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การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเปราะบาง และศักยภาพของต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพทัลุง 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานต าบลจองถนน จังหวดัพทัลุง 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัด พทัลุง 

ที่มา : โครงการสร้างฐานข้อมลูองค์ความรู้ท้องถ่ิน ลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา1 

 

 

1.1 ภมิูประเทศและเขตติดต่อ 

ต าบลจองถนน มีเนือ้ที่โดยประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,250 ไร่ มีลกัษณะเป็นท่ีราบจากทิศตะวนัตก

แล้วคอ่ยๆ ลาดต า่ไปทางทศิตะวนัออกของต าบลจนจดกบัทะเลหลวง พืน้ท่ีสว่นใหญ่ใช้เป็นพืน้ที่เกษตรกรรม และที่อยู่

อาศยั โดยมีแมน่ า้ที่ส าคญั  3 สาย ได้แก่ คลองเพนียด คลองบางแก้วและคลองเตรอะ ลกัษณะพืน้ท่ีเป็น “ควน สวน นา เล 

มีอาณาเขตติดตอ่กบัพืน้ท่ีใกล้เคยีง (ภาพท่ี 1 ) คือ  

                                                           
1 http://www.skru-slb.com/songkhla_lake_basin/images/stories/phattalung/khochaison/khochi1_10.jpg  

http://www.skru-slb.com/songkhla_lake_basin/images/stories/phattalung/khochaison/khochi1_10.jpg
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ทิศเหนือ ติดตอ่ ต าบลหานโพธ์ิ อ าเภอเขาชยัสน    

ทิศตะวนัออก  ติดตอ่ ทะเลสาบสงขลา โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นในทะเลสาบสงขลา   

ทิศใต้ ตดิตอ่ ต าบลนาปะขอ  อ าเภอบางแก้ว  และ  

ทิศตะวนัตก ติดตอ่ ต าบลบางแก้ว  อ าเภอบางแก้ว   

 

1.2 การปกครองและประชาชากร 

ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ อยูภ่ายใต้การดแูลของเทศบาลต าบลจองถนน ประกอบไปด้วย 7 หมูบ้่าน 

ดงัแสดงในตารางที่ 1 มีประชากรวมทัง้สิน้ 3,640 คน จ านวนครัวเรือน 1,076 ครัวเรือน  แยกเป็นชาย 1,789 คน หญิง 

1,851 ประชากรสว่นใหญ่อยูใ่นชว่งอาย ุ18–49 ปี รองลงมา คือ ชว่งอาย ุ60 ปีขึน้ไป  

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรรายหมู่บ้าน ต าบลจองถนน ปี พ.ศ. 2553 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ครัวเรือน 
ประชากร 

รวม ชื่อผู้น า เบอร์โทรศัพท์ 
ชาย หญิง 

1 แหลมจองถนน 317 549 585 1,174 นายจอน   แก้วชทูอง 081-0936562 

2 โคกแค 129 172 190 362 นายทวี   ค าคง 089-2991884 

3 จงเก 219 363 355 718 นายวิโรจน์   บญุตโุล 081-3884448 

4 อาพดั 110 193 190 383 นายกิตติพงษ์  ชปู ู - 

5 ทุง่แซะ 184 287 314 601 นายสนิท   อกัษรช ู 081-9695212 

6 แตระ 47 86 106 192 นายประเสริฐ  ชแูสง 081-0955524 

7 พรุ 70 99 111 210 นายสชุาติ  ชสูอน - 

ที่มา : ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอเขาชยัสน (มีนาคม, 2553) 

1.3 โครงสร้างพืน้ฐาน 

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสูต่ าบล มีถนนสายหลกัเข้าสูต่ าบล เป็นถนนสายลาดยาง 2 เส้นทาง ดงันี ้ 1) ถนน

สายสามแยกทา่นางพรหมผา่นท่ีวา่การอ าเภอถึงที่ท าการ อบต.จองถนน ระยะทาง 19 กิโลเมตร และ 2) ถนนเลยีบ

ชายทะเลจากบ้านล าป า อ าเภอเมืองพทัลงุ ถงึที่ท าการ อบต.ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

 

1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ และการประกอบอาชีพ 

ต าบลจองถนนเป็นพืน้ท่ีตดิทะเลสาบสงขลา ดงันัน้ประชากรสว่นหนึง่จึงประกอบอาชีพประมงพืน้บ้าน นอกจากนีด้้วย

ลกัษณะที่มคีวามหลากหลายทางภมูิประเทศจึงมีพืน้ท่ีเหมาะสมส าหรับการปลกูข้าว และท าสว่นด้วย ดงันัน้ สภาพทาง

เศรษฐกิจโดยรวมของประชากรขึน้กบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ได้แก่ ท านา ท าสวน ท าไร่ ท าการประมง 

รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย รับจ้างทัว่ไป  
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ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพทัลุง พ.ศ. 2552 

หมู่ที่ พืน้ที่ทัง้หมด 
(ไร่) 

พืน้ที่ถอืครองการเกษตร 
(ไร่) 

จ านวนทัง้หมด
(ครัวเรือน) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ปศุสัตว์ 
(ราย) 

ประมง 
(ราย) 

1 1,300 1,377.75 220 180 165 77 

2 3,000 1,092.00 88 75 59 25 
3 1,600 1,338.75 144 141 123 64 
4 1,560 393.75 87 74 71 31 
5 2,029 1,790.50 145 133 115 36 
6 950 681.50 36 34 21 23 
7 1,300 859.75 54 59 52 32 

รวม 11,739 7,534.00 774 696 606 288 
หมายเหต ุ:  พืน้ท่ีถือครองการเกษตร อาจอยูน่อกหมูบ้่านหรือต าบล 

กิจกรรมปศสุตัว์ และประมง หมายถงึ จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ท ากิจกรรม 

ที่มา : ข้อมลูพืน้ฐานการเกษตร ทบก. (2552) 

จากตารางที่ 2 พบวา่ ในปี พ.ศ. 2552 ต าบลจองถนน  มีการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร ทัง้หมด 7,534 ไร่  จากพืน้ท่ี

ทัง้หมด 11,739 ไร่  มีครัวเรือนเกษตรกร 696 ครัวเรือน  ซึง่ในหนึง่ครอบครัวจะท าการเกษตรอยา่งน้อย 1 อยา่งขึน้ไป 

ได้แก่ การท านา สวนยางพารา สวนปาล์มน า้มนั  ประมง  ปลกูผกั และเลีย้งปศสุตัว์ คือ ววั เป็ด ไก ่ ปลา เป็นต้น และจาก

การจดัประชมุกลุม่ยอ่ยเมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ ศาลากลางบ้านจงเก พบวา่ ชาวบ้านในต าบลจองถนนอยา่ง

น้อยในแตล่ะครัวเรือนจะมีมากกวา่หนึง่อาชีพ เพื่อเป็นแหลง่รายได้ส าหรับใช้จา่ยในชีวิตประจ าวนั เช่น  การท านาและ

สวนยางพารา หรือ การท านาและท าประมง หรือ การท าประมงและเปิดร้านขายของช า หรือ การท านา สวนยาง และ

ออกไปท างานรับจ้างในสงขลา เช่น โรงงานปลากระป๋อง หรือ รับจ้างก่อสร้าง หรือ รับจ้างทัว่ไป และรายได้อีกทางหนึง่ของ

ครอบครัว คือ ลกูหลานท่ีออกไปท างานนอกพืน้ท่ีสง่เงินมาให้กบัพอ่แมเ่พื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในครอบครัว  และเพื่อลงทนุท า

การเกษตร 
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ตารางที่ 3 ปฏิทนิฤดกูาลและการประกอบอาชีพในต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพทัลุง 

รายละเอียด เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ฤดฝูน ปลาย ฝน         ฝน หนกั 

น า้ทะเลหนนุ             

ฤดรู้อน             

น า้ทว่ม ปี 53             

ท านา (ด า)    เก่ียว ข้าว   ไถดะ หวา่น  ด า   

นาปรังหลงัน า้

ลด 

นา ปรัง1     นา ปรัง 2       

ยางพารา น า้ ยางด ี  หยดุ กรีด ปลกู ยาง ใหม ่   หยดุ กรีด 

ปาล์มน า้มนั  เก็บ ผล ผลติ ได้ ทัง้ปี ทกุ 15 วนั    

 

ที่มา : จากการระดมความคิดเหน็ตวัแทนชาวบ้านต าบลจองถนน วนัท่ี 24 มิถนุายน 2554 

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ต าบลจองถนนมีพืน้ท่ีสว่นหนึง่ตดิกบัทะเลสาบสงขลา ซึง่เป็นแหลง่ทรัพยากรสตัว์น า้ที่ส าคญัของต าบล นอกจากนีย้งัเป็น

ที่ตัง้ส าคญัของแหลมจองถนนท่ีตัง้อยู ่หมูท่ี่ 1 ต าบลจองถนน มีลกัษณะเป็นแหลมยื่นออกสูท่ะเลสาบสงขลา เป็นแหลง่ชม

วิวและแหลง่ทอ่งเทีย่วที่สวยงามของต าบลจองถนน 

 

1.6 ปัญหาชุมชนภาพรวม 

ด้านความเป็นอยู ่ รายได้และอาชีพ  พบวา่ คนในต าบลจองถนนสว่นใหญ่มีอาชีพหลกัคือ ประกอบอาชีพประมง ท านา 

และท าสวนยาง อาชีพเหลา่นีพ้ึง่พาทรัพยากรธรรมชาติและฤดกูาลในพืน้ท่ีเป็นหลกั ในระยะเวลา 20 ปีที่ผา่นมา ต าบล

จองถนนต้องเผชิญกบัภยัพิบตัิน า้ทว่มหลายครัง้ ลกัษณะของน า้ทว่มเป็นน า้ป่าไหลหลากเมื่อเกิดฝนตกหนกั และน า้ทะเล

หนนุเนือ่งจากพืน้ท่ีต าบลจองถนนเป็นพืน้ท่ีติดทะเลสาบ และเมื่อพิจารณาประกอบกบัการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดินในพืน้ท่ีพบวา่มีการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ินหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การพฒันาระบบชลประทาน การท า

ถนน การก่อสร้างบ้านเรือนและโครงสร้างพืน้ฐานอื่นๆ เป็นต้น ปัจจยัเหลา่นีส้ว่นหนึง่มีผลตอ่การระบายน า้ลงสูท่ะเลสาบ

สงขลากรณีที่เกิดน า้ทว่มในลกัษณะของน า้ป่าไหลหลาก สง่ผลให้เกิดกรณีของน า้ทว่มขงัเป็นระยะเวลาทีย่าวนานขึน้กวา่

ในอดีต 
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ขณะที่ทะเลสาบสงขลาทีเ่ป็นแหลง่ประกอบอาชีพประมงพืน้บ้านพบวา่ สตัว์น า้ในเร่ิมมีปริมาณและชนิดที่ลดลง ประกอบ

กบัรายได้จากการประกอบอาชีพประมงนัน้ไมเ่พียงพอตอ่การด ารงชีพ อีกทัง้พืน้ท่ีชายฝ่ังทีเ่ป็นท่ีตัง้บ้านเรือนของชมุชน

ชายฝ่ังสว่นหนึง่ต้องเผชิญกบัปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง และลมมรสมุในทะเลสาบสงขลา ซึง่เร่ิมความถ่ีเพิ่มขึน้ ดงัทีเ่คย

กนัเกิดขึน้เมื่อปี 2548, 2553 และ 2554 ติดตอ่กนั ปัจจยัเหลา่นีม้ีผลโดยตรงตอ่ความมัน่คงด้านชีวิตและอาชีพของชมุชน

ชายฝ่ัง 

 

ความร่วมมือและการร่วมตวักนัภายในชมุชนพบวา่ ในต าบลจองถนนมีการรวมกลุม่กนัของชมุชนหลากหลายกลุม่เพื่อ

ท างานทัง้การประกอบอาชีพ และการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง อยา่งไรก็ตามลกัษณะการรวมกลุม่ยงัเป็นไปแบบ

หลวม และบางกลุม่ไมส่ามารถที่จะด ารงอยูไ่ด้เนื่องจากปัญหาความขดัแย้งภายใน อยา่งไรก็ตามแนวโน้มการท างาน

ภายในชมุชนนัน้สามารถทจีะพฒันาให้เกิดขึน้ได้ เนื่องจากระบบเครือญาติและความเป็นพ่ีน้องกนัสามารถท าให้เกิดการ

