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ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่ อระบบการผลิตข้ าวในจังหวัดพัทลุง
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บทคัดย่อ: การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศของจังหวัดพัทลุง
และผลกระทบต่อระบบการผลิตข้าวในจังหวัดพัทลุง ประชากรตัวอย่างทีใ่ ช้ในศึกษาคือ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนา
น�ำ้ ฝนในต�ำบลมะกอกเหนือ และนาชลประทานในต�ำบลพนางตุง อ�ำเภอควนขนุน จ�ำนวน 468 ราย เก็บข้อมูล
สภาพภูมิอากาศ คือ ปริมาณน�ำ้ ฝน ความยาววันแสง ความชืน้ สัมพัทธ์ และอุณหภูมิ ในรอบ 36 ปี (พ.ศ.
2525 -2560) จากกรมอุตนุ ิยมวิทยาจังหวัดพัทลุง และท�ำการสัมภาษณ์เกษตรกรโดยใช้แบบสอบถามแบบ
กึ่งโครงสร้าง เกี่ยวกับการรับรูผ้ ลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตข้าว จาก
การศึกษาพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2525 -2560 ปริมาณน�ำ้ ฝนในฤดูฝน และความชืน้ สัมพัทธ์เฉลี่ยทัง้ ปี มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนความยาววันแสง และอุณหภูมิ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ขณะที่การรับรูข้ อง
เกษตรกรเกี่ยวกับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศมากสุด คือ น�ำ้ ท่วม (ร้อยละ 100) ภัยแล้ง
(ร้อยละ 99.36) ปริมาณน�ำ้ ไม่เพียงพอในช่วงเพาะปลูก (ร้อยละ 99.79) ส่งผลให้ตน้ ข้าวชะงักการเจริญเติบโต
การระบาดของโรคและแมลง และคุณภาพผลผลิตลดลง
ค�ำส�ำคัญ: น�ำ้ ท่วม, นาข้าวชลประทาน, นาข้าวน�ำ้ ฝน , ปริมาณน�ำ้ ฝน, ความแห้งแล้ง
ABSTRACT: The objective of this research was to study the trend of climate variability in
Phatthalung province that effect on the rice production system in Phatthalung province. The sample
population used in this study was 468 farmers who grow rice in rainfed in Makok Nue Subdistrict
and irrigation in Phanang Tung Subdistrict, Khuan Khanun District. Data were collected by collecting
secondary data such as climate, rainfall, day length, relative humidity and temperature in 36 years
(1982 - 2017) from the Meteorological Department, Phatthalung Province. Conducting an interview
was using a semi-structured questionnaire to farmers about the recognition of the effects of climate
variability on rice production systems. The results showed that in 2525-2017, the rainfall in the rainy
season and relative humidity in annual was a statistically significant difference whereas day length
and temperature were not a statistically significant difference. While the recognition of the farmers
most affected by weather variability were flooding (100%), drought (99.36%), and insufficient water
supply during the planting period (99.79%), this causing to abnormal of rice growth, an outbreak of
diseases and insects increased, and reduced quality product.
Keyword : flooding , irrigation, rainfed, rainfall, drought
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บทน�ำ
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อ
อุณหภูมิ ความชืน้ ความเข้มแสง และปริมาณน�ำ้ ฝน
เปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะความแปรปรวนของ
ปริมาณน�ำ้ ฝนก่อให้เกิดปัญหาน�ำ้ ท่วม ฝนทิง้ ช่วง หรือ
เกิดภัยแล้งในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก โดยส่งผลให้
ผลผลิตข้าวลดลง (Chun et al., 2016) ส�ำหรับ
ประเทศไทยพบว่า ความแปรปรวนของปริมาณน�ำ้ ฝน
ท�ำให้เกิดน�ำ้ ท่วมและความแห้งแล้งที่รุนแรง ส่งผล
ให้พนั ธุข์ า้ วจ�ำนวนหนึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าว เพราะไม่สามารถ
ปรับ ตัว ให้เ ข้า กับ สภาพอากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้
(นิตยา และคณะ, 2551) บริเวณลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยาที่
ได้รบั ผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บอ่ ยครัง้
ส่งผลให้เกิดน�ำ้ ท่วมเฉียบพลัน สร้างความเสียหาย
ให้แก่ขา้ วใกล้ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต (Nara et al.,
2014) จากความแปรปรวนของปริมาณน�ำ้ ฝนท�ำให้
เกิดความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย โดยพบว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2554 พืน้ ที่ปลูกข้าวได้รบั ความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ เฉลี่ยปี ละ 7.09 ล้านไร่ ใน
ปี พ.ศ. 2547 ได้รบั ความเสียหายมากที่สดุ ถึง 11.95
ล้านไร่ รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2554 2553 และ 2551
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว ร้อยละ 14.49, 13.99 และ 12.15
ของพืน้ ทีป่ ลูก ตามล�ำดับ (กรมอุตนุ ยิ มวิทยา, 2555)
ส�ำหรับจังหวัดพัทลุงมักได้รบั ผลกระทบจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เป็ นประจ�ำทุกปี ท�ำให้มีฝนตกหนักในบางพืน้ ที่เกิด
น�ำ้ ท่วมฉับพลันและน�ำ้ ป่ าไหลหลากบางบริเวณ ส่งผล
ต่อระบบการผลิตข้าวในบางปี ดังนัน้ ในการศึกษานี ้
จึงท�ำการศึกษาความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศ
ต่อระบบการผลิตข้าวในจังหวัดพัทลุง ข้อมูลที่ได้จะ
เป็ นประโยชน์สำ� หรับผูป้ ลูกข้าว ในการปรับตัวเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากผลกระทบและเตรียมความพร้อม
หรือรับมือกับปัญหาทีส่ ง่ ผลต่อการผลิตข้าวในอนาคต
วิธีการศึกษา
1. การเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษา ท�ำการเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ในจังหวัดพัทลุงแบบเจาะจง (purposive selection)
คือ พืน้ ที่นาข้าวในเขตชลประทาน ต�ำบลพนางตุง
อ�ำเภอควนขนุน และพืน้ ที่นานอกเขตชลประทาน

