การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ความเปราะบาง และศักยภาพของตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานตาบลจองถนน จังหวัดพัทลุง

ภาพที่ 1 แผนที่ตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัด พัทลุง
ที่มา : โครงการสร้ างฐานข้ อมูลองค์ความรู้ท้องถิ่น ลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1

1.1 ภูมิประเทศและเขตติดต่ อ
ตาบลจองถนน มีเนื ้อที่โดยประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 11,250 ไร่ มีลกั ษณะเป็ นที่ราบจากทิศตะวันตก
แล้ วค่อยๆ ลาดตา่ ไปทางทิศตะวันออกของตาบลจนจดกับทะเลหลวง พื ้นที่สว่ นใหญ่ใช้ เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่
อาศัย โดยมีแม่น ้าที่สาคัญ 3 สาย ได้ แก่ คลองเพนียด คลองบางแก้ วและคลองเตรอะ ลักษณะพื ้นที่เป็ น “ควน สวน นา เล
มีอาณาเขตติดต่อกับพื ้นที่ใกล้ เคียง (ภาพที่ 1 ) คือ
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ทิศเหนือ ติดต่อ ตาบลหานโพธิ์ อาเภอเขาชัยสน
ทิศตะวันออก ติดต่อ ทะเลสาบสงขลา โดยมีแนวเขตเริ่ มต้ นในทะเลสาบสงขลา
ทิศใต้ ติดต่อ ตาบลนาปะขอ อาเภอบางแก้ ว และ
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางแก้ ว
1.2 การปกครองและประชาชากร
ตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อยูภ่ ายใต้ การดูแลของเทศบาลตาบลจองถนน ประกอบไปด้ วย 7 หมูบ่ ้ าน
ดังแสดงในตารางที่ 1 มีประชากรวมทังสิ
้ ้น 3,640 คน จานวนครัวเรื อน 1,076 ครัวเรื อน แยกเป็ นชาย 1,789 คน หญิง
1,851 ประชากรส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 18–49 ปี รองลงมา คือ ช่วงอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรรายหมู่บ้าน ตาบลจองถนน ปี พ.ศ. 2553
ประชากร
หมู่ท่ ี
ชื่อบ้ าน
ครัวเรือน
รวม
ชาย
หญิง

ชื่อผู้นา

เบอร์ โทรศัพท์

1

แหลมจองถนน

317

549

585

1,174

นายจอน แก้ วชูทอง

081-0936562

2

โคกแค

129

172

190

362

นายทวี คาคง

089-2991884

3

จงเก

219

363

355

718

นายวิโรจน์ บุญตุโล

081-3884448

4

อาพัด

110

193

190

383

นายกิตติพงษ์ ชูปู

-

5

ทุง่ แซะ

184

287

314

601

นายสนิท อักษรชู

081-9695212

6

แตระ

47

86

106

192

นายประเสริ ฐ ชูแสง

081-0955524

7

พรุ

70

99

111

210

นายสุชาติ ชูสอน

-

ที่มา : สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง อาเภอเขาชัยสน (มีนาคม, 2553)
1.3 โครงสร้ างพืน้ ฐาน
เส้ นทางการคมนาคม การเดินทางเข้ าสูต่ าบล มีถนนสายหลักเข้ าสูต่ าบล เป็ นถนนสายลาดยาง 2 เส้ นทาง ดังนี ้ 1) ถนน
สายสามแยกท่านางพรหมผ่านทีว่ า่ การอาเภอถึงที่ทาการ อบต.จองถนน ระยะทาง 19 กิโลเมตร และ 2) ถนนเลียบ
ชายทะเลจากบ้ านลาปา อาเภอเมืองพัทลุง ถึงที่ทาการ อบต.ระยะทาง 3 กิโลเมตร
1.4 การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ และการประกอบอาชีพ
ตาบลจองถนนเป็ นพื ้นที่ตดิ ทะเลสาบสงขลา ดังนันประชากรส่
้
วนหนึง่ จึงประกอบอาชีพประมงพื ้นบ้ าน นอกจากนี ้ด้ วย
ลักษณะที่มคี วามหลากหลายทางภูมิประเทศจึงมีพื ้นทีเ่ หมาะสมสาหรับการปลูกข้ าว และทาส่วนด้ วย ดังนัน้ สภาพทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประชากรขึ ้นกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก ได้ แก่ ทานา ทาสวน ทาไร่ ทาการประมง
รองลงมา คือ อาชีพค้ าขาย รับจ้ างทัว่ ไป
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ตารางที่ 2 การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี ิน ตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2552
หมู่ท่ ี พืน้ ที่ทงั ้ หมด พืน้ ที่ถอื ครองการเกษตร จานวนทัง้ หมด
(ไร่ )
(ไร่ )
(ครัวเรือน)
1
1,300
1,377.75
220
2
3,000
1,092.00
88
3
1,600
1,338.75
144
4
1,560
393.75
87
5
2,029
1,790.50
145
6
950
681.50
36
7
1,300
859.75
54
รวม
11,739
7,534.00
774
หมายเหตุ :
พื ้นที่ถือครองการเกษตร อาจอยูน่ อกหมูบ่ ้ านหรื อตาบล

เกษตรกร
(ครัวเรือน)
180
75
141
74
133
34
59
696

ปศุสัตว์
(ราย)
165
59
123
71
115
21
52
606

ประมง
(ราย)
77
25
64
31
36
23
32
288

กิจกรรมปศุสตั ว์ และประมง หมายถึง จานวนครัวเรื อนเกษตรกรที่ทากิจกรรม
ที่มา : ข้ อมูลพื ้นฐานการเกษตร ทบก. (2552)
จากตารางที่ 2 พบว่า ในปี พ.ศ. 2552 ตาบลจองถนน มีการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร ทังหมด
้
7,534 ไร่ จากพื ้นที่
ทังหมด
้
11,739 ไร่ มีครัวเรื อนเกษตรกร 696 ครัวเรื อน ซึง่ ในหนึง่ ครอบครัวจะทาการเกษตรอย่างน้ อย 1 อย่างขึ ้นไป
ได้ แก่ การทานา สวนยางพารา สวนปาล์มน ้ามัน ประมง ปลูกผัก และเลี ้ยงปศุสตั ว์ คือ วัว เป็ ด ไก่ ปลา เป็ นต้ น และจาก
การจัดประชุมกลุม่ ย่อยเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 ณ ศาลากลางบ้ านจงเก พบว่า ชาวบ้ านในตาบลจองถนนอย่าง
น้ อยในแต่ละครัวเรื อนจะมีมากกว่าหนึง่ อาชีพ เพื่อเป็ นแหล่งรายได้ สาหรับใช้ จา่ ยในชีวิตประจาวัน เช่น การทานาและ
สวนยางพารา หรื อ การทานาและทาประมง หรื อ การทาประมงและเปิ ดร้ านขายของชา หรื อ การทานา สวนยาง และ
ออกไปทางานรับจ้ างในสงขลา เช่น โรงงานปลากระป๋ อง หรื อ รับจ้ างก่อสร้ าง หรื อ รับจ้ างทัว่ ไป และรายได้ อี กทางหนึง่ ของ
ครอบครัว คือ ลูกหลานที่ออกไปทางานนอกพื ้นที่สง่ เงินมาให้ กบั พ่อแม่เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในครอบครัว และเพื่อลงทุนทา
การเกษตร
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ตารางที่ 3 ปฏิทนิ ฤดูกาลและการประกอบอาชีพในตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
รายละเอียด

เดือน
1

ฤดูฝน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ปลาย ฝน

11

12

ฝน

หนัก

หยุด

กรี ด

น ้าทะเลหนุน
ฤดูร้อน
น ้าท่วม ปี 53
ทานา (ดา)

เกี่ยว ข้ าว

นาปรังหลังน ้า นา

ไถดะ

หว่าน

ปรัง1

นา

ปรัง

2

ยางดี

หยุด

กรี ด

ปลูก

ยาง

ใหม่

ผลิต

ได้

ทังปี
้

ทุก

15

ดา

ลด
ยางพารา
ปาล์มน ้ามัน

น ้า

เก็บ

ผล

วัน

ที่มา : จากการระดมความคิดเห็นตัวแทนชาวบ้ านตาบลจองถนน วันที่ 24 มิถนุ ายน 2554
1.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ตาบลจองถนนมีพื ้นที่สว่ นหนึง่ ติดกับทะเลสาบสงขลา ซึง่ เป็ นแหล่งทรัพยากรสัตว์น ้าที่สาคัญของตาบล นอกจากนี ้ยังเป็ น
ที่ตงส
ั ้ าคัญของแหลมจองถนนที่ตงอยู
ั ้ ่ หมูท่ ี่ 1 ตาบลจองถนน มีลกั ษณะเป็ นแหลมยื่นออกสูท่ ะเลสาบสงขลา เป็ นแหล่งชม
วิวและแหล่งท่องเทีย่ วที่สวยงามของตาบลจองถนน
1.6 ปั ญหาชุมชนภาพรวม
ด้ านความเป็ นอยู่ รายได้ และอาชีพ พบว่า คนในตาบลจองถนนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ ประกอบอาชีพประมง ทานา
และทาสวนยาง อาชีพเหล่านี ้พึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติและฤดูกาลในพื ้นที่เป็ นหลัก ในระยะเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมา ตาบล
จองถนนต้ องเผชิญกับภัยพิบตั ิน ้าท่วมหลายครัง้ ลักษณะของน ้าท่วมเป็ นน ้าป่ าไหลหลากเมื่อเกิดฝนตกหนัก และน ้าทะเล
หนุนเนือ่ งจากพื ้นที่ตาบลจองถนนเป็ นพื ้นที่ติดทะเลสาบ และเมื่อพิจารณาประกอบกับการเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์
ที่ดินในพื ้นที่พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ทดี่ ินหลากหลายรูปแบบ ได้ แก่ การพัฒนาระบบชลประทาน การทา
ถนน การก่อสร้ างบ้ านเรื อนและโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นๆ เป็ นต้ น ปั จจัยเหล่านี ้ส่วนหนึง่ มีผลต่อการระบายน ้าลงสูท่ ะเลสาบ
สงขลากรณีที่เกิดน ้าท่วมในลักษณะของน ้าป่ าไหลหลาก ส่งผลให้ เกิดกรณีของน ้าท่วมขังเป็ นระยะเวลาทีย่ าวนานขึ ้นกว่า
ในอดีต
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ขณะที่ทะเลสาบสงขลาทีเ่ ป็ นแหล่งประกอบอาชีพประมงพื ้นบ้ านพบว่า สัตว์น ้าในเริ่ มมีปริ มาณและชนิดที่ลดลง ประกอบ
กับรายได้ จากการประกอบอาชีพประมงนันไม่
้ เพียงพอต่อการดารงชีพ

อีกทังพื
้ ้นที่ชายฝั่ งทีเ่ ป็ นที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนของชุมชน

ชายฝั่ งส่วนหนึง่ ต้ องเผชิญกับปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง และลมมรสุมในทะเลสาบสงขลา ซึง่ เริ่ มความถี่เพิ่มขึ ้น ดังทีเ่ คย
กันเกิดขึ ้นเมื่อปี 2548, 2553 และ 2554 ติดต่อกัน ปั จจัยเหล่านี ้มีผลโดยตรงต่อความมัน่ คงด้ านชีวิตและอาชีพของชุมชน
ชายฝั่ ง
ความร่วมมือและการร่วมตัวกันภายในชุมชนพบว่า

