้นน้อยที่สุด 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

      ข้อความทางบวก  ข้อความทางลบ 

 เห็นด้วยมากที่สุด  ให้คะแนน  5   1 

 เห็นด้วยมาก  ให้คะแนน  4   2 

 เห็นด้วยปานกลาง ให้คะแนน  3   3 
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 เห็นด้วยน้อย  ให้คะแนน  2   4 

 เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้คะแนน  1   5 

 การแปลความหมายของคะแนนความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนฯ ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายตามเกณฑ์ของเบส (Best, 1981) 

ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับน้อยที่สุด 
 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียน ในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาเครื่องมือมี

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบให้ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)  

มี 5 ระดับดังนี้  

เห็นด้วยมากที่สุด  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อคำถามนั้นมากท่ีสุด 

 เห็นด้วยมาก  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อคำถามนั้นมาก 

 เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อคำถามนั้นปานกลาง 

 เห็นด้วยน้อย  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อคำถามนั้นน้อย 

 เห็นด้วยน้อยที่สุด  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อคำถามนั้นน้อยที่สุด 
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ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

      ข้อความทางบวก  ข้อความทางลบ 

 เห็นด้วยมากที่สุด  ให้คะแนน  5   1 

 เห็นด้วยมาก  ให้คะแนน  4   2 

 เห็นด้วยปานกลาง ให้คะแนน  3   3 

 เห็นด้วยน้อย  ให้คะแนน  2   4 

 เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้คะแนน  1   5 

 การแปลความหมายของคะแนนได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียนฯ ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายตามเกณฑ์ของเบส (Best, 1981) ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระดับมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระดับน้อยที่สุด 

 

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร

ผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างและพัฒนา

เครื่องมือมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scales) มี 2 ระดับดังนี้  

ใช่  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยตรงกับข้อคำถาม 

 ไม่ใช่  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับข้อคำถาม 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
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     ข้อความทางบวก  ข้อความทางลบ 

 ใช่  ให้คะแนน  1   0 

 ไม่ใช่  ให้คะแนน  0   1 

 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 3.5.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 3.5.2 กำหนดขอบเขตโครงสร้างของงานวิจัยเพื่อสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ 

 3.5.3 การตรวจหาความตรง (Validity) โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ  

โดยใช้วิธี Item-Objective Congruence Index: IOC ซึ่งผู ้เชี ่ยวชาญจะประเมินตรงตามเนื้อหาของข้อคำถาม 

เพ่ือตรวจสอบหาความตรงของเครื่องมือมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนที่จะมีการนำไปทดลองใช้ 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยใช้วิธีการประมวลผล

ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งกำหนดการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้ 

 3.6.1 การวิเคราะห์ระดับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน  

ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.6.2 การวิเคราะห์ระดับการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.6.3 สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าพิสัย เพื่ออธิบายระดับ

ความรู้การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ 

ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษาความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวและ

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อม

รับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  ซึ่งจะประกอบด้วย

การศึกษาความรู ้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การได้รับ

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัย

พิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูล และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

 ส่วนที่ 2 การศึกษาความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

 ส่วนที่ 3 การได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

 ส่วนที่ 4 การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน  

 คำถามต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อวัดความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ ตำบล 

พะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร แสดงดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 
ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จำนวน ร้อยละ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ทำให้ลักษณะอากาศ
เฉลี่ยในพื้นที่หนึ่งแตกต่างจากสภาวะอากาศธรรมชาติที่สังเกตได้ ซึ่งมีช่วงเวลาที่ยาวนาน
เกิน 10 ปี ท ั ้งในด้านอุณหภูมิ ความชื ้น ปร ิมาณน้ำฝน ฤดูกาล รวมถึงการเกิด
ปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งยาวนาน และการเกิดปรากฏการณ์ลานีญา
ที่ทำใหเ้กิดฝนตกมากขึ้น 

103 74.64 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น เดือนต่อเดือน ปีต่อ
ปี ท้ังในด้านอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ฤดูกาล เป็นต้น 

19 13.77 

การเกิดการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่นอกเหนือความคาดหมาย เช่น หนาวจัด ร้อน
จัด ภัยแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น 

16 11.59 

ผลรวม 138 100 

 

จากตารางที่ 4.1 สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

 จากกลุ่มตัวอย่าง 138 ตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

มีความเข้าใจความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นผลจาก

กิจกรรมของมนุษย์ ที่ทำให้ลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่งแตกต่างจากสภาวะอากาศธรรมชาติที่สังเกตได้ ซึ่งมี

ช่วงเวลาที่ยาวนานเกิน 10 ปี ทั้งในด้านอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ฤดูกาล รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์

เอลนีโญที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งยาวนาน และการเกิดปรากฏการณ์ลานีญาที่ทำให้เกิดฝนตกมากขึ้น จำนวน 103 

คน คิดเป็นร้อยละ 74.64 รองลงมาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น เดือนต่อ

เดือน ปีต่อปี ทั้งในด้านอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ฤดูกาล เป็นต้น จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.77 

และการเกิดการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่นอกเหนือความคาดหมาย เช่น หนาวจัด ร้อนจัด ภัยแล้ง น้ำท่วม 

เป็นต้น จำนวน 16 คิดเป็นร้อยละ 11.59 ตามลำดับ 
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4.2 ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียน 

 การรายงานผลการศึกษาปัจจัยระดับความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  แสดงดังตารางที่ 

4.2 ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายตามเกณฑ์ของเบส (Best, 1981) ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 4.2 ระดับความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  
 

ลำดับที ่ คำถาม ค่าเฉลี่ย S.D. เกณฑ์ประเมิน 

1 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิของโลก
ที่สูงข้ึน สภาพอากาศที่แปรปรวน มีผลต่อการทำการเกษตรของท่าน 

4.36 0.81 มาก 

2 
ท่านมีการติดตามข่าวสาร เรื ่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตร 

4.11 0.89 มาก 

3 
กิจกรรมด้านการทำเกษตรเป็นสาเหตุหนึ ่งของการทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.76 1.04 มาก 

4 

สถานการณ์สภาพอากาศที ่ เปล ี ่ยนแปลงเฉ ียบพลัน (extreme 
weather) เช่น ภาวะอากาศแปรปรวนเฉียบพลันสลับระหว่างหนาว
จัด - ร ้อนจัด หร ือ ภ ัยแล้ง - น ้ำท่วม ส ่งผลกระทบต่อการทำ
การเกษตร 

4.38 0.69 มาก 

5 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ท่านต้องปรับตัวในการทำ
เกษตร เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 

3.82 1.23 มาก 

6 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลด
น้อยลงและออกสู่ตลาดช้าลง 

4.13 1.16 มาก 
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ลำดับที ่ คำถาม ค่าเฉลี่ย S.D. เกณฑ์ประเมิน 

7 

การประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาก เนื่องจากกระบวนการในการผลิต
ทุเรียนมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน และความชื ้นในอากาศ
โดยตรง 

4.15 1.12 มาก 

8 
การปรับตัวในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้อง
กับการทำเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

4.43 0.63 มาก 

9 
การปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรทำ
ได้ยาก และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกทุเรียนในพื้นที่ของท่าน 

3.20 1.24 ปานกลาง 

10 
ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  จากบรรยากาศใน
ปัจจุบันถูกบุกรุกทำลายอย่างมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายตัวของ
ภาคเกษตรกรรม 

3.73 1.27 มาก 

11 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 
ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งที่มีความรุนแรงขึ้นในฤดูแล้ง เกิดฝนตกชุก
เพิ่มขึ้นในฤดูฝน ส่งผลให้ท่านต้องปรับเปลี่ยนการทำการเกษตร 

3.93 1.11 มาก 

12 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตทาง
การเกษตร ทำให้ฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนเปลี่ยนไปจากเดิม 

3.69 1.37 มาก 

13 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นไม่สามารถคาดการณ์ความ
แปรปรวนของสภาพอากาศได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีทำให้หลาย
ครั้งต้องเผชิญกับภาวะฝนแล้งยาวนานขึ้น น้ำหลากที่รุนแรงเกินจะ
แก้ไขได้ 

4.30 0.85 มาก 

ผลรวม 4.00 1.03 มาก 

 

จากตารางที่ 4.2 สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

 จากกลุ ่มตัวอย่าง 138 ตัวอย่าง ระดับความรู ้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที ่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00, S.D. = 1.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก 

คือ การปรับตัวในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้องกับการทำเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (x̅ = 4.43, S.D. = 0.63), สถานการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน (extreme 
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weather) เช่น ภาวะอากาศแปรปรวนเฉียบพลันสลับระหว่างหนาวจัด - ร้อนจัด หรือภัยแล้ง - น้ำท่วม ส่งผล

กระทบต่อการทำการเกษตร (x̅ = 4.38, S.D. = 0.69), ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น 

อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น สภาพอากาศที่แปรปรวน มีผลต่อการทำการเกษตร  (x̅ = 4.36, S.D. = 0.81) ตามลำดับ 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ การปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในภาคการเกษตรทำได้ยาก และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกทุเรียนในพื้นที่ของท่าน  (x̅ = 3.20, S.D. 