ต�ำบลมะกอกเหนือ อ�ำเภอควนขนุน
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรผูป้ ลูก
ข้าวตามทะเบียนของส�ำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2559 ในต�ำบลมะกอกเหนือ จ�ำนวน 569 และ
ต�ำบลพนางตุง จ�ำนวน 630 ค�ำนวณการก�ำหนด
ของตัวอย่างโดยใช้สตู ร Krejcie and Morgan (1970)
ซึง่ ได้กลุม่ ตัวอย่างต�ำบลมะกอกเหนือ จ�ำนวน 222
ราย และ ต�ำบลพนางตุง 246 ราย
3. การเก็บข้อมูล ท�ำการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพัทลุงในรอบ 36 ปี
(พ.ศ. 2525-2560) ได้แก่ ปริมาณน�ำ้ ฝน ความยาว
วันแสง ความชืน้ สัมพัทธ์ และอุณหภูมิ จากกรม
อุตนุ ยิ มวิทยาจังหวัดพัทลุง จากนัน้ ท�ำการเก็บข้อมูล
เกษตรกรโดยใช้แ บบสอบถามแบบกึ่ ง โครงสร้า ง
(semi-structure interview) จ�ำนวน 468 ราย ใน
ประเด็นระบบการผลิตข้าว และการรับรูผ้ ลกระทบจาก
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อระบบการ
ผลิตข้าว
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ของสภาพภูมิอากาศในรอบ 36 ปี ของจังหวัดพัทลุง
โดยใช้สถิติ One way anova ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ส่วนข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ ท�ำการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลีย่ พร้อมท�ำการวิเคราะห์
เชิงพรรณนาเพือ่ ใช้ในการสนับสนุนการอธิบายข้อมูล
ผลและวิจารณ์
ความแปรรวนของสภาพอากาศในจังหวัดพัทลุง
ความสั ม พั น ธ์ ข องข้อ มู ล สภาพภู มิ อ ากาศ
จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2560 โดยแบ่ง
ความสัมพันธ์เป็ น 3 ช่วงเวลา ๆ ละ 12 ปี เพือ่ หาความ
แปรผันของสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน�ำ้ ฝน
อุณหภูมิ ความยาววันแสง และความชืน้ สัมพัทธ์ กับ
ค่าเฉลีย่ สภาพภูมอิ ากาศรายปี และฤดูกาลคือ ฤดูฝน
(มิถนุ ายน-มกราคม) และฤดูรอ้ น (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม)
พบว่า อุณหภูมิและความยาววันแสงไม่มีความแตก
ต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ 3 ช่วงเวลา ส่วนปริมาณ
น�ำ้ ฝนในฤดูฝนพบว่า ทัง้ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 ปี
พ.ศ. 2525-2536 ช่วงที่ 2 ปี พ.ศ. 2537-2548 และ
ช่วงที่ 3 ปี พ.ศ. 2548-2560 มีปริมาณน�ำ้ ฝนแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ขณะที่ความชืน้ สัมพันธ์ ในช่วงปี
พ.ศ. 2537-2548 และช่วงปี พ.ศ. 2548-2560 มี
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ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส�ำคัญ เช่นกัน
(Table 1) โดยพบว่า ความแปรปรวนของปริมาณ
น�ำ้ ฝน ในปี พ.ศ. 2534 มีปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลี่ยสูงสุด
291.96 มิลลิเมตรต่อเดือน ซึง่ แตกต่างจากปี พ.ศ.
2533 คือมีปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ น้อยสุด 110.43 มิลลิเมตร
ต่อเดือน นอกจากนัน้ ยังพบว่า ในปี พ.ศ. 2526
2533 และ 2538 มีจำ� นวนวันฝนตกค่อนข้างสูงแต่
กลับมีปริมาณน�ำ้ ฝนตกน้อย และมีความแตกต่างจาก
ปี พ.ศ. 2548 และ 2554 ที่พบจ�ำนวนวันฝนตกน้อย
แต่มปี ริมาณน�ำ้ ฝนมาก แสดงให้เห็นว่าความแปรปรวน
ของปริ ม าณน�้ำ ฝนที่ เ กิ ด ขึ ้น ในแต่ ล ะช่ ว งนี ้เ ป็ น
สาเหตุสำ� คัญทีส่ ง่ ผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น น�ำ้ ท่วม
ฝนทิง้ ช่วง และภัยแล้ง ในขณะทีอ่ ณ
ุ หภูมพิ บว่า ในปี
พ.ศ. 2546 มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ สูงสุด 29.23 องศาเซลเซียส
และในปี พ.ศ. 2536 อุณหภูมิเฉลี่ยต�่ำสุด คือ 27.28

