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รายงานการศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และศักยภาพของจงัหวัดพัทลุง 
ในบริบทของการการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพทัลุง 
1.1 ลักษณะทางกาย 

จงัหวดัพทัลงุ มีพืน้ท่ีอยูใ่นอาณาเขตลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาทัง้จงัหวดั (สงขลา, พทัลงุ, นครศรีธรรมราช) ตัง้อยูท่างทิศ

ตะวนัออกของภาคใต้ของประเทศไทย ความยาวของจงัหวดัจากทิศเหนือจรดทศิใต้ประมาณ 78 กิโลเมตร และความกว้าง

จากทศิตะวนัออกไปทิศตะวนัตกเป็นระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 3,424 ตารางกิโลเมตร หรือ 

2,140,296 ไร่ (พืน้ดิน 1,919,446 ไร่ พืน้น า้ 220,850 ไร่)  

 

มีอาณาเขตติดตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง ดงันี ้ ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช และอ าเภอระโนด 

จงัหวดัสงขลา ทิศใต้ ติดตอ่กบัอ าเภอรัตภมูิ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา และอ าเภอควนกาหลงจงัหวดัสตลู ทิศ

ตะวนัออกติดตอ่กบัทะเลสาบสงขลาซึง่เป็นนา่นน า้ติดตอ่กบัอ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสนิธ์  อ าเภอสะทิงพระ อ าเภอสงิ

หนคร จงัหวดัสงขลา และทิศตะวนัตกติดเทือกเขาบรรทดัซึง่เป็นแนวติดตอ่กบั อ าเภอเมือง อ าเภอนาโยง อ าเภอยา่นตา

ขาวอ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรัง (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที่  1 แผนที่แสดงชุมชนในจังหวดัพทัลุง 

ที่มา : ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัพทัลงุ 1 
 

                                                           
1 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัพทัลงุ. 2554. แผนท่ีส าคญัจงัหวดัพทัลงุ http://www.dpt.go.th/phatthalung/main/index.php?limitstart=9  

http://www.dpt.go.th/phatthalung/main/index.php?limitstart=9
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1.2 ลักษณะภมิูประเทศ 

จงัหวดัพทัลงุ มีสภาพภมูิประเทศเป็นภเูขาและที่ราบสงู ทางด้านทิศตะวนัตก ประกอบด้วย เทือกเขาบรรทดั ถดัมาทางทศิ

ตะวนัออกเป็นพืน้ท่ีราบสลบัท่ีดอน และเป็นพืน้ท่ีราบลุม่จรดทะเลสาบสงขลา  สามารถจ าแนกภมูิประเทศออกเป็น 4 

ลกัษณะ ได้แก่ พืน้ท่ีภเูขา พืน้ท่ีลกูคลืน่ลอนชนั พืน้ท่ีราบและพืน้ท่ีเกาะ   

 

พืน้ท่ีภเูขา ลกัษณะเป็นเทือกเขาที่มียอดสงู ๆ ต ่า ๆ มคีวามสงูเฉลีย่ประมาณ  800  เมตร  และลาดไปทางทศิตะวนัออกลง

สูท่ะเลสาบสงขลาในอตัราความลาดชนั 25- 30  เปอร์เซ็นต์  เทือกเขานีเ้ป็นสว่นหนึง่ของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียก

กนัโดยทัว่ไปในท้องถ่ินวา่ เขาบรรทดั  พืน้ท่ีภเูขามีเนือ้ที่รวมกนัประมาณ  835.90  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 24.41  

ของพืน้ท่ีทัง้หมด อยูใ่นเขตพืน้ท่ีอ าเภอป่าบอน ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และป่าพะยอม   

 

พืน้ท่ีลกูคลืน่ลอนชนัเป็นสว่นท่ีอยูถ่ดัจากเทือกเขาบรรทดัหรือพืน้ที่เชิงเขา มีลกัษณะเป็นเนินเตีย้ ๆ ที่เรียกกนัโดยทัว่ไปใน

ท้องถ่ินวา่ ควน มเีนือ้ที่ประมาณ  539.70 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15.76 ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืน้ท่ีราบมเีนือ้ที่รวมกนั

ประมาณ 1,485.54 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 43.38 ของพืน้ท่ีทัง้หมด และเนื่องจากเป็นที่ท่ีเหมาะแก่การกสกิรรม

ประชากรสว่นใหญ่ของจงัหวดั จงึนิยมตัง้ถ่ินฐานหนาแนน่ในบริเวณนี ้  

 

พืน้ท่ีเกาะเป็นพืน้ท่ีในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขตจงัหวดัพทัลงุ ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอปากพะยนูมีเนือ้ที่รวมกนัประมาณ  

219.17 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.40 ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืน้ท่ีเกาะเป็นถ่ินท่ีอยูข่องนกอแีอน่กินรังมเีนือ้ที่รวมกนั

ประมาณ 1.24 ตารางกิโลเมตร  

 

พืน้น า้ในจงัหวดัพทัลงุนัน้นบัเป็นสว่นส าคญัของทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยทะเลน้อยและทะเลหลวงหรือทะเลสาบ

สงขลาตอนใน และทะเลสาบสงขลาตอนกลางบางสว่นในอ าเภอปากพะยนู มีเนือ้ที่ประมาณ 344.16 กิโลเมตร หรือร้อย

ละ 10.04 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 

 

1.3 ลักษณะภมิูอากาศ 

จงัหวดัพทัลงุมีลมมรสมุ คือ ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั และลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้  เป็นโดยทัว่ไปในปี

หนึง่ จะมีเพยีง  2   ฤด ูเทา่นัน้ คอื  

 

ฤดรู้อน  เร่ิมตัง้แตป่ลายเดือนมนีาคม - กลางเดือนกนัยายน ความร้อนและความอบอ้าวของอากาศมีสงูสดุ ในช่วงเดือน

มิถนุายน โดยมีอณุหภมูิสงูสดุประมาณ 36.4 องศาเซลเซียส โดยในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา ตัง้แตปี่ 2547-2551 จงัหวดัพทัลงุมี

อณุหภมูิอยูใ่นชว่งระหวา่ง 22.0 – 36.4 องศาเซลเซียส  
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ฤดฝูน  เร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนกนัยายน -  กลางเดือนมีนาคม โดยปริมาณฝนสงูสดุในรอบปี 2547 – 2551 คือ เดือนธนัวาคม 

2548 วดัได้ 1,506 มิลลิเมตร มีความชืน้สมัพทัธ์เฉลี่ยสงูสดุ 93.4 % และเฉลี่ยต า่สดุ 62.5 % ปริมาณน า้ฝนของ

จงัหวดัพทัลงุในช่วงระหวา่งปี 2547 - 2551 วดัได้สงูสดุ ในปี 2548 วดัได้ 3,085 มิลลเิมตร สว่นปี 2547 เป็นปีที่มีปริมาณ

น า้ฝนตกน้อยที่สดุ วดัได้ 1,794.9 มิลลเิมตร 

 

1.4 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคญัในจงัหวดัพทัลงุ ประกอบไปด้วย  

1) ทรัพยากรป่าไม้  จากการรายงานของส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดัพทัลงุ  

ในปี พ.ศ. 2549  จงัหวดัพทัลงุมพีืน้ท่ีป่าไม้รวมทัง้สิน้  1,661,194.20  ไร่  ประกอบด้วย  พืน้ท่ีป่า 384,439.35 ไร่  ป่าไม้

ถาวรตามมตคิณะรัฐมนตรี  47,950.00 ไร่  ป่าสงวนแหง่ชาติ  603,062.85 ไร่   พืน้ท่ีเพื่อการอนรัุกษ์และนนัทนาการ  

113,125.00  ไร่   พืน้ท่ีการปลกูป่าชมุชนและป่าเศรษฐกิจ  45.00  ไร่  อทุยานแหง่ชาติ  177,000.00  ไร่   เขตรักษาพนัธุ์

สตัว์ป่า   303,125.00  ไร่  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า  303,125.00  ไร่  วนอทุยาน    1,875.00  ไร่   เขตห้ามลา่สตัว์ป่า  

30,572.00  ไร่   

2) แหลง่น า้ ในจงัหวดัพทัลงุ   ไมม่แีมน่ า้สายส าคญั   มีแคค่ลองสายหลกั   ซึง่มจี านวนทัง้หมด 7   

สาย   มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดั ประกอบไปด้วย 

- คลองป่าพะยอม ไหลผา่นอ าเภอป่าพะยอม ควนขนนุ ไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลาที่พรุควนเคร็ง มคีวาม
ยาวประมาณ 33 กิโลเมตร 

- คลองทา่แนะ ไหลผา่นอ าเภอศรีบรรพต ควนขนนุ ไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลาที่บ้านปากประเหนือ มี
ความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร 

- คลองนาทอ่ม ไหลผา่นอ าเภอเมอืงพทัลงุ ไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลาที่บ้านล าป า มคีวามยาวประมาณ 
42 กิโลเมตร 

- คลองหลกัสามหรือคลองสะพานหยี ไหลผา่น อ าเภอกงหรา อ าเภอเมือง อ าเภอเขาชยัสน ลงทะเลสาบ
สงขลาที่บ้านปากพะเนยีด มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร 

- คลองทา่เชียด ไหลผา่นอ าเภอตะโหมด อ าเภอเขาชยัสน ไหลลงทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากพล มคีวาม
ยาวประมาณ   42   กิโลเมตร 

- คลองป่าบอน ไหลผา่นอ าเภอป่าบอน อ าเภอปากพะยนู ไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลาที่บ้านพระเกิด มี
ความยาวประมาณ   40 กิโลเมตร 

- คลองพรุพ้อ เป็นคลองทีเ่ป็นเส้นกัน้เขตแดนระหวา่งจงัหวดัพทัลงุกบัจงัหวดัสงขลา ไหลผา่นอ าเภอป่า
บอน อ าเภอปากพะยนู ไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลาที่บ้านทา่หยี มคีวามยาวประมาณ 36 กิโลเมตร 

3) ภเูขาและเทือกเขาที่ส าคญั จงัหวดัพทัลงุมเีทือกเขาที่ส าคญั คือ เทือกเขาบรรทดั กัน้พรมแดน 

ระหวา่งจงัหวดัพทัลงุ และจงัหวดัตรัง โดยทอดผา่นอ าเภอป่าพะยอม อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอเมอืงพทัลงุ อ าเภอกงหรา 

อ าเภอตะโหมด ซึง่มีความยาว 78 กิโลเมตร และมีภเูขาลกูเลก็ลกูน้อยเป็นจ านวนมาก ภเูขาที่ส าคญัซึง่เป็นสญัลกัษณ์



 

5 

 

ของจงัหวดัพทัลงุ คือ ภเูขาอกทะล ุ ตัง้อยูท่ี่อ าเภอเมืองพทัลงุ และมีภเูขาที่มีความส าคญัทางประวตัศิาสตร์ ตัง้อยู่

กระจายตามอ าเภอตา่ง ๆ   อีกเป็นจ านวนมาก 

 

1.5 แหล่งน า้เพื่อการเกษตร 

แหลง่น า้เพื่อการเกษตรกที่ส าคญัของภาคเกษตรคือ น า้ฝน  น า้ผิวดิน และน า้ชลประทาน ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงปริมาณน า้ฝนเฉลีย่และจ านวนวนัที่ฝนตกในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2541 -2550) จงัหวดัพทัลงุมี

ปริมาณน า้ฝนโดยเฉลีย่ปีละ 2,227 มิลลเิมตร หรือเฉลีย่เดือนละ 185.6 มิลลเิมตร จ านวนวนัฝนตก 145 วนัตอ่ปี หรือ

เดือนละ 12 วนั ปริมาณน า้ฝนมากที่สดุในเดือนพฤศจิกายน และน้อยที่สดุในเดือนกรกฎาคม 

 

ตารางที่ 1 แสดงอุณหภมิู  ความชืน้สัมพทัธ์  ปริมาณน า้ฝนเฉลี่ยในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2541-2550) 

เดือน อุณหภูมิ  ความชืน้สัมพัทธ์ ปริมาณน า้ฝน จ านวนวันที่ฝนตก 
 ( ċ ) (%) (มม.) (วัน) 

มกราคม 27.3 81 148.1 11.3 
กมุภาพนัธ์ 27.7 80 101.6 4.0 
มีนาคม 28.6 78 114.8 7.3 
เมษายน 29.0 78 90.9 7.8 
พฤษภาคม 29.0 78 124.4 12.5 
มิถนุายน 29.0 77 92.4 10.1 
กรกฎาคม 34.7 77 80.1 8.9 
สิงหาคม 28.9 76 89.0 11.0 
กนัยายน 28.3 78 123.7 13.4 
ตลุาคม 27.9 81 250.5 19.3 
พฤศจิกายน 27.3 84 521.3 19.6 
ธันวาคม 27.0 84 490.6 19.6 

รวม   2,227.4 144.8 
เฉล่ียต่อเดือน 28.7 79.3 185.6 12.1 

ที่มา  :  สถานีอุตุนิยมวทิยาพทัลุง  

ส าหรับน า้ผิวดินซึง่เป็นน า้ธรรมชาติในแมน่ า้ล าคลอง  ห้วย  หนอง  และล าน า้ตา่ง ๆ  แหลง่น า้ส าคญัอยูใ่นบริเวณ

ทะเลสาบ ตอนใน ในเขตอ าเภอเมือง  อ าเภอเขาชยัสน  อ าเภอปากพะยนู  และอ าเภอควนขนนุ นอกจากนี ้ มี ล าคลอง

สายสัน้ ๆ  มีความกว้าง  10-30 เมตร   โดยมีต้นน า้เกิดจากเทอืกเขาบรรทดัทางทศิตะวนัตก ไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลา  

เช่น  คลองป่าพะยอม  คลองทา่แนะ และคลองพรุพ้อ 
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แหลง่น า้ชลประทาน ประกอบกบัพบวา่พืน้ท่ีทางทิศตะวนัตกของจงัหวดัพทัลงุตดิตอ่กบัเทือกเขาบรรทดั เป็นแหลง่ก าเนดิ

