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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้ง
ในอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบปัญหาภัยแล้งในปีการเพาะปลูก 2558/59 จ านวน 
356 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ในอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีการปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งภาพรวมในระดับต่ า โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การผลิต ปรับตัวในระดับต่ า 2) ด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต ปรับตัวในระดับปานกลาง และ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน
และสังคมเพ่ือจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้ง ปรับตัวในระดับต่ า นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้ง ได้แก่ อายุ การศึกษา พ้ืนที่ปลูกข้าว จ านวนแรงงาน การปลูกพืชหมุนเวียน 
การมีรายได้นอกภาคเกษตร ความรู้ด้านการจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้ง และการรับรู้ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง 
ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมีดังน้ี 1) ควรส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรนอกเหนือจากการท าการเกษตรเพียงอย่างเดียว  
2) ควรส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนและเกษตรผสมผสาน และ 3) ควรจัดเตรียมระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือรองรับกับ
สถานการณ์ภัยแล้ง เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ: ภัยแล้ง, เกษตรกรผู้ปลูกข้าว, ลพบุรี และการถดถอยพหุคูณ 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to analyze factors influencing adaptation of rice farmers to the drought situation in 
Mueang district, Lop Buri province. The 356 rice farmers, who affected by the drought situation in crop year 2015/16 were 
collected to be the samples using questionnaire approach. The descriptive and inferential statistics were utilized to explain 
farmers’ description and hypothesis testing, namely, mean, percentage, maximum, minimum, standard deviation (S.D.) and 
multiple regression analysis (MRA). The results of this study showed that the overall adaptation to drought situation was 
conducted in low level. Measuring of the adaptation consisted of three issues following 1) production adaptation (Low level),  
2) economic and livelihood adaptation (Medium level) and 3) community and social participation in managing of drought 
situation (Low level). In addition to the results of the MRA, the factors influencing adaptation of rice farmers to drought situation 
were age, education, planted area, workforce, crop sequencing, non-agricultural income, knowledge for drought management 
and perception of drought impacts. Based on the policy implications, government and related stakeholders should: 1) promote 
career development not only farming but also non-farming, 2) promote crop rotation and integrated farming, 3) provide early 
warning system for drought preparedness and management.  
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ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
เป็นอันดับสองรองจากยางพารา โดยพบว่าในปี 2558 
ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้ถึง 9.80 ล้านตัน มีมูลค่า
เท่ากับ 155,912 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
22.93 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าส่งออกรวมสินค้าเกษตร
ทั้งหมด (Office of the Permanent Secretary, Ministry 
of Commerce, 2015) ประเทศผู้น าเข้าข้าวที่ส าคัญของ
ไทย ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ และเบนิน มีปริมาณน าเ ข้าข้าว
จากไทยรวม 2.58 ล้านตัน มีมูลค่าเท่ากับ 36,635 ล้านบาท 
ในส่วนของประเทศคู่แข่งที่ส าคัญของไทย ได้แก่ อินเดียและ
เวียดนาม โดยอินเดียเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับหน่ึงมี
ปริมาณส่งออกข้าวมากกว่าไทย 0.44 ล้านตัน ถึงแม้ว่า
เวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 3 รองจากไทย แต่
เวียดนามน้ันมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่า 
เน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตข้าวต่ ากว่าท าให้เวียดนามขายข้าว
ได้ในราคาถูกกว่า อีกทั้งมีปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงกว่าไทย
เกือบเท่าตัว นอกจากน้ีเวียดนามยังมีระบบชลประทานใน
ประเทศครอบคลุมร้อยละ 90 ในขณะที่ระบบชลประทาน
ของไทยมีเพียงร้อยละ 22 (Mekchai, 2014) ส าหรับปัญหา
ที่ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของไทยอยู่ในระดับต่ าคือ 
วิธีการผลิตและพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ทรัพยากรเสื่อมโทรม 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช เป็นต้น 

ในปี 2558 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
อย่างรุนแรงในรอบหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับปรากฏการณ์
เอลนิญโยท าให้ปริมาณฝนตกน้อยและสภาพอากาศมี
อุณหภูมิสู ง ผิดปกติ เป็นผลมาจากผิวน้ าทะ เลทางฝั่ ง
ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสูงข้ึนและแผ่ขยาย
เป็นวงกว้างออกไปเป็นเวลานาน (Thai Meteorological 
Department, 2016) สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณ
น้ าในเข่ือนขนาดใหญ่ต่างๆ ลดลง รวมถึงเข่ือนเจ้าพระยาที่มี
ปริมาณน้ าในเ ข่ือนไม่เ พียงพอต่อพ้ืนที่ท าการเกษตร 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกข้าวในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยา ดังน้ัน
ภาครัฐจึงได้มีนโยบายลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริม
ให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือลดปริมาณการใช้น้ า 
ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าวท าให้พ้ืนที่ปลูก