องศาเซลเซียส เมือ่ เปรียบเทียบอุณหภูมเิ ฉลีย่ ในช่วง
ปี พ.ศ. 2525-2536 และช่วงปี พ.ศ. 2548-2560 พบว่า
อุณ หภูมิ สูง ขึน้ และมี ค วามแปรปรวนเพิ่ ม ขึน้ กว่า
ช่วง 12 ปี แรก ขณะที่ความแปรปรวนของปริมาณ
น�ำ้ ฝน ความยาววันแสง อุณหภูมิ และความชืน้ สัมพัทธ์
ในฤดูรอ้ นและฤดูฝน ในช่วงปี พ.ศ. 2525-2560
แม้ว่าไม่มีความแตกต่างกันแต่ก็มีแนวโน้มความ
แปรปรวนเพิ่มขึน้ (Figure 1) จากการสถานการณ์
การเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศในรอบ 36 ปี ชีใ้ ห้
เห็นว่าอนาคตข้างหน้านี อ้ าจมีแนวโน้มเกิ ดความ
แปรปรวนของสภาพอากาศสูงขึน้ ดังที่ Masutomi
et al. (2009) พบว่า ระบบแบบจ�ำลองภูมอิ ากาศโลก
(General circulation models: GCMs) เพือ่ ประเมิน
สถานการณ์ภมู ิอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2524-2533
โดยมีพารามิเตอร์สภาพภูมิอากาศ ที่ปอ้ นเข้าระบบ

