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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) basic personal information, 2) 
perception of drought situation impacts, 3) opinion on drought situation solutions, 4) knowledge 
of drought situation, and 5) adaptation to drought situation of 114 vegetable growers in Na khu 
sub–district, Phak Hai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Data were collected using an 
interview schedule. Data were analyzed using the descriptive statistics which were frequency, 
percentage, maximum, minimum and mean, and cross tabulation. The results revealed that 
most of the farmers were female (51.8%), had an average age of 51.58 years old, graduated 
from primary school at 52.6%, had an average income of 8,850 THB/month and 59.6% of them 
had debts. About 97.4% of farmers highly perceived drought situation impacts and all of them 
realized that drought reduced agricultural productivity. The farmers moderately agreed on 
drought situation solutions (mean 2.12), with a high agree (mean 2.34) in managing the effects 
of drought. Most of the farmers had a high level of knowledge about the drought situation 
(97.4%), with an average score of 10.14 out of 13 points. About 51.8% of farmers were adaptable 
to the drought situation at a low level but 48.2% of farmers were highly adaptive. All farmers 
adapted by planning of cultivation in accordance with the amount of water. Moreover, it was 
found that farmers with different genders, ages, education levels, debts, perceptions of drought 
situation impacts, opinions on drought situation solutions, and knowledge of drought situations 
had a difference in adaptations to drought situations.
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษา  
1) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 2) การรับรู้ผลกระทบ
สถานการณ์ภยัแล้ง 3) ความคดิเหน็ต่อแนวทางแก้ไข
สถานการณ์ภยัแล้ง 4) ความรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ภยัแล้ง 
และ 5) การปรับตัวต ่อสถานการณ์ภัยแล้งของ 
เกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำาบลนาคู อำาเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา จำานวน 114 คน เก็บรวบรวมข้อมลู
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด  
ค่าตำ่าสุด และค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบข้อมูลตาราง 
แบบไขว้ ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
(ร้อยละ 51.8) มอีายุเฉลีย่ 51.58 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 52.6 มีรายได้เฉลี่ย 8,850 บาท
ต่อเดือน และร้อยละ 59.6 มีหนี้สิน ร้อยละ 97.4 ของ
เกษตรกรรับรู้ผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้งในระดับ
มาก โดยเกษตรกรทุกคนรับรู้ว่าภัยแล้งทำาให้ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกษตรกรเหน็ด้วยระดับปานกลาง
ต่อแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง (ค่าเฉลี่ย 2.12) 
โดยเหน็ด้วยระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 2.34) เรือ่งการจดัการ
ผลกระทบของภยัแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กีย่ว
กบัสถานการณ์ภยัแล้งในระดับมาก (ร้อยละ 97.4) โดย
ได้คะแนนความรูเ้ฉล่ีย 10.14 คะแนน จากคะแนนเตม็ 
13 คะแนน เกษตรกร ร้อยละ 51.8 มีการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ภยัแล้งในระดบัน้อย และเกษตรกร ร้อยละ 
48.2 มกีารปรับตวัในระดบัมาก ซึง่เกษตรกรทกุคนปรับ
ตัวโดยการวางแผนการเพาะปลกูให้สอดคล้องกับปรมิาณ
นำ้า นอกจากน้ี ยังพบว่า เกษตรกรที่มีเพศ อายุ การ
ศกึษา ภาวะหนีส้นิ การรบัรูผ้ลกระทบสถานการณ์ภัย
แล้ง ความคดิเหน็ต่อแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภยัแล้ง 
และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งต่างกันมีการ
ปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งแตกต่างกัน 

