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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ

ในการศึกษาเร่ือง ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกลําไย จากการขาดแคลน
นํ้าในตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดนําทฤษฏีและแนวคิดมาใชดังน้ี

2.1 ความรูเร่ืองภัยแลง
2.2 แนวคิดเร่ืองผลกระทบสภาวะการขาดแคลนนํ้าและความเสี่ยง
2.3 แนวคิดเร่ืองการปรับตัวของมนุษย
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 ความรูเร่ืองภัยแลง
กิตติพงษ (2551) ไดกลาววา สภาวะการขาดแคลนนํ้าหรือสภาวะแลง คือ สถานการณที่

ปริมาณความชื้นมีไมเพียงพอ จนกอใหเกิดผลผกระทบดานลบตอการเพาะปลูกพืช การดํารงชีวิต
ของมนุษยและสัตว ภัยแลงสามารถเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุเชน เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเกิดจาก
การกระทําของมนุษย ซึ่งสภาวะการขาดแคลนนํ้าน้ีเกิดขึ้นในชวง ฤดูแลง หรือในฤดูฝนที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนเปนผลใหเกิดฝนทิ้งชวง ก็สามารถเรียกพื้นที่ดังกลาววาเกิดภัย
แลงในชวงเวลาน้ันก็ได

Kemp (1994) ไดใหความหมายความแหงแลงและภัยแลงไวแตกตางกัน ความแหงแลง
น้ัน ปกติจะพิจารณาถึงผลของฝนที่ตกนอยกวาคาเฉลี่ย และเปนลักษณะที่เกิดขึ้นอยางถาวรของ
ภูมิอากาศในระดับภูมิภาค เชน  เขตทะเลทรายของโลกเปนตัวอยางของความแหงแลงแบบถาวรที่มี
ปริมาณฝนตกนอยกวา 100  มิลลิเมตรตอป สวนภัยแลงเปนลักษณะชั่วคราวที่ปริมาณนํ้าฝนที่ตกลง
มานอยกวาปกติ โดยเกิดจากความผันแปรของกาลอากาศ เชน อุณหภูมิสูงขึ้น ความชื้นตํ่า และลม
พัดรุนแรง อีกความหมายหน่ึงในแง ของสภาพภูมิอากาศ สภาวะฝนแลงหรือภัยแลงจากลมฟา
อากาศ คือภัยธรรมชาติอันเกิดจากฝนตกนอยกวาปกติ หรือฝนไมตกตองตามฤดูกาลทําใหเกิด
การขาดแคลนนํ้าใช และพืชพันธุตางๆ ขาดนํ้าหลอเลี้ยง ขาดความชุมชื้นทําใหพืชผลไมสมบูรณ
และไมสามารถเจริญเติบโตใหผลผลิตตามปกติ เกิดความเสียหาย ความรุนแรงของความแหงแลง
ขึ้นอยูกับกับความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแหงแลง และขนาดของพื้นที่
ที่เกิดความแหงแลง ภัยแลงสามารถเกิดขึ้นไดทุกพื้นที่ โดยจะมีความรุนแรงมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ปจจัยดานกายภาพ ดานนิเวศวิทยา และดานกิจกรรมของมนุษย ซึ่งสามารถจําแนกภัยแลงตามความ
ตองการทางเกษตรกรรมโดยแบงออกเปน 4 ประเภทดวยกัน  ดังน้ี
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1. ภัยแลงแบบถาวร มีความชื้นไม พอเพียงตอพืชทุกชนิด ยกเวนพืชทนแลงที่
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแหงแลงได

2. ภัยแลงตามฤดูกาล มักเกิดขึ้นชวงหน่ึงของป คือฤดูแลงที่แตกตางจากชวงฤดูฝน
อยางชัดเจน

3. ภัยแลงที่อาจเกิดขึ้นได มักพบในพื้นที่ที่ปกติมีความชื้นเพียงพอตอความตองการ
ของพืชอยู แลว แตมีชวงหน่ึงที่มีปริมาณนํ้าฝนไมพอเพียงพอตอความตองการของพืช ทําใหพืช
ไมสามารถเจริญเติบโต หรือตายได

4. ภัยแลงที่ไมสามารถมองเห็นได  ซึ่งสามารถตรวจพบไดโดยใชเคร่ืองมือวัดและ
เทคนิคทางสถิติ ซึ่งพบวาพืชยังสามารถเจริญเติบโตไดดีถึงแมวากอนหนาน้ีจะขาดแคลนนํ้าก็ตาม