ข้าวในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 39.28 

จังหวัดลพบุรีเป็น 1 ใน 22 จังหวัด ในเขตลุ่มน้ า
เจ้าพระยา และเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
เช่นกัน โดยพบว่าข้าวซึ่ งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
จังหวัดและได้รับผลกระทบมากที่สุด มีพ้ืนที่ปลูกข้าวลดลง
เหลือเพียง 562,949 ไร่ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีพ้ืนที่
ปลูกข้าว 848,844 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 33.68 (Office of 
Agricultural Economics, 2015) โดยพ้ืนที่ปลูกข้าวส่วน
ใหญ่ของจังหวัดลพบุรีอยู่ในอ าเภอเมืองและอ าเภอบ้านหมี่ 
ซึ่ง เป็นพ้ืนที่ ในเขตชลประทาน ต้องอาศัยน้ าจากเข่ือน
เจ้าพระยา ทั้งน้ีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 เข่ือนเจ้าพระยา
ได้งดการปล่อยน้ าเน่ืองจากปริมาณน้ าในเข่ือนไม่เพียงพอต่อ
การชลประทาน อีกทั้งไม่มีฝนตกลงมาในช่วงเวลาดังกล่าว 
จึงท าให้พ้ืนที่ปลูกข้าวในอ าเภอเมืองและอ าเภอบ้านหมี่
บางส่วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยพ้ืนที่ปลูกข้าวได้รับ
ความเสียหายอย่างสิ้นเชิง ต้นข้าวในระยะต้นกล้าจนถึงระยะ
ออกรวงเกิดอาการแห้งเหี่ยวและตายลงเน่ืองจากการขาดน้ า 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้จาก
การปลูกข้าวเป็นหลัก ภาครัฐจึงได้ประกาศให้จังหวัดลพบุรี
เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีฉุกเฉิน
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง 

จากตัวอย่างสถานการณ์ภัยแล้งในอดีตที่ผ่านมา
พบว่า เมื่อเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เกษตรกร
จะสามารถปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งได้ เช่น 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ปรับตัวด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าระบบการ
ส่งจ่ายน้ า การประหยัดน้ า การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน การอนุรักษ์ป่าไม้และสภาพแวดล้อม 
(Sitthisuntikul et al., 2015) รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกล าไย
ในต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปรับตัวด้วยการลดความเสียหายใน
ข้ันตอนการผลิต ต้ังแต่เริ่มเตรียมความพร้อมของต้นล าไย 
รวมถึงการปลูกพืชชนิดอื่น การรับจ้าง และการกักเก็บน้ าไว้ใช้ 
เป็นต้น (Tongtip, 2012) 

ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอ าเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี มีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดย
หันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยหรือปลูกพืชหมุนเวียนทดแทนการ

บทน า 
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ปลูกข้าวกันมากข้ึน และบางรายได้มีการประกอบอาชีพ
เสริมนอกเหนือจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ดังน้ัน
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัย
แล้งในอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายอื่นๆ ได้รู้ถึงวิธีการรับมือ
และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดข้ึนต่อไป
ในอนาคต 
 

 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีการเพาะปลูก 
2558/59 จ านวน 3,112 ราย ในเขตพ้ืนที่ 16 ต าบล ของ
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของ 
Taro Yamane (Yamane, 1973) ได้จ านวนตัวอย่าง 356 
ราย และก าหนดจ านวนตัวอย่างตามสัดส่วนใน 16 ต าบล 
ของอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามล าดับ 
สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Yamane (1973) 
 

  
 

      
     

                
 

 

