รายงานการศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และศักยภาพของจังหวัดพัทลุง
ในบริบทของการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปจังหวัดพัทลุง
1.1 ลักษณะทางกาย
จังหวัดพัทลุง มีพื ้นที่อยูใ่ นอาณาเขตลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลาทังจั
้ งหวัด (สงขลา, พัทลุง, นครศรี ธรรมราช) ตังอยู
้ ท่ างทิศ
ตะวันออกของภาคใต้ ของประเทศไทย ความยาวของจังหวัดจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 78 กิโลเมตร และความกว้ าง
จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเป็ นระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร มีพื ้นที่ทงหมดประมาณ
ั้
3,424 ตารางกิโลเมตร หรื อ
2,140,296 ไร่ (พื ้นดิน 1,919,446 ไร่ พื ้นน ้า 220,850 ไร่)
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียง ดังนี ้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช และอาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอรัตภูมิ อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และอาเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับทะเลสาบสงขลาซึง่ เป็ นน่านน ้าติดต่อกับอาเภอระโนด อาเภอกระแสสินธ์ อาเภอสะทิงพระ อาเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา และทิศตะวันตกติดเทือกเขาบรรทัดซึง่ เป็ นแนวติดต่อกับ อาเภอเมือง อาเภอนาโยง อาเภอย่านตา
ขาวอาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงชุมชนในจังหวัดพัทลุง
ที่มา : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง 1

1

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง. 2554. แผนที่สาคัญจังหวัดพัทลุง http://www.dpt.go.th/phatthalung/main/index.php?limitstart=9
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดพัทลุง มีสภาพภูมิประเทศเป็ นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้ านทิศตะวันตก ประกอบด้ วย เทือกเขาบรรทัด ถัดมาทางทิศ
ตะวันออกเป็ นพื ้นที่ราบสลับที่ดอน และเป็ นพื ้นที่ราบลุม่ จรดทะเลสาบสงขลา

สามารถจาแนกภูมิประเทศออกเป็ น 4

ลักษณะ ได้ แก่ พื ้นที่ภเู ขา พื ้นที่ลกู คลืน่ ลอนชัน พื ้นที่ราบและพื ้นที่เกาะ
พื ้นที่ภเู ขา ลักษณะเป็ นเทือกเขาที่มียอดสูง ๆ ต่า ๆ มีความสูงเฉลีย่ ประมาณ 800 เมตร และลาดไปทางทิศตะวันออกลง
สูท่ ะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน 25- 30 เปอร์ เซ็นต์ เทือกเขานี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของเทือกเขานครศรี ธรรมราช เรี ยก
กันโดยทัว่ ไปในท้ องถิ่นว่า เขาบรรทัด พื ้นที่ภเู ขามีเนื ้อที่รวมกันประมาณ 835.90 ตารางกิโลเมตร หรื อร้ อยละ 24.41
ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
อยูใ่ นเขตพื ้นทีอ่ าเภอป่ าบอน ตะโหมด กงหรา ศรี นคริ นทร์ ศรี บรรพต และป่ าพะยอม
พื ้นที่ลกู คลืน่ ลอนชันเป็ นส่วนที่อยูถ่ ดั จากเทือกเขาบรรทัดหรื อพื ้นที่เชิงเขา มีลกั ษณะเป็ นเนินเตี ้ย ๆ ที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปใน
ท้ องถิ่นว่า ควน มีเนื ้อที่ประมาณ 539.70 ตารางกิโลเมตร หรือร้ อยละ 15.76 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
พื ้นที่ราบมีเนื ้อที่รวมกัน
ประมาณ 1,485.54 ตารางกิโลเมตร หรื อร้ อยละ 43.38 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
และเนื่องจากเป็ นที่ที่เหมาะแก่การกสิกรรม
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด จึงนิยมตังถิ
้ ่นฐานหนาแน่นในบริ เวณนี ้
พื ้นที่เกาะเป็ นพื ้นที่ในบริ เวณทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ตังอยู
้ ใ่ นเขตอาเภอปากพะยูนมีเนื ้อที่รวมกันประมาณ
219.17 ตารางกิโลเมตร หรื อร้ อยละ 6.40 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
พื ้นที่เกาะเป็ นถิ่นที่อยูข่ องนกอีแอ่นกินรังมีเนื ้อที่รวมกัน
ประมาณ 1.24 ตารางกิโลเมตร
พื ้นน ้าในจังหวัดพัทลุงนันนั
้ บเป็ นส่วนสาคัญของทะเลสาบสงขลา

ประกอบด้ วยทะเลน้ อยและทะเลหลวงหรื อทะเลสาบ

สงขลาตอนใน และทะเลสาบสงขลาตอนกลางบางส่วนในอาเภอปากพะยูน มีเนื ้อที่ประมาณ 344.16 กิโลเมตร หรื อร้ อย
ละ 10.04 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดพัทลุงมีลมมรสุม คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็ นโดยทัว่ ไปในปี
หนึง่ จะมีเพียง 2 ฤดู เท่านัน้ คือ
ฤดูร้อน เริ่ มตังแต่
้ ปลายเดือนมีนาคม - กลางเดือนกันยายน ความร้ อนและความอบอ้ าวของอากาศมีสงู สุด ในช่วงเดือน
มิถนุ ายน โดยมีอณ
ุ หภูมิสงู สุดประมาณ 36.4 องศาเซลเซียส โดยในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ตังแต่
้ ปี 2547-2551 จังหวัดพัทลุงมี
อุณหภูมิอยูใ่ นช่วงระหว่าง 22.0 – 36.4 องศาเซลเซี ย ส
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ฤดูฝน เริ่ มตังแต่
้ กลางเดือนกันยายน - กลางเดือนมีนาคม โดยปริ มาณฝนสูงสุดในรอบปี 2547 – 2551 คือ เดือนธันวาคม
2548 วัดได้ 1,506 มิลลิเมตร มีความชืน้ สัมพัทธ์ เฉลี่ยสูงสุด 93.4 % และเฉลี่ยตา่ สุด 62.5 % ปริ มาณน ้าฝนของ
จังหวัดพัทลุงในช่วงระหว่างปี 2547 - 2551 วัดได้ สงู สุด ในปี 2548 วัดได้ 3,085 มิลลิเมตร ส่วนปี 2547 เป็ นปี ที่มีปริ มาณ
น ้าฝนตกน้ อยที่สดุ วัดได้ 1,794.9 มิลลิเมตร
1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญในจังหวัดพัทลุง ประกอบไปด้ วย
1) ทรัพยากรป่ าไม้ จากการรายงานของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัดพัทลุง
ในปี พ.ศ. 2549 จังหวัดพัทลุงมีพื ้นที่ป่าไม้ รวมทังสิ
้ ้น 1,661,194.20 ไร่ ประกอบด้ วย พื ้นที่ป่า 384,439.35 ไร่ ป่ าไม้
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 47,950.00 ไร่ ป่ าสงวนแห่งชาติ 603,062.85 ไร่ พื ้นที่เพื่อการอนุรักษ์ และนันทนาการ
113,125.00 ไร่ พื ้นที่การปลูกป่ าชุมชนและป่ าเศรษฐกิจ 45.00 ไร่ อุทยานแห่งชาติ 177,000.00 ไร่ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 303,125.00 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า 303,125.00 ไร่ วนอุทยาน

1,875.00 ไร่ เขตห้ ามล่าสัตว์ป่า

30,572.00 ไร่
2) แหล่งน ้า ในจังหวัดพัทลุง ไม่มแี ม่น ้าสายสาคัญ มีแค่คลองสายหลัก ซึง่ มีจานวนทังหมด
้
7
สาย มีต้นกาเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ประกอบไปด้ วย
- คลองป่ าพะยอม ไหลผ่านอาเภอป่ าพะยอม ควนขนุน ไหลลงสูท่ ะเลสาบสงขลาที่พรุควนเคร็ ง มีความ
ยาวประมาณ 33 กิโลเมตร
- คลองท่าแนะ ไหลผ่านอาเภอศรี บรรพต ควนขนุน ไหลลงสูท่ ะเลสาบสงขลาที่บ้านปากประเหนือ มี
ความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร
- คลองนาท่อม ไหลผ่านอาเภอเมืองพัทลุง ไหลลงสูท่ ะเลสาบสงขลาที่บ้านลาปา มีความยาวประมาณ
42 กิโลเมตร
- คลองหลักสามหรื อคลองสะพานหยี ไหลผ่าน อาเภอกงหรา อาเภอเมือง อาเภอเขาชัยสน ลงทะเลสาบ
สงขลาที่บ้านปากพะเนียด มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร
- คลองท่าเชียด ไหลผ่านอาเภอตะโหมด อาเภอเขาชัยสน ไหลลงทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากพล มีความ
ยาวประมาณ 42 กิโลเมตร
- คลองป่ าบอน ไหลผ่านอาเภอป่ าบอน อาเภอปากพะยูน ไหลลงสูท่ ะเลสาบสงขลาที่บ้านพระเกิด มี
ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร
- คลองพรุพ้อ เป็ นคลองทีเ่ ป็ นเส้ นกันเขตแดนระหว่
้
างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลา ไหลผ่านอาเภอป่ า
บอน อาเภอปากพะยูน ไหลลงสูท่ ะเลสาบสงขลาที่บ้านท่าหยี มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร
3) ภูเขาและเทือกเขาที่สาคัญ จังหวัดพัทลุงมีเทือกเขาที่สาคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด กันพรมแดน
้
ระหว่างจังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง โดยทอดผ่านอาเภอป่ าพะยอม อาเภอศรี บรรพต อาเภอเมืองพัทลุง อาเภอกงหรา
อาเภอตะโหมด ซึง่ มีความยาว 78 กิโลเมตร และมีภเู ขาลูกเล็กลูกน้ อยเป็ นจานวนมาก ภูเขาที่สาคัญซึง่ เป็ นสัญลักษณ์
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ของจังหวัดพัทลุง คือ ภูเขาอกทะลุ ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอเมืองพัทลุง และมีภเู ขาที่มีความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ตังอยู
้ ่
กระจายตามอาเภอต่าง ๆ อีกเป็ นจานวนมาก
1.5 แหล่ งนา้ เพื่อการเกษตร
แหล่งน ้าเพื่อการเกษตรกที่สาคัญของภาคเกษตรคือ น ้าฝน น ้าผิวดิน และน ้าชลประทาน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นถึงปริ มาณน ้าฝนเฉลีย่ และจานวนวันที่ฝนตกในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2541 -2550) จังหวัดพัทลุงมี
ปริ มาณน ้าฝนโดยเฉลีย่ ปี ละ 2,227 มิลลิเมตร หรื อเฉลีย่ เดือนละ 185.6 มิลลิเมตร จานวนวันฝนตก 145 วันต่อปี หรื อ
เดือนละ 12 วัน ปริ มาณน ้าฝนมากที่สดุ ในเดือนพฤศจิกายน และน้ อยที่สดุ ในเดือนกรกฎาคม

ตารางที่ 1 แสดงอุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ์ ปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ยในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2541-2550)
เดือน

อุณหภูมิ
(ċ)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
เฉลี่ยต่ อเดือน

ความชืน้ สัมพัทธ์
(%)
27.3
27.7
28.6
29.0
29.0
29.0
34.7
28.9
28.3
27.9
27.3
27.0

81
80
78
78
78
77
77
76
78
81
84
84

28.7

79.3

ปริมาณนา้ ฝน
(มม.)
148.1
101.6
114.8
90.9
124.4
92.4
80.1
89.0
123.7
250.5
521.3
490.6
2,227.4
185.6

จานวนวันที่ฝนตก
(วัน)
11.3
4.0
7.3
7.8
12.5
10.1
8.9
11.0
13.4
19.3
19.6
19.6
144.8
12.1

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง
สาหรับน ้าผิวดินซึง่ เป็ นน ้าธรรมชาติในแม่น ้าลาคลอง ห้ วย หนอง และลาน ้าต่าง ๆ แหล่งน ้าสาคัญอยูใ่ นบริ เวณ
ทะเลสาบ ตอนใน ในเขตอาเภอเมือง อาเภอเขาชัยสน อาเภอปากพะยูน และอาเภอควนขนุน นอกจากนี ้ มี ลาคลอง
สายสัน้ ๆ มีความกว้ าง 10-30 เมตร โดยมีต้นน ้าเกิดจากเทือกเขาบรรทัดทางทิศตะวันตก ไหลลงสูท่ ะเลสาบสงขลา
เช่น คลองป่ าพะยอม คลองท่าแนะ และคลองพรุพ้อ
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แหล่งน ้าชลประทาน ประกอบกับพบว่าพื ้นที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพัทลุงติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด เป็ นแหล่งกาเนิด
ของต้ นน ้าลาธาร สายสันๆ
้ ไหลลงสูท่ ะเลสาบสงขลา 7 สาย ทาให้ สามารถใช้ แหล่งน ้าธรรมชาติเหล่านี ้มาพัฒนาใช้
ประโยชน์ได้ มากขึ ้น การก่อสร้ างระบบชลประทาน จานวน 134 โครงการ มีพื ้นที่ได้ รับประโยชน์ 694,795ไร่ (ธันวาคม
2550)2
-

โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 1 โครงการ คือ โครงการส่งน ้าและบารุงรักษาท่าเชียด ตาบลโคก

สัก อาเภอบางแก้ ว พื ้นที่ได้ รับประโยชน์จานวน 108,300 ไร่
-

โครงการชลประทานขนาดกลาง 10 โครงการ ในพื ้นที่ 6 อาเภอ พื ้นที่ได้ รับประโยชน์ 266,100

-

โครงการชลประทานขนาดเล็ก 85 โครงการ ในพื ้นที่ 10 อาเภอ ยกเว้ นอาเภอป่ าพะยอม พื ้นที่

ไร่
ได้ รับประโยชน์ พื ้นที่ได้ รับประโยชน์ 216,150 ไร่ โดยอาเภอที่มโี ครงการชลประทานขนาดเล็กมากที่สดุ คือ อาเภอเขา
ชัยสน มีจานวน 19 โครงการ พื ้นที่ได้ รับประโยชน์ 42,350 ไร่ รองลงมาคืออาเภอควนขนุน มีจานวน 18 โครงการ
พื ้นที่ได้ รับประโยชน์ 41,600 ไร่
-

โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ขนาดเล็ก 12 โครงการในพื ้นที่ 7 อาเภอ พื ้นที่

ได้ รับประโยชน์ 70,300 ไร่ อาเภอที่มีพื ้นที่รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมากที่สดุ คือ อาเภอ
ป่ าพะยอม ซึง่ มีพื ้นที่รับประโยชน์ 35,700 ไร่ รองลงมาคือ อาเภอ ป่ าบอน มีพื ้นที่รับประโยชน์ 17,000 ไร่
-

โครงการสูบน ้าด้ วยไฟฟ้ า (เฉพาะที่ไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ) 19 โครงการ ใน

พื ้นที่ 5 อาเภอ พื ้นที่ได้ รับประโยชน์ 33,945 ไร่ อาเภอที่มีสถานีสบู น ้าด้ วยไฟฟ้ ามากทีส่ ดุ คือ อาเภอควนขนุน มี
จานวน 8 โครงการ พื ้นที่ได้ รับประโยชน์ 16,295 ไร่ รองลงมาคือ อาเภอเมือง มีจานวน 6 โครงการ พื ้นที่ได้ รับประโยชน์
10,700 ไร่
-

โครงการขุดลอกหนองน ้าคลองธรรมชาติ และโครงการศูนย์บริ การเกษตรกรเคลือ่ นที่ จานวน 163

โครงการ พื ้นที่รับประโยชน์ 155,803 ไร่
รวมพื ้นที่ชลประทานและพื ้นที่รับประโยชน์ 764,603 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 53.75 ของพื ้นที่ถือครองการเกษตร (ปี 2550) ทัง้
จังหวัด 1,422,530 ไร่ ปริ มาณน ้ากักเก็บรวม 40.50 ล้ านลูกบาศก์เมตร (อ่างเก็บน ้าป่ าพะยอม 20.50 ล้ านลูกบาศก์เมตร
อ่างเก็บน ้าป่ าบอน 20.00 ล้ านลูกบาศก์เมตร)
1.6 เศรษฐกิจและรายได้
โครงสร้ างเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพัทลุง ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545
– 2551 โดยเฉลีย่ แล้ ว สาขาเกษตร การล่าสัตว์และการป่ าไม้ มีสดั ส่วนสูงที่สดุ ถึงร้ อยละ 32 – 40 ของสัดส่วนเฉลีย่ ทัง้ 16
2

สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง. ข้ อมูลทัว่ ไปจังหวัดพัทลุง. http://61.19.248.246/~doae/index.php?news+view+00000156 เข้ าถึง 10
ตุลาคม 2554
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สาขา รองลงมาได้ แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก ฯลฯ และสาขาการศึกษา มีสดั ส่วนร้ อยละ 21.30 และ 7.06
ตามลาดับ
จากข้ อมูลสานักงานคลังจังหวัดพัทลุง ได้ แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 2548-2552 ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี (ปี 2548-2552)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รายละเอียด
ภาคเกษตร
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่ าไม้
สาขาประมง
ภาคนอกเกษตร
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟูา ประปา และโรงแยกก๊ าซ
สาขาก่อสร้ าง
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ สว่ นบุคคล
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ าและการ
คมนาคม
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาบริการด้ านอสังหาริมทรัพย์ การให้ เช่า
และบริการทางธุรกิจ
สาขาการบริหารราชการและการปูองกัน
ประเทศ รวมทังการประกั
้
นสังคมภาคบังคับ
สาขาการศึกษา
สาขาการบริการด้ านสุขภาพและสังคม
สาขาการให้ บริการด้ านชุมชน สังคมและ
บริการส่วนบุคคลอื่นๆ
สาขาลูกจ้ างในครัวเรือนส่วนบุคคล
Gross Provincial Product (GPP)
GPP Per capita (Baht)
Population (1,000 persons)

(หน่วย : ล้ านบาท)
2551p
2552p1
14,618
12,246
13,599
11,111
1,018
1,135
20,997
20,679
118
143
2,464
2,311
309
344
829
752
6,802
6,169

2548
9,741
8,987
754
16,877
136
2,020
283
1,038
5,096

2549r
13,355
12,408
947
18,390
139
2,284
304
913
5,667

2550r
13,389
12,378
1,011
19,865
115
2,551
316
915
6,096

57
923

62
979

66
1,017

69
1,119

89
1,160

722
1,171

856
1,216

938
1,236

1,060
1,220

993
1,253

1,356

1,494

1,612

1,797

1,913

2,591
874
595

2,826
994
642

3,254
1,109
626

3,358
1,235
601

3,696
1,313
529

14
26,618
49,763
535

14
31,745
58,619
542

15
33,255
60,669
548

15
35,614
64,235
554

15
32,926
58,747
560

จากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่า โครงสร้ างเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดพัทลุง ณ ราคาประจาปี ปี 2552p1 โดยเฉลีย่ แล้ ว สาขาเกษตร การล่าสัตว์และการป่ าไม้ มีสดั ส่วนสูงที่สดุ ร้ อยละ
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33.75 ของสัดส่วนเฉลีย่ ทัง้ 16 สาขา รองลงมาได้ แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯลฯ และสาขาการศึกษา มีสดั ส่วน
ร้ อยละ 18.74 และ 11.23 ตามลาดับ
สาหรับอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพัทลุง พิจารณาจากมูลค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่ ปี 2552 หดตัวร้ อยละ
5.61 โดยสาขาการผลิตที่มีหดตัวคือ สาขาการเกษตร การขายปลีกฯลฯ หดตัวร้ อยละ 15.90 และการขายส่งขายปลีกหด
ตัว 5.20 ส่วนสาขาการศึกษา ขยายตัวร้ อยละ 5.55
อย่างไรก็ตามพบว่า รายได้ สว่ นใหญ่ของจังหวัดพัทลุงก็ยงั คง (ประมาณร้ อยละ 40) มาจากผลผลิตด้ านการเกษตร
โดยเฉพาะยางพารา ข้ าว ผัก ผลไม้ และปศุสตั ว์ รวมทังประมง
้
ทังนี
้ ้เพราะศักยภาพโดยรวมเหมาะแก่การเกษตร ทิศ
ตะวันตกเป็ นเทือกเขาบรรทัด แหล่งต้ นน ้าลาธาร (พื ้นที่ลาดเอียงไม่มาก) และทิศตะวันออกเป็ นที่ราบลุม่ และเป็ นพื ้นที่
ชายฝั่ งทะเลสาบสงขลา ตังแต่
้ ทะเลน้ อย ลาปา-เขาชัยสน-บางแก้ ว-ปากพะยูน อีกทังในอดี
้
ตเคยเป็ นอูข่ ้ าวอูน่ ้าที่สาคัญ
ของภาคใต้ ทาให้ มีภมู ิปัญญาท้ องถิ่นทางด้ านการเกษตร
1.7 การประกอบอาชีพ
วิถียงั ชีพของชาวลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลาแต่ละบริ เวณมีความแตกต่างกันขึ ้นอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีอยูใ่ นพื ้นที่

กับสภาพทางกายภาพและ

คนเหล่านี ้ได้ มกี ารใช้ ประโยชน์พื ้นที่ในลุม่ น ้าเพื่อการดารงชีพหลากหลายรูปแบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ พื ้นที่เพือ่ การเกษตรกรรมรูปแบบต่างๆ ทังการท
้
านา ทาสวนยางพารา สวนผลไม้ การประมง
ชายฝั่ ง และการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า สาหรับจังหวัดพัทลุงแล้ วการประกอบอาชีพที่สาคัญของคนในจังหวัดนี ้ ประกอบไปด้ วย
1.7.1

เกษตกรรม

จังหวัดพัทลุงมีพื ้นที่ทงหมด
ั้
2,159,036 ไร่ มีเนื ้อที่ถือครองทาการเกษตรทังหมด
้
1,403,766 ไร่ เนื ้อที่ถือครองทาการเกษตร
มีแนวโน้ มลดลงเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ ้น จากเนื ้อที่ถือครองทาการเกษตรดังกล่าว เป็ นพื ้นทีท่ าสวนยางพารา จานวน
675,298 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 48.10 ของพื ้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร รองลงมาเป็ นพื ้นที่ทานา 549,978 ไร่ หรื อ คิดเป็ นร้ อย
ละ 39.17 ของพื ้นที่ถือครองทาการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดพัทลุง ได้ แก่ ข้ าว ยางพารา และผลไม้ เช่น เงาะ
ทุเรี ยน มังคุด เป็ นต้ น
ข้ าวนาปี เป็ นพืชที่สร้ างมูลค่าให้ กบั จังหวัดพัทลุง ซึง่ เป็ นมีรอบการผลิต คือ ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง กลางเดือนธันวาคม
และเริ่ มเก็บเกี่ยวในช่วงกลางเดือนมกราคมถึงเมษายน พันธุ์ข้าวส่งเสริ มที่ปลูกปี 2551 ได้ แก่ เล็บนก ชัยนาท เฉี ้ยงพัทลุง
สังข์หยด หอมประทุม และ สุพรรณบุรี พื ้นที่ที่มีการปลูกข้ าวมากของจังหวัดพัทลุงในปี นี ้ 5 อันดับแรกคือ อาเภอเมือง
พัทลุง ควนขนุน เขาชัยสน ปากพะยูน และป่ าบอน

หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 35.16., 11.24, 25.96, 9,06 และ 7.70

ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงพืน้ ที่ปลูก พืน้ ที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และมูลค่ าข้ าวนาปี ในจังหวัดพัทลุง ช่ วง 5 ปี (2547/48-2551/52)
ปี
2547/2548
2548/2549
2549/2550
2550/2551
2551/2552

พืน้ ที่ปลูก (ไร่ )
455,165
362,010
351,103
289,601
317,247

พืน้ ที่เก็บเกี่ยว (ไร่ )
455,165
307,340
347,427
289,601
282,039

ผลผลิตรวม (ตัน)
235,892.25
133,425.50
176,170.61
135,287.00
141,483.61

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่ )
518.26
434.10
507.07
467.15
501.65

มูลค่ า (ล้ านบาท)
977.945
800.552
902.620
1,025.199
1,401.20

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 3
หมายเหตุ : ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่) เป็ นผลผลิตเฉลีย่ ต่อพื ้นที่เก็บเกี่ยว

จากตารางที่ 3 แสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่ปลูกข้ าวนาปี มีแนวโน้ มที่ลดลงตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548/2549 แต่อย่างไรก็ตามมูลค่า
ผลผลิตที่ผลิตได้ กลับเพิ่มสูงขึ ้น โดยเฉพาะระหว่าง พ.ศ. 2551/2552 พบว่ามีมลู ค่าสูงถึง 1,401.20 ล้ านบาททังที
้ ่มีพื ้นที่
ปลูกเพียง 317,247 ไร่
ข้ าวนาปรัง หรื อข้ าวนอกฤดู หรื อข้ าวไม่ไวต่อช่วงแสง เป็ นพันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้ ตลอดปี เมื่อมีอายุครบตามกาหนดก็
จะออกดอกออกรวงและเก็บเกี่ยวได้ ฤดูกาลปลูกข้ าวนาปรังในจังหวัดพัทลุงเริ่ มปลูกเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถนุ ายน พันธุ์
ข้ าวที่นิยมนามาปลูกในช่วงนาปรัง ได้ แก่ ชัยนาท หอมประทุม สุพรรณบุรี
พื ้นที่ปลูกข้ าวนาปรังจังหวัดพัทลุง มีจานวนพื ้นที่ปลูกไม่แน่นอน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะราคา และปริ มาณน ้าชลประทาน
ตลอดจนปริ มาณน ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติ ทังนี
้ ้พื ้นที่นอกเขตชลประทาน ที่ไม่มีน ้าเพียงพอในการทานาปรังประมาณ
90,000 ไร่ ซึง่ คาดว่าถ้ าราคาข้ าวดีและพื ้นที่ดงั กล่าวสามารถจัดหาน ้าได้ จะมีการทานาปรังเพิ่มมากขึ ้น

