การบริหารจัดการลุ่มนา้ ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ความมั่นคงด้ านอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ ให้ นิยามของความมัน่ คงด้ านอาหารในระดับประเทศไว้ วา่
“การทีม่ ี ปริ มาณอาหารในการบริ โภคภายในครอบครัว ชุมชนอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมี คณ
ุ ภาพอย่าง
ต่อเนือ่ งยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังรวมถึงความมัน่ คงทางการผลิ ต การเข้าถึงทีด่ ิ น แหล่งน้า และทรัพยากรเพือ่ การผลิ ต
อืน่ ๆ รวมทัง้ ต้องมี ระบบการกระจายผลผลิ ตทีด่ ีเป็ นธรรม เหมาะสมทัง้ ในระดับครัวเรื อน ชุมชนและประเทศ”
กล่าวโดยสรุปคือ ประเทศไทยจะมีความมัน่ คงด้ านอาหารได้ เมื่อภาคเกษตรของประเทศสามารถเข้ าถึงและควบคุมปั จจัย
การผลิตได้ อย่างสมา่ เสมอ รวมทังมี
้ ศกั ยภาพในจัดการกับความเสีย่ งในระบบการผลิตของตนเองได้ แต่ ณ ปั จจุบนั นี ้
พบว่า ภาคการเกษตรของประเทศไทยนันยั
้ งคงอยูใ่ นสภาวะทีม่ ีความไม่มนั่ คงด้ านการผลิต เพราะเกษตรกรจานวนมากไม่
มีที่ดินทากินเป็ นของตนเองต้ องเช่าที่ดินทากินเพื่อการประกอบอาชีพ หรื อที่ดินทากินถูกนาไปเป็ นหลักประกันด้ านการเงิน
กับแหล่งเงินทุนทังในระบบและนอกระบบ
้
ขณะทีต่ ้ นทุนการผลิตมีแนวโน้ มเพิม่ สูงขึ ้นอันเนื่องมาจากในปั จจุบนั นี ้เกษตรกร
ส่วนใหญ่อาศัยปั จจัยภายนอกเพิม่ สูงขึ ้น ทังเมล็
้ ดพันธุ์ น ้า พลังงาน ปุ๋ย ยา และแรงงาน รวมทังก
้ าลังตกอยูใ่ นภาวะเสีย่ ง
อันเนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาด้ านการเกษตร เช่น นโยบายพลังงานที่สง่ เสริ มให้ เกษตรกรปลูกพืชน ้ามันเพิ่มขึน้ การ
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่แทนการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย ฯลฯ สถานการณ์เช่นนี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงความ
ไม่มนั่ คงด้ านอาชีพของเกษตกรไทย
นอกจากปั ญหาเดิมๆ ที่ยงั คงดารงอยู่ ขณะนี ้ยังพบว่าภาคการเกษตรของไทยกาลังเผชิญกับภัยคุกคามหรื อภาวะความ
เสีย่ งอันเนื่องมาจากการแปรปรวนและเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศเพิม่ ขึ ้น ทังนี
้ ้เป็ นที่ทราบดีวา่ กระบวนการการผลิต
อาหารในภาคการเกษตรของประเทศไทยส่วนใหญ่สมั พันธ์กบั ปั จจัยด้ านภูมิประเทศทีจ่ ะเป็ นตัวกาหนดความเหมาะสม
ของชนิดพันธุ์ของพืชทีจ่ ะทาการเพาะปลูก ขณะที่ภมู ิอากาศทังปริ
้ มาณฝน แสงแดด และความชุม่ ชื ้น เป็ นปั จจัยที่สง่ เสริ ม
การเจริ ญเติบโตของพืชแต่ละชนิด แต่หากเกษตรกรต้ องเผชิญกับความแปรปรวนหรื อแปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เช่น การเลือ่ นของฤดูกาล จานวนวันที่ฝนตก การทิ ้งช่วงของฝนเป็ นระยะเวลายาว ความรุนแรงของพายุ ฯลฯ เหล่านี ้ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับระบบการผลิตอาหารในหลายด้ านตังแต่
้ การเพาะปลูก การเก็บรักษา การผลิต การ
แปรรูป และการบริ โภคอาหาร
แม้ ในอดีตเหตุการณ์ลกั ษณะนี ้จะเคยเกิดขึ ้นมาแล้ ว แต่การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นไปอย่างช้ าๆ ไม่รวดเร็วและรุนแรง
เหมือนเช่นระยะ 5-10 ปี ที่ผา่ นมา ที่พบว่ามีความรุนแรงและสร้ างความเสียหายให้ กบั ภาคการเกษตรเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นทีเ่ กษตรทีต่ ้ องเผชิญกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม ภัยแล้ ง เป็ นต้ น และเมื่อผนวกเข้ ากับ
ปั ญหาเดิมที่เกษตรกรเผชิญอยูย่ งิ่ ทาให้ ภาคการเกษตรของไทยตกอยูใ่ นภาวะเสีย่ งด้ านการประกอบอาชีพมากขึ ้น

และ
1

ท้ ายที่สดุ จะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงด้ านอาหารตามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ทังนี
้ ้เพราะระบบนิเวศการเกษตรมีความ
สลับซับซ้ อน มีการเคลือ่ นไหวและส่งผลกระทบซึง่ กันและกัน การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเป็ นสาเหตุให้ เกิด
วิกฤตภายในระบบนิเวศจนทาให้ ผลผลิตทางด้ านการเกษตรบางชนิดเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง หรื อเลวร้ ายที่สดุ อาจจะไม่สามารถ
ทาการเพาะปลูกได้ เหมือนเดิมก็เป็ นได้ ที่สดุ แล้ วความสามารถในผลิตอาหารอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้ องการของคน
ในประเทศในอนาคตได้
ความเสี่ยงของภาคเกรษตรในพืน้ ที่ล่ ุมนา้ ท่ าเชียด
การทานาปลูกข้ าวเป็ นอาชีพดังเดิ
้ มที่สาคัญของคนในจังหวัดพัทลุงและคนในพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่าเชียด เพราะพื ้นที่มีสภาพของ
ดินที่เหมาะสมกับการทานามากที่สดุ ดังจะเห็นได้ จากการศึกษาของกิตติ ตันไทย (2545: 17)1 โครงการเศรษฐกิจท้ องถิ่น
ลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลา: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพาราตังแต่
้ พ.ศ. 2439 – 2539 ได้ กล่าวว่า การทานาเป็ นอาชีพที่
สาคัญของคนส่วนใหญ่ในลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะทีพ่ ทั ลุง ผู้คนในเมืองพัทลุงทานาเป็ นอาชีพหลักทากันทุก
ครัวเรื อน ซึง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงเขียนบรรยายสภาพไร่นาของพัทลุงเมื่อ พ.ศ. 2432 ไว้ วา่
“...เมื องพัทลุงมี ไร่ นาบริ บูรณ์มาก เลีย้ งเมื องสงขลาได้ทงั้ เมื อง คนในเมื องพัทลุงทีจ่ ะไม่ทานาไม่มีเลย เกื อบจะ
เป็ นหากิ นอย่างเดียวด้วยเรื ่องทานาทัง้ นัน้ ทีแ่ ผ่นดิ นก็อดุ มดี ”
พื ้นที่ลมุ่ น ้าท่าเชียดโดยเฉพาะตาบลนาปะขอและตาบลจองถนน มีการทานามาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั แม้ วา่ ในปั จจุบนั
นี ้ทีน่ าบางส่วนจะถูกเปลีย่ นเป็ นสวนยางบางและถูกปล่อยทิ ้งร้ างบ้ าง แต่การทานาก็ยงั คงอยูใ่ นทังสองพื
้
้นที่
ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2514 การทานาของทังสองพื
้
้นทีม่ ีเป้าหมายเหมือนการทานาโดยทัว่ ไปในจังหวัดพัทลุง คือ เป็ นการ
ผลิตเพื่อยังชีพ ดังนันรู
้ ปแบบและขันตอนการผลิ
้
ต ตังแต่
้ การไถ หว่าน ปั กดา เก็บเกี่ยว จึงอาศัยแรงงานในครอบครัว
ชุมชน แรงงานสัตว์ และอาศัยน ้าฝนเป็ นปั จจัยการผลิตหลักและทาเพราะปลูกเฉพาะนาปี วิธีการทานาจะมีทงท
ั ้ าแบบ
หว่านและนาดา ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาพพื ้นที่และแรงงานในครอบครัว ฤดูกาลทานา (ภาพที่ 1) เริ่ มตังแต่
้ เดือนสิงหาคม หรื อ
กันยายน หากปี ใดฝนมาเร็ วก็จะเริ่ มทานาเร็ ว หากปี ใดฝนแล้ ง ก็จะทาให้ ไม่สามารถทานาได้ หรือทาได้ แต่นาแห้ งเสียหาย
ไม่ได้ ข้าว หรื อหากปี ใดน ้ามากเกินไปนาล่ม ข้ าวก็จะเสียหายหรื อไม่ได้ เก็บเกี่ยว การทานาปี จึงขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณของน ้าฝน
เป็ นหลัก สาหรับระยะเวลาในการทานาปี จะสิ ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรื อมีนาคม ขึ ้นอยูก่ บั พันธ์ข้ าวที่ปลูก การ
ปลูกข้ าวในอดีตนันยั
้ งคงใช้ ป๋ ยที
ุ ่ได้ จากมูลสัตว์โดยเฉพาะปุ๋ยที่ได้ จากมูลค้ างคาวซึง่ ถือว่าเป็ นปุ๋ยคุณภาพดีสาหรับการทา
นา สาหรับสายพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกเป็ นพันธุ์หนัก ได้ แก่ ข้ าวกอและ ข้ าวหัวนา ข้ าวช่อไพร สังข์หยด เล็บนก เป็ นต้ น