โดยก าหนดให้  n คือ จ านวนตัวอย่าง 
    N คือ จ านวนประชากร 
    e คือ ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ นการ เก็ บร วบร วม ข้อมู ล คื อ
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดและค าถาม
ปลายปิดเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านการรับรู้ ต่อ
สถานการณ์ภัยแล้ง ตามล าดับ ทั้งน้ีแบบสอบถามดังกล่าวได้
ท าการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Coefficient: α) ของครอนบาค (Cronbach) จาก
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งไม่ใช่กลุ่มประชากร จ านวน 30 ราย 
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 
0.925 (Tirakanant, 2014) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครอบคลุม
เน้ือหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จาก
เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการ 
งานวิจัย ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต รวมถึงเอกสารจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมในการอ้างอิง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การ วิ เคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา 
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าสูงสุด 
ค่าต่ าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential statistics) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) โดยวิธีการปรับลดตัวแปร 
(Backward elimination) (Kaiyawan, 2014) รูปแบบ
สมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงได้ ดังน้ี 
 

                            

   
 

โดยก าหนดให้ 
 Y   หมายถึง การปรับตัวของเกษตรกร 
 α0 หมายถึง ค่าคงที่ 
 β  หมายถึง สัมประสิทธ์ิตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ 
 ε   หมายถึง ความคลาดเคลื่อน 
 X   หมายถึง ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ (X1) อายุ (X2) 
การศึกษา (X3) ประสบการณ์ปลูกข้าว (X4) จ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน (X5) รายได้ (X6) พ้ืนที่ปลูกข้าว (X7) ปริมาณ
ผลผลิต (X8) จ านวนแรงงาน (X9) ต้นทุนการผลิต (X10) 
หน้ีสิน (X11) การปลูกพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากการปลูกข้าว 
(X12) การมีรายได้นอกภาคเกษตร (X13) การเป็นสมาชิกกลุ่ม
หรือองค์กรต่างๆ (X14) การได้รับการฝึกอบรม (X15) ความรู้
ด้านการจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้ง (X16) และการรับรู้ถึง
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (X17) (Table 1) 
 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
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Table1  Descriptive statistics 
 
Variable Mean Maximum Minimum S.D. 
X2 52.94 82.00 26.00 10.90 
X3 7.46 16.00 0.00 3.97 
X4 25.36 69.00 2.00 15.71 
X5 3.92 11.00 1.00 1.63 
X6 157050.00 1500000.00 12000.00 137990.60 
X7 38.21 290.00 4.00 30.70 
X8 708.02 1000.00 350.00 115.19 
X9 3.70 11.00 1.00 2.17 
X10 4191.52 6600.00 2000.00 849.44 
X11 208939.60 2000000.00 0.00 279333.60 
X16 14.51 20.00 8.00 2.08 
X17 3.65 5.00 0.36 0.67 

Note = X1 X12 X13 X14andX15are dummy variables. 

 

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการปรับตัวของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
สามารถอธิบายได้ ดังน้ี 

ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 198 คน (ร้อยละ 55.62) และ
เป็นเพศหญิง จ านวน 158 คน (ร้อยละ 44.38) เกษตรกรมี
อายุเฉลี่ย 52.94 ปี จ านวนปีที่ได้รับการศึกษาเฉลี่ย 7.46 ปี 
ประสบการณ์ปลูกข้าวเฉลี่ย 25.36 ปี และจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 3.92 คน 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย
จากการปลูกข้าว 157,050.00 บาท พ้ืนที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 
38.21 ไร่ ต่อครั วเรือน ปริมาณผลผลิตเฉลี่ ย 708.02 
กิโลกรัมต่อไร่ การจ้างแรงงานเฉลี่ย 3.70 คนต่อครัวเรือน 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,191.52 บาทต่อไร่ และหน้ีครัวเรือน
เฉลี่ย 208,939.60 บาทต่อครัวเรือน นอกจากน้ีเกษตรกร 
จ านวน 56 คน (ร้อยละ 15.73) มีรายได้จากการปลูกพืช
ชนิดอื่นนอกเหนือจากการปลูกข้าว และเกษตรกร จ านวน 
64 คน (ร้อยละ 17.98) มีรายได้นอกภาคเกษตร 

ปัจจัยด้านสังคม พบว่า เกษตรกร จ านวน 239 คน 
(ร้อยละ 67.13) เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ได้แก่ 
กลุ่มลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) ร้อยละ 83.26 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรร้อยละ 8.37

กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนร้อยละ 5.44 และกลุ่มอื่นๆ 
ร้อยละ 2.93 นอกจากน้ี เกษตรกร จ านวน 136 คน (ร้อยละ 
38.20)  เ ค ย ไ ด้ รั บการ ฝึ กอบรม ด้ านการ จั ดก ารกั บ
สถานการณ์ภัยแล้ง 

ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภัย
แล้ง พบว่า เกษตรกรมีความรู้ด้านการจัดการกับสถานการณ์
ภัยแล้งเฉลี่ย 14.51 คะแนน จากค าถาม 20 ข้อ และ
เกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
ที่เกิดข้ึนในระดับมาก ( ̅= 3.65) 

การวิเคราะห์การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อ
สถานการณ์ภัยแล้งใน Table 2 พบว่า เกษตรกรปรับตัว
ด้านการผลิตในระดับน้อย ( ̅ = 2.24) ปรับตัวด้านเศรษฐกิจ
และการด ารงชี วิตในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.58) และ
ปรับตัวด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมเพ่ือการจัดการ
กับสถานการณ์ภัยแล้งในระดับน้อย ( ̅ = 2.40) โดยภาพรวม
เกษตรกรปรับตัวเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน ในระดับน้อย ( ̅ = 2.41) 
(Table 2) 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของ
เกษตรกรต่อสถานการณ์ภัยแล้งใช้วิธีการถดถอยพหุคูณ 
ทั้งน้ี ได้ค านึงถึงปัญหาของแบบจ าลองการถดถอยซึ่งอาจจะ
เกิดข้ึน ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระ 
(Multicollinearity) พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation: r) ต้องไม่เกิน 0.8 (Stevens, 1992) และ
ปัญหาความแปรปรวนไม่ค งที่  (Heteroskedasticity) 
พิจารณาจากการทดสอบ White heteroskedasticity โดย
มีสมมติฐาน (H0) คือ แบบจ าลองไม่มีปัญหาความแปรปรวน
ไม่คงที่ (Homoskedasticity) (Gujarati and Porter, 2009) 

ในการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัว
แปรอิสระต้องพิจารณาก่อนท าการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ โดยหากตัวแปรอิสระคู่ใดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เกินกว่า 0.8 จะต้องตัดตัวแปรคู่น้ันออกตัวหน่ึง อย่างไรก็ตาม 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระ
พบว่า ไม่มีคู่ความสัมพันธ์ใดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เกิน
กว่า 0.80 ดังน้ันตัวแปร X1-X17 สามารถใช้เป็นตัวแปรอิสระ
ในแบบจ าลองการถดถอยพหุคูณได้ทั้งหมด ในขณะที่การ
ทดสอบสถิติ White heteroskedasticity กับแบบจ าลองที่
สร้างข้ึนไม่พบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่เช่นกัน 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณใน Table 3 พบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อ
สถานการณ์ภัยแล้งในอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีจ านวน 8 
ปัจจัย ได้แก่ อายุ การศึกษา จ านวนแรงงาน พ้ืนที่ปลูกข้าว 
การปลูกพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากการปลูกข้าว การมีรายได้
นอกภาคการเกษตร ความรู้ด้านการจัดการกับสถานการณ์
ภัยแล้ง และการรับรู้ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง 
โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายแบบจ าลองการปรับตัว
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้งได้ร้อยละ 38.15 

ปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ การศึกษา พ้ืนที่
ปลูกข้าว การปลูกพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากการปลูกข้าว 
การมีรายได้นอกภาคการเกษตร ความรู้ด้านการจัดการกับ
สถานการณ์ภัยแล้ ง  และการรับรู้ ถึง ผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยแล้ง อธิบายได้ว่าปัจจัยดังกล่าวสามารถเพ่ิม
โอกาสในการปรับตัวของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรที่มี
รายได้นอกภาคเกษตรและปลูกพืชชนิดอื่นนอกเหนือจาก
การปลูกข้าวจะท าให้เกษตรกรปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้ง
มากกว่าเกษตรกรที่ท าการเกษตรหรือปลูกข้าวเพียงอย่าง
เดียวเท่ากับ 0.27 และ 0.26 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (Table 3) เน่ืองจากการที่เกษตรกรมี
รายได้เสริมจากอาชีพนอกภาคเกษตรสามารถสร้างความ
มั่นคงในรายได้ให้กับเกษตรกร และการปลูกพืชหลายชนิดใน
ลักษณะเกษตรผสมผสานสามารถลดความเสี่ยงในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร ส าหรับปัจจัยด้านการรับรู้ถึง
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกรพบว่า หาก
เกษตรกรมีการรับรู้ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ จะส่งผลให้เกษตรกรปรับตัวต่อสถานการณ์
ภัยแล้งเพ่ิมข้ึน 0.21 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เน่ืองจากเกษตรกรที่รับรู้ ถึงผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยแล้งมีลักษณะเป็นคนช่างสังเกตต่อสิ่งรอบ
ข้าง รับฟังข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ สม่ าเสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ รวมถึงประกาศเตือนภัย
ต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเพ่ือใช้ใน
วางแผนรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ จ ะเกิด ข้ึนไ ด้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเกษตรกรเคยได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยแล้งมาก่อนแล้วจะสามารถหาวิธีรับมือและ
ปรับตัวได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sitthisuntikul 
et al. (2015) พบว่า หากเกษตรกรได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ภัยแล้งจะปรับตัวโดยการพัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบการจ่ายน้ า รวมถึงลดปริมาณการใช้น้ า ปรับเปลี่ยน
เทคนิคและวิธีการผลิต ปรับปรุงอนุรักษ์ดิน ป่าไม้ และ
สภาพแวดล้อม 

