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การบริหารจัดการลุ่มน า้ภายใต้การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ความม่ันคงด้านอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

องค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติได้ให้นิยามของความมัน่คงด้านอาหารในระดบัประเทศไว้วา่   

“การทีมี่ปริมาณอาหารในการบริโภคภายในครอบครวั ชมุชนอย่างเพียงพอ ปลอดภยั และมีคณุภาพอย่าง

ต่อเนือ่งยัง่ยืน อีกทัง้ยงัรวมถึงความมัน่คงทางการผลิต การเขา้ถึงทีดิ่น แหล่งน ้า และทรพัยากรเพือ่การผลิต

อืน่ๆ รวมทัง้ตอ้งมีระบบการกระจายผลผลิตทีดี่เป็นธรรม เหมาะสมทัง้ในระดบัครวัเรือน ชมุชนและประเทศ”  

กลา่วโดยสรุปคือ ประเทศไทยจะมีความมัน่คงด้านอาหารได้เมื่อภาคเกษตรของประเทศสามารถเข้าถึงและควบคมุปัจจยั

การผลติได้อยา่งสม า่เสมอ รวมทัง้มีศกัยภาพในจดัการกบัความเสีย่งในระบบการผลติของตนเองได้ แต ่ ณ ปัจจบุนันี ้

พบวา่ ภาคการเกษตรของประเทศไทยนัน้ยงัคงอยูใ่นสภาวะทีม่ีความไมม่ัน่คงด้านการผลติ เพราะเกษตรกรจ านวนมากไม่

มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดินท ากินเพื่อการประกอบอาชีพ หรือที่ดินท ากินถกูน าไปเป็นหลกัประกนัด้านการเงิน

กบัแหลง่เงินทนุทัง้ในระบบและนอกระบบ ขณะทีต้่นทนุการผลติมีแนวโน้มเพิม่สงูขึน้อนัเนื่องมาจากในปัจจบุนันีเ้กษตรกร

สว่นใหญ่อาศยัปัจจยัภายนอกเพิม่สงูขึน้ ทัง้เมลด็พนัธุ์ น า้ พลงังาน ปุ๋ ย ยา และแรงงาน รวมทัง้ก าลงัตกอยูใ่นภาวะเสีย่ง

อนัเนื่องมาจากนโยบายการพฒันาด้านการเกษตร เช่น นโยบายพลงังานท่ีสง่เสริมให้เกษตรกรปลกูพืชน า้มนัเพิ่มขึน้ การ

สง่เสริมอตุสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่แทนการสนบัสนนุเกษตรกรรายยอ่ย ฯลฯ สถานการณ์เช่นนีส้ะท้อนให้เห็นถึงความ

ไมม่ัน่คงด้านอาชีพของเกษตกรไทย  

นอกจากปัญหาเดิมๆ ที่ยงัคงด ารงอยู ่ ขณะนีย้งัพบวา่ภาคการเกษตรของไทยก าลงัเผชิญกบัภยัคกุคามหรือภาวะความ

เสีย่งอนัเนื่องมาจากการแปรปรวนและเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศเพิม่ขึน้ ทัง้นีเ้ป็นท่ีทราบดวีา่กระบวนการการผลติ

อาหารในภาคการเกษตรของประเทศไทยสว่นใหญ่สมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านภมูิประเทศทีจ่ะเป็นตวัก าหนดความเหมาะสม

ของชนิดพนัธุ์ของพืชทีจ่ะท าการเพาะปลกู ขณะที่ภมูิอากาศทัง้ปริมาณฝน แสงแดด และความชุม่ชืน้ เป็นปัจจยัที่สง่เสริม

การเจริญเติบโตของพืชแตล่ะชนดิ แต่หากเกษตรกรต้องเผชิญกบัความแปรปรวนหรือแปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศ 

เช่น การเลือ่นของฤดกูาล จ านวนวนัท่ีฝนตก การทิง้ช่วงของฝนเป็นระยะเวลายาว ความรุนแรงของพาย ุฯลฯ เหลา่นี ้ยอ่ม

สง่ผลกระทบตอ่กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัระบบการผลติอาหารในหลายด้านตัง้แตก่ารเพาะปลกู การเก็บรักษา การผลติ การ

แปรรูป และการบริโภคอาหาร 

แม้ในอดตีเหตกุารณ์ลกัษณะนีจ้ะเคยเกิดขึน้มาแล้ว แตก่ารเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้นัน้เป็นไปอยา่งช้าๆ ไมร่วดเร็วและรุนแรง

เหมือนเช่นระยะ 5-10 ปีที่ผา่นมา ที่พบวา่มีความรุนแรงและสร้างความเสยีหายให้กบัภาคการเกษตรเป็นอยา่งมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพืน้ท่ีเกษตรทีต้่องเผชิญกบัภยัพิบตัิทางธรรมชาติ เช่น น า้ทว่ม ภยัแล้ง เป็นต้น และเมื่อผนวกเข้ากบั

ปัญหาเดมิที่เกษตรกรเผชิญอยูย่ิง่ท าให้ภาคการเกษตรของไทยตกอยูใ่นภาวะเสีย่งด้านการประกอบอาชีพมากขึน้ และ
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ท้ายที่สดุจะสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงด้านอาหารตามมาอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ทัง้นีเ้พราะระบบนิเวศการเกษตรมีความ

สลบัซบัซ้อน มีการเคลือ่นไหวและสง่ผลกระทบซึง่กนัและกนั การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศอาจเป็นสาเหตใุห้เกิด

วิกฤตภายในระบบนิเวศจนท าให้ผลผลติทางด้านการเกษตรบางชนิดเพิ่มขึน้หรือลดลง หรือเลวร้ายที่สดุอาจจะไมส่ามารถ

ท าการเพาะปลกูได้เหมือนเดิมก็เป็นได้ ที่สดุแล้วความสามารถในผลติอาหารอาจจะไมเ่พยีงพอตอ่ความต้องการของคน

ในประเทศในอนาคตได้ 

ความเสี่ยงของภาคเกรษตรในพืน้ที่ ลุ่มน า้ท่าเชียด 

การท านาปลกูข้าวเป็นอาชีพดัง้เดิมที่ส าคญัของคนในจงัหวดัพทัลงุและคนในพืน้ท่ีลุม่น า้ทา่เชียด เพราะพืน้ท่ีมีสภาพของ

ดินที่เหมาะสมกบัการท านามากที่สดุ ดงัจะเห็นได้จากการศกึษาของกิตติ ตนัไทย (2545: 17)1 โครงการเศรษฐกิจท้องถ่ิน

ลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา: ศกึษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพาราตัง้แต ่พ.ศ. 2439 – 2539 ได้กลา่ววา่ การท านาเป็นอาชีพท่ี

ส าคญัของคนสว่นใหญ่ในลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะทีพ่ทัลงุ ผู้คนในเมืองพทัลงุท านาเป็นอาชีพหลกัท ากนัทกุ

ครัวเรือน ซึง่พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเขียนบรรยายสภาพไร่นาของพทัลงุเมื่อ พ.ศ. 2432 ไว้วา่  

“...เมืองพทัลงุมีไร่นาบริบูรณ์มาก เลีย้งเมืองสงขลาไดท้ัง้เมือง คนในเมืองพทัลงุทีจ่ะไม่ท านาไม่มีเลย เกือบจะ

เป็นหากินอย่างเดียวดว้ยเร่ืองท านาทัง้นัน้ ทีแ่ผ่นดินก็อดุมดี” 

พืน้ท่ีลุม่น า้ทา่เชียดโดยเฉพาะต าบลนาปะขอและต าบลจองถนน มีการท านามาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั แม้วา่ในปัจจบุนั

นีท้ีน่าบางสว่นจะถกูเปลีย่นเป็นสวนยางบางและถกูปลอ่ยทิง้ร้างบ้าง แตก่ารท านาก็ยงัคงอยูใ่นทัง้สองพืน้ท่ี  

ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2514 การท านาของทัง้สองพืน้ท่ีมีเป้าหมายเหมือนการท านาโดยทัว่ไปในจงัหวดัพทัลงุ คือ เป็นการ

ผลติเพื่อยงัชีพ ดงันัน้รูปแบบและขัน้ตอนการผลติ ตัง้แตก่ารไถ หวา่น ปักด า เก็บเก่ียว จงึอาศยัแรงงานในครอบครัว 

ชมุชน แรงงานสตัว์ และอาศยัน า้ฝนเป็นปัจจยัการผลติหลกัและท าเพราะปลกูเฉพาะนาปี วิธีการท านาจะมีทัง้ท าแบบ

หวา่นและนาด า ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพพืน้ท่ีและแรงงานในครอบครัว ฤดกูาลท านา (ภาพท่ี 1) เร่ิมตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม หรือ 

กนัยายน หากปีใดฝนมาเร็วก็จะเร่ิมท านาเร็ว หากปีใดฝนแล้ง ก็จะท าให้ไมส่ามารถท านาได้ หรือท าได้แตน่าแห้งเสยีหาย

ไมไ่ด้ข้าว หรือหากปีใดน า้มากเกินไปนาลม่ ข้าวก็จะเสยีหายหรือไมไ่ด้เก็บเก่ียว การท านาปีจงึขึน้อยูก่บัปริมาณของน า้ฝน

เป็นหลกั ส าหรับระยะเวลาในการท านาปีจะสิน้สดุประมาณเดือนกมุภาพนัธ์หรือมีนาคม ขึน้อยูก่บัพนัธ์ข้าวที่ปลกู การ