1

กิตติ ตันไทย (2545) รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โครงการเศรษฐกิจท้ องถิ่นลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลา: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพาราตังแต่
้ พ.ศ. 2439 – 2539. ชุด

โครงการประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นภาคใต้ บริ เวณลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลา. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
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ที่มา : การสัมภาษณ์กลุม่ อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูพนั ธ์ข้าวพื ้นบ้ านนาปะขอ2
ฤดูการเก็บเกี่ยว

หมายเหตุ

ช่วงผลผลิตออกปกติ
ช่วงผลผลิตออกมาก

ภาพที่ 1 ปฏิทนิ การผลิตข้ าวนาปี ก่ อนมีโครงการส่ งนา้ และบารุ งรักษาท่ าเชียด
ปี พ.ศ. 2514 เมื่อโครงการส่งน ้าและบารุงรักษาท่าเชียด ของสานักชลประทานที่ 16 ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ สามารถส่งน ้าให้
เกษตรกรที่อยูภ่ ายในโครงการได้

ตาบลนาปะขอและตาบลจองถนนเป็ นพื ้นที่หนึง่ ที่อยูภ่ ายใต้ โครงการส่งน ้าและ

บารุงรักษาท่าเชียด การทานาในพื ้นที่เริ่ มเข้ มข้ นขึ ้นเพราะมีการบริ หารจัดการเข้ ามาช่วยทาให้ เกษตรกรสามารถทานาปรัง
ได้ เพิ่มขึ ้น

แต่ทงนี
ั ้ ้ก็ทาให้ เป้าหมายการทานาเปลีย่ นจากการผลิตเพื่อยังชีพกลายเป็ นการผลิตเพื่อค้ าขายแทน

ดังนัน้

ช่วงเวลาทานาในพื ้นที่นาปะขอจึงเปลีย่ นแปลงไป นาปี มีช่วงระยะของการเตรียมดิน เพาะปลูก ไถ อยูห่ ว่างเดือนกันยายน
ถึงเดือนพฤศจิกายน และมีช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวอยูร่ ะหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่ฝน
มาเร็วหรื อช้ า แต่จะไม่เกิด 15-20 วัน และการเตรี ยมแปลงของชาวนา สาหรับสายพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกเป็ นพันธุ์หนัก
ได้ แก่ สังข์หยด เล็บนก เป็ นต้ น ขณะที่นาปรังจะเริ่ มมีการเตรี ยมแปลงต่อภายหลังเก็บเกี่ยวนาปี แล้ วเสร็ จ (ภาพที่ 2) ซึง่
อยูร่ ะหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกเป็ นข้ าวพันธุ์เบา ได้ แก่ ชัยนาท หอมปทุม กข 33 เบตง เจีย
แดงลาย และเจียแดงธรรมดา ซึง่ นิยมนาไปผลิตเป็ นอาหารสัตว์
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ที่มา : การสัมภาษณ์กลุม่ อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูพนั ธ์ข้าวพื ้นบ้ านนาปะขอ
หมายเหตุ

ฤดูการเก็บเกี่ยว

ช่วงผลผลิตออกปกติ
ช่วงผลผลิตออกมาก

ภาพที่ 2 ปฏิทนิ การผลิตข้ าวนาปี และข้ าวนาปรัง หลังมีโครงการส่ งนา้ และบารุ งรักษาท่ าเชียด
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สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
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นอกจากอาศัยระบบชลประทานในการทานาเพิ่มขึ ้น ปั จจัยการผลิตหรื อต้ นทุนในการผลิตข้ าวมีการเปลีย่ นแปลงไปตาม
เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้ างแรงจูงใจใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และความสะดวกในการทานา เช่น จากเดิมที่
อาศัยแรงสัตว์ในการไถ เริ่ มมีการใช้ รถไถเข้ ามาแทนที่แรงงานสัตว์ มีการใส่ป๋ ยเคมี
ุ เพื่อเร่งผลผลผลิต จากคาบอกเล่าของ
ชาวบ้ านได้ ให้ ข้อมูลว่าปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ สามารถใส่นาได้ 10 ไร่ มีการเปลีย่ นไปปลูกข้ าวพันธุ์สง่ เสริ มมากขึ ้น ทาให้
วิธีการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อไว้ สาหรับการเพาะปลูกรอบใหม่เริ่ มถูกให้ ความสาคัญน้ อยลง

ขณะที่ภมู ิปัญญาเรื่ องการคัดพันธุ์

ข้ าวที่สอดคล้ องกับฤดูกาลได้ เลือนหายไป
อย่างไรก็ตามการทานาในลุม่ น ้าท่าเชียดกาลังกาลังเผชิญกับปั ญหาน ้าท่วมที่รุนแรงขึ ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต เดิมที่
นันลุ
้ ม่ น ้าท่าเชียดบริเวณตาบลนาปะของและตาบลจองถนนมีน ้าท่วมเกือบทุกปี เพราะด้ วยลักษณะของพื ้นที่เป็ นที่ราบลุม่
และเป็ นแหล่งรับน ้าจากเทือกเขาบรรทัด ประกอบกับเป็ นพื ้นที่ปลายน ้าที่อยูต่ ิดกับทะเลสาบสงขลา ดังนันเมื
้ ่อฝนตกหนัก
น ้าจะไหลจากเทือกเขาบรรทัดจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกคือทะเลสาบสงขลา ประกอบกับได้ รับอิทธิพลจากการ
ขึ ้นลงของน ้าในทะเลสาบสงขลาทุกปี อาจสรุปได้ วา่ ในอดีตสาเหตุที่ทาให้ น ้าท่วมในลุม่ น ้าท่าเชียด คือ
1) น ้าท่วมจากน ้าฝน อันจะเกิดขึ ้นจากกรณีที่ฝนตกติดต่อกันนานหลายวัน โดยได้ รับปริ มาณน ้าส่วนหนึง่ มาจาก
พื ้นที่เทือกเขาบรรทัดและพื ้นที่ตาบลตะโหมดซึง่ เป็ นพื ้นทีต่ ้ นน ้าของลุม่ น ้าท่าเชียด

ลักษณะเช่นนี ้จะเกิดขึ ้น

ในช่วงของฤดูฝน คือตังแต่
้ เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมเพราะได้ รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมอีกช่วงหนึง่ เพราะได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ด้ วย
เหตุนี ้จึงทาให้ พื ้นที่ได้ รับปริ มาณน ้าฝนอย่างต่อเนื่อง
2) น ้าท่วมจากน ้าทะเลหนุนสูงทาให้ การระบายน ้าออกจากทะเลสาบสงขลาลงสูอ่ า่ วไทยช้ าลง

ลักษณะเช่นนี ้จะ

เกิดขึ ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม หรื ออาจจะถึงเดือนมกราคม เพราะได้ รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้ วย ซึง่ หากน ้าทะเลหนุนสูงจะทาให้ พื ้นที่โดยรอบมีน ้าท่วมขังเป็ นระยะเวลา
อย่างน้ อย 10-15 วัน
จากการรวมรวมข้ อมูลปริ มาณน ้าฝนในอดีตพบว่า มีฝนตกลงในจังหวัดพัทลุง มากกว่า 100 มม.ติดต่อกันเป็ นเวลา 2-3
วัน3 โดยเฉพาะพื ้นที่บริ เวณต้ นน ้าในเขตเทือกเขาบรรทัด จากนันจะเกิ
้
ดน ้าป่ าไหลหลากผ่านหมูบ่ ้ านที่อยูบ่ ริ เวณเชิงเขา
ไหลลงสูพ่ ื ้นที่ราบตอนกลางของจังหวัดพัทลุงซึง่ ผ่านชุมชน และไหลลงสูท่ ะเลสาบสงขลาบริ เวณอาเภอบางแก้ วและอาเภอ
เขาชัยสน มีระยะเวลาที่น ้าท่วมประมาณ 5-7 วัน แต่หากเกิดพร้ อมกับช่วงที่น ้าทะเลหนุนสูงจะทาให้ ระยะเวลาของน ้าท่วม
ยาวนานขึ ้น เพราะน ้าไม่สามารถระบายลงทะเลสาบสงขลาได้

3

กรมชลประทาน. 2554.โครงการชลประทานพัทลุงสานักชลประทานที่ 16 : แผนปฏิบตั ิการของการบริ หารจัดการน ้าหลาก ปี 2554
4