= 1.24), การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ฤดูการเก็บเกี่ยว

ทุเรียนเปลี ่ยนไปจากเดิม (x̅ = 3.69, S.D. = 1.37), ป่าไม้ซึ ่งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จาก

บรรยากาศในปัจจุบันถูกบุกรุกทำลายอย่างมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม (x̅ = 3.73, 

S.D. = 1.27) ตามลำดับ 
 

4.3 การได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน  

การรายงานผลการศึกษาปัจจัยระดับการได้รับผลกระทบต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร แสดงดังตารางที่ 4.3 ใช้เกณฑ์ในการ

แปลความหมายตามเกณฑ์ของเบส (Best, 1981) ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.3 ระดับการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนของ

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

ลำดับที ่ คำถาม ค่าเฉลี่ย S.D. เกณฑ์ประเมิน 

1 
การเข้าสู่ช่วงฤดูฝนล่าช้าส่งผลกระทบในการทำเกษตรทำให้ต้องเพิ่ม
น้ำให้ต้นทุเรียนเพื่อให้น้ำเพียงพอ   

3.48 1.54 ปานกลาง 

2 
จากเหต ุการณ ์การ เปล ี ่ ยนแปลงสภาพอากาศท ี ่ เปล ี ่ ยนไป  
ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร   

4.52 0.92 มากที่สุด 

3 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นในระยะ
ยาว และในช่วง 10-20 ปีท่ีผ่านมาส่งผลให้ท่านได้รับผลกระทบในดา้น
การทำการเกษตร  

4.33 0.83 มาก 

4 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น 
น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง วาตภัย อัคคีภัยอากาศหนาว เป็นต้น 
ปัจจัยเหล่านี้ท่านล้วนได้รับผลกระทบ 

4.40 0.71 มาก 

5 
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลทำให้คุณสมบัติของดิน เช่น ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน สีของดินและละเอียดของดิน รวมถึงทรัพยากรน้ำใน
พื้นที่ทำการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 

3.97 1.20 มาก 

6 
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ระบบนิเวศในการทำ
การเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถกลับสู่สภาวะเดิมได้ 

3.78 1.33 มาก 

7 
อุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรทำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ผลผลิตมีปริมาณลด
น้อยลง ผลผลิตไม่สมบูรณ์  

4.25 0.91 มาก 

8 
การทำสวนทุเร ียนได ้ร ับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทำให้ท่านต้องทำอาชีพเสริม เช่น ปลูกผัก-ผลไม้ชนิดอื่นๆ 
รับจ้าง ค้าขาย เป็นต้น  

4.17 0.96 มาก 

9 
การเกิดน้ำท่วมหรือภัยแล้งเป็นสาเหตุหนึ ่งทำให้ผลผลิตทุเร ียน
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเกิดโรคระบาดในช่วงฤดูฝน, ขนาดของทุเรียน
เล็กลง เป็นต้น 

4.32 0.85 มาก 

10 
จากที่ผ่านมามีการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทำ
ให้เกิดความแห้งแล้ง ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงในภาคการเกษตรของ
ท่าน 

4.13 1.11 มาก 
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ลำดับที ่ คำถาม ค่าเฉลี่ย S.D. เกณฑ์ประเมิน 

11 
การเกิดปรากฎการณ์ลานีญาเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดฝนมากขึ้น
กว่าปกติ ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงในภาคการเกษตรของท่าน 

2.17 1.25 น้อย 

12 
ในอนาคตมีการคาดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่
จะทวีความรุนแรง ดังนั้นสิ่งสำคัญของภาคการเกษตรคือ ต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

4.44 0.60 มาก 

13 
ท่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างครอบคลุมทั ่วโลก ส ่งผลให้ฤด ูกาลต่าง ๆ ของโลก
เปลี่ยนแปลงไปด้วย  

4.01 1.17 มาก 

ผลรวม 4.21 1.03 มาก 

 

จากตารางที่ 4.3 สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
 จากกลุ่มตัวอย่าง 138 ตัวอย่าง ระดับการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.21,  

S.D. = 1.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร (x̅ = 4.52, S.D. = 0.92), ในอนาคตมีการคาด

ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง ดังนั้นสิ่งสำคัญของภาคการเกษตรคือ ต้องมี

การปรับตัวเพ่ือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด (x̅ = 4.44, S.D. = 0.60), การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิด

ผลกระทบหลายด้าน เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง วาตภัย อัคคีภัยอากาศหนาว เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนได้รับ

ผลกระทบ (x̅ = 4.40, S.D. = 0.71) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ

แรก คือ การเกิดปรากฎการณ์ลานีญาเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดฝนมากขึ้นกว่าปกติ ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงใน

ภาคการเกษตรของท่าน (x̅ = 2.17, S.D. = 1.25), การเข้าสู่ช่วงฤดูฝนล่าช้าส่งผลกระทบในการทำเกษตรทำให้

ต้องเพิ่มน้ำให้ต้นทุเรียนเพื่อให้น้ำเพียงพอ (x̅ = 3.48, S.D. = 1.54), การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้

ระบบนิเวศในการทำการเกษตรเปลี ่ยนแปลงไปจนไม่สามารถกลับสู ่สภาวะเดิมได้  (x̅ = 3.78, S.D. = 1.33) 

ตามลำดับ  
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4.4 การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน  

การแปลผลแบ่งระดับการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้

ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร แสดงดังตารางที่ 4.4 
 

ตารางท่ี 4.4 การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนใน

พ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  

ลำดับที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1 
ท่านมีการเตรียมของใช้ที่จำเป็นล่วงหน้าเมื่อเกิดการอพยพ รวมถึงติดตามการ
เตือนภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา 

113 
(81.88) 

25 
(18.12) 

2 
ที่ผ่านมาชุมชนของท่านมีการสื่อสารนโยบาย มาตรการต่าง ๆ ในการเฝ้าระวัง
เมื่อมีความเสี่ยงในการเผชิญภัยพิบัติ  

115 
(83.33) 

23 
(16.67) 

3 
ท่านมีการติดตามข่าวสารเรื่องภัยพิบัติอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่จะต้อง
นำมาปรับใช้ในการทำงานของท่าน 

112 
(81.16) 

26 
(18.84) 

4 

ปัญหาการเกิดอุทกภัยเป็นปัญหาหลักที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง มีสาเหตุมาจากที่เกิดจากน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผล
ทำให้น้ำระบายออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมในพื ้นที่ ซึ ่งเป็นภัยร้ายที ่เกิดขึ ้นโดย
ธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

130 
(94.20) 

8 
(5.80) 

5 
พื้นที่ของท่านเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น การเกิด
พายุ และแผ่นดินไหว เป็นต้น  

118 
(85.51) 

20 
(14.49) 

6 
 ผลกระทบจากภัยพิบัติท่านคิดว่าสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องรอให้เกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นก่อน 

112 
(81.16) 

26 
(18.84) 

7 
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นการดำเนินงานเชิงรุกในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งจะสามารถช่วยลดความรุนแรงและความถี่ของภัยพิบัติ 
ตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนได้มากข้ึน 

120 
(86.96) 

18 
(13.04) 