3

สานักงานเกษตกรและสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง.ศูนย์ข้อมูลด้ านการเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง : การผลิตข้ าวจังหวัดพัทลุง.

http://www.moac-info.net/Phatthalung/
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ตารางที่ 4 แสดงพืน้ ที่ปลูก พืน้ ที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและมูลค่ าข้ าวนาปรังในจังหวัดพัทลุงในช่ วง 5 ปี (25472551)
ปี

พืน้ ที่ปลูก (ไร่ )

พืน้ ที่เก็บเกี่ยว (ไร่ )

ผลผลิตรวม (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่ )

มูลค่ า (ล้ านบาท)

2547

51,068

51,068

26,406.67

517.09

123.900

2548
2549
2550
2551

46,396
64,607
57,193
117,422

46,396
64,607
57,193
110,582

29,744.30
38,548.65
37,406.55
72,099.34

641.10
596.66
654.04
652.00

169.545
197.566
179.655
658.056

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 4
หมายเหตุ : ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่) เป็ นผลผลิตเฉลีย่ ต่อพื ้นที่เก็บเกี่ยว
จากตารางที่ 4 แสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่ปลูกข้ าวนาปรัง มีแนวโน้ มทีส่ งู ขึ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 (51,068 ไร่) – 2551 (117,422
ไร่) ถึงสองเท่า ประกอบกับมีผลผลิตรวมและมูลค่าการผลิตที่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2551 ที่มีผลผลิตรวมทังสิ
้ ้น
72,099.34 ตัน และมีมลู ค่าสูงทีส่ ดุ ในรอบ 5 ปี คือ 658.056 ล้ านบาท
ยางพารา กลายเป็ นพืชหลักของจังหวัดพัทลุงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงและมีแนวโน้ มจะขยายการส่งออกได้ อกี มาก
อีกทังในช่
้ วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมาราคายางพาราอยูใ่ นเกณฑ์ดี ทาให้ เกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่มขึ ้น จากตารางที่ 5 พื ้นที่ปลูก
ยางพาราของจังหวัดพัทลุง เพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับจาก 681,821 ไร่ ในปี 2546 เป็ น 847,534 ไร่ ในปี 2551 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
24.30 เนื่องจากแรงจูงใจด้ านราคาผลผลิตที่สงู ขึ ้น ทาให้ เกษตรกรบางส่วนปรับเปลีย่ นจากการทานา หรื อไม้ ผลอื่น ๆ มา
ปลูกยางพาราแทน อย่างไรก็ตามในช่วง 3 ปี (2549-2551) พื ้นที่ปลูกยางพารามีการขยายพื ้นที่การปลูกในอัตราที่ลดลง
โดยพื ้นที่การปลูกยางพาราในปี 2551 คิดเป็ นร้ อยละ 59.58 ของพื ้นที่การเกษตรในจังหวัด พื ้นที่ทมี่ ีการปลูกมาก 3 อันดับ
แรกคือ อาเภอป่ าบอน ตะโหมด ป่ าพะยอม พื ้นที่ปลูก 163,979 ไร่ 97,603 ไร่ และ96,790 ไร่ ตามลาดับ หรื อร้ อยละ
42.28 ของพื ้นที่ปลูกรวมในจังหวัด

4

สานักงานเกษตกรและสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง.ศูนย์ข้อมูลด้ านการเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง : การผลิตข้ าวจังหวัดพัทลุง.

http://www.moac-info.net/Phatthalung/
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ตารางที่ 5 แสดงพืน้ ที่ปลูก พืน้ ที่ให้ ผล ผลผลิตและมูลค่ ายางพาราในจังหวัดพัทลุง ช่ วง 6 ปี (2546-2551)
ปี

พืน้ ที่ปลูก (ไร่ )

พืน้ ที่เปิ ดกรีด (ไร่ )

ผลผลิตรวม (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่ )

มูลค่ า (ล้ านบาท)

2546
2547
2548
2549
2550
2551

681,821
708,383
760,854
819,584
847,534
847,534

544,699
590,699
551,612
595,398
596,479
601,220

137,895.70
148,719.60
152,361.16
199,013.08
200,311.84
171,919.14

253.16
251.81
266.21
334.24
335.82
285.95

4,624.28
6,242.780
8,411.780
13,731.902
13,797.480
13,699.826

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 5
หมายเหตุ : ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่) เป็ นผลผลิตเฉลีย่ ต่อพื ้นที่เก็บเกี่ยว
ปาล์มน ้ามัน จังหวัดพัทลุงมีพื ้นที่ปลูกปาล์มน ้ามันใน ปี พ.ศ. 2551 ประมาณ 10,088 ไร่ หรื อร้ อยละ 0.31 ของพื ้นที่
ปลูกในภาคใต้ และมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นเรื่ อย ๆ เพราะจังหวัดรณรงค์การปลูกปาล์มในพื ้นที่นาร้ าง จากตารางที่ 6 แสดงให้
เห็นว่า พื ้นที่ปลูกปาล์มน ้ามันจังหวัดพัทลุงในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (2547-2551) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ พื ้นที่
ให้ ผลผลิตปาล์มน ้ามันเพิ่มขึ ้น จากพื ้นที่ปลูกปี พ.ศ. 2547 จานวน 1,837 ไร่ เพิ่มขึ ้น 10,088 ไร่ ในปี พ.ศ. 2551 หรื อ
เพิ่มขึ ้น 8,251 ไร่ แต่เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2550 มีพื ้นที่ลดลง 642 ไร่ หรื อลดลงร้ อยละ 5.98 สาเหตุเนื่องจากเกษตรกร
โค่นทิ ้งหันไปปลูกพืชที่ให้ ผลตอบแทนที่สงู กว่า อาเภอที่มีพื ้นที่ปลูกมาก 3 อันดับแรก คือ อาเภอป่ าบอน ปากพะยูน และ
อาเภอเมืองพัทลุง โดยมีพื ้นที่ปลูก 2,861 ไร่ 2,073 ไร่ และ 1,566 ไร่ ตามลาดับ หรื อร้ อยละ 64.43 ของพื ้นที่ปลูกรวม

ตารางที่ 6 แสดงพืน้ ที่ปลูกให้ ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และมูลค่ า ช่ วง 5 ปี (2547– 2551)
ปี
2547
2548
2549
2550
2551

พืน้ ที่ปลูก (ไร่ )
1,831
3,269
8,634
10,730
10,088

พืน้ ที่ให้ ผล (ไร่ )
920
1,476
1,465
1,824
1,836

ผลผลิตรวม (ตัน)
2,308.40
2,516.85
3,045.82
2,952.10
3,835.89

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่ )
2,509.13
1,705.18
2,079.05
1,618.48
2,089.26

มูลค่ า (ล้ านบาท)
6.925
10.065
7.963
8.134
14.720

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
หมายเหตุ : ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่) เป็ นผลผลิตเฉลีย่ ต่อพื ้นที่เก็บเกี่ยว

5

สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง. สถานการณ์การผลิตพืชที่สาคัญของจังหวัดพัทลุง.
http://www.phatthalung.doae.go.th/data/situation/yangpara.pdf
11

1.7.2

การประมง

จังหวัดพัทลุงอุดมไปด้ วยแหล่งน ้าธรรมชาติหลายแห่ง ที่สาคัญคือทะเลสาบสงขลาตอนใน และทะเลน้ อย ในอดีต
ชาวประมงในจังหวัดพัทลุง สามารถจับสัตว์น ้าจากแหล่งธรรมชาติมาจาหน่าย สร้ างรายได้ ให้ ครอบครัวได้ อย่างดี
ตารางที่ 7 แสดงปริมาณการจับ มูลค่ า พืน้ ที่ท่ ที าการประมเง และต้ นทุนการผลิต สัตว์ นา้ เศรษฐกิจที่
สาคัญของจังหวัดพัทลุงระหว่ างปี พ.ศ. 2546-2552
ปี

ปริมาณการจับ (ตัน)

มูลค่ า (บาท)

พืน้ ที่ทาการประมง (ไร่ )

ต้ นทุนการผลิต/หน่ วย (บาทต่ อกิโลกรัม)

2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

7,219.25
10,410.17
12,146.79
10,989.81
11,288.39
9,450.92
6,234.55

463.76
864.25
1,077.95
695.01
680.01
543.26
392.13

5,070.77
7,185.93
7,769.02
12,770.96
14,615.53
9,486.00
11,535.16

337.00
355.00
377.00
494.00
516.00
330.40
577.00

ที่มา : ศูนย์ปฏิบตั ิการจังหวัดพัทลุง 6
จากตารางที่ 7 แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มการผลิตด้ านการประมงในจังหวัดพัทลุง พบว่า โดยภาพรวมมีการผลิตที่
เพิ่มขึ ้นและลดลงตามลาดับ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2552 ที่ปริ มาณการจับลดลงเหลือ 6,234.55 ตัน แต่ขณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2548 กลับพบว่า มีปริ มาณการจับสูงสุด คือ 12,146.79 ตัน จึงทาให้ มีมลู ค่าการผลิตสูงสุดคือ 1,077.95
บาท และมีต้นทุนการผลิต/หน่วย เพียง 377 บาท ต่อกิโลกรรม ขณะที่พบว่าตลอดระยะเวลา 7 ปี พื ้นที่การทา
ประมงนันมี
้ การเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยปี พ.ศ. 2546 มีพื ้นที่การประมงเพียง 5,070.77 ไร่ ขณะที่ ปี พ.ศ.
2550 มีพื ้นที่การประมงสูงสุด คือ 14,615.53 ไร่
อย่าไรก็ตามปั จจุบนั ในแหล่งน ้าต่างๆ

เกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทางที่เสือ่ มลงเนื่องการกระทาของมนุษย์และ

ธรรมชาติ เช่น การใช้ เครื่ องมือประมงและวิธีการที่ฝ่าฝื นกฎหมาย เช่น การใช้ อวนล้ อม อวนตาถี่ ใช้ ยาเบื่อเมา
ระเบิด การปล่อยน ้าเสียและสารเคมีที่มมี ลพิษลงสูแ่ หล่งน ้า เช่น สารเคมีทใี่ ช้ ในการเกษตร น ้าทิ ้งจากชุมชนต่างๆ
รวมทังสารเคมี
้
ทใี่ ช้ ในการเลี ้ยงกุ้งกุลาดาด้ วย ในส่วนที่เกิดจากธรรมชาติเองได้ แก่ การรุกตัวของน ้าเค็มในบางฤดู
การเกิดวัชพืชน ้าหลายชนิดเป็ นจานวนมาก การตกตะกอน เป็ นต้ น สาเหตุตา่ งๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ ปริ มาณ
สัตว์น ้าต่างๆ ถูกทาลายลดปริ มาณลงจนบางชนิดได้ สญ
ู พันธุ์ไปแล้ ว

6

ศูนย์ปฏิบตั ิการจังหวัดพัทลุง : ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ.
http://123.242.180.7/phatthalung_poc/report/sar/report/report.php?id=sm030704 เข้ าถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
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ส่ วนที่ 2 ค่ าตัวแทนภูมิอากาศ (Parameter) และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกี่ยวกับภาคส่ วนต่ างๆ
2.1 เกษตรกรรม
จังหวัดพัทลุงมีวิสยั ทัศน์คือ “เมืองเกษตรยัง่ ยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี” ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะจังหวัดพัทลุง
เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมที่สาคัญของภาคใต้ มีพื ้นที่ถือครองทาการเกษตรทังหมด
้
1,403,766 ไร่ จากเนื ้อที่จงั หวัดทังหมด
้
2,159,036 ไร่ เป็ นพื ้นที่ทาสวนยางพารา จานาวน 675,298 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 48.10 ของพื ้นที่ถือครองเพือ่ การเกษตร
รองลงมาเป็ นพื ้นที่ทานา 549,978 ไร่ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 39.17 ของพื ้นที่ถือครองทาการเกษตร สาหรับพืชเศรษฐกิจที่
สาคัญของจังหวัดพัทลุง ได้ แก่ ข้ าว ยางพารา และปั จจุบนั มีการส่งเสริ มการปลูกปาล์มน ้ามันในจังหวัดเพิ่มขึ ้น ตาม
โครงการส่งเสริ มปลูกปาล์มน ้ามันทดแทนสวนเก่า7 ประกอบกับราคาของปาล์น ้ามันที่สงู ขึ ้น ส่งผลให้ เกษตรกรนาพื ้นที่
ปลูกพืชอาหารสัตว์ปรับเปลีย่ นเป็ นปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามันแทน
2.1.1