ปลกูข้าวในอดีตนัน้ยงัคงใช้ปุ๋ ยที่ได้จากมลูสตัว์โดยเฉพาะปุ๋ ยที่ได้จากมลูค้างคาวซึง่ถือวา่เป็นปุ๋ ยคณุภาพดีส าหรับการท า

นา ส าหรับสายพนัธุ์ข้าวที่นิยมปลกูเป็นพนัธุ์หนกั ได้แก่ ข้าวกอและ ข้าวหวันา ข้าวช่อไพร สงัข์หยด  เลบ็นก เป็นต้น  

  
                                                           
1
 กิตติ ตนัไทย (2545) รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์โครงการเศรษฐกิจท้องถ่ินลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพาราตัง้แต่ พ.ศ. 2439 – 2539. ชดุ

โครงการประวติัศาสตร์ท้องถ่ินภาคใต้บริเวณลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา. ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 
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ฤดูกาลเพาะปลูกนาปี ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปี 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

                        

ที่มา : การสมัภาษณ์กลุม่อนรัุกษ์ฟืน้ฟพูนัธ์ข้าวพืน้บ้านนาปะขอ2 

หมายเหตุ ฤดกูารเก็บเก่ียว   ช่วงผลผลติออกปกต ิ

      ช่วงผลผลติออกมาก 

ภาพที่ 1 ปฏิทนิการผลิตข้าวนาปี ก่อนมีโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาท่าเชียด 

ปี พ.ศ. 2514 เมื่อโครงการสง่น า้และบ ารุงรักษาทา่เชียด ของส านกัชลประทานที ่ 16 ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถสง่น า้ให้

เกษตรกรที่อยูภ่ายในโครงการได้ ต าบลนาปะขอและต าบลจองถนนเป็นพืน้ท่ีหนึง่ที่อยูภ่ายใต้โครงการสง่น า้และ

บ ารุงรักษาทา่เชียด การท านาในพืน้ท่ีเร่ิมเข้มข้นขึน้เพราะมีการบริหารจดัการเข้ามาชว่ยท าให้เกษตรกรสามารถท านาปรัง

ได้เพิ่มขึน้ แตท่ัง้นีก็้ท าให้เป้าหมายการท านาเปลีย่นจากการผลติเพื่อยงัชีพกลายเป็นการผลติเพื่อค้าขายแทน ดงันัน้

ช่วงเวลาท านาในพืน้ท่ีนาปะขอจงึเปลีย่นแปลงไป นาปีมีช่วงระยะของการเตรียมดิน เพาะปลกู ไถ อยูห่วา่งเดือนกนัยายน

ถึงเดือนพฤศจิกายน และมชี่วงระยะเวลาเก็บเก่ียวอยูร่ะหวา่งเดือนมกราคมถงึเดือนมีนาคม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระยะเวลาที่ฝน

มาเร็วหรือช้า แตจ่ะไมเ่กิด 15-20 วนั  และการเตรียมแปลงของชาวนา ส าหรับสายพนัธุ์ข้าวที่นิยมปลกูเป็นพนัธุ์หนกั 

ได้แก่ สงัข์หยด  เลบ็นก เป็นต้น ขณะที่นาปรังจะเร่ิมมกีารเตรียมแปลงตอ่ภายหลงัเก็บเก่ียวนาปีแล้วเสร็จ (ภาพท่ี 2) ซึง่

อยูร่ะหวา่งเดือนมีนาคมถงึเดือนสงิหาคม พนัธุ์ข้าวที่นิยมปลกูเป็นข้าวพนัธุ์เบา ได้แก่ ชยันาท หอมปทมุ กข 33 เบตง เจีย

แดงลาย และเจียแดงธรรมดา ซึง่นิยมน าไปผลติเป็นอาหารสตัว์ 

ฤดูกาลเพาะปลูกนาปี ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปี 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

                        
ฤดูกาลเพาะปลูกนาปรัง ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปรัง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

                        
ที่มา : การสมัภาษณ์กลุม่อนรัุกษ์ฟืน้ฟพูนัธ์ข้าวพืน้บ้านนาปะขอ 

หมายเหตุ ฤดกูารเก็บเก่ียว   ช่วงผลผลติออกปกต ิ

      ช่วงผลผลติออกมาก 

ภาพที่ 2 ปฏิทนิการผลิตข้าวนาปี และข้าวนาปรัง หลังมีโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาท่าเชียด 

                                                           
2 สมัภาษณ์เมื่อวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
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นอกจากอาศยัระบบชลประทานในการท านาเพิ่มขึน้ ปัจจยัการผลติหรือต้นทนุในการผลติข้าวมกีารเปลีย่นแปลงไปตาม

เหตปัุจจยัที่มีอิทธิพลในการสร้างแรงจงูใจใหมเ่พื่อเพิ่มผลผลติ  เพิ่มรายได้  และความสะดวกในการท านา เช่น จากเดมิที่

อาศยัแรงสตัว์ในการไถ เร่ิมมีการใช้รถไถเข้ามาแทนที่แรงงานสตัว์ มีการใสปุ่๋ ยเคมีเพื่อเร่งผลผลผลติ จากค าบอกเลา่ของ

ชาวบ้านได้ให้ข้อมลูวา่ปุ๋ ยเคมี 1 กระสอบ สามารถใสน่าได้ 10 ไร่ มีการเปลีย่นไปปลกูข้าวพนัธุ์สง่เสริมมากขึน้ ท าให้

วิธีการคดัพนัธุ์ข้าวเพื่อไว้ส าหรับการเพาะปลกูรอบใหมเ่ร่ิมถกูให้ความส าคญัน้อยลง ขณะที่ภมูิปัญญาเร่ืองการคดัพนัธุ์

ข้าวที่สอดคล้องกบัฤดกูาลได้เลอืนหายไป 

อยา่งไรก็ตามการท านาในลุม่น า้ทา่เชียดก าลงัก าลงัเผชิญกบัปัญหาน า้ทว่มที่รุนแรงขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัในอดตี เดมิที่

นัน้ลุม่น า้ทา่เชียดบริเวณต าบลนาปะของและต าบลจองถนนมีน า้ทว่มเกือบทกุปี เพราะด้วยลกัษณะของพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่

และเป็นแหลง่รับน า้จากเทือกเขาบรรทดั ประกอบกบัเป็นพืน้ท่ีปลายน า้ที่อยูต่ิดกบัทะเลสาบสงขลา ดงันัน้เมื่อฝนตกหนกั

น า้จะไหลจากเทือกเขาบรรทดัจากทิศตะวนัตกไปยงัทิศตะวนัออกคือทะเลสาบสงขลา ประกอบกบัได้รับอิทธิพลจากการ

ขึน้ลงของน า้ในทะเลสาบสงขลาทกุปี อาจสรุปได้วา่ในอดตีสาเหตทุี่ท าให้น า้ทว่มในลุม่น า้ทา่เชียด คือ  

1) น า้ทว่มจากน า้ฝน อนัจะเกิดขึน้จากกรณีที่ฝนตกตดิตอ่กนันานหลายวนั โดยได้รับปริมาณน า้สว่นหนึง่มาจาก

พืน้ท่ีเทือกเขาบรรทดัและพืน้ท่ีต าบลตะโหมดซึง่เป็นพืน้ท่ีต้นน า้ของลุม่น า้ทา่เชียด ลกัษณะเช่นนีจ้ะเกิดขึน้

ในช่วงของฤดฝูน คือตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมถงึกลางเดือนตลุาคมเพราะได้รับอิทธิพลจากมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ 

และระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคมอีกช่วงหนึง่เพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้วย

เหตนุีจ้งึท าให้พืน้ท่ีได้รับปริมาณน า้ฝนอยา่งตอ่เนื่อง 

2) น า้ทว่มจากน า้ทะเลหนนุสงูท าให้การระบายน า้ออกจากทะเลสาบสงขลาลงสูอ่า่วไทยช้าลง ลกัษณะเช่นนีจ้ะ

เกิดขึน้ระหวา่งเดอืนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม หรืออาจจะถึงเดือนมกราคม เพราะได้รับอิทธิพลจากลม

มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือประกอบด้วย ซึง่หากน า้ทะเลหนนุสงูจะท าให้พืน้ท่ีโดยรอบมีน า้ทว่มขงัเป็นระยะเวลา

อยา่งน้อย 10-15 วนั  

จากการรวมรวมข้อมลูปริมาณน า้ฝนในอดีตพบวา่ มีฝนตกลงในจงัหวดัพทัลงุ มากกวา่ 100 มม.ติดตอ่กนัเป็นเวลา 2-3 

วนั3 โดยเฉพาะพืน้ท่ีบริเวณต้นน า้ในเขตเทือกเขาบรรทดั จากนัน้จะเกิดน า้ป่าไหลหลากผา่นหมูบ้่านที่อยูบ่ริเวณเชิงเขา 

ไหลลงสูพ่ืน้ท่ีราบตอนกลางของจงัหวดัพทัลงุซึง่ผา่นชมุชน และไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลาบริเวณอ าเภอบางแก้วและอ าเภอ

เขาชยัสน มีระยะเวลาที่น า้ทว่มประมาณ 5-7 วนั แตห่ากเกิดพร้อมกบัชว่งที่น า้ทะเลหนนุสงูจะท าให้ระยะเวลาของน า้ทว่ม