ของต้นน า้ล าธาร สายสัน้ๆ ไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลา 7 สาย ท าให้สามารถใช้แหลง่น า้ธรรมชาตเิหลา่นีม้าพฒันาใช้

ประโยชน์ได้มากขึน้ การก่อสร้างระบบชลประทาน จ านวน 134 โครงการ มีพืน้ท่ีได้รับประโยชน์ 694,795ไร่ (ธนัวาคม 

2550)2 

- โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 1 โครงการ คือ โครงการสง่น า้และบ ารุงรักษาทา่เชียด ต าบลโคก

สกั   อ าเภอบางแก้ว    พืน้ท่ีได้รับประโยชน์จ านวน 108,300 ไร่ 

- โครงการชลประทานขนาดกลาง 10 โครงการ  ในพืน้ท่ี  6  อ าเภอ  พืน้ท่ีได้รับประโยชน์   266,100 

ไร่ 

- โครงการชลประทานขนาดเลก็  85  โครงการ ในพืน้ท่ี 10  อ าเภอ ยกเว้นอ าเภอป่าพะยอม    พืน้ที่

ได้รับประโยชน์ พืน้ท่ีได้รับประโยชน์  216,150 ไร่  โดยอ าเภอที่มโีครงการชลประทานขนาดเลก็มากที่สดุ  คือ  อ าเภอเขา

ชยัสน  มีจ านวน  19  โครงการ  พืน้ท่ีได้รับประโยชน์  42,350  ไร่  รองลงมาคืออ าเภอควนขนนุ  มีจ านวน 18  โครงการ  

พืน้ท่ีได้รับประโยชน์  41,600  ไร่     

- โครงการชลประทานอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ  ขนาดเลก็ 12 โครงการในพืน้ท่ี  7  อ าเภอ พืน้ที่

ได้รับประโยชน์  70,300  ไร่   อ าเภอที่มีพืน้ท่ีรับประโยชน์จากโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริมากที่สดุ   คือ   อ าเภอ

ป่าพะยอม    ซึง่มีพืน้ท่ีรับประโยชน์ 35,700 ไร่   รองลงมาคือ   อ าเภอ  ป่าบอน  มีพืน้ท่ีรับประโยชน์  17,000  ไร่ 

- โครงการสบูน า้ด้วยไฟฟ้า  (เฉพาะที่ไมใ่ช่โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ)     19 โครงการ   ใน

พืน้ท่ี  5  อ าเภอ   พืน้ท่ีได้รับประโยชน์  33,945 ไร่  อ าเภอที่มีสถานีสบูน า้ด้วยไฟฟ้ามากทีส่ดุคือ อ าเภอควนขนนุ มี

จ านวน 8 โครงการ พืน้ท่ีได้รับประโยชน์ 16,295 ไร่   รองลงมาคือ อ าเภอเมือง  มีจ านวน 6 โครงการ  พืน้ท่ีได้รับประโยชน์  

10,700 ไร่ 

- โครงการขดุลอกหนองน า้คลองธรรมชาติ และโครงการศนูย์บริการเกษตรกรเคลือ่นท่ี  จ านวน  163  

โครงการ พืน้ท่ีรับประโยชน์ 155,803  ไร่  

 

รวมพืน้ท่ีชลประทานและพืน้ท่ีรับประโยชน์ 764,603 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.75 ของพืน้ท่ีถือครองการเกษตร (ปี 2550) ทัง้

จงัหวดั 1,422,530 ไร่ ปริมาณน า้กกัเก็บรวม 40.50 ล้านลกูบาศก์เมตร (อา่งเก็บน า้ป่าพะยอม 20.50 ล้านลกูบาศก์เมตร 

อา่งเก็บน า้ป่าบอน 20.00 ล้านลกูบาศก์เมตร) 

 

1.6 เศรษฐกิจและรายได้ 

โครงสร้างเศรษฐกิจของจงัหวดัพทัลงุ พิจารณาจากสดัสว่นของมลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัพทัลงุ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 

– 2551 โดยเฉลีย่แล้ว สาขาเกษตร การลา่สตัว์และการป่าไม้ มีสดัสว่นสงูที่สดุถงึร้อยละ 32 – 40 ของสดัสว่นเฉลีย่ทัง้ 16 

                                                           
2ส านกังานเกษตรจงัหวดัพทัลงุ. ข้อมลูทัว่ไปจงัหวดัพทัลงุ. http://61.19.248.246/~doae/index.php?news+view+00000156 เข้าถึง 10 
ตลุาคม 2554   

http://61.19.248.246/~doae/index.php?news+view+00000156
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สาขา รองลงมาได้แก่ สาขาการขายสง่ การขายปลกี ฯลฯ และสาขาการศกึษา มีสดัสว่นร้อยละ 21.30 และ 7.06 

ตามล าดบั 

 

จากข้อมลูสานกังานคลงัจงัหวดัพทัลงุ ได้แสดงผลติภณัฑ์มวลรวม ปี 2548-2552 ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
ตารางที่ 2 ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั ณ ราคาประจาปี (ปี 2548-2552) 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 รายละเอียด 2548 2549r  2550r  2551p  2552p1  
 ภาคเกษตร 9,741  13,355  13,389  14,618  12,246  

1. สาขาเกษตรกรรม การลา่สตัว์ และการป่าไม้ 8,987 12,408 12,378 13,599 11,111 
2. สาขาประมง 754 947 1,011 1,018 1,135  
 ภาคนอกเกษตร 16,877  18,390  19,865  20,997  20,679  

3. สาขาเหมืองแร่และยอ่ยหิน 136  139  115  118  143  
4.  สาขาอตุสาหกรรม  2,020  2,284  2,551  2,464  2,311  
5.  สาขาไฟฟาู ประปา และโรงแยกก๊าซ  283  304  316  309  344  
6.  สาขาก่อสร้าง  1,038  913  915  829  752  
7.  สาขาการขายสง่ การขายปลีก การซอ่มแซม

ยานยนต์ จกัรยานยนต์ ของใช้สว่นบคุคล  
5,096  5,667  6,096  6,802  6,169  

8.  สาขาโรงแรมและภตัตาคาร  57  62  66  69  89  
9.  สาขาการขนสง่ สถานที่เก็บสินค้าและการ

คมนาคม  
923  979  1,017  1,119  1,160  

10. สาขาตวักลางทางการเงิน  722  856  938  1,060  993  
11. สาขาบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ การให้เชา่

และบริการทางธุรกิจ  
1,171  1,216  1,236  1,220  1,253  

12. สาขาการบริหารราชการและการปอูงกนั
ประเทศ รวมทัง้การประกนัสงัคมภาคบงัคบั  

1,356  1,494  1,612  1,797  1,913  

13. สาขาการศกึษา  2,591  2,826  3,254  3,358  3,696  
14. สาขาการบริการด้านสขุภาพและสงัคม  874  994  1,109  1,235  1,313  
15. สาขาการให้บริการด้านชมุชน สงัคมและ

บริการสว่นบคุคลอ่ืนๆ  
595  642  626  601  529  

16.  สาขาลกูจ้างในครัวเรือนสว่นบคุคล  14  14  15  15  15  
 Gross Provincial Product (GPP)  26,618  31,745  33,255  35,614  32,926  
 GPP Per capita (Baht)  49,763  58,619  60,669  64,235  58,747  
 Population (1,000 persons)  535  542  548  554  560  

 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นวา่ โครงสร้างเศรษฐกิจของจงัหวดัพทัลงุ พิจารณาจากสดัสว่นของมลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวม

จงัหวดัพทัลงุ ณ ราคาประจาปี ปี 2552p1 โดยเฉลีย่แล้ว สาขาเกษตร การลา่สตัว์และการป่าไม้ มีสดัสว่นสงูที่สดุร้อยละ 
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33.75 ของสดัสว่นเฉลีย่ทัง้ 16 สาขา รองลงมาได้แก ่ สาขาการขายสง่ การขายปลกีฯลฯ และสาขาการศกึษา มีสดัสว่น

ร้อยละ 18.74 และ 11.23 ตามลาดบั 

 

ส าหรับอตัราขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัพทัลงุ พิจารณาจากมลูคา่เพิม่ ณ ราคาคงที ่ ปี 2552 หดตวัร้อยละ 

5.61 โดยสาขาการผลติที่มีหดตวัคือ สาขาการเกษตร การขายปลกีฯลฯ หดตวัร้อยละ 15.90 และการขายสง่ขายปลกีหด

ตวั 5.20 สว่นสาขาการศกึษา ขยายตวัร้อยละ 5.55 

 

อยา่งไรก็ตามพบวา่ รายได้สว่นใหญ่ของจงัหวดัพทัลงุก็ยงัคง (ประมาณร้อยละ 40) มาจากผลผลติด้านการเกษตร 

โดยเฉพาะยางพารา ข้าว ผกั ผลไม้ และปศสุตัว์ รวมทัง้ประมง ทัง้นีเ้พราะศกัยภาพโดยรวมเหมาะแก่การเกษตร ทิศ

ตะวนัตกเป็นเทือกเขาบรรทดั แหลง่ต้นน า้ล าธาร (พืน้ท่ีลาดเอยีงไมม่าก) และทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบลุม่และเป็นพืน้ท่ี

ชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา ตัง้แตท่ะเลน้อย ล าป า-เขาชยัสน-บางแก้ว-ปากพะยนู อีกทัง้ในอดตีเคยเป็นอูข้่าวอูน่ า้ที่ส าคญั

ของภาคใต้ ท าให้มีภมูิปัญญาท้องถ่ินทางด้านการเกษตร 

 

1.7 การประกอบอาชีพ 

วิถียงัชีพของชาวลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาแตล่ะบริเวณมคีวามแตกตา่งกนัขึน้อยู่ กบัสภาพทางกายภาพและ

ทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีอยูใ่นพืน้ที่ คนเหลา่นีไ้ด้มกีารใช้ประโยชน์พืน้ท่ีในลุม่น า้เพื่อการด ารงชีพหลากหลายรูปแบบ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใช้พืน้ท่ีเพือ่การเกษตรกรรมรูปแบบตา่งๆ ทัง้การท านา ท าสวนยางพารา สวนผลไม้ การประมง

ชายฝ่ัง และการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ส าหรับจงัหวดัพทัลงุแล้วการประกอบอาชีพท่ีส าคญัของคนในจงัหวดันี ้ประกอบไปด้วย  

 

1.7.1 เกษตกรรม 

จงัหวดัพทัลงุมีพืน้ท่ีทัง้หมด 2,159,036 ไร่ มีเนือ้ที่ถือครองท าการเกษตรทัง้หมด 1,403,766 ไร่ เนือ้ที่ถือครองท าการเกษตร

มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากประชากรเพิ่มขึน้ จากเนือ้ที่ถือครองท าการเกษตรดงักลา่ว เป็นพืน้ท่ีท าสวนยางพารา จ านวน 

675,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.10 ของพืน้ท่ีถือครองเพื่อการเกษตร รองลงมาเป็นพืน้ท่ีท านา 549,978 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อย

ละ 39.17 ของพืน้ท่ีถือครองท าการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่ส าคญัของจงัหวดัพทัลงุ ได้แก่ ข้าว ยางพารา และผลไม้ เช่น เงาะ 

ทเุรียน มงัคดุ  เป็นต้น 

 

ข้าวนาปี เป็นพืชที่สร้างมลูคา่ให้กบัจงัหวดัพทัลงุ ซึง่เป็นมีรอบการผลติ คือ ในช่วงเดือนสงิหาคม ถึง กลางเดือนธนัวาคม 

และเร่ิมเก็บเก่ียวในชว่งกลางเดือนมกราคมถงึเมษายน พนัธุ์ข้าวสง่เสริมที่ปลกูปี 2551 ได้แก่ เลบ็นก ชยันาท เฉีย้งพทัลงุ 

สงัข์หยด หอมประทมุ และ สพุรรณบรีุ พืน้ท่ีที่มีการปลกูข้าวมากของจงัหวดัพทัลงุในปีนี ้ 5 อนัดบัแรกคือ อ าเภอเมือง

พทัลงุ ควนขนนุ เขาชยัสน ปากพะยนู และป่าบอน   หรือคิดเป็นร้อยละ 35.16., 11.24, 25.96, 9,06 และ 7.70  

ตามล าดบั  
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ตารางที่ 3 แสดงพืน้ที่ปลูก พืน้ที่เก็บเกี่ยว ผลผลติ และมูลค่าข้าวนาปีในจังหวดัพทัลุง ช่วง 5 ปี  (2547/48-2551/52)        

ปี พืน้ที่ปลูก (ไร่) พืน้ที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) มูลค่า (ล้านบาท) 

2547/2548 455,165 455,165 235,892.25 518.26 977.945 
2548/2549 362,010 307,340 133,425.50 434.10 800.552 
2549/2550 351,103 347,427 176,170.61 507.07 902.620 
2550/2551 289,601 289,601 135,287.00 467.15 1,025.199 
2551/2552 317,247 282,039 141,483.61 501.65 1,401.20 

 

ที่มา :  ส านักงานเกษตรจงัหวดัพัทลุง 3 

หมายเหต ุ: ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่) เป็นผลผลติเฉลีย่ตอ่พืน้ท่ีเก็บเก่ียว 

 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีปลกูข้าวนาปีมีแนวโน้มที่ลดลงตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548/2549 แตอ่ยา่งไรก็ตามมลูคา่

ผลผลติที่ผลติได้กลบัเพิ่มสงูขึน้ โดยเฉพาะระหวา่ง พ.ศ. 2551/2552 พบวา่มมีลูคา่สงูถึง 1,401.20 ล้านบาททัง้ที่มีพืน้ท่ี

ปลกูเพียง 317,247 ไร่ 

 

ข้าวนาปรัง หรือข้าวนอกฤด ูหรือข้าวไมไ่วตอ่ชว่งแสง เป็นพนัธุ์ข้าวที่สามารถปลกูได้ตลอดปี เมื่อมีอายคุรบตามก าหนดก็

