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บทคัดย่อ 
การศกึษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อวิเคราะหปั์จจัยที่มีผลต่อการรบัรูแ้ละการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นรับประทานสด ประชากร คือ เกษตรกรผู้ปลูกองุ่นรับประทานสด ในจังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร 
นครราชสีมา นครปฐม และสระบุรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 86 ราย ไดจ้ากการสุ่มแบบง่าย โดยใชแ้บบสมัภาษณเ์ป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ถดถอยพหคุณูดว้ยวิธีการก าจดัแบบถอยหลงั ผลการศกึษา 1) ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล พบว่า เกษตรกรสว่นใหญ่เป็นเพศชาย
รอ้ยละ 73.30 มีอายเุฉลี่ย 46.82 ปี สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษาหรอืต ่ากว่ารอ้ยละ 50.00 เกษตรกรปลกูองุ่นเป็น 

อาชีพหลกัรอ้ยละ 81.40 และมีประสบการณป์ลกูองุ่นเฉลี่ย 10.15 ปี 2) ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 
34.83 ตันต่อปี มีรายไดจ้ากการปลูกองุ่นเฉลี่ย 1,770,663 บาทต่อปี ตน้ทุนเฉลี่ย 647,383 บาทต่อปี และรายไดส้ทุธิเฉลี่ย 
1,123,280 บาทต่อปี 3) ปัจจยัดา้นสงัคม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยไดร้บัการอบรมเก่ียวกบัการปลกูองุ่นรอ้ยละ 80.23 
และรอ้ยละ 84.88 ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม 4) ปัจจัยการผลิตองุ่น พบว่า เกษตรกรปลูกองุ่นพันธุ์แบล็กโอปอลและองุ่นพันธุ์ 
ไวทม์ะละกา มีพืน้ที่ปลกูเฉลี่ย 10.31 ไร ่ปลกูบนพืน้ที่ดอนรอ้ยละ 60.47 และรอ้ยละ 55.81 ปลกูองุ่นแบบไม่มีหลงัคาพลาสติก
และกางมุง้ 5) ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ 
การเป็นสมาชิกกลุ่ม รูปแบบการปลกู และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดา้นกายภาพในกิจกรรมการผลติ
องุ่น และ 6) ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ 
ประสบการณป์ลกูองุ่น รายไดส้ทุธิจากการผลิตองุ่น การไดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกับการปลกูองุ่น พันธุ์องุ่นรบัประทานสด   
การรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดา้นกายภาพในกิจกรรมการผลิตองุ่น และความอุดมสมบูรณข์องดิน นอกจากนี ้
ขอ้คน้พบแสดงใหเ้ห็นว่าการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสด คือ เกษตรกร
เปลี่ยนรูปแบบการปลกูองุ่นโดยมีหลงัคาพลาสติกและกางมุง้ รวมไปถงึยา้ยพืน้ที่ปลกู จากการปลกูองุ่นในพืน้ที่ลุม่เป็นพืน้ที่ดอน 

ค าส าคัญ : การรบัรู ้การปรบัตวั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องุ่นรบัประทานสด 
 

Abstract 
The objective of this study was to analyze the factors affecting the perception of and adaptation to climate 

change of table grape farmers. The sample population was 86 table grape farmers from Ratchaburi, Samut Sakhon, 
Nakhon Ratchasima, Nakhon Pathom and Saraburi provinces. Simple random sampling was employed. Data was 
collected via construct-interview. The statistical testing consisted of percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression (with backward elimination). The results were as follows: 1. Basic data. Most of the farmers 
(73.30%) were male, and their average age was 46.82 years. Half of them (50.00%) had a primary school or lower 
education level. For most of them (81.40%), grape growing was their main occupation, and they had an average of 
10.15 years of experience in the grape growing field. 2) Economic factors. The farmers produced an average yield 
of 34.83 tons per year. Their average gross income from grape production was 1,770,663 Baht per year, and their 
average cost of grape production was 647,383 Baht per year, leaving them with average net income from grape 
production of 1,123,280 Baht per year. 3) Social factors. Most of the farmers (80.23%) had never received any form 
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of grape production training and most of them (84.88%) had never been members of a group. 4) Cutivation.  
The most common varieties of grapes grown were the Black Opal and White Malacca ones, and the average size 
of plantation was 10.31 rai.  Most farmers (60.47%) planted grapes on the upland and 55.81% of them did not use 
plastic roofs and nets. 5) Factors that related to the farmers’ perception of climate change included occupation, 
group membership, planting method and physical evidence for climate change. 6) Factors that related to the 
farmers’ adaptation to climate change included occupation, grape growing experience, net income from grape 
production, training, grape varieties, physical signs of climate change on the grapes and their production, and soil 
fertility. The findings indicate that the farmers consider there are two ways of adapting to climate change, and these 
are to use plastic roofs and nets and to move their areas of cultivation from lowland to upland areas. 

Keywords : perception, adaptation, climate change, table grape 
 

ค าน า 
ในปัจจบุนัประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณก์ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น อณุหภูมิที่สงูขึน้ น  า้ท่วม  

ภาวะภัยแลง้ และพาย ุเป็นผลใหภ้าคเกษตรไดร้บัความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากภาคการเกษตรมีความอ่อนไหวมากที่สดุ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจ าเป็นตอ้งพึ่งพาสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยส  าคญั เพราะพืชแต่ละชนิดมีความสามารถ
ในการทนต่อความแลง้ ความตอ้งการปริมาณน า้ฝน แสงแดด อุณหภูมิ ปริมาณธาตุอาหาร  และลกัษณะดินที่แตกต่างกัน 
(เกรียงไกร แสนทวีสขุ, 2561) และปัจจัยเสี่ยงในการผลิตพืชและเพาะปลกูพืช ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน ้าฝน  
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชืน้สมัพัทธ ์การเกิดวิกฤตภัยธรรมชาติ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์าร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดา้นการเกษตร, 2561)  