ยาวนานขึน้ เพราะน า้ไมส่ามารถระบายลงทะเลสาบสงขลาได้ 

                                                           
3 กรมชลประทาน. 2554.โครงการชลประทานพทัลงุส านกัชลประทานท่ี 16 :  แผนปฏิบติัการของการบริหารจดัการน า้หลาก ปี 2554 



 

5 

 

อยา่งไรก็ตามจากการสงัเกตของชาวบ้าน พบวา่ในช่วง 10 ปีที่ผา่นมาสถานการณ์ปัญหาเร่ืองน า้ทว่มในพืน้ท่ีเร่ิมมีความ

รุนแรงขึน้จากอดีต กลา่วคือมีระยะเวลาของการทว่มขงัของน า้ทีย่าวนานขึน้ และจากการวิเคราะห์ร่วมกนัของชาวบ้าน4 

พบวา่ปัญหาน า้ทว่มขงัยาวนานขึน้นา่จะเกิดจาก 3 สาเหตคุือ 

1) การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ท่ี ทัง้ในแง่ของการประกอบอาชีพและการพฒันาสาธารณปูโภคใน

พืน้ท่ีตา่งมีผลตอ่การปรับเปลีย่นการใช้ที่ดิน เช่น ทีต่ าบลนาปะขอพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีลุม่เหมาะกบัการท านา 

แตเ่นื่องด้วยราคาข้าวที่ตกต า่ประกอบกบัราคายางพาราที่สงูขึน้ ท าให้เกษตกรหนัมาปรับเปลีย่นพืน้ท่ีเพื่อปลกู

ยางพาราแบบยกร่องเพิ่มขึน้ ขณะเดียวกนันโยบายสง่เสริมการปลกูปาล์มน า้มนัเป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่กระตุ้นให้

เกษตกรลงทนุปรับเปลีย่นพืน้ท่ีนามาปลกูปาล์มน า้มนัเพิม่ขึน้ การปรับเปลีย่นพืน้ท่ีนาโดยการยกร่องเพื่อปลกู

ยางพาราหรือปาล์มนีเ้ป็นอีกหนึง่สาเหตทุี่ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงทิศทางการไหลของน า้ในพืน้ท่ี เมื่อเกิดน า้

ทว่มน า้จึงกระจายไปทัว่บริเวณ การไหลลงสูค่ลองระบายและทะเลจึงเป็นไปได้ช้า นอกจากนีก้ารพฒันา

สาธารณปูโภคในพืน้ท่ี เช่น การสร้างระบบชลประทาน การสร้างถนน ตา่งมีผลตอ่การระบบบายน า้ในพืน้ท่ี 

คลองหลายสายในต าบลนาปะถกูดินถมหรือตืน้เขิน ซึง่การเปลีย่นแปลงเหลา่นีต้า่งมีผลตอ่ประสทิธิภาพในการ

ระบายน า้ของต าบลนาปะขอโดยตรง 

2) ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการน า้ของชลประทานของโครงการสง่น า้และบ ารุงรักษาทา่เชียด ของส านกั

ชลประทานที ่ 16 กรมชลประทาน เช่น ต าบลจองถนนพบวา่เกษตรกรไมส่ามารถใช้น า้จากโครงการสง่น า้และ

บ ารุงรักษาทา่เชียดได้เลยตัง้แตโ่ครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพราะการก่อสร้างระบบเหมืองสง่น า้ไมไ่ด้มาตรฐาน

ท าให้ไมส่ามารถรับน า้จากชลประทานและสง่เข้านาได้ ขณะทีต่ าบลนาปะขอต้องเผชิญปัญหาการจดัสง่น า้เข้าสู่

พืน้ท่ีเพาะปลกู รวมทัง้การบ ารุง ปรับปรุงและแซม่แซมระบบชลประทานบอ่ยครัง้ โดยเฉพาะในฤดทู านาปรัง เป็น

ผลให้การชาวนาขาดแคลนน า้ในการท านา แตข่ณะเดียวกนัในช่วงการท านาปี ทางชลประทานได้มีการปลอ่ยน า้

ให้กบัเกษตรกร ซึง่ช่วงเวลาดงักลา่วเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรไมต้่องการน า้มาก ยงัผลให้หลายพืน้ที่มีปริมาณน า้

ที่มากเกินไปเกิดปัญหาน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีการเกษตรเพิ่มขึน้ 

3) การเปลีย่นแปลงของฤดกูาล ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา เกิดลกัษณะอากาศที่รุนแรง (Extreme event) 

หลายครัง้ในพืน้ท่ี ท าให้เกิดปัญหาน า้ทว่มซ า้ซ้อน หรือภยัแล้งเกิดขึน้บอ่ยครัง้ ประกอบกบัการแปรปรวนของ

ฤดกูาลท าให้เกษตรกรไมส่ามารถก าหนดระยะเวลาของการท านาได้ชดัเจน บางครัง้พบวา่เมื่อหวา่นกล้าเสร็จ

ตามเวลาช่วงเวลาเดิมของทกุปีกลบัต้องมาเผชิญกบัฝนท่ีตกหนกัเกิดน า้ทว่มขงัพืน้ท่ีการเกษตร นอกจากนี ้

เกษตรกรได้สงัเกตวา่ทศิทางของลมและกระแสน า้ที่พดัเข้ามาจากทะเลสาบสงขลามกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดิม

ทัง้ช่วงเวลา ความแรง และความถ่ี สิง่เหลา่นีส้ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงการขึน้ลงของน า้ในทะเลสาบสงขลา ผลที่

ตามมาคือน า้ในทะเลสาบสงขลาหนนุสงูขึน้ เกิดน า้ทว่มในพืน้ที่ใกล้กบัทะเลสาบสงขลาตามมา แม้จะไม่

                                                           
4
 ข้อมลูจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเปราะบาง และศกัยภาพของพืน้ท่ีเป้าหมายในจงัหวดัพทัลงุ ระหวา่ง10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ ศนูย์วิจยัข้าว จงัหวดัพทัลงุ 
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สามารถยืนยนัได้โดยหลกัฐานด้านวิทยาศาสตร์ แตก่ารเฝ้าสงัเกตการเปลีย่นแปลงและความเสยีหายที่เกิดขึน้

จริงของชาวบ้านก็สามารถเป็นเคร่ืองพิสจูน์ได้วา่ สภาวพภมูิอากาศในพืน้ท่ีมีความแปรปรวนจริง และสง่ผล

กระทบด้านลบตอ่การท านาอยา่งแนน่อน 

จากข้อมลูข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ขณะนีก้ารท านาในลุม่น า้ทา่เชียดก าลงัเผชิญกบัปัญหาการจดัการน า้ในพืน้ท่ี คือการขาด

แคลนน า้ใช้ในกิจกรรมตา่งๆ และการเกิดน า้ทว่มท าความเสยีหายแก่พืน้ท่ีชมุชนรวมถึงพืน้ท่ีเกษตรกรรม  

โดยสภาพปัญหาและสาเหตสุว่นใหญ่เกิดขึน้จากการกระท าของมนษุย์ และการเปลีย่นแปลงสภาพของธรรมชาติอนัเกิด

จากความแปรปรวนของอากาศเป็นปัจจยัที่ยิง่ท าให้ปัญหามีความรุนแรงขึน้ การท่ีฝนตกในปริมาณมากซึง่เป็น

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่อยูเ่หนือการควบคมุในการท าเกษตร แตข่ณะเดยีวกนัการน าเทคโนโลยีและระบบวิศวกรรม

โครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น ชลประทาน อา่งเก็บน า้ เหมืองสง่น า้ ฯลฯ มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการน า้ ก็ไมส่ามารถ

สร้างความมัน่ใจได้เสมอไปวา่จะท าให้ระบบการเกษตรมีความมัน่คง ขณะทีใ่นบางพืน้ท่ีการน าเทคโนโลยีและระบบ

วิศวกรรมโครงสร้างขนาดใหญ่ มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการน า้กลบักลายเป็นอีกสาเหตหุนึง่ที่ท าให้เกิดปัญหา

ความขดัแย้งในการใช้น า้ หรือเกิดน า้ทว่มในพืน้ท่ีเกษตรและที่อยูอ่าศยัขึน้ได้เช่นกนั ดงันัน้จะท าอยา่งไรจึงจะจดัการน า้

เพื่อลดปัญหาภยัพิบตัิทัง้น า้ทว่ม น า้แล้ง และท าให้ปริมาณน า้เพียงพอส าหรับการเกษตรเพือ่สร้างความมัน่คงในการ

ประกอบอาชีพและความมัน่คงด้านอาหารได้อยา่งสมดลุ นีจ้ึงเป็นโจทย์ส าคญัของลดความเสี่ยงในพืน้ท่ีลุม่น า้ทา่เชียด 

ผลกระทบที่ถกูมองข้ามจากการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ 

เป็นท่ีแนช่ดัวา่ผลกระทบจากการเกิดน า้ทว่ม น าความเสยีหายสูว่ถีิชีวติ การประกอบอาชีพ และทรัพย์สนิของคนในพืน้ท่ี

ลุม่น า้ทา่เชียด เนื่องจากความแปรปรวนของน า้ฝนมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ หากเกิดกรณีน า้ที่ทว่มขงัหรือน า้ไหลบา่เข้าทว่มพืน้ท่ี

ก็จะท าให้ข้าวได้รับความเสยีหาย หรือท าให้ผลผลติตอ่หนว่ยพืน้ที่ต ่า ปัญหาปริมาณน า้ฝนท่ีไมส่ม ่าเสมอก็ยงัมีผลกระทบ