รวมตวักนัได้เป็นอยา่งดี ขณะเดยีวกนัความสมัพนัธ์ระหวา่งเทศบาลต าบลจองถนนและชมุชนในพืน้ท่ีนัน้ อยูใ่นระดบัท่ีมี

ความสมัพนัธ์ที่ดตีอ่กนั แตส่ว่นใหญ่แล้วการท างานของเทศบาลยงัไมไ่ด้สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมกบัทางชมุชนอยา่ง

ตอ่เนื่อง ดงันัน้สิง่ส าคญัที่จะต้องให้ความส าคญัคือ การพฒันากระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งท้องถ่ินและชมุชน 

 

ส่วนที่ 2 การศึกษาความเสี่ยง และความเปราะบางในพืน้ที่ต าบลจองถนน 

2.1 การตัง้ถิ่นฐาน 

 

2.1.1 การตัง้ถิ่นฐานและบ้านเรือนในต าบลจองถนน 

ต าบลจองถนนตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีทีเ่ป็นท่ีราบ และที่ราบลุม่กระจายทัว่ไปมีล าคลองสายหลกัไหลผา่น จ านวน  3 สาย คือ คลอง

ปากพะเนยีด คลองบางแก้ว และคลองเตรอะ พืน้ท่ีบางสว่นตดิทะเลสาบสงขลา (ทะเลหลวง) จึงเหมาะแก่การประกอบ

อาชีพด้านการเกษตร โดยสว่นใหญ่จะท านา สวนยางพาราและสวนปาล์ม  ส าหรับหมูบ้่านท่ีมีพืน้ท่ีติดกบัทะเลสาบสงขลา

สว่นหนึง่จะประกอบอาชีพรประมง ซึง่ประกอบด้วย หมู ่1 บ้านแหลมจองถนน  หมู ่3 บ้านจงเก หมู ่4 บ้านอาพดั และหมู ่

5 บ้านทุง่แซะ ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นที่ราบลุม่ ติดชายฝ่ังทะเลสาบ ด้วยเหตนุีต้ าบลจองถนนจึงกลายเป็นพืน้ท่ีรับน า้ที่ไหลลงสู่

ทะเลสาบสงขลา  

 

ลกัษณะการตัง้บ้านเรือนของชมุชนชายฝ่ังในต าบลจองถนน พบวา่ สว่นหนึง่ตัง้บ้านเรือนในพืน้ท่ีนา พืน้ท่ีสวนของตนเอง 

ชาวบ้านกลุม่นีส้ว่นใหญ่จะประกอบอาชีพท านา ท าสวนยางพารา ปาล์มน า้มนั หรือท าประมงพืน้บ้านด้วย ขณะที่

ชาวบ้านบางสว่นจะตัง้บ้านเรือนใกล้กบัทะเลสาบสงขลาเพือ่เฝ้าระวงัเรือ ลกัษณะบ้านในต าบลจองถนนเปลีย่นแปลงไป

จากอดีตมาก ปัจจบุนัพบวา่ การสร้างบ้านสว่นใหญ่จะสร้างในลกัษณะที่ติดกบัพืน้ และจะมกีารถมพืน้ท่ีก่อนทีจ่ะปลกู

สร้างบ้านเรือน ซึง่แตกตา่งจากในอดตีที่ลกัษณะของบ้านเป็นเรือนไทยไม้ยกพืน้สงูเหนือศีรษะ ส าหรับเรือนชาวสวน
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ยางพาราจะมีลกัษณะพิเศษเพิ่มขึน้คือ อาจจะมีโรงส าหรับท าน า้ยางให้เป็นยางแผน่ และมีที่ตากยาง ขณะทีเ่รือน

ชาวประมงจะมกีารจดัสรรพืน้ท่ีใกล้บ้านส าหรับใช้ตากปลา หรือผลติผลทางการประมงอื่นๆ  

 

2.1.2 ความเสี่ยงจากลกัษณะการตัง้ถิ่นฐานและบ้านเรือน 

จากการศกึษาในพืน้ท่ีพบวา่ การตัง้บ้านเรือนต าบลจองถนน โดยเฉพาะหมูบ้่านท่ีตดิกบัทะเลสาบสงขลา นอกจากจะ

เผชิญกบัปัญหาน า้ทว่มเนื่องจากน า้ทะเลหนนุแล้ว ปัจจบุนัพบวา่เมื่อเกิดฝนตกหนกัจะเกิดน า้ทว่มอยา่ฉบัพลนั สาเหตเุกิด

จากน า้จากเทือกเขาบรรทดัที่ไหลลงมาสูท่ะเลสาบสงขลา ในระยะ 10 กวา่ปีที่ผา่นมาพบวา่ การระบายน า้ลงสูท่ะเลสาบ

สงขลา เมื่อน า้จากเทือกเขาบรรทดัไหลผา่นมานัน้เป็นไปอยา่งลา่ช้า ท าให้ระยะเวลาของน า้ทว่มขงันานขึน้ จากเดิม 1-2 

วนั เปลีย่นเป็น สปัดาห์ หรือบ้างครัง้เป็นเดือน เป็นต้น ส าหรับกรณีปัญหาน า้ทะเลหนนุสงูท าให้เกิดน า้ทว่มนัน้ ปรากฏวา่

เกิดขึน้ชดัเจนเมื่อปี 2548 สง่ผลให้ชาวบ้านท่ีอาศยับริเวณชมุชนชายฝ่ังต้องอพยพตวัเองขึน้มาอยูบ่ริเวณถนน เพื่อรอ

จนกวา่น า้ลดลง จากการสมัภาษณ์ นางอ าพนั ปล้องออ่น อาย ุ52 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 4 บ้านอาพดั 2 เลา่ให้ฟังเก่ียวกบัการ

ตัง้บ้านเรือนวา่ เมื่อก่อนคนที่สร้างบ้านเรือนจะปลกูบ้านบริเวณทีเ่ป็นท่ีดินของตนเอง โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นท่ีดินที่บรรพ

บรุุษได้ให้ไว้ ลกัษณะของการสร้างบ้านจะกระจดักระจายตามพืน้ที่ชายฝ่ัง บ้านสว่นใหญ่เป็นบ้านไม้มีใต้ถนุสงู การท าใต้

ถนุสงูเพื่อนใช้ส าหรับเก็บอปุกรณ์ตา่งๆ เช่น อปุกรณ์ประมง หรือใช้เป็นพืน้ท่ีส าหรับจดัเก็บของ หรือพืน้ท่ีส าหรับพกัผอ่น 

เป็นต้น และมีบางสว่นทีป่ลกูสร้างบ้านเรือนบริเวณริมฝ่ังล าคลอง เมื่อก่อนจะสร้างบ้านเรือนโดยไมต้่องค านงึถงึน า้ทีจ่ะ

ทว่ม เพราะวา่ถงึจะทว่มก็ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชาวบ้านมากเพราะใต้ถนุสงู และน า้ระบายออกได้อยา่งเร็ว ซึง่แตกตา่งจาก

ปัจจบุนัที่จะต้องมกีารวางแผนเพือ่เตรียมรับมือกบัน า้ทว่มทีจ่ะเกิดขึน้  เช่น บ้างครอบครัว เมื่อจะสร้างบ้านใหมก็่จะมีการ

ถมที่ให้สงูขึน้ โดยบางบ้านถมสงูเทา่กบัถนน ทัง้นีเ้พื่อให้น า้ทว่ม และบ้านท่ีสร้างก็จะเปลีย่นเป็นสร้างตดิกบัพืน้บ้าน เป็น

บ้านทรงสมยัใหมท่ี่นิยมกนั อยา่งไรก็ตามบ้านบริเวณริมทะเลในปัจจบุนัสว่นใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้ หรือก็บ้านปนูแตจ่ะ

สร้างให้มใีต้ถนุสงูอยู ่ นอกจากนีน้างอ าพนัได้กลา่ววา่ทิง้ท้ายไว้วา่ “ถา้เป็นไปไดก็้ไม่อยากอาศยับริเวณชายฝ่ัง เพราะกลวั 

ลม พายแุละน ้าทะเลหนนุ แต่เพราะเป็นทีดิ่นทีพ่่อแม่ใหไ้วส้ร้างบา้นเรือน แต่ก็มีการเตรียมตวัไวล่้วงหนา้เพือ่รบัมือกบัน ้า

ท่วมและพายลุมแรง โดยพยายามเตรียมยกของไวที้สู่งใหใ้ส่ภาชนะทีล่อยน ้าได ้เป็นตน้” 

 

2.2 สภาพภมิูอากาศและการเปลี่ยนแปลงที่เกดิยึน้ 

2.2.1 สภาพอากาศต าบลจองถนนในอดีต 

สภาพภมูิอากาศของต าบลจองถนน ประมาณ 40 ปีก่อน ประมาณ ปี พ.ศ. 2514 เข้าสูฤ่ดรู้อนในเดือน มีนาคม ถึง เดือน 

พฤษภาคม มีอากาศร้อนในชว่งระยะเวลาสัน้ ๆ ประมาณ 3 เดอืน และจะเร่ิมเข้าสูฤ่ดฝูน ในเดอืนมิถนุายน ซึง่ฝนจะตก

หนกัช่วง เดือนตลุาคม ถงึ เดือนธนัวาคม จนกระทัง่เข้าสูป่ลายฤดฝูนประมาณเดือน กมุภาพนัธ์ ซึง่จะพอดีกบัฤดกูาลเก็บ

เก่ียวข้าวของชาวบ้าน (ตารางที่ 4)  

                                                           
2 สมัภาษณ์ วนัท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554  ณ บ้าอาพดั 
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ตารางที่ 4 ปฏิทนิฤดกูาลเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2553 

 

 

ฤดูกาล ฤดูกาล (พ.ศ. 2514) ฤดูกาล (พ.ศ. 2553 – 54) 

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. 

ร้อน                          

ฝน                         

น า้ทว่ม 

ปี 2553 

                        

น า้ทว่ม 

ปี 2554 
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2.2.2 สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในต าบลจองถนน 

สภาพอากาศของต าบลจองถนน มีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมากจากอดีตจนถึงปัจจบุนั ซึง่พบวา่ ปัจจบุนั พ.ศ. 2553 - 

2554 (ตารางที่ 4) คือ 

 

ฤดูร้อน เร่ิมในเดือนมีนาคม ถึง เดือนสงิหาคม ซึง่มีอณุหภมูิสงูและมีช่วงกว้างของความแห้งแล้งยาวนานขึน้ โดยเฉพาะ

ในเดือนเมษายน ถงึ เดือนมถินุายน จากการสมัภาษณ์คณุกรอบ แก้วเมฆ อาย ุ61 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 4 บ้านอาพดั3เลา่วา่  

เมื่อ 10 ปีก่อน ประมาณ พ.ศ. 2544 เคยเกิดภยัแล้งอยา่งหนกัสง่ผลให้ต้นมะพร้าวตายเกือบทัง้หมด ววั ควายไมม่ีหญ้า

กิน อากาศร้อนจดั ท าให้พชืผกัตาย จากการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ เห็นผลกระทบอยา่งชดัเจนจากชว่งเวลาการท านาที่

เปลีย่นไป ซึง่ไมส่ามารถคาดเดาช่วงเวลาที่ฝนจะตกได้แนน่อน ชาวบ้านสว่นใหญ่จึงปรับวธีิการปลกูข้าวจากนาด าเป็นนา

หวา่น เพราะน า้ไมเ่พียงพอส าหรับตกกล้า และเมื่อหวา่นก็ต้องหวา่นข้าวลา่ช้าไปถึงเดือนกนัยายน สง่ผลให้ข้าวที่

เจริญเติบโตยงัไมแ่ข็งแรง จึงไมส่ามารถทนตอ่น า้ทว่มขงัได้นาน 

 

คณุมงคล กลดัจาย อาย ุ46 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 5 บ้านทุง่แซะ4ให้ข้อมลูวา่ ความร้อนและไอร้อนมีความรุนแรงมากขึน้จาก

เดิมมาก จนสง่ผลให้น า้ในทะเลสาบมีอณุหภมูิสงูขึน้ เนื่องจากไอน า้บริเวณพืน้ผิวน า้เพิม่มากขึน้ กลา่วคือ ปกติผิวน า้จะมี

อณุหภมูิสงูกวา่ผิวดินอยูแ่ล้ว ที่ระดบัน า้ตืน้ประมาณ 20 เซนติเมตร จะมีอณุหภมูิสงูถึงประมาณ 40 องศาเซลเซียส สง่ผล

ให้สตัว์น า้ปรับตวัไมท่นั เมื่อน า้ด้านบนร้อนเร็ว ในขณะท่ีน า้ด้านลา่งยงัเย็นเฉียบ ปลาและสตัว์น า้จงึช็อค น า้เปลีย่นส ีและ