องุ่น เป็นผลไมท้ี่คนไทยนิยมบริโภค เนื่องจากมีรสชาติดี มีรสหวานอมเปรีย้ว สามารถรบัประทานไดห้ลากหลาย
รูปแบบ ทัง้ผลสด ผลแหง้ หรอืท  าเป็นไวน ์ทัง้ยงัเป็นผลไมท้ี่นิยมใหเ้ป็นของขวัญในเทศกาลส  าคญัอีกดว้ย องุ่นจงึเป็นผลไมท้ี่มี
ปรมิาณการน าเขา้จากต่างประเทศสงูมาก ส  านกังานเศรษฐกิจการเกษตร มีรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยน าเขา้องุ่น 
ปริมาณ 167,368 ตัน มูลค่ากว่า 6,500 ลา้นบาท (ส  านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2561) ทั้งนี ้สถานการณ์การปลูกองุ่น
ภายในประเทศปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีแหล่งปลกูที่ส  าคัญ คือ จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร นครราชสีมา นครปฐม และสระบุรี  
มีเกษตรกรผูป้ลกูจ  านวน 754 ราย เนือ้ที่ปลกูองุ่นทั่วประเทศ 12,277 ไร่ และผลผลิตรวม 34,175 ตันต่อปี (ระบบสารสนเทศ 
การผลิตทางดา้นการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมปลกูองุ่นไวเ้พื่อรบัประทานผลสด 
โดยมีรูปแบบการปลกู คือ ปลกูแบบยกรอ่งสวน และปลกูบนพืน้ที่เนินเขา แมว้่าองุ่นจะเป็นพืชที่สามารถปลกูไดใ้นประเทศไทย
แต่การผลิตองุ่นเพื่อบริโภคภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากนัก  เนื่องจากการท าสวนองุ่นเป็น
อาชีพที่ตอ้งท  าดว้ยความรูค้วามช านาญ การปลกูองุ่นจงึไม่ไดร้บัความนิยมเมื่อเทียบกบัพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เพราะองุ่นเป็นพืชที่
ตอ้งการการดแูลรกัษาและเอาใจใสเ่ป็นอย่างมาก เช่น การน า้ ใหปุ้๋ ย การตดัแต่งก่ิง และการพรุนกิ่ง 

นอกจากนี ้การปลกูองุ่นใหป้ระสบความส าเร็จเกษตรกรจะตอ้งค านึงสภาพปัจจัยแวดลอ้มเป็นส  าคัญ โดยเฉพาะ
สภาพอากาศที่มีผลต่อการผลิตองุ่น เนื่องจากองุ่นชอบที่ที่มีอุณหภูมิค่อนขา้งสูง แสงแดดจัด และความชื ้นต ่า ในขณะที่ 
ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกชุกหลายเดือน ความชืน้ในอากาศสงูตลอดทั้งปี การระบาดโรคและแมลงศัตรูขององุ่นจึงมีมาก 
โดยเฉพาะโรคที่เกิดกับใบและผลเป็นปัญหาที่ส  าคัญมาก ท าใหเ้กษตรกรตอ้งฉีดยาทุก ๆ 5-7 วัน และบางแห่งฉีดยาทุกครัง้ 
ที่ฝนตก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงมากไม่คุ้มค่ากับที่ลงทุน รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ เช่น ฝนตก ท าใหผ้ลแตก คุณภาพของผลไม่ดี  
หรอืไม่สามารถบงัคบัการออกดอกขององุ่นไดม้ากนกั (วฒันา สวรรยาธิปัติ, 2561) อีกทัง้ปัจจยัทางดา้นสภาพภูมิอากาศจะมีผล
หลายดา้นต่อการปลกูองุ่นเพื่อการคา้ ซึ่งถา้ช่วงดอกบาน หากสภาพภูมิอากาศไม่เอือ้อ  านวย เช่น ฝนตกหนัก อากาศรอ้นจดั
และแหง้แลง้จัด จะท าใหก้ารติดผลขององุ่นไม่ดี หรือมีการสญูเสียมาก ดอกและผลร่วงมาก ทั้งนีส้ภาพภูมิอากาศมีอิทธิพล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสว่นประกอบในผลและเป็นตัวก าหนดคุณภาพของผลองุ่น ในช่วงระยะเวลาที่ผลก าลงัเติบโต มีผลต่อ  
การเปลี่ยนแปลงของสารต่าง ๆ ในตอนผลสกุ ไดแ้ก่ น  า้ตาล กรด และสารแทนนิน ซึ่งท  าใหเ้กิดรสฝาด และกลิ่นของผล เป็นตน้ 
(แจ่มจันทร ์มีมานะ, 2552) จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การลงทุนท าสวนองุ่นต้องลงทุนด าเนินการสูง อีกทั้งปัจจัย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสง่ผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตองุ่นเพื่อการคา้ของเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งเกษตรกรไม่
สามารถควบคมุปัจจยันีไ้ด ้ สง่ผลใหม้ีเกษตรกรลม้เลิกการปลกูและเปลี่ยนชนิดพืชอื่น ๆ แทน และมีเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นเริ่มหา
แนวทางการปรบัตวั คือ การประยกุตใ์ชห้ลงัคาพลาสติกกางมุง้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้ สอดคลอ้งกบั นวลปรางค ์ไชยตะขบ 
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(2559) ที่ได้ศึกษาการใช้หลังคาพลาสติกคลุมต้นองุ่นพันธุ์  Perlette ที่ขนาดความหนาต่างกัน พบว่า ต้นองุ่นที่ไม่คลุม 
หลงัคาพลาสติกไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้ลย ผลเน่าเสยีหายในช่วงฤดูฝน ขณะที่การใชห้ลงัคาพลาสติกคลมุตน้องุ่นพันธุ์ 
Perlette ท าใหไ้ดผ้ลผลติ และเกิดความเสยีหายของผลผลิตนอ้ยกว่าการไม่ใชห้ลงัคา เมื่อฝนตกหนกัในช่วงใกลเ้ก็บเก่ียว ทัง้ยงั
ช่วยลดปรมิาณการใชส้ารเคมีและความเสี่ยงจากฝนอีกดว้ย 

ดงันัน้ ผูว้ิจยัจงึสนใจศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการรบัรูแ้ละการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร
ผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสด ในพืน้ที่จงัหวดัจงัหวดัราชบรุ ีสมทุรสาคร นครราชสมีา นครปฐม และสระบรุ ี เพื่อใหห้น่วยงานภาครฐั
เข้าอบรมสรา้งความตระหนักรู ้สะท้อนผลกระทบ และหาแนวทางรูปแบบปรับตัวที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในการปลกูองุ่นใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ  และสามารถผลิตองุ่นเพื่อการคา้ไดอ้ย่างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวคิดการ
วิจยั ดงันี ้

            ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 
 
1. ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล 
    1.1  เพศ 
    1.2  อาย ุ
    1.3  ระดบัการศกึษา 
    1.4  การประกอบอาชีพ 
    1.5  ประสบการณป์ลกูองุ่น 
 
2. ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ 
    2.1  ผลผลิต 
    2.2  รายไดจ้ากการผลติองุ่น 
    2.3  ตน้ทนุการผลติองุ่น 
    2.4  รายไดส้ทุธิจากการผลิตองุ่น 
  
3. ปัจจยัด้านสังคม 
    3.1  การไดร้บัการฝึกอบรม 
    3.2  การเป็นสมาชิกกลุม่ 
 
4. ปัจจยัการผลิตองุน่ 
    4.1  พนัธุอ์งุ่นรบัประทานสด 
    4.2  พืน้ที่ปลกูองุ่น 
    4.3  รูปแบบการปลกู 
    4.4  หลงัคาพลาสติกและกางมุง้ 
 
5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ด้านกายภาพในกิจกรรมการปลูกองุน่ 
 
6. ผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตองุน่ 
    6.1  กระบวนการผลิตองุ่น 
    6.2  โรค แมลง และวชัพืช  
    6.3  วิถีชีวิตประจ าวนั 
    6.4  เศรษฐกิจในครวัเรอืน 
    6.5  ความอดุมสมบรูณข์องดิน 

 
 

 7. การรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของเกษตรกรผู้ปลูกองุน่รับประทานสด 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของเกษตรกร 

ผู้ปลูกองุน่รับประทานสด 
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วธิีการศกึษา 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสดในประเทศไทย จ านวน 754 คน จากรายงาน
ข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืช กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2558 ผู้วิจัยได้ลงพื ้นที่ เก็บข้อมูลในจังหวัดราชบุรี  นครปฐม 
สมทุรสาคร สระบรุ ีและนครราชสมีา จากการส  ารวจเกษตรกรนิยมปลกูองุ่นพนัธุแ์บลก็โอปอลและพนัธุไ์วทม์ะละกา และพบว่า
เกษตรกรที่ปลกูองุ่นในพืน้ที่ลุ่ม แถบโซนภาคตะวันออกซึ่งเป็นพืน้ที่ปลกูองุ่นรอ้ยละ 80 ของประเทศ เกษตรกรไดเ้ลิกปลกูองุ่น
โดยไดเ้ปลี่ยนชนิดพืชปลกู เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเขา้ระบาดของโรคและแมลง และมีเกษตรกร
บางส่วนยา้ยพื ้นที่การผลิตไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพืน้ที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องดว้ยลกัษณะพืน้ที่เป็นเนินเขา 
และมีลกัษณะสภาพภูมิอากาศที่เอือ้อ  านวยกว่า การศึกษาครัง้นีจ้ึงก  าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได ้ เท่ากับ 0.10  
เพื่อค  านวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใชส้ตูร Cochran (1963) สามารถแสดงได ้ดงันี ้

n = 
NZ2P(1-P)

NE2+Z2P(1-P)
  =  

754(1.96)2(0.50) (1-0.50)

754(0.1)2 + (1.96)2(0.50)(1-0.50)
   (1) 

ก าหนดให ้
 n หมายถงึ จ  านวนขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
 N หมายถึง จ  านวนประชากรที่ใชใ้นการศึกษา 
 Z หมายถงึ ระดบัความเชื่อมั่นของสถิติ Z ที่ระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 เท่ากบั 1.96 
 E หมายถงึ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได ้เท่ากบั 0.10 
 P หมายถงึ สดัสว่นประชากรที่ตอ้งการสุม่รอ้ยละ 50 เท่ากบั 0.50 
 

การค านวณกลุ่มตัวอย่างดว้ยวิธี Cochran ในสมการที่ (1) ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นในจังหวดั
ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สระบุรี และนครราชสีมา เท่ากับ 86 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง 
ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด (close-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ที่ม ี
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (try-out) กับเกษตรกรผูป้ลูกองุ่น 30 ราย ในพืน้ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ค่า 
ความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.83 และเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย 
(simple random sampling) ดงันัน้ การศกึษาครัง้นีจ้งึเก็บขอ้มลูจากเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นพนัธุไ์วทม์ะละกาและพนัธุ์แบลก็โอปอล 
ระหว่างเดือนมิถนุายน ถงึ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559  
 
สถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห ์

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่ารอ้ยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อบรรยายสภาพขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบคุคล ขอ้มลูดา้นเศรษฐกิจ ขอ้มลูดา้นสงัคม และขอ้มูล
การผลติองุ่น 

สถิติเชิงอนุมาน ( inferential statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)  
ดว้ยการน าตัวแปรอิสระ เขา้สู่การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณดว้ยวิธีการก าจัดแบบถอยหลงั (backward elimination) โดย
ขจดัตวัแปรอิสระที่ไม่มีนัยส  าคัญทางสถิติออกทีละตวั จากนัน้จงึตรวจสอบขอ้สมมติฐานบางประการในการสรา้งแบบจ าลอง
การถดถอยพหคุณูที่อาจเกิดขึน้หากมีการเพิกเฉย (ยทุธ ไกยวรรณ,์ 2556) ไดแ้ก่ ปัญหาความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ระหว่างกนัของตัว
แปรอิสระ (multicollinearity) พิจารณาโดยสถิติสหสมัพันธ์สมัพันธ์ (correlation statistics) พิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิของ
ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต้องไม่เกิน 0.8 (Stevens, 1992) ปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่ม 
(heteroskedasticity) พิจารณาโดยสถิติ White-heteroskedasticity โดยรูปแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคณูสามารถแสดงได้
ตามรูปแบบสมการ ดงันี ้
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สมการที่ (2) รูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ การรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทาน
สดในประเทศไทย 

Y1 = α1 + β1Χ1 + β2 Χ2 + β3 Χ3 + …… + β20 Χ20+ β21 Χ21 + ε1                          (2) 
 
สมการที่ (3) รูปแบบสมการถดถอยพหุคณู การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสด
ในประเทศไทย 

Y2 = α2 + ϒ1 Χ1 + ϒ2 Χ2 + ϒ 3 Χ3 + …… + ϒ20 Χ20+ ϒ21 Χ21+ ϒ22 Χ22 + ε2         (3) 
 

โดยก าหนดให ้Y คือ ตัวแปรตาม (Y1 คือ การรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลูกองุ่น
รบัประทานสด, Y2 คือ การปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสด), α1, α2 คือ 
ค่าคงที่, β, ϒ คือ สมัประสทิธ์ิตวัประมาณค่าพารามิเตอร,์ ε1, ε2 คือ ความคลาดเคลื่อน, X คือ ตวัแปรอิสระ โดยรายละเอียด
ของตวัแปรอิสระที่ใชใ้นสมการไดแ้สดงไวใ้น (Table 1) 

 
การวดัค่าของระดบัการรบัรู ้ ระดบัผลกระทบ และระดบัการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดา้นกายภาพ

ในกิจกรรมการผลิตองุ่น และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกิจกรรมการผลิตองุ่น วิธีการอิงเกณฑ์ในการ
ค านวณหาความกวา้งของช่วงชั้น โดยใชช้่วงคะแนนในการค านวณ มีคะแนนต ่าสดุคือ 0 และคะแนนสงูสดุคือ 3 โดยใชส้ตูร 
(ค่าสงูสดุ-ค่าต ่าสดุ)/จ านวนอนัตรภาคชัน้ ไดเ้กณฑด์งันี ้
 

ระดับการรับรู้ ระดับผลกระทบ ระดับการปรับตัว ระดับคะแนน 

    รบัรูม้าก     ผลกระทบมาก     ปรบัตัวมาก 2.26-3.00 
    รบัรูป้านกลาง     ผลกระทบปานกลาง     ปรบัตัวปานกลาง 1.51-2.25 
    รบัรูน้อ้ย     ผลกระทบนอ้ย     ปรบัตัวนอ้ย 0.76-1.50 
    ไม่รบัรู ้     ไม่กระทบ     ไม่ปรบัตวั 0.00-0.75 

 
Table 1 Detail of variables using in multiple regression equation. 