ตอ่การท าสวนยางพาราและสวนปาล์ม เพราะจะท าให้มีปริมาณลดลงและขาดคณุภาพ ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะสง่ผลกระทบถึง

เศรษฐกิจโดยรวมของจงัหวดัพทัลงุ 

นอกจากนีน้ า้ที่ทว่มขงัเป็นระยะเวลานานท าให้การสญัจรและตดิตอ่สือ่สารระหวา่งชมุชนในช่วงเวลาดงักลา่วนัน้เป็นไปได้

อยา่งยากล าบาก ขณะที่สิง่ที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ถนนหนทาง สิง่ก่อสร้างตา่งๆ เป็นต้น ก็จะได้รับความเสยีหาย

ด้วย ผลกระทบเหลา่นีส้ามารถที่จะมองเห็นได้ในเชิงประจกัษ์ ขณะที่ผลกระทบอีกรูปแบบหนึง่กลบัต้องใช้การพิจารณา

และการวเิคราะห์อยา่งเข้าถงึและเข้าใจถึงรากเหง้าเดิมของปัญหา นัน้คือผลกระทบที่แตกตา่งกนัระหวา่งหญิงชายอนั

เนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ความไมเ่ทา่เทียมระหวา่งเพศเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มความเสีย่งและความเปราะบาง และท าให้หญิงและชายได้รับ

ผลกระทบที่แตกตา่งกนั ยกตวัอยา่งเช่น การท านาในต าบลนาปะขอ ผู้หญิงท าหน้าที่หลกัในทกุขัน้ตอนของท านา ทัง้การ
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เตรียมกล้า การเตรียมดิน การหวา่นข้าว การเก็บเก่ียว การคดัเมลด็พนัธ์ รวมไปถงึการท าตลาด ขณะเดียวกนัในบาง

ครอบครัวผู้หญิงต้องท าหน้าที่ในการกรีดและเก็บน า้ยางพาราด้วย ดงันัน้เมื่อได้รับผลกระทบจากปัญหาน า้ทว่มทีเ่กิดขึน้

ซ า้ซากยอ่มท าให้ผู้หญิงต้องท างานหนกัเพิม่ขึน้ เพราะจะต้องท าหน้าที่จดัเตรียมนาใหมห่ลายครัง้ ขณะทีบ่ทบาทของ

ผู้หญิงในฐานแมบ้่านและผู้จดัการบ้านเรือนก็ยงัคงด ารงอยู ่ หากมองด้วยสายตาทัว่ไปท่ีไมผ่า่นการวเิคราะห์แล้วเร่ืองนี ้

อาจจะเป็นเหมือนวิถีชีวติปกติทัว่ไป แตห่ากได้วเิคราะห์อยา่งลกึซึง้ลงไปแล้วจะพบว่า ผู้หญิงในต าบลนาปะขอสว่นใหญ่มี

บทบาทเป็นผู้จดัหาอาหาร เป็นกลุม่คนหลกัในการผลติอาหาร มีบทบาทในการผลติ ซึง่ถกูท าให้อยูใ่นภาวะความเสีย่งและ

ความไมแ่นน่อนโดยตรงจากสภาพดินฟ้าอากาศ ทัง้น า้ทว่ม ฝนแล้ง นัน้หมายความวา่ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ

จะน าไปสูค่วามไมม่ัน่คงทางอาหารและความสามารถในการด ารงอยู ่ รวมทัง้ความสามารถในการใช้ชีวิตได้ตามปกติของ

ผู้หญิง 

หากปลอ่ยให้สถานการณ์ดงักลา่วเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องโดยไมไ่ด้ถกูจดัการหรือให้ความส าคญั ผลกระทบที่จะตามมาและ

เกิดขึน้กบัผู้หญิงไมใ่ช่เพยีงภาระทางกายทีเ่พิ่มขึน้ แตร่วมถึงบทบาทที่ไมเ่ทา่เทียมกนัระหวา่งหญิงและชายในการเข้าไปมี

สว่นร่วมและมีอิทธิพลตอ่กระบวนการตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆ การขาดโอกาสของผู้หญิงในการเข้าร่วมท ากิจกรรมของ

ท้องถ่ิน การขาดโอกาสของผู้หญิงในการพฒันาศกัยภาพของตนเองเพื่อเตรียมตัง้รับปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงทัง้ด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และสภาพภมูิอากาศทัง้ในระดบัครัวเรือน ชมุชน และสงัคม 

ยุทธศาสตร์การปรับตัวของภาคเกษตรในพืน้ที่ ลุ่มน า้ท่าเชียด 

การก าหนดยทุธศาสตร์หรือแนวทางการปรับตวัของภาคเกษตรในพืน้ท่ีลุม่น า้ทา่เชียดจะต้องวเิคราะห์จากต้นทนุเดิมทีม่ีอยู่

ในพืน้ท่ี และข้อจ ากดัหรืออปุสรรคที่อาจจะท าให้ไมส่ามารถท าให้การด าเนินการลลุว่งไปได้ตามเป้าหมาย ซึง่ข้อจ ากดัหรือ

อปุสรรคเหลา่นีค้ือประเด็นท้าทายที่จะต้องให้ความส าคญั เพราะหากสามารถท าให้ประเด็นเหลา่นีไ้ด้รับการจดัการหรือ

แก้ไขภายใต้ความเห็นชอบร่วมกนัของผู้ที่เก่ียวข้องยอ่มท าให้การท างานส าเร็จไปได้ในระดบัหนึง่ ในท่ีนีจ้ะท าการวิเคราะห์

ภาคเกษตรในพืน้ท่ีลุม่น า้ทา่เชียด โดยจะให้ความส าคญักบัข้าวซึง่เป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชดัง้เดมิของพืน้ท่ี  

ศักยภาพภายในลุ่มน า้ท่าเชียด 

1. ลุม่น า้ทา่เชียดยงัคงเป็นพืน้ท่ีซึง่เหมาะกบัการเพาะปลกูข้าว เพราะสภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีลุม่และจากข้อมลูของ

ส านกังานเกษตรอ าเภอบางแก้วได้ยืนยนัวา่คณุสมบตัิของดินในบริเวณลุม่น า้ทา่เชียด เช่น ต าบลนาปะขอ 

ต าบลจองถนน เหมาะสมส าหรับการปลกูข้าวมากกวา่การปลกูพชืชนิดอื่น 

2. ชมุชนลุม่น า้ทา่เชียดมีองค์ความรู้ที่สัง่สมด้านการเกษตรโดยเฉพาะเร่ืองข้าวมาเป็นระยะเวลานาน เช่น องค์

ความรู้ในการคดัพนัธุ์ข้าวและเลอืกปลกูชนิดพนัธุ์ข้าวให้เหมาะสมกบัสภาพท่ีพืน้ท่ีและสภาพอากาศ การจดัการ

แปลง ฯลฯ และปัจจบุนันีอ้งค์ความรู้เหลา่นีย้งัคงมีอยู ่
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3. การเผชิญกบัสถานการณ์น า้ทว่มบอ่ยครัง้ท าให้ในระดบัครัวเรือนมีการวางแผนรับมือกบัภยัพิบตัิ ขณะที่ในระดบั

ชมุชนการอยูร่วมกนัแบบเครือญาติ และเป็นสงัคมชาวนาจงึท าให้ชาวบ้านในหลายพืน้ท่ี เช่น ต าบลนาปะขอ

และต าบลจองถนนมีการรวมกลุม่เพื่อท ากิจกรรมด้านการเกษตรร่วมกนั เช่น การปลกูข้าวอินทรีย์ การท าลงแรง

ในนาร่วมกนั การท าผลติข้าวอินทรีย์เพื่อสง่ขาย เป็นต้น  

4. กลุม่ชาวนาหลายครอบครัวในพืน้ท่ีลุม่น า้ทา่เชียดได้หนัมาปรับเปลีย่นวิถีการผลติเป็นแบบเกษตรอินทรีย์และมี

การคดัเลอืกพนัธุ์ของตนเอง เพือ่ลดการพึง่พาปัจจยัภายนอกด้านการตลาด ลดความเสีย่งด้านการลงทนุ และ

เพิ่มมลูคา่ผลติภณัฑ์ 

ศักยภาพภายนอกของลุ่มน า้ท่าเชียด 

1. เกษตรกรรมเป็นวิถีชีวติและวฒันธรรมที่อยูคู่ก่บัคนไทยมาเป็นเวลานาน นโยบายการพฒันาด้านการเกษตร

โดยเฉพาะข้าวได้มีการพฒันายทุธศาสตร์เฉพาะเพื่อสง่เสริมเกษตรกร ประกอบกบันโยบายด้านการเกษตรมี

ความชดัเจนถึงแผนตัง้รับปรับตวัในภาคเกษตร เหลอืเพียงการปรับเปลีย่นไปเป็นแผนงานเพื่อน าไปสูก่าร

ปฏิบตัิการจริงในพืน้ท่ี 

2. ศนูย์วจิยัข้าวจงัหวดัพทัลงุท างานใกล้ชิดกบัเกษตรกรที่ผลติข้าวมาโดยตลอด โดยท าหน้าที่สนบัสนนุและ

ด าเนินการค้นคว้าวจิยัพฒันาเร่ืองข้าว การผลติเมลด็พนัธุ์ การแก้ไขปัญหาระดบัท้องถ่ิน รวมทัง้การบริการ