เป็นตะไคร่ ปลาบางชนิดต้องอพยพและสญูพนัธุ์ไป เพราะไมส่ามารถวางไขไ่ด้นั่นเอง  

 

ฤดูฝน จะเร่ิมต้นประมาณเดือนกนัยายน และจะตกหนกัประมาณปลายเดือนตลุาคม จนถงึ เดอืน ธนัวาคม ซึง่จะเป็น

ช่วงเวลาที่เกิดน า้ทว่มซ า้ซากในพืน้ท่ีต าบลจองถนนทกุปี คณุคณิต หนฤูทธ์ิ อาย ุ70 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 6 บ้านแตระ5กลา่ววา่ 

หลงัจากฤดฝูนจะมีชว่งเวลาที่อากาศเย็น ยางพาราให้ผลผลติและให้น า้ยางดีที่สดุ แตพ่บวา่ในปัจจบุนักลบัไมม่ีอากาศ

เย็นเลย  เนื่องจากฤดกูาลที่แปรเปลีย่นไปจากเดิมนัน่เอง 

 

ทิศทางลม ลกัษณะของลมบกลมทะเล ทิศทางการพดัของลมไมส่ามารถคาดเดาได้ ลมมรสมุมีความรุนแรงมากขึน้ คณุ

สวน นะนุ้ย อาย ุ77 ชาวบ้านหมูท่ี่ 2 บ้านโคกแค6 เลา่วา่ ในฤดฝูนทะเลมีคลืน่สงูขึน้ จนไมส่ามารถออกเรือไปหาปลาได้  

อีกทัง้ทิศทางของกระแสลมในพืน้ท่ีเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ลมตะวนัตก ลมตะวนัออก ไมแ่บง่แยกเวลาการพดัผา่นเหมือน

ในอดีต แตก่ลบัพดัวนผสมปนเปกนั ทิศทางลมเกิดการแปรปรวน  จนไมส่ามารถน าเรือออกไปหาปลาได้ และคณุสภุาพ 

                                                           
3 สมัภาษณ์ วนัท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554  ณ บ้าอาพดั 
4 สมัภาษณ์ วนัท่ี 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554  ณ บ้าทุ่งแซะ 
5 สมัภาษณ์ วนัท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554  ณ บ้านแตระ 
6 สมัภาษณ์ วนัท่ี 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554  ณ บ้านโคกแค 
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ปานขาว อาย ุ53 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 5 บ้านทุง่แซะ7ได้เลา่วา่ เมื่อเกิดน า้ทว่ม ทิศทางของลมจะพดัน า้มาตามแนวถนน แนว

บ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยัซึง่เป็นแนวขวางการไหลของทศิทางน า้ ท าให้น า้แห้งช้าลง จนเกิดปัญหาน า้ไหลบา่เข้าทว่มพืน้ท่ีตา่งๆ 

ในชมุชน ซึง่ความรุนแรงของลมยงัสง่ผลให้ต้นไม้ และต้นยางพาราที่มีรากไมล่กึโคน่ล้มลงมาอยา่งง่ายดาย 

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึน้นี ้ สง่ผลกระทบทัง้ตอ่ระบบเกษตร และการด าเนินชีวติของชาวบ้านเป็นอยา่ง

มาก จากการสมัภาษณ์ คณุ ปราณี อคุะติ อาย ุ62 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 6 บ้านแตระ8เลา่วา่ อากาศเปลีย่นแปลงไป ท าให้คา่

น า้คา่ไฟแพงขึน้  และครอบครัวต้องมีหนีส้นิเพิ่มขึน้จากการน าเงินไปลงทนุท านา ปลกูยาง หรือ ปาล์มน า้มนั แตต้่อง

เสยีหายจากน า้ทว่ม นอกจากนีน้ า้ที่ทว่มนา ท าให้ไมม่ีข้าวกิน ต้องซือ้ข้าวเปลอืกจากเพื่อนมาเก็บไว้กิน  คณุคณิต หนฤูทธ์ิ 

อาย ุ70 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 6 บ้านแตระ9 ให้ข้อมลูวา่ ความแห้งแล้งที่เกิดขึน้ ยงัสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณน า้ยางที่ลดลง ท าให้

ยางผลดัใบไมส่ามารถกรีดได้ ชาวบ้านสญูเสยีรายได้ในการประกอบอาชีพ จงึก่อให้เกิดหนีส้นิระยะยาวตามมาอีกด้วย  

 

จากการสมัภาษณ์ คณุสวน นะนุ้ย อาย ุ77 ชาวบ้านหมูท่ี่ 2 บ้านโคกแค10 กลา่ววา่ น า้จะทว่มขงัในท้องนา เกิดปัญหาข้าว

เป่ือยตามมา  แตท่ี่อยูอ่าศยัในพืน้ท่ีสว่นใหญ่จะไมไ่ด้รับความเสยีหาย เพราะสว่นใหญ่ในหมู ่ 2 จะเป็นบ้านแบบโบราณ 

ยกพืน้สงูจากพืน้ดินปกติประมาณ 1.5-2 เมตร จงึไมไ่ด้รับผลกระทบมากนกัเมื่อเกิดน า้ทว่ม แตส่ว่นใหญ่สถานการณ์

ภายหลงัน า้ทว่ม ชาวบ้านมกัจะประสบกบัภยัแล้ง เพราะฝนไมต่กและทิง้ชว่งนาน ท าให้ชาวบ้านไมต้่องเลือ่นการท านาปี

ออกไป รวมทัง้การลงกล้ายางพารา หรือปาล์มน า้มนั เพื่อซอ่มทีเ่สยีหาย ต้องรอจนกวา่เข้าฤดฝูน 

 

2.3 ภยัพิบัติในพืน้ที่ต าบลจองถนน 

2.3.1 น า้ท่วม 

ด้วยสภาพพืน้ท่ีที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีตดิกบัทะเลสาบ และมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลุม่ต ่าจงึท าให้ต าบลจองถนนเป็นพืน้ท่ีที่ประสบกบั

ปัญหาน า้ทว่มซ า้ซากทกุปี ทัง้นีเ้พราะเป็นพืน้ท่ีปลายน า้ทีเ่ช่ือมตอ่กบัทะเลสาบสงขลา เมื่อน า้เหนือไหลลงมาในช่วงน า้

หลากจะเกิดน า้ทว่มขงั ประกอบกบัฝนตก และน า้ทะเลหนนุ ท าให้พืน้ท่ีจองถนนมีน า้ทว่มขงันาน จากการสนทนากลุม่

ยอ่ย ชาวประมงหมู ่4 บ้านอาพดั วนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2554 ให้ข้อมลูวา่ ใน ปี พ.ศ.2514 เมื่อฝนตกบริเวณเทือกเขา

บรรทดั จะใช้เวลาประมาณ 15 วนั น า้จึงจะไหลลงมาถงึปลายน า้ คือ ต าบลจองถนน ลกัษณะน า้ที่ทว่ม เป็นน า้ไหล ไมข่งั 

แตจ่ะทว่มนานประมาณ 15 วนั โดยที่ไมท่ าให้ข้าวเสยีหายมากนกั เพราะเป็นข้าวหนกั ต้นข้าวแขง็แรงแล้ว ข้าวจึงสามารถ

ทนน า้ทว่มได้ด ี

 

 

 

                                                           
7 สมัภาษณ์ วนัท่ี 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554  ณ บ้านทุ่งแซะ 
8 สมัภาษณ์ วนัท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554  ณ บ้านแตระ 
9 อ้างอิงแล้ว 
10 อ้างอิงแล้ว 
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2.3.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการท่วมของน า้ 

ในปัจจบุนัน า้ทว่มยงัคงเป็นภยัพบิตัิที่เกิดขึน้ แตม่ีลกัษณะการทว่มของน า้เปลีย่นแปลงไป กลา่วคอื เมื่อฝนตกทีเ่ทือกเขา

บรรทดั น า้จะไหลลงมาถึงต าบลจองถนนอยา่งรวดเร็วประมาณ 1 – 2 วนั ประกอบกบัการปลอ่ยน า้จากฝาย  อา่งเก็บ

น า้ทา่เชียด เมื่อน า้ล้นฝายท าให้ปริมาณน า้ทีถ่กูปลอ่ยออกมาไหลเข้าทว่มพืน้ท่ีตา่งๆ อยา่งรวดเร็ว ดงัเหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้

ในปี พ.ศ. 2548 มีการสร้างอา่งเก็บน า้คลองหวัช้าง ท าให้การเก็บและปลอ่ยน า้ไมเ่ป็นไปตามธรรมชาติ ประกอบกบัองค์กร

สว่นท้องถ่ินใช้วธีิแก้ปัญหาด้วยการขดุลอกคลองมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2527 เพื่อท่ีจะให้น า้ไหลลงทะเลสาบเร็วขึน้  แก้ปัญหาน า้

ทว่มขงัในพืน้ท่ี  แตส่ง่ผลท าให้น า้ไหลเช่ียว  โดยไมม่ีสิง่กีดขวาง ลกัษณะของน า้ที่ไหลลงมาจึงตา่งไปจากในอดตี และกลบั

ยิ่งท าให้คลองลกึลง  ตลิง่สงูขึน้น า้ไหลเร็วขึน้  พืชพนัธุ์บริเวณริมตลิง่และในน า้ลดจ านวนลง สตัว์น า้ไมม่ีที่หลบซอ่นและ

ฟักไข ่ไมม่ีแหลง่อนบุาลสตัว์น า้  ซึง่เป็นอกีสาเหตหุนึง่ของการลดลงของสตัว์น า้ในบริเวณนัน้ 

 

นอกจากลกัษณะของน า้ทว่มจะเปลีย่นแปลงไปแล้ว  คณุระเบียบ ทาตะภิรมย์ อาย ุ43 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 3 บ้านจงเก11 เลา่

วา่ คณุภาพของน า้ก็ยงัเปลีย่นแปลงไป  โดยการพดัพาสารเคมตีา่ง ๆ จากสวนยางพารา  ปาล์มน า้มนั  และจากพืน้ท่ี

การเกษตรตา่ง ๆ  ไหลงลงมายงัพืน้ท่ีปลายน า้   ท าให้นาข้าวเสยีหาย  เนา่ตาย  รวมไปถงึสตัว์น า้ตา่ง ๆ ก็ได้รับอนัตราย

จากสารเคมีเหลา่นี ้  ท าให้แหลง่อาหารในธรรมชาติปนเปือ้นสารเคมี ประกอบกบัน า้หลากพดัพาตะกอนดิน ท าให้น า้ขุน่ 

เมื่อทว่มขงัก็จะจบักบัพืช  ข้าว เมื่อน า้แห้งตะกอนจะจบัตวัอยูท่ีใ่บ ท าให้พืชเสยีหายมากขึน้   

 

ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผา่นมาตัง้แต ่ พ.ศ. 2550  โดยเฉพาะในบริเวณริมชายฝ่ังทะเลสาบ และบริเวณที่มกีารสร้างถนน

ขวางทางน า้ ที่มีทอ่ระบายน า้ขนาดเลก็ คณุกรอบ แก้วเมฆ อาย ุ61 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 4 บ้านอาพดั 12เลา่วา่ บริเวณหน้าวดั

เขียนบางแก้ว  ของหมู ่4 น า้จะทว่มขงันานขึน้เป็น 1-2 เดือน ท าให้หญ้า และพืชพนัธุ์ตา่ง ๆ ตาย เนา่เหม็นกลายเป็นน า้

เสยี ข้าวทีแ่ช่น า้อยูเ่ป่ือยตายเกือบทัง้หมด ไมเ่พยีงนาข้าวเทา่นัน้ สวนยางปลกูใหม ่ และต้นยางทีก่รีดได้แล้วก็ยืนต้นตาย 

เพราะแช่น า้เป็นเวลานาน ปาล์มน า้มนัท่ีปลกูใหมข่องชาวบ้านก็แช่น า้ตายเช่นกนั รวมทัง้สตัว์น า้ที่เคยมมีากในฤดนู า้

หลากก็ลดจ านวนลง เพราะคณุภาพของน า้  และไมม่ีที่ให้หลบซอ่น  หรือวางไข ่ตามคลอง  การขงันานของน า้ยงัท าให้พืช

อาหารท่ีชาวบ้านปลกูไว้กินเสยีหาย และตายด้วย  รวมทัง้แปลงหญ้าแหลง่อาหารของววัก็จมน า้เชน่กนั 

 

กรณีน า้ทว่มและภยัพิบตัิ ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง พ.ศ. 2553 – 2554 คือ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เกิดน า้ทว่มขงัอยา่ง