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม

จากการศึกษาของโครงการ

ศึกษาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพ

ภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สาคัญ โดย ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์
เครื อข่ายงานวิเคราะห์ วิจยั และฝึ กอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2554)8 โดยใช้ แบบจาลองทางภูมิศาสตร์ 3 แนวทางพบว่า
อุณหภูมิเฉลีย่ ในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา (ปี ฐาน) อุณหภูมิเฉลีย่ ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อณ
ุ หภูมิ
เฉลีย่ มีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น โดยภายใต้ แบบจาลองทางภูมิศาสตร์ พบว่าในอีก 30 ปี ข้ างหน้ าอุณหภูมิเฉลีย่ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
เล็กน้ อย ในอีก 60 ปี ข้ างหน้ าอุณหภูมิเฉลีย่ มีแนวโน้ มทีเ่ พิ่มขึ ้น 1-2 oC ในอีก 90 ปี ข้ างหน้ าอุณหภูมิเฉลีย่ มีแนวโน้ มที่
เพิ่มขึ ้นมากกว่า 2 oC
อุณหภูมิสงู สุด ในอีก 30 ปี ข้ างหน้ า มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ขณะทีใ่ นอีก 60 ปี ข้ างหน้ าอุณหภูมิสงู สุดมีแนวโน้ มที่
เพิ่มขึ ้น 1-2 oC ในอีก 90 ปี ข้ างหน้ าอุณหภูมิสงู สุดมีแนวโน้ มที่เพิม่ ขึ ้นมากกว่า 2 oC ขณะทีอ่ ณ
ุ หภูมิต่าสุด ในช่วง 30 ปี ที่
ผ่านมา (ปี ฐาน) อุณหภูมิต่าสุดเฉลีย่ ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อณ
ุ หภูมติ ่าสุดมีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น
จากการใช้ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ แบบหนึง่ พบว่า ในอีก 30 ปี ข้ างหน้ าอุณหภูมิต่าสุดมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น 1-2 oC ใน
อีก 60 ปี ข้ างหน้ าอุณหภูมติ ่าสุดมีแนวโน้ มที่เพิม่ ขึ ้นมากกว่า 2 oC
7

โครงการส่งเสริ มปลูกปาล์มน ้ามัน เป็ นโครงการหนึ่งในการแก้ ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ตามเป้าหมายจังหวัดพัทลุงจะส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกปาล์มน ้ามันในพื ้น
ที่ดิน เปรี ย้ วริ มทะเลสาบในเขตอาเภอเมือง อาเภอเขาชัยสน อาเภอบางแก้ ว และอาเภอปากพะยูน ทังนี
้ ้เนื่องจากว่าในบริ เวณพื ้นที่ดงั กล่าว มีพื ้นที่วา่ งเปล่าจานวนมากไม่
สามารถปลูกไม้ ผล หรื อทาการเกษตรอย่างอื่นได้ (http://songkhlatoday.com/paper/6067)
8
โครงการศึกษาด้ านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สาคัญ เสนอ สา
นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดย ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์
เครื อข่ายงานวิเคราะห์ วิจยั และฝึ กอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มกราคม 2554
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จานวนวันร้ อน (จานวนวันที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 35๐ C) ในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา (ปี ฐาน) จานวนวันร้ อนในรอบปี มีจานวน
ประมาณ 90-150 วัน จากการคาดการณ์พบว่าจานวนวันร้ อนมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น จากการใช้ แบบจาลองทางภูมิศาสตร์
รูปแบบหนึง่ พบว่า ในอีก 30 ปี ข้ างหน้ า จานวนวันร้ อนมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น 15-30 วัน ในอีก 60 ปี และ 90 ปี ข้ างหน้ า
จานวนวันร้ อนมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้นมากกว่า 60 วัน
ปริ มาณฝนรวมรายปี ในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา (ปี ฐาน) ปริ มาณฝนรวมรายปี เฉลีย่ ประมาณ 2,800 มม./ปี จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใต้ แนวทางการใช้ แบบจาลองทางภูมิศาสตร์ รูปแบบหนึง่ พบว่า ในอีก 30 ปี และ 60 ปี ข้ างหน้ า
ปริ มาณฝนรวมรายปี เฉลีย่ ใกล้ เคียงกับปี ฐาน ในอีก 90 ปี ข้ างหน้ า ปริ มาณฝนรวมรายปี เฉลีย่ มีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น 10-20 %
โดยมีจานวนวันที่ฝนตก (จานวนวันฝนตก ปริ มาณฝนมากกว่า 3 มม./วัน และจานวนวันฝนตกหนัก ปริ มาณฝนมากกว่า
35 มม./วัน) ในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา (ปี ฐาน) จานวนวันฝนตกโดยเฉลีย่ ในรอบปี ประมาณ 120-150 วัน จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใต้ แนวทาง การใช้ แบบจาลองทางภูมิศาสตร์ รูปแบบหนึง่ พบว่า ในอีก 30 ปี ข้ างหน้ าจานวนวันฝน
ตกมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น 5-10วัน ในอีก 60 ปี ข้ างหน้ าจานวนวันฝนตกใกล้ เคียงกับปี ฐาน ในอีก 90 ปี ข้ างหน้ าจานวนวันฝน
ตกมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น 5-10 วัน และจานวนวันฝนตกหนักในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่าภายใต้ แนว
ทางการใช้ แบบจาลองรูปแบบหนึง่ พบว่า ในอีก 30 ปี ข้ างหน้ า จานวนวันฝนตกหนักมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น 5-10 วันในอีก 60
ปี และ 90 ปี ข้ างหน้ าจานวนวันฝนตกหนักมีแนวโน้ มที่เพิม่ ขึ ้นมากกว่า 4 วัน
สรุปโดยภาพรวม ในอนาคต 30 ปี 60 ปี และ 90 ปี ข้ างหน้ า ภายใต้ การทดลองโดยใช้ แบบจาลองทางภูมศิ าสตร์ พบว่า
อุณหภูมิเฉลีย่ อุณหภูมิสงู สุด และต่าสุด มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น ปริ มาณฝนและจานวนวันฝนตกมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น
เช่นกัน ลักษณะเช่นนี ้จะมีผลกระทบโดยตรงกับการทาเกษตรกรรม ไม่วา่ จะเป็ นการปลูกข้ าว ยางพารา และปาล์ม
ข้ าวนาปี และข้ าวนาปรัง พัทลุงมีรอบการผลิตข้ าวนาปี คือ ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง กลางเดือนธันวาคม และเริ่ มเก็บ
เกี่ยวในช่วงกลางเดือนมกราคมถึงเมษายน และสาหรับกรปลูกข้ าวนาปรังเริ่ มปลูกเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถนุ ายน สาหรับ
อาเภอที่มีการปลูกข้ าวมากในจังหวัดพัทลุง ได้ แก่ เมืองพัทลุง ควนขนุน เขาชัยสน ปากพะยูน เป็ นต้ น สาหรับการทานามี
ปั จจัยหลัก 2 ประการเป็ นพื ้นฐานของการทานา และเป็ นตัวกาหนดวิธีการปลูกข้ าว และพันธุ์ข้าวที่จะใช้ ในการทานาด้ วย
หลัก 2 ประการ คือ 1) สภาพพื ้นที่ (ลักษณะเป็ นพื ้นที่สงู หรื อตา่ ) และภูมิอากาศ และ 2) สภาพน ้าสาหรับการทานา ในที่นี ้
จะกล่าวถึงเฉพาะปั จจัยทางสภาพภูมิอากาศทีมีผลต่อการทานา
การทานา หมายถึงการปลูกข้ าวและการดูแลรักษาต้ นข้ าวในนาไป จนถึงการเก็บเกี่ยวการปลูกข้ าวในแต่ละท้ องถิ่น จะ
แตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้ าอากาศ และสังคมของท้ องถิ่นนันๆ
้ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน ้าจากฝนเพียงอย่างเดียวก็
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ต้ องกะระยะเวลาการปลูกข้ าวให้ เหมาะสมกับช่วงทีม่ ีฝนตกสมา่ เสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี โดยปั จจัย
ทางภูมิอากาศที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต และการให้ ผลผลิตของข้ าว9 ที่สาคัญ ได้ แก่
ความแปรปรวนของน ้าฝนและการแพร่กระจายของน ้าฝน (Variability and distribution of rain fall) ความแปรปรวนในแง่
ของปริ มาณน ้าฝนและการแพร่กระจายของน ้าฝนนับว่าเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญมากในการจากัดผลผลิตของข้ าวใน
บริ เวณแหล่งปลูกข้ าวที่อาศัยน ้าฝน ซึง่ มักได้ รับปริ มาณน ้าฝนราวๆ 1,000-1,200 มิลลิเมตรตลอดปี อย่างไรก็ตามปริ มาณ
น ้าฝนตลอดทังปี
้ มีเพียง 1,200-1,500 มิลลิเมตร ก็เพียงพอต่อการปลูกข้ าวฤดูเดียว ถ้ าส่วนใหญ่ของฝนดังกล่าวตกอยู่
ในช่วงฤดูฝน นอกจากทีก่ ล่าวข้ างต้ นไปแล้ วนันปั
้ ญหาความแปรปรวนของปริ มาณน ้าฝนในเขตมรสุม ซึง่ ในบางปี จะพบว่า
ปริ มาณของฝนที่ตกลงมามีมากเกินไปจนทาให้ เกิดน ้าท่วม ซึง่ ทาให้ เกิดความเสียหายในการผลิตข้ าว
สาหรับปริ มาณน ้าฝนในภาคใต้ จะอยูร่ าว 1,200 มิลลิเมตร และฝนที่ตกส่วนใหญ่จะตกอยูใ่ นฤดูฝน (พฤษภาคม ถึง
ตุลาคม) ซึง่ เป็ นฤดูเพาะปลุกข้ าว ดังนันจึ
้ งไม่มีปัญหาเรื่ องขาดแคลนน ้า แต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั จะเห็นได้ วา่ ปั ญหาที่
มักเกิดขึ ้นคือ

ความไม่แน่นอนของช่วงเริ่ มต้ นของฝนและการทิ ้งช่วงของฝนในระหว่างฤดู

บางครัง้ ทาให้ การปลูกข้ าว

ค่อนข้ างล่าช้ าเพราะฝนไม่ตกตามฤดูกาล ซึง่ จะกระทบต่อผลผลิตของข้ าว
อุณภูมิ นับว่าเป็ นปั จจัยทางภูมิอากาศตัวหนึง่ ทีม่ ีอิทธิพลต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของข้ าว ซึง่ พบว่า หากพื ้นที่
เพาะปลูกมีอณ
ุ ภูมิต่าจะทาให้ ผลผลิตของข้ าวลดลง

ขณะที่ผลของอุณหภูมิที่สงู ส่วนใหญ่จะเกิดความเสียหายกับข้ าวที่

ปลูกนอกฤดู คือ อุณหภูมิที่สงู ทาให้ เพิ่มจานวนเมล็ดช้ าวลีบ และทาให้ ข้าวเป็ นหมันเพิม่ ขึ ้น
กล่าวโดยสรุปได้ วา่ ปั จจัยทางภูมิอากาศที่มีผลโดยตรงต่อการเจริ ญเติบโต และการให้ ผลผลิตของข้ าวอย่างชัดเจน ที่ผา่ น
มาการผลิตข้ าวในจังหวัดพัทลุงจะทาการปลูกอยูใ่ นฤดูฝน โดยเฉพาะในเขตเกษตรน ้าฝน (Rained agriculture) ดังนัน้
การปลูกข้ าวจึงมักจะขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบของน ้าฝน (Rain fall pattern) ที่ตกลงมา ซึง่ จากการคาดการณ์ในอนาคต 30 ปี 60
ปี และ 90 ปี ข้ างหน้ า ภายใต้ การทดลองโดยใช้ แบบจาลองทางภูมศิ าสตร์ พบว่า ปริ มาณฝนและจานวนวันฝนตกมี
แนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น ลัษณะเช่นนี ้อาจจะทาให้ ปริมาณฝนที่มากเกิดไปก่อให้ เกิดน ้าท่วมพื ้นที่เพาะปลูกได้ ประกอบกับช่วง
ของฤดูมรสุมที่แปรปรวนถี่ขึ ้นในภาคใต้ ย่อมส่งผลต่อการกาหนดวันเพาะปลูก เพราะอาจก่อให้ เกิดการทิ ้งช่วงของฤดูฝน
ได้ ซึง่ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตที่ได้ เช่นกัน สาหรับในพื ้นที่ที่มีการชลประทาน ฤดูกาลปลูกข้ าวสามารถเลือ่ นปรับ
ให้ เข้ ากับสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสม (Optimum temperature) แต่อย่างไรก็ตามอุณหภูมิที่สงู และต่ามากขึ ้นในอนาคตก็
จะมีผลกระทบต่อการเพาะปลูกและผลผลิตของข้ าวเช่นเดียวกัน

9

อาคม อาญจนประโชติ. เอกสารคาสอนวิชาธัญพืช. ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฬ ปั จจัยทางภูมิอากาศที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต และการ
ให้ ผลผลิตของข้ าวhttp://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=3905&s=tblrice
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ยางพารา