8 

ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เป็นเวลานาน จน
ก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร ส่วนใหญ่เกดิจาก
ฝนแล้ง ฝนท้ิงช่วงระยะเวลานาน ซึ่งฝนแล้งเป็นภาวะปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ
หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

119 
(86.23) 

19 
(13.77) 

9 
ปัจจุบันท่านได้ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเพื่อป้องกันจากการเกิดภัยพบิตัติ่าง 
ๆ ซึ่งท่านได้นำหลักการต่าง ๆ มาใช้โดยการดำเนินงานนั้นอาศัยหลักการ 2P มา
ใช้ คือ การป้องกัน (Prevention) และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) 

118 
(85.51) 

20 
(14.49) 

49 



 
 

ลำดับที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10 
การวางแผนปรับเปลี่ยนการทำเกษตรอยู่ เป็นการทำการเกษตรเพื่อเน้นคุณภาพ
มากกว่าปริมาณโดยมีการปรับรูปแบบใหม่ เช่น การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำในฤดู
ฝนเพื่อเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นต้น 

110 
(79.71) 

28 
(20.29) 

11 
ภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

124 
(89.86) 

14 
(10.14) 

12 
เมื่อเกิดภัยพิบัติทำให้บริการและการลงทุนต้องหยุดชะงักพืชผลทางการเกษตร 
วัตถุดิบได้รับความเสียหายและขาดแคลนและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ แม้ในพื้นท่ี
ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย 

125 
(90.58) 

13 
(9.42) 

13 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเป็นอีกปัจจัยที่จะเพิ่มโอกาสในการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ขาดแคลนน้ำ และดินโคลนถล่ม เป็นต้น 
ให้มีระยะเวลาการเกิดเร็วข้ึน 

112 
(81.16) 

26 
(18.84) 

รวม 85.12 14.83 
 

จากตารางที่ 4.4 สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

 จากกลุ่มตัวอย่าง 138 ตัวอย่าง การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของ

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้ความเสี่ยงภัย

พิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 85.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของการรับรู้ความ

เสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปัญหาการเกิด

อุทกภัยเป็นปัญหาหลักที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง มีสาเหตุมาจากที่เกิดจากน้ำ

ท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลทำให้น้ำระบายออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่งเป็นภัยร้ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ คิดเป็นร้อยละ 94.20, เมื่อเกิดภัยพิบัติทำให้บริการและการลงทุนต้องหยุดชะงัก

พืชผลทางการเกษตร วัตถุดิบได้รับความเสียหายและขาดแคลนและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ แม้ในพื้นที่ท่ีไม่ได้อยู่ใน

พื้นที่ประสบภัยก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย คิดเป็นร้อยละ 90.58, ภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผล

กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 89.86 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการ

เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ การวางแผนปรับเปลี่ยนการทำเกษตร

อยู่ เป็นการทำการเกษตรเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณโดยมีการปรับรูปแบบใหม่ เช่น การขุดสระเพื่อกักเก็บ
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น้ำในฤดูฝนเพื่อเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือแนวคันดินเพ่ือลดปัญหาและน้ำท่วม เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 79.71, การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเป็นอีกปัจจัยที่จะเพิ่มโอกาสในการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย 

ขาดแคลนน้ำ และดินโคลนถล่ม เป็นต้น ให้มีระยะเวลาการเกิดเร็วขึ้น คิดเป็นร้อยละ 81.16, ท่านมีการเตรียมของ

ใช้ที่จำเป็นล่วงหน้าเมื่อเกิดการอพยพ รวมถึงติดตามการเตือนภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา คิดเป็นร้อยละ 81.88 

ตามลำดับ 
 

 เมื่อพิจารณาผลการศึกษา 4. 1 ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียน ผู้ศึกษาจึงได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่ถูกต้องและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้องจะมี

ระดับผลการศึกษาที่แตกต่างกันหรือไม่ ทั้งในด้านความรู ้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการรับรู้ความ

เสี ่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  โดยเกษตรกรผู ้ปลูกทุเรียนที ่มีความเข้าใจต่อการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องมีจำนวน 103 ราย และเกษตรกรผู ้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้องมีจำนวน 35 ราย ซึ่งระดับด้านความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน แสดงผลดังตารางที่ 4.5 ระดับด้านการ

ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน แสดงผลดังตารางที่ 4.6 และการ

รับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน แสดงผลดังตารางที่ 

4.7 ตามลำดับ  
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ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มี

ความเข้าใจต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องกับเกษตรกรผู ้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง  
 

ลำดับ
ที ่

คำถาม N ค่าเฉลี่ย S.D. 
เกณฑ์

ประเมิน 
N ค่าเฉลี่ย S.D. 

เกณฑ์
ประเมิน 

1 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิของโลกท่ีสูงขึ้น 
สภาพอากาศที่แปรปรวน มผีลต่อการทำ
การเกษตรของท่าน 

103 4.48 0.79 มาก 35 3.77 1.00 มาก 

2 
ท่านมีการตดิตามข่าวสาร เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตร 

103 4.13 0.84 มาก 35 4.06 0.97 มาก 

3 
กิจกรรมด้านการทำเกษตรเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

103 3.72 1.09 มาก 35 3.63 0.97 มาก 

4 

สถานการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
เฉียบพลัน (extreme weather) เช่น ภาวะ
อากาศแปรปรวนเฉยีบพลันสลับระหว่าง
หนาวจัด - ร้อนจัด หรือ ภยัแล้ง - น้ำท่วม 
ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

103 4.45 0.65 มาก 35 4.09 0.78 มาก 

5 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ท่าน
ต้องปรับตัวในการทำเกษตร เช่น ปรากฏการณ์
เอลนีโญและลานญีา 

103 3.69 1.29 มาก 35 4.09 0.95 มาก 

6 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศส่งผลให้
ผลผลติทางการเกษตรลดน้อยลงและออกสู่
ตลาดช้าลง 

103 4.06 1.24 มาก 35 3.83 1.18 มาก 

7 

การประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลกูทุเรียน มี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมาก เนื่องจากกระบวนการในการ
ผลิตทเุรียนมีความสัมพันธ์กับปรมิาณน้ำฝน 
และความช้ืนในอากาศโดยตรง 

103 4.17 1.24 มาก 35 4.00 0.84 มาก 
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ลำดับ
ที ่

คำถาม N ค่าเฉลี่ย S.D. 
เกณฑ์

ประเมิน 
N ค่าเฉลี่ย S.D. 

เกณฑ์
ประเมิน 

8 
การปรับตัวในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้องกับการทำเกษตร
อย่างหลีกเลีย่งไมไ่ดต้ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

103 4.52 0.54 
มาก
ที่สุด 

35 4.14 0.81 มาก 

9 

การปรับตัวด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภาคการเกษตรทำไดย้าก และไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกทุเรยีนในพื้นที่ของ
ท่าน 

103 3.23 1.31 
ปาน
กลาง 

35 3.09 1.01 
ปาน
กลาง 

10 

ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งดดูซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จากบรรยากาศใน
ปัจจุบันถูกบุกรุกทำลายอย่างมาก ส่วนหนึ่ง
เกิดจากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม 

103 3.70 1.30 มาก 35 3.83 1.18 มาก 

11 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศที่เกิดขึ้นได้
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้เกดิภาวะแห้ง
แล้งท่ีมีความรุนแรงขึ้นในฤดูแล้ง เกิดฝนตก
ชุกเพิ่มขึ้นในฤดูฝน ส่งผลให้ท่านตอ้ง
ปรับเปลีย่นการทำการเกษตร 

103 3.85 1.17 มาก 35 3.86 0.97 มาก 

12 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผลผลติทางการเกษตร ทำให้ฤดู
การเก็บเกี่ยวทุเรียนเปลี่ยนไปจากเดิม 

103 3.48 1.45 
ปาน
กลาง 

35 4.09 0.89 มาก 

13 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศที่เกิดขึ้นไม่
สามารถคาดการณ์ความแปรปรวนของสภาพ
อากาศไดด้้วยภูมิปญัญาท้องถิ่นที่มีทำให้
หลายครั้งต้องเผชิญกับภาวะฝนแล้งยาวนาน
ขึ้น น้ำหลากท่ีรุนแรงเกินจะแก้ไขได ้

103 4.40 0.83 มาก 35 4.03 0.86 มาก 

ผลรวม 103 3.99 1.06 มาก 35 3.88 0.95 มาก 
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 จากตารางที่ 4.5 สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

จากกลุ่มตัวอย่าง 138 ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่ถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99, S.D. = 1.06), เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.88, S.D. = 0.95) ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่

แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณารายคู่ในข้อที่มีระดับเกณฑ์แตกต่างกัน จำนวน 2 คู่ สามารถแบ่งได้ดังนี้ ความรู้ความ

เข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้องกับการทำเกษตรอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่ถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52, S.D. = 0.54), เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.14, S.D. = 0.81), การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนเปลี่ยนไปจากเดิมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มี

ความเข้าใจต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที ่ถูกต้องอยู ่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.48, S.D. = 1.45), 

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.09, 

S.D. = 0.89) ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบระดับการได้รับผลกระทบของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องกับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีไม่ถูกต้อง  

ลำดับ
ที ่

คำถาม N 
ค่าเฉลี่

ย 
S.D. 

