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บทคัดย่อ

การศึกษาการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดระยอง เป็นการศึกษา
วิจัยแบบเชิงส�ำรวจและประเมินผลกระทบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยกดดัน (exposure) ความอ่อนไหว (sensitivity)
และการปรับตัวของเกษตรกรสวนยางพารา (adaptation) ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยได้ใช้วธิ กี ารแบบเชิงคุณภาพ
ด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในจังหวัดระยอง        
โดยใช้แนวค�ำถามในการประชุมกลุ่มย่อย แผนที่ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และปฏิทินฤดูกาลการผลิตยางพารา เป็นเครื่องมือ          
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดระยอง
ได้แก่ การเข้าสู่ฤดูฝนล่าช้า ปริมาณน�้ำฝนน้อยลง และแบบแผนการตกของฝนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมส่วนผลการศึกษา              
ความอ่อนไหวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดระยอง คือ ปริมาณการให้      
น�้ำยางของต้นยางพาราลดน้อยลง ช่วงเวลาในการหยุดกรีดนานขึ้น คุณภาพน�้ำยางลดลง ต้นยาพารามีความเสี่ยงต่อโรคมากขึ้น
และรายได้จากการท�ำสวนยางพาราของเกษตรกรลดลง ส่วนผลการศึกษาการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศ
ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดระยอง คือ การปรับรูปแบบการประกอบอาชีพตามการเปลี่ยนแปลงของฝน การลด
ต้นทุนการผลิต การหาอาชีพเสริม และการตัดโค่นเพื่อหารายได้จากการขายต้นยาง
ค�ำส�ำคัญ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การปรับตัว, ยางพารา

ABSTRACT

The purpose of this research is to study adaptation to climate change by rubber farmers in Rayong
province caused by factors such as, changing patterns of rainfall, severe drought, coastal erosion, and          
damage to agricultural products. These problems are difficult and require budget and time in order to solve
them in the short term while the people in this area have to change their living and working conditions
during this time. It is necessary to understand the adaptation of rubber farmers since rubber plantations are
important to the economy of the eastern region. This study focused on exposure, sensitivity and the             
adaptation of rubber farmers as result of climate change in Rayong province because there is a great           
numbers of rubber farmers and there is a risk of climate change in this province. This study was conducted
by focus group meetings twice attended by rubber farmers in Rayong province. The research used a disaster
alert map, a rubber tree planting calendar and discussions with key person as instruments and analyzed the
data by content analysis.
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Factors of climate change revealed in this study included : late rainy season, rainwater decrease and  
changing rainfall patterns.  The sensitivity towards climate change of rubber farmers included a decrease in
the amount and quality of natural rubber latex, a long interval of tapping time, plant diseases and income
reduction. The adaptation of farmers due to climate change included changing planting times according to
rainfall, reducing plantation costs, doing side jobs, and falling the rubber trees.
Keywords : climate change, adaptation, natural rubber latex

บทน�ำ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นค�ำที่ได้รับการ
กล่าวถึงอย่างมากในวงวิชาการแต่สงั คมโดยทัว่ ไปมักรูจ้ กั ในค�ำ
ว่า ภาวะโลกร้อน หรือภาวะเรือนกระจก ซึง่ เป็นเพียงส่วนหนึง่
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้นแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในสังคมไทยยังไม่เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหา
ในขณะที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มุ ่ ง สู ่ แ นวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา          
โดยมุ่งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น อกแนวทางหนึ่ง
ที่ถูกให้ความส�ำคัญน้อยมากคือการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation) ซึ่งคือความ
พยายามในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการด� ำ รงชี วิ ต             
การประกอบอาชีพการใช้ ชีวติ ประจ�ำวันให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะเกิดจากความตั้งใจที่จะ
ปรับตัว หรือไม่ตั้งใจก็ได้(ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554, น.4-19)
จากการศึ ก ษารู ป แบบและแนวทางการปรั บ ตั ว ต่ อ        
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโดยชุมชน กรณีศกึ ษา ชุมชน
เกษตรกรรมและชุมชนชายฝั่งในภาคตะวันออก (เอกลักษณ์
ณัถฤทธิ์ และคณะ, 2556) พบว่า ชุมชนที่มีการท�ำการเกษตร
มีความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยู่ในระดับต�่ำซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ เกษตรกรจะพยายามที่จะปรับตัวให้การท�ำ
เกษตรของตนสอดคล้องกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้
ตนสามารถอยู่รอดได้แต่พบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้นเกินกว่าความสามารถในการ
ตั้งรับของเกษตรกรเองได้
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาค
การผลิตที่ที่พึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลักอาศัยดินฟ้าอากาศเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการผลิตเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป
ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิต ปริมาณผลผลิตคุณภาพผลิต
ตลอดจนวิธีการผลิตในภาคเกษตรด้วย
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ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของของประเทศไทย
ที่ ส ามารถท� ำ รายได้ เ ข้ า ประเทศและหล่ อ เลี้ ย งชี พ ให้ แ ก่
เกษตรกรได้จำ� นวนมหาศาล พืน้ ทีเ่ พาะปลูกยางพาราส่วนใหญ่
อยูใ่ นจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ยกเว้นจังหวัดระยอง
ซึง่ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกและมีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกยางพารา
คิดเป็น 1 ใน 10 ของประเทศ (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2557) ดังนัน้ หากเกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจะเกิด
ผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจกรรมทางการเกษตรชีวติ ความเป็น
อยู่ของเกษตรกรรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
จากความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มา
ของการศึกษา “ข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลยางพารา รวมทั้ง
ส�ำรวจและประเมินผลกระทบของ เกษตรกรสวนยางพาราจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในจังหวัดระยอง” เพือ่ ศึกษา
ปัจจัยกดดัน ความอ่อนไหว และ การปรับตัวของเกษตรกรสวน
ยางพาราต่อการเปลีย่ นแปลง สภาพภูมอิ ากาศ โดยได้คดั เลือก
พื้นที่จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ ศึกษา ทั้งนี้เพราะจังหวัดระยอง
มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพชาวสวนยางเป็นจ�ำนวนมากและ
เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศสูง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาการปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (adaptation) ของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัด
ระยอง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย กดดั น (exposure) จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา จังหวัดระยอง
3. เพื่อศึกษาความอ่อนไหว (sensitivity) ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรชาวสวนยาง
จังหวัดระยอง
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4. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมดทีเ่ ก็บรวบรวมได้โดยวิธกี าร
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) (กิจฐเชต ไกรวาส,    
2556, น.194-197) เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นค�ำตอบส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ทั้ง3 ข้อ
5. น�ำเสนอผลการศึกษาด้วยการพรรณนาข้อค้นพบ
ของค�ำตอบส�ำหรับวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ

1. ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้นั้นน�ำไปสู่การ
เสนอแนะแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
2. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถ
ใช้ขอ้ มูลในการจัดท�ำแผนเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปัจจัยกดดัน (exposure) จากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของเกษตรกรชาวสวน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย แบบเชิ ง ยางพารา จังหวัดระยอง
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองมีการเปลีย่ นแปลงอันเป็นผล
คุณภาพ (qualitative research) ด้วยการใช้เครื่องมือ            
แนวค�ำถาม แผนที่ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และปฏิทินฤดูกาล มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้ส่งผลกระทบ
ผลิตยางพารา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการประชุมกลุ่ม ในลักษณะทีเ่ ป็นปัจจัยกดดันหรือปัจจัยอันตรายต่อการท�ำสวน
(focus group) จากกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราในจังหวัด ยางพาราใน 3 ประเด็น ดังนี้
1.1 การเข้าสู่ฤดูฝนล่าช้า จากข้อมูลของผู้ให้
ระยอง โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. การคัดเลือกตัวแทนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า ปกติฤดูฝนในพื้นที่จังหวัดระยองจะเริ่ม     
จากเกษตรสวนยางพาราใน 5 อ�ำเภอของจังหวัดระยองที่มี ในช่ ว งปลายเดื อ นเมษายน หรื อ ต้ น เดื อ นพฤษภาคมเป็ น         
อย่างช้า แต่ปจั จุบนั ในบางพืน้ ที่ เช่น อ�ำเภอเมืองจังหวัดระยอง
พื้นที่ปลูกยางพาราจ�ำนวนมาก ประกอบด้วย
1.1 เกษตรกรชาวสวนยางในพ้นที่อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอบ้านค่าย ฝนจะตกอย่างเต็มที่ต้องรอจนถึงปลายเดือน
กรกฎาคม หรือต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้อง
ระยอง
1.2 เกษตรกรชาวสวนยางในพ้นทีอ่ ำ� เภอวังจันทร์ กับข้อมูลปริมาณน�้ำฝน จากค่ามาตรฐาน 30 ปี ของสถานี
1.3 เกษตรกรชาวสวนยางในพ้นทีอ่ ำ� เภอบ้านค่าย อุตุนิยมวิทยาระยอง (1991-2010) ท�ำให้ก�ำหนดการใส่ปุ๋ย  
1.4 เกษตรกรชาวสวนยางในพ้ น ที่ อ� ำ เภอเขา           การปลูกต้นใหม่ หรือการเปิดกรีดหน้ายาง ต้องเลื่อนตามฤดู            
ฝนออกไปด้วย
ชะเมา
1.2 ปริมาณน�้ำฝนน้อยลง จากข้อมูลของผู้ให้
2. แนวค�ำถามที่ใช้ในการประชุมกลุ่ม (focus group)
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้           ข้อมูล พบว่า ส�ำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา ในแต่ละพื้นที่นอกจาก
ในการจัดท�ำแผนที่ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และปฏิทินฤดูกาล ฝนจะทิ้งช่วงฤดูฝนมาช้ากว่าปกติแล้ว ปริมาณน�้ำฝนยังมี
ผลิตยางพารา ทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�ำนวนน้อยกว่าปกติด้วย เป็นผลให้ปริมาณน�้ำใต้ดินสะสม           
3. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการประชุมกลุ่ม (focus มีน้อยไม่ เพียงพอต่อความต้องการของต้นยางพาราส่งผล
group) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (key informant) ที่เป็น โดยตรงกับปริมาณน�้ำยางพาราที่เกษตรกรกรีดได้
เกษตรกรสวนยางพาราจากทั้ง 5 อ�ำเภอ