จะออกดอกออกรวงและเก็บเก่ียวได้ ฤดกูาลปลกูข้าวนาปรังในจงัหวดัพทัลงุเร่ิมปลกูเดือนมีนาคมถึงเดือนมถินุายน พนัธุ์

ข้าวที่นิยมน ามาปลกูในชว่งนาปรัง ได้แก่ ชยันาท  หอมประทมุ สพุรรณบรีุ  

 

พืน้ท่ีปลกูข้าวนาปรังจงัหวดัพทัลงุ มีจ านวนพืน้ท่ีปลกูไมแ่นน่อน ซึง่ขึน้อยูก่บัภาวะราคา และปริมาณน า้ชลประทาน

ตลอดจนปริมาณน า้ตามแหลง่น า้ธรรมชาติ ทัง้นีพ้ืน้ท่ีนอกเขตชลประทาน ที่ไมม่ีน า้เพียงพอในการท านาปรังประมาณ 

90,000 ไร่ ซึง่คาดวา่ถ้าราคาข้าวดีและพืน้ท่ีดงักลา่วสามารถจดัหาน า้ได้ จะมีการท านาปรังเพิ่มมากขึน้  

  

                                                           
3 ส านกังานเกษตกรและสหกรณ์จงัหวดัพทัลงุ.ศนูย์ข้อมลูด้านการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัพทัลงุ : การผลิตข้าวจงัหวดัพทัลงุ. 

http://www.moac-info.net/Phatthalung/  

http://www.moac-info.net/Phatthalung/
http://www.moac-info.net/Phatthalung/
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ตารางที่ 4 แสดงพืน้ที่ปลูก พืน้ที่เกบ็เกี่ยว ผลผลิตและมูลค่าข้าวนาปรังในจังหวดัพทัลุงในช่วง 5 ปี (2547-

2551) 

ปี พืน้ที่ปลูก (ไร่) พืน้ที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) มูลค่า (ล้านบาท) 

2547 51,068 51,068 26,406.67 517.09 123.900 

2548 46,396 46,396 29,744.30 641.10 169.545 

2549 64,607 64,607 38,548.65 596.66 197.566 
2550 57,193 57,193 37,406.55 654.04 179.655 
2551 117,422 110,582 72,099.34 652.00 658.056 

 

ที่มา :  ส านักงานเกษตรจงัหวดัพัทลุง 4 

หมายเหต ุ: ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่) เป็นผลผลติเฉลีย่ตอ่พืน้ท่ีเก็บเก่ียว 

 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีปลกูข้าวนาปรัง มีแนวโน้มทีส่งูขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 (51,068 ไร่) – 2551 (117,422 

ไร่) ถึงสองเทา่ ประกอบกบัมีผลผลติรวมและมลูคา่การผลติที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2551 ที่มีผลผลติรวมทัง้สิน้ 

72,099.34 ตนั และมีมลูคา่สงูทีส่ดุในรอบ 5 ปี คือ 658.056 ล้านบาท 

 

ยางพารา  กลายเป็นพืชหลกัของจงัหวดัพทัลงุผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสงูและมีแนวโน้มจะขยายการสง่ออกได้อกีมาก 

อีกทัง้ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมาราคายางพาราอยูใ่นเกณฑ์ดี ท าให้เกษตรกรปลกูยางพาราเพิ่มขึน้  จากตารางที่ 5  พืน้ท่ีปลกู

ยางพาราของจงัหวดัพทัลงุ เพิ่มขึน้เป็นล าดบัจาก 681,821 ไร่ ในปี 2546 เป็น 847,534 ไร่ ในปี 2551 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

24.30 เนื่องจากแรงจงูใจด้านราคาผลผลติที่สงูขึน้ ท าให้เกษตรกรบางสว่นปรับเปลีย่นจากการท านา หรือไม้ผลอื่น ๆ มา

ปลกูยางพาราแทน อยา่งไรก็ตามในชว่ง  3 ปี (2549-2551)  พืน้ท่ีปลกูยางพารามีการขยายพืน้ที่การปลกูในอตัราที่ลดลง  

โดยพืน้ท่ีการปลกูยางพาราในปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 59.58 ของพืน้ท่ีการเกษตรในจงัหวดั พืน้ท่ีทีม่ีการปลกูมาก 3 อนัดบั

แรกคือ อ าเภอป่าบอน ตะโหมด  ป่าพะยอม  พืน้ท่ีปลกู 163,979 ไร่ 97,603 ไร่  และ96,790  ไร่  ตามล าดบั หรือร้อยละ 

42.28  ของพืน้ท่ีปลกูรวมในจงัหวดั  

 

  

                                                           
4 ส านกังานเกษตกรและสหกรณ์จงัหวดัพทัลงุ.ศนูย์ข้อมลูด้านการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัพทัลงุ : การผลิตข้าวจงัหวดัพทัลงุ. 

http://www.moac-info.net/Phatthalung/  

http://www.moac-info.net/Phatthalung/
http://www.moac-info.net/Phatthalung/
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ตารางที่ 5 แสดงพืน้ที่ปลูก พืน้ที่ให้ผล ผลผลิตและมูลค่ายางพาราในจังหวดัพทัลุง ช่วง 6 ปี (2546-2551) 

ปี พืน้ที่ปลูก (ไร่) พืน้ที่เปิดกรีด (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) มูลค่า (ล้านบาท) 

2546 681,821 544,699 137,895.70 253.16 4,624.28 
2547 708,383 590,699 148,719.60 251.81 6,242.780 
2548 760,854 551,612 152,361.16 266.21 8,411.780 
2549 819,584 595,398 199,013.08 334.24 13,731.902 
2550 847,534 596,479 200,311.84 335.82 13,797.480 
2551 847,534 601,220 171,919.14 285.95 13,699.826 

 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวดัพัทลุง  5 

หมายเหต ุ: ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่)  เป็นผลผลติเฉลีย่ตอ่พืน้ท่ีเก็บเก่ียว 

 

ปาล์มน า้มนั    จงัหวดัพทัลงุมีพืน้ท่ีปลกูปาล์มน า้มนัใน ปี พ.ศ. 2551 ประมาณ 10,088  ไร่  หรือร้อยละ 0.31  ของพืน้ท่ี

ปลกูในภาคใต้และมีแนวโน้มเพิม่ขึน้เร่ือย ๆ เพราะจงัหวดัรณรงค์การปลกูปาล์มในพืน้ท่ีนาร้าง จากตารางที่ 6 แสดงให้

เห็นวา่ พืน้ท่ีปลกูปาล์มน า้มนัจงัหวดัพทัลงุในช่วง 5 ปี ที่ผา่นมา (2547-2551) มีการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องสง่ผลให้พืน้ท่ี

ให้ผลผลติปาล์มน า้มนัเพิ่มขึน้  จากพืน้ท่ีปลกูปี พ.ศ. 2547 จ านวน 1,837 ไร่  เพิ่มขึน้ 10,088 ไร่ ในปี พ.ศ. 2551 หรือ

เพิ่มขึน้ 8,251 ไร่  แตเ่มื่อเทียบกบั ปี พ.ศ. 2550 มีพืน้ท่ีลดลง 642 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 5.98  สาเหตเุนื่องจากเกษตรกร

โคน่ทิง้หนัไปปลกูพืชที่ให้ผลตอบแทนที่สงูกวา่  อ าเภอที่มีพืน้ท่ีปลกูมาก 3 อนัดบัแรก คือ อ าเภอป่าบอน  ปากพะยนู และ

อ าเภอเมืองพทัลงุ  โดยมีพืน้ที่ปลกู  2,861  ไร่   2,073  ไร่  และ 1,566  ไร่  ตามล าดบั หรือร้อยละ 64.43 ของพืน้ท่ีปลกูรวม 

 

ตารางที่ 6 แสดงพืน้ที่ปลูกให้ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และมูลค่า ช่วง 5 ปี (2547– 2551) 

ปี พืน้ที่ปลูก (ไร่) พืน้ที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) มูลค่า (ล้านบาท) 

2547 1,831 920 2,308.40 2,509.13 6.925 
2548 3,269 1,476 2,516.85 1,705.18 10.065 
2549 8,634 1,465 3,045.82 2,079.05 7.963 
2550 10,730 1,824 2,952.10 1,618.48 8.134 
2551 10,088 1,836 3,835.89 2,089.26 14.720 

 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจงัหวดัพทัลุง 

หมายเหต ุ: ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่)  เป็นผลผลติเฉลีย่ตอ่พืน้ท่ีเก็บเก่ียว 

 

                                                           
5 ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง. สถานการณ์การผลิตพืชที่ส าคญัของจงัหวดัพทัลงุ. 
http://www.phatthalung.doae.go.th/data/situation/yangpara.pdf  

http://www.phatthalung.doae.go.th/data/situation/yangpara.pdf
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1.7.2 การประมง      

จงัหวดัพทัลงุอดุมไปด้วยแหลง่น า้ธรรมชาติหลายแหง่  ที่ส าคญัคอืทะเลสาบสงขลาตอนใน  และทะเลน้อย  ในอดีต

ชาวประมงในจงัหวดัพทัลงุ  สามารถจบัสตัว์น า้จากแหลง่ธรรมชาติมาจ าหนา่ย  สร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อยา่งดี   

 

ตารางที่ 7 แสดงปริมาณการจับ มูลค่า พืน้ที่ที่ท าการประมเง และต้นทุนการผลิต สัตว์น า้เศรษฐกิจที่

ส าคัญของจังหวดัพทัลุงระหว่างปี พ.ศ. 2546-2552 

ปี ปริมาณการจับ (ตัน) มูลค่า (บาท) พืน้ที่ท าการประมง (ไร่) ต้นทุนการผลิต/หน่วย (บาทต่อกิโลกรัม) 

2546 7,219.25 463.76 5,070.77 337.00 
2547 10,410.17 864.25 7,185.93 355.00 
2548 12,146.79 1,077.95 7,769.02 377.00 
2549 10,989.81 695.01 12,770.96 494.00 
2550 11,288.39 680.01 14,615.53 516.00 
2551 9,450.92 543.26 9,486.00 330.40 
2552 6,234.55 392.13 11,535.16 577.00 

 

ที่มา : ศนูย์ปฏิบตัิการจงัหวดัพทัลงุ 6 

 

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการผลติด้านการประมงในจงัหวดัพทัลงุ พบวา่ โดยภาพรวมมีการผลติที่

เพิ่มขึน้และลดลงตามล าดบั โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2552  ที่ปริมาณการจบัลดลงเหลอื 6,234.55 ตนั แตข่ณะเดียวกนั

ในปี พ.ศ. 2548 กลบัพบวา่ มีปริมาณการจบัสงูสดุ คือ 12,146.79 ตนั จึงท าให้มีมลูคา่การผลติสงูสดุคือ 1,077.95 

บาท และมีต้นทนุการผลติ/หนว่ย เพียง  377 บาท ตอ่กิโลกรรม ขณะที่พบวา่ตลอดระยะเวลา 7 ปี พืน้ท่ีการท า

ประมงนัน้มีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยปี พ.ศ. 2546 มีพืน้ท่ีการประมงเพียง 5,070.77 ไร่ ขณะที่ ปี พ.ศ. 

2550 มีพืน้ท่ีการประมงสงูสดุ คอื 14,615.53  ไร่  

 

อยา่ไรก็ตามปัจจบุนัในแหลง่น า้ตา่งๆ  เกิดการเปลีย่นแปลงไปในทางที่เสือ่มลงเนื่องการกระท าของมนษุย์และ

ธรรมชาติ  เช่น  การใช้เคร่ืองมือประมงและวิธีการท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  เช่น การใช้อวนล้อม  อวนตาถ่ี  ใช้ยาเบื่อเมา

ระเบิด  การปลอ่ยน า้เสยีและสารเคมีที่มมีลพิษลงสูแ่หลง่น า้   เชน่ สารเคมีทีใ่ช้ในการเกษตร  น า้ทิง้จากชมุชนตา่งๆ  

รวมทัง้สารเคมีทีใ่ช้ในการเลีย้งกุ้งกลุาด าด้วย  ในสว่นท่ีเกิดจากธรรมชาติเองได้แก่  การรุกตวัของน า้เค็มในบางฤด ู 

การเกิดวชัพืชน า้หลายชนิดเป็นจ านวนมาก  การตกตะกอน  เป็นต้น  สาเหตตุา่งๆ  ที่กลา่วมาข้างต้นท าให้ปริมาณ

สตัว์น า้ตา่งๆ ถกูท าลายลดปริมาณลงจนบางชนิดได้สญูพนัธุ์ไปแล้ว  

  

                                                           
6 ศนูย์ปฏิบตัิการจงัหวดัพทัลงุ : ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ.  
http://123.242.180.7/phatthalung_poc/report/sar/report/report.php?id=sm030704  เข้าถึง วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2553 

http://123.242.180.7/phatthalung_poc/report/sar/report/report.php?id=sm030704%20%20เข้าถึง
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ส่วนที่ 2 ค่าตวัแทนภมิูอากาศ (Parameter) และการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศที่เกี่ยวกบัภาคส่วนต่างๆ 
 

2.1 เกษตรกรรม 

จงัหวดัพทัลงุมวีิสยัทศัน์คือ “เมืองเกษตรยัง่ยืน ทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ คนมีคณุภาพชีวิตที่ดี” ที่เป็นเช่นนีเ้พราะจงัหวดัพทัลงุ 

เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมที่ส าคญัของภาคใต้ มีพืน้ท่ีถือครองท าการเกษตรทัง้หมด 1,403,766 ไร่ จากเนือ้ที่จงัหวดัทัง้หมด 

2,159,036 ไร่ เป็นพืน้ท่ีท าสวนยางพารา จ านาวน 675,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.10 ของพืน้ท่ีถือครองเพือ่การเกษตร 

รองลงมาเป็นพืน้ท่ีท านา 549,978 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 39.17 ของพืน้ท่ีถือครองท าการเกษตร ส าหรับพืชเศรษฐกิจที่