ในส่วนของความรู้ด้านการจัดการกับสถานการณ์ภัย
แล้งพบว่า หากเกษตรกรมีคะแนนความรู้เพ่ิมข้ึน1 คะแนน 
จะส่งผลให้เกษตรกรปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งเพ่ิมข้ึน 
0.11 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เน่ืองจากเกษตรกรที่มีความรู้ด้านการจัดการกับสถานการณ์
ภัยแล้งจะมีระบบคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งได้
จากการเรียนรู้หรือการสังเกตจากประสบการณ์ส่วนตัว เช่น 
การเลื่อนฤดูเพาะปลูก การใช้พันธ์ุข้าวทนแล้ง พันธ์ุข้าว
ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช การปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการเพาะปลูก การเตรียมดิน เป็นต้น ส าหรับระดับ
การศึกษา พบว่า เมื่อเกษตรกรได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 1 ปี 
จะส่งผลให้เกษตรกรปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งเพ่ิมข้ึน 
0.05 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
หากเกษตรกรมี พ้ืนที่ปลูกข้าวเพ่ิมข้ึน 1 ไร่ จะส่งผลให้
เกษตรกรปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งเพ่ิมข้ึน 0.002 
คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ อายุและการจ้าง
แรงงานในการปลูกข้าว กล่าวคือ เมื่อเกษตรกรมีอายุเพ่ิมข้ึน 
1 ปี จะส่งผลให้เกษตรกรปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้ง
ลดลง 0.01 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เน่ืองจากเกษตรกรอายุมากข้ึนจะมีความเคยชินกับวิธีการ
ปลูกข้าวในรูปแบบเดิม ไม่สนใจการปลูกข้าวด้วยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากที่เคยปฏิบัติ อีกทั้งเกษตรกรยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง 
และเกษตรกรบางรายอาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพ รวมถึง
ทัศนคติที่ยึดติดการด าเนินชีวิตแบบเดิม ไม่ต้องการปรับตัว 
ในส่วนของการจ้างแรงงาน พบว่า หากเกษตรกรมีการจ้าง
แรงงานเพ่ิมข้ึน 1 คน จะส่งผลให้ เกษตรกรปรับตัวต่อ
สถานการณ์ภัยแล้งลดลง 0.11 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เน่ืองจากเกษตรกรที่มีการจ้างแรงงานใน
การปลูกข้าว มักไม่จ าเป็นต้องลงมือท าเอง จึงไม่อยาก
ปรับตัวมากนัก 

ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ เกษตรกรขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้ง ขาดเงินทุน
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และแหล่งเงินทุน ต้นทุนการผลิตสูง ข้ึน สภาพพ้ืนที่ ไม่
เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ขาดความร่วมมือร่วมใจของ
คนในชุมชนเพ่ือต่อสู้กับสถานการณ์ภัยแล้ง แหล่งน้ าไม่
เพียงพอเน่ืองจากเกษตรกรยังคงอาศัยน้ าในเข่ือนและคลอง
ชลประทานเป็นส่วนใหญ่ 
 
Table 2  Adaptation to drought situation 
 

Farmer adaptation Mean S.D. Level 
Production adaptation 2.24 1.26 Low 
Economic and 
livelihood adaptation 