ภาพที่ 1 แสดงปริมาณฝนรวมรายปี (มิลลิเมตร) บริเวณจังหวัดระยอง
ที่มา : เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์, 2556, น. 25.
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1.3 รูปแบบการตกของฝนเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า ในอดีต รูปแบบของฝน
จะมีการตกที่ แน่นอนเป็นเวลา และจะตกกระจายตัวทั่วถึง         
ทุกพื้นที่ของจังหวัดในปริมาณใกล้เคียงกัน แต่ปัจจุบันการ  
กระจายตัวของฝนไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณน�้ำฝน         

ในบางพืน้ ทีม่ มี ากพอจนเกษตรกรสามารถกรีดยางได้ผลผลิตดี  
แต่ในบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือแม้แต่ในต�ำบลเดียวกัน
กลับมีปริมาณน�้ำฝนไม่เพียงพอ จนผลผลิตยางพาราที่เกษตร
กรีดได้มีน้อยมาก

ภาพที่ 2 กราฟแสดงรูปแบบเชิงเวลา (time-varying amplitude) และรูปแสดงโครงสร้างเชิงพื้นที่ (component loading)
ของ EOF โหมดที่ 1 ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เมตริกซ์ขอ้ มูล Anomaly ของจ�ำนวนวันฝนตกรายปีในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
ในช่วงเวลาระหว่าง 2000 ถึง 2009 จากกราฟและรูปแสดงให้เห็นว่าแบบแผนการตกของฝนเปลี่ยนแปลงไปโดย
จ�ำนวนวันฝนตกมีแนวโน้มลดลง และครอบคลุมเกือบทั้งจังหวัด
ที่มา : เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์, 2556, น. 18.
ตารางที่ 1 ปฏิทินฤดูกาลการปลูกและกรีดยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดระยอง
รายการ

ม.ค. ก.พ.

      เดือน
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดูฝน
ฤดูแล้ง
เดือนที่หยุดกรีด
การใส่ปุ๋ย
พายุหมุน
การปลูกต้นใหม่
ช่วงเวลาที่ปริมาณ
นํ้ายางมาก
ช่วงเวลาที่คุณภาพ
นํ้าอย่างดีที่สุด
ช่วงเวลาที่คุณภาพ
นํ้ายางแย่ที่สุด
= ข้อมูล 5 ปีก่อน
= ข้อมูลปีปัจจุบัน
ที่มา : เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์, 2556, น. 47.
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จากข้อมูลปฏิทินฤดูกาลการปลูกและกรีด
ยางพารา ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดระยอง        
ที่คณะนักวิจัยร่วมกับชวนเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่
จังหวัดระยอง สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมกลุ่ม
ย่อยของเกษตรกรได้แสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ
อากาศในพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของ
ชาวสวนยางพารา ที่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดังนี้
1.3.1 ฤดูฝน จากข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ
พบว่า เมื่อ 5 ปีก่อนหน้านี้ ฤดูฝนของ จังหวัดระยองจะเริ่ม
ประมาณกลางเดือนเมษายน และจะมีปริมาณฝนตกกระจาย
ตัวเรื่อยไปจนถึง ช่วงต้นเดือนตุลาคม จึงหยุดตก โดยรูปแบบ

การตกของฤดูฝนก่อนหน้านี้จะเป็นการตกในปริมาณที่มาก
และสม�่ำเสมอตลอดทั้งฤดูกระจาย ทั่วถึงกันในทุกพื้นที่ท�ำให้
เกษตรกรสามารถคาดการณ์ และวางแผนการท�ำงานของ
ตนเองได้ แต่ในปัจจุบันฤดูฝนมาช้ากว่าเดิมประมาณ 1 เดือน
โดยจะเริ่มตกประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ท�ำให้ การเริ่ม
ต้นท�ำเปิดหน้ายางของเกษตรกรล่าช้ากว่าเดิมซึ่งส่งผลต่อ       
รายได้ของเกษตรกรโดยตรง นอกจากนัน้ ส่งทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญ
กว่าคือ ปริมาณน�ำฝนที่ตกมามีปริมาณน้อย และรูปแบบการ
ตกของฝนนัน้ ตกมาในบางพืน้ ทีท่ ำ� ให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รบั
ผลกระทบจากการคลาดเคลื่ อ นของฤดู ฝ น และการ
เปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบการตกของฝน

ตารางที่ 2  ปริมาณน�้ำฝนเดือน เม.ย.- ก.ย. ระหว่างปี ค.ศ 2008-2013
ค.ศ.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
เฉลี่ย

เม.ย.
229.8
207.0
89.3
139.3
111.7
140.3
152.9

พ.ค.
195.8
155.8
194.0
203.2
183.7
124.1
176.1

มิ.ย.
193.8
41.1
346.6
299.0
132.9
214.8
204.7

ก.ค.
311.8
325.7
233.8
377.7
220.7
277.4
291.2

ส.ค.
452.4
234.8
264.9
371.4
122.0
249.3
282.5

ก.ย.
468.3
468.1
247.5
371.7
603.9
319.3
413.1

ที่มา : www.hydro-6.com
1.3.2 ฤดูแล้ง จากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า
ฤดู แ ล้ ง ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ฝ นไม่ ต ก และจะส่ ง ผลต่ อ การ               
ท� ำ กิ จ กรรมทางการเกษตรของชาวสวนยาง โดยฤดู แ ล้ ง             
ในช่วงที่อากาศหนาวและมีปริมาณความชื้นในอากาศสูงนั้น          
น�้ำยางยังสามารถให้ผลผลิตได้ดี แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงประมาณ

เดือนมีนาคม-เมษายน จะเป็นช่วงแล้งจัด ต้นยางผลัดใบท�ำให้
เกษตรต้องหยุดกรีดยาง ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกร
ซึง่ ในช่วงปีทผี่ า่ นมาฤดูแล้งมีระยะ เวลานานขึน้ เป็นผลมาจาก
การเริม่ ต้นของฤดูฝนทีค่ ลาดเคลือ่ นไป ส่งผลให้การแตกใบใหม่
ของต้นยาง ช้าเกษตรกรจึงเปิดหน้ายางได้ช้าลงตามไปด้วย  

ภาพที่ 3 แสดงระยะเวลาที่แห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง (วัน) จังหวัดระยอง
ที่มา : เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์, 2556, น. 24.
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1.3.3 เดือนทีห่ ยุดกรีด จากข้อมูลผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญ พบว่าเดิมเมื่อ 5 ปีก่อน เกษตรกรจะหยุดกรีดยาง           
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เพราะเป็นช่วงที่ต้นยางผลัดใบ      
เป็นช่วงที่จะปล่อยให้ต้นยางได้พักก่อนเปิดหน้ายางอีกครั้ง      
ในเดือนพฤษภาคมแต่ในปัจจุบันพบว่า เกษตรกรจะต้องหยุด
กรีดยางเพิม่ ขึน้ อีกประมาณครึง่ เดือนคือใน 2 สัปดาห์แรกของ
เดือนพฤษภาคม อันเป็นผลมาจากฤดูฝนเริ่มต้นล่าช้า ท�ำให้
ต้นยางพาราแตกใบใหม่และมีใบสมบูรณ์ช้ากว่าเดิม
1.3.4 การใส่ปุ๋ย จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล
ส� ำ คั ญ พบว่ า โดยปกติ เ กษตรกรจะเริ่ ม ท� ำ การใส่ ปุ ๋ ย                       
ต้นยางพาราเมือ่ เริม่ เข้าสูฤ่ ดูฝน เมือ่ 5 ปีกอ่ นหน้านี้ เกษตรกร
จะท�ำการใส่ปยุ๋ กลางเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนมิถนุ ายนของ
ทุกปี แต่ในปัจจุบัน เกษตรกรต้องเลื่อนมาใส่ปุ๋ยในช่วงกลาง
เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้เป็นเพราะ         
ฤดูฝนมาช้ากว่าปกติ
1.3.5 การเกิดพายุรุนแรง จากข้อมูลผู้ให้
ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาจะเกิดในช่วงฤดูฝน
ประมาณเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม ซึง่ ในปัจจุบนั ยังพบว่า
พายุมักเกิดในช่วงเวลาเดียวกัน กับเมื่อ 5 ปีที่แล้ว โดยความ
รุนแรงของพายุจะท�ำลายต้นยางเสียหายจ�ำนวนมาก แต่โอกาส
เกิดขึ้นน้อย
1.3.6 การปลูกต้นใหม่ จากข้อมูลของผู้ให้
ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า การปลูกต้นใหม่เกษตรกรจะท�ำกันใน        
ต้นฤดูฝน เพือ่ อาศัยน�ำ้ ฝนช่วยในการหล่อเลีย้ ง ต้นกล้ายางพารา
ให้มีโอกาสรอดสูงขึ้น ในอดีตเกษตรกรจะท�ำการปลูกต้นใหม่
ประมาณเดือนพฤษภาคม แต่ปจั จุบนั เกษตรกรจะต้องปลูกต้น
ใหม่ ในเดือนมิถุนายนเรื่อยไปจนถึงเดือนสิงหาคม เพื่อให้
แน่ใจว่าจะมีน�้ำฝนเพียงพอที่ให้ให้ต้นกล้าอยู่รอดได้อันเนื่อง
มาจากปัญหาฝนทิ้งช่วง และปริมาณน�้ำฝนน้อยลง
1.3.7 ช่วงเวลาที่มีปริมาณน�้ำยางมากที่สุด
จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า ช่วงเวลาที่มีผลผลิต        
น�้ำยางพาราออกมามากที่สุดคือ ช่วงหลังฤดูฝน (ปลายฝน        
ต้นหนาว) เป็นช่วงทีต่ น้ ยาง ผ่านการดูแลมีธาตุอาหารสมบูรณ์
และมีปริมาณน�้ำใต้ดินและความชื้นเหมาะสม สามารถกรีดได้
ปริมาณน�้ำยางมากซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบอดีต
กับ ปัจจุบนั แล้วพบว่ายังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก โดยช่วง
เดือนตุลาคม ถึงกุมภาพันธ์ยังคงเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณน�้ำ
ยางมากที่ สุ ด ของปี แต่ ห ากเปรี ย บเที ย บปริ ม าณน�้ ำ ยาง               
ในปัจจุบันแล้ว พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว
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		 1.3.8 ช่ ว งเวลาที่ คุ ณ ภาพน�้ ำ ยางดี ที่ สุ ด          
จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า คุณภาพน�้ำยางดีจะ          
มีสัดส่วน ของน�้ำน้อยและมีส่วนส่วนของยางสูง เมื่อน�ำไป
จ�ำหน่ายจะได้ราคาดีอันเนื่องมาจากโรงงานที่รับซื้อ สามารถ
น�ำน�ำ้ ยางไปสกัดได้ปริมาณยางทีส่ ามารถ น�ำไปผลิตเป็นสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ยางได้มาก โดยช่วงเวลาที่น�้ำยางมีคุณภาพดี     
จะอยู่ในช่วงปลายฝนต้น หนาว โดยในอดีตเมื่อประมาณ 5 ปี
ก่อนนีช้ ว่ งเวลาที่ น�ำ้ ยางคุณภาพดีจะอยูร่ ะหว่างเดือนกันยายน
ถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน นอกจากนั้ น ช่ ว งต้ น ฤดู ฝ นในเดื อ น