อย่างไรก็ตามจากการสังเกตของชาวบ้ าน พบว่าในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมาสถานการณ์ปัญหาเรื่ องน ้าท่วมในพื ้นที่เริ่ มมีความ
รุนแรงขึ ้นจากอดีต กล่าวคือมีระยะเวลาของการท่วมขังของน ้าทีย่ าวนานขึ ้น และจากการวิเคราะห์ร่วมกันของชาวบ้ าน4
พบว่าปั ญหาน ้าท่วมขังยาวนานขึ ้นน่าจะเกิดจาก 3 สาเหตุคือ
1) การเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่ ทังในแง่
้
ของการประกอบอาชีพและการพัฒนาสาธารณูปโภคใน
พื ้นที่ตา่ งมีผลต่อการปรับเปลีย่ นการใช้ ที่ดิน เช่น ทีต่ าบลนาปะขอพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นที่ลมุ่ เหมาะกับการทานา
แต่เนื่องด้ วยราคาข้ าวที่ตกตา่ ประกอบกับราคายางพาราที่สงู ขึ ้น ทาให้ เกษตกรหันมาปรับเปลีย่ นพื ้นที่เพื่อปลูก
ยางพาราแบบยกร่องเพิ่มขึ ้น

ขณะเดียวกันนโยบายส่งเสริ มการปลูกปาล์มน ้ามันเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่กระตุ้นให้

เกษตกรลงทุนปรับเปลีย่ นพื ้นที่นามาปลูกปาล์มน ้ามันเพิม่ ขึ ้น

การปรับเปลีย่ นพื ้นที่นาโดยการยกร่องเพื่อปลูก

ยางพาราหรื อปาล์มนี ้เป็ นอีกหนึง่ สาเหตุที่ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทิศทางการไหลของน ้าในพื ้นที่ เมื่อเกิดน ้า
ท่วมน ้าจึงกระจายไปทัว่ บริ เวณ

การไหลลงสูค่ ลองระบายและทะเลจึงเป็ นไปได้ ช้า

นอกจากนี ้การพัฒนา

สาธารณูปโภคในพื ้นที่ เช่น การสร้ างระบบชลประทาน การสร้ างถนน ต่างมีผลต่อการระบบบายน ้าในพื ้นที่
คลองหลายสายในตาบลนาปะถูกดินถมหรื อตื ้นเขิน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเหล่านี ้ต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ระบายน ้าของตาบลนาปะขอโดยตรง
2) ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการน ้าของชลประทานของโครงการส่งน ้าและบารุงรักษาท่าเชียด

ของสานัก

ชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน เช่น ตาบลจองถนนพบว่าเกษตรกรไม่สามารถใช้ น ้าจากโครงการส่งน ้าและ
บารุงรักษาท่าเชียดได้ เลยตังแต่
้ โครงการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ เพราะการก่อสร้ างระบบเหมืองส่งน ้าไม่ได้ มาตรฐาน
ทาให้ ไม่สามารถรับน ้าจากชลประทานและส่งเข้ านาได้ ขณะทีต่ าบลนาปะขอต้ องเผชิญปั ญหาการจัดส่งน ้าเข้ าสู่
พื ้นที่เพาะปลูก รวมทังการบ
้
ารุง ปรับปรุงและแซ่มแซมระบบชลประทานบ่อยครัง้ โดยเฉพาะในฤดูทานาปรัง เป็ น
ผลให้ การชาวนาขาดแคลนน ้าในการทานา แต่ขณะเดียวกันในช่วงการทานาปี ทางชลประทานได้ มีการปล่อยน ้า
ให้ กบั เกษตรกร ซึง่ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาที่เกษตรกรไม่ต้องการน ้ามาก ยังผลให้ หลายพื ้นที่มีปริ มาณน ้า
ที่มากเกินไปเกิดปั ญหาน ้าท่วมขังในพื ้นที่การเกษตรเพิ่มขึ ้น
3) การเปลีย่ นแปลงของฤดูกาล ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา เกิดลักษณะอากาศที่รุนแรง (Extreme event)
หลายครัง้ ในพื ้นที่ ทาให้ เกิดปั ญหาน ้าท่วมซ ้าซ้ อน หรื อภัยแล้ งเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ ประกอบกับการแปรปรวนของ
ฤดูกาลทาให้ เกษตรกรไม่สามารถกาหนดระยะเวลาของการทานาได้ ชดั เจน

บางครัง้ พบว่าเมื่อหว่านกล้ าเสร็ จ

ตามเวลาช่วงเวลาเดิมของทุกปี กลับต้ องมาเผชิญกับฝนที่ตกหนักเกิดน ้าท่วมขังพื ้นที่การเกษตร

นอกจากนี ้

เกษตรกรได้ สงั เกตว่าทิศทางของลมและกระแสน ้าที่พดั เข้ ามาจากทะเลสาบสงขลามีการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
ทังช่
้ วงเวลา ความแรง และความถี่ สิง่ เหล่านี ้ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงการขึ ้นลงของน ้าในทะเลสาบสงขลา ผลที่
ตามมาคือน ้าในทะเลสาบสงขลาหนุนสูงขึ ้น

4

เกิดน ้าท่วมในพื ้นที่ใกล้ กบั ทะเลสาบสงขลาตามมา

แม้ จะไม่

ข้ อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเปราะบาง และศักยภาพของพื ้นที่เป้าหมายในจังหวัดพัทลุง ระหว่าง10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์วิจยั ข้ าว จังหวัดพัทลุง
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สามารถยืนยันได้ โดยหลักฐานด้ านวิทยาศาสตร์ แต่การเฝ้ าสังเกตการเปลีย่ นแปลงและความเสียหายที่เกิดขึ ้น
จริ งของชาวบ้ านก็สามารถเป็ นเครื่ องพิสจู น์ได้ วา่ สภาวพภูมิอากาศในพื ้นที่มีความแปรปรวนจริง และส่งผล
กระทบด้ านลบต่อการทานาอย่างแน่นอน
จากข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าขณะนี ้การทานาในลุม่ น ้าท่าเชียดกาลังเผชิญกับปั ญหาการจัดการน ้าในพื ้นที่ คือการขาด
แคลนน ้าใช้ ในกิจกรรมต่างๆ และการเกิดน ้าท่วมทาความเสียหายแก่พื ้นที่ชมุ ชนรวมถึงพื ้นที่เกษตรกรรม
โดยสภาพปั ญหาและสาเหตุสว่ นใหญ่เกิดขึ ้นจากการกระทาของมนุษย์ และการเปลีย่ นแปลงสภาพของธรรมชาติอนั เกิด
จากความแปรปรวนของอากาศเป็ นปั จจัยที่ยงิ่ ทาให้ ปัญหามีความรุนแรงขึ ้น

การที่ฝนตกในปริ มาณมากซึง่ เป็ น

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่อยูเ่ หนือการควบคุมในการทาเกษตร แต่ขณะเดียวกันการนาเทคโนโลยีและระบบวิศวกรรม
โครงสร้ างขนาดใหญ่ เช่น ชลประทาน อ่างเก็บน ้า เหมืองส่งน ้า ฯลฯ มาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการน ้า ก็ไม่สามารถ
สร้ างความมัน่ ใจได้ เสมอไปว่าจะทาให้ ระบบการเกษตรมีความมัน่ คง
วิศวกรรมโครงสร้ างขนาดใหญ่

ขณะทีใ่ นบางพื ้นที่การนาเทคโนโลยีและระบบ

มาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการน ้ากลับกลายเป็ นอีกสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ เกิดปั ญหา

ความขัดแย้ งในการใช้ น ้า หรื อเกิดน ้าท่วมในพื ้นทีเ่ กษตรและที่อยูอ่ าศัยขึ ้นได้ เช่นกัน ดังนันจะท
้ าอย่างไรจึงจะจัดการน ้า
เพื่อลดปั ญหาภัยพิบตั ิทงน
ั ้ ้าท่วม น ้าแล้ ง และทาให้ ปริ มาณน ้าเพียงพอสาหรับการเกษตรเพือ่ สร้ างความมัน่ คงในการ
ประกอบอาชีพและความมัน่ คงด้ านอาหารได้ อย่างสมดุล นี ้จึงเป็ นโจทย์สาคัญของลดความเสี่ยงในพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่าเชียด
ผลกระทบที่ถกู มองข้ ามจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เป็ นที่แน่ชดั ว่าผลกระทบจากการเกิดน ้าท่วม นาความเสียหายสูว่ ถิ ีชีวติ การประกอบอาชีพ และทรัพย์สนิ ของคนในพื ้นที่
ลุม่ น ้าท่าเชียด เนื่องจากความแปรปรวนของน ้าฝนมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้น หากเกิดกรณีน ้าที่ทว่ มขังหรือน ้าไหลบ่าเข้ าท่วมพื ้นที่
ก็จะทาให้ ข้าวได้ รับความเสียหาย หรื อทาให้ ผลผลิตต่อหน่วยพื ้นที่ต่า ปั ญหาปริมาณน ้าฝนที่ไม่สม่าเสมอก็ยงั มีผลกระทบ
ต่อการทาสวนยางพาราและสวนปาล์ม เพราะจะทาให้ มีปริ มาณลดลงและขาดคุณภาพ ซึง่ ทังหมดนี
้
้จะส่งผลกระทบถึง
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพัทลุง
นอกจากนี ้น ้าที่ทว่ มขังเป็ นระยะเวลานานทาให้ การสัญจรและติดต่อสือ่ สารระหว่างชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าวนันเป็
้ นไปได้
อย่างยากลาบาก ขณะที่สงิ่ ที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น ถนนหนทาง สิง่ ก่อสร้ างต่างๆ เป็ นต้ น ก็จะได้ รับความเสียหาย
ด้ วย ผลกระทบเหล่านี ้สามารถที่จะมองเห็นได้ ในเชิงประจักษ์ ขณะที่ผลกระทบอีกรูปแบบหนึง่ กลับต้ องใช้ การพิจารณา
และการวิเคราะห์อย่างเข้ าถึงและเข้ าใจถึงรากเหง้ าเดิมของปั ญหา