ในตาบลจองถนนมีการรวมกลุม่ กันของชุมชนหลากหลายกลุม่ เพื่อ

ทางานทังการประกอบอาชี
้
พ และการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง อย่างไรก็ตามลักษณะการรวมกลุม่ ยังเป็ นไปแบบ
หลวม และบางกลุม่ ไม่สามารถที่จะดารงอยูไ่ ด้ เนื่องจากปั ญหาความขัดแย้ งภายใน อย่างไรก็ตามแนวโน้ มการทางาน
ภายในชุมชนนันสามารถที
้
จะพัฒนาให้ เกิดขึ ้นได้ เนื่องจากระบบเครื อญาติและความเป็ นพี่น้องกันสามารถทาให้ เกิดการ
รวมตัวกันได้ เป็ นอย่างดี ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลตาบลจองถนนและชุมชนในพื ้นที่นนั ้ อยูใ่ นระดับที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ กัน แต่สว่ นใหญ่แล้ วการทางานของเทศบาลยังไม่ได้ สร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมกับทางชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนันสิ
้ ง่ สาคัญที่จะต้ องให้ ความสาคัญคือ การพัฒนากระบวนการทางานร่วมกันระหว่างท้ องถิ่นและชุมชน
ส่ วนที่ 2 การศึกษาความเสี่ยง และความเปราะบางในพืน้ ที่ตาบลจองถนน
2.1 การตัง้ ถิ่นฐาน
2.1.1 การตัง้ ถิ่นฐานและบ้ านเรือนในตาบลจองถนน
ตาบลจองถนนตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ทเี่ ป็ นที่ราบ และที่ราบลุม่ กระจายทัว่ ไปมีลาคลองสายหลักไหลผ่าน จานวน 3 สาย คือ คลอง
ปากพะเนียด คลองบางแก้ ว และคลองเตรอะ พื ้นที่บางส่วนติดทะเลสาบสงขลา (ทะเลหลวง) จึงเหมาะแก่การประกอบ
อาชีพด้ านการเกษตร โดยส่วนใหญ่จะทานา สวนยางพาราและสวนปาล์ม สาหรับหมูบ่ ้ านที่มีพื ้นทีต่ ิดกับทะเลสาบสงขลา
ส่วนหนึง่ จะประกอบอาชีพรประมง ซึง่ ประกอบด้ วย หมู่ 1 บ้ านแหลมจองถนน หมู่ 3 บ้ านจงเก หมู่ 4 บ้ านอาพัด และหมู่
5 บ้ านทุง่ แซะ ลักษณะพื ้นที่เป็ นที่ราบลุม่ ติดชายฝั่ งทะเลสาบ ด้ วยเหตุนี ้ตาบลจองถนนจึงกลายเป็ นพื ้นที่รับน ้าที่ไหลลงสู่
ทะเลสาบสงขลา
ลักษณะการตังบ้
้ านเรื อนของชุมชนชายฝั่ งในตาบลจองถนน พบว่า ส่วนหนึง่ ตังบ้
้ านเรื อนในพื ้นทีน่ า พื ้นที่สวนของตนเอง
ชาวบ้ านกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทานา ทาสวนยางพารา ปาล์มน ้ามัน หรื อทาประมงพื ้นบ้ านด้ วย ขณะที่
ชาวบ้ านบางส่วนจะตังบ้
้ านเรื อนใกล้ กบั ทะเลสาบสงขลาเพือ่ เฝ้ าระวังเรื อ ลักษณะบ้ านในตาบลจองถนนเปลีย่ นแปลงไป
จากอดีตมาก ปั จจุบนั พบว่า การสร้ างบ้ านส่วนใหญ่จะสร้ างในลักษณะที่ติดกับพื ้น และจะมีการถมพื ้นที่ก่อนทีจ่ ะปลูก
สร้ างบ้ านเรื อน

ซึง่ แตกต่างจากในอดีตที่ลกั ษณะของบ้ านเป็ นเรื อนไทยไม้ ยกพื ้นสูงเหนือศีรษะ

สาหรับเรื อนชาวสวน
5

ยางพาราจะมีลกั ษณะพิเศษเพิ่มขึ ้นคือ อาจจะมีโรงสาหรับทาน ้ายางให้ เป็ นยางแผ่น และมีที่ตากยาง ขณะทีเ่ รื อน
ชาวประมงจะมีการจัดสรรพื ้นที่ใกล้ บ้านสาหรับใช้ ตากปลา หรื อผลิตผลทางการประมงอื่นๆ
2.1.2

ความเสี่ยงจากลักษณะการตัง้ ถิ่นฐานและบ้ านเรือน

จากการศึกษาในพื ้นที่พบว่า การตังบ้
้ านเรื อนตาบลจองถนน โดยเฉพาะหมูบ่ ้ านที่ ตดิ กับทะเลสาบสงขลา นอกจากจะ
เผชิญกับปั ญหาน ้าท่วมเนื่องจากน ้าทะเลหนุนแล้ ว ปั จจุบนั พบว่าเมื่อเกิดฝนตกหนักจะเกิดน ้าท่วมอย่าฉับพลัน สาเหตุเกิด
จากน ้าจากเทือกเขาบรรทัดที่ไหลลงมาสูท่ ะเลสาบสงขลา ในระยะ 10 กว่าปี ที่ผา่ นมาพบว่า การระบายน ้าลงสูท่ ะเลสาบ
สงขลา เมื่อน ้าจากเทือกเขาบรรทัดไหลผ่านมานันเป็
้ นไปอย่างล่าช้ า ทาให้ ระยะเวลาของน ้าท่วมขังนานขึ ้น จากเดิม 1-2
วัน เปลีย่ นเป็ น สัปดาห์ หรื อบ้ างครัง้ เป็ นเดือน เป็ นต้ น สาหรับกรณีปัญหาน ้าทะเลหนุนสูงทาให้ เกิดน ้าท่วมนัน้ ปรากฏว่า
เกิดขึ ้นชัดเจนเมื่อปี 2548 ส่งผลให้ ชาวบ้ านที่อาศัยบริ เวณชุมชนชายฝั่ งต้ องอพยพตัวเองขึ ้นมาอยูบ่ ริ เวณถนน เพื่อรอ
จนกว่าน ้าลดลง จากการสัมภาษณ์ นางอาพัน ปล้ องอ่อน อายุ 52 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 4 บ้ านอาพัด 2 เล่าให้ ฟังเกี่ยวกับการ
ตังบ้
้ านเรื อนว่า เมื่อก่อนคนที่สร้ างบ้ านเรื อนจะปลูกบ้ านบริ เวณทีเ่ ป็ นที่ดินของตนเอง โดยส่วนใหญ่แล้ วเป็ นที่ดินที่บรรพ
บุรุษได้ ให้ ไว้ ลักษณะของการสร้ างบ้ านจะกระจัดกระจายตามพื ้นที่ชายฝั่ ง บ้ านส่วนใหญ่เป็ นบ้ านไม้ มีใต้ ถนุ สูง การทาใต้
ถุนสูงเพื่อนใช้ สาหรับเก็บอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น อุปกรณ์ประมง หรื อใช้ เป็ นพื ้นที่สาหรับจัดเก็บของ หรื อพื ้นที่สาหรับพักผ่อน
เป็ นต้ น และมีบางส่วนทีป่ ลูกสร้ างบ้ านเรื อนบริ เวณริมฝั่ งลาคลอง เมื่อก่อนจะสร้ างบ้ านเรื อนโดยไม่ต้องคานึงถึงน ้าทีจ่ ะ
ท่วม เพราะว่าถึงจะท่วมก็ไม่สง่ ผลกระทบต่อชาวบ้ านมากเพราะใต้ ถนุ สูง และน ้าระบายออกได้ อย่างเร็ ว ซึง่ แตกต่างจาก
ปั จจุบนั ที่จะต้ องมีการวางแผนเพือ่ เตรี ยมรับมือกับน ้าท่วมทีจ่ ะเกิดขึ ้น เช่น บ้ างครอบครัว เมื่อจะสร้ างบ้ านใหม่ก็จะมีการ
ถมที่ให้ สงู ขึ ้น โดยบางบ้ านถมสูงเท่ากับถนน ทังนี
้ ้เพื่อให้ น ้าท่วม และบ้ านที่สร้ างก็จะเปลีย่ นเป็ นสร้ างติดกับพื ้นบ้ าน เป็ น
บ้ านทรงสมัยใหม่ที่นิยมกัน อย่างไรก็ตามบ้ านบริ เวณริมทะเลในปั จจุบนั ส่วนใหญ่ก็จะเป็ นบ้ านไม้ หรื อก็บ้านปูนแต่จะ
สร้ างให้ มใี ต้ ถนุ สูงอยู่ นอกจากนี ้นางอาพันได้ กล่าวว่าทิ ้งท้ ายไว้ วา่ “ถ้าเป็ นไปได้ก็ไม่อยากอาศัยบริ เวณชายฝั่ ง เพราะกลัว
ลม พายุและน้าทะเลหนุน แต่เพราะเป็ นทีด่ ิ นทีพ่ ่อแม่ให้ไว้สร้างบ้านเรื อน แต่ก็มีการเตรี ยมตัวไว้ล่วงหน้าเพือ่ รับมื อกับน้า
ท่วมและพายุลมแรง โดยพยายามเตรี ยมยกของไว้ทีส่ ูงให้ใส่ภาชนะทีล่ อยน้าได้ เป็ นต้น”
2.2 สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดยึน้
2.2.1 สภาพอากาศตาบลจองถนนในอดีต
สภาพภูมิอากาศของตาบลจองถนน ประมาณ 40 ปี ก่อน ประมาณ ปี พ.ศ. 2514 เข้ าสูฤ่ ดูร้อนในเดือน มีนาคม ถึง เดือน
พฤษภาคม มีอากาศร้ อนในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ประมาณ 3 เดือน และจะเริ่ มเข้ าสูฤ่ ดูฝน ในเดือนมิถนุ ายน ซึง่ ฝนจะตก
หนักช่วง เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม จนกระทัง่ เข้ าสูป่ ลายฤดูฝนประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ซึง่ จะพอดีกบั ฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวข้ าวของชาวบ้ าน (ตารางที่ 4)
2

สัมภาษณ์ วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ณ บ้ าอาพัด
6

ตารางที่ 4 ปฏิทนิ ฤดูกาลเปรียบเทียบระหว่ างปี 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.
ร้ อน
ฝน
น ้าท่วม
ปี 2553
น ้าท่วม
ปี 2554
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2.2.2