พฤษภาคมน�้ำยางก็มีคุณภาพและสัดส่วนของยางสูง อีกด้วย
แต่ในปัจจุบันอันเนื่องมาจากการ เปลี่ยนแปลงของฤดูฝน         
ช่วงเวลาที่น�้ำยางมีคุณภาพดี ที่สุดมีระยะเวลาเพียง 2 เดือน
คือ ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม เท่านั้น
1.3.9 ช่วงเวลาที่น�้ำยางแย่ที่สุด จากข้อมูล
ของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า คุณภาพน�้ำยางแย่ น�้ำยางที่มี
สัดส่วนของยางน้อยและมีปริมาณน�ำ้ มาก โดยช่วงเวลาดังกล่าว
จะอยูร่ ะหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนเมษายน เป็นช่วงฤดูรอ้ น
เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ย างผลั ด ใบให้ ปริ ม าณน�้ำ ยางน้ อ ย และมี
คุณภาพต�่ำซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายนซึ่งเป็น ช่วงที่
เกษตรกรจะท� ำ การหยุ ด กรี ด เพื่ อ ให้ ต ้ น ยางได้ พั ก รอการ           
ผลิใบใหม่ในฤดูฝน
2. ผลการศึ ก ษาความอ่ อ นไหวที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรชาวสวนยาง
กระบวนการในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
สวนยางพารา จังหวัดระยองนั้น มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
กระบวนการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมในการผลิ ต ยางพารา นั้ น                     
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณน�้ ำ ฝน และความชื้ น ในอากาศ
โดยตรง หากปริมาณน�้ำฝนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของ       
ช่วงเวลาในการการตก ปริมาณน�้ำฝน รวมไปถึงแบบแผน          
ในการตก ย่อมส่งกระทบต่อเกษตรกรสวนยางพาราทั้งสิ้นซึ่ง
ความอ่อนไหวทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารามีดังนี้
2.1 ปริ ม าณการให้ น�้ ำ ยางของต้ น ยางพารา             
ลดน้อยลงจากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า ปริมาณน�้ำ
ฝนน้อยลง ท�ำให้นำ�้ ใต้ดนิ ทีจ่ ะใช้เพือ่ การหล่อเลีย้ งต้นยางพารา
นั้นมีน้อยลง ส่งผลให้ต้นยางพารามีอาหารในการหล่อเลี้ยง
ล�ำต้นไม่เพียงพอ และผลิต น�้ำยางออกมาน้อยลงตามไปด้วย
โดยจากการประชุม กลุม่ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมแสดงความเห็นว่า
ในปีทผี่ า่ นมาปริมาณน�ำ้ ยางลดลงโดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 50
การกรีด 1 ครั้ง
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2.2 ช่ ว งเวลาในการกรี ด หยุ ด กรี ด นานขึ้ น              
จากข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ พบว่า ปกติเกษตรกรจะท�ำการ
หยุ ด กรี ด ยางในช่ ว งปลาย เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ห รื อ ต้ น เดื อ น
เมษายนแล้วแต่พื้นที่อันเนื่องมาจากต้นยางผลัดใบ และให้       
ต้นยางได้พักฟื้นและจะเริ่มเปิดกรีดกันอีกครั้งในช่วงต้นเดือน
พฤษภาคม เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูฝน ที่เป็น ปัจจัยหลัก
ทางการเกษตร ที่จะมีผลต่อการผลิใบใหม่ของต้นยาง แต่เมื่อ
ฤดูฝนมาช้ากว่าปกติ ท�ำให้ เกษตรกรไม่สามารถเริ่มเปิด        
หน้ายาง หรือกรีดยางได้ เพราะยางยังไม่ผลิใบใหม่และน�้ำยาง
ยังมีน้อย ส่งผลให้แผนงานที่ได้วางไว้มีอันคลาดเคลื่อนไปและ          
ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ จ� ำ นวนผลผลิ ต นน�้ ำ ยางและรายได้ ข อง
เกษตรกร  
2.3 คุ ณ ภาพน�้ ำยางลดลง จากข้ อ มู ล ของผู ้ ใ ห้
ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า ยางพาราเป็นพืชที่ ชอบอากาศร้อนชืน้ เมือ่
อยู่ในระดับความชื้นที่ เหมาะสม และมีปริมาณน�้ำเพียงพอจะ
ให้ ผ ลผลิ ต น�้ ำ ยางที่ มี คุ ณ ภาพ โดยในอดี ต เมื่ อ ประมาณ                   
5 ปีก่อนนี้ ช่วงเวลาที่น�้ำยางคุณภาพดีจะอยู่ระหว่างเดือน
กันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน นอกจากนั้นช่วงต้นฤดูฝน            
ในเดือนพฤษภาคมน�้ำยางก็มีคุณภาพและสัดส่วนของยางสูง
อีกด้วย แต่ในปัจจุบันอันเนื่องมาจากการ เปลี่ยนแปลงของ     
ฤดูฝนและปริมาณน�้ำฝน ซึ่งมี ผลกระทบโดยตรงความชื้น         
ในอากาศท�ำให้ตน้ ยางมีชว่ งเวลาผลิตน�ำ้ ยางคุณภาพสูงออกมา
ได้สั้นลง โดยช่วงเวลาที่น�้ำยางมีคุณภาพดีที่สุดมีระยะเวลา