นันคื
้ อผลกระทบที่แตกต่างกันระหว่างหญิงชายอัน

เนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศเป็ นปั จจัยสาคัญของการเพิ่มความเสีย่ งและความเปราะบาง และทาให้ หญิงและชายได้ รับ
ผลกระทบที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การทานาในตาบลนาปะขอ ผู้หญิงทาหน้ าที่หลักในทุกขันตอนของท
้
านา ทังการ
้
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เตรี ยมกล้ า การเตรี ยมดิน การหว่านข้ าว การเก็บเกี่ยว การคัดเมล็ดพันธ์ รวมไปถึงการทาตลาด ขณะเดียวกันในบาง
ครอบครัวผู้หญิงต้ องทาหน้ าที่ในการกรี ดและเก็บน ้ายางพาราด้ วย ดังนันเมื
้ ่อได้ รับผลกระทบจากปั ญหาน ้าท่วมทีเ่ กิดขึ ้น
ซ ้าซากย่อมทาให้ ผ้ หู ญิงต้ องทางานหนักเพิม่ ขึ ้น เพราะจะต้ องทาหน้ าที่จดั เตรียมนาใหม่หลายครัง้ ขณะทีบ่ ทบาทของ
ผู้หญิงในฐานแม่บ้านและผู้จดั การบ้ านเรื อนก็ยงั คงดารงอยู่

หากมองด้ วยสายตาทัว่ ไปที่ไม่ผา่ นการวิเคราะห์แล้ วเรื่ องนี ้

อาจจะเป็ นเหมือนวิถีชีวติ ปกติทวั่ ไป แต่หากได้ วเิ คราะห์อย่างลึกซึ ้งลงไปแล้ วจะพบว่า ผู้หญิงในตาบลนาปะขอส่วนใหญ่มี
บทบาทเป็ นผู้จดั หาอาหาร เป็ นกลุม่ คนหลักในการผลิตอาหาร มีบทบาทในการผลิต ซึง่ ถูกทาให้ อยูใ่ นภาวะความเสีย่ งและ
ความไม่แน่นอนโดยตรงจากสภาพดินฟ้ าอากาศ ทังน
้ ้าท่วม ฝนแล้ ง นันหมายความว่
้
า การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะนาไปสูค่ วามไม่มนั่ คงทางอาหารและความสามารถในการดารงอยู่ รวมทังความสามารถในการใช้
้
ชีวิตได้ ตามปกติของ
ผู้หญิง
หากปล่อยให้ สถานการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ ถกู จัดการหรื อให้ ความสาคัญ ผลกระทบที่จะตามมาและ
เกิดขึ ้นกับผู้หญิงไม่ใช่เพียงภาระทางกายทีเ่ พิ่มขึ ้น แต่รวมถึงบทบาทที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายในการเข้ าไปมี
ส่วนร่วมและมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ
ท้ องถิ่น

การขาดโอกาสของผู้หญิงในการเข้ าร่วมทากิจกรรมของ

การขาดโอกาสของผู้หญิงในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมตังรั้ บปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงทังด้
้ าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพภูมิอากาศทังในระดั
้
บครัวเรือน ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ การปรับตัวของภาคเกษตรในพืน้ ที่ล่ ุมนา้ ท่ าเชียด
การกาหนดยุทธศาสตร์ หรื อแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรในพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่าเชียดจะต้ องวิเคราะห์จากต้ นทุนเดิมทีม่ ีอยู่
ในพื ้นที่ และข้ อจากัดหรื ออุปสรรคที่อาจจะทาให้ ไม่สามารถทาให้ การดาเนินการลุลว่ งไปได้ ตามเป้าหมาย ซึง่ ข้ อจากัดหรื อ
อุปสรรคเหล่านี ้คือประเด็นท้ าทายที่จะต้ องให้ ความสาคัญ เพราะหากสามารถทาให้ ประเด็นเหล่านี ้ได้ รับการจัดการหรื อ
แก้ ไขภายใต้ ความเห็นชอบร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้ องย่อมทาให้ การทางานสาเร็ จไปได้ ในระดับหนึง่ ในที่นี ้จะทาการวิเคราะห์
ภาคเกษตรในพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่าเชียด โดยจะให้ ความสาคัญกับข้ าวซึง่ เป็ นพืชเศรษฐกิจที่เป็ นพืชดังเดิ
้ มของพื ้นที่
ศักยภาพภายในลุ่มนา้ ท่ าเชียด
1. ลุม่ น ้าท่าเชียดยังคงเป็ นพื ้นที่ซงึ่ เหมาะกับการเพาะปลูกข้ าว

เพราะสภาพพื ้นที่เป็ นที่ลมุ่ และจากข้ อมูลของ

สานักงานเกษตรอาเภอบางแก้ วได้ ยืนยันว่าคุณสมบัติของดินในบริ เวณลุม่ น ้าท่าเชียด

เช่น

ตาบลนาปะขอ

ตาบลจองถนน เหมาะสมสาหรับการปลูกข้ าวมากกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น
2. ชุมชนลุม่ น ้าท่าเชียดมีองค์ความรู้ ที่สงั่ สมด้ านการเกษตรโดยเฉพาะเรื่ องข้ าวมาเป็ นระยะเวลานาน เช่น องค์
ความรู้ในการคัดพันธุ์ข้าวและเลือกปลูกชนิดพันธุ์ข้าวให้ เหมาะสมกับสภาพที่พื ้นที่และสภาพอากาศ การจัดการ
แปลง ฯลฯ และปั จจุบนั นี ้องค์ความรู้เหล่านี ้ยังคงมีอยู่
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3. การเผชิญกับสถานการณ์น ้าท่วมบ่อยครัง้ ทาให้ ในระดับครัวเรื อนมีการวางแผนรับมือกับภัยพิบตั ิ ขณะที่ในระดับ
ชุมชนการอยูร่ วมกันแบบเครื อญาติ และเป็ นสังคมชาวนาจึงทาให้ ชาวบ้ านในหลายพื ้นที่ เช่น ตาบลนาปะขอ
และตาบลจองถนนมีการรวมกลุม่ เพื่อทากิจกรรมด้ านการเกษตรร่วมกัน เช่น การปลูกข้ าวอินทรีย์ การทาลงแรง
ในนาร่วมกัน การทาผลิตข้ าวอินทรี ย์เพื่อส่งขาย เป็ นต้ น
4. กลุม่ ชาวนาหลายครอบครัวในพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่าเชียดได้ หนั มาปรับเปลีย่ นวิถีการผลิตเป็ นแบบเกษตรอินทรี ย์และมี
การคัดเลือกพันธุ์ของตนเอง เพือ่ ลดการพึง่ พาปั จจัยภายนอกด้ านการตลาด ลดความเสีย่ งด้ านการลงทุน และ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ศักยภาพภายนอกของลุ่มนา้ ท่ าเชียด
1. เกษตรกรรมเป็ นวิถีชีวติ และวัฒนธรรมที่อยูค่ กู่ บั คนไทยมาเป็ นเวลานาน
โดยเฉพาะข้ าวได้ มีการพัฒนายุทธศาสตร์ เฉพาะเพื่อส่งเสริ มเกษตรกร
ความชัดเจนถึงแผนตังรั้ บปรับตัวในภาคเกษตร

นโยบายการพัฒนาด้ านการเกษตร
ประกอบกับนโยบายด้ านการเกษตรมี

เหลือเพียงการปรับเปลีย่ นไปเป็ นแผนงานเพื่อนาไปสูก่ าร

ปฏิบตั ิการจริ งในพื ้นที่
2. ศูนย์วจิ ยั ข้ าวจังหวัดพัทลุงทางานใกล้ ชิดกับเกษตรกรที่ผลิตข้ าวมาโดยตลอด