วิชาการเก่ียวกบัการวเิคราะห์ และการตรวจสอบ พืช ดิน น า้ ปุ๋ ย และวสัดกุารเกษตร และได้ท าหน้าที่ถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยเฉพาะเร่ืองข้าวให้กบัชมุชนที่ท าเกษตรมาอยา่งตอ่เนื่อง 

3. หลายหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนเห็นถึงความส าคญัของการวางแผนปรับตวัในภาคการเกษตรเพิ่มขึน้ 

บางพืน้ท่ีได้มกีารทดลองด าเนินการปรับตวั ซึง่เป็นโอกาสดีที่จะได้มีการศกึษาเพิ่มเติมเพื่อน ามาปรับใช้กบัพืน้ท่ี

จงัหวดัพทัลงุ 

ข้อจ ากัดภายใน 

1. ชนุชนไมม่ีองค์ความรู้เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศทีอ่าจมีผลตอ่การท านาหรือระบบเกษตร จึงไม่

สามารถเลอืกหรือก าหนดแนวทางส าหรับการปรับเปลีย่นระบบการผลติที่สอดคล้องกบัสภาพภมูิอากาศได้  

2. การบริหารจดัการน า้ในระบบชลประทานไมเ่อือ้ตอ่การท านาและชลประทานกบัชมุชนไมไ่ด้เปิดโอกาสในการวาง

แผนการจดัการน า้ร่วมกนัระหวา่งภาคประชาชนและหนว่ยงานราชการ 

3. ระบบการผลติในลุม่น า้ทา่เชียดเปลีย่นไปสูร่ะบบการผลติที่อาศยัปัจจยัภายนอกเพิม่ขึน้ ท าให้ระบบการผลติของ

ชาวนาในลุม่น า้ทา่เชียดต้องพึง่พากลไกตลาดเป็นหลกัจงึท าให้เกาษตรไมส่ามารถก าหนดราคาได้ โดยเฉพาะ

ข้าวที่สว่นใหญ่แล้วจะมกีารซือ้ขายผา่นคนกลาง หรือกรณีจ าน าข้าวหาชาวนาไมม่ข้ีาวหรือไมไ่ด้เป็นสมาชิก็ไม่

สามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้ ด้วยเหตนุีช้าวนาจึงตกอยูใ่นภาวะเสีย่งด้านการลงทนุและความไมม่ัน่คงด้านรายได้ 
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4. ความไมแ่นน่อนด้านรายได้ในสนิค้าเกษตร เช่น ข้าว ท าให้หลายครอบครัวหนัมาปรับเปลีย่นอาชีพเพราะไมม่ี

ทกัษะด้านอื่นนอกจากการท าเกษตร เมื่อไมส่ามารถท าเกษตรได้จึงต้องไปใช้แรงงานภายนอกชมุชน หรือบาง

ครอบครัวปรับเปลีย่นระบบการผลติจากปลกูข้าวเป็นการปลกูยางพารา เป็นต้น ซึง่การปรับเปลีย่นระบบการ

ผลติเช่นนีม้ีผลตอ่การปรับเปลีย่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

5. องค์กรท้องถ่ินมีข้อจ ากดัในด้านบคุคลกรและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกบัการปรับตวั การจดัการน า้ และการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ท าให้ไมส่ามารถท างานในแตล่ะด้านได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

ข้อจ ากัดภายอก 

1. ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศไมส่ามารถควบคมุได้ ลกัษณะเช่นนีท้ าให้ชาวนาไมส่ามารถคาดการณ์ได้วา่จะ

เกิดฝนตกหนกัติดตอ่กนัจนน า้ทว่มเมื่อไหร่ ขณะที่การอาศยัภมูิปัญญาดัง้เดมิในเฝ้าระวงัหรือสงัเกตการณ์นัน้ไม่

สามารถท าได้เหมือนก่อน เพราะมีความคาดเคลือ่นและไมแ่มน่ย าเหมือนในอดตี โดยเฉพาะกบัเหตกุารณ์

ลกัษณะอากาศที่รุนแรง (Extreme event)  เช่น เหตกุารณ์ที่เกิดในปี พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ที่

พบวา่ฝนเร่ิมตกปลายเดือนสงิหาคมหรือต้นเดือนกนัยายน ท าให้ชาวนาท านาช้ากวา่ปกติ ขณะที่บางปีหลงั

หวา่นข้าวกลบัมีฝนตกมาอยา่งหนกัติดตอ่กนัท าให้เกิดน า้ทว่มหนกัและเกิดน า้ทว่มขงัตอ่เนื่อง 

2. นโยบายสง่เสริมเร่ืองการปลกูพืชพลงังาน เช่น ปาล์มน า้มนั ในจงัหวดัพทัลงุได้ถกูหยิบยกเป็นนโยบายการ

พฒันาที่ส าคญัในพืน้ท่ี ท าให้หลายครอบครัวมกีารปรับเปลีย่นการใช้ที่ดินไปสูก่ารปลกูพชืปาล์มน า้มนัเพิม่ขึน้ 

3. แผนพฒันาทัง้ในระดบัท้องถ่ินจนถึงระดบัจงัหวดัไมไ่ด้มกีารวเิคราะห์เร่ืองการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ ท าให้ไมม่ี

การบรูณการเร่ืองการตัง้รับปรับตวัเข้าไปสูแ่ผนพฒันา และไมไ่ด้มีการก าหนดยทุธศาสตร์การท างานข้ามองค์กร

ร่วมกนัเพือ่ลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยเฉพาะปัญหาน า้ทว่มในจงัหวดัพทัลงุ 

จากการวิเคราะห์ปัญหาทีเ่กิดขึน้ในพืน้ท่ีน ามาสูแ่นวทางการปรับตวัที่ชมุชนได้ด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั อนัประกอบด้วย

ยทุธศาสตร์ที่ส าคญัคือ  

1. การปรับตวัของชมุชนเพื่อลดความเสีย่งทีเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศนัน้ จะต้องมีการพฒันา

กลไกท างานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชน โดยภาครัฐตลอดจนหนว่ยงานตา่ง ๆ จะท าหน้าทีเ่ป็น

หนว่ยงานหลกัที่จะต้องสนบัสนนุเร่ืองการสร้างขดีความสามารถให้ชมุชนในการท่ีจะปรับตวัเพื่อรับมือกบัผล 

กระทบที่เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองภยัแล้ง หรือน า้ทว่ม ทีม่ีแนวโน้มวา่จะ

เกิดบอ่ยครัง้ขึน้และรุนแรงมากขึน้ หากชมุชนไหนยงัไมเ่ร่ิมที่จะปรับวิถีการด าเนินชีวิตหรือปรับรูปแบบการ

พฒันาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในปัจจบุนั จ าเป็นอยา่งยิ่งที่รัฐจะต้องสนบัสนนุโดยการให้ความรู้ 

หรือ สามารถศกึษาดงูานจากชมุชนที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว เพื่อน ามาปรับใช้ตามความเหมาะสมกบัของแต่

ละบริบทของพืน้ท่ี 
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2. นโยบายของภาครัฐหลายอยา่งท าให้เกษตรกรเผชิญความเสีย่งและมีความเปราะ บางมากขึน้ เช่น การสร้าง

เขื่อน การสร้างชลประทาน การสร้างอา่งเก็บน า้ เป็นต้น และโครงการขนาดใหญ่เหลา่นีเ้ก่ียวกบัผลประโยชน์

ทางการเมอืงและเศรษฐกิจด้วย ฉะนัน้จะต้องวิแคราะห์และมีมมุมองมิติเศรษฐกิจ การเมืองเข้ามาเก่ียวข้องใน

เร่ือการตัง้รับปรับตวัจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศด้วย  เช่น ในพืน้ท่ีลุม่น า้ทา่เชียด การพฒันาระบบ

ชลประทาน มีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ี ดงันัน้ ควรมกีารจดัตัง้กลไกระบบการจดัการน า้เพื่อ

การเกษตรแบบมีสว่นร่วมระหวา่งชมุชนและชลประทานโครงการสง่น า้และบ ารุงรักษาทา่เชียด ของส านกั

ชลประทานที ่ 16 กรมชลประทาน เพื่อ พฒันาระบบการจดัการน า้และการบริหารจดัการน า้แบบบรูณาการและ

เป็นธรรม และเพื่อลดปัญหาน า้ทว่มอนัเนื่องจากการบริหารจดัการน า้ที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ี   

3. การศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและการเลอืกแนวทางการปรับตวั เช่น 

การศกึษาดงูาน การแลกเปลีย่นกบักลุม่สมาชิกที่ท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ก่อนที่จะตดัสนิใจเลอืกแนวทางที่

คาดวา่จะเหมาะสมส าหรับการปรับตวัท านาในพืน้ท่ีน า้ทว่ม ผสมผสานกบัองค์ความรู้ดัง้เดิมเช่น การคดัเลอืก

พนัธุ์ข้าวให้เหมาะสมกบัสภาพน า้ทว่ม การท านาแบบอินทรีย์ การปรับเปลีย่นวิธีการเพาะปลกู การปรับเปลีย่น

ฤดกูาลเพาะปลกู เป็นต้น 

เห็นได้วา่แนวทางในการปรับตวัของภาคการเกษตรตอ่ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศมหีลายวิธีการ เช่น 

ปรับเปลีย่นเวลาปลกู การปรับเปลีย่นสายพนัธุ์ การสลบัพืน้ท่ีเพาะปลกู การฟืน้ฟกูารจดัการท่ีดิน การควบคมุการพงัทลาย