แม้ วา่ ประเทศไทยจะอยูใ่ นเขตที่มีภมู ิอากาศที่มีความเหมาะสมมากๆ

ในการปลูกสร้ างสวนยางพารา

โดยเฉพาะภาคใต้ และภาคตะวันออกซึง่ เป็ นเขตปลูกยางพาราเดิม สาหรับพื ้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดพัทลุงมีอยูใ่ นทุก
อาเภอ แต่อาเภอที่มีการปลูกยางพารามาก ได้ แก่ ป่ าบอน ป่ าพะยอม ตะโหมด ปากพะยูน ควนขนุน เขาชัยสน เป็ นต้ น แต่
ก็ไม่ได้ หมายความว่าทีด่ ินทุกแปลงจะมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับที่สามารถทาสวนยางพาราได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ
ให้ ผลผลิตสูง โดยทัว่ ไปพบว่า ปริ มาณผลผลิตจากสวนยางพาราจะขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่สาคัญ ๆ เช่น ความเหมาะสมของ
พื ้นที่, พันธุ์ยางพารา และการจัดการสวนยางพารา ในที่นี ้จะขอกล่าวถึงลักษณะสภาพภูมิอากาศ ที่เหมาะสมต่อการปลูก
ยางพารา
สภาพภูมิอากาศ10 ยางพาราชอบอากาศร้ อนชื ้นอุณหภูมิเฉลีย่ ประมาณ 30-35 องศา เซลเซียส อากาศหนาวเย็นสุดไม่
ควรตา่ กว่า 10 องศาเซลเซียสเกินกว่า 1 สัปดาห์ในหนึง่ ปี เพราะจะทาให้ ระบบรากถูกทาลายได้ และช่วงอากาศร้ อนสุดไม่
ควรเกิน 40 องศาเซลเซียสเกินกว่า 2 สัปดาห์ในหนึง่ ปี เพราะจะทาให้ ยางพาราทิ ้งใบก่อนกาหนดได้
ปั จจัยสภาพอากาศที่สาคัญทีม่ ีผลกระทบต่อการปลูกยางพาราคือ ปริ มาณน ้าฝน ต้ องมี ปริ มาณน ้าฝนไม่น้อยกว่า 1,250.
ม.ม./ปี และมีจานวนวันที่ฝนตก 120 – 150 วันต่อปี ช่วงการกระจายของน ้าฝน (Duration) ต้ องสม่าเสมอด้ วย ปริ มาณ
น ้าฝนที่น้อยกว่านี ้ก็สามารถปลูกยางพาราได้ แต่จะมีผลกระทบต่อปริ มาณน ้ายางพาราในอนาคต น ้ายางพาราดิบต้ อง
อาศัยปริ มาณน ้าในดินชักนาให้ ไหลสูภ่ าชนะรองรับ

ถ้ าปริ มาณน ้าในดินมีน้อยน ้ายางสดจะเข้ มข้ นเกินไปจนไม่สามารถ

ไหลออกจากท่อน ้ายางได้ สะดวก ผลผลิตน ้ายางจะได้ น้อยกว่าทีค่ วรจะเป็ น
ขณะทีส่ ถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร11 ได้ จดั แบ่งเขตภูมิอากาศสาหรับปลูกยางพาราตามปริ มาณน ้าของประเทศ
ไทย ได้ เป็ น 6 เขต คือ
- เขตที่ 1 ปริ มาณน ้าฝนตา่ กว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปี เป็ นพื ้นที่ที่ไม่แนะนาให้ ปลูกยางพารา
- เขตที่ 2 ปริ มาณน ้าฝนอยูร่ ะหว่าง 1,000 - 1,200 มิลลิเมตรต่อปี มีชว่ งฤดูแล้ งประมาณ 5 เดือน มีศกั ยภาพใน
การปลูกยางพาราตา่ พื ้นที่ที่สามารถปลูกยางพาราได้ จะเป็ นกลุม่ ดินที่มีเนื ้อดินร่วนเหนียวปนทรายที่มีระดับน ้า
ใต้ ดินไม่ลกึ มาก นัก (ประมาณ 3 - 4 เมตร ในช่วงฤดูแล้ ง และไม่เกิน 1 เมตร ในช่วงฤดูฝน)
- เขตที่ 3 ปริ มาณน ้าฝนอยูร่ ะหว่าง 1,200 - 1,400 มิลลิเมตรต่อปี มีชว่ งฤดูแล้ ง 3 - 4 เดือน เป็ นเขตที่เหมาะสม
ปานกลางสาหรับยางพารา การกระจายตัวของฝนเป็ นปั จจัยสาคัญที่กระทบต่อผลผลิตยาง

10

สานักส่งเสริ มและพัฒนาไม้ เศรษฐกิจภาคใต้ . 2550. คู่มือการปลูก บารุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพาราขององค์กาอุตสาหกรรมป่ าไม้ ฉบับปี พ.ศ. 2550

.http://www.fio.co.th/south/Acrobat/fio-rubber-replanting50.pdf เข้าถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ; องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
11
สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร 2550 ข้ อมูลวิชาการยางพารา : พื ้นที่เหมาะสมสาหรับการปลูกยาง
http://www.rubberthai.com/information/Wichakan50/08.pdf เข้ าถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
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- เขตที่ 4 เป็ นเขตทีเ่ หมาะสมมากสาหรับยางพารา มีปริ มาณน ้าฝนระหว่าง 1,500 - 2,200 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วง
ฤดูแล้ ง 1 - 3 เดือน ปั จจัยด้ านอุทกวิทยาไม่เป็ นขีดจากัด การเลือกพื ้นที่ปลูกยางพาราเป็ นสิง่ จาเป็ น ไม่ควรปลูก
ยางในที่ลมุ่ ที่ระดับน ้าใต้ ดินสูง จะทาให้ ผลผลิตยางพาราตา่
- เขตที่ 5 เป็ นเขตทีม่ ีปริ มาณน ้าฝนสูงมาก ปริ มาณน ้าฝนอยูร่ ะหว่าง 2,300 - 3,000 มิลลิเมตรต่อปี ปริ มาณน ้าฝน
จะเป็ นปั จจัยที่เป็ นขีดจากัดต่อการผลิตยางพารา เพราะมีปริมาณน ้าฝนสูงมากและวันฝนตกมาก ทาให้ มจี านวน
วันกรี ดยางน้ อย
- เขตที่ 6 เป็ นเขตทีม่ ีปริ มาณน ้าฝนสูงมากเกินไป จนเป็ นขีดจากัดที่รุนแรงสาหรับยางพารา ทังในด้
้ านโรค และ
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทิศทางของลมมรสุม ก็เป็ นปั จจัยสาคัญในการคัดเลือกพื ้นที่เช่นกันโดยเฉพาะในพื ้นที่ ควนเขาหรื อพื ้นที่ลาดเท ลมมรสุม
สาคัญในประเทศไทยมีสองชนิดคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากทะเล อันดามันเข้ าสูป่ ระเทศไทยในช่วงเดือน
เมษายน-กันยายน ทุกปี แนวการพัดจะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ สทู่ ิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมนี ้จะนาความชุ่ม
ชื ้นมาสูแ่ ผ่นดินเกิดฝนตกกระจายทัว่ พื ้นที่ประเทศไทย ลมมรสุมอีกหนึง่ ชนิดคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจาก
ประเทศจีนมุง่ สูม่ หาสมุทรอินเดีย ระหว่าง เดือนตุลาคม-มกราคม ลมชนิดนี ้นาความแห้ งแล้ ง หนาวเย็นสูป่ ระเทศไทย จะมี
ฝนตกได้ บ้างในภาคตะวันออก และภาคใต้ ฝั่งตะวันออก การเลือกพื ้นที่ลาดเทเพื่อหลีกเลีย่ งลมมรสุมทังสองชนิ
้
ดนี ้ ต้ อง
พิจารณาถึง ด้ านลาดเอียง (Aspect) ของพื ้นที่ต้องไม่หนั รับทิศทางลม เพราะลมมรสุมทังสองชนิ
้
ดนี ้จะมีความรุนแรงของ
ลมมากจะ ทาให้ ต้นยางพาราโค่นล้ มได้ แต่ถ้าจาเป็ นต้ องเลือกพื ้นที่ที่มีด้านลาดเอียง (Aspect) ของพื ้นที่ตามทิศทาง ลมก็
ต้ องพิจารณาถึงชนิดพันธุ์ยางพาราที่จะนามาปลูก จะต้ องมีความทนทานต่อสภาพลมแรงได้
จะเห็นได้ วา่ ปั จจัยทางภูมิอากาศ ได้ แก่ อุณหภูมิ ปริ มาณน ้าฝน จานวนวันที่ฝนตก และทิศทางของมรสุม มีผลโดยตรงต่อ
ปริ มาณผลผลิตของยางพารา ซึง่ เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับการคาดการณ์ในอนาคต 30 ปี 60 ปี และ 90 ปี ที่พบว่า มีปริ มาณ
ของอุณหภูมิ ปริ มาณน ้าฝน จานวนวันที่ฝนตก มีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น ขณะที่ทิศทางของมรสุมและความถี่ของการเกิดมรสุม
คาดว่าจะเริ่ มมีรูปแบบที่เปลีย่ นแปลงไป โดยจะมีความถี่เพิ่มขึ ้น เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ผลผลิตที่ได้ จากยางพาราจึงมีแนวโน้ มที่
ลดลง เพราะช่วงเวลาที่กรี ดน ้ายางได้ ดคี ือ ช่วงที่ไม่มีฝน ซึง่ เกษตรกรภาคใต้ ต้องเผชิญกับปั ญหานี ้แน่นอน เพราะว่าฤดูฝน
ของภาคใต้ จะยาวนานขึ ้น นอกจากยางจะกรี ดไม่ได้ แล้ วน ้ายางจะไม่มีคณ
ุ ภาพ คุณภาพยางก็จะตกต่าลง
ปาล์ มนา้ มัน12 ปาล์มน ้ามันชอบอากาศในเขตร้ อนฝนตกชุก ปั จจัยหลักที่เกี่ยวข้ องกับภูมิอากาศทีม่ ผี ลต่อการเจริ ญเติบโต
และให้ ผลผลิตของปาล์มน ้ามันมีดงั นี ้

12

พืชไร่เศรษฐกิจ. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th) สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมสาหรับปาล์มน ้ามัน
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ฝนและการกระจายตัวของฝน ปาล์มน ้ามันชอบสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกและสม่าเสมอตลอดปี ความชื ้นสูง แสงแดด
จัด

พื ้นที่ทางภาคใต้ สว่ นใหญ่จึงเหมาะสมเนื่องจากมีการกระจายของน ้าฝนสม่าเสมอปริมาณน ้าฝนที่เหมาะสมควรอยู่

ในช่วง 2,500 – 3,000 มิลลิเมตรต่อปี และในแต่ละเดือนไม่ควรมีปริ มาณน ้าฝนน้ อยกว่า 120 มิลลิเมตร ที่สาคัญจะต้ องไม่
มีสภาพแล้ งเกิน 3 เดือน
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปาล์มน ้ามัน คือ 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดไม่ควรตา่ กว่า 20
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสงู สุดไม่เกิน 33 องศาเซลเซียส แสงแดดเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ทีม่ ีอิทธิพลต่อผลผลิตของปาล์ม
น ้ามัน ปริ มาณแสงแดดอย่างน้ อย วันละ 5 ชัว่ โมงหรื อประมาณ 18,000 ชัว่ โมงต่อปี และมีความชื ้นสัมพันธ์ของอากาศใน
รอบปี ไม่ต่ากว่า 75% การตัดแต่งทางใบมีความจาเป็ นที่จะทาให้ ปาล์มมีพื ้นทีใ่ บที่จะรับแสงได้ เหมาะสมตลอดอายุของ
การเจริ ญเติบโตของปาล์ม และปั จจัยทีจ่ าเป็ นจะต้ องคานึงอีกหนึง่ ปั จจัยคือ ลม ปาล์มน ้ามันไม่ทนทานต่อกระแสลมที่พดั
แรง จึงไม่ควรปลูกปาล์มน ้ามันในพื ้นที่ที่เกิดพายุบอ่ ยๆ
นอกจากปั จจัยสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการปลูกปาล์มน ้ามันแล้ ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องด้ วย เช่น สภาพดินที่
เหมาะสม ศักยภาพของพื ้นที่เหมาะสม การคมนาคมขนส่ง เป็ นต้ น ซึง่ ปั จจับแวดล้ อมเหล่านี ้ต่างมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ผลิต และการจาหน่ายผลผลิต
สรุปได้ วา่

ปั จจัยทางภูมิอากาศเป็ นส่วนหนึง่ ทีม่ ีผลต่อการปลูกปาล์มน ้ามัน

ซึง่ เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับการคาดการณ์ใน

อนาคต 30 ปี 60 ปี และ 90 ปี ที่พบว่า มีปริ มาณของอุณหภูมิ ปริมาณน ้าฝน จานวนวันที่ฝนตก มีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น ขณะที่
ทิศทางของมรสุมและความถี่ของการเกิดมรสุมคาดว่าจะเริ่มมีรูปแบบที่เปลีย่ นแปลงไป โดยจะมีความถี่เพิม่ ขึ ้น เมื่อเป็ น
เช่นนี ้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่ได้ จากปาล์มน ้ามัน ซึง่ ขณะนี ้ยังคาดเดาไม่ได้ ชดั เจนว่าจะส่งผลในทางบวกหรื อลบ
แต่มีแนวโน้ มที่ปาล์มจะได้ รับผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างแน่นอน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลทาให้ ความหลากหลายทางชีวภาพเปลีย่ นแปลงไป