โดยทาหน้ าที่สนับสนุนและ

ดาเนินการค้ นคว้ าวิจยั พัฒนาเรื่ องข้ าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ การแก้ ไขปั ญหาระดับท้ องถิ่น รวมทังการบริ
้
การ
วิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการตรวจสอบ พืช ดิน น ้า ปุ๋ย และวัสดุการเกษตร และได้ ทาหน้ าที่ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยเฉพาะเรื่ องข้ าวให้ กบั ชุมชนที่ทาเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง
3. หลายหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนเห็นถึงความสาคัญของการวางแผนปรับตัวในภาคการเกษตรเพิ่มขึ ้น
บางพื ้นที่ได้ มกี ารทดลองดาเนินการปรับตัว ซึง่ เป็ นโอกาสดีที่จะได้ มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนามาปรับใช้ กบั พื ้นที่
จังหวัดพัทลุง
ข้ อจากัดภายใน
1. ชุนชนไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศทีอ่ าจมีผลต่อการทานาหรื อระบบเกษตร จึงไม่
สามารถเลือกหรื อกาหนดแนวทางสาหรับการปรับเปลีย่ นระบบการผลิตที่สอดคล้ องกับสภาพภูมิอากาศได้
2. การบริ หารจัดการน ้าในระบบชลประทานไม่เอื ้อต่อการทานาและชลประทานกับชุมชนไม่ได้ เปิ ดโอกาสในการวาง
แผนการจัดการน ้าร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ
3. ระบบการผลิตในลุม่ น ้าท่าเชียดเปลีย่ นไปสูร่ ะบบการผลิตที่อาศัยปั จจัยภายนอกเพิม่ ขึ ้น ทาให้ ระบบการผลิตของ
ชาวนาในลุม่ น ้าท่าเชียดต้ องพึง่ พากลไกตลาดเป็ นหลักจึงทาให้ เกาษตรไม่สามารถกาหนดราคาได้

โดยเฉพาะ

ข้ าวที่สว่ นใหญ่แล้ วจะมีการซื ้อขายผ่านคนกลาง หรื อกรณีจานาข้ าวหาชาวนาไม่มขี ้ าวหรื อไม่ได้ เป็ นสมาชิก็ไม่
สามารถใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ ด้ วยเหตุนี ้ชาวนาจึงตกอยูใ่ นภาวะเสีย่ งด้ านการลงทุนและความไม่มนั่ คงด้ านรายได้
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4. ความไม่แน่นอนด้ านรายได้ ในสินค้ าเกษตร เช่น ข้ าว ทาให้ หลายครอบครัวหันมาปรับเปลีย่ นอาชีพ เพราะไม่มี
ทักษะด้ านอื่นนอกจากการทาเกษตร เมื่อไม่สามารถทาเกษตรได้ จึงต้ องไปใช้ แรงงานภายนอกชุมชน หรื อบาง
ครอบครัวปรับเปลีย่ นระบบการผลิตจากปลูกข้ าวเป็ นการปลูกยางพารา เป็ นต้ น ซึง่ การปรับเปลีย่ นระบบการ
ผลิตเช่นนี ้มีผลต่อการปรับเปลีย่ นการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
5. องค์กรท้ องถิ่นมีข้อจากัดในด้ านบุคคลกรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับตัว การจัดการน ้า และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ทาให้ ไม่สามารถทางานในแต่ละด้ านได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้ อจากัดภายอก
1. ความแปรปรวนของดินฟ้ าอากาศไม่สามารถควบคุมได้ ลักษณะเช่นนี ้ทาให้ ชาวนาไม่สามารถคาดการณ์ได้ วา่ จะ
เกิดฝนตกหนักติดต่อกันจนน ้าท่วมเมื่อไหร่ ขณะที่การอาศัยภูมิปัญญาดังเดิ
้ มในเฝ้ าระวังหรื อสังเกตการณ์ นนไม่
ั้
สามารถทาได้ เหมือนก่อน

เพราะมีความคาดเคลือ่ นและไม่แม่นยาเหมือนในอดีต

โดยเฉพาะกับเหตุการณ์

ลักษณะอากาศที่รุนแรง (Extreme event) เช่น เหตุการณ์ที่เกิดในปี พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ที่
พบว่าฝนเริ่ มตกปลายเดือนสิงหาคมหรื อต้ นเดือนกันยายน ทาให้ ชาวนาทานาช้ ากว่าปกติ ขณะที่บางปี หลัง
หว่านข้ าวกลับมีฝนตกมาอย่างหนักติดต่อกันทาให้ เกิดน ้าท่วมหนักและเกิดน ้าท่วมขังต่อเนื่อง
2. นโยบายส่งเสริ มเรื่ องการปลูกพืชพลังงาน เช่น ปาล์มน ้ามัน ในจังหวัดพัทลุงได้ ถกู หยิบยกเป็ นนโยบายการ
พัฒนาที่สาคัญในพื ้นที่ ทาให้ หลายครอบครัวมีการปรับเปลีย่ นการใช้ ที่ดินไปสูก่ ารปลูกพืชปาล์มน ้ามันเพิม่ ขึ ้น
3. แผนพัฒนาทังในระดั
้
บท้ องถิ่นจนถึงระดับจังหวัดไม่ได้ มกี ารวิเคราะห์เรื่ องการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ ทาให้ ไม่มี
การบูรณการเรื่ องการตังรั้ บปรับตัวเข้ าไปสูแ่ ผนพัฒนา และไม่ได้ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การทางานข้ ามองค์กร
ร่วมกันเพือ่ ลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะปั ญหาน ้าท่วมในจังหวัดพัทลุง
จากการวิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดขึ ้นในพื ้นที่นามาสูแ่ นวทางการปรับตัวที่ชมุ ชนได้ ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั อันประกอบด้ วย
ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญคือ
1. การปรับตัวของชุมชนเพื่อลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศนัน้ จะต้ องมีการพัฒนา
กลไกทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยภาครัฐตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ จะทาหน้ าทีเ่ ป็ น
หน่วยงานหลักที่จะต้ องสนับสนุนเรื่ องการสร้ างขีดความสามารถให้ ชมุ ชนในการทีจ่ ะปรับตัวเพื่อรับมือกับผล
กระทบที่เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องภัยแล้ ง หรื อน ้าท่วม ทีม่ ีแนวโน้ มว่าจะ
เกิดบ่อยครัง้ ขึ ้นและรุนแรงมากขึ ้น

หากชุมชนไหนยังไม่เริ่ มที่จะปรับวิถีการดาเนินชีวิตหรื อปรับรูปแบบการ

พัฒนาให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั

จาเป็ นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้ องสนับสนุนโดยการให้ ความรู้

หรื อ สามารถศึกษาดูงานจากชุมชนที่ได้ มีการดาเนินการไปแล้ ว เพื่อนามาปรับใช้ ตามความเหมาะสมกับของแต่
ละบริ บทของพื ้นที่
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2. นโยบายของภาครัฐหลายอย่างทาให้ เกษตรกรเผชิญความเสีย่ งและมีความเปราะ บางมากขึ ้น เช่น การสร้ าง
เขื่อน การสร้ างชลประทาน การสร้ างอ่างเก็บน ้า เป็ นต้ น และโครงการขนาดใหญ่เหล่านี ้เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจด้ วย ฉะนันจะต้
้ องวิแคราะห์และมีมมุ มองมิติเศรษฐกิจ การเมืองเข้ ามาเกี่ยวข้ องใน
เรื่ อการตังรั้ บปรับตัวจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศด้ วย เช่น ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่าเชียด การพัฒนาระบบ
ชลประทาน มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการน ้าในพื ้นที่ ดังนัน้ ควรมีการจัดตังกลไกระบบการจั
้
ดการน ้าเพื่อ
การเกษตรแบบมีสว่ นร่วมระหว่างชุมชนและชลประทานโครงการส่งน ้าและบารุงรักษาท่าเชียด

ของสานัก

ชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน เพื่อ พัฒนาระบบการจัดการน ้าและการบริ หารจัดการน ้าแบบบูรณาการและ
เป็ นธรรม และเพื่อลดปั ญหาน ้าท่วมอันเนื่องจากการบริ หารจัดการน ้าที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
3. การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศและการเลือกแนวทางการปรับตัว

เช่น

การศึกษาดูงาน การแลกเปลีย่ นกับกลุม่ สมาชิกที่ทาเกษตรอินทรี ย์ เป็ นต้ น ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางที่
คาดว่าจะเหมาะสมสาหรับการปรับตัวทานาในพื ้นที่น ้าท่วม ผสมผสานกับองค์ความรู้ดงเดิ
ั ้ มเช่น การคัดเลือก
พันธุ์ข้าวให้ เหมาะสมกับสภาพน ้าท่วม การทานาแบบอินทรี ย์ การปรับเปลีย่ นวิธีการเพาะปลูก การปรับเปลีย่ น
ฤดูกาลเพาะปลูก เป็ นต้ น
เห็นได้ วา่ แนวทางในการปรับตัวของภาคการเกษตรต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศมีหลายวิธีการ

เช่น

ปรับเปลีย่ นเวลาปลูก การปรับเปลีย่ นสายพันธุ์ การสลับพื ้นที่เพาะปลูก การฟื น้ ฟูการจัดการที่ดิน การควบคุมการพังทลาย
และสูญเสียหน้ าดิน การปกป้องดินโดยการปลูกพืชคลุมดิน การพัฒนาพันธุ์สตั ว์ และการคิดค้ นนวัตกรรมโรงเรื อนที่
สามารถควบคุมสภาวะอากาศได้ เป็ นต้ น แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องมีการควบคุมปั จจัยภายนอกที่สามารถจัดการได้ ไปพร้ อมกัน เช่น
การบริ หารจัดการน ้าในพื ้นทีช่ ลประทานจะต้ องสอดคล้ องกับความต้ องการในการเพาะปลูก เพราะหากไม่มคี วามสัมพันธ์
กับความต้ องการที่แท้ จริ งย่อมส่งผลกระทบต่อปริ มาณน ้าในอ่างเก็บน ้าในแต่ละฤดูกาล
ในช่วงก่อนเข้ าฤดูน ้าหลาก

การเก็บกักน ้าไว้ มากจนเกินไป

อาจทาให้ เกิดน ้าส่วนเกินที่ต้องระบายออกจากลุม่ น ้าตอนล่าง

ในขณะที่มีปริ มาณฝนตก

กระจายอยูท่ วั่ ไปของพื ้นที่ จะเป็ นการเติมน ้าส่วนเกินในแม่น ้า จะเกิดสภาพน ้าไหลล้ นตลิง่ และกลายเป็ นภาวะอุทกภัยใน
ที่สดุ ด้ วยเหตุนี ้การพัฒนาโครงสร้ างทางวิศวกรรมในการบริ หารจัดการน ้า จึงต้ องศึกษาความเหมาะสมในการควบคุมและ
บริ หารจัดการน ้าอย่างเป็ นระบบ
อย่าไรก็ตามวิธีการปรับตัวดังกล่าวยังต้ องมีการศึกษาวิจยั เพื่อเตรี ยมรองรับปั ญหาการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ ซึง่ ประเทศ
ไทยยังมีการศึกษาในลักษณะดังกล่าวไม่มากนัก

การเตรียมการเพื่อรองรับปั ญหาจึงมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง

เพื่อให้ ประเทศไทยมีความพร้ อมรับมือภาวะดังกล่าว ซึง่ จะช่วยให้ กระบวนการผลิตอาหารของไทยมีความมัน่ คงยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ผู้กาหนดนโยบายของรัฐบาลจาเป็ นที่จะต้ องกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจนเพื่อเร่งพัฒนาภาคเกษตรให้ มี
ความเข้ มแข็ง พึง่ พาตนเองได้ และมีการเติบโตอย่างสมดุล เพือ่ นาไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน รวมทังการปรั
้
บโครงสร้ างภาค
เกษตรให้ เกิดความมัน่ คงและมีความปลอดภัยด้ านอาหาร และสิง่ ที่งจะต้ องคานึงถึงคือปั จจัยแวดล้ อมเดิมที่มีผลกระทบ
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ต่อภาคการเกษตรและปั จจัยใหม่ เช่น การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศที่กาลังกลายเป็ นปั จจัยคุกคามเพิ่มขึ ้น การ
กาหนดแนวทางที่ชดั เจนและการบูรณาการแผนงานระหว่างองค์กรภาครัฐย่อมเป็ นเป็ นแนวทางสาคัญในการกาหนด
ยุทธศาสตร์ เพื่อสร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารให้ เกิดขึ ้นในทุกระดับ
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กรณีศึกษา : ชาวนานาปะขอกับการปรับเปลี่ยนวิธีทานาและรักษาพันธ์ ข้าว
ตาบลนาปะขออยูภ่ ายใต้ ลมุ่ น ้าท่าเชียดและมีพื ้นที่บ้างส่วนติดต่อกับทะเลสาบสงขลา

ชาวบ้ านส่วนใหญ่มีอาชีพทา

การเกษตรและทาการประมง จากข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพือ่ การเกษตร ปี 2553 ตาบลนาปะขอ อาเภอบางแก้ ว
จังหวัดพัทลุง พบว่ามีพื ้นที่ปลูกข้ าวทังต
้ าบล 3,636.75 ไร่ น ้าท่วมกลายเป็ นอุปสรรคต่อการทานาในตาบลนาปะขอและ
ตาบลจองถนน เพราะหลายครัง้ ที่เกษตรกรไม่ได้ ผลผลิตจากการลงทุน บางครอบครัวแม้ จะได้ ผลผลิตแต่มีคณ
ุ ภาพตา่
เพราะต้ องรี บเก็บเกี่ยวก่อนน ้าท่วมหรื อในระหว่างน ้าท่วม ในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมาชาวบ้ านสังเกตว่าเกิดเหตุการณ์ฝนตกไม่
ตามฤดูกาลบ่อยครัง้ โดยสังเกตและเปรี ยบเทียบกับช่วงฤดูกาลทานา กล่าวคือ จากวิถีชาวนาดังเดิ
้ มจะหว่านกล้ าช่วงต้ น
ของเทศกาลเข้ าพรรษาคือประมาณต้ นเดือนสิงหาคม เพราะเริ่มมีฝนตกอีกทังเป็
้ นการบ่งบอกว่าเข้ าสูฤ่ ดูฝนและฤดูทานา
ชาวนาจึงเริ่มเตรียมนาและหว่านกล้ า แต่ปัจจุบนั ฝนตกล่าช้ ากว่าในอดีต โดยจะทิ ้งระยะห่างหนึง่ เดือนหรื อมากกว่า หรื อ
บางปี มาเร็วกว่าที่กาหนดไว้ หรื อบางปี พบว่ามีฝนหลงฤดูในช่วงเก็บเกี่ยว ลักษณะเช่นนี ้ทาให้ ชาวนาไม่สามารถคาดการณ์
ได้ วา่ จะเกิดขึ ้นเมื่อไหร่

ขณะที่การอาศัยภูมิปัญญาดังเดิ
้ มในเฝ้ าระวังหรื อสังเกตการณ์นนไม่
ั ้ สามารถทาได้ เหมือนก่อน

เพราะมีความคาดเคลือ่ นและไม่แม่นยาเหมือนในอดีต โดยเฉพาะกับเหตุการณ์ ลกั ษณะอากาศทีร่ ุนแรง เช่น เหตุการณ์ที่
เกิดในปี พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ที่พบว่าฝนเริ่ มตกปลายเดือนสิงหาคมหรื อต้ นเดือนกันยายน ทาให้ ชาวนา
ทานาช้ ากว่าปกติ ขณะที่บางปี หลังหว่านข้ าวกลับมีฝนตกมาอย่างหนักติดต่อกันทาให้ เกิดน ้าท่วมหนักและเกิดน ้าท่วมขัง
ต่อเนื่อง ผลกระทบที่ตามมาคือต้ นข้ าวที่กาลังเจริ ญเติบโตต้ องจมน ้าติดต่อกันหลายวัน เนื่องจากมีปริ มาณน ้าขังในพื ้น
เพราะไม่สามารถระบายลงสูท่ ะเลได้ ทนั ชาวนาต้ องสูญเสียผลผลิตไป
การทานาที่อาศัยปั จจัยภายนอกและการเปลีย่ นแปลงการใช้ ทดี่ ินเพื่อการเพาะปลูก ทาให้ ระบบการผลิตของชาวนาตาบล
นาปะขอพึง่ พากลไกตลาดเป็ นหลักจึงตกอยูใ่ นภาวะเสีย่ งด้ านการลงทุน

ขณะที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศและ

สภาวะน ้าท่วมขังยิ่งตอกยาให้ ชาวนาตาบลนาปะขอต้ องเผชิญกับความเสีย่ งในวิถีชีวิตและเศรษฐกิจเพิม่ ขึ ้นอีก แม้ วา่ กลุม่
ชาวนาหลายครอบครัวได้ หนั มาปรับเปลีย่ นวิถีการผลิตเป็ นแบบเกษตรอินทรี ย์และมีการคัดเลือกพันธุ์ของตนเอง เพื่อลด
การพึง่ พาปั จจัยภายนอกด้ านการตลาด ลดความเสีย่ งด้ านการลงทุน และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ แต่กลุม่ คนเหล่านี ้ยังคงมี
ความเสีย่ งในระบบการผลิตอยู่

เนื่องจากอันเกิดจากระบบการผลิตส่วนหนึง่ ต้ องพึง่ พาสภาพดินฟ้ าอากาศและระบบ

ชลประทาน ดังนันจึ
้ งคงมีความเสีย่ งที่อาจจะต้ องเผชิญกับสถานการณ์น ้าท่วมในพื ้นที่อยู่
เมื่อสถานการณ์เป็ นเช่นนี ้ ทาให้ เกษตรกรที่ทานาในตาบลนาปะขอมองหาแนวทางปรับเปลีย่ นวิธีการทานาเพื่อให้ สญ
ู เสีย
ผลผลิตน้ อยที่สดุ อีกครัง้ โดยนาเอาสภาวะน ้าท่วมเป็ นโจทย์หลักในการแก้ ไขผสมผสานกับต้ นทุนเดิมที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นพื ้นที่
คือ การทานาแบบเกษตรอินทรี ย์และการคัดเลือกพันธุ์ข้าว จากนันได้
้ ค้นหากลุม่ ผู้ทดลองปฏิบตั กิ ารปรับตัวร่วมกันภายใต้
โจทย์ลดการสูญเสียผลผลิตของข้ าวในกรณีน ้าท่วม และรวมกลุม่ กันภายใต้ ชื่อ “กลุ่มอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธ์ ข้าวพืน้ บ้ านนา
ปะขอ”
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กลุม่ อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูพนั ธุ์ข้าวพื ้นบ้ านนาปะขอได้ มีการวางแผนเพื่อปรับตัวภายใต้ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเริ่ ม
จากวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ เกิดน ้าท่วมขังในตาบลนาปะขอพบว่าต้ นเหตุที่ทาให้ เกิดน ้าท่วมนันมาจาก
้
3 สาเหตุคือ การ
เปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ การบริ หารจัดการน ้าของโครงการส่งน ้าและบารุงรักษาท่าเชียด และสภาวะแปรปรวน
ของภูมิอากาศดังทีก่ ล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุได้ แล้ วจึงได้ คิดหาแนวทางการปรับตัว โดยมองแนวทางการ
แก้ ไขปั ญหาแบบองค์รวม
เริ่ มจากการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการน ้าเพื่อการเกษตรแบบมีสว่ นร่วมของชุมชน พัฒนาระบบการจัดการน ้าและ
การบริ หารจัดการน ้าแบบบูรณาการและเป็ นธรรม