นอกจากภัยแลงที่สืบเน่ืองมาจากปริมาณนํ้าฝนแลว ยังมีภัยแลงจากการขาดนํ้า
จากแหลงนํ้าผิวดิน และแหลงนํ้าใตดินอีกดวย ซึ่งสามารถจําแนกลักษณะการเกิดภัยแลงได 3 แบบ
ดวยกันคือ 1) ภัยแลงเชิงอุตุนิยมวิทยา เกิดจากการมีฝนตกนอยกวาปกติหรือมีจํานวนวันที่ฝนตก
นอยกวาปกติ เปนบริเวณกวางและเปนระยะเวลานานตอเน่ืองกัน 2) ภัยแลงเชิงอุทกวิทยา เกิดจาก
ปริมาณนํ้าในแมนํ้าลําคลอง หนอง บึง และอางเก็บนํ้าตางๆ  มีนอยกวาระดับปกติ หรือระดับนํ้าใต
ดินลดลง 3)  ภัยแลงเชิงเกษตรกรรม เกิดจากการใชประโยชน ที่ดินผิดประเภทหรือมีการจัดการดิน
ที่ไมเหมาะสม เปนสภาวะที่พืชขาดนํ้าซึ่งเกิดจากปริมาณฝนรวมและการกระจายตัวของฝนนอย
ผิดปกติ การระเหยของนํ้าจริงมีมากวาศักย การระเหย และความชื้นในดินมีนอยทําให ระดับนํ้า
ใตดินและแหลงนํ้าผิวดินลดลง จึงทําให ผลผลิตการเกษตร พันธุ พืชและสัตว เลี้ยงลดนอยลง
ซึ่งสอดคลองกับ มาฆวัฒน (2548) ที่ระบุวา สภาวะแหงแลงสามารถจําแนกไดดังน้ี

1) สภาวะแลงอยางเบา คือสภาวะที่มีฝนตกเฉลี่ยไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตรเปน
ระยะเวลาตอเน่ืองไมนอยกวา 15 วัน

2) สภาวะแลงปานกลาง คือสภาวะมีฝนตกเฉลี่ยไมเกินวันละ 0.25 มิลลิเมตรเปน
ระยะเวลาตอเน่ืองไมนอยกวา 29 วัน

3) สภาวะแลงอยางรุนแรง คือสภาวะที่ฝนไมตกตอเน่ืองกันไมนอยกวา 15 วันใน
ฤดูฝนหรืออาจจะมีฝนตกบางแตไมมีวันใดเลยแมแตวันเดียวที่มีฝนตกถึง 0.25 มิลลิเมตร
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กรมอุตุนิยมวิทยา (2551) ไดใหคําจํากัดความวา ฝนแลงหมายถึง สภาวะที่มีฝนนอย
หรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหน่ึง ซึ่งตามปกติควรจะตองมีฝน โดยขึ้นอยูกับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่
น้ันๆ ดวย

1) ดานการเกษตร ฝนแลง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนนํ้าของพืช
2) ดานอุทกวิทยา ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่ระดับนํ้าผิวดินและใตดินลดลง หรือนํ้า

ในแมนํ้าลําคลองลดลง
3) ดานเศรษฐศาสตร  ฝนแลง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนนํ้า ซึ่งมีผลกระทบตอ

สภาพเศรษฐกิจในภูมิภาค

อรทัย (2550) ระบุถึงสิ่งที่ควรพิจารณาถึงภัยแล ง ของพื้นที่เกษตรกรรมจากที่กลาวไว
ขางตน มีดังน้ี

1. ปริมาณนํ้าฝนรวม เปนปริมาณฝนเฉลี่ยรายป ถามีปริมาณฝนรวมทั้งป โดยเฉลี่ย
ไมเกิน 1,200 มิลลิเมตร ถือวาพื้นที่น้ันมีปริมาณฝนนอย

2. จํานวนวันที่ฝนตก ซึ่งเกี่ยวกับการกระจายของฝนในรอบปที่เปนตัวแปรบอก
ความชื้น และความแหงแลง ถึงแมวาปริมาณนํ้าฝนรวมจะมีมาก แตฝนตกลงมาไมกี่วันจนอาจเกิด
นํ้าทวมได จากน้ันก็จะเกิดความแหงแลง ซึ่งทําใหพื้นที่น้ันๆ ตองประสบปญหานํ้าทวมและปญหา
ความแหงแลงสลับกันได