รุนแรงในต าบลจองถนน จากตารางที่ 5 แสดงพืน้ท่ีการเกษตรที่เสยีหายจากอทุกภยั พบวา่ ความเสยีหายจากน า้ทว่มใน ปี 

พ.ศ. 2553 ท าให้ข้าวนาปีเสยีหายถึง  1,108 ไร่  พืชสวนและอื่น ๆ เสยีหาย  238 ไร่  จ านวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จ านวน  249  ราย  จากจ านวนเกษตรกรในต าบลจองถนนทัง้หมด 696 ราย (ทีม่า : ข้อมลูพืน้ฐานการเกษตร ทบก. 01 ปี 

2552) 

                                                           
11 สมัภาษณ์ วนัท่ี 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554  ณ บ้านจงเก 
12 อ้างอิงแล้ว 
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ตารางที่ 5 แสดงพืน้ที่เกษตรเสียหายจากอุทกภยั ปี พ.ศ. 2553 ต าบลจองถนน 

หมู่ที่ จ านวนเกษตรกร (ราย) ข้าวนาปี (ไร่) พืชสวน และอื่น ๆ  (ไร่) 

1 27 86 56 
2 36 188 14 
3 48 290 30 
4 22 36 64 
5 71 310 52 
6 9 40 9 
7 36 198 13 

รวม 249 1,108 238 
ที่มา  :  ส านกังานเกษตรอ าเภอเขาชยัสน 2553 

หลงัจากที่น า้ลด ในปี พ.ศ. 2553 แล้วชาวบ้านจึงรีบปลกูข้าวนาปรัง สว่นสวนยางก็ใสปุ่๋ ยเพื่อบ ารุงต้นยางให้แข็งแรง  แต่

หลงัจากนัน้ไมน่าน ในเดือน เมษายน  พ.ศ. 2554 ได้เกิดน า้ทว่มซ า้ในพืน้ท่ี   สง่ผลให้ข้าวนาปรังของชาวบ้านเนา่ตาย 

ยางพารายืนต้นตาย เพราะพึง่ใสปุ่๋ ยได้ไมน่าน รากจึงออ่นแอ  โดยเฉพาะยางพาราปลกูใหม ่   เมือ่น า้ลดชาวบ้านจ านวน

หนึง่ในหมู ่3 จึงท านาปรังอกีเป็นครัง้ที่สอง  แตต้่องซือ้ข้าวพนัธุ์จากต าบลอื่นในราคาถึงกิโลกรัมละ 18 บาท  เพราะเมลด็

พนัธุ์ที่เก็บไว้ใช้หวา่นไปหมดแล้ว  ท าให้ชาวบ้านต้องปลกูข้าวนาปรังถึง 3 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ซึง่สถานการณ์ที่

มกัจะเกิดขึน้หลงัน า้ทว่ม คือ ความแห้งแล้ง สง่ผลให้การปลกูซอ่มยางพาราและปาล์มน า้มนั ต้องรอจนกระทัง่เดือน

พฤษภาคม หรือต้นฤดฝูนก่อนจึงจะปลกูใหมไ่ด้อกีครัง้  เพื่อหลกีเลีย่งปัญหาแล้งขาดน า้  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงพืน้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภยั และวาตภยั ในปี พ.ศ.2554 
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ที่มา : เทศบาลต าบลจองถนน 

 

 

2.3.3 สาเหตุส าคัญของการเปลี่ยนแปลงน า้ท่วมในต าบลจองถนน 

จากการสมัภาษณ์และวเิคราะห์ร่วมกนักบัคนในชมุชนพบวา่ ปัจจยัส าคญัที่ท าให้เกิดน า้ทว่มในต าบลจองถนนมีความ

รุนแรง และเกิดการขงัของน า้นานเกิดขึน้ทัง้ปัจจยัทางภมูิอากาศ กายภาพของพืน้ท่ี และกิจกรรมของมนษุย์ ได้แก่  

1) ฤดกูาลของฝนเปลีย่นแปลงไป กลา่วคือฝนตกบอ่ยขึน้ ถ่ีขึน้ และมีความรุนแรงขึน้ ดงัจะเห็นได้จากในช่วง
ระยะเวลาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550-2554 พบวา่ ในพืน้ท่ีพบภยัพิบตัิน า้ทว่มตดิตอ่กนัทกุปีและมีความรุนแรงมากขึน้ หรือกรณีปี 
พ.ศ. 2554 พบวา่มีฝนตกในช่วงของฤดรู้อนอยา่งหนกั ซึง่นบัเป็นลกัษณะของสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงอยา่งฉบัพลนั ซึง่
นานครัง้ๆ จะเกิดขึน้  ส าหรับผลกระทบที่เกิดจากฤดกูาลเปลีย่นแปลงที่เห็นได้ชดัเจนคือ เกษตรกรไมส่ามารถก าหนดเวลา
เพราะปลกูได้ชดัเจน ประกอบกบัการเพาะปลกูพืชบ้างอยา่งจะไมม่ีความเหมาะสม หรือ พืชบางอยา่งมีผลผลติสงูขึน้ได้ 

2) การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานกีดขวางเส้นทางการไหลของน า้ เช่น ถนน เมื่อน า้ไหลบา่ลงมาถนน
กลายเป็นคนักัน้น า้ สว่นหนึง่มาจากการท่ีทางระบายน า้ใต้ถนนเป็นทอ่ขนาดเลก็ท าให้น า้ระบายไมท่นั  โดยเฉพาะบริเวณ
ชายฝ่ังที่การไหลลงมาของน า้จากตอนเหนือ  ประกอบกบัน า้ทะเลหนนุ   ยิ่งซ า้เตมิชาวบ้านมากขึน้  เพราะน า้ระบายไมท่นั  
และภายหลงัจากที่น า้ทว่มทกุปีนัน้  เทศบาลหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะถมถนนให้สงูขึน้ทกุปี  เพื่อไมใ่ห้น า้ทว่มถงึบน
ถนน  ท าให้ถนนกลายเป็นคนักัน้น า้สงูขึน้สร้างความตา่งระดบัระหวา่งพืน้ดินของบ้านเรือนกบัพืน้ถนนมากขึน้  เช่น หมู ่4 
เป็นบ้านยกพืน้ติดชายฝ่ังทะเล  ในปี พ.ศ. 2548 น า้ทว่มขึน้ถงึในบ้านระดบั 2.48 เมตร  เมื่อพืน้ดนิตา่งระดบักบัถนนมาก
ขึน้  น า้ก็ยิ่งทว่มขงัสงูและนานขึน้ (ภาพท่ี 3) 

3) การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลกู เช่น การปรับเปลีย่นพืน้ท่ีการเกษตรจากเดิมเป็น
ที่ราบลุม่ท านา เปลีย่นเป็นยกร่องปลกูปาล์ม ยางพารา ท าให้น า้ไหลไมส่ะดวก  ซึง่ได้สง่ผลกระทบตอ่ที่นาบริเวณใกล้เคียง
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ซึง่มีระดบัต ่ากวา่ กลายเป็นแอง่น า้ขงั ไมส่ามารถระบายน า้ออกไปด้านนอกได้  การสบูน า้เข้า -  ออกจากนา  ที่จะต้อง
ปลอ่ยเข้าสวนข้าง ๆ  ซึง่ยางพาราไมช่อบน า้ขงั เพราะจะท าให้ยางปลกูใหมต่าย หรือได้น า้ยางน้อยในยางทีเ่ปิดกรีดหน้า
ยางแล้ว  แตย่งัไมม่ีปัญหาเร่ืองความขดัแย้งกนัระหวา่งชาวบ้าน เพราะสว่นใหญ่เป็นเครือญาตกิัน เมื่อถงึฤดนู า้หลาก ร่อง
สวนเหลา่นีจ้ะกีดขวางทางเดินของน า้   สง่ผลให้การไหล  และการระบายของน า้ท าได้ช้าลง   แปลงนาที่ถกูล้อมรอบด้วย
สวนยาง และปาล์มน า้จะมีพืน้ท่ีต ่ากวา่  จึงกลายเป็นแอง่น า้ขงัในช่วงเวลาที่น า้ทว่ม   ซึง่เป็นแรงผลกัดนัอีกประการหนึง่ที่
ท าให้ชาวบ้านบางราย   ต้องเปลีย่นจากการท านามาปลกูยางพารา หรือปาล์มน า้มนั  เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึน้  จากการ
สญูเสยีผลผลติ 
 

2.4 ระบบการเกษตรต าบลจองถนน 

2.4.1 ระบบการเกษตรต าบลจองถนน 

อดีตต าบลจองถนนเป็นช่ือวา่เป็นแหลง่ที่ปลกูข้าวส าคญัแหลง่หนึง่ของจงัหวดั โดยมีพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวทัง้ประเภทข้าวนา

ปี ข้าวนาปรัง และพืชไร่/พืชผกั  ตอ่มาเมื่อมีการสนบัสนนุและสง่เสริมจากภาครัฐให้ปลกูยางพาราและปาล์มน า้มนั เป็น

ผลให้เกษตรบางสว่นปรับเปลีย่นระบบการเพาะปลกูในพืน้ท่ี เป็นปลกูยางพารา และปาล์มเพิ่มขึน้ 

 

จากแผนภาพท่ี 3 พบวา่ ในปี พ.ศ. 2547 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของต าบลจองถนน  พนัธุ์ข้าวที่นิยมปลกู คือ ข้าวเลบ็

นก   ข้าวชยันาท   ข้าวขาวเบตง   ข้าวมาเลแดง   ข้าวสงัข์หยด  ซึง่มีพืน้ท่ีปลกูข้าวนาปี  5,689  ไร่  รองลงมา คือ ข้าวนา

ปรัง  1,261 ไร่  และยางพารา  694  ไร่ ตามล าดบั  แตเ่มื่อระยะเวลาผา่นไปเพียง  5 ปี กลบัพบวา่ ในปี พ.ศ. 2552 พืชที่

ปลกูมากเป็นอนัดบัหนึง่ในต าบลจองถนนเปลีย่นเป็นยางพารา โดยมีพืน้ท่ีปลกู  3,132.50 ไร่  เพิ่มขึน้จากเดิมถงึร้อยละ  

451  ในขณะท่ีพืน้ท่ีปลกูข้าวนาปีลดลงมากถึงร้อยละ 42.82  และการเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีของพืชชนิดอื่น ๆ ก็เห็นได้อยา่ง

ชดัเจน  คือ  พืน้ท่ีปลกูข้าวนาปรังเพิ่มขึน้ ร้อยละ 47  พืน้ท่ีปลกูพืชไร่/พืชผกั เพิ่มขึน้ ร้อยละ 286  พืน้ท่ีปลกูปาล์มน า้มนั

เพิ่มขึน้ เป็น 343 ไร่   แตใ่นขณะที่พืน้ท่ีปลกูไม้ผล/ไม้ยืนต้น กลบัลดลงอยา่งมาก เหลอืเพยีง  33.25 ไร่ 
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แผนภาพที่ 3   แสดงข้อมูลการเกษตร ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพทัลุง 

เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 

 

 

พ.ศ. ข้าวนาปี 

(ไร่) 

ข้าวนาปรัง 

(ไร่) 

ยางพารา 

(ไร่) 

ไม้ผล/ไม้ยนืต้น 

(ไร่) 

พืชไร่/พืชผัก 

(ไร่) 

ปาล์มน า้มนั 

(ไร่) 

2547 5,689 1,261 694 455 150 - *** 

2552 2,436.50 1,858.25 3,132.50 33.25 430 343 

หมายเหต ุ:  *** พืน้ท่ีปลกูปาล์มน า้มนัปี พ.ศ. 2547 รวมอยูใ่นข้อมลูไม้ผล/ไม้ยืนต้น 

ที่มา : ข้อมลูพืน้ฐานการเกษตร ทบก. 01 (2552) 

2.4.1.1 การท านา 

การท านาของชาวบ้านต าบลจองถนน (ตารางที่ 6 ) จากการระดมความคิดเห็นของตวัแทนชาวบ้านต าบลจองถนน ให้

ข้อมลูวา่ ในอดีตปี พ.ศ. 2514  เป็นการท านาแบบอาศยัน า้ฝน และน า้จากแหลง่น า้ธรรมชาติ  ซึง่จะสามารถท านาได้ปีละ

หนึง่ครัง้  ขัน้ตอนการท านาตัง้แตก่ารไถดิน เตรียมดิน จะใช้แรงงานในครอบครัว  โดยวิธีท านาด า มีการเอาแรงกนัระหวา่ง