ส าคญัของจงัหวดัพทัลงุ ได้แก ่ ข้าว ยางพารา และปัจจบุนัมีการสง่เสริมการปลกูปาล์มน า้มนัในจงัหวดัเพิ่มขึน้ ตาม

โครงการสง่เสริมปลกูปาล์มน า้มนัทดแทนสวนเกา่7 ประกอบกบัราคาของปาล์น า้มนัที่สงูขึน้ สง่ผลให้เกษตรกรน าพืน้ท่ี

ปลกูพืชอาหารสตัว์ปรับเปลีย่นเป็นปลกูยางพาราและปาล์มน า้มนัแทน   

 

2.1.1 การเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศที่เกี่ยวกบัเกษตรกรรม 

จากการศกึษาของโครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและความแปรปรวนของสภาพ

ภมูิอากาศในอนาคตและการปรับตวัของภาคสว่นท่ีส าคญั โดย ศนูย์บริการวชิาการแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ศนูย์

เครือขา่ยงานวเิคราะห์ วิจยั และฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแหง่ภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (2554)8 โดยใช้แบบจ าลองทางภมูิศาสตร์ 3 แนวทางพบวา่ 

 

อณุหภมูิเฉลีย่ ในชว่ง 30 ปีที่ผา่นมา (ปีฐาน) อณุหภมูิเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อณุหภมูิ

เฉลีย่มีแนวโน้มที่สงูขึน้ โดยภายใต้แบบจ าลองทางภมูิศาสตร์ พบวา่ในอีก 30 ปี ข้างหน้าอณุหภมูิเฉลีย่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้

เลก็น้อย ในอีก 60 ปีข้างหน้าอณุหภมูิเฉลีย่มีแนวโน้มทีเ่พิ่มขึน้ 1-2 oC ในอีก 90 ปี ข้างหน้าอณุหภมูิเฉลีย่มีแนวโน้มที่

เพิ่มขึน้มากกวา่ 2 oC  

 

อณุหภมูิสงูสดุ ในอีก 30 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มเพิ่มขึน้เลก็น้อย ขณะทีใ่นอีก 60 ปีข้างหน้าอณุหภมูิสงูสดุมีแนวโน้มที่

เพิ่มขึน้ 1-2 oC ในอีก 90 ปีข้างหน้าอณุหภมูิสงูสดุมีแนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกวา่ 2 oC  ขณะทีอ่ณุหภมูิต ่าสดุ ในชว่ง 30 ปีที่

ผา่นมา (ปีฐาน) อณุหภมูิต ่าสดุเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อณุหภมูติ ่าสดุมีแนวโน้มที่สงูขึน้ 

จากการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แบบหนึง่พบวา่ ในอีก 30 ปีข้างหน้าอณุหภมูิต ่าสดุมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ 1-2 oC ใน

อีก 60 ปีข้างหน้าอณุหภมูติ ่าสดุมีแนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกวา่ 2 oC 

                                                           
7 โครงการสง่เสริมปลกูปาล์มน า้มนั เป็นโครงการหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ตามเป้าหมายจงัหวดัพทัลงุจะสง่เสริมให้เกษตรกรปลกูปาล์มน า้มนัในพืน้
ท่ีดิน เปรีย้วริมทะเลสาบในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอเขาชยัสน อ าเภอบางแก้ว และอ าเภอปากพะยนู ทัง้นีเ้น่ืองจากวา่ในบริเวณพืน้ท่ีดงักลา่ว มีพืน้ท่ีวา่งเปลา่จ านวนมากไม่
สามารถปลกูไม้ผล หรือท าการเกษตรอยา่งอ่ืนได้ (http://songkhlatoday.com/paper/6067)  
8 โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภมูิอากาศในอนาคตและการปรับตวัของภาคสว่นท่ีสาคญั เสนอ สา
นกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย ศนูย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ศนูย์
เครือขา่ยงานวิเคราะห์ วิจยั และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มกราคม 2554 

http://songkhlatoday.com/paper/6067
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จ านวนวนัร้อน (จ านวนวนัท่ีอณุหภมูิสงูกวา่ 35๐ C) ในชว่ง 30 ปีที่ผา่นมา (ปีฐาน) จ านวนวนัร้อนในรอบปีมีจ านวน

ประมาณ 90-150 วนั จากการคาดการณ์พบวา่จ านวนวนัร้อนมแีนวโน้มที่เพิ่มขึน้ จากการใช้แบบจ าลองทางภมูิศาสตร์ 

รูปแบบหนึง่ พบวา่ ในอีก 30 ปีข้างหน้า จ านวนวนัร้อนมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ 15-30 วนั ในอีก 60 ปีและ 90 ปีข้างหน้า

จ านวนวนัร้อนมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้มากกวา่ 60 วนั  

 

ปริมาณฝนรวมรายปี ในช่วง 30 ปีที่ผา่นมา (ปีฐาน) ปริมาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,800 มม./ปี จากการคาดการณ์

ในอนาคตพบวา่ภายใต้แนวทางการใช้แบบจ าลองทางภมูิศาสตร์ รูปแบบหนึง่ พบวา่ ในอกี 30 ปีและ 60 ปีข้างหน้า 

ปริมาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอีก 90 ปีข้างหน้า ปริมาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ 10-20 % 

โดยมีจ านวนวนัท่ีฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปริมาณฝนมากกวา่ 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปริมาณฝนมากกวา่ 

35 มม./วนั) ในช่วง 30 ปีที่ผา่นมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์

ในอนาคตพบวา่ภายใต้แนวทาง การใช้แบบจ าลองทางภมูิศาสตร์ รูปแบบหนึง่ พบวา่ ในอีก 30 ปีข้างหน้าจ านวนวนัฝน

ตกมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ 5-10วนั ในอีก 60 ปีข้างหน้าจ านวนวนัฝนตกใกล้เคียงกบัปีฐาน ในอีก 90 ปีข้างหน้าจ านวนวนัฝน

ตกมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ 5-10 วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์ในอนาคตพบวา่ภายใต้แนว

ทางการใช้แบบจ าลองรูปแบบหนึง่พบวา่  ในอีก 30 ปีข้างหน้า จ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มที่เพิ่มขึน้ 5-10 วนัในอีก 60 

ปีและ 90 ปีข้างหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมีแนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกวา่ 4 วนั 

 

สรุปโดยภาพรวม ในอนาคต 30 ปี 60 ปี และ 90 ปี ข้างหน้า ภายใต้การทดลองโดยใช้แบบจ าลองทางภมูศิาสตร์พบวา่ 

อณุหภมูิเฉลีย่ อณุหภมูิสงูสดุ และต ่าสดุ มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ ปริมาณฝนและจ านวนวนัฝนตกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้

เช่นกนั ลกัษณะเช่นนีจ้ะมีผลกระทบโดยตรงกบัการท าเกษตรกรรม ไมว่า่จะเป็นการปลกูข้าว ยางพารา และปาล์ม 

 

ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง  พทัลงุมีรอบการผลติข้าวนาปี คือ ในช่วงเดือนสงิหาคม ถึง กลางเดอืนธนัวาคม และเร่ิมเก็บ

เก่ียวในช่วงกลางเดือนมกราคมถงึเมษายน และส าหรับกรปลกูข้าวนาปรังเร่ิมปลกูเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถนุายน ส าหรับ

อ าเภอที่มีการปลกูข้าวมากในจงัหวดัพทัลงุ ได้แก่ เมืองพทัลงุ ควนขนนุ เขาชยัสน ปากพะยนู เป็นต้น ส าหรับการท านามี

ปัจจยัหลกั 2 ประการเป็นพืน้ฐานของการท านา และเป็นตวัก าหนดวิธีการปลกูข้าว และพนัธุ์ข้าวที่จะใช้ในการท านาด้วย

หลกั 2 ประการ คือ 1) สภาพพืน้ที่ (ลกัษณะเป็นพืน้ท่ีสงูหรือต า่) และภมูิอากาศ และ 2) สภาพน า้ส าหรับการท านา ในท่ีนี ้

จะกลา่วถึงเฉพาะปัจจยัทางสภาพภมูิอากาศทีมีผลตอ่การท านา 

 

การท านา หมายถึงการปลกูข้าวและการดแูลรักษาต้นข้าวในนาไป จนถึงการเก็บเก่ียวการปลกูข้าวในแตล่ะท้องถ่ิน จะ

แตกตา่งกนัไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสงัคมของท้องถ่ินนัน้ๆ ในแหลง่ที่ต้องอาศยัน า้จากฝนเพยีงอยา่งเดยีวก็
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ต้องกะระยะเวลาการปลกูข้าวให้เหมาะสมกบัชว่งทีม่ีฝนตกสม า่เสมอ และเก็บเก่ียวในช่วงที่ฤดฝูนหมดพอดี โดยปัจจยั

ทางภมูิอากาศที่มีผลตอ่การเจริญเติบโต และการให้ผลผลติของข้าว9 ที่ส าคญั ได้แก ่

 

ความแปรปรวนของน า้ฝนและการแพร่กระจายของน า้ฝน (Variability and distribution of rain fall) ความแปรปรวนในแง่

ของปริมาณน า้ฝนและการแพร่กระจายของน า้ฝนนบัวา่เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัมากในการจ ากดัผลผลติของข้าวใน

บริเวณแหลง่ปลกูข้าวที่อาศยัน า้ฝน ซึง่มกัได้รับปริมาณน า้ฝนราวๆ 1,000-1,200 มิลลเิมตรตลอดปี อยา่งไรก็ตามปริมาณ

น า้ฝนตลอดทัง้ปีมเีพียง 1,200-1,500 มิลลเิมตร ก็เพียงพอตอ่การปลกูข้าวฤดเูดยีว ถ้าสว่นใหญ่ของฝนดงักลา่วตกอยู่

ในช่วงฤดฝูน นอกจากทีก่ลา่วข้างต้นไปแล้วนัน้ปัญหาความแปรปรวนของปริมาณน า้ฝนในเขตมรสมุ ซึง่ในบางปีจะพบวา่ 

ปริมาณของฝนที่ตกลงมามมีากเกินไปจนท าให้เกิดน า้ทว่ม ซึง่ท าให้เกิดความเสยีหายในการผลิตข้าว 

 

ส าหรับปริมาณน า้ฝนในภาคใต้จะอยูร่าว 1,200 มิลลเิมตร และฝนท่ีตกสว่นใหญ่จะตกอยูใ่นฤดฝูน (พฤษภาคม ถงึ 

ตลุาคม) ซึง่เป็นฤดเูพาะปลกุข้าว ดงันัน้จงึไมม่ีปัญหาเร่ืองขาดแคลนน า้ แตอ่ยา่งไรก็ตามในปัจจบุนัจะเห็นได้วา่ปัญหาที่

มกัเกิดขึน้คือ ความไมแ่นน่อนของชว่งเร่ิมต้นของฝนและการทิง้ช่วงของฝนในระหวา่งฤด ู บางครัง้ท าให้การปลกูข้าว

คอ่นข้างลา่ช้าเพราะฝนไมต่กตามฤดกูาล ซึง่จะกระทบตอ่ผลผลติของข้าว 

 

อณุภมูิ นบัวา่เป็นปัจจยัทางภมูิอากาศตวัหนึง่ทีม่ีอิทธิพลตอ่การเจริญเติบโตและผลผลติของข้าว ซึง่พบวา่ หากพืน้ท่ี

เพาะปลกูมอีณุภมูิต ่าจะท าให้ผลผลติของข้าวลดลง ขณะที่ผลของอณุหภมูิที่สงูสว่นใหญ่จะเกิดความเสยีหายกบัข้าวที่

ปลกูนอกฤด ูคือ อณุหภมูิที่สงูท าให้เพิ่มจ านวนเมลด็ช้าวลบี และท าให้ข้าวเป็นหมนัเพิม่ขึน้ 

 

กลา่วโดยสรุปได้วา่ ปัจจยัทางภมูิอากาศที่มีผลโดยตรงตอ่การเจริญเติบโต และการให้ผลผลติของข้าวอยา่งชดัเจน ที่ผา่น

มาการผลติข้าวในจงัหวดัพทัลงุจะท าการปลกูอยูใ่นฤดฝูน โดยเฉพาะในเขตเกษตรน า้ฝน (Rained agriculture) ดงันัน้

การปลกูข้าวจงึมกัจะขึน้อยูก่บัรูปแบบของน า้ฝน (Rain fall pattern) ที่ตกลงมา ซึง่จากการคาดการณ์ในอนาคต 30 ปี 60 

ปี และ 90 ปี ข้างหน้า ภายใต้การทดลองโดยใช้แบบจ าลองทางภมูศิาสตร์พบวา่ ปริมาณฝนและจ านวนวนัฝนตกมี

แนวโน้มเพิ่มมากขึน้ ลษัณะเช่นนีอ้าจจะท าให้ปริมาณฝนท่ีมากเกิดไปก่อให้เกิดน า้ทว่มพืน้ท่ีเพาะปลกูได้ ประกอบกบัช่วง

ของฤดมูรสมุที่แปรปรวนถ่ีขึน้ในภาคใต้ ยอ่มสง่ผลตอ่การก าหนดวนัเพาะปลกู เพราะอาจก่อให้เกิดการทิง้ช่วงของฤดฝูน

ได้ ซึง่จะมีผลกระทบโดยตรงตอ่ผลผลติที่ได้เช่นกนั ส าหรับในพืน้ท่ีที่มีการชลประทาน ฤดกูาลปลกูข้าวสามารถเลือ่นปรับ

ให้เข้ากบัสภาพอณุหภมูิที่เหมาะสม (Optimum temperature) แตอ่ยา่งไรก็ตามอณุหภมูิที่สงูและต ่ามากขึน้ในอนาคตก็

จะมีผลกระทบตอ่การเพาะปลกูและผลผลติของข้าวเช่นเดียวกนั 

 