เพียง 2 เดือน คือ ระหว่างเดือนกันยายน ถึงตุลาคม
2.4 ต้ น ยางพารามี ค วามเสี่ ย งต่ อ โรคมากขึ้ น        
จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า โรคพืชเป็นผลมาจาก
การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการตกของฝน โดยเมือ่ เกษตรกรมีการ
เปิดกรีดหน้ายางแล้ว มีฝนตกลงมาซ�้ำ  จะท�ำให้หน้ายางมี
โอกาสติดเชื้อราโรคใบร่วงและฝักเน่าจากเชื้อไฟทอปโทรา       
อั น เนื่ อ งมาจากรู ป แบบการตกของฝนไม่ เ ป็ น ที่ แน่ น อน                
มีลักษณะการตกแบบกระจายตัวไม่เป็นเวลาที่แน่นอนดังเช่น
ในอดีต ท�ำให้เกษตรกรสวน ยางพาราไม่สามารถวางแผนการ
ท�ำงานของตนเองได้ ดังเช่นแต่ก่อนหากเกษตรกรคาดการณ์
ว่าในวันนั้นฝนตกแล้ว และได้ออกไปกรีดยาง เมื่อท�ำการกรีด
น�้ำยางเสร็จฝนตกลงมาระลอกที่สองจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่
ต้นยางจะติดเชื้อราและเป็นโรคได้ง่าย  
2.5 รายได้จากการท�ำสวนยางพาราของเกษตรกร
ลดลง อันเนื่องมาจากปริมาณน�้ำยางออกน้อย ท�ำให้เกษตรกร
มี ร ายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอ ส่ ง ผลให้ เ กษตรกรชาวสวนที่ ไ ม่ ไ ด้              
เป็นเจ้าของสวนต้องเปลี่ยนอาชีพไปท�ำอาชีพอื่นยิ่งซ�้ำเติม
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ธุรกิจสวนยางพาราอีก ท�ำให้เกิดการขาด แคลนแรงงานในการ
ผลิตน�้ำยางพารา ถึงแม้ราคายาง จะดีเพียงไร แต่เกษตรกร        
ไม่สามารถผลิตน�้ำยางเข้าสู่ ตลาดได้
3. ผลการศึกษาการปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัด
ระยอง
จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า เกษตรกร
สวนยางพาราในจังหวัดระยองมีความสามารถ ในการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศอยู่ใน “ระดับ
ปานกลาง” ทั้งนี้เพราะว่าในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแล้วก็ตาม แต่เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราในจั ง หวั ด ระยองไม่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ห รื อ
กระบวนการผลิตในการท�ำสวนยางได้ ซึง่ สาเหตุอนั เนือ่ งมาจาก
กระบวนการผลิตยางพารานัน้ เชือ่ มโยงกับสภาพ ดินฟ้าอากาศ
และความชืน้ โดยตรง ท�ำให้เกษตรกรท�ำได้เพียงแค่ปรับเปลีย่ น
ช่วงเวลาในการด�ำเนินงานในแต่ละ กิจกรรม เช่น การปลูก      
กล้ายาง การเปิดหน้ายาง การ กรีดยาง ตามสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนไป โดย จ�ำเป็นต้องอาศัยการสังเกต และคาดการณ์
สภาพ ภู มิ อ ากาศในช่ ว งระยะเวลาสั้ น ๆ โดยการปรั บ ตั ว             
ดังกล่าวของเกษตรกรชาวสวนยางพารามีดังนี้
3.1 เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบ
อาชีพ ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูฝน จากข้อมูลของผู้ให้
ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า เกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัด
ระยองยังพึ่งพิงน�้ำฝนเพื่อการเกษตรเป็นหลัก เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูฝน ฤดูฝนมาล่าช้า ปริมาณฝนตกน้อย      
รวมถึงความชื้นในอากาศมีน้อย เกษตรกรยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ คงท�ำได้แต่เพียงปรับเปลีย่ นช่วงเวลาท�ำการ
เกษตร ปรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำสวนยาง         
ไปตามฤดูฝน ซึ่งก็มีปัญหาความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้า
อากาศ ท�ำให้เกษตรกรไม่สามารถวางแผนการผลิตน�ำ้ ยางพารา
ในระยะยาวได้อย่างแต่กอ่ น คงท�ำได้แต่ เพียงปรับเป็นแผนการ
ด�ำเนินงานระยะสั้น (วันต่อวัน)  
3.2 เกษตรกรปรับตัวตัวโดยการลดต้นทุนการ
ผลิต (ลดการใส่ปุ๋ย)จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า          
อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของฤดูฝน และการลดลงของ
ปริมาณน�ำ้ ฝน ประกอบกับราคายางพาราทีต่ กต�ำ่ อย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้เกษตรกรสวนยางพาราในจังหวัดระยองหลายรายเกิด
การขาดแคลนรายได้จากสวนยางมีความจ�ำเป็นต้องลดต้นทุน
การผลิ ต เพื่ อ ให้ ส ามารถอยู ่ ร อด ได้ โ ดยต้ น ทุ น การผลิ ต                  
ทีเ่ กษตรกรชาวสวนยางจะท�ำได้ในระยะสัน้ และลดต้นทุนได้มาก
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

