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บทคัดย่อ

 กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัในพืน้ทีจ่งัหวดัสรุำษฎร์ธำนซีึง่ใช้แบบสอบถำมในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูจำกเกษตรกร

ผู้ปลูกปำล์มนส้ำมัน จสำนวน 400 รำย โดยใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบโลจิทสองทำงเลือก (Binary Logit Regression 

Analysis) ผลกำรศกึษำพบว่ำ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศที่มีนัยสสำคัญทำงสถิติ ได้แก่ ระดับกำรศึกษำ กำรรับรู้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ รำยได้จำกกำร

ปลูกปำล์มนส้ำมัน ปัญหำดินในพื้นที่ปลูกปำล์มนส้ำมัน  กำรเข้ำร่วมกลุ่มหรือชมรมภำยในชุมชนและควำมช่วยเหลือจำก

ภำครัฐบำล ข้อเสนอแนะจำกกำรศกึษำเพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรมกีำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศทีน่บั

วันยิ่งจะมีควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนมำกยิ่งขึ้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตรควรสร้ำงควำม

ตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มุ่งให้ควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรแก่เกษตรกรใน

เรือ่งของแนวทำงกำรปรบัตวัและกำรวำงแผนกำรผลติ รวมทัง้ดสำเนนินโยบำยด้ำนกำรพฒันำเทคโนโลยกีำรผลติปำล์ม

นส้ำมันเพื่อลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่อำจเพิ่มขึ้นในอนำคต

ค�าส�าคัญ: กำรปรับตัว กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ปำล์มนส้ำมัน

Abstract

 This study aimed to analyze the factors affecting adaptation of oil palm farmers to climate change. Data were 

collected by questionnaire from 400 oil palm farmers in Surat Thani Province and Binary Logit Regression Analysis 
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model were used for data analysis. The results indicated that the factors affecting adaptation of oil palm farmers to 

climate change at statistically significant included education, perception on climate change, income from oil palm 

production, soil problem, participationin activity or club in community and government support. This study also 

suggested several means to encourage the adaptation of oil palm farmers to climate change stimulating awareness 

of the effects of climate change, providing information and educating knowledge about climate change adaptation 

and production plan, and focusing on policy of technology for oil palm production to reduce the effects from climate 

change.
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บทน�า

 ในช่วงที่ผ่ำนมำมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทยมำโดยตลอด จำกรำยงำนในรอบกว่ำครึ่ง

ศตวรรษท่ีผ่ำนมำของกรมอตุนุยิมวทิยำ พ.ศ. 2494–2543 ได้ชีใ้ห้เหน็ว่ำอณุหภมูมิแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่ำงมนียัสสำคญั[1] 

ภำคเกษตรเป็นระบบกำรผลิตท่ีค่อนข้ำงอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ  เกษตรกรจึงควรตระหนัก

ถงึควำมจสำเป็นในกำรปรบัตวัด้ำนกำรผลติเพือ่ลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว  ทีป่ระชมุกรอบควำมร่วมมอืแห่ง

สหประชำชำต ิ[2] ระบถุงึควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ท้องถิน่ว่ำเป็นสิง่สสำคญัทีส่ำมำรถยกระดบัสูก่ำรพฒันำแผนกำรปรบัตวั 

ต่อผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศโดยเฉพำะในประเทศกสำลงัพฒันำจสำเป็นต้องเสรมิสร้ำงศกัยภำพแก่

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ [3] เสนอแนวทำงกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ 4 แนวทำง ได้แก่ 1) กำรลดปัจจัยเสี่ยงพื้นฐำนที่ทสำให้เกษตรกรอ่อนแอ เช่น แก้ปัญหำควำมยำกจน  

กำรมีที่ดินทสำกินเป็นของตัวเอง 2) กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน เช่น กำรวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรนส้ำ  กำรปรับใช้

เทคโนโลยีที่เหมำะสม 3) กำรจัดกำรปัจจัยเส่ียง เช่น กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรกับอุทกภัย ภัยแล้ง หรือ 

ดินถล่มและ 4) กำรแก้ปัญหำผลกระทบ เช่น กำรอพยพย้ำยถิ่นของเกษตรกร หรือกำรเปลี่ยนพันธุ์พืชเป็นพืชระยะสั้น

หรอืพชืทนแล้ง  เป็นตวัอย่ำงทำงเลอืกและวธีิกำรปรบัตวัของชมุชนต่อผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ

ซึ่งมีอย่ำงหลำกหลำยในแต่ละประเทศ

 ปำล์มนสำ้มนัเป็นพชืเศรษฐกจิชนดิหนึง่ของไทยทีก่สำลงัได้รบัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศ

ทั้งนี้ปำล์มนส้ำมันมีบทบำทสสำคัญในธุรกิจนส้ำมันพืชเพื่อกำรบริโภคและเป็นวัตถุดิบสสำหรับอุตสำหกรรมต่อเนื่อง เช่น 

สบู่ บะหมี่ นมข้นหวำน ขนมขบเคี้ยว รวมทั้งกำรผลิตไบโอดีเซล ซึ่งคำดว่ำจะใช้เป็นพลังงำนทดแทนนส้ำมันในอนำคต 

ทัง้นีป้ระเทศไทยมศีกัยภำพในกำรผลติปำล์มนสำ้มนัเป็นลสำดบัที ่3 ของโลก รองจำกประเทศอนิโดนเีซยีและมำเลเซยีใน

ปี 2557 ผลผลิตปำล์มนส้ำมันโดยรวม ประมำณ 12.5 ล้ำนตัน แหล่งเพำะปลูกใหญ่ที่สุดอยู่ในพื้นที่ภำคใต้ซึ่งสำมำรถให้

ผลผลิตกว่ำ 11.42 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.36 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศจำกรำยงำนของสสำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรเกษตร [4] ชีใ้ห้เหน็ว่ำพืน้ทีจ่งัหวดัสรุำษฎร์ธำนมีผีลผลติปำล์มนสำ้มนัรวมกว่ำ 3.2 ล้ำนตนั หรอืคดิเป็นร้อยละ 26.67 

ของผลผลติรวมทัง้ประเทศ ส่วนภำคกลำงมผีลผลติเพยีงร้อยละ 7.67 ส่วนผลผลติทีเ่หลอืเพยีงประมำณร้อยละ 0.97 อยู่

ในพืน้ทีภ่ำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภำคเหนอื ในปี 2558 ปำล์มนสำ้มนัของประเทศไทยมเีนือ้ทีใ่ห้ผลผลติ 4.27 ล้ำนไร่

ผลผลิตรวม 11.01 ล้ำนตันเมื่อเทียบกับปี 2557 พื้นที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แต่ผลผลิตกลับลดลงร้อยละ 8.33

 ด้วยสภำพปัญหำท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำสภำพภูมิอำกำศของไทยเกิดกำรเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบ

ต่อภำคกำรเกษตร เกษตรกรผู้ผลิตปำล์มนส้ำมันมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมำกขึ้น จึงมีควำมจสำเป็นที่จะต้องสร้ำง 
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ควำมรูค้วำมเข้ำใจต่อผลกระทบและกำรปรบัตวัทีเ่หมำะสม เพือ่ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ควำมไม่ปกติของสภำพภมูอิำกำศ 

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต ดังน้ันผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงควำมสสำคัญในกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อกำรกำรปรับตัวของเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งเป็นแนวทำง 

ในกำรวำงกลยทุธ์ส่งเสรมิให้เกษตรกรมกีำรปรบัตวัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศให้แพร่หลำยยิง่ขึน้ ซึง่จะทสำให้

เกิดผลดีต่อตัวเกษตรกร สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 เพื่อวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์ม

นส้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ขอบเขตของการวิจัย 

 ด้ำนปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศโดยทสำกำรศกึษำเกษตรกรผูป้ลกูปำล์ม

นส้ำมันที่ลงทะเบียนในระบบของกรมส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปี พ.ศ. 2559 จสำนวน 43,807 รำย 

โดยมีขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจำกสูตรของทำโร ยำมำเน่ [5] ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ดังนี้

 การค�านวณกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ทสำกำรวิจัยได้จำกกำรคสำนวณจำกประชำกร เกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่ลงทะเบียนในระบบ

ของกรมส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปี พ.ศ. 2559 จสำนวน 43,807 รำย ดังนี้

  N = 1 + Ne2 (1)

โดยที่   n  = จสำนวนกลุ่มตัวอย่ำง

  N = จสำนวนประชำกรทั้งหมด

  e = ควำมคลำดเคลื่อนเนื่องจำกกำรสุ่มตัวอย่ำง (0.05)

แทนค่ำในสูตร n = 43,807  = 396.37 (2)

 

 จสำนวนกลุม่ตวัอย่ำงทีไ่ด้จำกกำรคสำนวณ เท่ำกบั 396 รำย ในกำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ปรบัเพิม่จสำนวนเป็น 400 รำย