Table 1 Mean rainfall, temperature, radiation and relative of humidity with interval 12 years from
1982-2017 in summers, rainy seasons and annual in Phatthalung Province, Southern
Thailand
Rainfall
Temperature
Radiation
Year (period)
(mm.)
(C)
(hr./day)
1982-1993 (A)
94.27±38.00
28.50±0.50
7.99±0.92
1994-2005 (B)
103.34±69.30
28.40±0.70
7.70±0.96
2005-2017 (C)
110.95±65.70
28.80±0.70
7.39±1.11
F – test
ns
ns
ns
CV (%)
30.71
0.37
3.06
AxB
0.05
0.25
0.82
BxC
0.86
0.72
0.08
AxC
0.08
0.42
0.05
Rainy
1982-1993 (A)
278.50±54.10
27.80±0.60
5.85±0.98
(JUN-JAN)
1994-2005 (B)
348.00±111.90
28.00±0.60
5.43±1.04
2005-2017 (C)
373.20±81.50
28.20±0.50
5.51±0.90
F – test
*
ns
ns
CV (%)
20.84
0.48
5.90
AxB
0.02
0.15
0.91
BxC
0.30
0.09
0.36
AxC
0.18
0.77
0.31
Annual average 1982-1993 (A)
156.41±90.19
28.01±0.55
6.56±0.96
(JUN-DEC)
1994-2005 (B)
182.73±124.29
28.13±0.66
6.19±1.01
2005-2017 (C)
192.36±121.41
28.36±0.54
6.14±0.97
F – test
ns
ns
ns
CV (%)
22.59
0.41
0.66
AxB
0.45
0.16
0.85
BxC
0.81
0.27
0.87
AxC
0.60
0.74
0.73
Note * significant differences followed by the comparison of means at significant level 5%
Season
Summer
(FEB-MAY)

Relative
Humidity (%)
77.46±3.19
76.63± 3.18
79.35± .13
ns
0.68
0.96
0.09
0.08
72.28±3.39
78.22±3.29
80.80±2.51
ns
0.61
0.76
0.11
0.06
78.01±3.32
77.69±3.26
80.32±2.38
*
4.85
0.80
0.04
0.02
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Figure 1 Variability of rainfall, temperature, relative humidity and light intensity in Phatthalung
Province, Southern Thailand during1982-2017
เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน�ำ้ ฝน แสง ความเร็วลม ช่วง
อุณหภูมิกลางวัน ส่งผลต่อผลผลิตข้าวของเอเชียมี
ความแปรปรวนมากกว่าค่าสังเกตของ FAO ขณะที่
Chun et al. (2016) กล่าวว่า ในช่วงปี พ.ศ. 25632623 ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม
จะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะอุณหภูมิ และปริมาณน�ำ้ ฝนสูงขึน้ เนือ่ งจาก
สถานการณ์ของภูมิอากาศในภูมิภาคที่มีการปล่อย
ก๊าซในระดับความเข้มข้นที่เพิ่มขึน้ จึงท�ำให้อณ
ุ หภูมิ
สูงขึน้ ขณะทีป่ ริมาณน�ำ้ ฝนจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ และ
มีความแปรปรวนสูงซึง่ อาจก่อให้เกิดปั ญหาน�ำ้ ท่วม
หรือฝนทิง้ ช่วงหรือเกิดภัยแล้งในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก
ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าในอนาคตเกษตรกรในจังหวัด
พัทลุงอาจได้รบั ผลกระทบจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศสูงขึน้
ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศ
ต่อระบบการผลิตข้าว
ผลกระทบของความแปรปรวนของสภาพภูมิ
อากาศช่วงปี พ.ศ. 2525-2560 ต่อการผลิตข้าวของ
เกษตรกรในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน
พบว่า ความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลกระทบ

ต่อระบบการผลิตข้าวที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น
ในปี พ.ศ. 2536 2537 2540 2542 2543 2548
2551 และ 2553 เกิดฝนตกหนักน�ำ้ ท่วม และในปี
พ.ศ. 2536 2543 2548 และ 2554 เกิดน�ำ้ ท่วมขังนาน
ท�ำให้ตน้ ข้าวหักล้ม สูญเสียผลผลิต ต้นข้าวที่จมน�ำ้
เน่าเปื่ อย สูญเสียทัง้ ระบบการผลิต พบความเสียหาย
ทัง้ ในพืน้ ทีน่ าน�ำ้ ฝนและพืน้ ทีน่ าชลประทาน ต่อมาพบ
ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน�ำ้ ในฤดูกาลท�ำนา ในปี พ.ศ.
2533 2535 2538 2546 และ 2549 ส่งผลให้ไม่สามารถ
ก�ำหนดวันปลูกทีแ่ น่นอนได้ การเกิดภัยแล้งในระยะกล้า
ส่งผลให้ขา้ วเหี่ยวแห้ง ต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโต
ล�ำต้นแคระแกร็น หากต้นข้าวอยูใ่ นระยะตัง้ ท้องส่งผล
ต่อการติดรวงลดลง เมล็ดลีบ ให้ผลผลิตลดลง และ
เกิดการระบาดของโรคและแมลง ได้แก่ โรคใบไหม้
โรคใบส้ม โรคใบจุดสีเหลือง และพบการระบาดของ
เพลีย้ กระโดดสีนำ้� ตาล เพลีย้ จักจั่นสีเขียว เพลีย้ ไฟ
แมลงสิง หนอนกอ หนอนม้วนใบ หนอนเจาะล�ำต้น
และแมลงศัตรูอ่ืนๆ ซึง่ ปั ญหาดังกล่าวส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบการผลิตข้าวของเกษตรกรอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ นอกจากนัน้ ยังพบว่าในปี พ.ศ. 2546
2547 2549 2550 และ 2555 ในฤดูฝนเกิดปั ญหา
ฝนมาล่าช้ากว่าปกติ ส่งผลให้ไม่สามารถคาดการณ์
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วันเพาะปลูกได้ ต้นกล้าที่หว่านเมล็ดขาดน�ำ้ และมี
โรคแมลงศัตรูขา้ วเข้าท�ำลาย (Table 2) เมื่อจ�ำแนก
เหตุการณ์ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบทีเ่ กิดจากความแปรปรวน
ของสภาพอากาศต่อการผลิตข้าวพบว่า เหตุการณ์ท่ี
ได้ร ับ ผลกระทบที่ เ กิ ด จากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศต่อการผลิตข้าวเป็ นประจ�ำทุกปี คือ
ภัยธรรมชาติท่ีทำ� ให้เกิดภาวะน�ำ้ ท่วมฉับพลันส่งผล
ให้ขา้ วจมน�ำ้ พบความเสียหายในพืน้ ที่นานอกเขต
ชลประทาน ร้อยละ 16.67 และพืน้ ที่นาในเขต
ชลประทาน ร้อยละ 7.32 นอกจากนีเ้ กษตรกรกรยัง
สูญเสียผลผลิตจากภัยแล้ง พบความเสียหายในพืน้ ที่
นานอกเขตชลประทาน ร้อยละ 20.72 และพืน้ ที่นา
ในเขตชลประทาน ร้อยละ 64.63 และยังมีปัญหา
การขาดแคลนน�ำ้ ในฤดูกาลท�ำนาส่งผลให้เกษตรกร
ไม่สามารถก�ำหนดวันปลูกทีแ่ น่นอนได้ พบความเสียหาย
ในพืน้ ที่นานอกเขตชลประทาน ร้อยละ 25.68 และ
พืน้ ทีน่ าในเขตชลประทาน ร้อยละ 58.13 ยิง่ ไปกว่านัน้
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ประสบกับภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ
ที่เกิดขึน้ เป็ นบางปี เช่น ผลกระทบจากฝนทิง้ ช่วง
ยาวนาน ส่งผลให้ตน้ ข้าวเหี่ยว ต้นข้าวชะงักการ
เจริญเติบโต การติดรวงลดลง เมล็ดข้าวลีบ พบ
ความเสียหายในพืน้ ทีน่ านอกเขตชลประทาน ร้อยละ
83.33 และพืน้ ที่นาในเขตชลประทาน ร้อยละ 92.68
ผลกระทบดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิ ดจากลักษณะของ
พืน้ ที่จังหวัดพัทลุงในทางทิศตะวันตกมีแนวเทือก
เขาบรรทัดทอดยาวจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ ส่วนทาง
ทิศตะวันออกติดกับพืน้ ที่ทะเลสาบสงขลา ลักษณะ
พืน้ ที่จงึ เป็ นที่สงู ทางทิศตะวันตกและลาดยาวลงมา
เป็นทีร่ าบลุม่ ในทางทิศตะวันออก ซึง่ พืน้ ทีท่ ำ� การศึกษา
ทีเ่ ป็ นนานอกเขตชลประทานและนาในเขตชลประทาน
เป็ นพืน้ ที่ราบลุม่ โดยพบว่านานอกเขตชลประทาน
พบความเสียหายมากกว่าพืน้ ที่นาในเขตชลประทาน