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในตาบลจองถนน

สภาพอากาศของตาบลจองถนน มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมากจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ซึง่ พบว่า ปั จจุบนั พ.ศ. 2553 2554 (ตารางที่ 4) คือ
ฤดูร้อน เริ่ มในเดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม ซึง่ มีอณ
ุ หภูมิสงู และมีช่วงกว้ างของความแห้ งแล้ งยาวนานขึ ้น โดยเฉพาะ
ในเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถนุ ายน จากการสัมภาษณ์ คณ
ุ กรอบ แก้ วเมฆ อายุ 61 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 4 บ้ านอาพัด3เล่าว่า
เมื่อ 10 ปี ก่อน ประมาณ พ.ศ. 2544 เคยเกิดภัยแล้ งอย่างหนักส่งผลให้ ต้นมะพร้ าวตายเกือบทังหมด
้
วัว ควายไม่มีหญ้ า
กิน อากาศร้ อนจัด ทาให้ พชื ผักตาย จากการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนจากช่วงเวลาการทานาที่
เปลีย่ นไป ซึง่ ไม่สามารถคาดเดาช่วงเวลาที่ฝนจะตกได้ แน่นอน ชาวบ้ านส่วนใหญ่จึงปรับวิธีการปลูกข้ าวจากนาดาเป็ นนา
หว่าน

เพราะน ้าไม่เพียงพอสาหรับตกกล้ า

และเมื่อหว่านก็ต้องหว่านข้ าวล่าช้ าไปถึงเดือนกันยายน

ส่งผลให้ ข้าวที่

เจริ ญเติบโตยังไม่แข็งแรง จึงไม่สามารถทนต่อน ้าท่วมขังได้ นาน
คุณมงคล กลัดจาย อายุ 46 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 5 บ้ านทุง่ แซะ4ให้ ข้อมูลว่า ความร้ อนและไอร้ อนมีความรุนแรงมากขึ ้นจาก
เดิมมาก จนส่งผลให้ น ้าในทะเลสาบมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น เนื่องจากไอน ้าบริ เวณพื ้นผิวน ้าเพิม่ มากขึ ้น กล่าวคือ ปกติผิวน ้าจะมี
อุณหภูมิสงู กว่าผิวดินอยูแ่ ล้ ว ที่ระดับน ้าตื ้นประมาณ 20 เซนติเมตร จะมีอณ
ุ หภูมิสงู ถึงประมาณ 40 องศาเซลเซียส ส่งผล
ให้ สตั ว์น ้าปรับตัวไม่ทนั เมื่อน ้าด้ านบนร้ อนเร็ ว ในขณะที่น ้าด้ านล่างยังเย็นเฉียบ ปลาและสัตว์น ้าจึงช็อค น ้าเปลีย่ นสี และ
เป็ นตะไคร่ ปลาบางชนิดต้ องอพยพและสูญพันธุ์ไป เพราะไม่สามารถวางไข่ได้ นั่นเอง
ฤดูฝน จะเริ่ มต้ นประมาณเดือนกันยายน และจะตกหนักประมาณปลายเดือนตุลาคม จนถึง เดือน ธันวาคม ซึง่ จะเป็ น
ช่วงเวลาที่เกิดน ้าท่วมซ ้าซากในพื ้นที่ตาบลจองถนนทุกปี คุณคณิต หนูฤทธิ์ อายุ 70 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 6 บ้ านแตระ5กล่าวว่า
หลังจากฤดูฝนจะมีชว่ งเวลาที่อากาศเย็น ยางพาราให้ ผลผลิตและให้ น ้ายางดีที่สดุ แต่พบว่าในปั จจุบนั กลับไม่มีอากาศ
เย็นเลย เนื่องจากฤดูกาลที่แปรเปลีย่ นไปจากเดิมนัน่ เอง
ทิศทางลม ลักษณะของลมบกลมทะเล ทิศทางการพัดของลมไม่สามารถคาดเดาได้ ลมมรสุมมีความรุนแรงมากขึ ้น คุณ
สวน นะนุ้ย อายุ 77 ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 2 บ้ านโคกแค6 เล่าว่า ในฤดูฝนทะเลมีคลืน่ สูงขึ ้น จนไม่สามารถออกเรื อไปหาปลาได้
อีกทังทิ
้ ศทางของกระแสลมในพื ้นที่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ลมตะวันตก ลมตะวันออก ไม่แบ่งแยกเวลาการพัดผ่านเหมือน
ในอดีต แต่กลับพัดวนผสมปนเปกัน ทิศทางลมเกิดการแปรปรวน จนไม่สามารถนาเรื อออกไปหาปลาได้ และคุณสุภาพ

3

สัมภาษณ์ วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554
สัมภาษณ์ วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554
5
สัมภาษณ์ วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554
6
สัมภาษณ์ วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554
4

ณ บ้ าอาพัด
ณ บ้ าทุ่งแซะ
ณ บ้ านแตระ
ณ บ้ านโคกแค
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ปานขาว อายุ 53 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 5 บ้ านทุง่ แซะ7ได้ เล่าว่า เมื่อเกิดน ้าท่วม ทิศทางของลมจะพัดน ้ามาตามแนวถนน แนว
บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยซึง่ เป็ นแนวขวางการไหลของทิศทางน ้า ทาให้ น ้าแห้ งช้ าลง จนเกิดปั ญหาน ้าไหลบ่าเข้ าท่วมพื ้นที่ตา่ งๆ
ในชุมชน ซึง่ ความรุนแรงของลมยังส่งผลให้ ต้นไม้ และต้ นยางพาราที่มีรากไม่ลกึ โค่นล้ มลงมาอย่างง่ายดาย
การเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ ้นนี ้ ส่งผลกระทบทังต่
้ อระบบเกษตร และการดาเนินชีวติ ของชาวบ้ านเป็ นอย่าง
มาก จากการสัมภาษณ์ คุณ ปราณี อุคะติ อายุ 62 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 6 บ้ านแตระ8เล่าว่า อากาศเปลีย่ นแปลงไป ทาให้ คา่
น ้าค่าไฟแพงขึ ้น และครอบครัวต้ องมีหนี ้สินเพิ่มขึ ้นจากการนาเงินไปลงทุนทานา ปลูกยาง หรือ ปาล์มน ้ามัน แต่ต้อง
เสียหายจากน ้าท่วม นอกจากนี ้น ้าที่ทว่ มนา ทาให้ ไม่มีข้าวกิน ต้ องซื ้อข้ าวเปลือกจากเพื่อนมาเก็บไว้ กิน คุณคณิต หนูฤทธิ์
อายุ 70 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 6 บ้ านแตระ9 ให้ ข้อมูลว่า ความแห้ งแล้ งที่เกิดขึ ้น ยังส่งผลกระทบต่อปริ มาณน ้ายางที่ลดลง ทาให้
ยางผลัดใบไม่สามารถกรีดได้ ชาวบ้ านสูญเสียรายได้ ในการประกอบอาชีพ จึงก่อให้ เกิดหนี ้สินระยะยาวตามมาอีกด้ วย
จากการสัมภาษณ์ คุณสวน นะนุ้ย อายุ 77 ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 2 บ้ านโคกแค10 กล่าวว่า น ้าจะท่วมขังในท้ องนา เกิดปั ญหาข้ าว
เปื่ อยตามมา แต่ที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่สว่ นใหญ่จะไม่ได้ รับความเสียหาย เพราะส่วนใหญ่ในหมู่ 2 จะเป็ นบ้ านแบบโบราณ
ยกพื ้นสูงจากพื ้นดินปกติประมาณ 1.5-2 เมตร จึงไม่ได้ รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดน ้าท่วม แต่สว่ นใหญ่สถานการณ์
ภายหลังน ้าท่วม ชาวบ้ านมักจะประสบกับภัยแล้ ง เพราะฝนไม่ตกและทิ ้งช่วงนาน ทาให้ ชาวบ้ านไม่ต้องเลือ่ นการทานาปี
ออกไป รวมทังการลงกล้
้
ายางพารา หรื อปาล์มน ้ามัน เพื่อซ่อมทีเ่ สียหาย ต้ องรอจนกว่าเข้ าฤดูฝน
2.3 ภัยพิบัติในพืน้ ที่ตาบลจองถนน
2.3.1 นา้ ท่ วม
ด้ วยสภาพพื ้นที่ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ตดิ กับทะเลสาบ และมีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ลมุ่ ต่าจึงทาให้ ตาบลจองถนนเป็ นพื ้นที่ที่ประสบกับ
ปั ญหาน ้าท่วมซ ้าซากทุกปี ทังนี
้ ้เพราะเป็ นพื ้นที่ปลายน ้าทีเ่ ชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลา เมื่อน ้าเหนือไหลลงมาในช่วงน ้า
หลากจะเกิดน ้าท่วมขัง ประกอบกับฝนตก และน ้าทะเลหนุน ทาให้ พื ้นที่จองถนนมีน ้าท่วมขังนาน จากการสนทนากลุม่
ย่อย ชาวประมงหมู่ 4 บ้ านอาพัด วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554 ให้ ข้อมูลว่า ใน ปี พ.ศ.2514 เมื่อฝนตกบริ เวณเทือกเขา
บรรทัด จะใช้ เวลาประมาณ 15 วัน น ้าจึงจะไหลลงมาถึงปลายน ้า คือ ตาบลจองถนน ลักษณะน ้าที่ทว่ ม เป็ นน ้าไหล ไม่ขงั
แต่จะท่วมนานประมาณ 15 วัน โดยที่ไม่ทาให้ ข้าวเสียหายมากนัก เพราะเป็ นข้ าวหนัก ต้ นข้ าวแข็งแรงแล้ ว ข้ าวจึงสามารถ
ทนน ้าท่วมได้ ดี
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สัมภาษณ์ วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ณ บ้ านทุ่งแซะ
สัมภาษณ์ วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ณ บ้ านแตระ
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อ้ างอิงแล้ ว
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อ้ างอิงแล้ ว
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2.3.2