คือ การลด หรืองดการใส่ปุ๋ยต้นยางพารา แต่ในทางกลับกัน
หากเกษตรกรลด หรืองดการใส่ปุ๋ยต้นยางพารา จะยิ่งท�ำให้      
ต้นยางพาราให้ผลผลิตน�้ำยางน้อยลงไปอีก
3.3 เกษตรกรปรั บ ตั ว โดยการหาอาชี พ เสริ ม          
จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า เมื่อรายได้จากสวน
ยางพาราไม่ เ พี ย งพอกั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น และ             
ไม่เพียงพอกับต้นทุนการผลิตท�ำให้เกษตรกรสวนยางพารา
จ�ำเป็นต้องหาอาชีพ เสริมเพื่อชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปจาก   
การท�ำสวนยาง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกเพื่อระยะสั้น                
ในบริเวณร่องยางพารา หรืออาจจะปลูกผลไม้ที่ให้ผลผลิตดี
และราคาดีกว่ายางพารา

3.4 ตั ด โค่ น เพื่ อ หารายได้ จ ากการขายต้ น ยาง     
จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า เพื่อผลผลิตยางพารา      
มีน้อย ประกอบกับราคายางพาราตกต�่ำอย่างต่อเนื่อง และ
เกษตรกรมีรายจ่ายประจ�ำที่ต้องรับภาระอยู่สูง จึงจ�ำเป็นต้อง
ตัดโค่นต้นยางเพือ่ จ�ำหน่ายไม้ยางพาราแก่โรงงานเฟอร์นเิ จอร์
เพื่อให้ได้เงินก้อน เพียงพอต่อการใช้จ่าย และเกษตรกร          
ส่วนหนึง่ ท�ำการตัดโค่นต้นยางเพือ่ น�ำพืน้ ทีไ่ ปใช้ในการปลูกพืช
ชนิดอื่น เช่น ทุเรียน ขนุน ฯลฯ ที่สร้างรายได้ที่ดีกว่า    

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกดดัน (exposure) ความอ่อนไหว (sensitivity) ในการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร
ปัจจัยกดดัน (Exposure)			 ความอ่อนไหว (Sensitivity)			
การปรับตัว
การเข้าสู่ฤดูฝนล่าช้า
- ปริมาณการให้น�้ำยางของต้นยางพารา - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ประกอบอาชีพ
ลดน้อยลง
ตามการมาของฤดูฝน
- ช่วงเวลาในการกรีดหยุดกรีด
-  เกษตรกรปรับตัวโดยการลดต้นทุน
-  รายได้จากการท�ำสวนยางพารา
การผลิต (ลดการใส่ปุ๋ย)
ของเกษตรกรลดลง
-  เกษตรกรปรับตัวโดยการหาอาชีพเสริม
-  ตัดโค่นต้นยาง
ปริมาณน�้ำฝนน้อยลง
-  ปริมาณการให้น�้ำยางของต้นยางพารา -  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ
ลดน้อยลง
ตามการมาของฤดูฝน
-  ช่วงเวลาในการกรีดหยุดนานขึ้น
-  เกษตรกรรับตัวตัวโดยการลดต้นทุน
-  คุณภาพน�้ำ ยางลดลง
การผลิต (ลดการใส่ปุ๋ย)
-  รายได้จากการท�ำสวนยางของ
- เกษตรกรปรับตัวโดยการหาอาชีพเสริม
    
เกษตรกรลดลง
-  ตัดโค่นต้นยาง
รูปแบบการตกของฝน
-  ปริมาณการให้น�้ำยางของต้นยางพารา - ปรับเปลี่ยนรูปแบบกาประกอบอาชีพ
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิม
ลดน้อยลง
ตามการมาของฤดูฝน
-  คุณภาพน�้ำยางลดลง
-  เกษตรกรปรับตัวตัวโดยการลดต้นทุน
-  ต้นยางพารามีความเสี่ยงต่อโรคมากขึ้น
การผลิต (ลดการใส่ปุ๋ย)   
-  รายได้จากการท�ำสวนยางพารา
-  เกษตรกรปรับตัว โดยการหา
ของเกษตรกรลดลง   
อาชีพเสริม
-  ตัดโค่นต้นยาง  
ที่มา : เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์, 2556,น. 38.
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อภิปรายผล

จากการศึกษาการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดระยอง         
พบว่า เกษตรกรชาวสวนยาง มีความสามารถในการปรับตัว
รองรั บ การ เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในเชิ ง ตั้ ง รั บ              
โดยเป็นการปรับตัว ให้ยดื หยุน่ กันสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นไป
มีการปรับเลื่อน กิจกรรมทางการเกษตรให้สอดคล้องกัน        
ช่วงเวลาของฤดูฝนทีม่ า ช้าและสัน้ ลง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิต
ของเกษตรกรลดลงทัง้ ใน ด้านปริมาณและคุณภาพ แต่เกษตร
มิสามารถแก้ไขปรับปรุง หรือหาทางออกเพื่อรักษาคุณภาพ
และปริ ม าณผลผลิ ต ของตนไว้ ไ ด้ จ� ำ ยอมรั บ ชะตากรรม             
ให้ระดับรายได้ของตนแปรผันตาม ปริมาณน�้ำฝน อีกทั้งจาก
การลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่          
มีความเข้าใจต่อสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
น้อยมาก โดยพบว่า เกษตรส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งค�ำถาม หรือ       
หาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการ   
ที่ฤดูกาลคลาดเคลื่อนอย่างที่เป็นอยู่ แต่มักให้ความส�ำคัญกับ
การจัดสรรน�้ำให้ภาคการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ หรือ
การท�ำฝนเทียมของหน่วยราชการ เมื่อสอบถามถึงระดับ  
ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ    
ภูมิอากาศ พบว่า มีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับค่อนข้าง
น้อย ท�ำให้การปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เป็นไปในแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การเลื่อน
เวลาในการเปิดกรีดหน้ายาง การลดต้นทุนการผลิต โดยการ
ลดปริมาณปุ๋ย รวมไปถึงการตัดโค่นต้นยางและหาอาชีพเสริม  
วิธีการที่กล่าวมานั้นเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ      
ของครัวเรือนในระยะสั้นเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
การผลิตในระยะยาวให้แก่เกษตรกรได้ โดยเมื่อมีการพูดคุย       
ถึ ง เรื่ อ งของผลกระทบจากการตั ด ไม้ ท� ำ ลายป่ า หรื อ การ
บริ ห ารจั ด การขยะและของเสี ย ที่ มี ส ่ ว นในการปลดปล่ อ ย        
ก๊าซเรือนกระจก เกษตรกรมีทัศนคติว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว       
ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับการท�ำสวนยางพารา

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาการปรับตัวรอบรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดระยอง
ผู้วิจัยได้น�ำมาก�ำหนดเป็นข้อเสนอแนะดังนี้
1. การยางแห่งประเทศไทย จัดท�ำแผน รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส�ำหรับเกษตรกร ชาวสวนยาง
โดยร่วมมือกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (GTO) และ
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หน่วยงานด้านการเกษตรอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการ ปรับตัวรองรับ
การเปลีย่ นแปลงด้านสภาพภูมอิ ากาศ โดยใน แผนงานดังกล่าว
ต้องครอบคลุมถึง ด้านการให้ความรูค้ วาม เข้าใจถึงความส�ำคัญ
และการปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลง สภาพภูมอิ ากาศ และ
การลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกให้ แ ก่ เ กษตรกร               
ในแผนงานดังกล่าวควรมีการจัดท�ำแนวทางการ ลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือแนวทางการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมเพือ่ ให้สภาพภูมอิ ากาศมีความเหมาะสมกับการ
ท�ำสวนยางพารา
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีค่ วรการร่วมมือ
กันในรูปแบบสหการ การด�ำเนินการสร้างแนวทางการปรับตัว
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศเชิ ง รุ ก โดยการ                    
เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ไม้ ยื น ต้ น และการดู แ ลรั ก ษาป่ า ต้ น น�้ ำ                            
โดยมองข้ามปัญหา เรื่องเขตการปกครอง ทั้งนี้เพราะปัญหา             
สิ่งแวดล้อมไม่มีเขต พื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ควรมี แ นวทางในการ ด� ำ เนิ น งานลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ         
เรือนกระจก โดยการจัดการของเสียตั้งแต่ต้นทางไปจนถึง
ปลายทางอย่างถูกวิธี เน้นการคัด แยกขยะ และการน�ำกลับ
ไปใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะ
3. การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่ เกีย่ วข้อง
ด้านการพัฒนาพันธุย์ างพารา จึงควรมีแนวทางการ ศึกษาวิจยั
เพื่อการพัฒนาพันธุ์ยางพาราที่มีความทนแล้งสูงขึ้น สามารถ
ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทนทานต่อ โรคพืช
ต่างๆ ได้มากขึ้น เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถรักษา ปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตต่อไปในระยะยาวได้
4. เกษตรกรชาวสวนยางพาราควรมีการปรับตัวโดย
การศึกษาหาความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ       
โดยมุ่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การใช้
ข้อมูล ด้านการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า การใช้ขอ้ มูลด้านการ
ปรับปรุงพันธุพ์ ชื และการท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประกอบกับควรมีการสร้างเสริมอาชีพ
เสริมอืน่ ๆ หรือการปลูกพืชอืน่ เพิม่ เติมเพือ่ ทดแทนรายได้จาก
ยางพาราที่มีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
5. หน่วยงานทางวิชาการในพื้นที่ควรมีการศึกษาวิจัย
ติดตามพฤติกรรมการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็ น ระยะ                    
เพือ่ ติดตามให้คำ� แนะน�ำ และเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงาน
ของเกษตรกร และ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการศึกษาวิจยั
การปรั บ ตั ว รองรั บ การเปลี่ ย นแปลสภาพภู มิ อ ากาศของ
เกษตรกรในกลุ่มที่ปลูกพืช ชนิดอื่นด้วย
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
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