ทาให้ สตั ว์และพืชบางชนิด

สูญพันธุ์ ศัตรูของพืชบางอย่างไม่ สามารถควบคุมได้ เช่น การบุกของตัก๊ แตนที่เกิดขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ส่วน
ประเทศไทยนัน้ ผลของการแปรปรวนของอากาศจะทาให้ เกิดปั ญหาความมัน่ คงทางอาหาร (Food Security) เนื่องจาก
ความผันผวนของอากาศที่ไม่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย ที่มกั มีแบบแผนในการทาการเกษตร เช่น การปลูก
ข้ าว ฤดูฝนเป็ นฤดูที่ปลูกต้ นกล้ า 2 – 3 เดือนต่อมาเป็ นฤดูหนาว เป็ นช่วงที่ฝนทิ ้งช่วงเริ่มทาการเก็บเกี่ยว เสร็ จแล้ วฝนก็ตก
ลงมาอีก แต่ตอ่ ไปนี ้จะไม่เหมือนเดิมแล้ ว ฤดูที่หว่านกล้ าจะไม่มีฝนตก ข้ าวอาจจะตายได้ เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวกับมีน ้า
ท่วม เป็ นต้ น
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อย่างไรก็ดี นอกจากปั จจัยทางภูมิอากาศซึง่ เป็ นผลกระทบโดยตรงแล้ ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สง่ ผลให้ ระบบมีความอ่อนแอ
ล่อแหลม ต่อความเสีย่ งมากขึ ้น คือการเปลีย่ นแปลงด้ านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปั จจัยทีเ่ กิดจากการเจริ ญเติบโตของ
สังคม จานวนประชากรที่เพิม่ ขึ ้น การกระทาของมนุษย์ และโครงการพัฒนาต่างๆ ปั จจัยเหล่านี ้อาจส่งผลให้ ระบบหรื อภาค
ส่วนต่างๆ ต้ องเปิ ดรับ หรื อมีความอ่อนไหวหรื อความไวต่อผลกระทบของสภาพอากาศแปรปรวนหรื อการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศมากขึ ้น อีกทัง้ อาจทา ให้ มีขีดความสามารถในการรับมือลดลง เช่น การขยายตัวของจานวนประชากรและการ
ตังถิ
้ ่นฐานเข้ าสูเ่ ขตพื ้นที่เสีย่ งต่อน ้าท่วม ดินถล่ม หรื อ โครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่อาจเสริ มสร้ างความสามารถในการ
รับมือของมนุษย์ แต่กลับส่งผลให้ ระบบนิเวศเกิดความล่อแหลมต่อภาวะเสีย่ ง เป็ นต้ น
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
จังหวัดพัทลุงอยูใ่ นพื ้นที่ลมุ่ น ้าทะเลสาบสงขลา ที่ครอบคลุมตังแต่
้ พื ้นที่ “ต้ นน ้า” ซึง่ เป็ นแหล่งกาเนิดของลาคลองและ
สายน ้าต่างๆ ที่ไหลลงสูท่ ะเลสาบสงขลา และพื ้นที่โดยรอบ แหล่งน ้าเหล่านี ้ที่เชื่อมโยงกันไปจนถึงบริ เวณ “ปลายน ้า” ทังที
้ ่
เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม พื ้นที่ชมุ ชน ทังชุ
้ มชนเมืองและชุมชนชนบท รวมทังแหล่
้ งการค้ า แหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ
คนลุม่ น ้าเลสาบ13 หมายถึง ทุกคนที่อาศัยในพื ้นที่ดงั กล่าว ทังในบริ
้
เวณต้ นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า ทังที
้ ่อยูร่ ิมควน
(ภูเขา) ขอบพรุ กลางทุง่ และชายฝั่ ง ทังที
้ ่อยูใ่ นเมืองและชนบทคนเหล่านี ้ล้ วนเป็ น “คนลุม่ น ้าเลสาบ” ทีม่ ีวถิ ีชีวิตที่สมั พันธ์
แบบเกื ้อกูลพึง่ พกัน ซึง่ เรียกกันว่าเป็ น “เกลอ” ผู้ที่อาศัยอยูใ่ นบริเวณต่างกันมีฐานทรัพยากรสาหรับการดารงชีพทีต่ า่ งกัน
นามาแลกเปลีย่ นกันและร่วมกันสรรสร้ างวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นวิถีชีวติ ที่เชื่อมโยง สัมพันธ์กนั ตังแต่
้ ต้นน ้าจนถึงปลายน ้าเป็ นที่ร้ ู
จะกันว่าเป็ น “เกลอเขา-เกลอนา-เกลอเล”
ชุมชนรอบลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลาใช้ เวลาปรับตัวกว่า 4 ทศวรรษ กว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงมาสูก่ ารผลิตเพื่อกิน เพื่อใช้ และ
เพื่อขาย แตกต่างจากแต่ก่อนที่เป็ นยุค “ออกปาก” ขอแรงกัน ปั จจุบนั เป็ นการผลิตเพื่อขาย ซื ้อกิน ซื ้อใช้ การออกปากก็
เปลีย่ นเป็ นการออกปากจ้ างเพื่อกาไร
ลักษณะเฉพาะของลุม่ น ้า

นี่คือปรากฎการณ์ที่เป็ นจริ งรอบลุม่ น ้าทะเลสาบด้ วยระบบนิเวศทีซ่ บั ซ้ อน

และความอุดมสมบรูณ์ของสิง่ มีชีวติ ทังพื
้ ชและสัตว์โดยเฉพาะที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ

ประกอบกับความใหญ่โตของพื ้นที่ ลุม่ น ้าแห่งนี ้จึงเป็ นพื ้นที่ที่หล่อเลี ้ยงชีวิตผู้คนมากมาย มีผ้ ปู ระมาณว่า เกือบร้ อยละ 20
ของผู้คนในภาคใต้ มวี ิถีชีวิตทีเ่ กี่ยวข้ องกับลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลา ไม่ทางใดก็ทางหนึง่ เป็ นการยืนยันได้ อย่างชัดเจนว่า ลุม่
น ้าทะเลสาบสงขลาคืออูข่ ้ าวอูน่ ้าของคนใต้ ในอดีต
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด ปั จจุบนั ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ ้นกับลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ได้ สง่ ผลต่อการดารงชีวิตของ
ผู้คนรอบลุม่ น ้าอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ซึง่ ความเปลีย่ นแปลงเหล่านี ้ส่วนหนึง่ มาจากเหตุผลของการพัฒนา ประกอบกับ
ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมทังจากภายในและนอกประเทศ
้
ทาให้ การกาหนดทิศทางการพัฒนาระดับจังหวัด
13

http://www.songkhlalake.com/index.php?cmd=content_option_history&page=2
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จะต้ องพิจารณาร่วมกับแผนพัฒนาระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับลุม่ น ้า จากนันจึ
้ งวิเคราะห์ร่วมกับศักยภาพและ
ข้ อจากัดของจังหวัด ดังจะเห็นได้ จากทิศทางแผนพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับจังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุงมีวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด คือ “เมืองเกษตรยัง่ ยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี” ด้ วยเหตุ
นี ้ทิศทางการพัฒนาจึงให้ ความสาคัญกับระบบเกษตรและจะต้ องเป็ นระบบที่ยงั่ ยืนด้ วย เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในจังหวัด โดยภาพรวมของแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556)14 มีข้อเสนอประเด็นการพัฒนา ที่
สาคัญคือ สร้ างความมัน่ คงด้ านอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรรายย่อยที่ทาการเกษตรเพื่อยังชีพ รวมทังสนั
้ บสนุนการวิจยั
พืชท้ องถิ่นที่มศี กั ยภาพ การศึกษา รวบรวม และจัดระบบองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นไว้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชน
ท้ องถิ่นที่เข้ าถึงได้ งา่ ย

รวมทังพั
้ ฒนาต่อยอดด้ วยการผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหม่เพื่อใ่ ห้ เป็ นองค์ความรู้ที่ทนั สมัย

สามารถนาไปใช้ ด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการพัฒนาท้ องถิ่นได้ อย่างแพร่หลาย และการ
คุ้มครองป่ าดงดิบ พื ้นที่อนุรักษ์ ธรรมชาติบนบก พื ้นที่ช่มุ น ้า พื ้นที่ทะเลสาบสงขลาอย่างเข้ มงวด และฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมที่
เสือ่ มโทรม

เพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพให้ เอื ้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนได้ อย่างยัง่ ยืน โดยเน้ นการมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และชุมชนในพื ้นที่
ขณะเดียวกันหากพิจารณาความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุงกับยุทธศาสตร์ กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย

อัน

ประกอบด้ วยจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช และ พัทลุง มีวิสยั ทัศน์คือ “การเป็ นศูนย์กลางการผลิต
ยางพารา ปาล์มน ้ามันทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ครบวงจร และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน” ประกอบด้ วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การผลิตและแปรรูปสินค้ ายางพารา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตและแปรรูปสินค้ าปาล์มน ้ามัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดับการท่องเทียวอย่างยัง่ ยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
การประกอบอาชีพ การทานาและทาสวนเป็ นอาชีพดังเดิ
้ มของคนจังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะนาจะทากันมากบริ เวณพื ้นที่
ราบตอนกลางของจังหวัด สาหรับสวนผลไม้ มีอยูท่ วั่ ไป อย่างไรก็ตามด้ วยระบบนิเวศที่เปลีย่ นแปลงไป และการพัฒนาขึ ้น
อย่างรวดเร็ วของพื ้นที่ ประกอบกับการส่งเสริ มด้ านต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐในพื ้นที่ ได้ ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงกับ
พื ้นที่หลายอย่าง

ไม่วา่ จะเป็ นระบบเกษตรที่เปลีย่ นแปลงไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทานาที่เดิมใช้ วิถีการง่ายๆ

ใช้

แรงงานคนและสัตว์ ใช้ ป๋ ยที
ุ ่หาได้ จากแหล่งธรรมชาติควบคูก่ บั มูลสัตว์ และอาศัยน ้าจากฟ้ าเป็ นหลัก เน้ นกินภายใน
ครัวเรื อนและขายภายในท้ องถิ่น มาเป็ นการผลิตขนาดใหญ่เพื่อขายเป็ นหลัก มีการนาระบบชลประทานเข้ ามาใช้ ในการ
เพาะปลูก เพื่อให้ ทาให้ สามารถผลิตข้ าวนอกฤดูกาลได้ ซึง่ จะเห็นความเปลีย่ นแปลงเหล่านี ้ได้ ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา
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สานักงานจังหวัดพัทลุง กลุม่ งานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
20

สิง่ ที่มาพร้ อมกับการพัฒนาระบบชลประทานคือ การผลิตข้ าวแบบใหม่ มีการใช้ ข้าวพันธ์ใหม่ ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
สารเคมีและ
เครื่ องจักรกลมากขึ ้น ทังรถไถนาและรถเกี
้
่ยวข้ าว เป็ นต้ น ที่กล่าวมานี ้คือการเปลีย่ นแปลงเฉพาะการทานา แต่ในบางพื ้นที่
พบว่าระบบบการเพาะปลูกเปลีย่ นแปลงไปทังหมด
้

เช่น

การปรับเปลีย่ นที่นา

หรื อพื ้นที่สวนมาเป็ นพื ้นที่เพาะปลูก

ยางพาราหรื อปาล์มน ้ามัน ทังนี
้ ้ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากราคายางพาราและปาล์มน ้ามันที่สงู ขึ ้น ทาให้ รายได้ จากการทานา
ที่น้อยกว่าไม่สามารถสร้ างความมัน่ คงด้ านรายได้ ให้ กบั คนในจังหวัดได้ ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดและระดับภูมิภาค
ที่สง่ เสริ มการปลูกยางพาราและปาล์มเพิ่มขึ ้น
ปาล์มน ้ามันแทน

ทาให้ เกษตรหลายคนปรับเปลีย่ นพื ้นที่ของตนเองเพื่อปลูกยางพาราและ

ทังที
้ ่ทราบดีวา่ ผลผลิตที่ได้ อาจจะไม่สงู เท่ากับพื ้นที่ที่มีความเหมาะสม

แต่ด้วยราคาที่สงู จึงทาให้

เกษตรกรหลายท่านพร้ อมที่จะเสีย่ ง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ จากสถิตขิ ้ อมูลดินของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1215 แสดงให้ เห็นว่า จังหวัด
พัทลุงมีเนื ้อที่ทงหมด
ั้
2,140,296 ไร่ มีเนื ้อที่ดินเหมาะสมกับการเกษตร ประมาณ 1,198,380 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 56.0 ของ
เนื ้อที่ทงจั
ั ้ งหวัด เนื ้อที่ดินที่มีปัญหาประมาณ 703,465 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 32.9 ส่วนที่เหลือ 238,451 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ
11.1 เป็ นเนื ้อที่น ้าที่ลมุ่ น ้าขังแฉะและหาดทราย และสร้ างบ้ านเรื อนจานวนเนื ้อที่ที่พบมีประมาณ 3,076 ไร่ หรื อร้ อยละ
0.14 ของเนื ้อที่ทงจั
ั ้ งหวัด
แต่ทงนี
ั ้ ้พบว่า