 แต่ทั้งนี้กำรผลิตปำล์มนส้ำมันมีกำรกระจำยอยู่ทั่วทั้งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  เพื่อให้เกิดกำรกระจำยตัวของกลุ่ม

ตวัอย่ำง  จงึใช้วธิกีำรสุม่ตวัอย่ำงแบบสดัส่วน (Proportion Sampling)  และเพือ่ควำมเป็นไปได้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผู้วิจัยจะเลือกเก็บข้อมูลใน 5 อสำเภอที่มีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันมำกที่สุด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันท่ีลงทะเบียนในระบบของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ปี 2559  

ซึ่งมีจสำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ลงทะเบียนมำกที่สุด 5 ลสำดับในแต่ละอสำเภอ ดังนี้

 1. อสำเภอพุนพิน มีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันจสำนวน 5,647 รำย

 2. อสำเภอพระแสง มีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันจสำนวน 4,679 รำย

 3. อสำเภอท่ำชนะ มีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันจสำนวน 4,610 รำย

 4. อสำเภอไชยำ มีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันจสำนวน 3,886 รำย

 5. อสำเภอกำญจนดิษฐ์ มีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันจสำนวน 2,702 รำย

N

1 + 43,807(0.05)2
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 วิธีการสุ่มตัวอย่าง

 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสัดส่วน (Proportion Sampling)  [6] ดังสูตรต่อไปนี้ 

  สูตร  n
i
 = N

i
   x   n (3)

  N

 เมื่อกสำหนดให้ n
i
 = จสำนวนตัวอย่ำงที่ต้องกำรในอสำเภอ i

    N = จสำนวนเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมัน

    N
i
 = จสำนวนเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันในอสำเภอ i

    n = จสำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด

 จำกกำรคสำนวณกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละอสำเภอนั้น ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งส้ินจสำนวน 400 รำย ดังแสดง 

ตำมรำยละเอียดในตำรำงที่ 1 ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 จสำนวนประชำกรและจสำนวนตัวอย่ำงของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

จังหวัด อ�าเภอ จ�านวนประชากร
จ�านวนตัวอย่าง

ที่ค�านวณได้
จ�านวนตัวอย่าง

ที่เก็บจริง

สุราษฎร์ธานี
พุนพิน 5,647 104.94 105

พระแสง 4,679 86.95 87

ท่ำชนะ 4,610 85.67 86

ไชยำ 3,886 72.23 72

กำญจนดิษฐ์ 2,702 50.21 50

รวม 21,524 400 400

ที่มำ: จำกกำรคสำนวณ

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจที่มุ่งเน้นวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูก

ปำล์มนส้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย คือ แบบสอบถำม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปด้ำนสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 

 ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันต่อกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ 

 ส่วนที่ 3: ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรปรับตัวของเกษตรกร

 ด้ำนกำรวเิครำะห์ข้อมลู ใช้แบบจสำลองกำรวเิครำะห์กำรถดถอยแบบโลจทิสองทำงเลอืก (Binary Logit Regression 

Analysis) จำกกำรประยุกต์แนวคิดของ Hill, Griffiths, and Lim [7] และ Verbeek [8] รวมทั้งนิโรจน์ สินณรงค์ [9]  

ซึ่งมีรูปแบบของสมกำรดังต่อไปนี้
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      (4)

 กสำหนดให้ P(Y = 1)  คือ ควำมน่ำจะเป็นที่เกษตรกรจะมีกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

 จำกสมกำรข้ำงต้นสำมำรถแปลงให้อยู่ในรูปของสมกำรเส้นตรงได้ดังนี้

 

     (5)

 ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้กสำหนดให้

  Y = 1 คือ เกษตรกรมีกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

  Y = 0 คือ เกษตรกรไม่มีกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

  ß
1
  คือ ค่ำพำรำมิเตอร์

  X
1
, ... , X

K
 คือ ตัวแปรอิสระ

 กำรอธิบำยผลจำกแบบจสำลองกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบโลจิทสองทำงเลือก (Binary Logit Regression 

Analysis) โดยปกตินักวิจัยจะอ่ำนค่ำ Marginal Effect ซึ่ง Marginal Effect เป็นกำรวัดผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง

ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่ำมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตำมเท่ำไหร่ เนื่องจำกแบบจสำลองโลจิทเป็น