Variables Description 
Sex (X1) Male = 0, female = 1 
Age (X2) Years 
Graduated (X3) Primary school or below = 0,  

Junior high school or equivalent = 1,  
Senior high school or equivalent = 2,  
Bachelor’s degree or higher = 3 

Occupation (X4) Main occupation = 0, Part time = 1 
Experience (X5) Years 
Yield (X6) Tons per year 
Income from grape production (X7) Baht per year 
Cost from grape production (X8) Baht per year 
Net income from grape production (X9) Baht per year 
Grape training (X10) No = 0, Yes = 1 
Group member (X11) No = 0, Yes = 1 
Table grape varieties (X12) White Malaga = 1, Black Opal = 0 
Planted grape area (X13) Rai 
Planted method (X14) Lowland area = 0, upland area = 1 
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Table 1 (continued). 

Variables Description 
Plastic roofs and net (X15) No = 0, Yes = 1 
Effect of climate change on grape production in physical (X16) No = 0, less = 1, Moderate = 2, high = 3 
Perception of climate change on grape production (X17) No = 0, less = 1, Moderate = 2, high = 3 
Perception of climate change on insect and weed (X18) No = 0, less = 1, Moderate = 2, high = 3 
Perception of climate change on life style (X19) No = 0, less = 1, Moderate = 2, high = 3 
Perception of climate change on household economy (X20) No = 0, less = 1, Moderate = 2, high = 3 
Perception of climate change on soil fertility (X21) No = 0, less = 1, Moderate = 2, high = 3 
Perception of climate change on grape production in physical 
(X22) 

No = 0, less = 1, Moderate = 2, high = 3 

 
ผลการศกึษาและวจิารณ ์

การศึกษาการรับรูแ้ละการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นรับประทานสด  
มีรายละเอียดผลการวิจัยตามวตัถปุระสงค ์ดงันี ้
 
ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม 
ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบุคคลของเกษตรกร 

เกษตรกรสว่นใหญ่เป็นเพศชายรอ้ยละ 73.30 และเพศหญิงรอ้ยละ 26.70 มีอายเุฉลี่ย 46.82 ปี (S.D. = 10.38) ไดร้บั
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. รอ้ยละ 33.70 ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. 
รอ้ยละ 3.50 และระดับปริญญาตรีหรือสงูกว่ารอ้ยละ 12.80 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลกูองุ่นเป็นอาชีพหลกัรอ้ยละ 81.40 และ 
ปลกูองุ่นเป็นอาชีพเสรมิรอ้ยละ 18.60 และเกษตรกรมีประสบการณป์ลกูองุ่นเฉลี่ย 10.50 ปี (S.D. = 8.61) 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

เกษตรกรมีผลผลิตองุ่นเฉลี่ย 34.83 ตันต่อปี (S.D. = 38.21) มีรายไดจ้ากการผลิตองุ่นเฉลี่ย 1,770,664 บาทต่อปี 
(S.D. = 1,782,294) ต้นทุนการผลิตองุ่นเฉลี่ย 647,383 บาท (S.D. = 925,129) และมีรายได้สุทธิจากการผลิตองุ่นเฉลี่ย 
1,123,280 บาทต่อปี (S.D. = 1,235,653) 
ปัจจยัดา้นสงัคม 

เกษตรกรสว่นใหญ่ไม่เคยไดร้บัการอบรมเกี่ยวกบัการปลกูองุ่นรอ้ยละ 80.23 และเคยไดร้บัการอบรมเกี่ยวกบัการปลกู
องุ่นรอ้ยละ 19.77 และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้รว่มกลุ่มสมาชิกรอ้ยละ 84.88 และเขา้รว่มกลุม่สมาชิกรอ้ยละ 15.12 

 
ข้อมูลการผลิตองุน่ 
ปัจจยัการผลติองุน่ 

เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลกูองุ่นพันธุ์แบล็กโอปอลและปลกูองุ่นพันธุ์ไวทม์ะละกา มีพืน้ที่ปลกูองุ่นเฉลี่ย 10.31 ไร่ 
(S.D. = 8.80) ปลูกองุ่นบนพื ้นที่ดอนรอ้ยละ 60.47 และปลูกองุ่นบนพื ้นที่ลุ่มรอ้ยละ 39.53 และเกษตรกรปลูกองุ่นแบบ 
มีหลงัคาพลาสติกและกางมุง้รอ้ยละ 44.19 และปลกูองุ่นแบบไม่มีหลงัคาพลาสติกและกางมุง้รอ้ยละ 55.81 
 
ข้อมูลความคิดเห็นด้านการรับรู้ ด้านผลกระทบ ด้านการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกายภาพ
ในกิจกรรมการผลิตองุน่ 
ปัจจยัดา้นการรบัรูต้อ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศดา้นกายภาพในกิจกรรมการผลติองุน่ 

เกษตรกรรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงดา้นกายภาพในกิจกรรมการผลิตองุ่นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 2.38) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายดา้น เกษตรกรรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นฤดกูาล (�̅� = 2.60) ดา้นอณุหภูมิ (�̅� = 2.58) 
ดา้นปริมาณน า้ฝน (�̅� = 2.57) ดา้นกระแสลม (�̅� = 2.49) ดา้นความเขม้ของแสง (�̅� = 2.38) และดา้นความชืน้ (�̅� = 2.31) 
ตามล าดบั และเกษตรกรรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงดา้นปรมิาณน า้ใตดิ้นในระดบัปานกลาง (�̅� = 1.71) 
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ปัจจยัดา้นผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศดา้นกายภาพในกิจกรรมการผลติองุน่ 
เกษตรกรไดร้บัผลกระทบการเปลี่ยนแปลงดา้นกายภาพในกิจกรรมการผลติองุ่นอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 2.34) เมื่อพิจารณา

เป็นรายดา้น เกษตรกรไดร้บัผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นอณุหภูมิ (�̅� = 2.67) ดา้นฤดกูาล (�̅� = 2.60) 
ด้านปริมาณน ้าฝน (�̅� = 2.59) ด้านความชื ้น (�̅� = 2.37) และด้านกระแสลม (�̅� = 2.37) ตามล าดับ และเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความเขม้ของแสง (�̅� = 2.15) และดา้นปรมิาณน า้ใตดิ้น (�̅� = 1.59) 
ตามล าดบั 
ปัจจยัดา้นการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศดา้นกายภาพในกิจกรรมการผลติองุน่ 

เกษตรกรปรบัตัวเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงดา้นกายภาพในกิจกรรมการผลิตองุ่นอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.04)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น เกษตรกรปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก ไดแ้ก่ ดา้นฤดกูาล (�̅� = 2.34) และดา้นปริมาณ
น า้ฝน (�̅� = 2.27) ตามล  าดับ ปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความชืน้ (�̅� = 2.22) ดา้นความเขม้
ของแสง (�̅� = 2.12) ด้านอุณหภูมิ (�̅� = 2.02) และด้านกระแสลม (�̅� = 1.88) ตามล าดับ และเกษตรกรปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงดา้นปรมิาณน า้ใตดิ้นในระดบันอ้ย (�̅� = 1.42) 

 
ข้อมูลความคิดเห็นด้านผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกิจกรรมการผลิตองุน่ 
ปัจจยัดา้นผลกระทบตอ่กิจกรรมการผลติองุน่ 

เกษตรกรไดร้บัผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตองุ่นอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 1.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น เกษตรกร
ไดร้บัผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตองุ่นในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจในครวัเรอืน (�̅� = 2.14) การเปลี่ยนแปลงด้าน
กระบวนการผลิต (�̅� = 2.07) การเปลี่ยนแปลงด้านโรค แมลง และวัชพืช (�̅� = 2.04) และการเปลี่ยนแปลงด้านความอุดม
สมบูรณข์องดิน (�̅� = 1.70) ตามล าดับ และเกษตรกรไดร้บัผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตองุ่นดา้นวิถีชีวิตประจ าวันในระดบั
นอ้ย (�̅� = 1.36) 
 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพันธต์่อการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกองุน่รับประทานสด

ผลการวิเคราะหปั์จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลูกองุ่น
รบัประทานสด ดงัแสดงใน Table 2 พบว่า 
 
Table 2 A perception to climate change of table grape. 
 

Variable 
 

α0 

X4 

X11 

X14 

X16 

 
Coefficient 

 
0.171 
0.270 
0.245 
-0.123 
0.866

 
S.E 

 
0.266 
0.088 
0.093 
0.069 
0.083

 
T-statistics 

 
0.759 
3.050 
2.638 
-1.773 
10.316

 
Prob. 

 
0.449   

   0.031** 
    0.010*** 

  0.079* 
    0.000**

R-squared = 0.602, Durbin-Watson (D.W.) statistics = 1.802, F-statistics = 30.675 (Prob. = 0.000), White heteroskedasticity (χ2) 
statistics = 16.677 (Prob. = 1.618). 
* Significant at the level 0.10, ** significant at the level 0.05, *** significant at the level 0.01. 
  



King Mongkut’s Agr. J. 2020 : 38 (1) : 60 - 71  67 

การตรวจสอบขอ้สมมติฐานบางประการในการสรา้งแบบจ าลองการถดถอยพหุคูณที่อาจเกิดขึน้ ใน Table 2 พบว่า 
การทดสอบไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์เชิงเสน้ระหว่างตัวแปรอิสระ (ไม่นับรวมตัวแปรหุ่น) เนื่องจากทุกคู่ความสัมพันธ์  
ไม่เกินไปกว่า 0.80 และผลการทดสอบปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนตัวแปรสุ่ม สถิติที่ใชท้ดสอบคือ สถิติ White- 
heteroskedasticity (χ2) statistics พบว่า ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0: แบบจ าลองไม่มีปัญหาความไม่คงที่ของ
ความแปรปรวนในตัวแปรสุ่ม) จึงสรุปไดว้่า แบบจ าลองไม่เกิดปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่ม แสดงให้
เห็นว่า แบบจ าลองที่สรา้งขึน้อธิบายการรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสดใน
ประเทศไทย ไดถ้งึรอ้ยละ 60.20 และในสว่นที่เหลอืเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ทัง้นีผ้ลการทดสอบพบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูท้ี่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสดอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05 และ 
0.10 ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ (X4) การเป็นสมาชิกกลุ่ม (X11) รูปแบบการปลกู (X14) และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดา้นกายภาพในกิจกรรมการผลิตองุ่น (X16) สามารถอธิบายได ้ดงันี ้

หากเกษตรกรประกอบอาชีพปลกูองุ่นเป็นอาชีพหลกั (X4) จะท าใหเ้กษตรกรรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มากกว่าเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นเป็นอาชีพเสริม (p≤0.05) โดยการรบัรูม้ีความสมัพันธ์ในทิศทางบวกกับการประกอบอาชีพองุ่น 
เป็นหลกั เนื่องดว้ยประสบการณแ์ละความช านาญของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นเป็นอาชีพหลกัใชเ้วลาในการดูแลและสงัเกตการ
เปลี่ยนแปลงองุ่นที่ปลกูในแปลงมากกว่า ท  าใหเ้กษตรกรผูป้ลกูองุ่นเป็นอาชีพหลกัรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
ผลกระทบที่เกิดขึน้ไดดี้กว่า 

หากเกษตรกรเขา้ร่วมกลุ่ม (X11) จะท าใหเ้กษตรกรรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้
เขา้ร่วมกลุ่ม (p≤0.01) โดยการรบัรูม้ีความสมัพันธ์ในทิศทางบวกกับการเขา้ร่วมกลุ่ม เนื่องจากการเขา้ร่วมกลุ่มคือ ช่องทาง 
การเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน และสนับสนุนเอกสารเผยแพร่ เพื่อพัฒนาทักษะความรูแ้ละกระตุน้ใหเ้กิดการรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมากขึน้ สอดคลอ้งกบั หทยัชนก มากมิ่งจวน (2554) ที่กลา่วว่า การรวมกลุ่มจะท าใหเ้กษตรกรรบัรูแ้ละแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้กบัเพื่อนเกษตรกรดว้ยกนัเอง และจะท าใหไ้ดร้บัการช่วยเหลอืจากหน่วยงานของรฐับาลและหน่วยงานเอกชน  
ที่เก่ียวขอ้ง 

เกษตรกรผูป้ลกูองุ่นบนพืน้ที่ดอน (X14) จะรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอ้ยกว่าเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น 
บนพืน้ที่ลุ่ม (p≤0.10) โดยการรบัรูม้ีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับการปลกูองุ่นบนพืน้ที่ดอน เนื่องจากพืน้ที่การปลูกองุ่น 
บนพืน้ที่ดอน นิยมปลกูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ดว้ยสภาพภูมิอากาศที่อ  านวยและรูปแบบการปลูกนิยมใช้
หลงัคาพลาสติกกางมุง้ช่วยลดความเสี่ยงต่อผลองุ่นไดดี้กว่าพืน้ที่การปลกูองุ่นในพืน้ที่ลุ่ม ซึ่งพืน้ที่สว่นใหญ่เป็นดินเหนียว และ
สภาพอากาศรอ้น มักเกิดภัยธรรมชาติมากกว่า อาทิ ลมตะวันตก ก่อใหเ้กิดการพัดดอกร่วงเสียหายและการระบาดของโรค 
ราน ้าค้าง สอดคลอ้งกับ บุณยนุช ศุขโต (2542) พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดนครราชสีมา พื ้นที่มีความ
เหมาะสมต่อการปลกูองุ่น ดว้ยลกัษณะของพืน้ที่เป็นภูเขา มีสภาพอากาศเย็น  และมีปริมาณฝนต ่า ท  าใหช้่วงการเก็บเก่ียว
ปลอดฝน คณุภาพผลผลติดี ไม่เน่าเสยีเนื่องจากเชือ้รา 

หากเกษตรกรไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดา้นกายภาพในกิจกรรมการปลกูองุ่นมากขึน้ (X16) 
จะท าใหเ้กษตรกรรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึน้  (p≤0.01) โดยการรบัรูม้ีความสมัพันธ์ในทิศทางบวกกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดา้นกายภาพในกิจกรรมการปลกูองุ่น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
ปริมาณน า้ฝน ฤดูกาล ปริมาณน า้ใตดิ้น ความเขม้ของแสง ความชืน้ในอากาศ และกระแสลม ซึ่งเป็นปัจจัยส  าคัญที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิตองุ่น อาทิ การผสมเกสร การออกดอก คณุภาพผลผลิตดา้นส ี รสชาติ ความกรอบ รวมทัง้การระบาดของโรค
และแมลง เมื่อเกษตรกรไดร้บัผลกระทบเหลา่นีเ้กษตรกรตอ้งลงทนุในการดแูลรกัษามากขึน้ ท  าใหเ้กษตรกรรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพิ่มขึน้ สอดคลอ้งกับ สมพร คุณวิชิต และคณะ (2558) ที่พบว่า ชาวนาในพื ้นที่บ้านทุ่งสงวนมีการรบัรู ้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ อากาศรอ้นขึน้ เกิดลมพายบุ่อย ฤดกูาล
ไม่แน่นอน ขาดน า้ และน า้ท่วม และทกุครัง้ที่ฝนตกนอ้ยและน า้นอ้ย น  า้ทะเลจะเขา้มาแทนที่ท  าใหดิ้นบรเิวณนัน้เค็ม สง่ผลต่อ 
ตน้ขา้ว ท  าใหต้น้ขา้วตายและไดผ้ลผลตินอ้ย 
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ปัจจยัท่ีมีความสัมพันธต์่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกองุน่รับประทานสด 
ผลการวิเคราะหปั์จจยัที่มีผลต่อการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสด 

ดงัแสดงใน Table 3 พบว่า 
 
Table 3 Adaptation to climate change of table grape. 

Variable 
 

α0 

X4 

X5 

X9  

 X10 

 X12 

 X16 

 X21 

Coefficient 
 

0.922 
-0.265 
-0.011 
0.000 
0.262 
0.200 
0.333 
0.266 

S.E. 
 

0.296 
0.219 
0.006 
4.16E 
0.129 
0.112 
0.113 
0.076 

T-statistics 
 

3.107 
-2.055 
-1.696 
2.215 
2.025 
1.779 
2.945 
2.943 

Prob. 
 

0.002 
   0.043** 
  0.093* 

   0.029** 
   0.046** 
  0.079* 

     0.004*** 
     0.004***

R-squared = 0.374, Durbin-Watson (D.W.) statistics = 1.998, F-statistics = 6.662 (Prob. = 0.000), White heteroskedasticity (χ2) 
statistics = 21.479 (Prob. = 0.921).
*Significant at the level 0.10, ** significant at the level 0.05, *** significant at the level 0.01. 
 

การตรวจสอบขอ้สมมติฐานบางประการในการสรา้งแบบจ าลองการถดถอยพหุคูณที่อาจเกิดขึน้ ใน Table 3 พบว่า 
การทดสอบไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์เชิงเสน้ระหว่างตัวแปรอิสระ (ไม่นับรวมตัวแปรหุ่น) เนื่องจากทุกคู่ความสัมพันธ์  
ไม่เกินไปกว่า 0.80 และผลการทดสอบปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนตัวแปรสุ่ม สถิติที่ใชท้ดสอบคือ สถิติ White- 
heteroskedasticity (χ2) statistics พบว่า ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0: แบบจ าลองไม่มีปัญหาความไม่คงที่ของ
ความแปรปรวนในตัวแปรสุ่ม) จึงสรุปไดว้่า แบบจ าลองไม่เกิดปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่ม แสดงให้
เห็นว่า แบบจ าลองที่สรา้งขึน้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้
ปลกูองุ่นรบัประทานสดในประเทศไทย ไดร้อ้ยละ 37.40 และสว่นที่เหลอืเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ทัง้นีผ้ลการทดสอบพบว่า ปัจจัย
ดา้นการปรบัตวัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสดอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01, 0.05 และ 0.10 ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ (X4) ประสบการณป์ลกูองุ่น (X5) รายไดส้ทุธิจากการผลิตองุ่น (X9) การ
ไดร้บัการฝึกอบรม (X10) พนัธุอ์งุ่นรบัประทานสด (X12) การรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดา้นกายภาพในกิจกรรมการ
ผลติองุ่น (X16) และความอดุมสมบรูณข์องดิน (X21) สามารถอธิบายได ้ดงันี ้

หากเกษตรกรประกอบอาชีพปลูกองุ่นเป็นอาชีพหลัก (X4) จะท าให้เกษตรกรปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศนอ้ยกว่าเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นเป็นอาชีพเสริม (p≤0.05) โดยการปรบัตวัของเกษตรกรมีความสมัพนัธใ์นทิศทางลบกับ 
การประกอบอาชีพ เนื่องจากเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นเป็นอาชีพเสรมิขาดทักษะความรูใ้นการสงัเกตการณแ์ละวางแผนรบัมือในการ
ผลิตองุ่น ในดา้นโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด หรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจึงตอ้งใส่ใจและดแูล
กระบวนการผลติมากกว่า ในขณะที่เกษตรกรผูป้ลกูองุ่นเป็นอาชีพหลกัมีความเคยชินกบัการปรบัเปลี่ยนและดแูลสวนจงึไม่ตอ้ง
ปรบัตวัมากนกั 