ค�าส�าคัญ: การปรับตัว, ภัยแล้ง, เกษตรกรผู้ปลูกผัก

บทน�า

ประเทศไทยประสบภาวะภัยแล้งอย่างหนัก
จากปรากฏการณ์เอลนโีญ ทำาให้ฤดแูล้งเกดิภาวะฝนทิง้
ช่วง และมีฝนตกน้อยในฤดูฝน สัญญาณขาดแคลนนำ้า
เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 และส่งผลกระทบ 
ต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ. 2563 ส่อเค้าความรุนแรงและ
ยาวนานมากข้ึน ทำาให้ระดับนำ้าในเข่ือนท้ังประเทศมี
ปริมาตรนำ้าใช้การได้เพียง 8,509 ล้านลูกบาศก์เมตร 
น้อยกว่าปี พ.ศ. 2562 จำานวน 5,736 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งลดลงในทุกภาคของประเทศ ทั้งยังเป็นระดับ
นำ้าที่ตำ่ากว ่าปี พ.ศ. 2558 ที่ เกิดภัยแล้งรุนแรง 
สถานการณ์ภัยแล้งในปี พ.ศ. 2563 มีความรุนแรง
กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร กรมชลประทานได้
ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในปี พ.ศ. 2563 จาก
ปรมิาณนำา้ต้นทนุทีเ่กบ็กกัใน 35 เขือ่นหลกัและอ่างเกบ็
นำา้ทัว่ประเทศ รวมทัง้ปรมิาณฝนทีต่กน้อยกว่าค่าเฉลีย่ 
ทำาให้หลายพ้ืนท่ีประสบปัญหาภัยแล้งท้ังในและนอก
เขตชลประทาน ส่งผลให้มีนำ้าไม่เพียงพอต่ออาชีพด้าน
เกษตรกรรม รวมท้ังอาชีพอืน่ท่ีใช้นำา้ปรมิาณมาก ทำาให้
เกิดความเสียหายครอบคลุมพื้นท่ีทางการเกษตร  
1.78 ล้านไร่ และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรกว่า 
185,782 ราย (National Agricultural Big Data 
Center, 2020)

จงัหวัดพระนครศรอียธุยาเป็น 1 ใน 22 จงัหวัด 
ในเขตลุม่นำา้เจ้าพระยา มพีืน้ทีเ่กษตรกรรมร้อยละ 61.8 
ของพืน้ท่ีท้ังหมด และเป็นจงัหวดัท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งที่มีขนาดความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ทำาให้พื้นที่
การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสีย
หายเป็นจำานวนมาก ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรายได้
และขาดความมัน่คงในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
แม ้ว ่าตลอดระยะเวลา 5 ป ีที่ผ ่านมา จังหวัด
พระนครศรอียธุยาไม่มีการประกาศภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) 
แต่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำาบลนาคู อำาเภอผักไห่  
ยงัได้รบัผลกระทบจากภยัแล้ง เนือ่งจากตำาบลนาค ูเป็น
จุดรับนำ้าจุดสุดท้ายของโครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษา
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ชณัสูตร ทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดัสงิห์บรุ ีและโครงการส่งนำา้และ
บำารุงรกัษายางมณ ีทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดัอ่างทอง ประกอบ
กับสถานการณ์ฝนทิ้งช ่วงทุกปี ทำาให ้เกษตรกร
ขาดแคลนนำ้าในการปลูกพืชผัก ซึ่งการปลูกผักจำาเป็น
ต้องได้รบันำา้อย่างเพยีงพอและเหมาะสมตามระยะเวลา
การเพาะปลูก โดยภัยแล้งส่งผลทำาให้พืชผักที่ผลิตได้
ไม่มีคุณภาพ ต้นและใบแคระแกร็น ไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด (Office for Prevention and Mitigation 
Phra Nakhon Si Ayutthaya, 2015) ดังน้ัน กลุ่ม
เกษตรกรจึงต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถผลิตผักให้มี
คุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของตลาด สามารถ
สร้างรายได้และความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกร 
ด้วยเหตน้ีุ ผูวิ้จยัจงึศกึษาการปรบัตัวต่อสถานการณ์ภยั
แล้งของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำาบลนาคู อำาเภอผักไห่ 
จังหวดัพระนครศรอียธุยา โดยศึกษาการรบัรู้ผลกระทบ
สถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกร ความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง และ
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกร เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร โดยการปรบัปรงุระบบส่งนำา้และกระจายนำา้
ให้ครอบคลมุพืน้ทีก่ารเกษตร อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์
โดยตรงต่อตัวเกษตรกรทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรท่ีใช ้ ในการวิ จัยในคร้ัง น้ี  คือ 

เกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำาบลนาคู อำาเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำานวน 114 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์

เกษตรกร ประกอบด้วย คำาถามแบบปลายปิด (Close 
question) และคำาถามแบบปลายเปิด (Open-ended 
question) แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้1) ข้อมลูพืน้ฐาน
ส่วนบุคคลของเกษตรกร 2) การรับรู ้ผลกระทบ

สถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกร 3) ความคิดเห็น 
ต่อแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกร  
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกร 
และ 5) การปรับตวัต่อสถานการณ์ภยัแล้งของเกษตรกร 
และตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content 
validity) ของแบบสัมภาษณ์ และหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการทดสอบ (Try out) กับเกษตรกร
ผู้ปลูกผักในพื้นที่อำาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับเกษตรกรในพื้นท่ีตำาบลนาคู 
อำาเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จำานวน 30 ราย 
หาค่าความเชื่อมั่นของความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภัย
แล้ง โดยใช้ KR–20 (Kuder–Richardson) ได้ค่าความ
เชือ่มัน่เท่ากับ 0.764 และคำานวณค่าสมัประสทิธิค์วาม
เชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
reliability coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นการรับรู้
ผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้ง เท่ากับ 0.791 ค่าความ
เชื่อมั่นความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัย
แล้ง เท่ากับ 0.807 และค่าความเชื่อมั่นการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ภัยแล้ง เท่ากับ 0.742 โดยกำาหนดหลัก
เกณฑ์การวัดตัวแปร ดังนี้

การวดัตวัแปรการรับรูผ้ลกระทบสถานการณ์
ภยัแล้ง จำานวน 15 ข้อ โดยเกษตรกรเลอืกตอบรบัรู้ ให้
ค่าเท่ากับ 1 เลอืกตอบไม่รบัรู ้ให้ค่าเท่ากับ 0 และกำาหนด
ระดบัการรบัรู้ผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้ง ดงันี้ 

รับรู้ ตั้งแต่ 11 ข้อขึ้นไป (ร้อยละ 75.0) 
หมายถึง  รับรู้ระดับมาก
รับรู้ น้อยกว่า 11 ข้อ (ร้อยละ 25.0) 
หมายถึง  รับรู้ระดับน้อย
การวัดตัวแปรความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไข

สถานการณ์ภัยแล้ง จำานวน 21 ข้อ โดยเกษตรกร เห็น
ด้วยระดับมาก ให้ค่าเท่ากบั 3 เหน็ด้วยระดบัปานกลาง 
ให้ค่าเท่ากบั 2 เหน็ด้วยระดบัน้อย ให้ค่าเท่ากบั 1 และ
ไม่เห็นด้วย ให้ค่าเท่ากับ 0 และกำาหนดระดับความคิด
เห็นตามการแบ่งอันตรภาคชั้นที่คำานวณจากสมการ
อันตรภาคชั้น  =  (ค่าสูงสุด – ค่าตำ่าสุด) / จำานวนชั้น 
                  =   (3 – 1) / 3 = 0.66
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กำาหนดระดับความคิดเห็น โดยคำานวณ 
ค่าเฉล่ียเฉพาะเกษตรกรที่เห็นด้วยเท่านั้น ดังนี้
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.66 หมายถงึ เห็นด้วยระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.67 – 2.33 หมายถงึ เหน็ด้วยระดบัปานกลาง
ค่าเฉล่ีย  2.34 – 3.00 หมายถงึ เห็นด้วยระดับมาก

การวดัตวัแปรความรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ภยั
แล้ง โดยการให้คะแนนการตอบคำาถามแบบถกูหรอืผดิ 
จำานวน 13 ข้อ ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้  
0 คะแนน โดยแบ่งช่วงคะแนนความรู้ตามการแบ่ง
อันตรภาคชั้นที่คำานวณจากสมการ

อันตรภาคชั้น  = (ค่าสูงสุด – ค่าตำ่าสุด) / จำานวนชั้น 
                  = (13 – 0) / 3 = 4.33

กำาหนดระดับความรู้ ดังนี้
คะแนนความรู้ 0 – 4.33 คะแนน 
หมายถึง มีความรู้ในระดับน้อย
คะแนนความรู้ 4.34 – 8.66 คะแนน 
หมายถึง  มีความรู้ในระดับปานกลาง
คะแนนความรู้ 8.67 – 13   คะแนน       
หมายถึง มีความรู้ในระดับมาก

การวัดตัวแปรการปรับตัวต่อสถานการณ์ภัย
แล้งของเกษตรกรผู้ปลูกผัก โดยเกษตรกรระบุการ
ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จำานวน 20 ข้อ เกษตรกรระบุว่าปฏิบัติ ให้ค่าเท่ากับ 1 
ระบุว่าไม่ปฏิบัติ ให้ค่าเท่ากับ 0 และกำาหนดระดับการ
ปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกร ดังนี้

ปฏิบัติตั้งแต่ 15 ข้อขึ้นไป (ร้อยละ 75.0) 
หมายถึง ปรับตัวได้ระดับมาก
ปฏิบัติน้อยกว่า 15 ข้อ (ร้อยละ 25.0) 
หมายถึง ปรับตัวได้ระดับน้อย

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี ่(Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสงูสดุ 
(Maximum) และค่าตำา่สดุ (Minimum) และเปรยีบเทยีบ

ข้อมลูด้วยตารางแบบไขว้ (Cross tabulation) สำาหรบั
การวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานส่วนบุคคล การรบัรูผ้ลกระทบ
สถานการณ์ภัยแล้ง ความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไข
สถานการณ์ภยัแล้ง และความรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ภยั
แล้งกบัการปรับตวัต่อสถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกร

ผลการทดลองและวิจารณ์

เกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำาบลนาคู อำาเภอผักไห่ 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 51.8 
มีอายุ  51–60 ปี ร้อยละ 37.7 โดยเกษตรกรมอีายมุาก
ที่สุด 74 ปี อายุน้อยที่สุด 24 ปี และมีอายุเฉลี่ย  
51.58 ปี เกษตรกรจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 52.6 มีรายได้เฉลี่ย 8,850 บาทต่อเดือน และ
ร้อยละ 59.6 มีหนี้สิน ซึ่งสอดคล้องกับ Mahakham 
(2014) ท่ีศกึษารปูแบบวถีิชีวติและการปรบัตวัต่อความ
เสีย่งอทุกภยัในพืน้ท่ีลุม่นำา้ท่าจีน กรณศีกึษา ตำาบลลาน
ตากฟ้า อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งพบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 50.7 มอีายอุยู่
ในช่วง 40–49 ปี จบการศกึษาระดับประถมศกึษาตอน
ต้น ร้อยละ 53.3 มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน

เกษตรกร ร้อยละ 97.4 มีการรับรู้ผลกระทบ
สถานการณ์ภัยแล้งอยู่ในระดับมาก โดยรับรู้มากที่สุด 
15 ข้อ รับรู้น้อยที่สุด 10 ข้อ ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดรับรู้
ว่าผลกระทบภยัแล้งทำาให้ผลผลติทาง การเกษตรลดลง 
และเกษตรกรเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.1) รับรู้ว่า 
ภัยแล้งทำาให้พืชชะงักการเจริญเติบโตและอาจตายได้ 
และร้อยละ 98.2 รบัรูว่้าภยัแล้งทำาให้ปรมิาณนำา้ในการ
ปลูกผักลดลง และมีเกษตรกรครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 52.6) 
ที่รับรู้ว่าภัยแล้งทำาให้รัฐสูญเสียงบประมาณช่วยเหลือ 
ผู ้ประสบภัยแล ้งเพิ่ม ข้ึนทุกป ี เนื่องจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไม่มีการประกาศภัยแล้ง ทำาให้
เกษตรกรไม่รบัรูว่้าภาครฐัสญูเสยีงบประมาณช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยแล้งมากขึ้นในทุกปี 
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เกษตรกรเห็นด้วยต่อแนวทางแก้ไขสถานการณ์
ภัยแล้งในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.12) โดย 
เกษตรกรเห็นด้วยมาก ในเรื่องการวางแผนการเพาะ
ปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณนำ้า (ค่าเฉลี่ย 2.89) และ
การกักเก็บนำ้าสะอาดเพื่ออุปโภค/บริโภค (ค่าเฉลี่ย 
2.67) และเหน็ด้วยระดับน้อย ในเรือ่งการรวมกลุม่เพือ่
อนุรักษ์/ฟื้นฟูป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นนำ้า (ค่าเฉลี่ย 1.53) 
เนื่องจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มีป่าไม้ 
เกษตรกรจึงไม่ได้มีการรวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์หรือฟื้นฟู
ป่าไม้ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องควรสร้างการรับรู้ในเร่ืองการอนุรักษ์
ฟื้นฟูป่าต้นนำ้าแก่เกษตรกรให้มากขึ้น

เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.4) มีความรู้
เกีย่วกบัสถานการณ์ภยัแล้งอยูใ่นระดบัมาก และร้อยละ 
2.6 มีความรู ้ในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรได้
คะแนนความรูน้้อยทีส่ดุ 8 คะแนน คะแนนความรูม้าก
ท่ีสุด 13 คะแนน และมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 10.14 
คะแนน ดังแสดงใน Table 1 โดยมีเกษตรกร ร้อยละ 
43.9 ไม่ทราบว่าฝนท้ิงช่วงมักจะเกิดข้ึนในช่วงเดือน
มิถุนายนและเดือนกรกฎาคม และเกษตรกร ร้อยละ 
43.0 ไม่ทราบว่าฝนแล้งในความหมายด้านการเกษตร  
คือ สภาวะขาดนำ้าของพืช ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก 
ประเทศไทยในปัจจบุนัเกดิภาวะฝนแล้ง ฝนทิง้ช่วง และ
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล

Table 1  Frequency and percentage of farmers with level of knowledge about drought situation               

     (n=114)

Knowledge level Frequency Percentage

Low level (0–4.33 scores)
Moderate level (4.34–8.66 scores)
High level (8.67–13 scores)
Minimum score = 8, maximum score = 13, average score = 10.14

0
3

111

0.0
2.6

97.4

การปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกรผู้ 
ปลูกผัก

การปรับตัวตามแนวปฏิบัติต่อสถานการณ์ 
ภัยแล้งท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติ 3 อันดับแรกจาก
จำานวนทั้งหมด 20 ข้อ คือ การวางแผนการเพาะปลูก
ให้สอดคล้องกับปริมาณนำ้า (ร้อยละ 100) การติดตาม
สถานการณ์นำ้าและสถานการณ์ภัยแล้ง (ร้อยละ 99.1) 

และการใช้นำา้อย่างประหยดั (ร้อยละ 98.2) ตามลำาดบั 
ดังแสดงใน Table 2 แต่มีเกษตรกรเพียง ร้อยละ 29.8 
ที่ปรับตัวโดยการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อลดการระเหย 
ของนำ้า ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีการปลูกผัก
หมุนเวียนตลอดเวลา จึงไม่มีช่วงเวลาในการปลูกพืช
คลุมดิน
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Table 2  Frequency and percentage of farmers to adapt in drought situation

Guidelines for adapting to the drought situation Adaptive 
(%)

Not adaptive 
(%)

1) Reducing fundamental risk 
- Selection of short-lived vegetables varieties which use a small 

amount of water or drought-tolerant vegetables
89 (78.1) 25 (21.9)