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการท่ วมของนา้

ในปั จจุบนั น ้าท่วมยังคงเป็ นภัยพิบตั ิที่เกิดขึ ้น แต่มีลกั ษณะการท่วมของน ้าเปลีย่ นแปลงไป กล่าวคือ เมื่อฝนตกทีเ่ ทือกเขา
บรรทัด น ้าจะไหลลงมาถึงตาบลจองถนนอย่างรวดเร็ วประมาณ 1 – 2 วัน ประกอบกับการปล่อยน ้าจากฝาย อ่างเก็บ
น ้าท่าเชียด เมื่อน ้าล้ นฝายทาให้ ปริ มาณน ้าทีถ่ กู ปล่อยออกมาไหลเข้ าท่วมพื ้นที่ตา่ งๆ อย่างรวดเร็ว ดังเหตุ การณ์ทเี่ กิดขึ ้น
ในปี พ.ศ. 2548 มีการสร้ างอ่างเก็บน ้าคลองหัวช้ าง ทาให้ การเก็บและปล่อยน ้าไม่เป็ นไปตามธรรมชาติ ประกอบกับองค์กร
ส่วนท้ องถิ่นใช้ วธิ ีแก้ ปัญหาด้ วยการขุดลอกคลองมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2527 เพื่อที่จะให้ น ้าไหลลงทะเลสาบเร็ วขึ ้น แก้ ปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื ้นที่ แต่สง่ ผลทาให้ น ้าไหลเชี่ยว โดยไม่มีสงิ่ กีดขวาง ลักษณะของน ้าที่ไหลลงมาจึงต่างไปจากในอดีต และกลับ
ยิ่งทาให้ คลองลึกลง ตลิง่ สูงขึ ้นน ้าไหลเร็ วขึ ้น พืชพันธุ์บริเวณริมตลิง่ และในน ้าลดจานวนลง สัตว์น ้าไม่มีที่หลบซ่อนและ
ฟั กไข่ ไม่มีแหล่งอนุบาลสัตว์น ้า ซึง่ เป็ นอีกสาเหตุหนึง่ ของการลดลงของสัตว์น ้าในบริ เวณนัน้
นอกจากลักษณะของน ้าท่วมจะเปลีย่ นแปลงไปแล้ ว คุณระเบียบ ทาตะภิรมย์ อายุ 43 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 3 บ้ านจงเก11 เล่า
ว่า คุณภาพของน ้าก็ยงั เปลีย่ นแปลงไป โดยการพัดพาสารเคมีตา่ ง ๆ จากสวนยางพารา ปาล์มน ้ามัน และจากพื ้นที่
การเกษตรต่าง ๆ ไหลงลงมายังพื ้นที่ปลายน ้า ทาให้ นาข้ าวเสียหาย เน่าตาย รวมไปถึงสัตว์น ้าต่าง ๆ ก็ได้ รับอันตราย
จากสารเคมีเหล่านี ้ ทาให้ แหล่งอาหารในธรรมชาติปนเปื อ้ นสารเคมี ประกอบกับน ้าหลากพัดพาตะกอนดิน ทาให้ น ้าขุน่
เมื่อท่วมขังก็จะจับกับพืช ข้ าว เมื่อน ้าแห้ งตะกอนจะจับตัวอยูท่ ใี่ บ ทาให้ พืชเสียหายมากขึ ้น
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมาตังแต่
้ พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะในบริ เวณริ มชายฝั่ งทะเลสาบ และบริ เวณที่มกี ารสร้ างถนน
ขวางทางน ้า ที่มีทอ่ ระบายน ้าขนาดเล็ก คุณกรอบ แก้ วเมฆ อายุ 61 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 4 บ้ านอาพัด 12เล่าว่า บริ เวณหน้ าวัด
เขียนบางแก้ ว ของหมู่ 4 น ้าจะท่วมขังนานขึ ้นเป็ น 1-2 เดือน ทาให้ หญ้ า และพืชพันธุ์ตา่ ง ๆ ตาย เน่าเหม็นกลายเป็ นน ้า
เสีย ข้ าวทีแ่ ช่น ้าอยูเ่ ปื่ อยตายเกือบทังหมด
้
ไม่เพียงนาข้ าวเท่านัน้ สวนยางปลูกใหม่ และต้ นยางทีก่ รี ดได้ แล้ วก็ยืนต้ นตาย
เพราะแช่น ้าเป็ นเวลานาน ปาล์มน ้ามันที่ปลูกใหม่ของชาวบ้ านก็แช่น ้าตายเช่นกัน รวมทังสั
้ ตว์น ้าที่เคยมีมากในฤดูน ้า
หลากก็ลดจานวนลง เพราะคุณภาพของน ้า และไม่มีที่ให้ หลบซ่อน หรื อวางไข่ ตามคลอง การขังนานของน ้ายังทาให้ พืช
อาหารที่ชาวบ้ านปลูกไว้ กินเสียหาย และตายด้ วย รวมทังแปลงหญ้
้
าแหล่งอาหารของวัวก็จมน ้าเช่นกัน
กรณีน ้าท่วมและภัยพิบตั ิ ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2554 คือ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เกิดน ้าท่วมขังอย่าง
รุนแรงในตาบลจองถนน จากตารางที่ 5 แสดงพื ้นที่การเกษตรที่เสียหายจากอุทกภัย พบว่า ความเสียหายจากน ้าท่วมใน ปี
พ.ศ. 2553 ทาให้ ข้าวนาปี เสียหายถึง 1,108 ไร่ พืชสวนและอื่น ๆ เสียหาย 238 ไร่ จานวนเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบ
จานวน 249 ราย จากจานวนเกษตรกรในตาบลจองถนนทังหมด
้
696 ราย (ทีม่ า : ข้ อมูลพื ้นฐานการเกษตร ทบก. 01 ปี
2552)
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สัมภาษณ์ วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ณ บ้ านจงเก
อ้ างอิงแล้ ว
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ตารางที่ 5 แสดงพืน้ ที่เกษตรเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2553 ตาบลจองถนน
หมู่ท่ ี

จานวนเกษตรกร (ราย)

1
27
2
36
3
48
4
22
5
71
6
9
7
36
รวม
249
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอเขาชัยสน 2553

ข้ าวนาปี (ไร่ )

พืชสวน และอื่น ๆ (ไร่ )

86
188
290
36
310
40
198
1,108

56
14
30
64
52
9
13
238

หลังจากที่น ้าลด ในปี พ.ศ. 2553 แล้ วชาวบ้ านจึงรี บปลูกข้ าวนาปรัง ส่วนสวนยางก็ใส่ป๋ ยเพื
ุ ่อบารุงต้ นยางให้ แข็งแรง แต่
หลังจากนันไม่
้ นาน ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2554 ได้ เกิดน ้าท่วมซ ้าในพื ้นที่ ส่งผลให้ ข้าวนาปรังของชาวบ้ านเน่าตาย
ยางพารายืนต้ นตาย เพราะพึง่ ใส่ป๋ ยได้
ุ ไม่นาน รากจึงอ่อนแอ โดยเฉพาะยางพาราปลูกใหม่ เมือ่ น ้าลดชาวบ้ านจานวน
หนึง่ ในหมู่ 3 จึงทานาปรังอีกเป็ นครัง้ ที่สอง แต่ต้องซื ้อข้ าวพันธุ์จากตาบลอื่นในราคาถึงกิโลกรัมละ 18 บาท เพราะเมล็ด
พันธุ์ที่เก็บไว้ ใช้ หว่านไปหมดแล้ ว ทาให้ ชาวบ้ านต้ องปลูกข้ าวนาปรังถึง 3 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ซึง่ สถานการณ์ที่
มักจะเกิดขึ ้นหลังน ้าท่วม คือ ความแห้ งแล้ ง ส่งผลให้ การปลูกซ่อมยางพาราและปาล์มน ้ามัน ต้ องรอจนกระทัง่ เดือน
พฤษภาคม หรื อต้ นฤดูฝนก่อนจึงจะปลูกใหม่ได้ อกี ครัง้ เพื่อหลีกเลีย่ งปั ญหาแล้ งขาดน ้า

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงพืน้ ที่ได้ รับความเสียหายจากอุทกภัย และวาตภัย ในปี พ.ศ.2554
11

ที่มา : เทศบาลตาบลจองถนน

2.3.3

สาเหตุสาคัญของการเปลี่ยนแปลงนา้ ท่ วมในตาบลจองถนน

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ร่วมกันกับคนในชุมชนพบว่า

ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดน ้าท่วมในตาบลจองถนนมีความ

รุนแรง และเกิดการขังของน ้านานเกิดขึ ้นทังปั
้ จจัยทางภูมิอากาศ กายภาพของพื ้นที่ และกิจกรรมของมนุษย์ ได้ แก่
1) ฤดูกาลของฝนเปลีย่ นแปลงไป กล่าวคือฝนตกบ่อยขึ ้น ถี่ขึ ้น และมีความรุนแรงขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากในช่วง
ระยะเวลาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550-2554 พบว่า ในพื ้นที่พบภัยพิบตั ิน ้าท่วมติดต่อกันทุกปี และมีความรุนแรงมากขึ ้น หรื อกรณีปี
พ.ศ. 2554 พบว่ามีฝนตกในช่วงของฤดูร้อนอย่างหนัก ซึง่ นับเป็ นลักษณะของสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลัน ซึง่
นานครัง้ ๆ จะเกิดขึ ้น สาหรับผลกระทบที่เกิดจากฤดูกาลเปลีย่ นแปลงที่เห็นได้ ชดั เจนคือ เกษตรกรไม่สามารถกาหนดเวลา
เพราะปลูกได้ ชดั เจน ประกอบกับการเพาะปลูกพืชบ้ างอย่างจะไม่มีความเหมาะสม หรื อ พืชบางอย่างมีผลผลิตสูงขึ ้นได้
2) การก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานกีดขวางเส้ นทางการไหลของน ้า เช่น ถนน เมื่อน ้าไหลบ่าลงมาถนน
กลายเป็ นคันกันน
้ ้า ส่วนหนึง่ มาจากการที่ทางระบายน ้าใต้ ถนนเป็ นท่อขนาดเล็กทาให้ น ้าระบายไม่ทนั โดยเฉพาะบริ เวณ
ชายฝั่ งที่การไหลลงมาของน ้าจากตอนเหนือ ประกอบกับน ้าทะเลหนุน ยิ่งซ ้าเติมชาวบ้ านมากขึ ้น เพราะน ้าระบายไม่ทนั
และภายหลังจากที่น ้าท่วมทุกปี นัน้ เทศบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะถมถนนให้ สงู ขึ ้นทุกปี เพื่อไม่ให้ น ้าท่วมถึงบน
ถนน ทาให้ ถนนกลายเป็ นคันกันน
้ ้าสูงขึ ้นสร้ างความต่างระดับระหว่างพื ้นดินของบ้ านเรื อนกับพื ้นถนนมากขึ ้น เช่น หมู่ 4
เป็ นบ้ านยกพื ้นติดชายฝั่ งทะเล ในปี พ.ศ. 2548 น ้าท่วมขึ ้นถึงในบ้ านระดับ 2.48 เมตร เมื่อพื ้นดินต่างระดับกับถนนมาก
ขึ ้น น ้าก็ยิ่งท่วมขังสูงและนานขึ ้น (ภาพที่ 3)
3) การเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูก เช่น การปรับเปลีย่ นพื ้นที่การเกษตรจากเดิมเป็ น
ที่ราบลุม่ ทานา เปลีย่ นเป็ นยกร่องปลูกปาล์ม ยางพารา ทาให้ น ้าไหลไม่สะดวก ซึง่ ได้ สง่ ผลกระทบต่อที่นาบริ เวณใกล้ เคียง
12