                                                           
9อาคม อาญจนประโชติ. เอกสารค าสอนวิชาธญัพืช. ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ฬ ปัจจยัทางภมูิอากาศท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และการ
ให้ผลผลิตของข้าวhttp://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=3905&s=tblrice  
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ยางพารา แม้วา่ประเทศไทยจะอยูใ่นเขตที่มีภมูิอากาศที่มีความเหมาะสมมากๆ ในการปลกูสร้างสวนยางพารา 

โดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวนัออกซึง่เป็นเขตปลกูยางพาราเดมิ ส าหรับพืน้ท่ีปลกูยางพาราในจงัหวดัพทัลงุมีอยูใ่นทกุ

อ าเภอ แตอ่ าเภอที่มีการปลกูยางพารามาก ได้แก่ ป่าบอน ป่าพะยอม ตะโหมด ปากพะยนู ควนขนนุ เขาชยัสน เป็นต้น แต่

ก็ไมไ่ด้หมายความวา่ทีด่ินทกุแปลงจะมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัท่ีสามารถท าสวนยางพาราได้อยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ

ให้ผลผลติสงู โดยทัว่ไปพบวา่ ปริมาณผลผลติจากสวนยางพาราจะขึน้อยูก่บัปัจจยัที่ส าคญั ๆ เช่น ความเหมาะสมของ

พืน้ท่ี, พนัธุ์ยางพารา และการจดัการสวนยางพารา ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วถงึลกัษณะสภาพภมูิอากาศ ที่เหมาะสมตอ่การปลกู

ยางพารา  

 

สภาพภมูิอากาศ10 ยางพาราชอบอากาศร้อนชืน้อณุหภมูิเฉลีย่ประมาณ 30-35 องศา เซลเซียส อากาศหนาวเย็นสดุไม่

ควรต า่กวา่ 10 องศาเซลเซียสเกินกวา่ 1 สปัดาห์ในหนึง่ปีเพราะจะท าให้ ระบบรากถกูท าลายได้ และช่วงอากาศร้อนสดุไม่

ควรเกิน 40 องศาเซลเซียสเกินกวา่ 2 สปัดาห์ในหนึง่ปี เพราะจะท าให้ยางพาราทิง้ใบก่อนก าหนดได้ 

 

ปัจจยัสภาพอากาศที่ส าคญัทีม่ีผลกระทบตอ่การปลกูยางพาราคอื ปริมาณน า้ฝน ต้องม ีปริมาณน า้ฝนไมน้่อยกวา่ 1,250. 

ม.ม./ปี และมีจ านวนวนัท่ีฝนตก 120 – 150 วนัตอ่ปี ช่วงการกระจายของน า้ฝน (Duration) ต้องสม ่าเสมอด้วย ปริมาณ

น า้ฝนท่ีน้อยกวา่นีก็้สามารถปลกูยางพาราได้ แตจ่ะมีผลกระทบตอ่ปริมาณน า้ยางพาราในอนาคต น า้ยางพาราดิบต้อง

อาศยัปริมาณน า้ในดินชกัน าให้ไหลสูภ่าชนะรองรับ ถ้าปริมาณน า้ในดินมีน้อยน า้ยางสดจะเข้มข้นเกินไปจนไมส่ามารถ

ไหลออกจากทอ่น า้ยางได้ สะดวก ผลผลติน า้ยางจะได้น้อยกวา่ทีค่วรจะเป็น 

 

ขณะทีส่ถาบนัวจิยัยาง กรมวิชาการเกษตร11 ได้จดัแบง่เขตภมูิอากาศส าหรับปลกูยางพาราตามปริมาณน า้ของประเทศ

ไทย ได้เป็น 6 เขต คือ 

- เขตที่ 1 ปริมาณน า้ฝนต า่กวา่ 1,000 มิลลเิมตรตอ่ปี เป็นพืน้ท่ีที่ไมแ่นะน าให้ปลกูยางพารา 

- เขตที่ 2 ปริมาณน า้ฝนอยูร่ะหวา่ง 1,000 - 1,200 มิลลเิมตรตอ่ปี มีชว่งฤดแูล้งประมาณ 5 เดือน มีศกัยภาพใน

การปลกูยางพาราต า่ พืน้ท่ีที่สามารถปลกูยางพาราได้ จะเป็นกลุม่ดินท่ีมีเนือ้ดินร่วนเหนียวปนทรายที่มีระดบัน า้

ใต้ดินไมล่กึมาก นกั (ประมาณ 3 - 4 เมตร ในช่วงฤดแูล้ง และไมเ่กิน 1 เมตร ในช่วงฤดฝูน) 

- เขตที่ 3 ปริมาณน า้ฝนอยูร่ะหวา่ง 1,200 - 1,400 มิลลเิมตรตอ่ปี มีชว่งฤดแูล้ง 3 - 4 เดือน เป็นเขตที่เหมาะสม

ปานกลางส าหรับยางพารา การกระจายตวัของฝนเป็นปัจจยัส าคญัที่กระทบตอ่ผลผลติยาง 

                                                           
10 ส านกัสง่เสริมและพฒันาไม้เศรษฐกิจภาคใต้. 2550. คู่มือการปลกู บ ารุงรักษา และเก็บเก่ียวผลผลิตยางพาราขององค์กาอตุสาหกรรมป่าไม้ ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

.http://www.fio.co.th/south/Acrobat/fio-rubber-replanting50.pdf   เขา้ถึงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 ; องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
11 สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร 2550  ข้อมลูวิชาการยางพารา : พืน้ท่ีเหมาะสมส าหรับการปลกูยาง 
http://www.rubberthai.com/information/Wichakan50/08.pdf  เข้าถึง วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 

http://www.fio.co.th/south/Acrobat/fio-rubber-replanting50.pdf
http://www.rubberthai.com/information/Wichakan50/08.pdf%20%20เข้าถึง


 

17 

 

- เขตที่ 4 เป็นเขตทีเ่หมาะสมมากส าหรับยางพารา มีปริมาณน า้ฝนระหวา่ง 1,500 - 2,200 มิลลเิมตรตอ่ปี มชี่วง

ฤดแูล้ง 1 - 3 เดือน ปัจจยัด้านอทุกวิทยาไมเ่ป็นขีดจ ากดั การเลอืกพืน้ท่ีปลกูยางพาราเป็นสิง่จ าเป็น ไมค่วรปลกู

ยางในท่ีลุม่ที่ระดบัน า้ใต้ดินสงู จะท าให้ผลผลติยางพาราต า่ 

- เขตที่ 5 เป็นเขตทีม่ีปริมาณน า้ฝนสงูมาก ปริมาณน า้ฝนอยูร่ะหวา่ง 2,300 - 3,000 มิลลเิมตรตอ่ปี ปริมาณน า้ฝน

จะเป็นปัจจยัที่เป็นขดีจ ากดัตอ่การผลติยางพารา เพราะมีปริมาณน า้ฝนสงูมากและวนัฝนตกมาก ท าให้มจี านวน

วนักรีดยางน้อย 

- เขตที่ 6 เป็นเขตทีม่ีปริมาณน า้ฝนสงูมากเกินไป จนเป็นขีดจ ากดัที่รุนแรงส าหรับยางพารา ทัง้ในด้านโรค และ

การเก็บเก่ียวผลผลติ 

 

ทิศทางของลมมรสมุ ก็เป็นปัจจยัส าคญัในการคดัเลอืกพืน้ท่ีเช่นกนัโดยเฉพาะในพืน้ท่ี ควนเขาหรือพืน้ท่ีลาดเท ลมมรสมุ

ส าคญัในประเทศไทยมีสองชนิดคือ ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ พดัจากทะเล อนัดามนัเข้าสูป่ระเทศไทยในชว่งเดือน

เมษายน-กนัยายน ทกุปี แนวการพดัจะพดัจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้สูท่ิศ ตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมมรสมุนีจ้ะน าความชุ่ม

ชืน้มาสูแ่ผน่ดินเกิดฝนตกกระจายทัว่พืน้ท่ีประเทศไทย ลมมรสมุอีกหนึง่ชนิดคือลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ พดัจาก

ประเทศจีนมุง่สูม่หาสมทุรอินเดยี ระหวา่ง เดือนตลุาคม-มกราคม ลมชนิดนีน้ าความแห้งแล้ง หนาวเย็นสูป่ระเทศไทย จะมี

ฝนตกได้บ้างในภาคตะวนัออก และภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก การเลอืกพืน้ท่ีลาดเทเพื่อหลกีเลีย่งลมมรสมุทัง้สองชนดินี ้ ต้อง

พิจารณาถึง ด้านลาดเอียง (Aspect) ของพืน้ท่ีต้องไมห่นัรับทิศทางลม เพราะลมมรสมุทัง้สองชนิดนีจ้ะมีความรุนแรงของ

ลมมากจะ ท าให้ต้นยางพาราโคน่ล้มได้ แตถ้่าจ าเป็นต้องเลอืกพืน้ท่ีที่มีด้านลาดเอียง (Aspect) ของพืน้ท่ีตามทิศทาง ลมก็

ต้องพิจารณาถึงชนิดพนัธุ์ยางพาราที่จะน ามาปลกู จะต้องมีความทนทานตอ่สภาพลมแรงได้ 

 

จะเห็นได้วา่ปัจจยัทางภมูิอากาศ ได้แก่ อณุหภมูิ ปริมาณน า้ฝน จ านวนวนัท่ีฝนตก และทิศทางของมรสมุ มีผลโดยตรงตอ่

ปริมาณผลผลติของยางพารา ซึง่เมื่อวเิคราะห์ร่วมกบัการคาดการณ์ในอนาคต 30 ปี 60 ปี และ 90 ปี ที่พบวา่ มีปริมาณ

ของอณุหภมูิ ปริมาณน า้ฝน จ านวนวนัท่ีฝนตก มีแนวโน้มที่สงูขึน้ ขณะที่ทิศทางของมรสมุและความถ่ีของการเกิดมรสมุ

คาดวา่จะเร่ิมมีรูปแบบท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยจะมีความถ่ีเพิ่มขึน้ เมื่อเป็นเช่นนี ้ ผลผลติที่ได้จากยางพาราจงึมีแนวโน้มที่

ลดลง เพราะชว่งเวลาที่กรีดน า้ยางได้ดคีือ ช่วงที่ไมม่ีฝน ซึง่เกษตรกรภาคใต้ต้องเผชิญกบัปัญหานีแ้นน่อน เพราะวา่ฤดฝูน

ของภาคใต้จะยาวนานขึน้ นอกจากยางจะกรีดไมไ่ด้แล้วน า้ยางจะไมม่ีคณุภาพ คณุภาพยางก็จะตกต ่าลง 

 

ปาล์มน า้มนั12 ปาล์มน า้มนัชอบอากาศในเขตร้อนฝนตกชกุ ปัจจยัหลกัที่เก่ียวข้องกบัภมูิอากาศทีม่ผีลตอ่การเจริญเติบโต

และให้ผลผลติของปาล์มน า้มนัมดีงันี ้

 

                                                           
12 พืชไร่เศรษฐกิจ. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th) สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับปาล์มน า้มนั 

 



 

18 

 

ฝนและการกระจายตวัของฝน  ปาล์มน า้มนัชอบสภาพภมูิอากาศที่มีฝนตกชกุและสม ่าเสมอตลอดปี ความชืน้สงู แสงแดด

จดั พืน้ท่ีทางภาคใต้สว่นใหญ่จึงเหมาะสมเนื่องจากมีการกระจายของน า้ฝนสม ่าเสมอปริมาณน า้ฝนท่ีเหมาะสมควรอยู่

ในช่วง 2,500 – 3,000 มิลลเิมตรตอ่ปี และในแตล่ะเดือนไมค่วรมปีริมาณน า้ฝนน้อยกวา่ 120 มิลลเิมตร ที่ส าคญัจะต้องไม่

มีสภาพแล้งเกิน 3 เดือน 

 

อณุหภมูิที่เหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของปาล์มน า้มนั คือ 24 – 28 องศาเซลเซียส อณุหภมูิต ่าสดุไมค่วรต า่กวา่ 20 

องศาเซลเซียส และอณุหภมูิสงูสดุไมเ่กิน 33 องศาเซลเซยีส แสงแดดเป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีม่ีอิทธิพลตอ่ผลผลติของปาล์ม

น า้มนั ปริมาณแสงแดดอยา่งน้อย วนัละ 5 ชัว่โมงหรือประมาณ 18,000 ชัว่โมงตอ่ปี และมีความชืน้สมัพนัธ์ของอากาศใน

รอบปี ไมต่ ่ากวา่ 75% การตดัแตง่ทางใบมีความจ าเป็นท่ีจะท าให้ปาล์มมีพืน้ท่ีใบท่ีจะรับแสงได้เหมาะสมตลอดอายขุอง

การเจริญเติบโตของปาลม์ และปัจจยัทีจ่ าเป็นจะต้องค านงึอีกหนึง่ปัจจยัคือ ลม ปาล์มน า้มนัไมท่นทานตอ่กระแสลมที่พดั

แรง  จึงไมค่วรปลกูปาล์มน า้มนัในพืน้ท่ีที่เกิดพายบุอ่ยๆ 

 

นอกจากปัจจยัสภาพภมูิอากาศที่มีผลตอ่การปลกูปาล์มน า้มนัแล้ว ยงัมีปัจจยัอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้องด้วย เช่น สภาพดินที่

เหมาะสม ศกัยภาพของพืน้ท่ีเหมาะสม การคมนาคมขนสง่ เป็นต้น ซึง่ปัจจบัแวดล้อมเหลา่นีต้า่งมีผลตอ่ประสทิธิภาพการ

ผลติ และการจ าหนา่ยผลผลติ 

 

สรุปได้วา่ ปัจจยัทางภมูิอากาศเป็นสว่นหนึง่ทีม่ีผลตอ่การปลกูปาล์มน า้มนั ซึง่เมื่อวิเคราะห์ร่วมกบัการคาดการณ์ใน

อนาคต 30 ปี 60 ปี และ 90 ปี ที่พบวา่ มีปริมาณของอณุหภมูิ ปริมาณน า้ฝน จ านวนวนัท่ีฝนตก มแีนวโน้มที่สงูขึน้ ขณะที่