เกณฑ์
ประเมิ

น 
N 

ค่าเฉลี่
ย 

S.D. 
เกณฑ์

ประเมิน 

1 
การเข้าสู่ช่วงฤดฝูนล่าช้าส่งผลกระทบในการทำ
เกษตรทำให้ต้องเพิ่มน้ำใหต้้นทุเรยีนเพื่อให้น้ำ
เพียงพอ  

103 4.29 0.99 มาก 35 3.37 1.33 
ปาน
กลาง 

2 
จากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่
เปลี่ยนไป ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวธิีการทำ
การเกษตร  

103 4.51 0.81 
มาก
ที่สุด 

35 4.03 0.95 มาก 

3 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศมีแนวโน้มทวี
ความรุนแรงข้ึนในระยะยาว และในช่วง 10-20 

103 4.30 0.75 มาก 35 4.17 1.10 มาก 
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ลำดับ
ที ่

คำถาม N 
ค่าเฉลี่

ย 
S.D. 

เกณฑ์
ประเมิ

น 
N 

ค่าเฉลี่
ย 

S.D. 
เกณฑ์

ประเมิน 

ปีท่ีผ่านมาส่งผลให้ท่านไดร้ับผลกระทบในด้าน
การทำการเกษตร  

4 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศก่อให้เกิด
ผลกระทบหลายด้าน เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝน
ทิ้งช่วง วาตภัย อัคคีภัยอากาศหนาว เป็นต้น 
ปัจจัยเหล่านี้ท่านล้วนไดร้ับผลกระทบ 

103 4.31 0.71 มาก 35 4.26 0.98 มาก 

5 

การเปลีย่นแปลงระดับน้ำทะเลทำให้คุณสมบัติ
ของดิน เช่น ความอุดมสมบรูณ์ของดิน สีของ
ดินและละเอยีดของดิน รวมถึงทรพัยากรน้ำใน
พื้นที่ทำการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 

103 3.89 1.24 มาก 35 4.20 1.05 มาก 

6 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศส่งผลให้
ระบบนิเวศในการทำการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป
จนไมส่ามารถกลับสู่สภาวะเดิมได้ 

103 3.72 1.44 มาก 35 3.94 0.94 มาก 

7 

อุณหภูมเิฉลีย่ที่สูงข้ึนส่งผลกระทบต่อการทำ
การเกษตรทำให้ผลผลิตทางการเกษตร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ผลผลิตมีปริมาณ
ลดน้อยลง ผลผลติไมส่มบรูณ ์ 

103 4.22 0.93 มาก 35 4.14 1.00 มาก 

8 

การทำสวนทุเรียนได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ท่านต้องทำ
อาชีพเสริม เช่น ปลูกผัก-ผลไม้ชนิดอื่นๆ รับจ้าง 
ค้าขาย เป็นต้น  

103 4.31 0.96 มาก 35 3.74 0.82 มาก 

9 

การเกิดน้ำท่วมหรือภัยแล้งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้
ผลผลิตทุเรียนเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเกิดโรค
ระบาดในช่วงฤดูฝน, ขนาดของทุเรียนเล็กลง เป็น
ต้น 

103 4.35 0.90 มาก 35 4.23 0.69 มาก 

10 

จากท่ีผ่านมามีการเกดิปรากฏการณ์เอลนโีญซึ่ง
เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดความแห้งแล้ง ทำ
ให้ส่งผลกระทบโดยตรงในภาคการเกษตรของ
ท่าน 

103 4.08 1.23 มาก 35 4.11 1.02 มาก 
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ลำดับ
ที ่

คำถาม N 
ค่าเฉลี่

ย 
S.D. 

เกณฑ์
ประเมิ

น 
N 

ค่าเฉลี่
ย 

S.D. 
เกณฑ์

ประเมิน 

11 
การเกิดปรากฏการณล์านีญาเป็นปรากฏการณ์
ที่ทำให้เกิดฝนมากขึ้นกว่าปกติ ไมส่่งผลกระทบ
โดยตรงในภาคการเกษตรของท่าน 

103 3.51 1.41 มาก 35 2.46 1.38 น้อย 

12 

ในอนาคตมีการคาดว่าการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง ดังนั้น
สิ่งสำคญัของภาคการเกษตรคือ ตอ้งมีการ
ปรับตัวเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

103 4.46 0.61 มาก 35 4.40 0.60 มาก 

13 

ท่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกิดขึ้นล้วนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุม
ทั่วโลก ส่งผลให้ฤดูกาลต่าง ๆ ของโลก
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

103 4.50 0.67 
มาก
ที่สุด 

35 4.00 1.08 มาก 

ผลรวม 10.3 4.19 0.98 มาก 35 4.13 0.93 มาก 
 

จากตารางที่ 4.6 สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

จากกลุ่มตัวอย่าง 138 ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าด้านการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 

4.19, S.D. = 0.98), เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13, S.D. = 0.93) ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายคู่ในข้อที่มีระดับ

เกณฑ์แตกต่างกันจำนวน 4 คู่ สามารถแบ่งได้ดังนี้ การเข้าสู่ช่วงฤดูฝนล่าช้าส่งผลกระทบในการทำเกษตรทำให้

ต้องเพิ่มน้ำให้ต้นทุเรียนเพื่อให้น้ำเพียงพอ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที ่ถ ูกต้องอยู ่ในระดับมาก (x̅ = 4.29, S.D. = 0.99), เกษตรกรผู ้ปลูกทุเร ียนมีความเข ้าใจต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.37, S.D. = 1.33), จากเหตุการณ์การ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร  เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความ

เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.51, S.D. = 0.81), เกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียนมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.03, S.D. = 0.95), 

การเกิดปรากฏการณ์ลานีญาเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดฝนมากขึ้นกว่าปกติ ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงในภาค

การเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก 
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(x̅ = 3.51, S.D. = 1.41), เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้องอยู่

ในระดับน้อย (x̅ = 2.46, S.D. = 1.38), การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

ครอบคลุมทั่วโลก ส่งผลให้ฤดูกาลต่าง ๆ ของโลกเปลี่ยนแปลงไปด้วย  เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.50, S.D. = 0.67), เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมี

ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00, S.D. = 1.08) ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียนที่มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องกับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจ ต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง  
ลำดับท่ี คำถาม N ใช่ ไม่ใช่ N ใช่ ไม่ใช่ 

1 
ท่านมีการเตรียมของใชท้ี่จำเป็นล่วงหน้าเมื่อเกิดการ
อพยพ รวมถึงติดตามการเตอืนภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา 

103 
86 

(83.50) 
17 

(16.50) 
35 

24 
(68.57) 

11 
(31.43) 

2 
ที่ผ่านมาชุมชนของทา่นมีการสือ่สารนโยบาย มาตรการ
ต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังเมื่อมีความเสี่ยงในการเผชิญภัย
พิบัต ิ

103 
84 

(81.55) 
19 

(18.45) 
35 

28 
(80.00) 

7 
(20.00) 

3 
ท่านมีการติดตามข่าวสารเร่ืองภัยพบัิติอยู่เสมอ 
เน่ืองจากเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องนำมาปรับใช้ในการ
ทำงานของท่าน 