ซึง่ มีระดับต่ากว่า กลายเป็ นแอ่งน ้าขัง ไม่สามารถระบายน ้าออกไปด้ านนอกได้ การสูบน ้าเข้ า - ออกจากนา ที่จะต้ อง
ปล่อยเข้ าสวนข้ าง ๆ ซึง่ ยางพาราไม่ชอบน ้าขัง เพราะจะทาให้ ยางปลูกใหม่ตาย หรื อได้ น ้ายางน้ อยในยางทีเ่ ปิ ดกรี ดหน้ า
ยางแล้ ว แต่ยงั ไม่มีปัญหาเรื่ องความขัดแย้ งกันระหว่างชาวบ้ าน เพราะส่วนใหญ่เป็ นเครื อญาติกัน เมื่อถึงฤดูน ้าหลาก ร่อง
สวนเหล่านี ้จะกีดขวางทางเดินของน ้า ส่งผลให้ การไหล และการระบายของน ้าทาได้ ช้าลง แปลงนาที่ถกู ล้ อมรอบด้ วย
สวนยาง และปาล์มน ้าจะมีพื ้นทีต่ ่ากว่า จึงกลายเป็ นแอ่งน ้าขังในช่วงเวลาที่น ้าท่วม ซึง่ เป็ นแรงผลักดันอีกประการหนึง่ ที่
ทาให้ ชาวบ้ านบางราย ต้ องเปลีย่ นจากการทานามาปลูกยางพารา หรื อปาล์มน ้ามัน เพื่อลดปั ญหาที่เกิดขึ ้น จากการ
สูญเสียผลผลิต
2.4 ระบบการเกษตรตาบลจองถนน
2.4.1 ระบบการเกษตรตาบลจองถนน
อดีตตาบลจองถนนเป็ นชื่อว่าเป็ นแหล่งที่ปลูกข้ าวสาคัญแหล่งหนึง่ ของจังหวัด โดยมีพื ้นทีเ่ พาะปลูกข้ าวทังประเภทข้
้
าวนา
ปี ข้ าวนาปรัง และพืชไร่ /พืชผัก ต่อมาเมื่อมีการสนับสนุนและส่งเสริ มจากภาครัฐให้ ปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามัน เป็ น
ผลให้ เกษตรบางส่วนปรับเปลีย่ นระบบการเพาะปลูกในพื ้นที่ เป็ นปลูกยางพารา และปาล์มเพิ่มขึ ้น
จากแผนภาพที่ 3 พบว่า ในปี พ.ศ. 2547 ข้ าวเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของตาบลจองถนน พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก คือ ข้ าวเล็บ
นก ข้ าวชัยนาท ข้ าวขาวเบตง ข้ าวมาเลแดง ข้ าวสังข์หยด ซึง่ มีพื ้นที่ปลูกข้ าวนาปี 5,689 ไร่ รองลงมา คือ ข้ าวนา
ปรัง 1,261 ไร่ และยางพารา 694 ไร่ ตามลาดับ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเพียง 5 ปี กลับพบว่า ในปี พ.ศ. 2552 พืชที่
ปลูกมากเป็ นอันดับหนึง่ ในตาบลจองถนนเปลีย่ นเป็ นยางพารา โดยมีพื ้นที่ปลูก 3,132.50 ไร่ เพิ่มขึ ้นจากเดิมถึงร้ อยละ
451 ในขณะที่พื ้นที่ปลูกข้ าวนาปี ลดลงมากถึงร้ อยละ 42.82 และการเปลีย่ นแปลงพื ้นที่ของพืชชนิดอื่น ๆ ก็เห็นได้ อย่าง
ชัดเจน คือ พื ้นที่ปลูกข้ าวนาปรังเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 47 พื ้นที่ปลูกพืชไร่/พืชผัก เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 286 พื ้นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน
เพิ่มขึ ้น เป็ น 343 ไร่ แต่ในขณะที่พื ้นที่ปลูกไม้ ผล/ไม้ ยืนต้ น กลับลดลงอย่างมาก เหลือเพียง 33.25 ไร่
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แผนภาพที่ 3 แสดงข้ อมูลการเกษตร ตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
เปรียบเทียบระหว่ างปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552

พ.ศ.
2547

ข้ าวนาปี
(ไร่ )
5,689

ข้ าวนาปรัง
(ไร่ )

ยางพารา
(ไร่ )

ไม้ ผล/ไม้ ยนื ต้ น
(ไร่ )

พืชไร่ /พืชผัก
(ไร่ )

ปาล์ มนา้ มัน
(ไร่ )

1,261

694

455

150

- ***

2552

2,436.50

1,858.25

3,132.50

33.25

430

343

หมายเหตุ : *** พื ้นที่ปลูกปาล์มน ้ามันปี พ.ศ. 2547 รวมอยูใ่ นข้ อมูลไม้ ผล/ไม้ ยืนต้ น
ที่มา : ข้ อมูลพื ้นฐานการเกษตร ทบก. 01 (2552)
2.4.1.1 การทานา
การทานาของชาวบ้ านตาบลจองถนน (ตารางที่ 6 ) จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนชาวบ้ านตาบลจองถนน ให้
ข้ อมูลว่า ในอดีตปี พ.ศ. 2514 เป็ นการทานาแบบอาศัยน ้าฝน และน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ ซึง่ จะสามารถทานาได้ ปีละ
หนึง่ ครัง้ ขันตอนการท
้
านาตังแต่
้ การไถดิน เตรียมดิน จะใช้ แรงงานในครอบครัว โดยวิธีทานาดา มีการเอาแรงกันระหว่าง
คนในชุมชนทังการด
้
านาและการเกี่ยวข้ าว โดยจะใช้ แกละ ซึง่ เป็ นเครื่ องมือเกี่ยวข้ าวเฉพาะถิ่นของภาคใต้ เริ่ มจากการ
เกี่ยวข้ าวทีละรวง และมัดรวมกันเป็ นเรี ยง นาไปตาก และเก็บไว้ ในหลองสาหรับบริ โภค เป็ นข้ าวพันธุ์ และขายเมื่อผลผลิต
ของปี ต่อไปใกล้ เก็บเกี่ยว
การทานาเป็ นการทานาแบบไม่ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
และสารเคมีตา่ ง ๆ ในการกาจัดศัตรูพืชเลย แต่จะใช้ ป๋ ยขี
ุ ้ค้ างคาวที่มาจากเขา
ชัยสน ส่วนพันธุ์ข้าวที่ใช้ เป็ นพันธุ์พื ้นเมืองที่หลากหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์หอมจันทร์ นางเฟื อง ช่อปลีดา ข้ าวหัวนา ซึง่
ส่วนใหญ่จะเป็ นข้ าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 6 - 7 เดือน โดยจะเริ่ มไถเตรี ยมดินตังแต่
้ เดือน พฤษภาคม ดานาในเดือน
14

กรกฎาคม ต่อจากนัน้ น ้าจะท่วมทุกปี ประมาณเดือนพฤศจิกายน แต่การท่วมของน ้าเป็ นแบบน ้าไหล ไม่ขงั นาน ประกอบ
กับต้ นข้ าวแข็งแรงดีแล้ ว จึงไม่เสียหายมากนัก
แล้ วบางครอบครัวก็จะปลูกถัว่ หลังนา

จะสามารถเกี่ยวข้ าวได้ ประมาณเดือนมีนาคม และหลังจากเกี่ยวข้ าว

เพื่อเป็ นรายได้ เสริ มอีกทางหนึง่ ส่วนการจัดการผลผลิตของชาวบ้ านนัน้ ข้ าวที่

ปลูกจะเก็บไว้ บริ โภคเป็ นหลัก โดยจะสีข้าวด้ วยมือ และทุกบ้ านจะมีครกตาข้ าวเอง เพราะในขณะนันในหมู
้
บ่ ้ านไม่มีโรงสี
หากจะขายข้ าวต้ องไปขายให้ กบั โรงสีในอาเภอเขาชัยสน
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ตารางที่ 6 ปฏิทนิ การผลิตข้ าวนาปี และนาปรัง พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2553 - 54
ข้ าวนาปี พ.ศ. 2514

ข้ าวนาปี 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.

ช่วงเตรี ยมดิน

ช่วงเพาะปลูกและเจริ ญเติบโต

ช่วงเก็บเกี่ยว

ทานาปรัง
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ปี พ.ศ. 2514 หรื อประมาณ 40 ปี ที่แล้ ว กรมชลประทานได้ สร้ างคลองส่งน ้าท่าเชียด ซึง่ มีต้นกาเนิดจากเทือกเขาบรรทัด
ไหลผ่านอาเภอตะโหมด

อาเภอเขาชัยสน ไหลลงทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากพล มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร

ทาให้ บริ เวณทิศตะวันตกของตาบลจองถนน คือ หมูท่ ี่ 4 และหมู่ 5 มีน ้าใช้ ตลอดทังปี
้

ส่วนบริ เวณฝั่ งตรงข้ ามคลอง

ชลประทานน ้ากลับเข้ าไม่ถึง การทานาจึงเป็ นแบบอาศัยน ้าฝนเช่นเดิม
ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2520

เริ่ มมีการส่งเสริ มการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ให้ กบั ชาวบ้ าน

ทังจากเจ้
้
าหน้ าที่สง่ เสริ ม และจากการ

โฆษณาต่าง ๆ เช่น ในโทรทัศน์ เป็ นจุดเริ่ มของการเปลีย่ นระบบการเกษตรของชาวบ้ าน ซึง่ การเริ่ มต้ นนี ้จะใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
1
กระสอบ (50 กิโลกรัม )ต่อที่นา 10 ไร่ หรื อเท่ากับ ปุ๋ยเคมี 5 กิโลกรัม ต่อที่นา 1 ไร่ เพราะเชื่อว่าจะทาให้ ข้าวงามและได้
ผลผลิตเพิ่มมากขึ ้น และหลังจากนันได้
้ มีการส่งเสริ มให้ ชาวบ้ านใช้ ข้าวพันธุ์อายุสนั ้ หรื อ ข้ าวอายุ 3 เดือน เช่น พันธุ์
ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 รวมทังข้
้ าวไวแสงพันธุ์เล็บนกปั ตตานี และข้ าวสัง ข์หยด แทนข้ าวพื ้นเมืองที่ชาวบ้ านมีอยู่
หลังจากนันชาวบ้
้
านจึงเริ่ มหันมาปลูกข้ าวนาปรังอายุสนั ้ และเริ่ มทานาปรังในหมูท่ ี่ 2 เมื่อถึงเวลาเกี่ยวข้ าวนาปรัง จึงเริ่ ม
มีการจ้ างเกี่ยวข้ าว เมื่อประมาณ พ.ศ. 2529 ด้ วยค่าจ้ างวันละ 40 บาท ในขณะเดียวกันข้ าวนาปี พันธุ์พื ้นบ้ านเริ่ มหมดไป
จากแปลงนา เพราะโรงสีไม่รับซื ้อ และผลจาการที่น ้าท่วมขังมากขึ ้น เมื่อชาวบ้ านไม่สามารถทานาได้ พันธุ์ข้าวเหล่านี ้
เมื่อเก็บไว้ ข้ามปี ก็จะงอกได้ ไม่ดีจึงนาข้ าวพันธุ์ไปสีเพื่อบริ โภคแทน ทาให้ ข้าวหนักเหล่านี ้สูญหายไปจากแปลง รวมทัง้
การปลูกถัว่ หลังนาของชาวบ้ านก็เริ่ มลดลงและหมดไป เพราะเมือ่ ปลูกแล้ วไม่ได้ ผลผลิตเท่าที่ควร ประกอบเมล็ดพันธุ์มี
ราคาแพง และถูกวัวเข้ ามากินในแปลง ชาวบ้ านจึงเปลีย่ นมาทานาปรังแทน
ในขณะเดียวกัน ปี พ.ศ. 2550 ก็เริ่ มมีการใช้ รถเกี่ยวข้ าว ซึง่ มีคา่ จ้ างถูกกว่าจ้ างคนเกี่ยว โดยคิดไร่ละ 500 บาทและเสร็ จ
ภายในวันเดียว แต่หากจ้ างคนเกี่ยวต้ องเสียค่าจ้ างวันละ 250 บาท และต้ องใช้ เวลานานกว่า ซึง่ การใช้ รถเกี่ยวทาให้ ข้าว
ปน ชาวนาต้ องสูญเสียผลผลิตบางส่วนจากการใช้ รถเกี่ยวที่ข้าวล้ ม และข้ าวเปลือกที่ถกู พ่นทิ ้งออกมากับฟาง และยัง
ส่งผลต่อที่ดินซึง่ ที่ราบลุม่ ตา่ ทาให้ นาลึกและดินเป็ นหล่มมากขึ ้น เพราะรถมีน ้าหนักมาก
การใช้ รถเกี่ยวข้ าวนี ้ทาให้ การจัดการผลผลิตของชาวบ้ านเปลีย่ นแปลงไป คือ ต้ องขายข้ าวทันทีที่เกี่ยวเสร็ จ เพราะรถ
เกี่ยวจะมาพร้ อมกับนายหน้ าที่มารับซื ้อข้ าวถึงแปลง