3. ฝนทิ้งชวง ถาหากมีฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดตอกันเกิน 15 วัน ถือวาเปน
ปรากฏการณฝนทิ้งชวง จะมีผลเสียหายตอการปลูกพืชโดยเฉพาะขาว ตนกลาจะเหี่ยวเฉาและแหง
ตาย เดือนที่มีฝนทิ้งชวงสูงคือเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม

4. ปริมาณนํ้า ถึงแมวาฤดูแลงจะไม มีฝนตก แตปริมาณนํ้าที่ไหลในลําธารจากภูเขาก็
สามารถชวยบรรเทาความแหงแลงในฤดูแลงได แตปจจุบันไดมีการตัดตนไมทําลายปาแหลงความ
ชุมชื้นไป จึงทําใหเกิดความแหงแลงไดงายขึ้น

กลาวโดยสรุป ภัยแลงไมมีคําจํากัดความที่แนนอน ซึ่งภัยแลงน้ีสามารถเกิดขึ้นไดทุก
ภูมิภาคของโลก โดยความหมายอยางคราวๆ น่ันคือ ไมมีฝนตกในชวงหน่ึงในพื้นที่หน่ึง ถากลาวถึง
ผลกระทบที่ไดรับจากภัยแลง หมายถึง ชวงเวลาที่ฝนทิ้งชวงนานมากขึ้น หรือมีจํานวนคร้ังที่ฝนตก
นอย สงผลใหยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่น้ันๆ



10

2.2 แนวคิดเร่ืองผลกระทบ สภาวะการขาดแคลนนํ้า และปญหาภัยแลง
สภาวะขาดแคลนนํ้าในประเทศไทยน้ีมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหลงนํ้า

โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณนํ้านอยมากหรือจัดวาแลง ซึ่งสงผล
กระทบตอการผลิตลําไยในอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหมที่มีพื้นที่การปลูกมากที่สุดคือ 56,932 ไร
และใหผลผลิตลดลงเร่ือยๆ เพราะปญหาสภาวะขาดนํ้าในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน
(สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, 2553) นอกจากปญหาผลผลิตลดลงจากสภาวะขาดนํ้าที่ไดกลาว
ไปขางตนแลว มาฆวัฒน (2547) ยังพบวา เมื่อเกิดสภาวะขาดนํ้าหรือแลงประชาชนตองเผชิญกับ
ปญหาตางๆ ไดแก ความอดอยากหิวโหย เกิดโรคระบาด เกิดโจรผูราย และการอพยพทิ้งถิ่นฐาน
โดยมีวัตถุประสงคที่จะหลีกเลี่ยงภัยตางๆ เพื่อไปหาถิ่นที่อยูใหม หรือเปลี่ยนอาชีพจากการเกษตร
ไปเปนรับจาง

นอกจากน้ี กรมอุตุนิยมวิทยา (2551) ไดระบุถึงผลกระทบจากปญหาภัยแลง ไดแก
ผลกระทบในดานเศรษฐกิจ คือสิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตดานเกษตร ปศุสัตว  ปาไม
การประมง เศรษฐกิจทั่วไป เชน ราคาที่ดินลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การวางงาน สูญเสีย
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ขาดแคลนพลังงาน และเกิดปญหาอุตสาหกรรมขนสง ดานสิ่งแวดลอม
ภยัแลงน้ีสงผลกระทบตอสัตวตางๆ ทําใหขาดแคลนนํ้า เกิดโรคกับสัตว ปริมาณนํ้าลดลง พื้นที่ชุม
นํ้าลดลง ความเค็มของนํ้าเปลี่ยนแปลง ระดับนํ้าในดินเปลี่ยนแปลง คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลง เกิด
การกัดเซาะของดิน ไฟปาเพิ่มขึ้น สงผลตอคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ เปนตน และดาน
สังคมโดยเฉพาะปญหาสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแยงในการใชนํ้าและการจัดการคุณภาพชีวิต
ลดลง