ทิศทางของมรสมุและความถ่ีของการเกิดมรสมุคาดวา่จะเร่ิมมีรูปแบบที่เปลีย่นแปลงไป โดยจะมีความถ่ีเพิม่ขึน้ เมื่อเป็น

เช่นนี ้ ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ผลผลติที่ได้จากปาล์มน า้มนั ซึง่ขณะนีย้งัคาดเดาไมไ่ด้ชดัเจนวา่จะสง่ผลในทางบวกหรือลบ 

แตม่ีแนวโน้มที่ปาล์มจะได้รับผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศอยา่งแนน่อน 

 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศจะมีผลท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพเปลีย่นแปลงไป ท าให้สตัว์และพืชบางชนดิ

สญูพนัธุ์ ศตัรูของพืชบางอยา่งไม่ สามารถควบคมุได้ เช่น การบกุของตัก๊แตนที่เกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา สว่น

ประเทศไทยนัน้ ผลของการแปรปรวนของอากาศจะท าให้เกิดปัญหาความมัน่คงทางอาหาร (Food Security) เนื่องจาก

ความผนัผวนของอากาศที่ไมส่อดคล้องกบัวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย ที่มกัมีแบบแผนในการท าการเกษตร เช่น การปลกู

ข้าว ฤดฝูนเป็นฤดทูี่ปลกูต้นกล้า 2 – 3 เดือนตอ่มาเป็นฤดหูนาว เป็นช่วงที่ฝนทิง้ช่วงเร่ิมท าการเก็บเก่ียว เสร็จแล้วฝนก็ตก

ลงมาอีก แตต่อ่ไปนีจ้ะไมเ่หมือนเดิมแล้ว ฤดทูี่หวา่นกล้าจะไมม่ีฝนตก ข้าวอาจจะตายได้ เมื่อถงึฤดกูาลเก็บเก่ียวกบัมีน า้

ทว่ม เป็นต้น  
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อยา่งไรก็ด ี นอกจากปัจจยัทางภมูิอากาศซึง่เป็นผลกระทบโดยตรงแล้ว ยงัมีปัจจยัอื่นๆที่สง่ผลให้ระบบมีความออ่นแอ 

ลอ่แหลม ตอ่ความเสีย่งมากขึน้ คือการเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจและสงัคม เช่น ปัจจยัทีเ่กิดจากการเจริญเติบโตของ

สงัคม จานวนประชากรที่เพิม่ขึน้ การกระทาของมนษุย์ และโครงการพฒันาตา่งๆ ปัจจยัเหลา่นีอ้าจสง่ผลให้ระบบหรือภาค

สว่นตา่งๆ ต้องเปิดรับ หรือมีความออ่นไหวหรือความไวตอ่ผลกระทบของสภาพอากาศแปรปรวนหรือการเปลีย่นแปลง

ภมูิอากาศมากขึน้ อีกทง้ั อาจทา ให้มีขีดความสามารถในการรับมือลดลง เช่น การขยายตวัของจ านวนประชากรและการ

ตัง้ถ่ินฐานเข้าสูเ่ขตพืน้ท่ีเสีย่งตอ่น า้ทว่ม ดินถลม่ หรือ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อาจเสริมสร้างความสามารถในการ

รับมือของมนษุย์ แตก่ลบัสง่ผลให้ระบบนิเวศเกิดความลอ่แหลมตอ่ภาวะเสีย่ง เป็นต้น 

 
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 

จงัหวดัพทัลงุอยูใ่นพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา ที่ครอบคลมุตัง้แตพ่ืน้ท่ี “ต้นน า้” ซึง่เป็นแหลง่ก าเนดิของล าคลองและ

สายน า้ตา่งๆ ที่ไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลา และพืน้ท่ีโดยรอบ แหลง่น า้เหลา่นีท้ี่เช่ือมโยงกนัไปจนถึงบริเวณ “ปลายน า้” ทัง้ที่

เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม พืน้ท่ีชมุชน ทัง้ชมุชนเมืองและชมุชนชนบท รวมทัง้แหลง่การค้า แหลง่อตุสาหกรรมตา่งๆ 

 

คนลุม่น า้เลสาบ13  หมายถึง ทกุคนที่อาศยัในพืน้ท่ีดงักลา่ว ทัง้ในบริเวณต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ ทัง้ที่อยูริ่มควน 

(ภเูขา) ขอบพรุ กลางทุง่ และชายฝ่ัง ทัง้ที่อยูใ่นเมืองและชนบทคนเหลา่นีล้้วนเป็น “คนลุม่น า้เลสาบ” ทีม่ีวถีิชีวิตที่สมัพนัธ์

แบบเกือ้กลูพึง่พกนั ซึง่เรียกกนัวา่เป็น “เกลอ” ผู้ที่อาศยัอยูใ่นบริเวณตา่งกนัมีฐานทรัพยากรส าหรับการด ารงชีพท่ีตา่งกนั 

น ามาแลกเปลีย่นกนัและร่วมกนัสรรสร้างวฒันธรรมทีเ่ป็นวิถีชีวติที่เช่ือมโยง สมัพนัธ์กนัตัง้แตต้่นน า้จนถงึปลายน า้เป็นท่ีรู้

จะกนัวา่เป็น “เกลอเขา-เกลอนา-เกลอเล”  

 

ชมุชนรอบลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาใช้เวลาปรับตวักวา่ 4 ทศวรรษ กวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงมาสูก่ารผลติเพื่อกิน เพื่อใช้และ

เพื่อขาย แตกตา่งจากแตก่่อนที่เป็นยคุ “ออกปาก” ขอแรงกนั ปัจจบุนัเป็นการผลติเพื่อขาย ซือ้กิน ซือ้ใช้ การออกปากก็

เปลีย่นเป็นการออกปากจ้างเพื่อก าไร นี่คือปรากฎการณ์ที่เป็นจริงรอบลุม่น า้ทะเลสาบด้วยระบบนเิวศทีซ่บัซ้อน

ลกัษณะเฉพาะของลุม่น า้ และความอดุมสมบรูณ์ของสิง่มีชีวติทัง้พืชและสตัว์โดยเฉพาะที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกิจ 

ประกอบกบัความใหญ่โตของพืน้ท่ี ลุม่น า้แหง่นีจ้งึเป็นพืน้ท่ีที่หลอ่เลีย้งชีวิตผู้คนมากมาย มีผู้ประมาณวา่ เกือบร้อยละ 20 

ของผู้คนในภาคใต้มวีิถีชีวิตทีเ่ก่ียวข้องกบัลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา ไมท่างใดก็ทางหนึง่เป็นการยืนยนัได้อยา่งชดัเจนวา่ ลุม่

น า้ทะเลสาบสงขลาคืออูข้่าวอูน่ า้ของคนใต้ในอดีต 

 

ทิศทางการพัฒนาจงัหวัด ปัจจบุนัความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้กบัลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา ได้สง่ผลตอ่การด ารงชีวิตของ

ผู้คนรอบลุม่น า้อยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่งได้ ซึง่ความเปลีย่นแปลงเหลา่นีส้ว่นหนึง่มาจากเหตผุลของการพฒันา ประกอบกบั

ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมทัง้จากภายในและนอกประเทศ ท าให้การก าหนดทิศทางการพฒันาระดบัจงัหวดั

                                                           
13 http://www.songkhlalake.com/index.php?cmd=content_option_history&page=2 
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จะต้องพจิารณาร่วมกบัแผนพฒันาระดบัประเทศ ระดบัภมูิภาค และระดบัลุม่น า้ จากนัน้จงึวเิคราะห์ร่วมกบัศกัยภาพและ

ข้อจ ากดัของจงัหวดั ดงัจะเห็นได้จากทศิทางแผนพฒันาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัจงัหวดัพทัลงุ 

 

จงัหวดัพทัลงุมวีิสยัทศัน์ในการพฒันาจงัหวดั คือ “เมืองเกษตรยัง่ยืน ทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ คนมคีณุภาพชีวติที่ดี” ด้วยเหตุ

นีท้ิศทางการพฒันาจงึให้ความส าคญักบัระบบเกษตรและจะต้องเป็นระบบที่ยัง่ยืนด้วย เพื่อเป็นการยกระดบัคณุภาพชีวิต

ของคนในจงัหวดั โดยภาพรวมของแผนพฒันาจงัหวดัพทัลงุ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556)14 มีข้อเสนอประเด็นการพฒันา ที่

ส าคญัคือ สร้างความมัน่คงด้านอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรรายยอ่ยที่ท าการเกษตรเพื่อยงัชีพ รวมทัง้สนบัสนนุการวิจยั

พืชท้องถ่ินท่ีมศีกัยภาพ การศกึษา รวบรวม และจดัระบบองค์ความรู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ินไว้เป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชน

ท้องถ่ินท่ีเข้าถงึได้งา่ย รวมทัง้พฒันาต่อยอดด้วยการผสมผสานกบัวิทยาการสมยัใหมเ่พื่อใ่ห้เป็นองค์ความรู้ที่ทนัสมยั 

สามารถน าไปใช้ด้านการพฒันาอาชีพ การพฒันาคณุภาพชีวติ และการพฒันาท้องถ่ินได้อยา่งแพร่หลาย และการ

คุ้มครองป่าดงดิบ พืน้ท่ีอนรัุกษ์ธรรมชาติบนบก พืน้ท่ีชุ่มน า้ พืน้ท่ีทะเลสาบสงขลาอยา่งเข้มงวด และฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมที่

เสือ่มโทรม เพื่อรักษาสมดลุเชิงนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพให้เอือ้ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันา

คณุภาพชีวิตของประชาชนได้อยา่งยัง่ยืน โดยเน้นการมีสว่นร่วมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และชมุชนในพืน้ท่ี 

 

ขณะเดียวกนัหากพจิารณาความสมัพนัธ์ของแผนพฒันาจงัหวดัพทัลงุกบัยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย อนั

ประกอบด้วยจงัหวดั ชมุพร สรุาษฎร์ธาน ี นครศรีธรรมราช และ พทัลงุ มีวิสยัทศัน์คือ “การเป็นศนูย์กลางการผลติ

ยางพารา ปาล์มน า้มนัท่ีมีคณุภาพ ครบวงจร และพฒันาการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน” ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์ คือ  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 การผลติและแปรรูปสนิค้ายางพารา 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 การผลติและแปรรูปสนิค้าปาล์มน า้มนั  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 ยกระดบัการทอ่งเทียวอยา่งยัง่ยืน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 พฒันาการคมนาคมขนสง่และโลจิสติกส์ 

 

การประกอบอาชีพ การท านาและท าสวนเป็นอาชีพดัง้เดิมของคนจงัหวดัพทัลงุ โดยเฉพาะนาจะท ากนัมากบริเวณพืน้ท่ี

ราบตอนกลางของจงัหวดั ส าหรับสวนผลไม้มีอยูท่ัว่ไป อยา่งไรก็ตามด้วยระบบนเิวศที่เปลีย่นแปลงไป และการพฒันาขึน้

อยา่งรวดเร็วของพืน้ท่ี ประกอบกบัการสง่เสริมด้านตา่งๆ ของหนว่ยงานภาครัฐในพืน้ท่ี ได้ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงกบั

พืน้ท่ีหลายอยา่ง ไมว่า่จะเป็นระบบเกษตรที่เปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท านาที่เดิมใช้วิถีการงา่ยๆ ใช้

แรงงานคนและสตัว์ ใช้ปุ๋ ยที่หาได้จากแหลง่ธรรมชาติควบคูก่บัมลูสตัว์ และอาศยัน า้จากฟ้าเป็นหลกั เน้นกินภายใน

ครัวเรือนและขายภายในท้องถ่ิน มาเป็นการผลติขนาดใหญ่เพื่อขายเป็นหลกั มีการน าระบบชลประทานเข้ามาใช้ในการ

เพาะปลกู เพื่อให้ท าให้สามารถผลติข้าวนอกฤดกูาลได้ ซึง่จะเห็นความเปลีย่นแปลงเหลา่นีไ้ด้ในชว่ง 20 ปีที่ผา่นมา  

 
                                                           
14 ส านกังานจงัหวดัพทัลงุ กลุม่งานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
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สิง่ที่มาพร้อมกบัการพฒันาระบบชลประทานคือ การผลติข้าวแบบใหม ่ มีการใช้ข้าวพนัธ์ใหม ่ ใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีและ

เคร่ืองจกัรกลมากขึน้ ทัง้รถไถนาและรถเก่ียวข้าว เป็นต้น ที่กลา่วมานีค้ือการเปลีย่นแปลงเฉพาะการท านา แตใ่นบางพืน้ท่ี

พบวา่ระบบบการเพาะปลกูเปลีย่นแปลงไปทัง้หมด เช่น การปรับเปลีย่นที่นา หรือพืน้ท่ีสวนมาเป็นพืน้ท่ีเพาะปลกู

ยางพาราหรือปาล์มน า้มนั ทัง้นีส้ว่นหนึง่เป็นผลมาจากราคายางพาราและปาล์มน า้มนัท่ีสงูขึน้ ท าให้รายได้จากการท านา

ที่น้อยกวา่ไมส่ามารถสร้างความมัน่คงด้านรายได้ให้กบัคนในจงัหวดัได้ ประกอบกบัแผนพฒันาจงัหวดัและระดบัภมูิภาค

ที่สง่เสริมการปลกูยางพาราและปาล์มเพิ่มขึน้ ท าให้เกษตรหลายคนปรับเปลีย่นพืน้ท่ีของตนเองเพื่อปลกูยางพาราและ

ปาล์มน า้มนัแทน ทัง้ที่ทราบดีวา่ผลผลติที่ได้อาจจะไมส่งูเทา่กบัพืน้ท่ีที่มีความเหมาะสม แตด้่วยราคาที่สงูจึงท าให้

เกษตรกรหลายทา่นพร้อมที่จะเสีย่ง 

 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ จากสถิตข้ิอมลูดินของส านกังานพฒันาที่ดินเขต 1215 แสดงให้เห็นวา่ จงัหวดั