หากเกษตรกรมีประสบการณป์ลกูองุ่นเป็นระยะเวลานาน (X5) จะท าใหเ้กษตรกรปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศนอ้ยกว่าเกษตรกรที่มีประสบการณป์ลกูองุ่นนอ้ย (p≤0.10) โดยการปรบัตวัของเกษตรกรมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
ลบกบัประสบการณป์ลกู เนื่องจากเกษตรกรที่ปลกูองุ่นเป็นระยะเวลานานสามารถใชป้ระสบการณแ์ละเทคนิคในการผลิตองุ่น
ในการรบัมือต่อความเสี่ยงดา้นสภาพภูมิอากาศไดดี้กว่า ซึ่งเกษตรกรที่มีประสบการณส์งูจะนิยมปลกูองุ่นนอกฤดกูาลหรือบังคับ
ให้ผลผลิตออกทั้งปี เพื่อเพิ่มรายได้และป้องกันองุ่นลน้ตลาดในฤดูกาล สอดคลอ้งกับ สุภาวดี จันทนป (2560) ที่พบว่า  
หากเกษตรกรเพิ่มพนูประสบการณใ์นการปลกูออ้ยใหเ้หมาะสมกบัพืน้ที่ จะท าใหเ้กษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตไดถ้ึงรอ้ยละ 26.62 
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หากเกษตรกรมีรายไดส้ทุธิจากการผลติองุ่นเพิ่มขึน้ (X9) จะท าใหเ้กษตรกรปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(p≤0.01) โดยการปรบัตัวของเกษตรกรมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกับรายไดส้ทุธิจากการผลิตองุ่น เนื่องจากเมื่อเกษตรกร 
มีรายไดเ้พิ่มมากขึน้ เกษตรกรจะมีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพและใส่ใจดูแลสวนองุ่นให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ปริมาณผลผลิต รสชาติ และความสวยงามของผลใหเ้ป็นที่ตอ้งการของตลาด และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑอ์งุ่นใหไ้ดร้บัรอง
มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร ไดแ้ก่ มาตรฐาน “Q” มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เป็นตน้ สอดคลอ้งกับ 
ไพรรตัน ์พรหมชน (2561) พบว่า หากเกษตรกรมีรายไดจ้ากการผลิตองุ่นเพิ่มขึน้ 1,000 บาท จะท าใหก้ารผลิตเพิ่มขึน้ 0.006 
ตนั โดยเกษตรกรอาจมีการลงทนุเพื่อขยายก าลงัการผลติหรอืลงทุนในดา้นอื่น ๆ 

หากเกษตรกรไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปลกูองุ่น (X10) จะท าใหเ้กษตรกรปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มอบรม (p≤0.05) โดยการปรบัตวัของเกษตรกรมีความสมัพนัธใ์นทิศทางบวกกับการ
ไดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปลกูองุ่น เนื่องจากเกษตรกรที่เขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้บัความรูแ้ละเรียนรูเ้ทคนิควิธีการใหม ่ๆ 
รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ แชรป์ระสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญหรือเกษตรกรด้วยกันเอง ท  าให้เกษตรกรมีเครือข่าย 
ก่อใหเ้กิดการรวมกลุ่มสามารถน าความรูไ้ปพัฒนาต่อยอดในการผลิตหรือการตลาดได ้สอดคลอ้งกับ นายนาดี บุญขา้วงาม 
เกษตรกรผูป้ลกูขา้วไดเ้ขา้รว่มโครงการสรา้งและการจัดการแกปั้ญหาทางการเกษตร ท  าใหเ้กิดการเรยีนรูเ้ก่ียวกับการเก็บและ
การใชข้อ้มลูดินฟ้าอากาศ น ามาซึ่งสามารถจดัการทรพัยากรในครวัเรอืนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ (อรรถชยั จินตะเวช, 2560) 

เกษตรกรผูป้ลกูองุ่นพันธุแ์บล็กโอปอล (X12) จะปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าเกษตรกรผูป้ลกู
องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา (p≤0.10) โดยการปรับตัวของเกษตรกรมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับพันธุ์องุ่นรับประทานสด 
เนื่องจากลกัษณะพืน้ที่การปลกูองุ่นทั้งสองชนิดแตกต่างกัน โดยองุ่นพันธุ์แบล็กโอปอลปลกูบนพืน้ที่ดอน การใชต้น้พันธุ์องุ่น 
มีระยะเวลานาน และมีความเสี่ยงในการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช จึงมีการปรบัตัวในการท าหลงัคาพลาสติกกางมุง้เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อโรคพืชที่มีผลต่อองุ่น และองุ่นพันธุ์ไวทม์ะละกาปลกูบนพืน้ที่ลุ่ม ดว้ยลกัษณะของพืน้ที่เป็นดินเหนียวซึ่งมีการ 
ปรบัหนา้ดินทกุ ๆ 3 ปี การใชต้น้พนัธุอ์งุ่นในระยะเวลาสัน้จงึมีขอ้จ  ากดัและตอ้งลงทนุใหม่ทุกครัง้ สง่ผลใหเ้กษตรกรผูป้ลูกองุ่น
พนัธุไ์วทม์ะละกาปรบัตวันอ้ยกว่า และเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นพนัธุไ์วทม์ะละกามีการปรบัตวัดว้ยการเปลี่ยนชนิดพืชปลกูหลงัจาก
การปรบัหนา้ดิน และมีการยา้ยพืน้ที่การปลกูไปในแถบจงัหวดัสระบุรแีละนครราชสมีา 

หากเกษตรกรมีการรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดา้นกายภาพในกิจกรรมการปลกูองุ่นเพิ่มขึน้ (X16) จะท าให้
เกษตรกรปรบัตัวเพิ่มขึน้ (p≤0.01) โดยการปรบัตวัของเกษตรกรมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกับการรบัรูต่้อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดา้นกายภาพในกิจกรรมการปลกูองุ่น เนื่องจากเมื่อเกษตรกรทราบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ  ปริมาณ
น า้ฝน ฤดกูาล ปรมิาณน า้ใตดิ้น ความเขม้ของแสง ความชืน้ในอากาศ และกระแสลม เกษตรกรจะหาวิธีรองรบัความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกนัปัญหาดา้นโรคและแมลง และคณุภาพผลผลติไม่ไดม้าตรฐาน สอดคลอ้งกับ วรางคณา สาธุพนัธ ์และสรุนิทร ์ อน้พรม 
(2559) ที่พบว่าเกษตรกรหมู่บา้นปางยาง จ านวน 52 ครวัเรอืน มีการรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแ้ก่ สภาพอากาศ
ที่รอ้นขึน้ รูปแบบการตกของฝนที่เปลี่ยนแปลง ความแตกต่างของอณุหภูมิระหว่างวนั ความแหง้แลง้ และความรุนแรงของลม 