2.3 แนวคิดเร่ืองการปรับตัวของมนุษย
ทฤษฎีการปรับตัวของรอยด

Roy and Andrews (1999) ไดอธิบายการปรับตัวของมนุษยวา ระบบการปรับตัวของบุคคล
เปนระบบเปด ภายในมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดน่ิง มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกตลอดเวลา ซึ่งการปรับตัวของมนุษยประกอบดวยกาย จิตใจ และสังคม (Biopsychosocial
being) มีความเปนองครวม ไมสามารถแยกจากกันไดเพื่อความปกติสุข หรือภาวะสุขภาพที่ดี
นอกจากน้ี ยังขึ้นอยูกับระดับการปรับตัว (Adaptation level) ซึ่งเปนปจจัยนําเขาสูระบบการปรับตัว
ของบุคคลอีกตัวหน่ึง ระดับการปรับตัว ก็คือระดับหรือขอบเขตที่แสดงถึงความสามารถของบุคคล
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ในการตอบสนองทางบวกตอสถานการณหน่ึง หรือเปนผลจากการที่บุคคลตอบสนองตอสิ่งเรา
น่ันเอง ทั้งน้ีไดแบงระดับการปรับตัวออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก

1) ระดับการปรับตัวท่ีมีการผสมผสานกันไดดี (Integrated level of adaptation)
หมายถึง ระดับของการปรับตัวที่โครงสรางและหนาที่ของรางกาย สามารถ ทํางาน

ประสานกันไดอยางเหมาะสม ตอบสนองความตองการของบุคคลได เชน สามารถทํากิจกรรม
ตางๆ ไดตามปกติ สามารถตอบสนองความตองการของรางกายได เมื่อมีเหตุการณใดเขามา
สามารถยอมรับได บุคคลมีความมั่นคงในดานรางกาย จิตใจ และสังคมสามารถแสดงบทบาทของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนอยางเหมาะสม และขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน
ตามความเหมาะสมเชนกัน

2) ระดับการปรับตัวท่ีอยูในระยะของการชดเชย (Compensatory level of adaptation)
หมายถึง ระดับที่กลไกการควบคุมและกลไกการคิดรูถูกกระตุนการทํางาน

เพื่อที่จะใหเกิดกระบวนการปรับตัวอยางผสมผสาน
3) ระดับการปรับตัวท่ีอยูภาวะอันตรายหรือไมดี (Compromised level of

adaptation)
หมายถึง ระดับการปรับตัวที่ยังไมเพียงพอที่จะไปถึงระดับของการปรับตัวที่

ผสมผสานกันไดดี และระดับการปรับตัวในระยะของการชดเชยทําใหเกิดปญหาการปรับตัว
ในระยะการปรับตัวที่ไมดีน้ี เมื่อสิ่งเราที่มากระทบน้ันอยูในขอบเขตความสามารถในการปรับตัว
ของบุคคล บุคคลจะสามารถปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ แตถาสิ่งเราน้ันอยูเหนือความสามารถ
ของบุคคลจะเกิดการปรับตัวที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งระดับความสามารถในการปรับตัวของแตละ
บุคคล จะมีลักษณะเฉพาะตัว และมีขอบเขตจํากัด แตถาหากบุคคลเคยประสบความสําเร็จใน
สถานการณเชนน้ีมากอนแลว ขอบเขตระดับความสามารถในการปรับตัวจะกวางขึ้นในสถานการณ
ใหมที่เกิดขึ้นคลายกันหากระดับการปรับตัวไมมีประสิทธิภาพจะสงผลสะทอนกลับสูระดับ
การปรับตัวใหม เพื่อใหบุคคลน้ันอยูในสมดุลไดตอไปเมื่อสิ่งเราเขามากระทบทําใหระบบเกิด
การเปลี่ยนแปลงการปรับตัวใหเขาสูสมดุลของระบบโดยใชกลไกการเผชิญปญหา (Coping
mechanism) เปนกระบวนการที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม เปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยที่บุคคลไมตองคิด

จากระดับการปรับตัวทั้ง 3 ระดับที่ไดกลาวมาขางตนทําให เกิดเปนพฤติกรรม
การตอบสนองออกมา การทํางานของกลไกลการควบคุมและกลไกการคิดรูมีการทํางานรวมกัน
อยางแยกจากกันไมไดสงผลใหเกิดผลลัพธ (Outcome) ซึ่งตอบสนองออกมาเปนพฤติกรรม
การปรับตัว 4 ดาน ไดแก การปรับตัวดานรางกาย (Physiological mode) การปรับตัวดาน
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อัตมโนทัศน (Self - concept mode) การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ (Role function mode) และ
การปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกัน (Interdependence mode)