คนในชมุชนทัง้การด านาและการเก่ียวข้าว โดยจะใช้ แกละ ซึง่เป็นเคร่ืองมือเก่ียวข้าวเฉพาะถ่ินของภาคใต้  เร่ิมจากการ

เก่ียวข้าวทีละรวง และมดัรวมกนัเป็นเรียง น าไปตาก และเก็บไว้ในหลองส าหรับบริโภค  เป็นข้าวพนัธุ์  และขายเมื่อผลผลติ

ของปีตอ่ไปใกล้เก็บเก่ียว   

 

การท านาเป็นการท านาแบบไมใ่ช้ปุ๋ ยเคมี  และสารเคมตีา่ง ๆ ในการก าจดัศตัรูพืชเลย แตจ่ะใช้ปุ๋ ยขีค้้างคาวที่มาจากเขา

ชยัสน  สว่นพนัธุ์ข้าวที่ใช้เป็นพนัธุ์พืน้เมืองที่หลากหลายพนัธุ์ เช่น  พนัธุ์หอมจนัทร์  นางเฟือง  ช่อปลดี า  ข้าวหวันา  ซึง่

สว่นใหญ่จะเป็นข้าวที่มีอายกุารเก็บเก่ียว 6 - 7 เดือน โดยจะเร่ิมไถเตรียมดินตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม  ด านาในเดือน 
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กรกฎาคม  ตอ่จากนัน้ น า้จะทว่มทกุปีประมาณเดือนพฤศจิกายน  แตก่ารทว่มของน า้เป็นแบบน า้ไหล ไมข่งันาน  ประกอบ

กบัต้นข้าวแขง็แรงดีแล้ว  จงึไมเ่สยีหายมากนกั   จะสามารถเก่ียวข้าวได้ประมาณเดือนมีนาคม  และหลงัจากเก่ียวข้าว

แล้วบางครอบครัวก็จะปลกูถัว่หลงันา   เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึง่ สว่นการจัดการผลผลติของชาวบ้านนัน้  ข้าวที่

ปลกูจะเก็บไว้บริโภคเป็นหลกั  โดยจะสข้ีาวด้วยมือ  และทกุบ้านจะมีครกต าข้าวเอง  เพราะในขณะนัน้ในหมูบ้่านไมม่ีโรงส ี 

หากจะขายข้าวต้องไปขายให้กบัโรงสใีนอ าเภอเขาชยัสน 
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ตารางที่ 6 ปฏิทนิการผลิตข้าวนาปีและนาปรัง พ.ศ. 2514  และ พ.ศ. 2553 - 54 

ข้าวนาปี พ.ศ. 2514 ข้าวนาปี พ.ศ. 2553 - 54 

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. 

                        

 

               ช่วงเตรียมดิน                       ช่วงเพาะปลกูและเจริญเตบิโต 

  ช่วงเก็บเก่ียว                        ท านาปรัง 
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ปี พ.ศ. 2514 หรือประมาณ  40 ปีที่แล้ว กรมชลประทานได้สร้างคลองสง่น า้ทา่เชียด  ซึง่มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดั

ไหลผา่นอ าเภอตะโหมด    อ าเภอเขาชยัสน  ไหลลงทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากพล  มีความยาวประมาณ  42  กิโลเมตร  

ท าให้บริเวณทิศตะวนัตกของต าบลจองถนน คือ หมูท่ี่ 4 และหมู ่ 5  มีน า้ใช้ตลอดทัง้ปี   สว่นบริเวณฝ่ังตรงข้ามคลอง

ชลประทานน า้กลบัเข้าไมถ่ึง  การท านาจงึเป็นแบบอาศยัน า้ฝนเชน่เดิม  

 

ตอ่มาประมาณปี พ.ศ.2520  เร่ิมมีการสง่เสริมการใช้ปุ๋ ยเคมใีห้กบัชาวบ้าน  ทัง้จากเจ้าหน้าที่สง่เสริม และจากการ

โฆษณาตา่ง ๆ  เช่น ในโทรทศัน์  เป็นจดุเร่ิมของการเปลีย่นระบบการเกษตรของชาวบ้าน ซึง่การเร่ิมต้นนีจ้ะใช้ปุ๋ ยเคมี 1 

กระสอบ (50 กิโลกรัม )ตอ่ที่นา 10 ไร่ หรือเทา่กบั ปุ๋ ยเคมี 5 กิโลกรัม ตอ่ที่นา 1 ไร่   เพราะเช่ือวา่จะท าให้ข้าวงามและได้

ผลผลติเพิ่มมากขึน้  และหลงัจากนัน้ได้มีการสง่เสริมให้ชาวบ้านใช้ข้าวพนัธุ์อายสุัน้ หรือ ข้าวอาย ุ 3 เดือน  เช่น  พนัธุ์

ชยันาท  1  สพุรรณบรีุ 1  รวมทัง้ข้าวไวแสงพนัธุ์เลบ็นกปัตตานี  และข้าวสงัข์หยด แทนข้าวพืน้เมืองที่ชาวบ้านมีอยู ่ 

หลงัจากนัน้ชาวบ้านจึงเร่ิมหนัมาปลกูข้าวนาปรังอายสุัน้  และเร่ิมท านาปรังในหมูท่ี่ 2  เมื่อถึงเวลาเก่ียวข้าวนาปรัง  จึงเร่ิม

มีการจ้างเก่ียวข้าว  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2529 ด้วยคา่จ้างวนัละ 40 บาท  ในขณะเดียวกนัข้าวนาปีพนัธุ์พืน้บ้านเร่ิมหมดไป

จากแปลงนา   เพราะโรงสไีมรั่บซือ้  และผลจาการท่ีน า้ทว่มขงัมากขึน้  เมื่อชาวบ้านไมส่ามารถท านาได้  พนัธุ์ข้าวเหลา่นี ้

เมื่อเก็บไว้ข้ามปี   ก็จะงอกได้ไมด่ีจึงน าข้าวพนัธุ์ไปสเีพื่อบริโภคแทน   ท าให้ข้าวหนกัเหลา่นีส้ญูหายไปจากแปลง  รวมทัง้

การปลกูถัว่หลงันาของชาวบ้านก็เร่ิมลดลงและหมดไป  เพราะเมือ่ปลกูแล้วไมไ่ด้ผลผลติเทา่ที่ควร  ประกอบเมลด็พนัธุ์มี

ราคาแพง  และถกูววัเข้ามากินในแปลง   ชาวบ้านจึงเปลีย่นมาท านาปรังแทน 

 

ในขณะเดียวกนั ปี พ.ศ. 2550  ก็เร่ิมมกีารใช้รถเก่ียวข้าว  ซึง่มคีา่จ้างถกูกวา่จ้างคนเก่ียว  โดยคดิไร่ละ 500 บาทและเสร็จ

ภายในวนัเดยีว  แตห่ากจ้างคนเก่ียวต้องเสยีคา่จ้างวนัละ 250 บาท  และต้องใช้เวลานานกวา่  ซึง่การใช้รถเก่ียวท าให้ข้าว

ปน  ชาวนาต้องสญูเสยีผลผลติบางสว่นจากการใช้รถเก่ียวที่ข้าวล้ม  และข้าวเปลอืกที่ถกูพน่ทิง้ออกมากบัฟาง  และยงั

สง่ผลตอ่ที่ดินซึง่ที่ราบลุม่ต า่  ท าให้นาลกึและดินเป็นหลม่มากขึน้   เพราะรถมีน า้หนกัมาก     

 

การใช้รถเก่ียวข้าวนีท้ าให้การจดัการผลผลติของชาวบ้านเปลีย่นแปลงไป  คือ ต้องขายข้าวทนัทีที่เก่ียวเสร็จ  เพราะรถ

เก่ียวจะมาพร้อมกบันายหน้าที่มารับซือ้ข้าวถงึแปลง  โดยที่ชาวบ้านจะแบง่ผลผลติบางสว่นไปตาก  และเก็บไว้กินใน

ครอบครัว  ซึง่ตา่งจากในอดีตที่เมื่อเก่ียวข้าวแล้วจะเก็บผลผลติไว้กิน  จนเมื่อมัน่ใจได้วา่ข้าวในปีตอ่ไปจะได้ผลผลติจึงจะ

ขาย    ดงันัน้ หลองเก็บข้าวจึงมีอยูท่กุบ้านในต าบล  ซึง่บางบ้านมีมากกวา่ 1 หลงั   แตเ่มื่อการขายข้าวเปลีย่นแปลงไป 

หลองเก็บข้าวจึงมคีวามจ าเป็นน้อยลงส าหรับชาวบ้าน 

  

2.4.1.2 การปลูกยางพารา 

ปี พ.ศ. 2535 ชาวบ้านเร่ิมหนัมาปลกูยางพารา เร่ิมจากทีช่าวบ้านในพืน้ท่ีใกล้เคียง คือ ต าบลเขาชยัสน ท าสวนยางพารา

กนัมากขึน้ ซึง่มีรายได้ดี  และมรีายได้รายวนั  ท าให้ชาวบ้านในต าบลจองถนนหนัมาปลกูยางพาราตามกนั ประกอบกบั
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ราคายางพาราที่สงูขึน้ทกุปี   จึงยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านหนัมาปรับท่ีนาเพื่อปลกูยางพารากนัเกือบทกุครอบครัว และ

สาเหตสุ าคญั อีกประการหนึง่ คอื  ต้นทนุในการท านาสงูขึน้  ตัง้แตค่า่จ้างไถ  จ้างเก่ียวข้าว  คา่ปุ๋ ยเคมีทีช่าวบ้านต้องใช้

เพิ่มขึน้ จากเดิมใช้ 5 กิโลกรัมตอ่ที่นา 1  ไร่  ปัจจบุนัต้องใช้ประมาณ  25 – 50  กิโลกรัมตอ่ ที่นา 1 ไร่  และยงัต้องประสบ

กบัความเสีย่งจากน า้ทว่มที่ท าให้ได้ผลผลติลดน้อยลง  หรือในบางรายไมไ่ด้ข้าวเลย   รวมถึงอายขุองชาวบ้านท่ีเพิ่มมาก

ขึน้  เร่ิมท านาไมไ่หว  จึงเปลีย่นที่นาเป็นสวนยางพารา  สง่ผลให้ในระยะ เวลากวา่ 10 ปีที่ผา่นมาต าบลจองถนนมีพืน้ท่ี

ปลกูยางเพิ่มมากขึน้  และมีพืน้ท่ีนาลดน้อยลง   

 

2.4.1.3 การปลูกปาล์มน า้มัน 

ปี พ.ศ.2550 รัฐบาลได้มีโครงการปลกูปาล์มแก้จน  เป็นโครงการที่จงัหวดัพทัลงุสง่เสริมให้เกษตรกรปลกูปาล์มในพืน้ท่ีนา

ร้าง  สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีริมทะเลสาบสงขลา มีพืน้ท่ีน าร่อง 5,000 ไร่  ซึง่อ าเภอเขาชยัสนเป็นหนึง่ในพืน้ท่ีน าร่อง  ทัง้นี ้

เนื่องจากบริเวณดงักลา่วจะมีน า้ทว่มขงัในชว่งหน้าฝนท าให้นาข้าวได้รับความเสยีหาย  ได้ผลผลติน้อยมาก    สว่นใน

หน้าแล้งไมม่ีน า้ท านา  จึงได้สง่เสริมให้ชาวบ้านน าพืน้ท่ีนามาปลกูปาล์มน า้มนั โดยทางจงัหวดัจะสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยใน

การปรับพืน้ท่ีเพื่อขดุคนัยกร่อง  ซือ้พนัธุ์ปาล์ม และปุ๋ ยเคมใีห้ โดยที่ชาวบ้านไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่ายเลย    ในขณะเดียวกนั

พืน้ท่ีนาดอน หรือที่สงูที่ไมม่ีน า้ส าหรับท านา  ชาวบ้านได้หนัมาปลกูยางพารา  เพราะท านาได้ผลผลติน้อยเช่นกนั  

 

สาเหตสุ าคญัอีกประการท่ีท าให้ชาวบ้านต้องเปลีย่นจากการท านามาเป็นสวนปาล์ม หรือสวนยางพารา เพราะการยกร่อง

ของสวนทัง้สองเป็นการขวางทางไหลของน า้ ท าให้ไมม่ีทางระบาย  โดยเฉพาะในท่ีราบลุม่ต ่า  เช่น ในหมู ่ 1 ของคณุจ าปี  

ด้วงแก้ว  ซึง่เป็นนาเช่า   และรอบ ๆ  นาเป็นสวนปาล์มทัง้หมด  เมื่อน า้มาก็ไมม่ีทางออกจึงถกูขงัอยูใ่นนา  ท าให้ข้าวตาย