สมกำรที่ไม่ได้อยู่ในรูปเชิงเส้นจึงไม่สำมำรถวัดผลกระทบที่มีต่อตัวแปรตำมได้จำกค่ำ Coefficient ดังน้ันจึงต้องใช้ 

Marginal Effect แทนกำรวัดผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแต่ละตัวว่ำมีผลต่อกำรปรับตัวของเกษตรกร 

ผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศว่ำมีค่ำเท่ำไหร่ในแต่ละปัจจัย จำกสมกำรที่ (6)

      (6)

ค่ำ Marginal Effect ของแบบจสำลองโลจิทข้ำงต้นมีดังนี้

 

    (7)

 จำกแบบจสำลองที่ (7) หมำยถึงเมื่อ X
i
 เปลี่ยนแปลงไป (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 1 หน่วย โอกำสที่เกษตรกรจะมีกำรปรับ

ตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศจะเปลีย่นแปลง (เพิ่มขึน้/ลดลง) ไป ß
i 
(P)(1-P)  โดยขนำดของ Marginal Effect 

จะแปรผันไปตำมค่ำ ß
i
X

i
 ดังนั้นกำรแสดงผลของ Marginal Effect จึงมักคสำนวณระดับ X

i
 เฉลี่ยของแต่ละตัวแปร

สรุปผลการวิจัย

 จำกกำรวเิครำะห์ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อกำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์ม

นส้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีปัจจัยท่ีนสำมำวิเครำะห์ ได้แก่ ปัจจัยด้ำนบุคคล ประกอบด้วย อำยุ (X
age

) ระดับ 

กำรศกึษำ (X
edu

) ประสบกำรณ์ในกำรปลกูปำล์มนสำ้มนั (X
exp

) และกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ (X
per

) ปัจจยัด้ำน 

เศรษฐกิจ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรปลูกปำล์มนส้ำมัน (X
inc

) กำรมีหนี้สิน (X
cre

) แรงงำนภำยในครัวเรือน (X
lab

) พื้นที่

ปลูกปำล์มนส้ำมัน (X
are

) และปัญหำดินในพื้นที่ปลูกปำล์มนส้ำมัน (X
tlan

)ปัจจัยด้ำนสังคม ประกอบด้วย กำรเข้ำร่วมกลุ่ม

หรือชมรมภำยในชุมชน (X
grp

) และกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล (X
gov

) จำกกำรสอบถำมเกษตรกรผู้ปลูกปำล์ม

นสำ้มนัแล้วนสำมำทสำกำรวเิครำะห์ พบว่ำ ผลกำรทดสอบควำมเหมำะสมของแบบกำรวเิครำะห์กำรถดถอยแบบโลจทิสอง

ทำงเลือก (Binary Logit Regression Analysis) ด้วยกำรประมำณค่ำควำมน่ำจะเป็นสูงสุดโดยวิธี Maximum Likelihood 

1+ e-x , ß
P(Y = 1) =  1

1+ e-x , ß
P(Y = 1) =  1

Y  =  ln   = ß
0
 + ß

1
x

1
 + ... + ß

k
x

k
P

1-P

 = ß(P) (1-P)
P
xi
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พบว่ำ ค่ำสถิติ R2 Degree of Freedom มีค่ำเท่ำกับ 11 และพบว่ำค่ำ McFadden R2 มีค่ำเท่ำกับ 0.7869 หมำยควำมว่ำ 

ตัวแปรทุกตัวสำมำรถนสำมำอธิบำยโอกำสในกำรปรับตัวของเกษตรกรจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ได้เท่ำกับ

ร้อยละ 78.69 ทั้งน้ีสำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศของเกษตรกรจำกค่ำ Marginal Effect ได้ดังต่อไปนี้

 ปัจจัยด้านบุคคล

 ระดบัการศกึษา (X
edu

) เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตัวของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัต่อกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภมูอิำกำศอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีช่่วงควำมเชือ่มัน่ร้อยละ 95 จำกค่ำ Marginal Effect ทีม่ค่ีำสมัประสทิธิเ์ท่ำกบั 

0.0406 อธบิำยได้ว่ำ หำกเกษตรกรมรีะดบักำรศกึษำทีเ่พิม่ขึน้โอกำสทีเ่กษตรกรนัน้จะมกีำรปรบัตัวต่อกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภูมิอำกำศเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06

 การรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (X
per

) เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์ม

นสำ้มนัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีช่่วงควำมเชือ่มัน่ร้อยละ 95 จำกค่ำ Marginal Effect 