- Mulching crops plantation to reduce water evaporation 34 (29.8) 80 (70.2)
- Using traditional technology for farming 86 (75.4) 28 (24.6)
- Using modern technology for farming 67 (58.8) 47 (41.2)
- Planning of farming in accordance with water content 114 (100.0) –
- Adjusting the planting date of vegetables to comply with the water 

content
101 (88.6) 13 (11.4)

- Removing of material debris around the vegetable plot to prevent 
fire

69 (60.5) 45 (39.5)

2) Preparing for the drought situation
- Engaging agricultural activities other than vegetables 99 (86.8) 15 (13.2)
- Food processing or preservation for consumption during the dry season 35 (30.7) 79 (69.3)
- Doing secondary occupation other than agriculture to increase income 75 (65.8) 39 (34.2)
- Monitoring the water and drought situation to plan water allocation 113 (99.1) 1 (0.9)

3) Managing the risks of drought
- Developing water saving or using water-saving technology 
- Group participation to conserve and restore the forest

91 (79.8)
39 (34.2)

23 (20.2)
75 (65.8)

- Group participation to conserve and enhance the potential of 
water resources

52 (45.6) 62 (54.4)

- Group participation to observe and monitor drought situation 71 (62.3) 43 (37.7)

4) Managing with the effects of drought

- Storing of clean water for sufficiency consumption and drinking 109 (95.6) 5 (4.4)
- Asking the government to build an irrigation system to supply the 

water in all areas
91 (79.8) 23 (20.2)

- Economical use of water 112 (98.2) 2 (1.8)
- Restoration of degraded soil 98 (86.0) 16 (14.0)
- Using weather forecast information in the production season 108 (94.7) 6 (5.3)

 (n=114)
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เกษตรกรปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งใน
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 51.8 และปรับตัวต่อ
สถานการณ์ภัยแล้งในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.2 

โดยเกษตรกรปรับตัวน้อยที่สุด 8 ข้อ และปรับตัวมาก
ที่สุด 20 ข้อ จากจำานวนทั้งหมด 20 ข้อ ดังแสดงใน 
Table 3

Table 3 Frequency and percentage of farmers at the level of adaptation to drought situation 

(n=114)

Adaptation level Frequency Percentage

Low level (1–14 items)
High level (15–20 items)
Minimum = 8 items, maximum = 20 items

59
55

51.8
48.2

การเปรยีบเทยีบการรบัรูผ้ลกระทบสถานการณ์ภยัแล้ง 
ความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง 
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง และการปรับตัว
ต่อสถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกร 

เกษตรกร ร้อยละ 97.4 รับรู้ระดับมากถึงผล 
กระทบสถานการณ์ภัยแล้ง และร้อยละ 99.1 เห็นด้วย
ระดับมากต่อแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง อีกท้ัง 
ร้อยละ 97.4 มคีวามรูใ้นระดับมากเกีย่วกับสถานการณ์
ภัยแล้ง แต่ปรับตัวได้ระดับมากต่อสถานการณ์ภัยแล้ง
เพียง ร้อยละ 48.2 (Figure 1) ซ่ึงการปรับตัวของ

เกษตรกรต่อสถานการณ์ภัยแล้งในเกษตรกรผู้ปลูกผัก 
ตำาบลนาคู อำาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
สดัส่วนตำา่กว่ารายงานผลการศึกษาของ Tongsongyod 
(2014) ทีศ่กึษาการปรบัตวัของชมุชนต่อความเสีย่งภยั
แล้งในพื้นที่ลุ ่มนำ้าท่าจีนตอนบน กรณีศึกษา ตำาบล
สะพานหิน อำาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดย 
พบว่า ประชากรตวัอย่างรบัรูข้้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัภัย
แล้ง ร้อยละ 95.7 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยแล้ง 
ร้อยละ 98.8 และมกีารปรบัตวัต่อความเสีย่งภยัแล้งใน
ระดับสูง ร้อยละ 72.0