โดยที่ชาวบ้ านจะแบ่งผลผลิตบางส่วนไปตาก

และเก็บไว้ กินใน

ครอบครัว ซึง่ ต่างจากในอดีตที่เมื่อเกี่ยวข้ าวแล้ วจะเก็บผลผลิตไว้ กิน จนเมื่อมัน่ ใจได้ วา่ ข้ าวในปี ตอ่ ไปจะได้ ผลผลิตจึงจะ
ขาย

ดังนัน้ หลองเก็บข้ าวจึงมีอยูท่ กุ บ้ านในตาบล ซึง่ บางบ้ านมีมากกว่า 1 หลัง แต่เมื่อการขายข้ าวเปลีย่ นแปลงไป

หลองเก็บข้ าวจึงมีความจาเป็ นน้ อยลงสาหรับชาวบ้ าน
2.4.1.2 การปลูกยางพารา
ปี พ.ศ. 2535 ชาวบ้ านเริ่ มหันมาปลูกยางพารา เริ่ มจากทีช่ าวบ้ านในพื ้นที่ใกล้ เคียง คือ ตาบลเขาชัยสน ทาสวนยางพารา
กันมากขึ ้น ซึง่ มีรายได้ ดี และมีรายได้ รายวัน ทาให้ ชาวบ้ านในตาบลจองถนนหันมาปลูกยางพาราตามกัน ประกอบกับ
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ราคายางพาราที่สงู ขึ ้นทุกปี จึงยิ่งเป็ นการกระตุ้นให้ ชาวบ้ านหันมาปรับที่นาเพื่อปลูกยางพารากันเกือบทุกครอบครัว และ
สาเหตุสาคัญ อีกประการหนึง่ คือ ต้ นทุนในการทานาสูงขึ ้น ตังแต่
้ คา่ จ้ างไถ จ้ างเกี่ยวข้ าว ค่าปุ๋ยเคมีทชี่ าวบ้ านต้ องใช้
เพิ่มขึ ้น จากเดิมใช้ 5 กิโลกรัมต่อที่นา 1 ไร่ ปั จจุบนั ต้ องใช้ ประมาณ 25 – 50 กิโลกรัมต่อ ที่นา 1 ไร่ และยังต้ องประสบ
กับความเสีย่ งจากน ้าท่วมที่ทาให้ ได้ ผลผลิตลดน้ อยลง หรื อในบางรายไม่ได้ ข้าวเลย รวมถึงอายุของชาวบ้ านที่เพิ่มมาก
ขึ ้น เริ่ มทานาไม่ไหว จึงเปลีย่ นที่นาเป็ นสวนยางพารา ส่งผลให้ ในระยะ เวลากว่า 10 ปี ที่ผา่ นมาตาบลจองถนนมีพื ้นที่
ปลูกยางเพิ่มมากขึ ้น และมีพื ้นที่นาลดน้ อยลง
2.4.1.3 การปลูกปาล์ มนา้ มัน
ปี พ.ศ.2550 รัฐบาลได้ มีโครงการปลูกปาล์มแก้ จน เป็ นโครงการที่จงั หวัดพัทลุงส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกปาล์มในพื ้นที่นา
ร้ าง ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ริมทะเลสาบสงขลา มีพื ้นที่นาร่อง 5,000 ไร่ ซึง่ อาเภอเขาชัยสนเป็ นหนึง่ ในพื ้นที่นาร่อง ทังนี
้ ้
เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวจะมีน ้าท่วมขังในช่วงหน้ าฝนทาให้ นาข้ าวได้ รับความเสียหาย ได้ ผลผลิตน้ อยมาก

ส่วนใน

หน้ าแล้ งไม่มีน ้าทานา จึงได้ สง่ เสริ มให้ ชาวบ้ านนาพื ้นที่นามาปลูกปาล์มน ้ามัน โดยทางจังหวัดจะสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยใน
การปรับพื ้นที่เพื่อขุดคันยกร่อง ซื ้อพันธุ์ปาล์ม และปุ๋ยเคมีให้ โดยที่ชาวบ้ านไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเลย

ในขณะเดียวกัน

พื ้นที่นาดอน หรื อที่สงู ที่ไม่มีน ้าสาหรับทานา ชาวบ้ านได้ หนั มาปลูกยางพารา เพราะทานาได้ ผลผลิตน้ อยเช่นกัน
สาเหตุสาคัญอีกประการที่ทาให้ ชาวบ้ านต้ องเปลีย่ นจากการทานามาเป็ นสวนปาล์ม หรื อสวนยางพารา เพราะการยกร่อง
ของสวนทังสองเป็
้
นการขวางทางไหลของน ้า ทาให้ ไม่มีทางระบาย โดยเฉพาะในที่ราบลุม่ ต่า เช่น ในหมู่ 1 ของคุณจาปี
ด้ วงแก้ ว ซึง่ เป็ นนาเช่า และรอบ ๆ นาเป็ นสวนปาล์มทังหมด
้
เมื่อน ้ามาก็ไม่มีทางออกจึงถูกขังอยูใ่ นนา ทาให้ ข้าวตาย
เกือบหมด ที่นา 3 ไร่ ได้ ข้าวเพียง 3 กระสอบ และข้ าวที่ได้ ก็มีน ้าหนักเบา เมล็ดลีบ จึงต้ องซื ้อข้ าวสารกิน ราคากระสอบ
ละ 1,000 บาท / เดือน ตังแต่
้ ที่มีการปลูกปาล์มน ้ามัน ขณะที่ตนเองก็ไม่สามารถเปลีย่ นที่นาไปปลูกปาล์มน ้ามันได้
เพราะเป็ นนาที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นที่นาเช่า
2.4.2

ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและปั ญหาระบบการเกษตรตาบลจองถนน
1) น ้าท่วมซ ้าซาก : พื ้นที่การเกษตรในตาบลจองถนน ต้ องประสบกับความเสียหายมากขึ ้นทังนาข้
้ าว สวน

ยางพารา และปาล์มน ้ามันที่น ้าท่วมขังเป็ นเวลานาน ผลจากการใช้ ที่ดินที่เปลีย่ นไป จากนาเป็ นสวนยางพารา และปาล์ม
น ้ามัน ทาให้ กีดขวางการไหลของน ้า การสร้ างถนนในตาบลจองถนนที่สงู ขึ ้นเรื่ อย ๆ ทาให้ ถนนกลายเป็ นคันกันน
้ ้าอย่างดี
ซึง่ ใน ปี พ.ศ. 2554 น ้าท่วมขังบริ เวณบ้ านชาวบ้ านหมู่ 4 ลักษณะเป็ นบ้ านยกพื ้น น ้าท่วมสูงประมาณ 2 เมตร เพราะมี
ถนนกันทางน
้
้าไหล และมีช่องระบายเล็ก ๆ ทาให้ น ้าท่วมขังเป็ นเวลาประมาณ 1 เดือน

ซึง่ ในแผนการทางานของ

เทศบาล ในปี พ.ศ. 2554 – 2556 ก็มีแผนที่จะถมถนนให้ สงู ขึ ้นอีก เพื่อไม่ให้ น ้าท่วมถนน รวมถึงการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ เพื่อให้ น ้าไหลเร็ วขึ ้น ซึง่ การแก้ ปัญหานี ้ กลับกลายเป็ นวิธีที่ทาให้ ปัญหาน ้าท่วมรุนแรงมากขึ ้น และจากการ
สัมภาษณ์โดยใช้ แบบสอบถาม เดือนมีนาคม 2554 ชาวบ้ านในตาบลจองถนน จานวน 25 คน พบว่า ชาวบ้ านในตาบล
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จองถนน มีที่ดินอย่างน้ อยครัวเรือนละไม่ต่ากว่า 5 ไร่ ซึง่ ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็ นแปลงย่อย ๆ อย่างน้ อย 2 แปลง และจะอยู่
ต่างหมูบ่ ้ านกัน จึงทาให้ แต่ละแปลงมีสภาพพื ้นที่แตกต่างกัน เมื่อเกิดน ้าท่วม จึงไม่ได้ สร้ างความเสียหายให้ กบั ผลผลิต
ทังหมดของชาวบ้
้
าน เช่น ในกรณีที่นาพื ้นที่ราบลุม่ ถูกน ้าท่วม แต่นาอีกแปลงหนึง่ อยูต่ า่ งหมูบ่ ้ าน หรื ออยูใ่ นที่ดอนซึง่ ไม่
ถูกน ้าท่วม ทาให้ ยงั พอได้ รับผลผลิตบ้ าง
2) ต้ นทุนการผลิตสูง : ระบบการเกษตรของชาวบ้ าน ในปั จจุบนั ต้ องอาศัยปั จจัยภายนอกทังสิ
้ ้น ได้ แก่ ค่า
ปุ๋ยเคมี ยากาจัดศัตรูพืช ค่าจ้ างไถนา จ้ างดานา และจ้ างแรงงานเกี่ยวข้ าว จนกระทังจ้
้ างรถเกี่ยวข้ าวในปั จจุบนั ทาให้
ต้ นทุนการผลิตของชาวบ้ านสูงขึ ้น การทาสวนยางพารา สวนปาล์มน ้ามันก็มีต้นทุนการผลิตที่สงู ขึ ้น ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมี
ต่าง ๆ รวมทังชาวประมงที
้
่เครื่ องมือจับปลามีราคาสูงขึ ้น เช่น กัด 15 หัว ราคา หัวละ 500 บาท ทาให้ ชาวบ้ านส่วน
ใหญ่ต้องกู้ยืมเงินจาก ธกส. หรื อกองทุนหมูบ่ ้ าน กองทุนเงินล้ าน หรื อกลุม่ ออมทรัพย์ เพื่อมาลงทุนแต่ละครัง้ หรื อซื ้อเงิน
ผ่อนจากร้ านค้ า
3) การบริ หารและจัดการน ้าในพื ้นทีช่ ลประทาน : การเพาะปลูกในพื ้นที่จองถนน โดยเฉพาะการทานา ใช้
น ้าฝนในช่วงของการปลูกข้ าวนาปี และช่วงของการปลูกข้ าวนาปรังจะเปลีย่ นเป็ นระบบน ้าชลประทาน คลองชลประทาน
ในตาบลจองถนนเป็ นคลองชลประทานสายใหญ่ของจังหวัดพัทลุง คือ โครงการส่งน ้าและบารุงรักษาท่าเชียด ตังอยู
้ ใ่ นเขต
ตาบลโคกสัก อาเภอบางแก้ ว มีพื ้นที่ได้ รับประโยชน์จานวน 108,300 ไร่ ตาบลจองถนนเป็ นพื ้นที่ปลายน ้าของระบบ
ชลประทานที่ไหลลงสูท่ ะเลสาบสงขลา โดยมีการสร้ างทานบกันน
้ ้าเป็ นระยะเพื่อกักน ้าไว้ ใช้ ในช่วงการผลิต เป็ นลักษณะ
ของชลประทานฤดูฝน เพราะฤดูแล้ งจะไม่มีน ้าให้ ใช้ ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น กรณีหมูท่ ี่ 3 บ้ านจงเก ที่มีเหมืองไส้ ไก่ซงึ่ เชื่อม
กับที่นาชาวบ้ านเพื่อปล่อยน ้าเข้ านานันจะแห้
้
งสนิท โดยที่ชาวบ้ านไม่ได้ ใช้ ประโยชน์