เนือ่ งจากบริเวณรอบ ๆ พืน้ ทีน่ าติดกับเขตเมืองอ�ำเภอ
ควนขนุน และมีถนนทางรถไฟทอดยาวระหว่างทิศใต้
ไปยังทิศเหนือ ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการไหลผ่านของ
น�ำ้ จากเทือกเขาบรรทัดโดยเฉพาะช่วงที่มฝี นตกหนัก
ท�ำให้นำ้� ฝนไม่สามารถไหลผ่านออกนอกพืน้ ที่ได้ จึง
เป็ นสาเหตุการเกิดสภาวะน�ำ้ ท่วมขังเป็ นเวลานาน
ส่วนพืน้ ที่นาในเขตชลประทานมีลกั ษณะพืน้ ที่ราบ
ลุม่ ติดกับทะเลสาบสงขลา เมื่อมีฝนตกหนักมีการ
ระบายน�ำ้ ไหลลงสูท่ ะเลสาบได้ทนั ที แต่ก็มีบางปี ท่ี
พืน้ ที่นาในเขตชลประทานถูกกระแสน�ำ้ ทะเลหนุน
ท�ำให้เกิดความเสียหายได้ดว้ ยเช่นกัน (Table 3)
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จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิ อ ากาศส่ง ผลต่อ การท�ำ การเกษตร
อย่างรุ นแรง เกษตรกรจ�ำเป็ นต้องมีการปรับตัวใน
การเพาะปลูก ซึ่ง Chung et al. (2015) กล่าวว่า
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในรอบ 10 ปี
ที่ผา่ นมาพบว่า ในฤดูรอ้ น-ฤดูใบไม้รว่ งในปี พ.ศ.
2546 2548 2549 และ 2555 เกิดปั ญหาภัยแล้ง ซึง่
ท�ำให้ได้รบั ผลกระทบทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นผลผลิต
ลดลง ไม่สามารถปลูกข้าวได้ ขณะที่การได้รบั พายุ
ในปี พ.ศ. 2552 และ 2553 ท�ำให้เกิดปัญหาการระบาด
ของโรคแมลง และท�ำให้ผลผลิตสูญเสีย จากการศึกษา
เห็นได้วา่ ปี ท่ีได้รบั ผลกระทบจากความแห้งแล้งและ
มีพายุรุนแรงส่งผลต่อการระบาดของโรคและแมลง
และท�ำให้ผลผลิตลดลง ซึง่ Chun et al. (2016) ได้
เสนอแนะถึ ง วิ ธี ก ารปรับ ตัว ของเกษตรกรกับ การ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศโดยเฉพาะ
ปริมาณน�ำ้ ฝน คือการปรับเปลีย่ นวันปลูก การพัฒนา
ระบบการชลประทาน และการเลือกพันธุข์ า้ วที่มี
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ส�ำหรับการปรับตัว
ของเกษตรกรผู้ป ลูก ข้า วในจั ง หวัด พัท ลุง พบว่ า
เกษตรกรมีการสร้างแหล่งน�ำ้ ส�ำรองเพื่อการผลิตข้าว
เช่น การขุดสระ การสูบน�ำ้ จากแหล่งน�ำ้ อื่น ๆ ปรับ
เปลี่ยนพันธุข์ า้ วที่เป็ นพันธุข์ า้ วอายุสนั้ เพื่อลดความ
เสีย่ งจากภัยธรรมชาติ โดยเมือ่ ก่อนใช้ขา้ วพันธุพ์ นื ้ เมือง
เช่น ไข่มดริน้ ช่อเบา ช่อจังหวัด ช่อลุง กูเ้ มืองขาว ยาไทร
และเปลี่ยนเป็ นพันธุข์ า้ ว เช่น กข29 กข41 กข71
ปทุมธานี ชัยนาท เป็ นต้น ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาปลูก
โดยการท�ำ นาปี เริ่ ม ปลูก ข้า วในเดื อ นสิ ง หาคมธันวาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม-เมษายน
ซึ่งช่วงเริ่มต้นฤดูกาลท�ำนาปี ตรงกับช่วงฤดูฝนมัก
เกิดน�ำ้ ท่วมขังยาวนานเป็ นประจ�ำทุกปี เกษตรกรจึง
มีการปรับตัวโดยการท�ำนาหลังน�ำ้ ลด คือเริม่ ท�ำนาปี
ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และเก็บเกี่ยวในเดือน
พฤษภาคม-มิถนุ ายน นอกจากนีเ้ กษตรกรยังมีการปลูก
พืชตระกูลถั่วเพือ่ ปรับปรุงดินหลังการท�ำนากันมากขึน้
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่ดิน เนื่องจากหน้าดินถูกชะล้างไปกับกระแส
น�ำ้ ท่วมซึง่ เกิดขึน้ เป็ นประจ�ำทุกปี และพบว่าเกษตรกร
ให้ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเรือ่ งความแปรปรวน
ของสภาพภูมอิ ากาศ จากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เพื่อนบ้าน
หน่วยงานภาครัฐ อินเทอร์เน็ต และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