ทฤษฎีและแนวคิดดานการปรับตัวมีผูกลาวถึงหลายมิติ โดยเฉพาะการปรับตัวที่อาศัย
การเปลี่ยนแปลงภายใน และการปรับตัวที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงภายนอกของบุคคล เชน
Quinn (1984) กลาวถึงการปรับตัววากระบวนการปรับตัวอาศัยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตัวบุคคล
และการเปลี่ยนแปลงภายนอก การเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติ อารมณ ความรู สึกแรงจูงใจ ของบุคคล
เปนการปรับตัวภายใน ซึ่งเกิดขึ้นกอนแลวจึงสงผลใหคนเราแสดงพฤติกรรมออกมา เชนการแสดง
บทบาทใหม การมีสัมพันธภาพใหมซึ่งเปนการปรับตัวภายนอก นอกจากน้ี Aguilera and Messick
(1978) เชื่อวาปกติมนุษยจะพยายามปรับตัวเองใหอยูในสภาพสมดุล แตสภาพสิ่งแวดลอมที่อยู ทํา
ใหมนุษยประสบกับเหตุการณบางอยาง ซึ่งกอให เกิดความเครียดเปนเหตุใหเกิดความไม สมดุล
ในรางกายหรือจิตใจมนุษยจะพยายามปรับตัวแกไขปญหาความยุงยากตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหตนเอง
อยูในสภาพสมดุลเชนเดิมขึ้นอยูกับวามนุษย มีปจจัยกอใหเกิดความสมดุลเพียงพอหรือไม สวน
การปรับตัวที่แสดงออกในแงของพฤติกรรมน้ัน Alen (1990) กลาววา การปรับตัว คือ ความเขาใจ
พฤติกรรม ความคิด ความรูสึกของตนเองและผูอ่ืนอยางถองแท จนสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ เพื่อ
จัดการกับความตองการของตนเอง และเหตุการณที่ทาทายในชีวิตประจําวันไดอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากทั้งพฤติกรรม ความคิด และความรู สึกที่บุคคลแสดงออกน้ัน ลวนแตมี
สาเหตุซอนอยูมากมาย

Lefton and Valvatne (1992) มีความเห็นวาโดยทั่วไปแลวการปรับตัว หมายถึง
การจัดการกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น แตสําหรับนักจิตวิทยาแลว การปรับตัวคือกระบวนการที่
บุคคลจะทําเพื่อจัดการกับสิ่งแวดลอมและความตองการของตนเอง ซึ่งเปนตนเหตุของความกดดัน
หรือความบีบคั้น โดยใช ความสามารถที่บุคคลมีอยู อยางเต็มที่  และการปรับตัวยังหมายถึง
1) กระบวนการที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู เสมอ รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผลที่เกิดขึ้นได
2) เปนผลของความมานะพยายามของบุคคล ไมได  เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 3) การจัดการ
กับสถานการณตางๆ ที่ไมสามารถควบคุมได  4) มุงที่จะจัดการกับพฤติกรรมและความคิด และ
5) เปนการเรียนรู การปรับตัวของแตละบุคคลอาจไมราบร่ืนเสมอไปเน่ืองจากการเกิดปญหาปรับตัว
ขึ้น
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
การศึกษาเ ร่ืองผลกระทบของภัยแลงและการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกลําไย

ในตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดนําแนวคิดเและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
วิธีการศึกษา และผลที่เกิดขึ้น ไดแก