103 
85 

(82.52) 
18 

(17.48) 
35 

27 
(77.14) 

8 
(22.86) 

4 

ปัญหาการเกิดอุทกภัยเป็นปัญหาหลักทีท่ำใหพ้ืชผล
ทางการเกษตรเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง มีสาเหตุ
มาจากที่เกิดจากน้ำท่วมหรือน้ำทว่มฉับพลัน ส่งผลทำ
ให้น้ำระบายออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ซ่ึงเป็นภัย
ร้ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตแิละเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ 

103 
97 

(94.17) 
6 

(5.83) 
35 

29 
(82.86) 

6 
(17.14) 

5 
พื้นทีข่องท่านเป็นพื้นที่ที่มีความเสีย่งสูงจาก
ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น การเกิดพายุ และ
แผ่นดินไหว เป็นต้น 

103 
90 

(87.38) 
13 

(12.62) 
35 

28 
(80.00) 

7 
(20.00) 

6 
ผลกระทบจากภัยพิบัตทิ่านคิดวา่สามารถบริหารจัดการ
ได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นกอ่น 

103 
90 

(87.38) 
13 

(12.62) 
35 

22 
(62.86) 

13 
(37.14) 

7 

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นการดำเนินงานเชิง
รุกในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซ่ึงจะ
สามารถช่วยลดความรุนแรงและความถี่ของภัยพิบัติ 
ตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนได้มากขึ้น 

103 
88 

(85.44) 
15 

(14.56) 
35 

24 
(68.57) 

11 
(31.43) 
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ลำดับท่ี คำถาม N ใช่ ไม่ใช่ N ใช่ ไม่ใช่ 

8 

ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาทีเ่กิดจากการขาดแคลนน้ำใน
พื้นที่เป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและ
ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร ส่วนใหญ่เกิดจากฝน
แล้ง ฝนทิ้งช่วงระยะเวลานาน ซ่ึงฝนแล้งเป็นภาวะ
ปริมาณฝนตกน้อยกวา่ปกติหรือฝนไม่ตกตอ้งตาม
ฤดูกาล 

103 
88 

(85.44) 
15 

(14.56) 
35 

28 
(80.00) 

7 
(20.00) 

9 

ปัจจุบันท่านได้ปรับเปล่ียนการทำการเกษตรเพือ่
ป้องกันจากการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ซ่ึงท่านได้นำ
หลักการต่าง ๆ มาใช้โดยการดำเนินงานน้ันอาศัย
หลักการ 2P มาใช้ คือ การป้องกัน (Prevention) และ
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) 

103 
87 

(84.47) 
16 

(15.53) 
35 

32 
(91.43) 

3 
(8.57) 

10 

การวางแผนปรับเปล่ียนการทำเกษตรอยู่ เป็นการทำ
การเกษตรเพื่อเน้นคุณภาพมากกวา่ปริมาณโดยมีการ
ปรับรูปแบบใหม่ เช่น การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำในฤดู
ฝนเพื่อเอาไว้ใช้ในฤดแูล้ง  

103 
77 

(74.76) 
26 

(25.24) 
35 

29 
(82.86) 

6 
(17.14) 

11 

ภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนสว่นใหญ่ ซ่ึงก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดลอ้ม 

103 
90 

(87.38) 
13 

(12.62) 
35 

27 
(77.14) 

8 
(22.86) 

12 

เมื่อเกิดภัยพิบัตทิำให้บริการและการลงทุนต้อง
หยุดชะงักพืชผลทางการเกษตร วัตถุดิบได้รับความ
เสียหายและขาดแคลนและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ แม้
ในพื้นที่ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในพื้นที่ประสบภยัก็พลอยได้รับ
ผลกระทบไปดว้ย 

103 
96 

(93.20) 
7 

(6.80) 
35 

29 
(82.86) 

6 
(17.14) 

13 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากย่ิงขึน้เป็นอีกปัจจัยที่จะ
เพิ่มโอกาสในการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น 
อุทกภัย วาตภัย ขาดแคลนน้ำ และดินโคลนถล่ม เป็น
ต้น ให้มีระยะเวลาการเกิดเร็วขึ้น 

103 
80 

(77.67) 
23 

(22.33) 
35 

31 
(88.57) 

4 
(11.43) 

ผลรวม 103 84.99 15.01 35 78.68 21.23 
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จากตารางที่ 4.7 สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

จากกลุ่มตัวอย่าง 138 ตัวอย่าง การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร

ผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีถูกต้อง โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 84.99, เกษตรกร

ผู ้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 78.68  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องในการรับรู้ความ

เสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมากกว่าเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมี

ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง เท่ากับร้อยละ 6.31  
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ตลอดจนการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 5.1.1 ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

 จากการศึกษาความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ ตำบล

พะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้อง 

จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 74.6 และเกษตรกรมีความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง 

จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 25.36 จะเห็นได้ว่ายังมีเกษตรกรที่ไม่เข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในส่วนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแก่เกษตรกร เพ่ือที่จะได้เป็นความรู้ในการตั้งรับ และปรับตัวต่อไปในอนาคตได้ 
 

 5.1.2 ความรู ้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียน 

 จากการศึกษาการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ ตำบล

พะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จากตารางที่ 5.1 จะเห็นได้ว่า ลำดับที่ 1-3 เกษตรกรมีการปรับตัวอยู่ในระดับ

มากทั้ง 3 ข้อ ซึ่งข้อที่มีการปรับตัวมากที่สุดคือในการทำการเกษตร เกษตรกรจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับข้อที่มีคะแนนการปรับตัวรองลงมาคือ สถานการณ์

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน เช่น ภาวะอากาศแปรปรวนเฉียบพลันสลับระหว่างหนาวจัด - ร้อนจัด หรือ 

ภัยแล้ง - น้ำท่วม ปัจจัยเหล่านี ้ล ้วนส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร รวมถึง อุณหภูมิที ่ เพ ิ ่มส ูงขึ้น  

ก็ยังส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรอีกด้วย และจะเห็นได้ว่า ลำดับที่ 4 เกษตรกรมีการปรับตัวน้อยที่สุด ซ่ึงอยู่

ในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรยังคงคิดว่าด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรการปรับตัวทำ

ได้ยาก และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกทุเรียนในพื้นที่  โดยจากกลุ ่มตัวอย่าง 138 ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า 

เกษตรกรยังมีการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอยู่ในระดับมาก   



 

ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

ลำดับที ่ คำถาม ค่าเฉลี่ย S.D. เกณฑ์ประเมิน 

1 
การปรับตัวในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้อง
กับการทำเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดต้ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

4.43 0.63 มาก 

2 

สถานการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน (extreme 
weather) เช่น ภาวะอากาศแปรปรวนเฉียบพลันสลับระหว่างหนาว
จัด - ร้อนจัด หรือ ภยัแล้ง - น้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อการทำ
การเกษตร 

4.38 0.69 มาก 

3 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิของโลก
ที่สูงข้ึน สภาพอากาศที่แปรปรวน มีผลต่อการทำการเกษตรของท่าน 

4.36 0.81 มาก 

4 
การปรับตัวด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรทำ
ได้ยาก และไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกทุเรียนในพ้ืนท่ีของท่าน 

3.20 1.24 ปานกลาง 

 

5.1.2 การได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

จากการศึกษาการได้รับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ 

ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จากตารางที่ 5.2 จะเห็นได้ว่า ลำดับที่ 1 เกษตรกรมีการได้รับผลกระทบ

อยู่ในระดับมากที่สุด คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนั้น ทำให้ เกษตรกรได้รับผลกระทบจน

จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อที่มีคะแนนการ

ได้รับผลกระทบรองลงมา คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น น้ำท่วม  

ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง วาตภัย อัคคีภัยอากาศหนาว เป็นต้น โดยปัจจัยเหล่านี้เกษตรล้วนได้รับผลกระทบ และจะเห็น

ว่า ลำดับที่ 4 เกษตรกรมีการได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย คือ เกษตรเห็นว่าการเกิดปรากฏการณ์ลานีญาไม่

ส่งผลกระทบโดยตรงในภาคการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้เกษตรกรอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการเกิดปรากฏการณ์

ลานีญาทำให้อาจให้คะแนนการได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย โดยจากกลุ่มตัวอย่าง 138 ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า 

เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อยู่ในระดับมาก   
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ตารางท่ี 5.2 สรุปผลการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

ลำดับที ่ คำถาม ค่าเฉลี่ย S.D. เกณฑ์ประเมิน 

1 
จากเหต ุการณ์การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที ่ เปล ี ่ยนไป  
ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร   

4.52 0.92 มากที่สุด 

2 
ในอนาคตมีการคาดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่
จะทวีความรุนแรง ดังนั้นสิ่งสำคัญของภาคการเกษตรคือ ต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

4.44 0.60 มาก 

3 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น 
น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง วาตภัย อัคคีภัยอากาศหนาว เป็นต้น 
ปัจจัยเหล่านี้ท่านล้วนได้รับผลกระทบ 

4.40 0.71 มาก 

4 
การเกิดปรากฏการณ์ลานีญาเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดฝนมากขึ้น
กว่าปกติ ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงในภาคการเกษตรของท่าน 

2.17 1.25 น้อย 

 

5.1.3 การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

 จากกลุ่มตัวอย่าง 138 ตัวอย่าง การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของ

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้ความเสี่ยงภัย

พิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 85.12 โดยการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการ

เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่เกษตรกรมีการรับรู้มากที่สุด คือปัญหาการเกิดอุทกภัยทำให้พืชผลทางการ

เกษตรเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง มีสาเหตุมาจากที่เกิดจากน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลทำให้น้ำระบาย

ออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ

การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที ่เกษตรกรมีการรับรู้ น้อยที่สุด คือ การ

วางแผนปรับเปลี่ยนการทำเกษตรอยู่ เป็นการทำการเกษตรเพ่ือเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณโดยมีการปรับรูปแบบ

ใหม่ เช่น การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนเพื่อเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นต้นซึ่งในส่วนนี้เกษตรกรอาจจะยังคงมีการ

เตรียมความพร้อมรับมือน้อย อาจจะเนื่องจากคิดว่า พื้นที่ทำการเกษตรมีน้ำเพียงพอ จนทำให้ไม่ได้มีการวางแผน

ปรับเปลี่ยนการทำเกษตร 
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5.1.4 เปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่ถูกต้องและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง 

ผู้ศึกษาได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่ถูกต้องและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง  

ทั้งในด้านการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และด้านการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  พบว่า เกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียนที่มีความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องมีจำนวน 103 ราย และเกษตรกรผู ้ปลูก

ทุเรียนมีความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้องมีจำนวน 35 ราย สำหรับด้านการปรับตัว

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99, S.D. = 1.06), เกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียนมีความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.88, S.D. = 

0.95) ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน ด้านการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้

ปลูกทุเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.19, S.D. = 0.98), เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.13, S.D. = 0.93) ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่

แตกต่างกัน และการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตขิองเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มี

ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีถูกต้อง โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 84.99, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมี

ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 78.68 ซึ่งจะเห็นได้ว่า

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องในการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติ

และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมากกว่าเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ถูกต้อง เท่ากับร้อยละ 6.31  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 



 
 

5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ตลอดจนการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สามารถสรุปการอภิปรายผลได้ดังนี้ 

5.2.1 จากการศึกษาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ 

ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประเด็นที่สำคัญมากที่สุดในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของเกษตรกร คือในการทำการเกษตร เกษตรกรจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และสถานการณ์สภาพอากาศที่เปลี ่ยนแปลงเฉียบพลัน เช่น ภาวะอากาศแปรปรวน

เฉียบพลันสลับระหว่างหนาวจัด - ร้อนจัด หรือ ภัยแล้ง - น้ำท่วม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำ

การเกษตร ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยมีการศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรสวนมังคุดจังหวัดระนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบว่าเกษตรกรสวนมังคุดก็มีการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เช่นกัน (สวรรยา ธรรมอภิพล, 2560) ซึ่งจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดระนอง ซึ่งพื้นที่ใกล้เคียงกันทำให้

เกษตรกรต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านการทำเกษตร  

5.2.2 การได้ร ับผลกระทบต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู ้ปลูกทุเรียน ในพื ้นที่  

ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประเด็นสำคัญที่เกษตรกรได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนั้น ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจนต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร เพ่ือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซ่ึงการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศนั้น เกษตรกรจะต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ทำให้เกษตรกรมีการเตรียมความ

พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีงานวิจัยที่ศึกษาแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูก

ปาล์มน้ำมันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตรกรมีการเตรียมพร้อมในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

มากที ่ส ุด คือ การปรับเปลี ่ยนเทคนิคการผลิต  (จรีวรรณ จันทร์คง,2562) เนื ่องจากในปัจจุบันปัญหาการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ เกิดขึ ้นส่งผลกระทบในวงกว้าง ทำให้เกษตรกรต้องมีการเตรียมความพร้อม  

เพ่ือสามารถตั้งรับและปรับตัวได้  

5.2.3 การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนใน

พ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความ

พร้อมรับมือภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 85.12 โดยประเด็นสำคัญที่สุด คือปัญหาการเกิดอุทกภัยทำให้พืชผลทางการ

เกษตรเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง มีสาเหตุมาจากที่เกิดจากน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน  ซึ่งจะเห็นได้ว่า
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เกษตรกรยังคงมีความตระหนัก รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมทต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยจากการศึกษา

งานวิจัยในด้านการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ทำให้ทราบว่าเกษตรกรในพ้ืนที่ต่าง ๆ ก็ต่างมีการติดตามและ

รับรู้ถงึความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ จนทำให้เกษตรกรมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพ่ือที่จะลดขนาดความ

รุนแรงที่จะเกิดขึ้น และลดความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด (พร้อมศักดิ์ จิตจำ, 2560)  
 

ทั้งนี ้จะเห็นได้ว ่าไม่ว่าเกษตรกรจะมีความเข้าใจด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่นั้น 

แต่เกษตรกรมีระดับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และระดับการได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ต่างกัน และจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อภาค

การเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง

ความรู้ความเข้าใจต่อผลกระทบและการปรับตัวที่เหมาะสม รวมถึงรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความ

พร้อมรับมือภัยพิบัติต่อเหตุการณ์ความไม่ปกติของสภาพภูมิอากาศท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาความรู ้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวและผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร

ผู้ปลูกทุเรียน ในพ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สามารถแบ่งข้อเสนอในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

5.3.1 ด้านพื้นที ่

1. พ้ืนที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขา ซึ่งในการทำการเกษตรอาจจะ

มีวิธีที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ดังนั้นในการปรับตัวและป้องกันผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจจะต้อง

ให้ความรู้เพ่ือลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 

2. เนื่องจากการทำการเกษตรในประเทศไทยเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาสภาพอากาศในพื้นที ่เป็นหลัก ซึ่ง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นทั้งบวกและลบต่อชนิดพืชเกษตรในลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการลด

ผลกระทบดังกล่าวเกษตรกรมีแนวทางการตั้งรับ และปรับตัวในการปลูกพืชเกษตรที่แตกต่างกัน  

5.3.2 ด้านนโยบาย 

 1. จากผลการศึกษาจะเห ็นได ้ว ่าเกษตรกรได ้ร ับผลกระทบด้านการเปล ี ่ยนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศ 

ในระดับมาก ดังนั้น ควรมีนโยบาย หรือแนวทางที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

 2. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดนโยบายส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็น

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของเกษตรกรเพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

65 



 
 

บรรณานุกรม 
 

เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์. 2560. การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

จังหวัดระยอง. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-

เมษายน 2560) 

ไกรชาติ ตันตระการอาภา. 2558. การปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยวัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 

กันตา วิลาชัย. 2560. การปรับตัวของครัวเรือนภาคการเกษตรในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก กรณีศึกษาตำบลยางท่าแจ้ง 

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนพฤษภาคม 

– สิงหาคม 2560. 