- Rainstorm in the rainy
season
- Flash floods / ponding
(or pluvial flooding)

2000/2005/2011/2017

- Water logging

- Drought / lack water in
the rainy season

- Rain in rice growing
season was lesser

1999/2000/2005/2011/
2017

1990/1992/1995/2003/
2004/2006

2003/2004/2006/2007/
2012

1993/1994/1997/1999/
2000/2005/2008/2010/
2011/2013/2014/2017

Climate event

Year

-

Paddy fields were dry, streams dried up
Loss yield in reproductive phase
Pests and disease outbreak
Planting date cannot estimate
Withered rice and interrupted growth
Pests and disease outbreak

Rice fall and under water
Interrupted rice growth
Low yield
Loss rice in vegetative phase
Loss yield

- Loss yield

Impact on rice production

Table 2 Climate event effect to rice production in rainfed and irrigation areas

222

222

222

222

100.00

100.00

100.00

100.00

Rainfed area
n=222
%
155
69.81

245

243

246

246

99.59

98.78

100.00

100.00

467

465

99.79

99.36

468 100.00

468 100.00

Irrigation area
Total
n=246
%
n=468
%
225 91.46
410 87.60
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Table 3 Climate event recurring and occurring in every year (period 1999-2019)
Climate
event
Recurring in
every year
(period
1999-2019)