หากเกษตรกรไดร้บัผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตองุ่นดา้นความอดุมสมบูรณข์องดิน (X21) จะท าใหเ้กษตรกรปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรเพิ่มขึน้ (p≤0.01) โดยการปรบัตวัของเกษตรกรมีความสมัพนัธใ์นทิศทางบวก
กบัผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตองุ่นดา้นความอดุมสมบูรณข์องดิน เนื่องจากความอุดมสมบูรณข์องดินดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ 
ความเป็นกรดด่างของดิน ปรมิาณธาตอุาหารในดิน และความชืน้ในดิน เป็นปัจจยัส  าคญัที่สง่ผลต่อการเจรญิเติบโตของตน้องุ่น 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดา้นกายภาพของดิน เกษตรกรตอ้งปรบัตัวโดยเลือกใชท้รพัยากรดินที่เหมาะสมกับพืน้ที่ และเพิ่มธาตุ
อาหารหรือการใส่ปุ๋ ยใหเ้พียงพอเพื่อบ  ารุงและเพิ่มผลผลิต สอดคลอ้งกับ นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (2558) กล่าวว่า เกษตรกร 
ตอ้งเลอืกใชดิ้นใหเ้หมาะสมและรูจ้กัดินในพืน้ที่ของตนเอง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีความสมัพนัธก์บัสภาพภูมิอากาศ และ
มีความสมัพนัธโ์ดยตรงต่อระบบน า้ใตดิ้นและลกัษณะของดิน 
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สรุปผลการศกึษา 
การศกึษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อวิเคราะหปั์จจัยที่มีผลต่อการรบัรูแ้ละการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสด พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 73.30 มีอายุเฉลี่ย 46.82 ปี ส่วนใหญ่ 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต ่ากว่ารอ้ยละ 50.00 เกษตรกรปลกูองุ่นเป็นอาชีพหลกัรอ้ยละ 81.40 มีประสบการณ ์
ปลูกองุ่นเฉลี่ย 10.15 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมเก่ียวกับการปลูกองุ่นรอ้ยละ 80.23 และรอ้ยละ 84.88  
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม เกษตรกรปลกูองุ่นพันธุ์แบล็กโอปอลและองุ่นพันธุ์ไวทม์ะละกา พืน้ที่ปลกูเฉลี่ย 10.31 ไร่ ปลกูบนพืน้ที่
ดอนรอ้ยละ 60.47 และรอ้ยละ 55.81 ปลกูองุ่นแบบไม่มีหลงัคาพลาสติกและกางมุ้ง โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 34.83 ตันต่อปี มี
รายไดจ้ากการปลกูองุ่นเฉลี่ย 1,770,663 บาทต่อปี ตน้ทุนเฉลี่ย 647,383 บาทต่อปี โดยเกษตรกรรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงด้าน
กายภาพในกิจกรรมการผลิตองุ่นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 2.38) ไดร้บัผลกระทบการเปลี่ยนแปลงดา้นกายภาพในกิจกรรมการ
ผลิตองุ่นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 2.34) และปรบัตัวเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงดา้นกายภาพในกิจกรรมการผลิตองุ่นอยู่ในระดบั
ปานกลาง (�̅� = 2.04) และเกษตรกรได้รับผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตองุ่นอยู่ในระดับปานกลาง  (�̅� = 1.86) โดยผล
การศึกษาสามารถอธิบายไดว้่า 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ การ
เป็นสมาชิกกลุ่ม พืน้ที่ปลกูองุ่น และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดา้นกายภาพในกิจกรรมการปลกูองุ่น 2) 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร ไดแ้ก่ ประสบการณป์ลกูองุ่น การประกอบ
อาชีพ รายไดส้ทุธิจากการผลติองุ่น การไดร้บัการฝึกอบรม พนัธุอ์งุ่นรบัประทานสด การรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสดในประเทศไทย และความอุดมสมบูรณข์องดิน นอกจากนีข้อ้คน้พบแสดงใหเ้ห็นว่าการ
ปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสด คือ เกษตรกรเปลี่ยนรูปแบบการปลกู
องุ่นโดยมีหลงัคาพลาสติกและกางมุง้ รวมไปถงึยา้ยพืน้ที่ปลกูจากการปลกูองุ่นในพืน้ที่ลุ่มเป็นพืน้ที่ดอน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การไดร้บัการฝึกอบรม จากการศกึษาจะเห็นไดว้่า เกษตรกรสว่นใหญ่ไม่ไดเ้ขา้รบัการอบรมเก่ียวกับองุ่น เนื่องจาก 
แต่เดิมองุ่นเป็นพืชเศรษฐกิจส  าหรบัเกษตรกรรายใหญ่ที่มีเงินทนุลงทนุสงู แต่ในปัจจบุนัมีเกษตรกรรายใหม่เพิ่มมากขึน้โดยเฉพาะ 
ในแถบจงัหวดันครราชสีมา ที่ไดเ้ปลี่ยนพืชที่ปลกูจากพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียวผนัตนเองมาปลกูองุ่น ดงันัน้ภาครฐัควรเขา้มามีบทบาท
ในการพฒันาทกัษะความรูข้องเกษตรกรรายใหม่ โดยเนน้การอบรมและฝึกปฏิบติัจรงิใหเ้กิดความเชี่ยวชาญตลอดกระบวนการ
ผลิต การเก็บเก่ียว การตลาด และการแปรรูป อีกทั้งควรเน้นการอบรมความรู ้วิธีการรับมือ  และวิธีแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเป็นทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 

2. การเป็นสมาชิกกลุม่ จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า เกษตรกรผูป้ลกูองุ่นสว่นใหญ่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มสมาชิก เนื่องจาก 
ขาดผูร้เิริ่มในการก่อตัง้กลุม่และโอกาสการรวมกลุ่มในพืน้ที่มีนอ้ย ดงันัน้ภาครฐัควรสนบัสนนุการก่อตัง้กลุม่เกษตรกรผูป้ลกูองุ่น 
ในรูปแบบวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม เพื่อประโยชนใ์นการสรา้งเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก  
ดว้ยกนัเอง อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มารว่มสนบัสนนุเพื่อขยายตลาดและสรา้งมูลค่าของผลติภัณฑต่์อไป 

3. การเขา้ถึงความรูแ้ละเทคโนโลยี จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร คือ การเขา้ถึง 
แหลง่ความรู ้ เนื่องจากชดุความรูท้ี่มีในปัจจุบนัลา้หลงัไปมาก ภาครฐัควรบรหิารจัดการและอปัเดตชดุความรูด้า้นกระบวนการ
ผลติองุ่น และเทคโนโลยีการผลติองุ่นที่เหมาะสมในประเทศไทยใหท้นัสมัยมากขึน้ เช่น เทคโนโลยีการปลกูองุ่นบนพืน้ที่ดอน 

4. การรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่นรบัประทานสด จากการศกึษาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า 
เกษตรกรสามารถรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต โรคและแมลงศัตรูพืช และ
ความอดุมสมบรูณข์องดิน ดงันัน้การพฒันาความรูแ้ละเสรมิสรา้งขีดความสามารถในการปรบัตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผูป้ลกูองุ่น โดยรว่มหาแนวทางและวิธีป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยง เช่น การซือ้ปัจจัยการผลิต
เพื่อการเกษตร การจา้งแรงงาน การกระจายขอ้มลูข่าวสารที่ทนัเหตุการณ ์ เช่น สถานการณน์  า้ท่วม น  า้แลง้ ภัยธรรมชาติ รวมถงึ
การเตือนภัยต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่ภาครฐัหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งตอ้งรีบด าเนินการ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึน้ส่งผลต่อ
รายไดแ้ละความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยตรง 
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