พทัลงุมีเนือ้ที่ทัง้หมด 2,140,296 ไร่ มีเนือ้ที่ดินเหมาะสมกบัการเกษตร ประมาณ 1,198,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.0 ของ

เนือ้ที่ทัง้จงัหวดั เนือ้ที่ดินท่ีมีปัญหาประมาณ 703,465 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.9 สว่นท่ีเหลอื 238,451 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

11.1 เป็นเนือ้ที่น า้ที่ลุม่น า้ขงัแฉะและหาดทราย และสร้างบ้านเรือนจ านวนเนือ้ที่ท่ีพบมีประมาณ 3,076 ไร่ หรือร้อยละ 

0.14 ของเนือ้ที่ทัง้จงัหวดั 

 

แตท่ัง้นีพ้บวา่ มีการสญูเสยีพืน้ท่ีดินที่มีความเหมาะสมในเกษตรกรรมไป เนื่องจากพืน้ท่ีดินในจงัหวดัพทัลงุทีม่ีความ

เหมาะสมส าหรับท าการเกษตรกรรมในหลายแหง่ได้ถกูน าไปใช้ประโยชน์ด้านพืน้ท่ีอตุสาหกรรม  และพืน้ท่ีอยูอ่าศยัของ

ชมุชนโดยเฉพาะในเขตชมุชนเมอืง ขณะเดยีวกนั เขตการใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีแนวโน้มขยายออกสูเ่ขต

ชานเมืองมากขึน้เป็นผลให้มกีารน าพืน้ท่ีที่ไมม่ีความเหมาะสมมาใช้เป็นพืน้ท่ีเพาะปลกู ต้นทนุในการผลติพืชผลทางการ

เกษตรจึงสงูขึน้ ในขณะท่ีผลผลติทางการเกษตรตอ่พืน้ท่ีกลบัลดลง นอกจากนีพ้ืน้ท่ีป่าอาจจะถกูบกุรุกเพิม่ขึน้เพื่อน ามา

เป็นพืน้ท่ีปลกูทาง เกษตรเป็นการเพิ่มความรุนแรงของสถานการณ์การชะล้างพงัทลายของดินในพืน้ท่ีต้นน า้บางแหง่ 

 

ขณะเดียวกนัพบวา่ ทรัพยากรดนิของจงัหวดัพทัลงุประมาณคร่ึงหนึง่ยงัมีปัญหาตอ่การท าเกษตร ซึง่สว่นใหญ่เป็นดินใน

พืน้ท่ีลาดชนัสงู ดินตืน้ และดินทราย ส าหรับเนือ้ดินที่เหมาะสมตอ่การเกษตรมรกระจกักระจายอยูท่ัว่ไปแตเ่ป็นท่ีนา สว่น

ใหญ่ และยงัมีที่ใช้ปลกูยางพารา  และไม้ผลยืนต้น  

 

2.2 การท าประมง 

การประมงในจงัหวดัพทัลงุแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ การประมงพืน้บ้าน และการประมงเพาะเลีย้ง การประมงพืน้บ้าน

นัน้เป็นอาชีพดัง้เดิมของคนจงัหวดัพทัลงุ ท ากนัมาบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง คืออ าเภอเขาชยัสน และอ าเภอปาก

                                                           
15 http://ptl.brrd.in.th/km/index.php?option=com_content&view=article&id=22  

http://ptl.brrd.in.th/km/index.php?option=com_content&view=article&id=22
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พะยนู ลกัษณะของการประมงทีท่ าจะเป็นการใช้เคร่ืองมือประมงแบบพืน้บ้านที่สว่นใหญ่แล้วใช้วสัดใุนท้องถ่ิน เช่น แห ตา

ขา่ย โพงพาง อวนลอย เป็นต้น แตเ่นื่องด้วยปัญหาการลดลงของสตัว์น า้จึงท าให้ปัจจบุนัชาวประมงพืน้บ้านสว่นหนึง่ได้

เปลีย่นไปประกอบอาชีพอื่น หรือ ประกอบอาชีพอื่นเพิม่เตมิ เชน่ รับจ้าง ท างานโรงงาน  เลีย้งสตัว์ ท านา ท าสวนยาง 

รวมทัง้การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ควบคูไ่ปกบัการท าประมงพืน้บ้าน 

 

นอกจากการประมงพืน้บ้านแล้ว การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ังเป็นอีกอาชีพท่ีชมุชนชายฝ่ังในจงัหวดัพทัลงุได้ให้ความสนใจ

มากขึน้ โดยเฉพาะการเพาะเลีย้งปลา ส าหรับปลาที่นิยมเพาะเลีย้งมาก คือ ปลาดกุลกูผสม ปลาช่อน ปลานิล ปลา

ตะเพียนขาว และปลากินพืชชนดิตา่ง ๆ จากข้อมลูของส านกังานประมงจงัหวดัพทัลงุ มีผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้อีก จ านวน 

8,983 ราย พืน้ท่ี 3,983 ราย พืน้ที่ 3,050 ไร่ ปริมาณสตัว์น า้ที่จบัได้ 14,453 กิโลกรัม อยา่งไรก็ตามที่ผา่นมาการเพาะเลีย้ง

เหลา่นีก็้ประสบกบัปัญหาภยัพิบตัิในพืน้ท่ีเพิม่ขึน้ เช่น การเพาะเลีย้งปลาดกุ ในรอบ 3 ปี (ปี 2548-2550) สถานการณ์

ด้านการผลติและราคาอยูใ่นเกณฑ์ปกติ แตใ่นปี 2548 เกิดภาวะน า้ทว่มสง่ผลให้ผลผลติเสยีหายมาก สถานการณ์

ลกัษณะนีส้ง่ผลตอ่การเพาะเลีย้งชายฝ่ังของจงัหวดัพทัลงุเป็นอยา่งมาก 

 
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศที่เกี่ยวกบัการประมง 

อณุหภมูิที่สงูขึน้ มีผลให้เกิดความแปรปรวนของภมูิอากาศ ฤดกูาล ปริมาณ น า้ฝน  ระดบัน า้ทะเล และการไหลเวียนของ

กระแสน า้ในมหาสมทุร ฯลฯ ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว อาจท าให้ระบบนิเวศบางแหง่เกิดการเปลีย่นแปลงอยา่งถาวร ไม่

สามารถกลบัคืนสูส่ภาพเดมิได้ สิง่ที่ตามมาคือ ระดบัน า้ฝนเพิม่ขึน้ ดงัเห็นได้ชดัในพืน้ท่ี เมื่อปี 2553- 2554 ระดบัน า้ใน

ทะเลสาบสงูขึน้ ประกอบกบัเกิดพาย ุ น า้ทว่ม และภยัภิบตัิธรรมชาติทีถ่ี่ขึน้และเพิม่ความรุนเรงมากขึน้เร่ือยๆ ความ

เปลีย่นแปลงเปลา่นี ้ มีผลกระทบตอ่การประมง เพราะจะท าให้อณุหภมูิของน า้ กระแสน า้ การไหลของน า้จืด และการ

หมนุเวยีนของธาตอุาหารเปลีย่นแปลงไป 

 

จากแบบจ าลองทส าหรับประเทศไทย จะเห็นได้วา่ปัจจยัทางภมูิอากาศ ได้แก่ อณุหภมูิ ปริมาณน า้ฝน จ านวนวนัท่ีฝนตก 

และทิศทางของมรสมุ มีผลโดยตรงตอ่ปริมาณผลผลติของยางพารา ซึง่เมื่อวเิคราะห์ร่วมกบัการคาดการณ์ในอนาคต 30 ปี 

60 ปี และ 90 ปี คาดวา่อณุหภมูทิี่สงูขึน้จะท าให้อากาศร้อนจดั ชว่งฤดรู้อนและฤดฝูนมาเร็วขึน้กวา่ปกติ จะมีฝนตกมาก

ขึน้และปริมาณน า้ฝนสงูขึน้กวป่กติ ซึง่จะสง่ผลตอ่อณุหภมูิน า้ทะเลที่เปลีย่นแปลงจะท าให้สตัว์น า้อพยพท่ีอยูอ่าศยั ท าให้

เกิดการเปลีย่นแปลงแหลง่ประมง ปัญหาการอพยพสตัว์น า้ดงักลา่วนีเ้กิดขึน้ได้ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงด้านพนัธุ์กรรมของ

สตัว์และกระทัง่สญูพนัธุ์เนื่องจากระบบนิเวศเร่ิมเปลีย่แปลงไป 

 

 

2.2.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 
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ในช่วงหลายศตวรรษที่ผา่นมา การเสือ่มโทรมทรัพยากรในทะเลสาบเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง และยิง่ทวีความรุนแรงขึน้ โดยมี

ปัจจยัหลายอยา่งที่เก่ียวข้อง  คือ ประการแรกคือ นโยบายของรัฐบาลที่มุง่สง่เสริมภาคอตุสาหกรรมการสง่ออก  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรุกรานพืน้ที่ป่าชายเลน  ซึง่เป็นไปอยา่งรวดเร็ว  น าไปสูค่วามเสือ่มโทรมของทรัพยากรชายฝ่ังที่

ส าคญัๆ และการเสยีสมดลุของระบบนิเวศ  ป่าชายเลนดงักลา่วนีถื้อวา่มีนยัส าคญัในฐานะท่ีเป็นแหลง่อาหารท่ีอยูอ่าศยั  

แหลง่เพาะพนัธุ์ของพชืและสตัว์ทะเล 

ประการท่ีสอง  การใช้เคร่ืองมือประมงที่ผิดกฏหมาย ซึง่กระจายอยูท่ัว่ไปในทะเลสาบสงขลา เป็นอกีหนึง่สาเหตทุี่ท าระบบ

นิเวศภายในทะเลสาบสงขลาเปลีย่นแปลง และเป็นสาเหตสุ าคญัที่ได้ท าลายถ่ินอาศยัของพนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัว์น า้ใน

ทะเลสาบสงขลา ทัง้ที่ทะเลสาบสงขลาได้ช่ือวา่เป็นนแหลง่เพาะพนัธุ์ของสตัว์ทะเล  เป็นแหลง่อาหาร เป็นท่ีพกัอาศยัของ

ตวัออ่นของปลาหลากหลายชนดิ ผลที่ตามมาคือ ทรัพยากรชายฝ่ังเสือ่มโทรมลง  และมีผลตอ่เศรษฐกิจและสงัคมของ

ชาวประมงพืน้บ้านซึง่ตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา 

ประการสดุท้าย องค์ประกอบทางชีวภาพของระบบนเิวศวิทยาชายฝ่ังโดยรวม ก็มีสภาพเสือ่มโทรมอนัสบืเนื่องมาจากการ

ท าประมงพาณิชย์  และการตัง้โรงงานอตุสาหกรรมบนชายฝ่ัง น า้เสยีจากโรงงานตา่งๆ รวมทัง้น า้เสยีจากเขตเมืองและ

แหลง่ทอ่งเทีย่วมีอตัราสงูขึน้และได้มีสว่นในการท าลายทรัพยากรชายฝ่ังให้มีสภาพเสือ่มโทรมลง  ผนวกกบัการด าเนิน

ธุรกิจการเกษตรการท าฟาร์มกุ้งเพื่อสง่ออกโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่ การเลีย้งปลารวมทัง้อาหารปลา  การใช้อาหารปลา

ส าเร็จรูป  การใช้ยาแอนตีไ้บโอตคิ สิง่ตา่งๆ เหลา่นีไ้ด้กลายมาเป็นสารตกค้าง ท าลายสิง่มชีีวติทางทะเล  นบัวา่เป็นปัญหา

ส าคญัของภาวะมลพิษที่เกิดขึน้ในบริเวณชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา 

 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพของจงัหวัดเกี่ยวกับการตัง้รับปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
 

3.1 สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

จงัหวดัพทัลงุกลายเป็นจงัหวดัทีป่ระสบอทุกภยัเป็นประจ าทกุปี โดยมีสาเหตจุากฝนที่ตกหนกัในชว่งฤดฝูนในพืน้ท่ีตอนบน

ลุม่น า้บริเวณเทือกเขาบรรทดั เกิดน า้ป่าไหลหลากและน า้ทว่มฉบัพลนัในเขตอ าเภอป่าพะยอม อ าเภอศรีบรรพต ก่ิงอ าเภอ

ศรีนครินทร์ อ าเภอกงหรา อ าเภอตะโหมด และอ าเภอป่าบอน  เมื่อน า้ไหลผา่นตอนกลางของพืน้ที่ลุม่น า้ในเขตอ าเภอควน

ขนนุ อ าเภอเมอืง อ าเภอเขาชยัสน อ าเภอบางแก้ว อ าเภอตะโหมด และอ าเภอป่าบอน เกิดน า้เออ่ล้นตลิง่ทว่มพืน้ท่ีสองฝ่ัง

ของล าน า้ เนื่องจากล าน า้มีขนาดเลก็ไมส่ามารถรับปริมาณน า้หลากได้ จากนัน้จึงไหลลงสูท่ะเลทะเลสาบสงขลา จึงท าให้

เกิดน า้ทว่มขงับริเวณที่ราบลุม่ริมทะเลสาบสงขลาในเขตอ าเภอควนขนนุ อ าเภอเมือง อ าเภอเขาชยัสน อ าเภอบางแก้ว 

และอ าเภอปากพะยนู อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ประกอบกบักายภาพของพืน้ท่ีอนัเป็นท่ีราบลุม่ท าให้พืน้ท่ีนีก้ลายเป็นพืน้ท่ีน า้

ทว่มซ า้ซากของจงัหวดัพทัลงุ ข้อมลูนีแ้สดงให้เห็นถึงระบบนิเวศที่เช่ือมตอ่กนัของจงัหวดัพทัลงุ และเมื่อเกิดฝนตกหนกั
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และน า้หลากในพืน้ท่ีต้นน า้ยอ่มสง่ผลให้เกิดน า้ทว่มและน า้ป่าไหลหลากไปถึงพืน้ท่ีกลางน า้ และพืน้ท่ีปลายน า้บริเวณ