ที่มีค่ำสัมประสิทธิ์เท่ำกับ 0.2290 อธิบำยได้ว่ำ หำกเกษตรกรมีกำรรับรู้เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโอกำสที่

เกษตรกรนั้นจะมีกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.90

 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

 รายได้จากการปลูกปาล์มน�้ามัน (X
inc

) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ช่วงควำมเชื่อมั่นร้อยละ 99 จำกค่ำ Marginal Effect ที่มีค่ำ

สัมประสิทธิ์เท่ำกับ -0.0011 อธิบำยได้ว่ำหำกเกษตรกรมีรำยได้จำกกำรปลูกปำล์มนส้ำมันลดลงโอกำสที่เกษตรกรจะมี

กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 0.11

 ปัญหาดนิในพืน้ทีป่ลกูปาล์มน�า้มนั (X
tlan

) เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนั

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ช่วงควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 จำกค่ำ Marginal Effect  ที่มี

ค่ำสัมประสิทธิ์เท่ำกับ 0.0498 อธิบำยได้ว่ำ หำกพื้นที่ปลูกปำล์มนส้ำมันของเกษตรกรมีปัญหำดินเพิ่มมำกขึ้น  โอกำสที่

เกษตรกรนั้นจะมีกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.98

 ปัจจัยด้านสังคม

 การเข้าร่วมกลุ่มหรือชมรมภายในชุมชน (X
grp

) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์ม

นสำ้มนัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีช่่วงควำมเชือ่มัน่ร้อยละ 99 จำกค่ำ Marginal Effect  

ที่มีค่ำสัมประสิทธิ์เท่ำกับ 0.0623 อธิบำยได้ว่ำ หำกเกษตรกรมีกำรเข้ำร่วมกลุ่มหรือชมรมภำยในชุมชนจสำนวนมำกขึ้น 

โอกำสที่เกษตรกรนั้นจะมีกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.23

 การได้รบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล (X
gov

) เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนั

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ช่วงควำมเชื่อมั่นร้อยละ 90 จำกค่ำ Marginal Effect  ที่

มีค่ำสัมประสิทธิ์เท่ำกับ 0.0256 อธิบำยได้ว่ำ หำกเกษตรกรได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำง ๆ จำกภำครัฐบำลโอกำสที่

เกษตรกรนั้นจะมีกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56
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 ผลกำรวเิครำะห์ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์ม

นส้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ดังแสดงในตำรำง 2

ตารางที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของเกษตรกรผู้ปลูก

ปำล์มนส้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ตัวแปร 

(Variable)

ค่าสัมประสิทธิ์ 

(Coefficient)

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(Standard Error)

ค่าระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ

(Significant)

ผลกระทบส่วนเพิ่ม

(Marginal Effect)

ปัจจัยด้านบุคคล

X
age

0.027 0.012 0.108 0.0019

X
edu

0.431 0.205 0.036 0.0406**

X
exp

0.192 0.260 0.461 0.0182

X
per

0.220 0.482 0.035 0.2290**

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

X
inc

-0.319 0.108 0.003 -0.0011***

X
cre

-0.223 0.317 0.181 -0.0211

X
lab

0.002 0.011 0.799 0.0027

X
are

0.003 0.006 0.646 0.0031

X
tlan

0.525 0.275 0.045 0.0498**

ปัจจัยด้านสังคม

X
grp

0.657 0.216 0.002 0.0623***

X
gov

0.270 0.143 0.059 0.0256*

constant 2.787 1.285 0.031 0.2643**

การทดสอบความเหมาะสม

ของแบบจ�าลอง

-2 log likelihood -141.885

Model Chi-square 36.548

McFadden R2 0.7869

ที่มำ: จำกกำรคสำนวณ

หมำยเหตุ : ***, **, * ระดับนัยสสำคัญทำงสถิติ 0.01, 0.05, 0.10 ตำมลสำดับ
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อภิปรายผลการวิจัย

 ด้ำนกำรศกึษำปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรปรบัตวัของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ

พบว่ำ ปัจจยัด้ำนบคุคล ประกอบด้วย ระดบักำรศกึษำ และกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศส่งผลต่อกำรปรบัตวั 

ในทศิทำงเดยีวกนั ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ นโิรจน์ สนิณรงค์ [9] อย่ำงไรกต็ำมผลกำรศกึษำของฤทธ์ิเดช สตุำ และ

คณะ [10] และสมพร คุณวิชิต และคณะ [11] บ่งชี้ว่ำปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นปัจจัย