กำพล แก้วสมนึก. 2552. การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของบริษัท พรีซ

ชั ้น ทูลล์เซอร์ว ิส (ประเทศไทย) จำกัด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จรัสศร นวลศรี. 2560. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในเขตภาคใต้ของ

ประเทศไทย. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์. 

จริยา ฐิติเวศน์. 2556. การประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงของพื้นที่ศึกษานำร่องในบริบทของจังหวัดต่อ

สภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อจัดทำกรอบการศึกษาด้านการปรับตัวต่อ

ภูมิอากาศแบบบูรณาการเชิงพื ้นที ่แบบองค์รวม .   ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการ

เปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. 

 จรีวรรณ จันทร์คง. 2562. แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรผู ้ปลูกปาล์มน้ำมันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี. แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 1: (2562). 

ดำรง ศรีพระราม. 2561. การปรับตัวภาคการเกษตรและป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อความ

มั่นคงของประเทศ. ฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

นงค์ร ัตน ์ แสนสมพร . 2563. ปัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อการส ่งออกทุเร ียนของประเทศไทย . สาขาว ิชาการจ ัดการ  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. 



นภษร สร ้อยยอดทอง . 2563. ภัยพิบ ัต ิก ับการจ ัดการของเกษตรไทย . มหาว ิยาล ัยราชภัฏพิบ ูลสงคราม .  

บทความวิชาการ 14 สิงหาคม 2563; ตอบรับบทความ: 20 สิงหาคม 2563. 

พร้อมศักดิ์ จิตจำ. 2560. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ศึกษาการเตรียมความพร้อมรับมือ

อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ ่มน้ำคลองอู ่ตะเภา . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

พินธ์ทิพภา สนธิสุวรรณกุล. 2561. การปรับตัวของเกษตรกรชาวนาต่อสถานการณ์ภัยแล้ง ในชุมชนบ้านไผ่จระเข้ 

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

มนัญญา จันทฤาวัฒน์. 2558. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาวะสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเชียงใหม่

และจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วิกานดา วรรณวิเศษ. 2558. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ผลกระทบต่อประเทศไทย (Climate Change : 

Effects to Thailand) สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. วารสารปีที่ 5 ฉบันที่ 17 กรกฎาคม 

2558. 

ศุภกร ชินวรรโณ. 2561. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต. ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์

วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา . 2562. ความผันแปรและการเปลี ่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พ.ศ. 2562. กรมอุตุนิยมวิทยา. 

สมชาย บุญประดับ. 2558. การวิจัยภาวการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับระบบการผลิตภาคเกษตร. ชุดโครงการวิจัย

การวิจัยภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับระบบการผลิตภาคเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน

พลังงาน. 

สรวิศ วิฑูรทัศน์. 2559. คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ. โครงการบูรณาการการปรับตัวตอ่ การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในการวางแผนพัฒนาในประเทศไทย. กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 

สวรรยา ธรรมอภิพล. 2560. การปรับตัวของเกษตรกรสวนมังคุดจังหวัดระนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านบกกราย ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง . ฉบับภาษาไทย สาขา

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 

67 



 
 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2558. การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน. คณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ. 

อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล. 2560. ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา : จังหวัดนครราชสีมา. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบาย

สาธารณะ 8 (16) : 18-27 

IPCC. 2001. Climate change 2001: The scientific basis. contribution of Working Group I to the Third 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), edited by J. 

T.Houghton, Y. Ding, D. J. Griggs, M. Noguer, P. J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C. A. 

Johnson. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

IPCC. 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. IPCC Secretariat, Geneva, Switzerland. 

McGregor, J.L., and M.R. Dix, 2001 :  The CSIRO conformal-cubic atmospheric GCM. In IUTAM 

Symposium on Advances in Mathematical Modelling of Atmosphere and Ocean Dynamics, 

P.F. Hodnett ( Ed.), Kluwer, Dordrecht, 197-202. 

Murdiyarso, D. (2000). Adaptation to Climatic Variability and Change: Asian Perspectives on Agriculture 

and Food Security. Environmental Monitoring and Assessment 61(1, March):123–31. 

Yamane, T. 1973. Statistic: An Introductory Analysis. 3rded. New York: Harper and Row. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เรื่อง การปรับตัวและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

และการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

ในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษาความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวและ

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อม

รับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งจะประกอบด้วย

การศึกษาความรู ้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การได้รับ

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัย

พิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มี

ทั้งหมด 4 ส่วน 9 หน้า ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

 ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

 ส่วนที่ 3 การได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

 ส่วนที่ 4 การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

 

 ขอขอบพระคุณท่านที ่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนทุกประเด็นคำถาม  

สำหรับคำตอบของท่านจะเป็นความลับและจะใช้ประโยชน์ในการศึกษานี้เท่านั้น 

   

         จารุณี วังสว่าง 

         นักศึกษาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ชุดที…่…… 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน  

คำอธิบาย คำถามนี้ผู้วิจัยจัดทำข้ึนเพ่ือสอบถามความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จำนวน 1 ข้อ  

1. ตามความเข้าใจของท่าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือข้อใด 

ก. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ทำให้ลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่ง

แตกต่างจากสภาวะอากาศธรรมชาติที่สังเกตได้ ซึ่งมีช่วงเวลาที่ยาวนานเกิน 10 ปี ทั้งในด้านอุณหภูมิ ความชื้น 

ปริมาณน้ำฝน ฤดูกาล รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งยาวนาน และการเกิด

ปรากฏการณ์ลานีญาที่ทำให้เกิดฝนตกมากข้ึน 

ข . การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศโดยเฉล ี ่ยในช่วงระยะเวลาสั ้นๆ เช ่น เด ือนต่อเด ือน ปีต ่อปี  

ทั้งในด้านอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ฤดูกาล เป็นต้น 

ค. การเกิดการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่นอกเหนือความคาดหมาย เช่น หนาวจัด ร้อนจัด ภัยแล้ง  

น้ำท่วม เป็นต้น 

 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน  

คำอธิบาย แบบสอบถามต่อไปนี้ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาเครื่องมือมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบให้

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับดังนี้  

 5 เห็นด้วยมากที่สุด หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกับข้อคำถามมากท่ีสุด 

 4 เห็นด้วยมาก  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกับข้อคำถามมาก 

 3 เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกับข้อคำถามปานกลาง 

 2 เห็นด้วยน้อย  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกับข้อคำถามน้อย 

 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกับข้อคำถามน้อยที่สุด 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือกกรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความจริง 

 

 

 
 



 
 

ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

4 
เห็นด้วย

มาก 

3 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

2 
เห็นด้วย

น้อย 

1 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูก
ทุเรียน 

     

1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น สภาพอากาศที่แปรปรวน มี
ผลต่อการทำการเกษตรของท่าน 

     

2. ท่านมีการติดตามข่าวสาร เรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภ ูม ิอากาศ เพ ื ่ อนำมาประย ุกต ์ ใช ้ก ั บการ 
ทำการเกษตร  

     

3. กิจกรรมด้านการทำเกษตรเป็นสาเหต ุหนึ่ ง 
ของการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

     

4. สถานการณ ์สภาพอากาศท ี ่ เปล ี ่ ยนแปลง
เฉ ียบพล ัน (extreme weather)  เช ่น ภาวะอากาศ
แปรปรวนเฉียบพลันสลับระหว่างหนาวจัด - ร้อนจัด หรือ 
ภัยแล้ง - น้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

     

5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ท่านต้อง
ปรับตัวในการทำเกษตร เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญและ
ลานีญา 

     

6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรลดน้อยลงและออกสู่ตลาดช้าลง 

     

7. การประกอบอาช ีพเกษตรกรผ ู ้ปล ูกท ุเร ียน 
มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาก 
เนื่องจากกระบวนการในการผลิตทุเรียนมีความสัมพันธ์
กับปริมาณน้ำฝน และความชื้นในอากาศโดยตรง 

     



ข้อคำถาม 
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2 
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น้อย 

1 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

8. การปร ับต ัวในต ่อการเปล ี ่ ยนแปลงสภาพ
ภูม ิอากาศมีความเกี ่ยวข ้องกับการทำเกษตรอย ่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

     

9. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภาคการเกษตรทำได้ยาก และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ของท่าน 

     

10. ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
จากบรรยากาศในปัจจุบันถูกบุกรุกทำลายอย่างมาก ส่วน
หนึ่งเกิดจากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม 

     

11.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ ้นได้
ส ่งผลกระทบเป็นวงกว ้าง ทำให้เก ิดภาวะแห้งแล้ง 
ที่มีความรุนแรงขึ ้นในฤดูแล้ง เกิดฝนตกชุกเพิ ่มขึ ้นใน 
ฤดูฝน ส่งผลให้ท่านต้องปรับเปลี่ยนการทำการเกษตร 

     

12. การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให ้เกิด
ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ฤดูการเก็บ
เกี่ยวทุเรียนเปลี่ยนไปจากเดิม 

     

13. การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศที ่ เก ิดขึ้น 
ไม่สามารถคาดการณ์ความแปรปรวนของสภาพอากาศได้
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีทำให้หลายครั้งต้องเผชิญกับ
ภาวะฝนแล้งยาวนานขึ้น น้ำหลากท่ีรุนแรงเกินจะแก้ไขได้ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน  

คำอธิบาย แบบสอบถามต่อไปนี้ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาเครื่องมือมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบให้

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับดังนี้  

 5 เห็นด้วยมากที่สุด หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกับข้อคำถามมากท่ีสุด 

 4 เห็นด้วยมาก  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกับข้อคำถามมาก 

 3 เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกับข้อคำถามปานกลาง 

 2 เห็นด้วยน้อย  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกับข้อคำถามน้อย 

 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกับข้อคำถามน้อยที่สุด 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือกกรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความจริง 
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การได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 
 

     

1. การเข้าสู่ช่วงฤดูฝนล่าช้าส่งผลกระทบในการ
ทำเกษตรทำให้ท่านต้องเพิ่มน้ำให้ต้นทุเรียนเพื่อให้น้ำ
เพียงพอ  

 

     

2. จากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
ที ่เปลี ่ยนไป ทำให้ท่านต้องปรับเปลี ่ยนวิธ ีการทำ
การเกษตร  

 

     

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้ม 
ทวีความรุนแรงขึ้นในระยะยาว และในช่วง 10-20 ปีที่
ผ ่านมาส่งผลให้ท่านได้ร ับผลกระทบในด้านการทำ
การเกษตร 

 

     



ข้อคำถาม 
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4. การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิด
ผลกระทบหลายด้าน เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
วาตภัย อัคคีภัยอากาศหนาว เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ท่าน
ล้วนได้รับผลกระทบ 

     

5. การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลทำให้คุณสมบัติ
ของดิน เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สีของดินและ
ละเอียดของด ิน รวมถึงทร ัพยากรน้ำในพื ้นท ี ่ทำ
การเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 

     

6. การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลทำให้คุณสมบัติ
ของดิน เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สีของดินและ
ละเอียดของด ิน รวมถึงทร ัพยากรน้ำในพื ้นท ี ่ทำ
การเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 

     

7. อุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการทำ
การเกษตรทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 
จากเดิม เช่น ผลผลิตมีปริมาณลดน้อยลง ผลผลิตมี
ตำหนิ 

 

     

8. การทำสวนทุเรียนได้ร ับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ท่านต้องทำอาชีพ
เสริม เช่น ปลูกผัก-ผลไม้ชนิดอื่นๆ รับจ้าง ค้าขาย เป็น
ต้น 
 

     

9. การเกิดน้ำท่วมหรือภัยแล้งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้
ผลผลิตทุเรียนเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเกิดโรคระบาด
ในช่วงฤดูฝน, แตกใบอ่อนของทุเรียน, ขนาดของทุเรียน
เล็กลง เป็นต้น 

     



 
 

ข้อคำถาม 
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10. จากที่ผ่านมามีการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดความแห้งแล้ง ทำให้
ส่งผลกระทบโดยตรงในภาคการเกษตรของท่าน 

     

11. การเกิดปรากฎการณ์ลานีญาเป็นปรากฏการณ์
ที่ทำให้เกิดฝนมากขึ้นกว่าปกติ ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง
ในภาคการเกษตรของท่าน 

     

12. ในอนาคตมีการคาดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีแนวโน้มที ่จะทวีความรุนแรง ดังนั ้นสิ่ง
สำคัญของภาคการเกษตรคือ ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

     

13. ท่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
เกิดขึ้นล้วนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมทั่วโลก 
ส่งผลให้ฤดูกาลต่าง ๆ ของโลกเปลี่ยนแปลงไปด้วย  

     

 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

คำอธิบาย แบบสอบถามต่อไปนี้ผู ้วิจัยสร้างและพัฒนาเครื ่องมือมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ  

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคำถามแบบ 2 ตัวเลือก ดังนี้  

ใช่ หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

ไม่ใช่ หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือกกรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความจริง 

 

 

 

 
 



ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ใช่ ไม่ใช่ 

การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร 
ผู้ปลูกทุเรียน 

  

1. ท่านมีการเตรียมของใช้ที ่จำเป็นล่วงหน้าเมื่อเกิดการอพยพ รวมถึงติดตาม  
การเตือนภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา 

  

2. ที่ผ่านมาชุมชนของท่านมีการสื่อสารนโยบาย มาตรการต่าง ๆ ในการเฝ้าระวัง
เมื่อมีความเสี่ยงในการเผชิญภัยพิบัติ  

  

3. ท่านมีการติดตามข่าวสารเรื ่องภัยพิบัติอยู ่เสมอ เนื ่องจากเป็นส่วนสำคัญ  
ที่จะต้องนำมาปรับใช้ในการทำงานของท่าน 

  

4. ปัญหาการเกิดอุทกภัยเป็นปัญหาหลักที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง มีสาเหตุมาจากที่เกิดจากน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลทำให้
น้ำระบายออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่งเป็นภัยร้ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเปน็สิ่ง
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

  

5. พ้ืนที ่ของท่านเป็นพื ้นที ่ที ่ม ีความเสี ่ยงสูงจากระดับน้ำทะเลที ่เพิ ่มส ูงขึ้น  
การเกิดพายุ และแผ่นดินไหว เป็นต้น  

  

6.  ผลกระทบจากภัยพิบัติท่านคิดว่าสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องรอให้เกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นก่อน 

  

7. การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นการดำเนินงานเชิงรุกในการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยงจากภัยพิบัติ ซึ ่งจะสามารถช่วยลดความรุนแรงและความถี ่ของภัยพิบัติ  
ตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนได้มากข้ึน 

  

8. ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที ่เป็นเวลานาน  
จนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร ส่วนใหญ่เกิดจากฝน
แล้ง ฝนทิ้งช่วงระยะเวลานาน ซึ่งฝนแล้งเป็นภาวะปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝน  
ไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

  

9. ปัจจุบันท่านได้ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเพื่อป้องกันจากการเกิดภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ซึ ่งท่านได้นำหลักการต่าง ๆ มาใช้โดยการดำเนินงานนั้นอาศัยหลักการ 2P 
มาใช้ คือ การป้องกัน (Prevention) และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) 

  



 
 

ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ใช่ ไม่ใช่ 

10. การวางแผนปรับเปลี่ยนการทำเกษตรอยู่ เป็นการทำการเกษตรเพื่อเน้นคุณภาพ
มากกว่าปริมาณโดยมีการปรับรูปแบบใหม่ เช่น การขุดสระเพื ่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน  
เพ่ือเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นต้น 

  

11. ภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  

12. เมื่อเกิดภัยพิบัติทำ ให้บริการและการลงทุนต้องหยุดชะงักพืชผลทางการเกษตร 
วัตถุดิบได้ร ับความเสียหายและขาดแคลนและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่แม้ในพื ้นที่  
ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีประสบภัยก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย 

  

13. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเป็นอีกปัจจัยที่จะเพิ่มโอกาสในการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ขาดแคลนน้ำ และดินโคลนถล่ม เป็นต้น ให้มี
ระยะเวลาการเกิดเร็วมากข้ึน 

  

 

 

 

 

---------------------------ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถามและการให้ข้อมูล---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ นามสกุล   นางสาวจารุณี วังสว่าง 

 

ประวัติการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

    ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560 

 

ประสบการณ์การทำงาน  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

    ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  
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