มีการสูญเสียพื ้นที่ดินที่มีความเหมาะสมในเกษตรกรรมไป

เนื่องจากพื ้นทีด่ ินในจังหวัดพัทลุงทีม่ ีความ

เหมาะสมสาหรับทาการเกษตรกรรมในหลายแห่งได้ ถกู นาไปใช้ ประโยชน์ด้านพื ้นที่อตุ สาหกรรม

และพื ้นที่อยูอ่ าศัยของ

ชุมชนโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง ขณะเดียวกัน เขตการใช้ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีแนวโน้ มขยายออกสูเ่ ขต
ชานเมืองมากขึ ้นเป็ นผลให้ มกี ารนาพื ้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมมาใช้ เป็ นพื ้นทีเ่ พาะปลูก ต้ นทุนในการผลิตพืชผลทางการ
เกษตรจึงสูงขึ ้น ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรต่อพื ้นที่กลับลดลง นอกจากนี ้พื ้นที่ป่าอาจจะถูกบุกรุกเพิม่ ขึ ้นเพื่อนามา
เป็ นพื ้นที่ปลูกทาง เกษตรเป็ นการเพิ่มความรุนแรงของสถานการณ์การชะล้ างพังทลายของดินในพื ้นที่ต้นน ้าบางแห่ง
ขณะเดียวกันพบว่า ทรัพยากรดินของจังหวัดพัทลุงประมาณครึ่งหนึง่ ยังมีปัญหาต่อการทาเกษตร ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นดินใน
พื ้นที่ลาดชันสูง ดินตื ้น และดินทราย สาหรับเนื ้อดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรมรกระจักกระจายอยูท่ วั่ ไปแต่เป็ นที่นา ส่วน
ใหญ่ และยังมีที่ใช้ ปลูกยางพารา และไม้ ผลยืนต้ น
2.2 การทาประมง
การประมงในจังหวัดพัทลุงแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ การประมงพื ้นบ้ าน และการประมงเพาะเลี ้ยง การประมงพื ้นบ้ าน
นันเป็
้ นอาชีพดังเดิ
้ มของคนจังหวัดพัทลุง ทากันมาบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง คืออาเภอเขาชัยสน และอาเภอปาก
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พะยูน ลักษณะของการประมงทีท่ าจะเป็ นการใช้ เครื่ องมือประมงแบบพื ้นบ้ านที่สว่ นใหญ่แล้ วใช้ วสั ดุในท้ องถิ่น เช่น แห ตา
ข่าย โพงพาง อวนลอย เป็ นต้ น แต่เนื่องด้ วยปั ญหาการลดลงของสัตว์น ้าจึงทาให้ ปัจจุบนั ชาวประมงพื ้นบ้ านส่วนหนึง่ ได้
เปลีย่ นไปประกอบอาชีพอื่น หรือ ประกอบอาชีพอื่นเพิม่ เติม เช่น รับจ้ าง ทางานโรงงาน เลี ้ยงสัตว์ ทานา ทาสวนยาง
รวมทังการเพาะเลี
้
้ยงสัตว์น ้าควบคูไ่ ปกับการทาประมงพื ้นบ้ าน
นอกจากการประมงพื ้นบ้ านแล้ ว การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ งเป็ นอีกอาชีพทีช่ มุ ชนชายฝั่ งในจังหวัดพัทลุงได้ ให้ ความสนใจ
มากขึ ้น โดยเฉพาะการเพาะเลี ้ยงปลา สาหรับปลาที่นิยมเพาะเลี ้ยงมาก คือ ปลาดุกลูกผสม ปลาช่อน ปลานิล ปลา
ตะเพียนขาว และปลากินพืชชนิดต่าง ๆ จากข้ อมูลของสานักงานประมงจังหวัดพัทลุง มี ผ้ เู พาะเลี ้ยงสัตว์น ้าอีก จานวน
8,983 ราย พื ้นที่ 3,983 ราย พื ้นที่ 3,050 ไร่ ปริ มาณสัตว์น ้าที่จบั ได้ 14,453 กิโลกรัม อย่างไรก็ตามที่ผา่ นมาการเพาะเลี ้ยง
เหล่านี ้ก็ประสบกับปั ญหาภัยพิบตั ิในพื ้นที่เพิม่ ขึ ้น เช่น การเพาะเลี ้ยงปลาดุก ในรอบ 3 ปี (ปี 2548-2550) สถานการณ์
ด้ านการผลิตและราคาอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่ในปี 2548 เกิดภาวะน ้าท่วมส่งผลให้ ผลผลิตเสียหายมาก สถานการณ์
ลักษณะนี ้ส่งผลต่อการเพาะเลี ้ยงชายฝั่ งของจังหวัดพัทลุงเป็ นอย่างมาก
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกี่ยวกับการประมง
อุณหภูมิที่สงู ขึ ้น มีผลให้ เกิดความแปรปรวนของภูมิอากาศ ฤดูกาล ปริ มาณ น ้าฝน ระดับน ้าทะเล และการไหลเวียนของ
กระแสน ้าในมหาสมุทร ฯลฯ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว อาจทาให้ ระบบนิเวศบางแห่งเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างถาวร ไม่
สามารถกลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้ สิง่ ที่ตามมาคือ ระดับน ้าฝนเพิม่ ขึ ้น ดังเห็นได้ ชดั ในพื ้นที่ เมื่อปี

2553- 2554

ระดับน ้าใน

ทะเลสาบสูงขึ ้น ประกอบกับเกิดพายุ น ้าท่วม และภัยภิบตั ิธรรมชาติทถี่ ี่ขึ ้นและเพิม่ ความรุนเรงมากขึ ้นเรื่ อยๆ ความ
เปลีย่ นแปลงเปล่านี ้ มีผลกระทบต่อการประมง เพราะจะทาให้ อณ
ุ หภูมิของน ้า กระแสน ้า การไหลของน ้าจืด และการ
หมุนเวียนของธาตุอาหารเปลีย่ นแปลงไป
จากแบบจาลองทสาหรับประเทศไทย จะเห็นได้ วา่ ปั จจัยทางภูมิอากาศ ได้ แก่ อุณหภูมิ ปริ มาณน ้าฝน จานวนวันที่ฝนตก
และทิศทางของมรสุม มีผลโดยตรงต่อปริ มาณผลผลิตของยางพารา ซึง่ เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับการคาดการณ์ในอนาคต 30 ปี
60 ปี และ 90 ปี คาดว่าอุณหภูมทิ ี่สงู ขึ ้นจะทาให้ อากาศร้ อนจัด ช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนมาเร็วขึ ้นกว่าปกติ จะมีฝนตกมาก
ขึ ้นและปริ มาณน ้าฝนสูงขึ ้นกว่ปกติ ซึง่ จะส่งผลต่ออุณหภูมิน ้าทะเลที่เปลีย่ นแปลงจะทาให้ สตั ว์น ้าอพยพที่อยูอ่ าศัย ทาให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงแหล่งประมง ปั ญหาการอพยพสัตว์น ้าดังกล่าวนี ้เกิดขึ ้นได้ รวมทังการเปลี
้
ย่ นแปลงด้ านพันธุ์กรรมของ
สัตว์และกระทัง่ สูญพันธุ์เนื่องจากระบบนิเวศเริ่ มเปลีย่ แปลงไป

2.2.2

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
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ในช่วงหลายศตวรรษที่ผา่ นมา การเสือ่ มโทรมทรัพยากรในทะเลสาบเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และยิง่ ทวีความรุนแรงขึ ้น โดยมี
ปั จจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้ อง

คือ ประการแรกคือ นโยบายของรัฐบาลที่มงุ่ ส่งเสริ มภาคอุตสาหกรรมการส่งออก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรุกรานพื ้นที่ป่าชายเลน ซึง่ เป็ นไปอย่างรวดเร็ว นาไปสูค่ วามเสือ่ มโทรมของทรัพยากรชายฝั่ งที่
สาคัญๆ และการเสียสมดุลของระบบนิเวศ ป่ าชายเลนดังกล่าวนี ้ถือว่ามีนยั สาคัญในฐานะที่เป็ นแหล่งอาหารที่อยูอ่ าศัย
แหล่งเพาะพันธุ์ของพืชและสัตว์ทะเล
ประการที่สอง การใช้ เครื่ องมือประมงที่ผิดกฏหมาย ซึง่ กระจายอยูท่ วั่ ไปในทะเลสาบสงขลา เป็ นอีกหนึง่ สาเหตุที่ทาระบบ
นิเวศภายในทะเลสาบสงขลาเปลีย่ นแปลง

และเป็ นสาเหตุสาคัญที่ได้ ทาลายถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สตั ว์น ้าใน

ทะเลสาบสงขลา ทังที
้ ่ทะเลสาบสงขลาได้ ชื่อว่าเป็ นนแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ทะเล เป็ นแหล่งอาหาร เป็ นที่พกั อาศัยของ
ตัวอ่อนของปลาหลากหลายชนิด ผลที่ตามมาคือ ทรัพยากรชายฝั่ งเสือ่ มโทรมลง และมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาวประมงพื ้นบ้ านซึง่ ตังถิ
้ ่นฐานอยูบ่ ริ เวณชายฝั่ งทะเลสาบสงขลา
ประการสุดท้ าย องค์ประกอบทางชีวภาพของระบบนิเวศวิทยาชายฝั่ งโดยรวม ก็มีสภาพเสือ่ มโทรมอันสืบเนื่องมาจากการ
ทาประมงพาณิชย์ และการตังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมบนชายฝั่ ง น ้าเสียจากโรงงานต่างๆ รวมทังน
้ ้าเสียจากเขตเมืองและ
แหล่งท่องเทีย่ วมีอตั ราสูงขึ ้นและได้ มีสว่ นในการทาลายทรัพยากรชายฝั่ งให้ มีสภาพเสือ่ มโทรมลง

ผนวกกับการดาเนิน

ธุรกิจการเกษตรการทาฟาร์ มกุ้งเพื่อส่งออกโดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเลี ้ยงปลารวมทังอาหารปลา
้
การใช้ อาหารปลา
สาเร็ จรูป การใช้ ยาแอนตี ้ไบโอติค สิง่ ต่างๆ เหล่านี ้ได้ กลายมาเป็ นสารตกค้ าง ทาลายสิง่ มีชีวติ ทางทะเล นับว่าเป็ นปั ญหา
สาคัญของภาวะมลพิษที่เกิดขึ ้นในบริ เวณชายฝั่ งทะเลสาบสงขลา

ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ศกั ยภาพของจังหวัดเกี่ยวกับการตัง้ รับปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.1 สถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
จังหวัดพัทลุงกลายเป็ นจังหวัดทีป่ ระสบอุทกภัยเป็ นประจาทุกปี โดยมีสาเหตุจากฝนที่ตกหนักในช่วงฤดูฝนในพื ้นที่ตอนบน
ลุม่ น ้าบริ เวณเทือกเขาบรรทัด เกิดน ้าป่ าไหลหลากและน ้าท่วมฉับพลันในเขตอาเภอป่ าพะยอม อาเภอศรี บรรพต กิ่งอาเภอ
ศรี นคริ นทร์ อาเภอกงหรา อาเภอตะโหมด และอาเภอป่ าบอน เมื่อน ้าไหลผ่านตอนกลางของพื ้นที่ลมุ่ น ้าในเขตอาเภอควน
ขนุน อาเภอเมือง อาเภอเขาชัยสน อาเภอบางแก้ ว อาเภอตะโหมด และอาเภอป่ าบอน เกิดน ้าเอ่อล้ นตลิง่ ท่วมพื ้นที่สองฝั่ ง
ของลาน ้า เนื่องจากลาน ้ามีขนาดเล็กไม่สามารถรับปริ มาณน ้าหลากได้ จากนันจึ
้ งไหลลงสูท่ ะเลทะเลสาบสงขลา จึงทาให้
เกิดน ้าท่วมขังบริ เวณที่ราบลุม่ ริมทะเลสาบสงขลาในเขตอาเภอควนขนุน อาเภอเมือง อาเภอเขาชัยสน อาเภอบางแก้ ว
และอาเภอปากพะยูน อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ประกอบกับกายภาพของพื ้นที่อนั เป็ นที่ราบลุม่ ทาให้ พื ้นที่นี ้กลายเป็ นพื ้นที่น ้า
ท่วมซ ้าซากของจังหวัดพัทลุง ข้ อมูลนี ้แสดงให้ เห็นถึงระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกันของจังหวัดพัทลุง และเมื่อเกิดฝนตกหนัก
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และน ้าหลากในพื ้นที่ต้นน ้าย่อมส่งผลให้ เกิดน ้าท่วมและน ้าป่ าไหลหลากไปถึงพื ้นที่กลางน ้า