Impact on rice production

- Rice fall and under water due to
flooding
- Loss rice due to flooding in
vegetative phase
- Loss rice due to drought in
vegetative phase
- Planting date cannot estimate
due to uncertain of rainfall
- Paddy fields dry and streams
dried up during vegetative phase
due to drought
Occurring in - Loss rice in vegetative phase
some year
(period
- Withered rice and interrupted
1999-2019)
growth due to dry in the rainy
season

สรุ ปผล
การศึกษาความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศ
ต่ อ ระบบการผลิ ต ข้า วในจัง หวัด พัท ลุง ระหว่ า งปี
พ.ศ. 2525-2560พบว่า อุณหภูมิ ความชืน้ ความ
ยาววันแสง และปริมาณน�ำ้ ฝน มีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีต โดยเฉพาะปริมาณน�ำ้ ฝน และความชืน้
ในช่วง 24 ปี หลัง (พ.ศ. 2537-2560) มีความ
แปรปรวนสูงกว่าในช่วง 12 ปี แรก (พ.ศ. 25252536) ส่วนความยาววันแสง และอุณหภูมิ ถึงแม้วา่
ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ แต่มแี นวโน้มอุณหภูมิ
สูงขึน้ ขณะที่ชว่ งยาววันแสงไม่ตา่ งกันมากนัก จาก
ความแปรปรวนของปริมาณน�ำ้ ฝน ก่อให้เกิดน�ำ้ ท่วม
ฝนทิง้ ช่วง และภัยแล้งทีร่ ุนแรงขึน้ บ่อยครัง้ ผลกระทบ
จากน�ำ้ ท่วมก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าว
เช่น ต้น ข้า วหัก ล้ม ต้นข้าวจมน�ำ้ ต้นข้าวชะงัก
การเจริญเติบโต ผลผลิตข้าวเสียหาย และผลผลิต
ลดลง ขณะที่ผลกระทบจากภัยแล้งก่อให้เกิดการ
ขาดแคลนน�ำ้ ในฤดูทำ� นา ท�ำให้เกษตรกรไม่สามารถ
ก�ำหนดวันปลูกข้าวที่แน่นอน ต้นกล้าข้าวเหี่ยวแห้ง
ต้น ชะงัก การเจริญเติบโต ล�ำต้นข้าวแคระแกร็น

Rainfed area
Irrigation area
Total
n=222
%
n=246
%
n=468
%
37 16.67
18
7.32
55 11.75
30

13.51

19

7.72

49

10.47

46

20.72

159

64.63

205

43.80

57

25.68

143

58.13

200

42.74

46

20.72

159

64.63

205

43.80

192

86.49

227

92.28

419

89.53

185

83.33

228

92.68

413

88.25

หากข้าวอยู่ในระยะตัง้ ท้องท�ำให้ขา้ วติดรวงลดลง
เมล็ ด ข้า วลี บ และผลผลิ ต ข้า วลดลง นอกจากนี ้
ปั ญหาภัยแล้งยังก่อให้เกิดการระบาดของโรคและ
แมลง เกษตรกรมีการปรับตัวกับความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ เช่น สร้างแหล่งน�ำ้ ส�ำรองโดยการ
ขุดสระ การสูบน�ำ้ ปรับเปลีย่ นการใช้พนั ธุข์ า้ วอายุสนั้
เลือ่ นวันปลูก ดังนัน้ เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถประกอบ
อาชีพการท�ำนาได้อย่างยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐควร
สนับสนุนปั จจัยการผลิตในด้านการบริหารจัดการน�ำ้
และการส่งเสริมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวให้
ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อลดความเสี่ยงและ
การตัง้ รับกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่
จะเกิดขึน้ ต่อระบบการผลิตข้าวในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
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