ผลกระทบ ในความหมายตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน (2525) หมายถึง ผลที่
เกิดขึ้น มีความเจริญงอกงาม มีกําไร เปนผลประโยชนที่ไดรับหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําทั้ง
ทางตรงทางออม หรือเปนผลพลอยไดที่ไดรับนอกเหนือจากผลที่ไดรับตามความมุงหมาย ซึ่งอาจจะ
เปนผลในทางลบ โดยไมต้ังใจใหเกิดขึ้น ดังน้ันในการศึกษาผลกระทบน้ันสามารถวัดไดหลายอยาง
แตการวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจจะใชการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน (Cost Benefit
Analysis, CBA) ซึ่งเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการจะวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายหรือ
โครงการ (Pearce, 1998) และสอดคลองกับ Roy and Remco (2004) ที่ใชวิธีการน้ีในการศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเลือกใชนโยบายในการควบคุมนํ้าทวมในประเทศ
เนเธอรแลนด สวนการวัดผลกระทบทางสังคมยังไมมีเคร่ืองมือที่ชัดเจน สวนใหญจะใชการจําแนก
การวิเคราะหและการประเมินผลทางสังคมของโครงการหรือนโยบายของบุคคลหรือกลุมบุคคล
(Burdge, 1994) สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีจะใชวิธีการวิจัยวรรณกรรมและใหผูเชี่ยวชาญดานสังคมใน
การพิจารณาความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียรวมไปถึงการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder analysis) โดยจะแปลงใหอยูในรูปของ ขอมูลเชิงคุณภาพ

มนัส (2539) ไดใหความคิดเห็นวา เมื่อมีภัยธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงภาพแวดลอม
ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือจากการกระทําของมนุษย สิ่งมีชีวิตบางอยางสามารถทําตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปได ในขณะที่บางชนิดไมสามารถกระทําได ซึ่งปญหาของการปรับตัว
คือ สภาพการณหรือเหตุการณ และสภาพแวดลอมที่ทํา ใหเกิดความรูสึกอึดอัดไมสบายใจ วิตก
กังวลและคับของใจ แรงกดดัน เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว ที่ทําใหไมสามารถรูสึกคิด
และแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองหรือกลมกลืนกับสภาพการณหรือสถานการณที่เปนอยูไดอยาง
เหมาะสม ดังน้ันการปรับตัวจึงเปนกระบวนการปรับและเปลี่ยนแปลงความรู สึก ความคิด และ
พฤติกรรมของบุคคลรวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมใหเกิดความสอดคลองและ
กลมกลืนระหวางความตองการและสิ่งแวดลอมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองอยาง
เหมาะสมในขณะที่ อรทัย (2550) ไดศึกษาเร่ืองภัยแลงจังหวัดมหาสารคาม : สถานการณและความ
รุนแรงและแนวทางการแกปญหาในระดับหมูบาน พบวา ชาวบานตองการการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการแกปญหาภัยแลงรอยละ 89.50 โดยที่ประชาชนที่มีปจจัยดานจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ขนาดพื้นที่นาที่ถือครองและสระนํ้าในนาตางกัน มีการขาดแคลนนํ้าแตกตางกันและมี
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แนวทางแกไขคือ 1) ดานการเพิ่มแหลงกักเก็บนํ้าเพื่อการบริโภคใหเพิ่มภาชนะกักเก็บนํ้าเพื่อใหมี
นํ้าบริโภคในชวงเกิดภัยแลง สวนนํ้าเพื่อการอุปโภคใหมีบอนํ้าบาดาลสาธารณะและแหลงผลิต
นํ้าประปาของหมูบานเพิ่มเติม และนํ้าเพื่อการเกษตรควรมีการสงเสริมการขุดสระนํ้าในนา เพื่อให
มีนํ้าใชในชวงฤดูแลง 2) ดานการสงเสริมอาชีพ จัดอบรมประชาชนในหมูบานใหมีอาชีพเสริม
เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มรายไดใหประชาชน และลดการเคลื่อนยายแรงงานออกนอกพื้นที่ 3) ดานการ
เกษตรกรรม ใหมีการปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่ของหมูบานเพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพของดิน
และปลูกพืชชนิดที่ใชนํ้าในปริมาณนอย