ขณะเดียวกันได้ ประสานกับทางชลประทานโครงการส่งน ้าและ

บารุงรักษาท่าเชียด ของสานักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน เพื่อผลักดันให้ มีการบริ หารจัดการน ้าแบบมีสว่ นร่วมกับ
ภาคประชาชน เพื่อลดปั ญหาน ้าท่วมอันเนื่องจากการบริ หารจัดการน ้าที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
สาหรับการตังรั้ บกับสภาวะแปรปรวนของอากาศ

ที่ทางกลุม่ อนุรักษ์ ฯ

มองว่าเป็ นอีกสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ การทานาไม่

สามารถทาได้ ตามฤดูกาล หรื อเมื่อทานาอาจจะต้ องเผชิญกับสภาวะน ้าท่วมขังในฤดูกาลทานา ทางกลุม่ อนุรักษ์ ฯ จึง
พยายามที่หาวิธีจดั การกับระบบการผลิตที่สามารถรองรับกับสถานการณ์น ้าท่วมในพื ้นที่ได้ โดยผนวกเข้ ากับความรู้ดงเดิ
ั้ ม
เรื่ องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิการ
อย่างไรก็ตามทางกลุม่ อนุรักษ์ ฯ
ระบบเกษตร

ไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีผลต่อการทานาหรื อ

จึงไม่สามารถเลือกหรื อกาหนดแนวทางสาหรับการปรับเปลีย่ นระบบการผลิตที่สอดคล้ องกับสภาพ

ภูมิอากาศได้ ดังนันเพื
้ ่อได้ เข้ าใจถึงการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศและการเลือกแนวทางการปรับตัว ทางกลุม่ อนุรักษ์ ฯ จึง
ต้ องศึกษาหาความรู้เพิม่ เติม เช่น การศึกษาดูงาน การแลกเปลีย่ นกับกลุม่ สมาชิกที่ทาเกษตรอินทรี ย์ เป็ นต้ น ก่อนที่จะ
ตัดสินใจเลือกแนวทางทีค่ าดว่าจะเหมาะสมสาหรับการปรับตัวทานาในพื ้นที่น ้าท่วม
กลุม่ อนุรักษ์ ฯ ได้ ตดั สินใจเลือกวิธีการทานาโยน พร้ อมกับการคัดเลือกพันธ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพน ้าท่วม โดยเริ่มจาก
การเปรี ยบเทียบกับวิธีการทานาแบบดังเดิ
้ ม กับการทานาโยน พบว่า ระยะเวลาในการเตรี ยมนาสันลง
้ และผลผลิตที่ได้ มี
แนวโน้ มที่ดีขึ ้น ที่สาคัญคือ หลีกเลีย่ งช่วงเวลาที่เกิดน ้าท่วมซ ้าซากได้ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ ศูนย์วนเกษตรโลก
(World Agroforestry Centre) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศของชาวนาขนาดเล็กใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5

พบว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเปราะบางและได้ รับผลกระทบจากการ

เปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ โดยเฉพาะชาวนาขนาดเล็ก ขณะเดียวกันทางศูนย์วนเกษตรโลกได้ เสนอว่า การเปลีย่ นปฏิทินการ
เพาะปลูกพืชและการเปลีย่ นแปลงเทคนิคในการปลูก

5

คือ

การปรับตัวทัว่ ไปในระดับที่นาซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อสภาพอากาศ

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

จะเกี่ยวข้ องกับช่วงเวลาที่ดาเนินกิจกรรมในที่นา

ทังนี
้ ้เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพอากาศที่แปรปรวนหรื อ

เปลีย่ นแปลงไป
กรณีศึกษา : วิถนี าจองถนนกับการตัง้ รับปรับตัวภายใต้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตาบลจองถนน เป็ นพื ้นที่ราบลุม่ ริ มทะเลสาบสงขลาทาให้ ต้องประสบปั ญหาน ้าท่วมประจาทุกปี เมื่อฝนตกหนักและน ้าป่ า
ไหลหลากมาตามลาน ้าสาขาต่างๆ

ส่งผลทาให้ ไม่สามารถระบายได้ ทนั ทาให้ เกิดน ้าล้ นตลิง่ เข้ าท่วมและในช่วงน ้าทะเล

หนุนสูงจะส่งผลให้ น ้าทะเลท่วมเข้ าสูพ่ ื ้นที่นาส่งผลกระทบต่อพื ้นที่เกษตรกรรมเกือบทังหมด
้