และสญูเสยีหน้าดิน การปกป้องดินโดยการปลกูพืชคลมุดิน การพฒันาพนัธุ์สตัว์ และการคิดค้นนวตักรรมโรงเรือนท่ี

สามารถควบคมุสภาวะอากาศได้ เป็นต้น แตท่ัง้นีจ้ะต้องมีการควบคมุปัจจยัภายนอกที่สามารถจดัการได้ไปพร้อมกนั เช่น 

การบริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ีชลประทานจะต้องสอดคล้องกบัความต้องการในการเพาะปลกู เพราะหากไมม่คีวามสมัพนัธ์

กบัความต้องการท่ีแท้จริงยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณน า้ในอา่งเก็บน า้ในแตล่ะฤดกูาล การเก็บกกัน า้ไว้มากจนเกินไป

ในช่วงก่อนเข้าฤดนู า้หลาก อาจท าให้เกิดน า้สว่นเกินท่ีต้องระบายออกจากลุม่น า้ตอนลา่ง ในขณะท่ีมีปริมาณฝนตก

กระจายอยูท่ัว่ไปของพืน้ท่ี จะเป็นการเตมิน า้สว่นเกินในแมน่ า้ จะเกิดสภาพน า้ไหลล้นตลิง่และกลายเป็นภาวะอทุกภยัใน

ที่สดุ ด้วยเหตนุีก้ารพฒันาโครงสร้างทางวศิวกรรมในการบริหารจดัการน า้ จึงต้องศกึษาความเหมาะสมในการควบคมุและ

บริหารจดัการน า้อยา่งเป็นระบบ 

อยา่ไรก็ตามวิธีการปรับตวัดงักลา่วยงัต้องมีการศกึษาวจิยั เพื่อเตรียมรองรับปัญหาการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ ซึง่ประเทศ

ไทยยงัมีการศกึษาในลกัษณะดงักลา่วไมม่ากนกั การเตรียมการเพื่อรองรับปัญหาจงึมคีวามส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง 

เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมรับมือภาวะดงักลา่ว ซึง่จะช่วยให้กระบวนการผลติอาหารของไทยมีความมัน่คงยิ่งขึน้  

นอกจากนีผู้้ก าหนดนโยบายของรัฐบาลจ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดแผนยทุธศาสตร์ที่ชดัเจนเพื่อเร่งพฒันาภาคเกษตรให้มี

ความเข้มแข็ง พึง่พาตนเองได้  และมีการเติบโตอยา่งสมดลุ เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยืน รวมทัง้การปรับโครงสร้างภาค

เกษตรให้เกิดความมัน่คงและมคีวามปลอดภยัด้านอาหาร และสิง่ที่งจะต้องค านงึถึงคือปัจจยัแวดล้อมเดมิที่มีผลกระทบ



 

11 

 

ตอ่ภาคการเกษตรและปัจจยัใหม ่ เช่น การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศที่ก าลงักลายเป็นปัจจยัคกุคามเพิ่มขึน้ การ

ก าหนดแนวทางที่ชดัเจนและการบรูณาการแผนงานระหวา่งองค์กรภาครัฐยอ่มเป็นเป็นแนวทางส าคญัในการก าหนด

ยทุธศาสตร์เพื่อสร้างความมัน่คงด้านอาหารให้เกิดขึน้ในทกุระดบั 
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กรณีศึกษา : ชาวนานาปะขอกับการปรับเปลี่ยนวธีิท านาและรักษาพันธ์ข้าว 

ต าบลนาปะขออยูภ่ายใต้ลุม่น า้ทา่เชียดและมีพืน้ท่ีบ้างสว่นติดตอ่กบัทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านสว่นใหญ่มีอาชีพท า

การเกษตรและท าการประมง จากข้อมลูการใช้ประโยชน์ที่ดินเพือ่การเกษตร ปี 2553 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว 

จงัหวดัพทัลงุ พบวา่มีพืน้ท่ีปลกูข้าวทัง้ต าบล 3,636.75 ไร่ น า้ทว่มกลายเป็นอปุสรรคตอ่การท านาในต าบลนาปะขอและ

ต าบลจองถนน เพราะหลายครัง้ที่เกษตรกรไมไ่ด้ผลผลติจากการลงทนุ บางครอบครัวแม้จะได้ผลผลติแตม่ีคณุภาพต า่

เพราะต้องรีบเก็บเก่ียวก่อนน า้ทว่มหรือในระหวา่งน า้ทว่ม ในระยะ 10 ปีที่ผา่นมาชาวบ้านสงัเกตวา่เกิดเหตกุารณ์ฝนตกไม่

ตามฤดกูาลบอ่ยครัง้ โดยสงัเกตและเปรียบเทียบกบัชว่งฤดกูาลท านา กลา่วคือ จากวถีิชาวนาดัง้เดิมจะหวา่นกล้าช่วงต้น

ของเทศกาลเข้าพรรษาคือประมาณต้นเดือนสงิหาคม เพราะเร่ิมมีฝนตกอีกทัง้เป็นการบง่บอกวา่เข้าสูฤ่ดฝูนและฤดทู านา 

ชาวนาจงึเร่ิมเตรียมนาและหวา่นกล้า แตปั่จจบุนัฝนตกลา่ช้ากวา่ในอดีต โดยจะทิง้ระยะหา่งหนึง่เดือนหรือมากกวา่ หรือ

บางปีมาเร็วกวา่ที่ก าหนดไว้ หรือบางปีพบวา่มีฝนหลงฤดใูนช่วงเก็บเก่ียว ลกัษณะเช่นนีท้ าให้ชาวนาไมส่ามารถคาดการณ์

ได้วา่จะเกิดขึน้เมื่อไหร่ ขณะที่การอาศยัภมูิปัญญาดัง้เดมิในเฝ้าระวงัหรือสงัเกตการณ์นัน้ไมส่ามารถท าได้เหมือนก่อน 

เพราะมคีวามคาดเคลือ่นและไมแ่มน่ย าเหมือนในอดีต โดยเฉพาะกบัเหตกุารณ์ลกัษณะอากาศทีรุ่นแรง เช่น เหตกุารณ์ที่

เกิดในปี พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ที่พบวา่ฝนเร่ิมตกปลายเดือนสงิหาคมหรือต้นเดือนกนัยายน ท าให้ชาวนา

ท านาช้ากวา่ปกติ ขณะที่บางปีหลงัหวา่นข้าวกลบัมีฝนตกมาอยา่งหนกัติดตอ่กนัท าให้เกิดน า้ทว่มหนกัและเกิดน า้ทว่มขงั

ตอ่เนื่อง ผลกระทบที่ตามมาคอืต้นข้าวที่ก าลงัเจริญเติบโตต้องจมน า้ติดตอ่กนัหลายวนั เนื่องจากมีปริมาณน า้ขงัในพืน้

เพราะไมส่ามารถระบายลงสูท่ะเลได้ทนั ชาวนาต้องสญูเสยีผลผลติไป 

การท านาที่อาศยัปัจจยัภายนอกและการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ินเพื่อการเพาะปลกู ท าให้ระบบการผลติของชาวนาต าบล

นาปะขอพึง่พากลไกตลาดเป็นหลกัจึงตกอยูใ่นภาวะเสีย่งด้านการลงทนุ ขณะที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศและ

สภาวะน า้ทว่มขงัยิ่งตอกย าให้ชาวนาต าบลนาปะขอต้องเผชิญกบัความเสีย่งในวิถีชีวิตและเศรษฐกิจเพิม่ขึน้อีก แม้วา่กลุม่

ชาวนาหลายครอบครัวได้หนัมาปรับเปลีย่นวิถีการผลติเป็นแบบเกษตรอินทรีย์และมีการคดัเลอืกพนัธุ์ของตนเอง เพื่อลด

การพึง่พาปัจจยัภายนอกด้านการตลาด ลดความเสีย่งด้านการลงทนุ และเพิ่มมลูคา่ผลติภณัฑ์ แตก่ลุม่คนเหลา่นีย้งัคงมี

ความเสีย่งในระบบการผลติอยู ่ เนื่องจากอนัเกิดจากระบบการผลติสว่นหนึง่ต้องพึง่พาสภาพดินฟ้าอากาศและระบบ

ชลประทาน ดงันัน้จงึคงมีความเสีย่งที่อาจจะต้องเผชิญกบัสถานการณ์น า้ทว่มในพืน้ท่ีอยู่ 

เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี ้ ท าให้เกษตรกรที่ท านาในต าบลนาปะขอมองหาแนวทางปรับเปลีย่นวิธีการท านาเพื่อให้สญูเสยี

ผลผลติน้อยที่สดุอีกครัง้ โดยน าเอาสภาวะน า้ทว่มเป็นโจทย์หลกัในการแก้ไขผสมผสานกบัต้นทนุเดิมที่ปฏิบตัิอยูใ่นพืน้ท่ี 

คือ การท านาแบบเกษตรอินทรีย์และการคดัเลอืกพนัธุ์ข้าว จากนัน้ได้ค้นหากลุม่ผู้ทดลองปฏิบตักิารปรับตวัร่วมกนัภายใต้

โจทย์ลดการสญูเสยีผลผลติของข้าวในกรณีน า้ทว่ม และรวมกลุม่กนัภายใต้ช่ือ “กลุ่มอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพันธ์ข้าวพ้ืนบ้านนา