จึงมีสภาพทรุดโทรมและรกร้ าง

หากฝนทิ ้งช่วงระหว่างการทานา ที่นาของหมูท่ ี่ 3 บ้ านจงเกบริ เวณที่ติดกับคลองชลประทาน ต้ องใช้ เครื่ องสูบน ้าจากคลอง
เตรอะเข้ านาแทน แต่การสูบน ้าทาได้ ยากขึ ้น เพราะตลิง่ สูงกว่าระดับน ้าในคลองมาก เนื่องจากการขุดลอกคลองทุกปี ของ
เทศบาล จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2549 ได้ มีการสร้ างเหมืองชลประทานสายพระราชดาริ ขึ ้น เฉพาะบริ เวณหมูท่ ี่ 4 และหมูท่ ี่
5 ชาวบ้ านจึงมีน ้าใช้ สาหรับทานาปรังและทาการเกษตรในฤดูแล้ งได้
4) การระบาดของหอยเชอรี่ : การทานาของชาวบ้ านในตาบลจองถนน นอกจากต้ องประสบกับปั ญหาน ้าท่วม
ที่ทาให้ ผลผลิตลดลงแล้ ว ยังต้ องประสบกับปั ญหาการระบาดของหอยเชอรี่ ทมี่ ากัดกินต้ นข้ าวอ่อนในนา ทาให้ ข้าวตาย
ยากต่อการกาจัด ที่ผา่ นมาชาวบ้ านจะต้ องคอยเก็บหอยเชอรี่ใส่กระสอบทิ ้งไว้ ให้ ตายเอง หรื อนาไปทาปุ๋ยหมัก หรื อ ซื ้อ
กากชา มาใส่นาเพื่อกาจัดหอยเชอรี่ โดยเฉพาะในระยะ 4 - 5 ปี ที่ผา่ นมาหอยเชอรี่ ระบาดมากขึ ้น ซึง่ เป็ นช่วงเวลา
เดียวกับการเข้ ามาของรถเกี่ยวข้ าว และการเพิม่ พื ้นที่ปลูกปาล์มในตาบลจองถนน ชาวบ้ านคาดการณ์วา่ หอยเชอรี่ นา่ จะ
อาศัยอยูใ่ นร่องสวนปาล์มน ้ามันซึง่ มีน ้าตลอดทังปี
้ ได้ และเมื่อมีการระบายน ้าเข้ า – ออกจากสวนปาล์ม ทาให้ หอยเชอรี่
มาพร้ อมกับน ้าที่ถกู ระบายออก นอกจากนี ้หากเกิดน ้าท่วมพบว่าจะมีการพัดพาหอยเชอรี่ มาจากพื ้นที่อื่น สาหรับอีกสาเหตุ
ที่ชาวบ้ านคาดว่าก่อให้ เกิดการระบาดของหอยเชอรี่ เนือ่ งจากติดมากับรถเกี่ยวข้ าวจากนาหนึง่ สูอ่ กี นาหนึง่ ได้ ด้วยเช่นกัน
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5) การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้ ทดี่ ิน : จากการสัมภาษณ์ คุณจาเนียร มิตรศิลา อายุ 61 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 4
บ้ านอาพัด13 ถึงเหตุผลของการปรับเปลีย่ นที่นาเป็ นปลูกยางพารา เนื่องจากยางพารามีราคาดี และนาก็ทายากขึ ้นเพราะ
น ้าท่วม ซึง่ เมื่อพิจารณาจากข้ อมูลราคายางพาราที่สงู ขึ ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมา จากแผนภาพที่ 4 พบว่า
ราคาน ้ายางดิบในท้ องถิ่น ที่จงั หวัดสงขลา พ.ศ. 2534 อยูท่ ี่กิโลกรัมละ 16.42 บาท เพิ่มขึ ้นเป็ นกิโลกรัมละ 23.60 บาท
ใน พ.ศ. 2540 จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2550 ราคาเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นกิโลกรัมละ 70.23 บาท และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554
ราคาสูงขึ ้นถึงกิโลกรัมละ 152.60 บาท นับเป็ นปรากฏการณ์ที่ราคายางพาราสูงที่สดุ ในรอบกว่า 100 ปี ยิ่งไปกว่านัน้
หากชาวบ้ านต้ องการปรับที่นา เพื่อปลูกยางพารา หรื อ ปาล์มน ้ามันนัน้ สามารถทาได้ โดยไม่ยงุ่ ยาก เนื่องจากทีด่ ินเป็ น
โฉนดกรรมสิทธิ์ของตนเอง ไม่ใช่ที่ดินเช่า หรื อที่ดินไม่มีกรรมสิทธิ์ และจากการสัมภาษณ์ ชาวบ้ านในตาบลจองถนน การ
เปลีย่ นนาเพื่อปลูกยางพารา หรื อปาล์มน ้ามันนัน้ ส่วนใหญ่ชาวบ้ านจะไม่ได้ เปลีย่ นทังหมด
้
แต่จะเก็บทีด่ ินไว้ อย่างน้ อย
หนึง่ แปลงเพื่อทานา เพื่อเก็บข้ าวไว้ บริ โภคในครัวเรื อน และจากการสัมภาษณ์โดยใช้ แบบสอบถาม เดือนมีนาคม 2554
ชาวบ้ านในตาบลจองถนน จานวน 25 คน พบว่า ชาวบ้ านจะมีอาชีพหลักและอาชีพรองมากกว่า 1 อาชีพ และร้ อยละ 90
ของผู้ให้ ข้อมูล พบว่า การเปลีย่ นแปลงจากที่นาเพื่อปลูกยางพารา หรื อปาล์มน ้ามันนัน้ ส่วนใหญ่ชาวบ้ านจะไม่ได้ เปลีย่ น
ทังหมด
้
แต่จะเก็บที่ดินไว้ อย่างน้ อยหนึง่ แปลงเพื่อทานา เพื่อเก็บข้ าวไว้ บริ โภคในครัวเรื อน
แผนภาพที่ 4 กราฟแสดงราคาท้ องถิ่นนา้ ยางสด (โรงงาน) จ.สงขลา
ณ ตลาดกลางยางพารา ปี 2534 – มกราคม 2554

ที่มา : Local_Rubber 40-48
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สัมภาษณ์ วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ณ บ้ านอาพัด
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2.5 การประมงชายฝั่ ง
2.5.1 ข้ อมูลทั่วไปการประมงชายฝั่ ง
ชาวบ้ านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงแต่ละครอบครัวก็จะมีอาชีพหลักคือ อาชีพประมงออกหาปลา อาชีพรอง คือ กรี ด
ยาง รับจ้ างปลดปลา และผ่าท้ องปลา จากการสัมภาษณ์ นางกันยา ด้ วนเส้ ง อายุ 57 ปี ชาวบ้ านหมูท่ 4ี่ บ้ านอาพัด. 14
เป็ นชาวบ้ านในพื ้นที่ที่ประกอบอาชีพประมงเป็ นอาชีพหลักเล่าว่า เมื่อก่อนตัวเองหาปลาในทะเลร่วมกันสามีออกหาปลา
บริ เวณใกล้ บ้าน แต่ในขณะนี ้ หลังจากเกิดพายุดีเปรสชัน่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ที่ผา่ นมา เครื่ องมือประมงก็ได้ จม
หายไปกับน ้า จึงทาให้ ไม่กล้ าที่จะลงทุนซื ้อเครื่ องมือประมงใหม่ แต่ก็ยงั มีอวนปลาไว้ หาปลาเพื่อหาเลี ้ยงครอบครัวในแต่ละ
วัน นางกันยา ด้ วนเส้ ง อายุ 57 ปี ชาวบ้ านหมูท่ 4ี่ บ้ านอาพัด 15เล่าให้ ฟังเพิ่มเติมว่า เมื่อก่อนหาปลาหน้ าบ้ านก็ได้ ปลาไว้
กินและขายได้ แต่ในปั จจุบนั ต้ องออกไปหาปลาหน้ าบ้ านของพื ้นทีอ่ ื่น เนื่องจากปลาในพื ้นที่ตนเองมีลดน้ อยลง ส่วนใหญ่
เมื่อป้าปลดปลาของตัวเองเสร็จแล้ ว ก็จะรับจ้ างปลดปลาซึง่ เป็ นธุรกิจเล็กๆที่ทากันในเครื อญาติ ส่วนใหญ่แล้ วปลาที่ป้า
รับจ้ างปลด จะเป็ นปลาหัวโหม้ ง แล้ วแต่ฤดูกาลทีจ่ บั ได้ ราคากิโลกรัมละ 3 บาท ทุกวันป้าจะมีรายได้ จากการปลดปลา วัน
ละ 60-100 บาทเครื่ องมือประมงของชาวบ้ านชุมชนชายฝั่ ง ต.จองถนน
การประกอบอาชีพของชาวบ้ านที่ทาการประมง ส่วนใหญ่แล้ วจะมีเรื อประมงเป็ นของตนเอง ครอบครัวละ 1 ลา
ชาวประมงส่วนใหญ่ใช้ เรื อ ขนาด 10-11 เมตร และเครื่ องมือประมงประเภท อวนปลาหัวโหม้ ง อวนปลากะพง อวน
ปลากด

อวนกุ้งหัวมัน ซึง่ อวนแต่ละประเภทก็จะมีขนาดแตกต่างกัน คือ อวนขนาด 5 ซ.ม 6 ซ.ม 8 ซ.ม และ 5.5

เซนติเมตร นอกจากนันเป็
้ นเครื่ องมือที่มีที่มกี ารจัดทาขึ ้นเองเช่น ไซกุ้งนา ไซแม่ก้ งุ ไซธนู ไซหลง หยุ๊ด
เครื่ องมือทาการประมงของชาวบ้ าน (ตารางที่ 7) จะขึ ้นอยูก่ บั ชนิดและฤดูกาลของสัตว์น ้า การทาประมงของชุมชนชายฝั่ ง
สามารถทาได้ ตลอดทังปี
้ เครื่ องมือประมงทีใ่ ช้ อยูเ่ ป็ นประจาและเป็ นเครื่ องมือหลัก คือ อวนลอยและแห ซึง่ จะมีเครื่ องมือ
อื่นๆ อีก แต่จะมีน้อย มีเฉพาะบางคน เช่น เบ็ดราว ไซเล็กและหยุ๊ด
ฤดูกาลในการจับสัตว์น ้าส่วนใหญ่ จะมีสตั ว์น ้าเข้ ามาตามฤดูการเปลีย่ นน ้า เนื่องจากพื ้นที่ทะเลสาบสงขลา เป็ นทะเลสาบ
3 น ้า คือ น ้าเค็ม น ้าจืด และน ้ากร่อย สัตว์น ้าทีจ่ ะจับได้ ในแต่ละช่วงจึงมีความแตกต่างกันและปริ มาณที่จบั ได้ ก็จะมี
จานวนลดลงหรื อมากขึ ้นก็จะขึ ้นอยูก่ บั จานวนเครื่ องมือที่ใช้ ในการประกอบอาชีพของแต่ละครัวเรือน