Figure 1 Percentages of farmers that had perception of drought situation impacts, opinion on drought situation 
solutions, knowledge of drought situation and adaptation to the drought situation at high level
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การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล การรับรู ้
ผลกระทบสถานการณ์ภยัแล้ง ความคดิเหน็ต่อแนวทาง
แก้ไขสถานการณ์ภยัแล้ง ความรูเ้ก่ียวกบัสถานการณ์ภยั
แล้ง กบัการปรบัตวัต่อสถานการณ์ภยัแล้งของเกษตรกร

เกษตรกรเพศชายส่วนใหญ่มีการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ภัยแล้งในระดับมาก ขณะที่ เกษตรกร 
เพศหญงิมกีารปรบัตวัในระดบัน้อย โดยเกษตรกรทีไ่ม่มี
ภาวะหนี้สินส่วนใหญ่มีการปรับตัวน้อย ส่วนเกษตรกร
ที่มีภาวะหนี้สินส่วนใหญ่มีการปรับตัวมาก (Table 4) 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tongsongyod (2014) 
ที่พบว่า เพศและภาวะหนี้สินมีผลต่อการปรับตัวของ
ชุมชนต่อความเสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่ลุ ่มนำ้าท ่าจีน 
ตอนบน

เกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ส่วนใหญ่มี
การปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในระดับมาก และ
เกษตรกรอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี มีการปรับตัว
ในระดับน ้อย ซึ่ งไม ่สอดคล ้องกับงานวิจัยของ 
Dastisong (2013) ที่ศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร
ต ่อความแห ้ งแล ้ งจากการพยากรณ ์ โดยดัชนี 
Standardized Precipitation Index (SPI) และ 
ห่วงโซ่มาร์คอฟ เพือ่การจดัการทรพัยากรนำา้ในจงัหวดั
นครราชสีมา ซึ่งพบว่า เกษตรกรที่มีอายุต่างกันมีการ
ปรับตัวต่อความแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิต ิ(P < 0.05) โดยเกษตรกรในช่วงอาย ุ30–49 ปี 
มีการปรับตัวจากการทำาการเกษตรมากกว่าช่วงอายุ 
50–60 ปีขึ้นไป 

Table 4  Comparison of basic personal information, perception of drought situation impacts, 
opinion on drought situation solutions, knowledge of drought situation, and adaptation 
to the drought situation of farmers

Independent variable
Adaptation to the drought situation

Low (%) High (%) Total (%)

Gender
Male
Female

27 (49.1)
32 (54.2)

28 (50.9)
27 (45.8)

55 (100.0)
59 (100.0)

Age
≤ 50 years

> 50 years

 28 (59.6)

 31 (46.3)

19 (40.4)

36 (53.7)

47 (100.0)

67 (100.0)

Education level

< Junior high school

≥ Junior high school

 29 (48.3)

 30 (55.6)

31 (51.7)

24 (44.4)

60 (100.0)

54 (100.0)

Income

≤ 8,850 THB/month

> 8,850 THB/month

42 (51.9)

17 (51.5)

39 (48.1)

16 (48.5)

81 (100.0)

33 (100.0)

(n=114)
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Independent variable
Adaptation to the drought situation

Low (%) High (%) Total (%)

Debts
No debt
Have a debt

 30 (65.2)
29 (42.6)

16 (34.8)
39 (57.4)

46 (100.0)
68 (100.0)

Perception of drought situation impacts

Low level of perception
High level of perception

0 (0.0)
59 (53.2)

3 (100.0)
52 (46.8)

3 (100.0)
111 (100.0)

Opinion on drought situation solutions
Low level of agreement
High level of agreement

53 (54.6)
6 (35.3)

44 (45.4)
11 (64.7)

97 (100.0)
17 (100.0)

Knowledge of drought situation

Low level of knowledge
High level of knowledge

1 (33.3)
 58 (52.3)

2 (66.7)
53 (47.7)

3 (100.0)
111 (100.0)