ปะขอ”  
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กลุม่อนรัุกษ์ฟืน้ฟพูนัธุ์ข้าวพืน้บ้านนาปะขอได้มีการวางแผนเพื่อปรับตวัภายใต้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยเร่ิม

จากวิเคราะห์สาเหตทุี่ท าให้เกิดน า้ทว่มขงัในต าบลนาปะขอพบวา่ต้นเหตทุี่ท าให้เกิดน า้ทว่มนัน้มาจาก 3 สาเหตคุือ การ

เปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ การบริหารจดัการน า้ของโครงการสง่น า้และบ ารุงรักษาทา่เชียด และสภาวะแปรปรวน

ของภมูิอากาศดงัทีก่ลา่วมาแล้วข้างต้น เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตไุด้แล้วจึงได้คิดหาแนวทางการปรับตวั โดยมองแนวทางการ

แก้ไขปัญหาแบบองค์รวม  

เร่ิมจากการศกึษาและพฒันาระบบการจดัการน า้เพื่อการเกษตรแบบมีสว่นร่วมของชมุชน พฒันาระบบการจดัการน า้และ

การบริหารจดัการน า้แบบบรูณาการและเป็นธรรม ขณะเดียวกนัได้ประสานกบัทางชลประทานโครงการสง่น า้และ

บ ารุงรักษาทา่เชียด ของส านกัชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน เพื่อผลกัดนัให้มีการบริหารจดัการน า้แบบมีสว่นร่วมกบั

ภาคประชาชน เพื่อลดปัญหาน า้ทว่มอนัเนื่องจากการบริหารจดัการน า้ที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ี 

ส าหรับการตัง้รับกบัสภาวะแปรปรวนของอากาศ ที่ทางกลุม่อนรัุกษ์ฯ มองวา่เป็นอีกสาเหตหุนึง่ที่ท าให้การท านาไม่

สามารถท าได้ตามฤดกูาล หรือเมื่อท านาอาจจะต้องเผชิญกบัสภาวะน า้ทว่มขงัในฤดกูาลท านา ทางกลุม่อนรัุกษ์ฯ จงึ

พยายามที่หาวิธีจดัการกบัระบบการผลติที่สามารถรองรับกบัสถานการณ์น า้ทว่มในพืน้ท่ีได้ โดยผนวกเข้ากบัความรู้ดัง้เดมิ

เร่ืองการคดัเลอืกเมลด็พนัธุ์มาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิการ 

อยา่งไรก็ตามทางกลุม่อนรัุกษ์ฯ ไมม่ีองค์ความรู้เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศที่อาจมีผลตอ่การท านาหรือ

ระบบเกษตร จึงไมส่ามารถเลอืกหรือก าหนดแนวทางส าหรับการปรับเปลีย่นระบบการผลติที่สอดคล้องกบัสภาพ

ภมูิอากาศได้ ดงันัน้เพื่อได้เข้าใจถึงการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและการเลือกแนวทางการปรับตวั ทางกลุม่อนรัุกษ์ฯ จงึ

ต้องศกึษาหาความรู้เพิม่เตมิ เชน่ การศกึษาดงูาน การแลกเปลีย่นกบักลุม่สมาชิกที่ท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ก่อนที่จะ

ตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีค่าดวา่จะเหมาะสมส าหรับการปรับตวัท านาในพืน้ท่ีน า้ทว่ม  

กลุม่อนรัุกษ์ฯ ได้ตดัสนิใจเลอืกวธีิการท านาโยน พร้อมกบัการคดัเลอืกพนัธ์ข้าวที่เหมาะสมกบัสภาพน า้ทว่ม โดยเร่ิมจาก

การเปรียบเทียบกบัวิธีการท านาแบบดัง้เดิม กบัการท านาโยน พบวา่ ระยะเวลาในการเตรียมนาสัน้ลง และผลผลติที่ได้มี

แนวโน้มที่ดีขึน้ ที่ส าคญัคือ หลกีเลีย่งช่วงเวลาที่เกิดน า้ทว่มซ า้ซากได้ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ศนูย์วนเกษตรโลก 

(World Agroforestry Centre) ที่ได้ท าการศกึษาเร่ืองการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศของชาวนาขนาดเลก็ใน

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 5 พบวา่ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความเปราะบางและได้รับผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงภมูิอากาศ โดยเฉพาะชาวนาขนาดเลก็ ขณะเดียวกนัทางศนูย์วนเกษตรโลกได้ เสนอวา่ การเปลีย่นปฏิทินการ

เพาะปลกูพชืและการเปลีย่นแปลงเทคนคิในการปลกู คือ การปรับตวัทัว่ไปในระดบัท่ีนาซึง่เกิดขึน้เมื่อสภาพอากาศ

                                                           
5
 Lasco RD, Habito CMD, Delfino RJP, Pulhin FB, Concepcion RN. 2011. Climate Change Adaptation for Smallholder Farmers in Southeast Asia. World 

Agroforestry Centre. Philippines. 65p. 
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แปรปรวน จะเก่ียวข้องกบัช่วงเวลาที่ด าเนินกิจกรรมในท่ีนา ทัง้นีเ้พื่อให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือ

เปลีย่นแปลงไป 

กรณีศึกษา : วิถนีาจองถนนกบัการตัง้รับปรับตวัภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ต าบลจองถนน เป็นพืน้ท่ีราบลุม่ริมทะเลสาบสงขลาท าให้ต้องประสบปัญหาน า้ทว่มประจ าทกุปี เมื่อฝนตกหนกัและน า้ป่า

ไหลหลากมาตามล าน า้สาขาตา่งๆ สง่ผลท าให้ไมส่ามารถระบายได้ทนัท าให้เกิดน า้ล้นตลิง่เข้าทว่มและในชว่งน า้ทะเล

หนนุสงูจะสง่ผลให้น า้ทะเลทว่มเข้าสูพ่ืน้ท่ีนาสง่ผลกระทบตอ่พืน้ที่เกษตรกรรมเกือบทัง้หมด เนื่องจากน า้ทว่มขงัเป็น

เวลานาน ลกัษณะน า้ทว่มในอดตีและปัจจบุนัพบวา่ มีความรุนแรงของการทว่มแตกตา่งกนั คือในอดีตน า้จะทว่มเออ่ตาม

ฤดกูาลและปริมาณน า้อยูใ่นระดบัปกติ สามารถระบายน า้ได้เร็วและในการท านาข้าวสามารถท าได้ทัง้นาปีและนาปรัง แต่

ในปัจจบุนัน า้ทว่มขงัเป็นเวลานานและปริมาณน า้ทว่มสงูขึน้สง่ผลกระทบตอ่หลายพืน้ท่ีเป็นวงกว้าง  

ในปี 2548-2554 พบวา่ พืน้ท่ีจองถนนมีน า้ทว่มประจ าไมต่ ่ากวา่ 4-5 ครัง้ตอ่ 7 ปี (ภาพท่ี 1) เมื่อฝนตกหนกัและน า้ป่าไหล

หลากมาตามล าน า้สาขาตา่งๆ สง่ผลท าให้ไมส่ามารถระบายได้ทนัท าให้เกิดน า้เออ่ล้นตลิง่ อีกทัง้ในช่วงน า้ทะเลหนนุสงูจะ

สง่ผลให้น า้ทะเลทว่มเข้าสูพ่ืน้ท่ีเกษตรกรรมและจากอิทธิพลการหนนุของลมที่สง่ผลท าให้เกิดน า้ทว่มซ า้ซาก ซึง่ระดบัน า้ที่

ทว่มสงูบริเวณชมุชนชายฝ่ังสง่ผลตอ่ที่อยูอ่าศยัและการคมนาคมล าบาก  

จากลกัษณะพืน้ท่ีที่อยูป่ลายน า้ท าให้ที่น่ีกลายเป็นพืน้ท่ีรับน า้หลากและเป็นพืน้ท่ีสะสมน า้ โดยลกัษณะการน า้ทว่มจะทว่ม

ขงัยาวนานในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 2 หมู ่3 หมู ่4 และพืน้ท่ีหมู ่6 และหมู ่7 ซึง่เหตกุารณ์น า้ทว่มเป็นเร่ืองปกติที่เกิดขึน้เป็นประจ าทกุ

ปีตัง้แตใ่นชว่งเดือนตลุาคม – ธนัวาคม ด้วยเหตนุีจ้ึงท าให้น า้ทว่มกลายเป็นสาเหตหุนึง่ที่ท าให้ชาวบ้านไมส่ามารถท านาได้

ตามปกติ เพราะที่ผา่นมาพบวา่ผลผลติต้องเสยีหายทัง้ผืนนา  

นอกจากนีช้าวบ้านตัง้ของสงัเกตวา่อีกสาเหตทุี่ท าให้น า้ทว่มคือ การปรับเปลีย่นการใช้ประโยชน์ทีด่ินในพืน้ท่ี ที่พบวา่มกีาร

ปรับเปลีย่นพืน้ท่ีปลกูข้าวเป็นพืน้ที่ปลกูยางพารา และปาล์มน า้มนั หรือ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ถนน ที่พบวา่มี

การสร้างถนนสงูขึน้เร่ือยๆ ในทกุปี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลงัจากเกิดน า้ทว่ม ขณะทีช่าวบ้านสว่นหนึง่สะท้อนวา่การสร้าง

ถนนท่ีผา่นมาเป็นเสมือนเขื่อนกัน้ไมใ่ห้น า้ไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลาได้สะดอก เพราะบางชว่งของถนนนัน้ไมม่ีการวางทอ่