ส่วนบุคคลที่สสำคัญที่สุดในกำรปรับตัวของเกษตรกร ส่วนปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ระดับรำยได้ส่งผล

ต่อกำรปรับตัวของเกษตรกร ในขณะที่ Nhemachena, C. and R. Hassan. [12] พบว่ำ กำรได้รับสินเชื่อส่งผลต่อกำรปรับ

ตวัของเกษตรกร ซึง่บ่งบอกถงึควำมต้องกำรได้รบักำรสนบัสนนุเงนิทนุสสำหรบักำรปรบัตวัอย่ำงเพยีงพอ สสำหรบัปัจจยั

ด้ำนสังคมที่ส่งผลต่อกำรปรับตัวของเกษตรกร ประกอบด้วยกำรเข้ำร่วมกลุ่มภำยในชุมชนและกำรได้รับควำมช่วย

เหลือจำกรัฐบำล ข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับงำนของ PhindileShongwe [13] ที่ค้นพบว่ำกำรเข้ำร่วมกลุ่มหรือกิจกรรม

ต่ำง ๆ ภำยในชุมชนส่งผลอย่ำงมำกต่อกำรปรับตัวของเกษตรกรจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  ดังนั้นภำครัฐ

หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรให้กำรสนับสนุนเรื่องกำรรวมกลุ่มภำยในชุมชนเพ่ือลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ เช่น กำรรวมกลุ่มในชุมชนเรื่องกำรจัดกำรนส้ำในช่วงที่ประสบปัญหำภัยแล้งหรือปัญหำอุทกภัยซึ่ง

เป็นกำรพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกันในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

 จำกกำรศกึษำในครัง้นีพ้บว่ำ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของเกษตรกร 

ผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันนั้น ได้แก่ ระดับกำรศึกษำ กำรรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ รำยได้จำกกำรปลูกปำล์ม

นสำ้มนัปัญหำดนิในพืน้ทีป่ลกูปำล์มนสำ้มนั กำรเข้ำร่วมกลุม่ภำยในชมุชนและควำมช่วยเหลอืจำกภำครฐับำลซึง่เป็นปัจจยั

หลกัทีส่่งผลต่อกำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ดงันัน้ หำกเกษตรกรมรีะดบักำรศกึษำทีม่ำกขึน้ มกีำรรบั

รูถ้งึกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศและผลกระทบจะส่งผลต่อกำรปรบัตวัของเกษตรกรจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพ

ภมูอิำกำศ ส่วนด้ำนกำรจดักจิกรรม หรอืกำรอบรมนัน้ควรมกีำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศทั้งในด้ำนสังคมและด้ำนส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี้จสำนวนสื่อที่จะใช้ให้ข่ำวสำรภำยในพื้นที่ควรจะมีกำรใช ้

อย่ำงเหมำะสม พร้อมกันนั้นภำครัฐและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องจะต้องเข้ำไปให้คสำแนะนสำส่งเสริมอย่ำงสมส่ำเสมอและ 

ทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวเกษตรกรท่ีจะทสำให้เกษตรกรมีกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมำกขึ้น 

ในอนำคต

 ข้อเสนอแนะจำกกำรศกึษำเพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรมกีำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศทีน่บัวนั

ยิ่งจะมีควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนมำกย่ิงข้ึน ควรมีกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสังเกตสภำพอำกำศ

ในพื้นที่ กำรพัฒนำข้อมูลกำรทสำนำยสภำพอำกำศในอนำคต กำรพัฒนำระบบเตือนภัยจำกสภำพอำกำศ  ควำมรู้เรื่อง 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรเฝ้ำระวังผลกระทบ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ วิธีกำรปรับตัวเพื่อลดผลกระทบไปจนถึงกำรสร้ำงระบบหรือส่งเสริมควำมร่วมมือ 

ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร มุ่งให้ควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรแก่เกษตรกรในเรื่องของ

แนวทำงกำรปรับตัวและกำรวำงแผนกำรผลิต รวมทั้งดสำเนินนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์ม

นส้ำมันเพื่อลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่อำจเพิ่มขึ้นในอนำคตเพ่ือร่วมสร้ำงภูมิคุ ้มกัน 

ต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศรวมถงึกำรพฒันำศกัยภำพเศรษฐกจิท้องถิน่ให้มคีวำมมัน่คงพึง่พำตนเองได้ภำยใต้

บริบทกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต
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