เกือบหมด  ที่นา 3 ไร่ ได้ข้าวเพียง 3 กระสอบ และข้าวที่ได้ก็มีน า้หนกัเบา  เมลด็ลบี จึงต้องซือ้ข้าวสารกิน  ราคากระสอบ

ละ 1,000 บาท / เดือน  ตัง้แตท่ี่มีการปลกูปาล์มน า้มนั  ขณะที่ตนเองก็ไมส่ามารถเปลีย่นที่นาไปปลกูปาล์มน า้มนัได้ 

เพราะเป็นนาที่ท าอยูใ่นปัจจบุนัเป็นท่ีนาเชา่ 

 

2.4.2 ความเสี่ยงจากสภาพภมิูอากาศและปัญหาระบบการเกษตรต าบลจองถนน 

1) น า้ทว่มซ า้ซาก : พืน้ท่ีการเกษตรในต าบลจองถนน ต้องประสบกบัความเสยีหายมากขึน้ทัง้นาข้าว สวน

ยางพารา และปาล์มน า้มนัท่ีน า้ทว่มขงัเป็นเวลานาน  ผลจากการใช้ที่ดินท่ีเปลีย่นไป  จากนาเป็นสวนยางพารา และปาล์ม

น า้มนั  ท าให้กีดขวางการไหลของน า้  การสร้างถนนในต าบลจองถนนท่ีสงูขึน้เร่ือย ๆ ท าให้ถนนกลายเป็นคนักัน้น า้อยา่งด ี  

ซึง่ใน ปี พ.ศ. 2554 น า้ทว่มขงับริเวณบ้านชาวบ้านหมู ่4  ลกัษณะเป็นบ้านยกพืน้  น า้ทว่มสงูประมาณ 2 เมตร  เพราะมี

ถนนกัน้ทางน า้ไหล  และมีช่องระบายเลก็ ๆ ท าให้น า้ทว่มขงัเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน   ซึง่ในแผนการท างานของ

เทศบาล ในปี พ.ศ. 2554 – 2556  ก็มีแผนท่ีจะถมถนนให้สงูขึน้อีก  เพื่อไมใ่ห้น า้ท่วมถนน  รวมถงึการขดุลอกคลอง

ธรรมชาติ  เพื่อให้น า้ไหลเร็วขึน้  ซึง่การแก้ปัญหานี ้   กลบักลายเป็นวิธีที่ท าให้ปัญหาน า้ทว่มรุนแรงมากขึน้ และจากการ

สมัภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม เดือนมีนาคม 2554 ชาวบ้านในต าบลจองถนน จ านวน 25 คน  พบวา่ ชาวบ้านในต าบล
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จองถนน มีที่ดินอยา่งน้อยครัวเรือนละไมต่ ่ากวา่ 5  ไร่  ซึง่สว่นใหญ่จะแบง่เป็นแปลงยอ่ย ๆ อยา่งน้อย 2 แปลง  และจะอยู่

ตา่งหมูบ้่านกนั  จึงท าให้แตล่ะแปลงมีสภาพพืน้ท่ีแตกตา่งกนั  เมื่อเกิดน า้ทว่ม จึงไมไ่ด้สร้างความเสยีหายให้กบัผลผลติ

ทัง้หมดของชาวบ้าน  เช่น ในกรณีที่นาพืน้ท่ีราบลุม่ถกูน า้ทว่ม  แตน่าอีกแปลงหนึง่อยูต่า่งหมูบ้่าน  หรืออยูใ่นท่ีดอนซึง่ไม่

ถกูน า้ทว่ม  ท าให้ยงัพอได้รับผลผลติบ้าง   

2) ต้นทนุการผลติสงู : ระบบการเกษตรของชาวบ้าน ในปัจจบุนัต้องอาศยัปัจจยัภายนอกทัง้สิน้ ได้แก่  คา่

ปุ๋ ยเคมี  ยาก าจดัศตัรูพืช คา่จ้างไถนา จ้างด านา  และจ้างแรงงานเก่ียวข้าว  จนกระทัง้จ้างรถเก่ียวข้าวในปัจจบุนั  ท าให้

ต้นทนุการผลติของชาวบ้านสงูขึน้ การท าสวนยางพารา สวนปาล์มน า้มนัก็มีต้นทนุการผลติที่สงูขึน้ คา่ปุ๋ ยเคมี คา่สารเคมี

ตา่ง ๆ   รวมทัง้ชาวประมงที่เคร่ืองมือจบัปลามีราคาสงูขึน้  เช่น  กดั 15 หวั ราคา หวัละ 500 บาท  ท าให้ชาวบ้านสว่น

ใหญ่ต้องกู้ยืมเงินจาก ธกส.  หรือกองทนุหมูบ้่าน กองทนุเงินล้าน  หรือกลุม่ออมทรัพย์ เพื่อมาลงทนุแตล่ะครัง้ หรือซือ้เงิน

ผอ่นจากร้านค้า 

3) การบริหารและจดัการน า้ในพืน้ท่ีชลประทาน : การเพาะปลกูในพืน้ท่ีจองถนน โดยเฉพาะการท านา ใช้

น า้ฝนในชว่งของการปลกูข้าวนาปี และช่วงของการปลกูข้าวนาปรังจะเปลีย่นเป็นระบบน า้ชลประทาน คลองชลประทาน

ในต าบลจองถนนเป็นคลองชลประทานสายใหญ่ของจงัหวดัพทัลงุ คือ โครงการสง่น า้และบ ารุงรักษาทา่เชียด ตัง้อยูใ่นเขต

ต าบลโคกสกั  อ าเภอบางแก้ว  มีพืน้ท่ีได้รับประโยชน์จ านวน 108,300 ไร่ ต าบลจองถนนเป็นพืน้ท่ีปลายน า้ของระบบ

ชลประทานที่ไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลา  โดยมีการสร้างท านบกัน้น า้เป็นระยะเพื่อกกัน า้ไว้ใช้ในชว่งการผลติ เป็นลกัษณะ

ของชลประทานฤดฝูน  เพราะฤดแูล้งจะไมม่ีน า้ให้ใช้ประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น กรณีหมูท่ี่ 3 บ้านจงเก ที่มีเหมืองไส้ไก่ซึง่เช่ือม

กบัท่ีนาชาวบ้านเพื่อปลอ่ยน า้เข้านานัน้จะแห้งสนิท โดยที่ชาวบ้านไมไ่ด้ใช้ประโยชน์   จึงมีสภาพทรุดโทรมและรกร้าง   

หากฝนทิง้ชว่งระหวา่งการท านา ที่นาของหมูท่ี่ 3 บ้านจงเกบริเวณที่ติดกบัคลองชลประทาน  ต้องใช้เคร่ืองสบูน า้จากคลอง

เตรอะเข้านาแทน แตก่ารสบูน า้ท าได้ยากขึน้  เพราะตลิง่สงูกวา่ระดบัน า้ในคลองมาก  เนื่องจากการขดุลอกคลองทกุปีของ

เทศบาล จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการสร้างเหมืองชลประทานสายพระราชด าริขึน้  เฉพาะบริเวณหมูท่ี่  4 และหมูท่ี่  

5  ชาวบ้านจงึมีน า้ใช้ส าหรับท านาปรังและท าการเกษตรในฤดแูล้งได้  

4) การระบาดของหอยเชอร่ี : การท านาของชาวบ้านในต าบลจองถนน นอกจากต้องประสบกบัปัญหาน า้ทว่ม

ที่ท าให้ผลผลติลดลงแล้ว  ยงัต้องประสบกบัปัญหาการระบาดของหอยเชอร่ีทีม่ากดักินต้นข้าวออ่นในนา  ท าให้ข้าวตาย 

ยากตอ่การก าจดั  ที่ผา่นมาชาวบ้านจะต้องคอยเก็บหอยเชอร่ีใสก่ระสอบทิง้ไว้ให้ตายเอง หรือน าไปท าปุ๋ ยหมกั หรือ  ซือ้

กากชา มาใสน่าเพื่อก าจดัหอยเชอร่ี  โดยเฉพาะในระยะ 4 - 5 ปีที่ผา่นมาหอยเชอร่ีระบาดมากขึน้  ซึง่เป็นชว่งเวลา

เดียวกบัการเข้ามาของรถเก่ียวข้าว และการเพิม่พืน้ท่ีปลกูปาล์มในต าบลจองถนน ชาวบ้านคาดการณ์วา่หอยเชอร่ีนา่จะ

อาศยัอยูใ่นร่องสวนปาล์มน า้มนัซึง่มีน า้ตลอดทัง้ปีได้ และเมื่อมีการระบายน า้เข้า – ออกจากสวนปาล์ม  ท าให้หอยเชอร่ี

มาพร้อมกบัน า้ที่ถกูระบายออก นอกจากนีห้ากเกิดน า้ทว่มพบวา่จะมีการพดัพาหอยเชอร่ีมาจากพืน้ท่ีอื่น ส าหรับอีกสาเหตุ

ที่ชาวบ้านคาดวา่ก่อให้เกิดการระบาดของหอยเชอร่ีเนือ่งจากตดิมากบัรถเก่ียวข้าวจากนาหนึง่สูอ่กีนาหนึง่ได้ด้วยเช่นกนั 
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5) การเปลีย่นแปลงรูปแบบการใช้ทีด่ิน : จากการสมัภาษณ์ คณุจ าเนียร มิตรศิลา อาย ุ61 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 4 

บ้านอาพดั13 ถึงเหตผุลของการปรับเปลีย่นที่นาเป็นปลกูยางพารา เนื่องจากยางพารามีราคาดี และนาก็ท ายากขึน้เพราะ

น า้ทว่ม ซึง่เมื่อพจิารณาจากข้อมลูราคายางพาราที่สงูขึน้อยา่งรวดเร็วในชว่งเวลา 20 ปีที่ผา่นมา จากแผนภาพท่ี 4  พบวา่ 

ราคาน า้ยางดิบในท้องถ่ิน ที่จงัหวดัสงขลา พ.ศ. 2534 อยูท่ี่กิโลกรัมละ 16.42 บาท  เพิ่มขึน้เป็นกิโลกรัมละ 23.60 บาท  

ใน พ.ศ. 2540  จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2550 ราคาเพิ่มสงูขึน้เป็นกิโลกรัมละ 70.23 บาท และในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2554 

ราคาสงูขึน้ถึงกิโลกรัมละ 152.60 บาท  นบัเป็นปรากฏการณ์ที่ราคายางพาราสงูที่สดุในรอบกวา่ 100 ปี  ยิ่งไปกวา่นัน้ 

หากชาวบ้านต้องการปรับท่ีนา  เพื่อปลกูยางพารา หรือ ปาล์มน า้มนันัน้  สามารถท าได้โดยไมยุ่ง่ยาก  เนื่องจากทีด่ินเป็น

โฉนดกรรมสทิธ์ิของตนเอง  ไมใ่ชท่ี่ดินเชา่  หรือท่ีดินไมม่ีกรรมสทิธ์ิ  และจากการสมัภาษณ์ ชาวบ้านในต าบลจองถนน การ

เปลีย่นนาเพื่อปลกูยางพารา หรือปาล์มน า้มนันัน้  สว่นใหญ่ชาวบ้านจะไมไ่ด้เปลีย่นทัง้หมด แตจ่ะเก็บท่ีดินไว้อยา่งน้อย

หนึง่แปลงเพื่อท านา เพื่อเก็บข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน และจากการสมัภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม เดือนมีนาคม 2554 

ชาวบ้านในต าบลจองถนน จ านวน 25 คน พบวา่ ชาวบ้านจะมีอาชีพหลกัและอาชีพรองมากกวา่ 1 อาชีพ และร้อยละ 90 

ของผู้ให้ข้อมลู พบวา่ การเปลีย่นแปลงจากที่นาเพื่อปลกูยางพารา หรือปาล์มน า้มนันัน้  สว่นใหญ่ชาวบ้านจะไมไ่ด้เปลีย่น

ทัง้หมด แตจ่ะเก็บท่ีดินไว้อยา่งน้อยหนึง่แปลงเพื่อท านา เพื่อเก็บข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน      

แผนภาพที่  4 กราฟแสดงราคาท้องถิ่นน า้ยางสด (โรงงาน) จ.สงขลา 

 ณ ตลาดกลางยางพารา ปี 2534 – มกราคม 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  Local_Rubber 40-48 

                                                           
13 สมัภาษณ์ วนัท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554  ณ บ้านอาพดั 
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2.5 การประมงชายฝ่ัง 