เนื่องจากน ้าท่วมขังเป็ น

เวลานาน ลักษณะน ้าท่วมในอดีตและปั จจุบนั พบว่า มีความรุนแรงของการท่วมแตกต่างกัน คือในอดีตน ้าจะท่วมเอ่อตาม
ฤดูกาลและปริ มาณน ้าอยูใ่ นระดับปกติ สามารถระบายน ้าได้ เร็ วและในการทานาข้ าวสามารถทาได้ ทงนาปี
ั ้ และนาปรั ง แต่
ในปั จจุบนั น ้าท่วมขังเป็ นเวลานานและปริ มาณน ้าท่วมสูงขึ ้นส่งผลกระทบต่อหลายพื ้นทีเ่ ป็ นวงกว้ าง
ในปี 2548-2554 พบว่า พื ้นที่จองถนนมีน ้าท่วมประจาไม่ต่ากว่า 4-5 ครัง้ ต่อ 7 ปี (ภาพที่ 1) เมื่อฝนตกหนักและน ้าป่ าไหล
หลากมาตามลาน ้าสาขาต่างๆ ส่งผลทาให้ ไม่สามารถระบายได้ ทนั ทาให้ เกิดน ้าเอ่อล้ นตลิง่ อีกทังในช่
้ วงน ้าทะเลหนุนสูงจะ
ส่งผลให้ น ้าทะเลท่วมเข้ าสูพ่ ื ้นที่เกษตรกรรมและจากอิทธิพลการหนุนของลมที่สง่ ผลทาให้ เกิดน ้าท่วมซ ้าซาก ซึง่ ระดับน ้าที่
ท่วมสูงบริ เวณชุมชนชายฝั่ งส่งผลต่อที่อยูอ่ าศัยและการคมนาคมลาบาก
จากลักษณะพื ้นที่ที่อยูป่ ลายน ้าทาให้ ที่นี่กลายเป็ นพื ้นที่รับน ้าหลากและเป็ นพื ้นที่สะสมน ้า โดยลักษณะการน ้าท่วมจะท่วม
ขังยาวนานในพื ้นที่หมูท่ ี่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 และพื ้นที่หมู่ 6 และหมู่ 7 ซึง่ เหตุการณ์น ้าท่วมเป็ นเรื่ องปกติที่เกิดขึ ้นเป็ นประจาทุก
ปี ตังแต่
้ ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ น ้าท่วมกลายเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ ชาวบ้ านไม่สามารถทานาได้
ตามปกติ เพราะที่ผา่ นมาพบว่าผลผลิตต้ องเสียหายทังผื
้ นนา
นอกจากนี ้ชาวบ้ านตังของสั
้
งเกตว่าอีกสาเหตุที่ทาให้ น ้าท่วมคือ การปรับเปลีย่ นการใช้ ประโยชน์ทดี่ ินในพื ้นที่ ที่พบว่ามีการ
ปรับเปลีย่ นพื ้นที่ปลูกข้ าวเป็ นพื ้นที่ปลูกยางพารา และปาล์มน ้ามัน หรื อ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น ถนน ที่พบว่ามี
การสร้ างถนนสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ในทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดน ้าท่วม ขณะทีช่ าวบ้ านส่วนหนึง่ สะท้ อนว่าการสร้ าง
ถนนที่ผา่ นมาเป็ นเสมือนเขื่อนกันไม่
้ ให้ น ้าไหลลงสูท่ ะเลสาบสงขลาได้ สะดอก เพราะบางช่วงของถนนนันไม่
้ มีการวางท่อ
ระบายน ้า หรื อมีทอ่ ระบายน ้าที่ไม่ได้ ขนาดทาให้ การระบายน ้าลงสูท่ ะเลสาบช้ ากว่าปกติ
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ภาพที่ 1 แผนที่พนื ้ ที่นา้ ท่ วมระหว่ างปี พ.ศ 2548 – 2554
ที่มา: ศูนย์เครื อข่ายงานวิเคราะห์วิจยั และฝึ กอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SEA START RC)
น ้าท่วมไม่เพียงทาให้ ชาวนาในตาบลจองถนนทานาลดลงแล้ ว มีสาเหตุอื่นๆ อีกทีท่ าให้ ชาวนาทานาลดน้ อยลง ได้ แก่
ต้ นทุนการผลิตสูงที่สงู ขึ ้น เพราะการทานาในปั จจุบนั ต้ องอาศัยปั จจัยภายนอกทังสิ
้ ้น ได้ แก่ ค่าปุ๋ยเคมี ยากาจัดศัตรูพชื
ค่าจ้ างไถนา จ้ างดานา และจ้ างแรงงานเกี่ยวข้ าวหรื อจ้ างรถเกี่ยวข้ าว ทาให้ ต้นทุนการผลิตของชาวบ้ านสูงขึ ้นแต่ผลผลิตที่
ได้ กลับน้ อยลง หรื อบางปี ไม่ได้ ผลผลิตเนื่องจากต้ องเผชิญกับภาวะน ้าท่วมทาให้ ข้าวเสียหาย และแม้ วา่ ตาบลจองถนนจะ
อยูใ่ นพื ้นที่โครงการส่งน ้าและบารุงรักษาท่าเชียด ของสานักงานชลประทานที่ 16 แต่การใช้ ประโยชน์จากน ้าในชลประทาน
น้ อยมากเพราะเป็ นพื ้นที่ปลายน ้าทาให้ น ้าที่ได้ รับไม่เพียงพอกับความต้ องการ และบางครัง้ น ้าทีป่ ล่อยมาไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ไหลเข้ านาได้ ชาวนาจึงต้ องใช้ วธิ ีการสูบน ้าเข้ านาทาให้ ต้นทุนสูงขึ ้นอีก นอกจากนี ้พบว่าในบ้ างหมูบ่ ้ านมีการสร้ างเหมือง
ไส้ ไก่โดยสานักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดพัทลุงซึง่ เชื่อมกับที่นาชาวบ้ านเพื่อปล่อยน ้าเข้ านา แต่ก็ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์เนื่องจาก
เหมือนมีลกั ษณะสูงๆ ตา่ ๆ ไม่สอดคล้ องกับลักษณะพื ้นที่ทาให้ เมื่อชาวบ้ านไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ เหมืองจึงมีสภาพทรุดโทรม
และรกร้ าง
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อย่างไรก็ตามการทานาก็ยงั คงเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นสาหรับชาวบ้ านในตาบลจองถนน จากการสัมภาษณ์โดยใช้ แบบสอบถาม
เดือนมีนาคม 2554 ชาวบ้ านในตาบลจองถนน จานวน 25 คน พบว่า ชาวบ้ านในตาบลจองถนน มีที่ดินอย่างน้ อย
ครัวเรื อนละไม่ตา่ กว่า 5 ไร่ ซึง่ ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็ นแปลงย่อยๆ อย่างน้ อย 2 แปลงและจะอยูต่ า่ งหมูบ่ ้ านกัน จึงทาให้ แต่ละ
แปลงมีสภาพพื ้นที่แตกต่างกัน เมื่อเกิดน ้าท่วมบางครอบครัวผลผลิตจึงไม่ได้ สร้ างความเสียหายทังหมด
้
และส่วนใหญ่ยงั
เห็นความสาคัญของการทานาเพือ่ ปลูกข้ าวไว้ สาหรับกินภายในครอบครัว

เป็ นการสร้ างความมัน่ คงทางอาหารให้ กบั

ครอบครัวตนเอง
จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ ชาวนาในตาบลจองถนนรวมตัวกันเพื่อร่วมทางานกับ
การปรับตัวของชุมชนชายฝั่ งที่เสี่ยงต่ อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

โครงการเพิ่มศักยภาพ

ที่ดาเนินการร่วมกับสมาคมรักษ์ ทะเลไทย

มูลนิธิชีวิตไท และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากได้ แก่ สานักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกองทุนสิง่ แวดล้ อมโลก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ชมุ ชนมีการเตรี ยมความพร้ อมรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
สาหรับการทางานในพื ้นที่ครัง้ นี ้ทางชาวนาในตาบลจองถนนได้ รับการสนับสนุนงานด้ านวิชาการจากศูนย์วิจยั ข้ าวจังหวัด
พัทลุง มูลนิธิชีวิตไท และเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดพัทลุง ซึง่ มีความเชี่ยวชาญด้ านการเกษตรอินทรี ย์ ทังนี
้ ้
ชาวนาในตาบลจองถนนชุมชนได้ ทดลองปรับเปลีย่ นพันธุ์ข้าวและระยะเวลาการผลิตในพื ้นที่น ้าท่วม

มีสมาชิกในกลุม่

เริ่ มต้ น 13 คน ที่ร่วมกันทาการทดลองปลูกข้ าวหลังน ้าท่วม ผลผลิตจากนาทดลองหลังน ้าท่วม (นาปรัง) โดยการปลูกข้ าว
พันธุ์พื ้นบ้ าน และพันธุ์สง่ เสริ ม 5 พันธุ์ ได้ ผลผลิตจากเพียงพันธุ์หอมปทุม 15 กิโลกรัมข้ าวเปลือก การที่ผลผลิตต่ากว่าที่
กาหนดไว้ เพราะพื ้นที่ต้องประสบกับสถานการณ์ ภยั แล้ งเพราะฝนทิ ้งช่วงนานช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผา่ นมา และ
เป็ นสถานการณ์ที่ชมุ ชนไม่ได้ คาดคิดมาก่อนเนื่องจากในพื ้นที่ไม่เคยประสบกับปั ญหานี ้
ประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นครัง้ นี ้ทาให้ ชมุ ชนต้ องนามาวิเคราะห์และพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อวางแผนคือ

สถานการณ์อากาศ

เปลีย่ นแปลงเฉียบพลัน เพราะสถานการณ์ลกั ษณะนี ้สามารถเกิดขึ ้นได้ แม้ ไม่บอ่ ยครัง้ แต่ก็อาจจะต้ องคิดถึงมาตราการใน
การป้องกันและการเฝ้ าระวังเพิม่ เติม สาหรับนาทดลองปลูกข้ าวพันธุ์ทนน ้าท่วม. คือ ข้ าวช่อพร้ าว แปลงทดลองจานวน 3
ไร่ ทาร่วมกับศูนย์วจิ ยั ข้ าวพัทลุง ซึง่ ทดลองปลูกข้ าวพันธุ์ทนน ้าท่วมจากจังหวัดปราจีนบุรี และพื ้นที่ดอนของนาทดลองจะ
ปลูกข้ าว พันธุ์สงั หยด การทีศ่ นู ย์วิจยั ข้ าวพัทลุงเลือกพื ้นทีต่ าบลจองถนนเป็ นพื ้นที่ทดลองปลูกข้ าวพันธุ์ทนน ้าท่วมเพราะ
พื ้นทีนี ้มีน ้าท่วมซ ้าซากและมีแนวโน้ มที่จะมีน ้าท่วมขังระยะนานขึ ้น ในส่วนของแปลงสมาชิกจานวน 13 ไร่ (คนละ 1 ไร่)
ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการทดลอง
การจัดการการน ้าในพื ้นที่นาของตนเองถูกเสนอเป็ นอีกแนวทางหนึง่ ในการปรับตัวในพื ้นที่ของชาวนาในตาบลจองถนน
โดยการจัดแบ่งพื ้นที่นาออกเป็ นพื ้นที่กกั เก็บน ้าไว้ สาหรับใช้ ในการเพราะปลูก แต่จะต้ องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติ
ของดินในการกักเก็บน ้า นอกจากนี ้ได้ มีความพยายามทีจ่ ะประสานงานกับทางโครงการส่งน ้าและบารุงรักษาท่าเชียด ของ
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สานักงานชลประทานที่ 16 และสานักงานพัฒนาทีด่ ิน จังหวัดพัทลุง ในการปรับปรุงระบบการจัดส่งน ้าจากชลประทาน
และซ่อมบารุงหรื อปรับปรุงเหมืองไส้ ไก้ ของสานักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดพัทลุงให้ สามารถดาเนินการจัดส่งน ้าเข้ าสูพ่ ื ้นที่
นาให้ ได้
แม้ ยงั ไม่ชดั เจนว่าการทดลองปรับตัวในลักษณะดังกล่าวจะสอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่หรื อไม่
ชาวบ้ านตอบเป็ นเสียงเดียวกันว่า

แต่

อย่างน้ อยก็มีบทเรียนให้ ได้ ทบทวนถึงการเตรี ยมความพร้ อมกับการเปลีย่ นแปลงของ

สภาพอากาศ ที่พบว่ามีจริงและเกิดขึ ้นจริง
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