เบญจพรรณและคณะ (2549) ไดทําการศึกษา การศึกษาความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงในมุมมองของเกษตรกร โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณผูปลูกขาวในจัง หวัดพะเยา รวม
366 ครัวเรือน ประเมินความเสี่ยงดวยวิธีการของ (Smith et al., 2000) ที่จําแนกความเสี่ยงจาก
มุมมองเกษตรกรที่เกิดขึ้นออกเปน 3 ด านรวม 14 ชนิดความเสี่ยงคือ 1) กลุมความเสี่ยงเชิงกายภาพ
ประกอบดวยฝนแล ง นํ้าทวม นํ้าไมพอใช (ชลประทาน) และคุณภาพดิน 2) กลุมความเสี่ยงเชิง
ชีวภาพ ประกอบด วยโรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืช สัตวศัตรูพืช และการใชเทคโนโลยี และ
3) กลุมความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจสังคมประกอบด วย ราคาผลผลิต ตนทุนการผลิต เงินทุน การตลาด
และที่ดินทํากิน โดยผลการวิเคราะห ภาพรวมทั้งจังหวัดพบว าเกษตรกรที่ปลูกข าวในพื้นที่อาศัย
นํ้าฝน เผชิญกับความเสี่ยงดานฝนแลงหรือฝนทิ้งชวงมากที่สุด รองลงมาเปนความเสี่ยงดานโรคพืช
และแมลงศัตรูพืช สวนในพื้นที่รับนํ้าชลประทานพบความเสี่ยงดานโรคพืชเป นอันดับ 1 รองลงมา
คือ ความเสี่ยงดานตนทุนการผลิต และแมลงศัตรูพืชตามลําดับ ทั้งน้ีจากสภาพความเสี่ยงที่เกษตรกร
ผูปลูกขาวตองเผชิญอยู น้ัน เกษตรกรมีวิธีการหรือกลยุทธ ในการจัดการ ทั้งกลยุทธสวนบุคคลและ
กลยุทธของชุมชนในการรับมือเพื่อแกปญหาหรือลดผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงได หลากหลายวิธี
มากหรือนอยแตกตางกันตามชนิดของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน อรทัย (2550) ระบุวามี
การขาดแคลนนํ้าแตกตางกันและมีแนวทางแกไขคือ 1) ดานการเพิ่มแหลงกักเก็บนํ้า นํ้าเพื่อ
การบริโภคใหเพิ่มภาชนะกักเก็บนํ้า เพื่อใหมีนํ้าบริโภคในชวงเกิดภัยแลง สวนนํ้าเพื่อการอุปโภค
ใหมีบอนํ้าบาดาลสาธารณะและแหลงผลิตนํ้าประปาของหมูบานเพิ่มเติม และนํ้าเพื่อการเกษตรควร
มีการสงเสริมการขุดสระนํ้าในนา เพื่อใหมีนํ้าใชในชวงฤดูแลง 2) ดานการสงเสริมอาชีพ จัดอบรม
ประชาชนในหมูบานใหมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มรายไดใหประชาชน และลดการเคลื่อนยาย
แรงงานออกนอกพื้นที่ 3) ดานการเกษตรกรรม ใหมีการปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่ของหมูบานเพื่อ
เปนการปรับปรุงคุณภาพของดิน และปลูกพืชชนิดที่ใชนํ้าในปริมาณนอย

เอ้ือมพร (2548) ไดศึกษาเร่ือง การจัดการทรัพยากรระดับชุมชน: กรณีศึกษาการจัดการนํ้า
บาดาลเพื่อการเกษตรในอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน พบวาการนํานํ้าบาดาลมาใชเพื่อการเกษตรของ
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ชุมชนบานสันกําแพงเปนยุทธวิธีในการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้า ชุมชนน้ีเคยรวมกับหมูบาน
อ่ืนๆ ในการจัดการเหมืองฝายมากอน มีการนําประสบการณและความรูจากการจัดการเหมืองฝายมา
ปรับใชกับลักษณะของทรัพยากรนํ้าบาดาล เกษตรกรไดรวมกันวางรูปแบบโครงสรางองคกร
การระดมแรงงาน การกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูใชนํ้าบาดาล

สมชาย (2553) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ลดการใชนํ้าและปุยในการผลิตไมผลในฤดูแลง อําเภอ
แมสาใหม พบวาการประหยัดนํ้าในลําไย โดยการใหนํ้าแบบสลับขางที่ละคร่ึงตน (Partial root-
zone drying) สามารถประหยัดนํ้าชลประทานในชวงการติดผลได ปริมาณการติดผลเมื่อคร้ังแรก
จนกระทั่งเก็บผลผลิต ไมตางกันระหวางการใหนํ้าแบบเต็มที่ (Full irrigation) และการใหนํ้าแบบ
สลับขางทีละคร่ึงตน (partial root-zone drying : PRD) แสดงใหเห็นวาการไดรับปริมาณนํ้าที่ตางกัน
ไมมีผลตอการรวงของผล