2.5.1 ข้อมูลทั่วไปการประมงชายฝ่ัง 

ชาวบ้านสว่นใหญ่ประกอบอาชีพประมงแตล่ะครอบครัวก็จะมีอาชีพหลกัคือ อาชีพประมงออกหาปลา อาชีพรอง คือ  กรีด

ยาง รับจ้างปลดปลา และผา่ท้องปลา จากการสมัภาษณ์ นางกนัยา ด้วนเส้ง อาย ุ 57 ปี  ชาวบ้านหมูท่ี4่ บ้านอาพดั. 14

เป็นชาวบ้านในพืน้ท่ีที่ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลกัเลา่วา่ เมื่อก่อนตวัเองหาปลาในทะเลร่วมกนัสามีออกหาปลา

บริเวณใกล้บ้าน แตใ่นขณะนี ้หลงัจากเกิดพายดุีเปรสชัน่เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ที่ผา่นมา เคร่ืองมือประมงก็ได้จม

หายไปกบัน า้ จึงท าให้ไมก่ล้าที่จะลงทนุซือ้เคร่ืองมือประมงใหม ่แตก็่ยงัมีอวนปลาไว้หาปลาเพื่อหาเลีย้งครอบครัวในแตล่ะ

วนั นางกนัยา ด้วนเส้ง อาย ุ57 ปี  ชาวบ้านหมูท่ี4่ บ้านอาพดั 15เลา่ให้ฟังเพิ่มเติมวา่ เมื่อก่อนหาปลาหน้าบ้านก็ได้ปลาไว้

กินและขายได้แตใ่นปัจจบุนัต้องออกไปหาปลาหน้าบ้านของพืน้ท่ีอื่น เนื่องจากปลาในพืน้ท่ีตนเองมีลดน้อยลง สว่นใหญ่

เมื่อป้าปลดปลาของตวัเองเสร็จแล้ว ก็จะรับจ้างปลดปลาซึง่เป็นธุรกิจเลก็ๆที่ท ากนัในเครือญาต ิ สว่นใหญ่แล้วปลาที่ป้า

รับจ้างปลด จะเป็นปลาหวัโหม้ง แล้วแตฤ่ดกูาลทีจ่บัได้ ราคากิโลกรัมละ 3 บาท  ทกุวนัป้าจะมีรายได้จากการปลดปลา วนั

ละ 60-100 บาทเคร่ืองมือประมงของชาวบ้านชมุชนชายฝ่ัง ต.จองถนน 

 

การประกอบอาชีพของชาวบ้านที่ท าการประมง สว่นใหญ่แล้วจะมีเรือประมงเป็นของตนเอง ครอบครัวละ 1 ล า 

ชาวประมงสว่นใหญ่ใช้เรือ ขนาด 10-11 เมตร  และเคร่ืองมือประมงประเภท  อวนปลาหวัโหม้ง  อวนปลากะพง อวน

ปลากด   อวนกุ้งหวัมนั ซึง่อวนแตล่ะประเภทก็จะมีขนาดแตกตา่งกนั คือ  อวนขนาด 5 ซ.ม 6 ซ.ม 8 ซ.ม และ 5.5 

เซนตเิมตร นอกจากนัน้เป็นเคร่ืองมือที่มีที่มกีารจดัท าขึน้เองเช่น ไซกุ้งนา ไซแมกุ่้ง ไซธน ูไซหลง หยุ๊ด     

 

เคร่ืองมือท าการประมงของชาวบ้าน (ตารางที่ 7) จะขึน้อยูก่บัชนดิและฤดกูาลของสตัว์น า้ การท าประมงของชมุชนชายฝ่ัง 

สามารถท าได้ตลอดทัง้ปี เคร่ืองมือประมงทีใ่ช้อยูเ่ป็นประจ าและเป็นเคร่ืองมือหลกั คือ อวนลอยและแห ซึง่จะมีเคร่ืองมือ

อื่นๆ อีก แตจ่ะมีน้อย มีเฉพาะบางคน เช่น เบ็ดราว ไซเลก็และหยุ๊ด 

 

ฤดกูาลในการจบัสตัว์น า้สว่นใหญ่ จะมีสตัว์น า้เข้ามาตามฤดกูารเปลีย่นน า้ เนื่องจากพืน้ท่ีทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบ 

3 น า้ คือ น า้เคม็ น า้จืด และน า้กร่อย สตัว์น า้ทีจ่ะจบัได้ในแตล่ะช่วงจงึมีความแตกตา่งกนัและปริมาณที่จบัได้ก็จะมี

จ านวนลดลงหรือมากขึน้ก็จะขึน้อยูก่บัจ านวนเคร่ืองมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของแตล่ะครัวเรือน  

 

 

                                                           
14 สมัภาษณ์ วนัท่ี 15 เดือน ตลุาคม. พ.ศ.2554   ณ บ้านอาพดั  
15  อ้างอิงแล้ว 
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ตารางที่ 7 แสดงฤดกูาลในการท าประมง ในรอบ 12 เดือน ของชาวประมงชายฝ่ัง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ชาวประมงชายฝ่ังในพืน้ที่ ต. จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือประมง/สัตว์น า้ที่จับได้ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

อวนปลาหวัโหม้ง             

อวนกุ้งหวัมนั             

อวนปลากะพง             

อวนปลาตรับ             

อวนกุ้งก้ามกราม             

ไซแมกุ่้ ง             

ไซธนจูบัปลากด             

ไซหลงจบัปลาช่อน             

หยุ๊ดดกัปลากด             
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2.5.2 ความเสี่ยงจากสภาพภมิูอากาศและปัญหาการประกอบอาชพีประมงชายฝ่ังในต าบลจองถนน 

1) การกดัเซาะชายฝ่ังและการเปลีย่นแปลงของพืน้ท่ีชายฝ่ัง : พืน้ทีชายฝ่ังของต าบลจองถนนประสบกบั

ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังเพิ่มขึน้ ประกอบกบัคลื่น ลม และมรสมุที่มีความถ่ีก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ท าให้พืน้ที่ชายฝ่ังได้รับ

ผลกระทบ ขณะที่ปัญหาน า้ท่วมเป็นอีกปัญหาที่ท าให้พืน้ที่ชายฝ่ังถกูน า้กดัเซาะและพดัหายไปเพิ่มมากขึน้ ประกอบกับ

ต้นไม้ในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลสาบของต าบลจองถนนมีปริมาณที่ลดลงและไม่สามารถที่จะช่วยในการป้องกนัปัญหาคลื่น ลม 

และพายไุด้ จึงท าให้เกิดความเสีย่งในด้านท่ีอยูอ่าศยัของชมุชนประมงพืน้บ้านบริเวณดงักลา่วเพิ่มขึน้อีกด้วย 

2) น า้เค็มรุกล า้เข้ามาเร็ว: เป็นสาเหตหุนึ่งที่ท าให้วงจรของสตัว์น า้เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดผลกระทบ

ตอ่การประกอบอาชีพประมง เนื่องจากชาวบ้านสว่นใหญ่จะจบัปลาได้มากในช่วงที่เป็นน า้จืดและกร่อย เช่นปลาที่จบัได้ 

ปลาตรับ ปลาล าป า ปลาหวัโหม้ง เมื่อถึงช่วงที่น า้เค็มปลาก็จะออกไปหาน า้จืดที่อื่น ท าให้ชาวประมงไม่ค่อยจับปลาได้

เยอะเท่าที่ควร ปลาบางชนิดอาจจะสญูพนัธุ์ไปเลย   สว่นใหญ่น า้เค็มจะเข้ามาในช่วงเดือน มี.ค-เม.ย จะเห็นได้ว่าการ

เปลีย่นแปลงของน า้ในแตล่ะช่วง คือ น า้จืด น า้เค็ม น า้กร่อย มีผลกระทบตอ่สตัว์น า้ในพืน้ท่ีอยา่งมากในการปรับตวั 

3) ปริมาณและชนิดสตัว์น า้ลดลง  : เนื่องจากชาวบ้านในพืน้ท่ีสว่นใหญ่มีการประกอบอาชีพประมง และ

สามารถหาลาได้ทกุวนั แตใ่นปัจจบุนั นายจดั หนแูก้ว กลา่วว่า เมื่อก่อนชาวบ้านสามารถหาปลาบริเวณหน้าบ้านก็จะได้

ปลาแล้ว เมื่อก่อน สามีไปหาปลา ภรรยาก็สามารถตัง้น า้แกงรอไว้ได้เลย ซึ่งมีความแตกต่างกนัมากกบัตอนนี ้บางวนัก็ได้

ปลามาขายและกิน บางวนัต้องเก็บไว้กิน เนื่องจากปลาที่จบัได้ลดน้อยลง เมื่อปลาบริเวณหน้าบ้านจบัไม่ค่อยได้ จึงต้อง

ออกไปหาปลาในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

4) เคร่ืองมือประมงเพิ่มมากยิ่งขึน้ : ชาวบ้านที่ไม่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลกั เมื่อไม่สามารถท า

อาชีพอื่นได้ในช่วงฤดฝูน ก็จะหนัมาเป็นชาวประมงแทน เช่น อาชีพกรีดยาง สาเหตหุนึ่งที่เป็นปัญหาที่สง่ผลให้ทะเลสาบมี

ความเสือ่มโทรม คือ การใช้เคร่ืองมือที่ผิดกฎหมาย  แตใ่นพืน้ท่ี ต. จองถนน มีสว่นน้อยมากที่จบัปลาตวัเล็ก เพราะพืน้ที่มี

การจดัท าเขตอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์น า้ และมีประมงอาสา เป็นผู้ตรวจเรือ  

5) การแพร่กระจายของหอยเชอร่ี : เป็นปรากฏการณ์ใหมท่ีเ่กิดขึน้ในพืน้ท่ี เมื่อท้องทะเลสาบสงขลามี

การเปลีย่นแปลง พบวา่สตัว์บางชนิดก็มกีารปรับตวัด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะ หอยเชอร่ี ซึง่พบวา่ประชากรของหอยเชอร่ีมี

ปริมาณเพิม่มากขึน้ในทะเลสาบ นอกจากจะกินต้นข้าวของชาวนาแล้วยงัหากินในทะเลอกี จ านวนประชากรหอยเชอร่ีที่

เพิ่มขึน้นีม้ีผลกระทบโดยตรงตอ่เคร่ืองมือประมง เพราะเมื่อหอยเชอร่ีตดิอวนของชาวประมงจะท าให้อวนขาดและเกิด

ความเสยีหาย ปัญหานีช้าวประมงสว่นใหญ่ให้ความเห็นวา่หากไมจ่ดัการแก้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จะตามมาใน

อนาคต  นอกจากนีค้ณุคล้อย  แก้วภกัดี  อาย ุ43 ปี  ชาวบ้านหมูท่ี่ 1 บ้านแหมจองถนน16 ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิวา่  หอยเชอร่ี

ในทะเลสาบจะกินสาหร่ายและบวั เป็นผลให้ปริมาณของบวัและสาหร่ายลดน้อยลง ซึง่พบวา่ ในปี 2542-2543 สาหร่าย

ของทะเลสาบมคีวามอดุมสมบรูณ์ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์น า้ แตใ่นปัจจบุนั สาหร่ายลดลง บวัก็สญูหายไป ชาวบ้านบอก

วา่ ถ้าบริเวณตรงไหนมีสาหร่ายทะเลเยอะ แสดงว่าพืน้ท่ีนัน้ มีความอดุมสมบรูณ์มาก 

 

                                                           
16 สมัภาษณ์ วนัท่ี 27 เดือนตลุาคม พ.ศ.2554  ณ บ้านแหลมจองถนน  
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2.6 การเพาะเลีย้งชายฝ่ัง 

2.6.1 ข้อมูลทั่วไปการเพาะเลีย้งชายฝ่ัง 

การเพาะเลีย้งชายฝ่ังของชมุชนประมง ต.จองถนน อ. เขาชยัสน จ.พทัลงุประชากรที่อาศยัอยู่ติดชายฝ่ังทะเล นอกจากจะ

ประกอบอาชีพประมงชายฝ่ังแล้ว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง ได้แก่ ปลากะพง ปลาดุก 

โดยเฉพาะการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ท่ีส าคญั คือ การเลีย้งปลาดกุ 

 

การเพาะเลีย้งชายฝ่ังในพืน้ที่ติดทะเลของ ต.จองถนนสว่นใหญ่จะเป็นการท าเป็นอาชีพเสริม นอกเหนือจากการออกหา

ปลาในทะเล  นายเจิม  สงค์นุ้ย  ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงซึ่งอาศยัอยู่ในหมู่ที่5 บ้านทุ่งแซะ ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการ

เพาะเลีย้งปลาในบ่อของชาวบ้านว่า สว่นใหญ่แล้วจะมีการเพาะเลีย้งปลาดกุ  ซึ่งชาวบ้านในพืน้ที่จะเลีย้งในบ่อโดยเป็น

การขุดบ่อในพืน้ที่นา ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ คือ พืน้ที่นาร้างและบางครอบครัวก็จะขุดบ่อบริเวณรอบๆ บ้านของตนเอง  

สว่นใหญ่แล้วการเพาะเลีย้งในพืน้ท่ีจองถนนติดกบัชายฝ่ัง ของหมูท่ี่ 1,3,4,5 แตล่ะครอบครัวจะขดุบอ่เลีย้งปลา จ านวน  2 

บอ่  และพืน้ท่ีที่มีการเพาะเลีย้งมากที่สดุคือ หมูท่ี่ 1 บ้านจองถนน และหมูท่ี่ 3  บ้านจงเก17    

 

สาเหตทุี่มีการเลีย้งปลาดกุเป็นสว่นใหญ่คือ ไมต้่องซือ้อาหารเลีย้งปลา  เนื่องจากต้นทนุอาหารปลามีราคาสงูขึน้ ชาวบ้าน

จึงน าสตัว์น า้ที่จบัได้ตวัเลก็ๆ ที่ขายไมไ่ด้น ามาเป็นอาหารของปลา การเพาะเลีย้งปลาดกุ สว่นใหญ่จะซือ้พนัธุ์ปลามาเลีย้ง

ประมาณครัวละ 5, 000-10,000 ตวั โดยเลีย้งในบอ่น า้จืด ใช้เวลาในการเจริญเติบโตเต็มที่ประมาณ 4 เดือนก็สามารถจบั

ปลาไปขาย ซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซือ้ถึงที่บ้านและส่วนหนึ่งก็จะขายให้กับคนในชุมชน พ่อค้าจะรับซือ้ในราคา 

กิโลกรัมละ 48 บาท นอกจากการเลีย้งปลาดกุ ยงัมีการเลีย้งปลาในกระชงั เช่น ปลากะพง ปลาสวาย เป็นต้น 

 

2.6.2 ความเสี่ยงจากสภาพภมิูอากาศและปัญหาการเพาะเลีย้งชายฝ่ังในต าบลจองถนน 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศที่เก่ียวข้องกบัการเพาะเลีย้ง คือ คา่ตวัแทนภมูิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศที่

เก่ียวกับการเพาะเลีย้งชายฝ่ัง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในน า้และอากาศ การเพิ่มความถ่ีของสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างรุนแรง เช่น พายุ และน า้ท่วม ที่ผ่านมาจังหวดัพทัลุงโดยเฉพาะพืน้ที่ต าบลจองถนน 

ประสบกบัปัญหาน า้ทว่มซ า้ซากทกุปี และบางปีฝนตกชกุในช่วงเวลานอกฤดกูาล สง่ผลเสยีหายตอ่การเพาะเลีย้งอยู่เสมอ 

เช่น ปลาหายไปกับน า้ท่วม ปลาเป็นโรค เป็นต้น อย่างไรก็ตามส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง ได้มีการจัดท าเอกสาร

ค าแนะน าให้ผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้ปฏิบตัิเพื่อลดความเสยีหายดงักลา่ว 

 

2.7 ความม่ันคงด้านอาหารในต าบลจองถนน 

 ในอดีตก่อน พ.ศ. 2535 ชาวบ้านในต าบลจองถนนสามารถหาพชืผกัตา่ง ๆ ได้จากการปลกูเอง เก็บจากนา และสวนรอบ

บ้าน สว่นปลา กุ้ง หรือสตัว์น า้ตา่ง ๆ ก็สามารถจบัได้ตามคลอง และในทะเลสาบ โดยไมจ่ าเป็นต้องซือ้ เพราะมีความอดุม

                                                           
17 จากการสมัภาษณ์ชาวประมงในพืน้ท่ีชายฝ่ัง ต.จองถนน อ.เขาชยัสน จ. พทัลงุ 
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สมบรูณ์เป็นอยา่งมาก สว่นน า้ฝน และน า้บอ่ที่ชาวบ้านใช้นัน้ จะสะอาดใสเหมือนตาตัก๊แตน และสามารถใช้ได้เพียงพอ

ตลอดทัง้ปี ซึง่คณุพล มณีออ่น อาย ุ 64 ปี ชาวบ้านหมูท่ี่ 5 บ้านทุง่แซะ18 ได้เลา่วา่ ในอดีตอาหารมีความสมบรูณ์มาก 

เพราะทกุครัง้ที่สามีออกไปดกัปลา ภรรยาสามารถต าเคร่ืองแกงเพือ่ท าน า้แกงรอไว้ได้เลย  

 

คณุพล มณีออ่น อาย ุ64 ปี  ชาวบ้านหมูท่ี่ 5  บ้านทุง่แซะ19 ได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมวา่ ภายหลงัปี พ.ศ. 2535 ชาวบ้านเร่ิมใช้

สารเคมี  และปุ๋ ยเคมใีนการผลติ  จึงท าให้สารเคมีที่ตกค้างในดินไหลลงสูแ่หลง่น า้  โดยเฉพาะจากสวนปาล์มน า้มนั  ท าให้

น า้เสยีเหลา่นีผ้สมกบัน า้ที่ไหลมาจากทางต้นน า้ซึง่มีสารเคมีปนเปือ้นด้วยเช่นกนั สง่ผลให้สภาพแวด ล้อมเสือ่มโทรม  และ

รุนแรงมากขึน้ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา (พ.ศ.2551-2553) จะเห็นได้ชดัวา่ ปริมาณและชนดิของสตัว์น า้ลดลง ซึง่ไมเ่พียงพอกบั

การบริโภคในชมุชน ตวัอยา่งเช่น หากวางไซดกัปลาในคลองบางครัง้ต้องรอถึง 2-3 วนั ถงึจะหาปลาได้สกัครัง้ โดยเฉพาะ

ในปี พ.ศ. 2554 ปลาหายากมากขึน้ ราคาแพง และบางชนดิขาดตลาด  เช่น ปลาช่อน เคยดกัได้  โดยไมต้่องซือ้กิน แต่

ปัจจบุนักลบัหายาก  และราคาแพงขึน้ 

 

ประมาณ พ.ศ. 2550  ชาวบ้านเร่ิมซือ้น า้กิน เพราะน า้ฝนมีสารเคมีปนเปือ้นไมส่ะอาดเหมือนเมื่อก่อน และชาวบ้านสว่น

ใหญ่ก็เลกิใช้น า้บอ่กนัแล้ว   เพราะหนัมาใช้น า้ประปาหมูบ้่านแทน  เมื่อ พ.ศ. 2540   ซึง่น า้ประปาที่ใช้มาจากน า้บาดาล ม ี

7 แหง่ ซึง่ขดุลกึประมาณ 40-50 เมตร จงึเหลอืชาวบ้านเพยีงไมก่ี่ครอบครัวเทา่นัน้ท่ียงัคงใช้น า้บอ่ร่วมกบัน า้ประปา       

 

สว่นแหลง่อาหารอื่น ๆ  พวกพืชผกัในสวนรอบบ้านเร่ิมหมดไป   สาเหตสุว่นหนึง่มาจากน า้ทว่มซ า้ซากทกุปี  ท าให้พืชผกั

เสยีหาย หรือตายหมด   อีกทัง้ชาวบ้านได้ปรับท่ีดินรอบ ๆ บ้านไปปลกูยางพารา และปาล์มน า้มนั   พร้อมกบัท่ีชาวบ้านหนั

มาซือ้อาหารบริโภคแทน  ประกอบกบัความสะดวกสบายเข้ามาแทนที่  ชาวบ้านจึงไมค่อ่ยออกไปหาอาหารตามธรรมชาติ

อยา่งทีเ่คยเป็น  แตจ่ะมีคนตา่งพืน้ท่ีเข้ามาจบัปลาเพื่อไปขายแทน   และการเข้ามาของอาหารภายนอกสะดวกขึน้ เพราะ  

มีถนนหลายสาย  การเดินทางสะดวก  การเข้า - ออกหมูบ้่านท าได้งา่ย  สง่ผลให้ชาวบ้านหนัมาซือ้อาหารบริโภค   จาก

ข้อมลูของเทศบาลต าบลจองถนน ปี พ.ศ.2553 พบวา่ ในต าบลจองถนนมีร้านขายของช าทัง้หมด 29 แหง่  ร้านขายอาหาร  

7  แหง่  และมีรถมอเตอร์ไซค์พุม่พวงขายอาหารส าเร็จรูป   รถขายผลไม้  และอื่น ๆ   เข้ามาขายในหมูบ้่านอีกหลายราย 

คณุ พล มะลอิอ่น ประมาณคา่อาหารของครอบครัวตนเองวา่  อยา่งน้อยไมต่ า่กวา่วนัละ 100 บาท  การซือ้อาหารบริโภค

จึงท าให้คา่ใช้จา่ยของครอบครัวเพิ่มขึน้เป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อเทยีบราคาอาหารที่แพงขึน้กบัรายได้เทา่เดมิ 

ชาวบ้านจงึมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้ ประกอบกบัรายได้จากการประกอบอาชีพอื่น ๆ ก็น้อยลง เพราะทรัพยากรในพืน้ท่ีเร่ิมขาด

แคลน  และไมเ่พียงพอกบัความต้องการท่ีสงูขึน้ตลอดเวลา  

 

 

                                                           
18 สมัภาษณ์ วนัท่ี 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554  ณ บ้านทุ่งแซะ 
19 อ้างอิงแล้ว 
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3 ศักยภาพต าบลจองถนนกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ปัจจุบนันี ้ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จงัหวดัพทัลงุ เป็นพืน้ที่ที่ก าลงัเผชิญกับความไม่มัน่คงด้านอาหาร ชีวิต และ

ทรัพย์สิน และเมื่อพิจารณาร่วมกบัปัจจัยด้านกายภาพของพืน้ที่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และปัจจัยด้าน

สภาพภมูิอากาศและภยัพิบตัิในพืน้ท่ี พบวา่ยิ่งสง่ผลให้เกิดความไมม่ัน่คงด้านอาหารและความปลอดภยัในชีวิตมากขึน้ใน

อนาคต อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีนา่สนใจวา่จากการสมัภาษณ์และเก็บข้อมลูในพืน้ที่ท าให้ค้นพบว่า เทศบาลต าบลจองถนนมี

ความตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่วเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมพร้อมด้านการรับมือกบัน า้ท่วม ซึ่งเป็นปัญหาที่

เกิดขึน้บอ่ยครัง้และมีแนวโน้มที่จะหนกัขึน้ ทัง้การเตรียมพืน้ท่ีส าหรับอพยพผู้คนและสตัว์เลีย้ง รวมทัง้การเตรียมวางแผน

ฟืน้ฟ ูแตอ่ยา่งไรก็ตามลกัษณะของแผนดงักลา่วเป็นลกัษณะของแผนการจดัการภยัพิบตัิที่ตอบรับเฉพาะเหตกุารณ์เฉพาะ

หน้าหรือเหตฉุกุเฉิน จากการปรึกษาหารือกบัผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจองถนน และกลุม่ชาวบ้านในพืน้ที่

อยา่งตอ่เนื่องท าให้เห็นชอบรวมกนัท่ีจะพฒันาแนวทางความร่วมมือเพื่อการเตรียมความพร้อมของต าบลจองถนน ในการ

เตรียมป้องกนัรับมือการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศ โดยเร่ิมน าร่องใน หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 พืน้ที่เทศบาลต าบลจองถนน 

อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แผนงานหลกัคือ การทดลองคดัเลอืกพนัธุ์ที่เหมาะสมส าหรับเพาะปลกูหลงัน า้ลด และการ

วางแผนการจดัการน า้ร่วมกบัทางชลประทานเพื่อลดความเสีย่งในฤดฝูน การปลกูป่าพืน้ที่ชายฝ่ังเพื่อป้องกนัการกดัเซาะ

ชายฝ่ังและเป็นแนวกัน้คลื่นลม การจัดตัง้กลุ่มกองทุนเคร่ืองมือประมงเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้เคร่ืองมือท าลาย

ทรัพยากรสตัว์น า้วยัอ่อนและสร้างฐานความมัน่คงด้านอาชีพและอาหารให้กบัชุมชน และระบบสื่อสารเพื่อเฝ้าระวงัการ

เปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 

 

 

 