เกษตรกรที่จบการศึกษาตำ่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น ส่วนใหญ่มีการปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้ง
ในระดับมาก ส่วนเกษตรกรที่จบการศึกษาตั้งแต่
มธัยมศกึษาตอนต้นขึน้ไปมกีารปรับตัวในระดับน้อย ซึง่
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Tannin (2013) ทีศ่กึษาการ
ปรับตัวของเกษตรกรจากปัญหาการปลูกมะพร้าวใน
เขตอำาเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยพบว่า 
เกษตรกรทีป่ลกูมะพร้าวทีม่รีะดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีการปรับตัวโดยภาพรวมแตกต่างกัน 

เกษตรกรที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
8,850 บาทต่อเดือน หรือมีรายได้มากกว่า 8,850 บาท
ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีการปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้ง
ไม่แตกต่างกัน ร้อยละ 51.9 และ 51.5 ตามลำาดับ โดย
มกีารปรับตวัในระดับน้อย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ 
Mahakham (2014) ท่ีพบว่า รายได้ครัวเรือนที่แตก
ต่างกนัไม่ส่งผลต่อความสามารถในการปรบัตัวต่อความ
เสี่ยงอุทกภัย 

เกษตรกรทีร่บัรูผ้ลกระทบสถานการณ์ภยัแล้งใน
ระดบัน้อย ทัง้หมดมกีารปรบัตวัต่อสถานการณ์ภยัแล้งใน
ระดบัมาก ส่วนเกษตรกรท่ีรบัรูผ้ลกระทบต่อสถานการณ์
ภยัแล้งในระดบัมาก ส่วนใหญ่มกีารปรับตวัในระดบัน้อย 
คดิเป็นร้อยละ 53.2 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจัิยของ Suta  
et al. (2014) ท่ีศึกษาการรับรู้และการปรับตัวของ
เกษตรกรบนพืน้ท่ีสงูต่อความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
ทีพ่บว่า เกษตรกรส่วนใหญ่รบัรูถ้งึการแปรปรวนของสภาพ
ภมูอิากาศแต่การปรบัตวัต่อการจัดการและแก้ไขปัญหาใน
การเกษตรยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ตำ่า

เกษตรกรท่ี เห็นด ้วยต ่อแนวทางแก ้ ไข
สถานการณ์ภยัแล้งในระดบัมาก ส่วนใหญ่มกีารปรบัตวัต่อ
สถานการณ์ภยัแล้งในระดบัมาก ส่วนเกษตรกรท่ีเหน็ด้วย
ต่อแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภยัแล้งในระดบัน้อย มกีาร
ปรบัตวัน้อย ท้ังนี ้อาจเนือ่งมาจากเกษตรกรเหน็ด้วยมาก
กับการวางแผนการเพาะปลกูให้สอดคล้องกับปรมิาณนำา้ 
ทำาให้มกีารปรบัตวัต่อสถานการณ์ภัยแล้งในระดบัมาก

Table 4 Continue.
(n=114)
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เกษตรกรท่ีมีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภัย
แล้งในระดับมาก ส่วนใหญ่มกีารปรบัตัวต่อสถานการณ์
ภัยแล้งในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 52.3 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบังานวจิยัของ Tongsongyod (2014) ทีพ่บ
ว่า ประชากรตวัอย่างทีม่คีวามรูม้ากมกีารปรบัตวัต่อความ
เสี่ยงภัยแล้งมากกว่า (ร้อยละ 69.2) 

สรุป

เกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำาบลนาคู อำาเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอายุเฉลี่ย 51.58 ปี ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศกึษา และมหีนีส้นิ โดย
เกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้ง 
เห็นด้วยต่อแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง และมี

ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งในระดับมาก แต่มี
การปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในระดับน้อย ทั้งยัง
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภาวะหนี้สิน การรับ
รู ้ผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้ง ความคิดเห็นต่อ
แนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง และความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ภยัแล้งของเกษตรกรทีต่่างกนัมกีารปรบัตวั
ต่อสถานการณ์ภัยแล้งแตกต่างกัน 
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