ทะเลสาบสงขลา 

 

การศกึษาความเสีย่ง ความเปราะบาง และศกัยภาพของจงัหวดัพทัลงุ ในบริบทของการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ

ครัง้นี ้ ได้ศกึษาลงไปในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองทา่เชียด-บางแก้ว ซึง่เป็นสว่นหนึง่ที่อยูใ่นพืน้ท่ีน า้ทว่ม ลุม่น า้คลองทา่เชียด-บาง

แก้ว ประกอบด้วยคลองที่ส าคญั คือ  คลองทา่เชียด คลองอ้ายโต คลองเคียน คลองทะเลพระ คลองปากบาง คลองปาก

เพนียด และคลองทา่มะเดื่อ เป็นต้น ซึง่มีประสทิธิภาพการระบายน า้ประมาณ 80-350 ลกูบาศก์เมตร/วินาที จากการ

วิเคราะห์พบวา่คลองทัง้หมดสามารถระบายน า้นองสงูสดุที่รอบ 2 ปี ยกเว้นคลองทะเลพระที่มอีตัราการระบายน า้นอง

สงูสดุรอบ 5-10 ปีเทา่นัน้ ที่ผา่นมาได้มกีารก าหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาน า้ทว่มส าหรับรองรับน า้หลากใน

รอบ 10 ปี คือการพฒันาแหลง่น า้ประเภทอา่งเก็บน า้ไว้ทีต้่นน า้ที่มีความจไุมน้่อยกวา่ 103.4 ล้านลกูบาศก์เมตร  แต่

อยา่งไรก็ตามเนื่องจากสภาพพืน้ที่ตอนต้นน า้ของลุม่น า้ทา่เชียด-บางแก้ว สามารถก่อสร้างอา่งเก็บน า้คลองหวัช้างที่มี

ความจอุา่งเก็บน า้เพียง 30 ล้านลกูบาศก์เมตรเทา่นัน้ ด้วยเหตนุีปั้ญหาน า้ทว่มในพืน้ท่ีลุม่น า้ทา่เชียดจึงยงัคงด ารงอยู ่และ

ทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้ 

 

นอกจากปัญหาน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีชายฝ่ังใกล้ทะเลสาบสงขลาแล้ว พืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลสาบของจงัหวดัพทัลงุจะต้อง

เผชิญกบัภยัธรรมชาติที่มีความถ่ีและรุนแรงขึน้ เช่น คลืน่ลมที่แรงขึน้ การตืน้เขินของทะเลสาบ การกดัเซาะชายฝ่ัง เป็นต้น 

ขณะที่ปัญหาน า้ทว่มก็ได้ทวีความรุนแรงขึน้เนื่องจากเมื่อน า้หนนุในทะเลสาบในช่วงฤดฝูน เป็นผลให้น า้ทว่มขงัมชี่วง

ระยะเวลาที่ยาวนานขึน้ สภาพการตืน้เขินของชายฝ่ังรอบทะเลสาบเป็นอีกปัญหาที่สง่ผลให้สภาพลมและคลืน่รุนแรง 

ขณะที่ทัง้การสร้างถนน การกอ่สร้างบ้านเรือนท่ีไมม่ีตวัก าหนดกฎเกณฑ์และการวางผงัในการด าเนินการ โดยไมม่ีการ

รองรับผลที่จะเกิดขึน้จากปัญหาน า้ทว่ม เนื่องจากสภาพการสร้างบ้านเรือนของชมุชนตัง้อยูใ่นพืน้ที่เสีย่งภยั สร้าล า้เข้าไป

ในพืน้ท่ีชายฝ่ังและไมไ่ด้ค านงึถึงภยัพิบตัิที่จะเกิดขึน้ทัง้จากลมมรสมุ ลมพาย ุ หรือคลืน่ซดัฝ่ัง และในสว่นของพืน้ท่ีก็ยงั

ไมไ่ด้ก าหนดพืน้ท่ีเสีย่งภยั สถานการณ์เช่นนีม้ีผลกระทบโดยตรงตอ่ชมุชนชายฝ่ังในด้านความมัน่คงของชีวติทัง้ด้านท่ีอยู่

อาศยั และการประกอบอาชีพ เนือ่งจากต้องเผชิญกบัภยัธรรมชาติบอ่ยครัง้ขึน้ และยาวนานขึน้ 

 

3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในจงัหวดัพทัลงุตระหนกัในปัญหาที่เกิดขึน้เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแก้ไขปัญหาน า้ทว่มใน

พืน้ท่ี พบวา่มมีาตรการท่ีหลากหลายประกอบกนั เช่น การก่อสร้างแหลง่เก็บกกัน า้เพื่อชะลอน า้ไว้ที่ในพืน้ท่ีต้นน า้ การ

ปรับปรุงล าน า้ธรรมชาตใิห้มีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้มีประสทิธิภาพสงูสดุในการระบายน า้ในรอบปี และการขดุคลองผนั

น า้เพื่อลดปัญหาน า้หลากและเปลีย่นทิศทางการไหลของน า้ มาตรการเหลา่นีห้ากพจิารณาอยา่งรอบด้านและวเิคราะห์ลง

ไปให้ถึงสาเหตขุองน า้ทว่มในจงัหวดัพทัลงุ พบวา่สว่นใหญ่เป็นวธีิการบรรเทาปัญหาเพยีงระยะเวลาหนึง่ที่เกิดขึน้ แตไ่มไ่ด้

พิจารณาร่วมกบัความเสีย่งหรือความเปลีย่นแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ประกอบกบัไมไ่ด้มีการพิจารณาร่วมในปัจจยั
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อื่นๆ ที่มีผลตอ่ปัญหาน า้ทว่ม ไมว่า่จะเป็น การเปลีย่นแปลงระบบเพาะปลกูในพืน้ท่ีเกษตรกรรมเป็นพืชเชิงเดีย่ว การ

ก่อสร้างบ้านเรือนและที่อยูอ่าศยัในรูปทรงสมยัใหม ่การก่อสร้างหรือขดุลอกตา่งๆ ที่ขวางทางน า้ กายภาพของพืน้ท่ี ระบบ

นิเวศภาพรวมของจงัหวดั รวมทัง้ปัจจยัด้านสภาพฤดกูาลและอากาศที่แปรปรวน ซึง่ปัจจยัเหลา่นีล้้วนเก่ียวข้องและเป็น

สว่นหนึง่ที่จะต้องน ามาพจิารณาร่วมทัง้สิน้เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ไมไ่ด้เพียงแตต่ัง้รับกบัสถานการณ์ทีเ่กิด แตจ่ะต้อง

เป็นการสร้างศกัยภาพระยะยาวให้กบัผู้คนในพืน้ท่ีได้พร้อมที่จะปรับตวัด้วยตอ่ความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ได้ตลอดเวลา 

 

กรณีพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลสาบในจงัหวดัพทัลงุ นอกจะเผชิญกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศในพืน้ท่ี ปัญหาการกดัเซาะ

ชายฝ่ัง การตืน้เขินของทะเลสาบ ความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาโครงสร้างพืน้ฐานและการวางผงัเมือง

แล้ว พบวา่ หนว่ยงานภาครัฐและท้องถ่ินยงัไมม่ีมาตรการท่ีชดัเจนส าหรับเร่ืองนี ้และที่ผา่นมาการแก้ไขปัญหาสว่นใหญ่

เป็นการบรรเทาหรือการให้ความช่วยเหลอืเฉพาะหน้าเทา่นัน้ 

 

3.3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการตัง้รับปรับตวัจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

การวเิคราะห์ผู้ที่เก่ียวข้องในพืน้ท่ีจะแบง่ออกเป็นสว่นของชมุชน องค์กรท้องถ่ิน และภาครัฐ ซึง่ที่ผา่นมาพบวา่ ในด้านการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยชมุชนเป็นฐาน ได้มีการท างานร่วมกนัระหวา่ง ภาครัฐ เอกชน องค์กรพฒันาเอกชนและ

ชมุชนในการแก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมของทะเลสาบสงขลา เช่น การดแูลรักษาป่าชายเลน ฟืน้ฟใูห้มีความยัง่ยืน พืน้ท่ี

อนรัุกษ์ในบริเวณลุม่น า้ทะเลสาบ เพื่อให้เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์สตัว์น า้ และร่วมกนัปลกูต้นสนเพื่อป้องกนัการพงัทลายของ

ชายฝ่ังจากคลืน่ลมแรง ขณะเดียวกนัได้มีการขยายความร่วมมือจดัตัง้เป็นเครือขา่ยประชาชนท างานด้านการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในระดบัลุม่น า้ในนามเครือขา่ยชมุชนคนรักษ์ลุม่น า้เลสาบ จ .พทัลงุ  ที่ผา่นมาชมุชนเอง

ได้พยายามช่วยเหลอืตวัเองในการสือ่สารระหวา่งหมูบ้่านเพื่อเตือนภยัน า้ทว่ม และเตรียมความพร้อมส าหรับการการ

อพยพย้ายข้าวของในลกัษณะของการบอกตอ่ให้ทราบ และมีการสง่ขา่วสารจากชมุชนต้นน า้สูพ่ืน้ท่ีชายฝ่ังเนื่องจากชมุชน

บริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ังสว่นใหญ่ประกอบอาชีพท านาและท าประมงจงึได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรงจากภยัน า้ทว่มในแตล่ะครัง้ 

 

ด้านการจดัความรู้และการพฒันาศกัยภาพในการป้องกนัภยัธรรมชาติที่เกิดขึน้ พบวา่ในพืน้ท่ีชายฝ่ัง บางครอบครัวมีการ

ปรับเปลีย่นโครงสร้างของบ้านเรือน จากเดิมบ้านเรือนเป็นแบบยกพืน้สงู แต ่20 ปีที่ผา่นมาได้มีการสร้างบ้านเป็นแบบ

สมยัใหมม่ากขึน้ท่ีมีลกัษณะพืน้ติดดินไมไ่ด้ยกพืน้สงูแตม่ีการปรับพืน้ท่ีปลกูสร้างให้มคีวามสงูมากขึน้แตก็่ยงัคงประสบกบั

ปัญหาน า้ทว่มขงัเช่นเดิม ภายหลงัหลายครอบครัวเร่ิมปรับเปลีย่นโครงสร้างบ้านเรือนมาเป็นแบบดัง้เดิมอีกครัง้ เพื่อไมใ่ห้

น า้ทว่มขงัและสามารถผา่นไปได้  

 

การด าเนินการของหนว่ยงานภาครัฐโดยเฉพาะในสว่นของส านกังานจงัหวดั ได้มีนโยบายและแผนงานท่ีชดัเจนภายใน

พืน้ท่ีมากขึน้ โดยให้แตล่ะภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั ส านกังานกาชาดจงัหวดั เข้ามา

สนบัสนนุความรู้และงบประมาณในการสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน ร่วมทัง้การท่ีหนว่ยงานรัฐต้องเข้ามาประสานความ
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ร่วมมือกนัในการชว่ยเหลอืชมุชนเร่ืองการเตรียมอปุกรณ์เพื่อชว่ยเหลอืกรณีที่เกิดภยั เช่น เต็นท์ เรือ ยารักษาโรค ขณะที่

เกิดและหลงัน า้ทว่ม รวมทัง้การท างานร่วมกบัศนูย์อนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่ 4 (สงขลา กรมทรัพยากรทะเล

และชายฝ่ัง ซึง่สว่นใหญ่เป็นกิจกรรมด้านอาชีพและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ี อยา่งไรก็ตามแผนงานทัง้หมด

ของหนว่ยงานเป็นลกัษณะของการช่วยเหลอืเฉพาะหน้า ไมไ่ด้มีแผนการตัง้รับท่ีชดัเจนร่วมทัง้ไมไ่ด้มีกระบวนการออกแบบ

ร่วมกบัภาคประชาชน 

 

ชมุชนต้องการให้หนว่ยงานท้องถ่ินมีแผนงานและแนวทางการช่วยเหลอืหลงัประสบภยัให้กบัชมุชน ที่ผา่นมาพบวา่แตล่ะ

ท้องถ่ินต้องมีการจดัท าแผนป้องกนัภยัพิบตัิ แตป่ระชาชนสว่นใหญ่ไมไ่ด้มีสว่นร่วมในกิจกรรมดงักลา่ว สว่นใหญ่ท้องถ่ินจะ

เป็นผู้ก าหนดกิจกรรมด้วยตนเอง หรือท างานร่วมกบัทางส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัและทาง

เจ้าหน้าที่ป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดงันัน้ชมุชนจึงต้องการมีสว่นร่วมในการก าหนดและ

จดัท าแผนป้องกนัภยัพิบตัใินพืน้ที่ร่วมกบัทางท้องถ่ิน รวมทัง้ต้องมีสว่นร่วมกบัท้องถ่ินและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการ

สง่เสริม สนบัสนนุกิจกรรมสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์ ป้องกนั ฟืน้ฟฐูานทรัพยากรให้มีความยัง่ยนื ไมว่า่จะเป็นการท านา

ข้าว การปลกูป่า การปลกูป่าชายเลน การปลกูไม้ตลอดแนวชายฝ่ัง การท าปะการังเทียมเพื่อการอนรัุกษ์ และจดัให้มกีาร

รับซือ้พนัธุ์สตัว์น า้ทีก่ าลงัวางไขป่ลอ่ยในเขตอนรัุกษ์ รวมทัง้การสร้างความตระหนกัในการเตรียมความพร้อมรับกบัปัญหา

ภยัพิบตัิ โดยเป็นการการบรูณาการงานร่วมกนักับภาครัฐ ท้องถ่ิน เอกชน องค์กรพฒันาเอกชนและชมุชน ในการ

เสริมสร้างศกัยภาพในระดบัท้องถ่ินเพื่อตัง้รับปรับตวัจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและภยัพิบตัิในพืน้ท่ี และ

น าไปสูก่ารวางแผนงานชมุชนในการเตรียมรับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและภยัพิบตัิโดยชมุชนเป็นฐานใน

อนาคตด้วย 
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