ระบายน า้ หรือมีทอ่ระบายน า้ที่ไมไ่ด้ขนาดท าให้การระบายน า้ลงสูท่ะเลสาบช้ากวา่ปกติ 
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ภาพที่ 1 แผนที่พืน้ที่น า้ท่วมระหว่างปี พ.ศ 2548 – 2554 

ที่มา: ศนูย์เครือขา่ยงานวเิคราะห์วิจยัและฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแหง่ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (SEA START RC) 

น า้ทว่มไมเ่พียงท าให้ชาวนาในต าบลจองถนนท านาลดลงแล้ว มีสาเหตอุื่นๆ อีกทีท่ าให้ชาวนาท านาลดน้อยลง ได้แก ่

ต้นทนุการผลติสงูที่สงูขึน้ เพราะการท านาในปัจจบุนัต้องอาศยัปัจจยัภายนอกทัง้สิน้ ได้แก่  คา่ปุ๋ ยเคมี  ยาก าจดัศตัรูพชื 

คา่จ้างไถนา จ้างด านา  และจ้างแรงงานเก่ียวข้าวหรือจ้างรถเก่ียวข้าว ท าให้ต้นทนุการผลติของชาวบ้านสงูขึน้แตผ่ลผลติที่

ได้กลบัน้อยลง หรือบางปีไมไ่ด้ผลผลติเนื่องจากต้องเผชิญกบัภาวะน า้ทว่มท าให้ข้าวเสยีหาย และแม้วา่ต าบลจองถนนจะ

อยูใ่นพืน้ท่ีโครงการสง่น า้และบ ารุงรักษาทา่เชียด ของส านกังานชลประทานที่ 16 แตก่ารใช้ประโยชน์จากน า้ในชลประทาน

น้อยมากเพราะเป็นพืน้ท่ีปลายน า้ท าให้น า้ที่ได้รับไมเ่พยีงพอกับความต้องการ และบางครัง้น า้ทีป่ลอ่ยมาไมเ่พยีงพอท่ีจะ

ไหลเข้านาได้ ชาวนาจงึต้องใช้วธีิการสบูน า้เข้านาท าให้ต้นทนุสงูขึน้อีก นอกจากนีพ้บวา่ในบ้างหมูบ้่านมีการสร้างเหมือง

ไส้ไก่โดยส านกังานพฒันาที่ดิน จงัหวดัพทัลงุซึง่เช่ือมกบัท่ีนาชาวบ้านเพื่อปลอ่ยน า้เข้านา แตก็่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์เนื่องจาก

เหมือนมีลกัษณะสงูๆ ต า่ๆ ไมส่อดคล้องกบัลกัษณะพืน้ท่ีท าให้ เมื่อชาวบ้านไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ เหมืองจงึมีสภาพทรุดโทรม

และรกร้าง  
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อยา่งไรก็ตามการท านาก็ยงัคงเป็นสิง่ที่จ าเป็นส าหรับชาวบ้านในต าบลจองถนน จากการสมัภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม 

เดือนมีนาคม 2554 ชาวบ้านในต าบลจองถนน จ านวน 25 คน พบวา่ ชาวบ้านในต าบลจองถนน มีที่ดินอยา่งน้อย

ครัวเรือนละไมต่ า่กวา่ 5 ไร่ ซึง่สว่นใหญ่จะแบง่เป็นแปลงยอ่ยๆ อยา่งน้อย 2 แปลงและจะอยูต่า่งหมูบ้่านกนั จึงท าให้แตล่ะ

แปลงมีสภาพพืน้ท่ีแตกตา่งกนั เมื่อเกิดน า้ทว่มบางครอบครัวผลผลติจึงไมไ่ด้สร้างความเสยีหายทัง้หมด และสว่นใหญ่ยงั

เห็นความส าคญัของการท านาเพือ่ปลกูข้าวไว้ส าหรับกินภายในครอบครัว เป็นการสร้างความมัน่คงทางอาหารให้กบั

ครอบครัวตนเอง 

จากสถานการณ์ที่กลา่วมาข้างต้นท าให้ชาวนาในต าบลจองถนนรวมตวักนัเพื่อร่วมท างานกบั โครงการเพิ่มศักยภาพ

การปรับตัวของชุมชนชายฝ่ังที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่ด าเนินการร่วมกบัสมาคมรักษ์ทะเลไทย 

มลูนิธิชีวิตไท และมลูนิธิเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน โดยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากได้แก่ ส านกังานโครงการพฒันา

แหง่สหประชาชาต ิ (UNDP) และกองทนุสิง่แวดล้อมโลก โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ชมุชนมีการเตรียมความพร้อมรับมือกบั

การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศของโลกและภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ

ส าหรับการท างานในพืน้ท่ีครัง้นีท้างชาวนาในต าบลจองถนนได้รับการสนบัสนนุงานด้านวชิาการจากศนูย์วิจยัข้าวจงัหวัด

พทัลงุ มลูนิธิชีวิตไท และเครือขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืกจงัหวดัพทัลงุ ซึง่มีความเช่ียวชาญด้านการเกษตรอินทรีย์ ทัง้นี ้

ชาวนาในต าบลจองถนนชมุชนได้ทดลองปรับเปลีย่นพนัธุ์ข้าวและระยะเวลาการผลติในพืน้ท่ีน า้ทว่ม มีสมาชิกในกลุม่

เร่ิมต้น 13 คน ที่ร่วมกนัท าการทดลองปลกูข้าวหลงัน า้ทว่ม ผลผลติจากนาทดลองหลงัน า้ทว่ม (นาปรัง) โดยการปลกูข้าว

พนัธุ์พืน้บ้าน และพนัธุ์สง่เสริม 5 พนัธุ์ ได้ผลผลติจากเพยีงพนัธุ์หอมปทมุ 15 กิโลกรัมข้าวเปลอืก การท่ีผลผลติต ่ากวา่ที่

ก าหนดไว้ เพราะพืน้ท่ีต้องประสบกบัสถานการณ์ภยัแล้งเพราะฝนทิง้ช่วงนานช่วงเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผา่นมา และ

เป็นสถานการณ์ที่ชมุชนไมไ่ด้คาดคิดมาก่อนเนื่องจากในพืน้ท่ีไมเ่คยประสบกบัปัญหานี ้ 

ประสบการณ์ที่เกิดขึน้ครัง้นีท้ าให้ชมุชนต้องน ามาวิเคราะห์และพจิารณาเพิ่มเติมเพื่อวางแผนคือ สถานการณ์อากาศ

เปลีย่นแปลงเฉียบพลนั เพราะสถานการณ์ลกัษณะนีส้ามารถเกิดขึน้ได้แม้ไมบ่อ่ยครัง้ แตก็่อาจจะต้องคดิถึงมาตราการใน

การป้องกนัและการเฝ้าระวงัเพิม่เติม ส าหรับนาทดลองปลกูข้าวพนัธุ์ทนน า้ทว่ม. คือ ข้าวช่อพร้าว แปลงทดลองจ านวน 3 

ไร่ ท าร่วมกบัศนูย์วจิยัข้าวพทัลงุ ซึง่ทดลองปลกูข้าวพนัธุ์ทนน า้ท่วมจากจงัหวดัปราจีนบรีุ และพืน้ท่ีดอนของนาทดลองจะ

ปลกูข้าว พนัธุ์สงัหยด การท่ีศนูย์วิจยัข้าวพทัลงุเลอืกพืน้ท่ีต าบลจองถนนเป็นพืน้ท่ีทดลองปลกูข้าวพนัธุ์ทนน า้ทว่มเพราะ

พืน้ทีนีม้ีน า้ทว่มซ า้ซากและมีแนวโน้มที่จะมีน า้ทว่มขงัระยะนานขึน้ ในสว่นของแปลงสมาชิกจ านวน 13 ไร่ (คนละ 1 ไร่) 

ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการทดลอง  

การจดัการการน า้ในพืน้ท่ีนาของตนเองถกูเสนอเป็นอีกแนวทางหนึง่ในการปรับตวัในพืน้ท่ีของชาวนาในต าบลจองถนน 

โดยการจดัแบง่พืน้ท่ีนาออกเป็นพืน้ท่ีกกัเก็บน า้ไว้ส าหรับใช้ในการเพราะปลกู แตจ่ะต้องมีการศกึษาเพิ่มเติมถึงคณุสมบตัิ

ของดินในการกกัเก็บน า้ นอกจากนีไ้ด้มีความพยายามทีจ่ะประสานงานกบัทางโครงการสง่น า้และบ ารุงรักษาทา่เชียด ของ
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ส านกังานชลประทานท่ี 16 และส านกังานพฒันาทีด่ิน จงัหวดัพทัลงุ ในการปรับปรุงระบบการจดัสง่น า้จากชลประทาน 

และซอ่มบ ารุงหรือปรับปรุงเหมืองไส้ไก้ของส านกังานพฒันาที่ดิน จงัหวดัพทัลงุให้สามารถด าเนินการจดัสง่น า้เข้าสูพ่ืน้ท่ี

นาให้ได้  

แม้ยงัไมช่ดัเจนวา่การทดลองปรับตวัในลกัษณะดงักลา่วจะสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีหรือไม ่ แต่

ชาวบ้านตอบเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ อยา่งน้อยก็มีบทเรียนให้ได้ทบทวนถึงการเตรียมความพร้อมกบัการเปลีย่นแปลงของ

สภาพอากาศ ท่ีพบวา่มีจริงและเกิดขึน้จริง  