2.58 1.16 Medium 

Community and social 
participation in 
managing of drought 
situation 

2.40 1.18 Low 

Total average 2.41 1.20 Low 

 
Table 3  Multiple regression analysis 
 

Variable Coefficient S.E. t-statistics Prob. 
α0 0.69 0.54 1.28 0.20 
X2 -0.01 0.01 -2.91 0.00 
X3 0.05 0.01 3.22 0.00 
X7 0.00 0.00 1.80 0.07 
X9 -0.11 0.02 -4.84 0.00 
X12 0.26 0.13 1.96 0.05 
X13 0.27 0.12 2.35 0.02 
X16 0.11 0.02 4.63 0.00 
X17 0.21 0.07 2.97 0.00 

R2 = 0.38    D.W. = 2.03    F-statistics = 23.65  
 

 
 

ข้อสรุปในการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อ
สถานการณ์ภัยแล้งในอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่า 
เกษตรกรมีวิธีปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในหลายรูปแบบ

แตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่าเกษตรกรปรับตัวต่อ
สถานการณ์ภัยแล้งในระดับน้อย สามารถแบ่งเป็น 3 ด้าน 
คือ 1)  การปรับ ตัวด้านเศรษฐกิจและการด าร งชี วิต 
เกษตรกรปรับตัวในระดับปานกลาง เช่น การลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน การใช้จ่ายอย่างประหยัด ปรับแนวทางและวิถีการ
ด าเนินชีวิต ลดการกู้ยืมเงิน หาอาชีพเสริมเพ่ือเป็นแหล่ง
รายได้ และการปลูกพืชไว้บริโภคกินเองในครัวเรือน เป็นต้น  
2) การปรับตัวด้านการผลิต เกษตรกรปรับตัวในระดับน้อย 
เช่น การเลื่อนฤดูปลูกข้าว การสังเกตปริมาณน้ าฝนหรือ
ปริมาณน้ าในเข่ือน การคาดการณ์สถานการณ์น้ าล่วงหน้าซึ่ง
ถือเป็นการปรับตัวเฉพาะหน้า การเตรียมดินด้วยวิธีการไถ
ตากดินเพ่ือรอช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวจากนาหว่านน้ าตมเป็นการหว่าน
แห้งเพ่ือลดปริมาณการใช้น้ า และการเปลี่ยนชนิดพันธ์ุข้าว
เพ่ือเก็บเกี่ยวให้ทันกับฤดูน้ าหลากในช่วงเดือนกันยายน -
พฤศจิกายน เป็นต้น และ 3) การปรับตัวด้านการมีส่วนร่วม
ในชุมชนและสังคมเพ่ือจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้ง 
เกษตรกรปรับตัวในระดับน้อย เช่น การหาแหล่งน้ าส ารอง
เพ่ือใช้ในช่วงฤดูแล้ง การสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน
เพ่ือสู้กับสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นต้น 

ข้อสรุปในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้งใน
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปรับตัวของเกษตรกร ได้แก่ อายุ การศึกษา จ านวนแรงงาน 
พ้ืนที่ปลูกข้าว การปลูกพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากการปลูกข้าว 
การมีรายได้นอกภาคเกษตร ความรู้ด้านการจัดการกับ
สถานการณ์ภัยแล้ ง  และการรับรู้ ถึง ผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยแล้ง 
 

 
 

จากข้อสรุปในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปรับตัวของเกษตรกรสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ดังน้ี 

1. ควรให้ความรู้และการฝึกอบรมอาชีพเสริม ควบคู่
กับการท าการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมเติม 
เป็นการลดความเสี่ยงจากการปลูกข้าวหรือประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียว 

สรุปผลการวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 
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2. ควรส่งเสริมการเกษตรในลักษณะเกษตรแบบ
ผสมผสานและการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือลดความเสี่ยงอัน
เน่ืองมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง และเป็นแหล่งรายได้เสริม
ของเกษตรกรอีกทางหน่ึง 

3. ควรจัดเตรียมระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 
และช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงจัดเตรียมแนววิธี
ปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ อาทิ 
สถานการณ์ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด 
เป็นต้น 

4. ควรให้ความรู้ด้านการจัดการกับสถานการณ์ภัย
แล้งเพ่ือให้เกษตรกรได้ทราบและตระหนักถึงผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติและมาตรการรองรับเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม 

5. ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรรุ่น
ใหม่ พร้อมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการรับมือ
กับสถานการณ์ภัยแล้งระหว่างพ้ืนที่หรือระหว่างชุมชน 
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