และพื ้นที่ปลายน ้าบริ เวณ

ทะเลสาบสงขลา
การศึกษาความเสีย่ ง ความเปราะบาง และศักยภาพของจังหวัดพัทลุง ในบริ บทของการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ครัง้ นี ้ ได้ ศกึ ษาลงไปในพื ้นที่ลมุ่ น ้าคลองท่าเชียด-บางแก้ ว ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ที่อยูใ่ นพื ้นที่น ้าท่วม ลุม่ น ้าคลองท่าเชียด-บาง
แก้ ว ประกอบด้ วยคลองที่สาคัญ คือ คลองท่าเชียด คลองอ้ ายโต คลองเคียน คลองทะเลพระ คลองปากบาง คลองปาก
เพนียด และคลองท่ามะเดื่อ เป็ นต้ น ซึง่ มีประสิทธิภาพการระบายน ้าประมาณ 80-350 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จากการ
วิเคราะห์พบว่าคลองทังหมดสามารถระบายน
้
้านองสูงสุดที่รอบ 2 ปี ยกเว้ นคลองทะเลพระที่มอี ตั ราการระบายน ้านอง
สูงสุดรอบ 5-10 ปี เท่านัน้ ที่ผา่ นมาได้ มกี ารกาหนดแนวทางการแก้ ไขเพื่อบรรเทาปั ญหาน ้าท่วมสาหรับรองรับน ้าหลากใน
รอบ 10 ปี คือการพัฒนาแหล่งน ้าประเภทอ่างเก็บน ้าไว้ ทตี่ ้ นน ้าที่มีความจุไม่น้อยกว่า 103.4 ล้ านลูกบาศก์เมตร แต่
อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพพื ้นที่ตอนต้ นน ้าของลุม่ น ้าท่าเชียด-บางแก้ ว

สามารถก่อสร้ างอ่างเก็บน ้าคลองหัวช้ างที่มี

ความจุอา่ งเก็บน ้าเพียง 30 ล้ านลูกบาศก์เมตรเท่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้ปั ญหาน ้าท่วมในพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่าเชียดจึงยังคงดารงอยู่ และ
ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ ้น
นอกจากปั ญหาน ้าท่วมขังในพื ้นที่ชายฝั่ งใกล้ ทะเลสาบสงขลาแล้ ว พื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลสาบของจังหวัดพัทลุงจะต้ อง
เผชิญกับภัยธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงขึ ้น เช่น คลืน่ ลมที่แรงขึ ้น การตื ้นเขินของทะเลสาบ การกัดเซาะชายฝั่ ง เป็ นต้ น
ขณะที่ปัญหาน ้าท่วมก็ได้ ทวีความรุนแรงขึ ้นเนื่องจากเมื่อน ้าหนุนในทะเลสาบในช่วงฤดูฝน
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ ้น

เป็ นผลให้ น ้าท่วมขังมีช่วง

สภาพการตื ้นเขินของชายฝั่ งรอบทะเลสาบเป็ นอีกปั ญหาที่สง่ ผลให้ สภาพลมและคลืน่ รุนแรง

ขณะที่ทงการสร้
ั้
างถนน การก่อสร้ างบ้ านเรื อนที่ไม่มีตวั กาหนดกฎเกณฑ์และการวางผังในการดาเนินการ โดยไม่มีการ
รองรับผลที่จะเกิดขึ ้นจากปั ญหาน ้าท่วม เนื่องจากสภาพการสร้ างบ้ านเรื อนของชุมชนตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เสีย่ งภัย สร้ าล ้าเข้ าไป
ในพื ้นที่ชายฝั่ งและไม่ได้ คานึงถึงภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ ้นทังจากลมมรสุ
้
ม ลมพายุ หรื อคลืน่ ซัดฝั่ ง และในส่วนของพื ้นทีก่ ็ยงั
ไม่ได้ กาหนดพื ้นที่เสีย่ งภัย สถานการณ์เช่นนี ้มีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนชายฝั่ งในด้ านความมัน่ คงของชีวติ ทังด้
้ านที่อยู่
อาศัย และการประกอบอาชีพ เนือ่ งจากต้ องเผชิญกับภัยธรรมชาติบอ่ ยครัง้ ขึ ้น และยาวนานขึ ้น
3.2 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในจังหวัดพัทลุงตระหนักในปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ ไขปั ญหาน ้าท่วมใน
พื ้นที่ พบว่ามีมาตรการที่หลากหลายประกอบกัน เช่น การก่อสร้ างแหล่งเก็บกักน ้าเพื่อชะลอน ้าไว้ ที่ในพื ้นที่ต้นน ้า การ
ปรับปรุงลาน ้าธรรมชาติให้ มีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายน ้าในรอบปี และการขุดคลองผัน
น ้าเพื่อลดปั ญหาน ้าหลากและเปลีย่ นทิศทางการไหลของน ้า มาตรการเหล่านี ้หากพิจารณาอย่างรอบด้ านและวิเคราะห์ลง
ไปให้ ถึงสาเหตุของน ้าท่วมในจังหวัดพัทลุง พบว่าส่วนใหญ่ เป็ นวิธีการบรรเทาปั ญหาเพียงระยะเวลาหนึง่ ที่เกิดขึ ้น แต่ไม่ได้
พิจารณาร่วมกับความเสีย่ งหรื อความเปลีย่ นแปลงที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ประกอบกับไม่ได้ มีการพิจารณาร่วมในปั จจัย
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อื่นๆ ที่มีผลต่อปั ญหาน ้าท่วม ไม่วา่ จะเป็ น การเปลีย่ นแปลงระบบเพาะปลูกในพื ้นที่เกษตรกรรมเป็ นพืชเชิงเดีย่ ว การ
ก่อสร้ างบ้ านเรื อนและที่อยูอ่ าศัยในรูปทรงสมัยใหม่ การก่อสร้ างหรื อขุดลอกต่างๆ ที่ขวางทางน ้า กายภาพของพื ้นที่ ระบบ
นิเวศภาพรวมของจังหวัด รวมทังปั
้ จจัยด้ านสภาพฤดูกาลและอากาศที่แปรปรวน ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนเกี่ยวข้ องและเป็ น
ส่วนหนึง่ ที่จะต้ องนามาพิจารณาร่วมทังสิ
้ ้นเพื่อให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาที่ไม่ได้ เพียงแต่ตงรั
ั ้ บกับสถานการณ์ทเี่ กิด แต่จะต้ อง
เป็ นการสร้ างศักยภาพระยะยาวให้ กบั ผู้คนในพื ้นที่ได้ พร้ อมที่จะปรับตัวด้ วยต่อความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา
กรณีพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลสาบในจังหวัดพัทลุง นอกจะเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพอากาศในพื ้นที่ ปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ ง การตื ้นเขินของทะเลสาบ ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาโครงสร้ างพื ้นฐานและการวางผังเมือง
แล้ ว พบว่า หน่วยงานภาครัฐและท้ องถิ่นยังไม่มีมาตรการที่ชดั เจนสาหรับเรื่ องนี ้ และที่ผา่ นมาการแก้ ไขปั ญหาส่วนใหญ่
เป็ นการบรรเทาหรื อการให้ ความช่วยเหลือเฉพาะหน้ าเท่านัน้
3.3 ผู้ท่ มี ีส่วนเกี่ยวข้ องกับการการตัง้ รับปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
การวิเคราะห์ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในพื ้นทีจ่ ะแบ่งออกเป็ นส่วนของชุมชน องค์กรท้ องถิ่น และภาครัฐ ซึง่ ที่ผา่ นมาพบว่า ในด้ านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนเป็ นฐาน ได้ มีการทางานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและ
ชุมชนในการแก้ ไขปั ญหาความเสือ่ มโทรมของทะเลสาบสงขลา เช่น การดูแลรักษาป่ าชายเลน ฟื น้ ฟูให้ มีความยัง่ ยืน พื ้นที่
อนุรักษ์ ในบริเวณลุม่ น ้าทะเลสาบ เพื่อให้ เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์สตั ว์น ้า และร่วมกันปลูกต้ นสนเพื่อป้องกันการพังทลายของ
ชายฝั่ งจากคลืน่ ลมแรง

ขณะเดียวกันได้ มีการขยายความร่วมมือจัดตังเป็
้ นเครื อข่ายประชาชนทางานด้ านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมในระดับลุม่ น ้าในนามเครื อข่ายชุมชนคนรักษ์ ลมุ่ น ้าเลสาบ จพัทลุง. ที่ผา่ นมาชุมชนเอง
ได้ พยายามช่วยเหลือตัวเองในการสือ่ สารระหว่างหมูบ่ ้ านเพื่อเตือนภัยน ้าท่วม

และเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการการ

อพยพย้ ายข้ าวของในลักษณะของการบอกต่อให้ ทราบ และมีการส่งข่าวสารจากชุมชนต้ นน ้าสูพ่ ื ้นที่ชายฝั่ งเนื่องจากชุมชน
บริ เวณพื ้นที่ชายฝั่ งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาและทาประมงจึงได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยน ้าท่วมในแต่ละครัง้
ด้ านการจัดความรู้และการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้น พบว่าในพื ้นที่ชายฝั่ ง บางครอบครัวมีการ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้ างของบ้ านเรือน จากเดิมบ้ านเรื อนเป็ นแบบยกพื ้นสูง แต่ 20 ปี ที่ผา่ นมาได้ มีการสร้ างบ้ านเป็ นแบบ
สมัยใหม่มากขึ ้นที่มีลกั ษณะพื ้นติดดินไม่ได้ ยกพื ้นสูงแต่มีการปรับพื ้นที่ปลูกสร้ างให้ มคี วามสูงมากขึ ้นแต่ก็ยงั คงประสบกับ
ปั ญหาน ้าท่วมขังเช่นเดิม ภายหลังหลายครอบครัวเริ่ มปรับเปลีย่ นโครงสร้ างบ้ านเรื อนมาเป็ นแบบดัง้ เดิมอีกครัง้ เพื่อไม่ให้
น ้าท่วมขังและสามารถผ่านไปได้
การดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนของสานักงานจังหวัด ได้ มีนโยบายและแผนงานที่ชดั เจนภายใน
พื ้นที่มากขึ ้น โดยให้ แต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สานักงานกาชาดจังหวัด เข้ ามา
สนับสนุนความรู้และงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ร่วมทังการที
้
่หน่วยงานรัฐต้ องเข้ ามาประสานความ
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ร่วมมือกันในการช่วยเหลือชุมชนเรื่ องการเตรียมอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือกรณีที่เกิดภัย เช่น เต็นท์ เรื อ ยารักษาโรค ขณะที่
เกิดและหลังน ้าท่วม รวมทังการท
้
างานร่ วมกับศูนย์อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่ 4 (สงขลา กรมทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ ง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมด้ านอาชีพและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่ อย่างไรก็ตามแผนงานทังหมด
้
ของหน่วยงานเป็ นลักษณะของการช่วยเหลือเฉพาะหน้ า ไม่ได้ มีแผนการตังรั้ บที่ชดั เจนร่ วมทังไม่
้ ได้ มีกระบวนการออกแบบ
ร่วมกับภาคประชาชน
ชุมชนต้ องการให้ หน่วยงานท้ องถิ่นมีแผนงานและแนวทางการช่วยเหลือหลังประสบภัยให้ กบั ชุมชน ที่ผา่ นมาพบว่าแต่ละ
ท้ องถิ่นต้ องมีการจัดทาแผนป้องกันภัยพิบตั ิ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ส่วนใหญ่ท้ องถิ่นจะ
เป็ นผู้กาหนดกิจกรรมด้ วยตนเอง

หรื อทางานร่วมกับทางสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและทาง

เจ้ าหน้ าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ดังนันชุ
้ มชนจึงต้ องการมีสว่ นร่วมในการกาหนดและ
จัดทาแผนป้องกันภัยพิบตั ใิ นพื ้นที่ร่วมกับทางท้ องถิ่น

รวมทังต้
้ องมีสว่ นร่วมกับท้ องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการ

ส่งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื น้ ฟูฐานทรัพยากรให้ มีความยัง่ ยืน ไม่วา่ จะเป็ นการทานา
ข้ าว การปลูกป่ า การปลูกป่ าชายเลน การปลูกไม้ ตลอดแนวชายฝั่ ง การทาปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ และจัดให้ มกี าร
รับซื ้อพันธุ์สตั ว์น ้าทีก่ าลังวางไข่ปล่อยในเขตอนุรักษ์ รวมทังการสร้
้
างความตระหนักในการเตรี ยมความพร้ อมรับกับปั ญหา
ภัยพิบตั ิ โดยเป็ นการการบูรณาการงานร่วมกันกับภาครัฐ ท้ องถิ่น เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชน ในการ
เสริ มสร้ างศักยภาพในระดับท้ องถิ่นเพื่อตังรั้ บปรับตัวจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิในพื ้นที่

และ

นาไปสูก่ ารวางแผนงานชุมชนในการเตรี ยมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิโดยชุมชนเป็ นฐานใน
อนาคตด้ วย
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