14
15

สัมภาษณ์ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม. พ.ศ.2554 ณ บ้ านอาพัด
อ้ างอิงแล้ ว
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ตารางที่ 7 แสดงฤดูกาลในการทาประมง ในรอบ 12 เดือน ของชาวประมงชายฝั่ ง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เครื่องมือประมง/สัตว์ นา้ ที่จับได้

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

อวนปลาหัวโหม้ ง
อวนกุ้งหัวมัน
อวนปลากะพง
อวนปลาตรับ
อวนกุ้งก้ ามกราม
ไซแม่ก้ งุ
ไซธนูจบั ปลากด
ไซหลงจับปลาช่อน
หยุ๊ดดักปลากด
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ ชาวประมงชายฝั่ งในพืน้ ที่ ต. จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
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2.5.2

ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและปั ญหาการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ งในตาบลจองถนน
1)

การกัดเซาะชายฝั่ งและการเปลีย่ นแปลงของพื ้นที่ชายฝั่ ง : พื ้นทีชายฝั่ งของตาบลจองถนนประสบกับ

ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งเพิ่มขึ ้น ประกอบกับคลื่น ลม และมรสุมที่มีความถี่ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ พื ้นที่ชายฝั่ งได้ รับ
ผลกระทบ ขณะที่ปัญหาน ้าท่วมเป็ นอีกปั ญหาที่ทาให้ พื ้นที่ชายฝั่ ง ถูกน ้ากัดเซาะและพัดหายไปเพิ่มมากขึ ้น ประกอบกับ
ต้ นไม้ ในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลสาบของตาบลจองถนนมีปริ มาณที่ลดลงและไม่สามารถที่จะช่วยในการป้องกันปั ญหาคลื่น ลม
และพายุได้ จึงทาให้ เกิดความเสีย่ งในด้ านที่อยูอ่ าศัยของชุมชนประมงพื ้นบ้ านบริ เวณดังกล่าวเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
2)

น ้าเค็มรุกล ้าเข้ ามาเร็ ว: เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ วงจรของสัตว์น ้าเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ เกิดผลกระทบ

ต่อการประกอบอาชีพประมง เนื่องจากชาวบ้ านส่วนใหญ่จะจับปลาได้ มากในช่วงที่เป็ นน ้าจืดและกร่ อย เช่นปลาที่จบั ได้
ปลาตรับ ปลาลาปา ปลาหัวโหม้ ง เมื่อถึงช่วงที่น ้าเค็มปลาก็จะออกไปหาน ้าจืดที่อื่น ทาให้ ชาวประมงไม่ค่อยจับปลาได้
เยอะเท่าที่ควร ปลาบางชนิดอาจจะสูญพันธุ์ไปเลย ส่วนใหญ่น ้าเค็มจะเข้ ามาในช่วงเดือน มี .ค-เม.ย จะเห็นได้ ว่าการ
เปลีย่ นแปลงของน ้าในแต่ละช่วง คือ น ้าจืด น ้าเค็ม น ้ากร่อย มีผลกระทบต่อสัตว์น ้าในพื ้นที่อย่างมากในการปรับตัว
3)

ปริ มาณและชนิดสัตว์น ้าลดลง : เนื่องจากชาวบ้ านในพื ้นที่สว่ นใหญ่มีการประกอบอาชีพประมง และ

สามารถหาลาได้ ทกุ วัน แต่ในปั จจุบนั นายจัด หนูแก้ ว กล่าวว่า เมื่อก่อนชาวบ้ านสามารถหาปลาบริ เวณหน้ าบ้ านก็จะได้
ปลาแล้ ว เมื่อก่อน สามีไปหาปลา ภรรยาก็สามารถตังน
้ ้าแกงรอไว้ ได้ เลย ซึ่งมีความแตกต่างกันมากกับตอนนี ้ บางวันก็ได้
ปลามาขายและกิน บางวันต้ องเก็บไว้ กิน เนื่องจากปลาที่จบั ได้ ลดน้ อยลง เมื่อปลาบริ เวณหน้ าบ้ านจับไม่ค่อยได้ จึงต้ อง
ออกไปหาปลาในพื ้นที่ใกล้ เคียง
4)

เครื่ องมือประมงเพิ่มมากยิ่งขึ ้น : ชาวบ้ านที่ไม่ประกอบอาชีพประมงเป็ นหลัก เมื่อไม่สามารถทา

อาชีพอื่นได้ ในช่วงฤดูฝน ก็จะหันมาเป็ นชาวประมงแทน เช่น อาชีพกรี ดยาง สาเหตุหนึ่งที่เป็ นปั ญหาที่สง่ ผลให้ ทะเลสาบมี
ความเสือ่ มโทรม คือ การใช้ เครื่ องมือที่ผิดกฎหมาย แต่ในพื ้นที่ ต. จองถนน มีสว่ นน้ อยมากที่จบั ปลาตัวเล็ก เพราะพื ้นที่มี
การจัดทาเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์น ้า และมีประมงอาสา เป็ นผู้ตรวจเรื อ
5)

การแพร่กระจายของหอยเชอรี่ : เป็ นปรากฏการณ์ใหม่ทเี่ กิดขึ ้นในพื ้นที่ เมื่อท้ องทะเลสาบสงขลามี

การเปลีย่ นแปลง พบว่าสัตว์บางชนิดก็มกี ารปรับตัวด้ วยเช่นกัน โดยเฉพาะ หอยเชอรี่ ซึง่ พบว่าประชากรของหอยเชอรี่ มี
ปริ มาณเพิม่ มากขึ ้นในทะเลสาบ นอกจากจะกินต้ นข้ าวของชาวนาแล้ วยังหากินในทะเลอีก จานวนประชากรหอยเชอรี่ ที่
เพิ่มขึ ้นนี ้มีผลกระทบโดยตรงต่อเครื่ องมือประมง
ความเสียหาย

เพราะเมื่อหอยเชอรี่ ตดิ อวนของชาวประมงจะทาให้ อวนขาดและเกิด

ปั ญหานี ้ชาวประมงส่วนใหญ่ให้ ความเห็นว่าหากไม่จดั การแก้ จะกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ที่จะตามมาใน

อนาคต นอกจากนี ้คุณคล้ อย แก้ วภักดี อายุ 43 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 1 บ้ านแหมจองถนน16 ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หอยเชอรี่
ในทะเลสาบจะกินสาหร่ายและบัว เป็ นผลให้ ปริ มาณของบัวและสาหร่ายลดน้ อยลง ซึง่ พบว่า ในปี 2542-2543 สาหร่าย
ของทะเลสาบมีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น ้า แต่ในปั จจุบนั สาหร่ายลดลง บัวก็สญ
ู หายไป ชาวบ้ านบอก
ว่า ถ้ าบริ เวณตรงไหนมีสาหร่ายทะเลเยอะ แสดงว่าพื ้นที่นนั ้ มีความอุดมสมบูรณ์มาก

16

สัมภาษณ์ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 ณ บ้ านแหลมจองถนน
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2.6 การเพาะเลีย้ งชายฝั่ ง
2.6.1 ข้ อมูลทั่วไปการเพาะเลีย้ งชายฝั่ ง
การเพาะเลี ้ยงชายฝั่ งของชุมชนประมง ต.จองถนน อ. เขาชัยสน จ.พัทลุงประชากรที่อาศัยอยู่ติดชายฝั่ งทะเล นอกจากจะ
ประกอบอาชี พประมงชายฝั่ ง แล้ ว ส่ว นใหญ่ ประกอบอาชี พ การเพาะเลี ้ยงสัตว์ นา้ ชายฝั่ ง ได้ แ ก่ ปลากะพง ปลาดุก
โดยเฉพาะการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า ที่สาคัญ คือ การเลี ้ยงปลาดุก
การเพาะเลี ้ยงชายฝั่ งในพื ้นที่ติดทะเลของ ต.จองถนนส่วนใหญ่จะเป็ นการทาเป็ นอาชีพเสริ ม นอกเหนือจากการออกหา
ปลาในทะเล นายเจิม สงค์น้ ยุ ชาวบ้ านที่ประกอบอาชีพประมงซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้ านทุ่งแซะ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เพาะเลี ้ยงปลาในบ่อของชาวบ้ านว่า ส่วนใหญ่แล้ วจะมีการเพาะเลี ้ยงปลาดุก ซึ่งชาวบ้ านในพื ้นที่จะเลี ้ยงในบ่อโดยเป็ น
การขุดบ่อในพื ้นที่นา ที่ไม่มีการใช้ ประโยชน์ คือ พื ้นที่นาร้ างและบางครอบครัวก็จะขุดบ่อบริ เวณรอบๆ บ้ านของตนเอง
ส่วนใหญ่แล้ วการเพาะเลี ้ยงในพื ้นที่จองถนนติดกับชายฝั่ ง ของหมูท่ ี่ 1,3,4,5 แต่ละครอบครัวจะขุดบ่อเลี ้ยงปลา จานวน 2
บ่อ และพื ้นที่ที่มีการเพาะเลี ้ยงมากที่สดุ คือ หมูท่ ี่ 1 บ้ านจองถนน และหมูท่ ี่ 3 บ้ านจงเก17
สาเหตุที่มีการเลี ้ยงปลาดุกเป็ นส่วนใหญ่คือ ไม่ต้องซื ้ออาหารเลี ้ยงปลา เนื่องจากต้ นทุนอาหารปลามีราคาสูงขึ ้น ชาวบ้ าน
จึงนาสัตว์น ้าที่จบั ได้ ตวั เล็กๆ ที่ขายไม่ได้ นามาเป็ นอาหารของปลา การเพาะเลี ้ยงปลาดุก ส่วนใหญ่จะซื ้อพันธุ์ปลามาเลี ้ยง
ประมาณครัวละ 5, 000-10,000 ตัว โดยเลี ้ยงในบ่อน ้าจืด ใช้ เวลาในการเจริ ญเติบโตเต็มที่ประมาณ 4 เดือนก็สามารถจับ
ปลาไปขาย ซึ่งจะมีพ่อค้ าคนกลางมารับซื ้อถึงที่บ้านและส่วนหนึ่งก็จะขายให้ กับคนในชุมชน พ่อค้ าจะรั บซือ้ ในราคา
กิโลกรัมละ 48 บาท นอกจากการเลี ้ยงปลาดุก ยังมีการเลี ้ยงปลาในกระชัง เช่น ปลากะพง ปลาสวาย เป็ นต้ น
2.6.2

ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและปั ญหาการเพาะเลีย้ งชายฝั่ งในตาบลจองถนน

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้ องกับการเพาะเลี ้ยง คือ ค่าตัวแทนภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่
เกี่ ยวกับการเพาะเลี ้ยงชายฝั่ ง ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในนา้ และอากาศ การเพิ่มความถี่ ของสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างรุ นแรง เช่น พายุ และน ้าท่วม ที่ผ่านมาจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะพื ้นที่ตาบลจองถนน
ประสบกับปั ญหาน ้าท่วมซ ้าซากทุกปี และบางปี ฝนตกชุกในช่วงเวลานอกฤดูกาล ส่งผลเสียหายต่อการเพาะเลี ย้ งอยู่เสมอ
เช่น ปลาหายไปกับนา้ ท่วม ปลาเป็ นโรค เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามสานักงานประมงจังหวัดพัทลุง ได้ มีการจัดทาเอกสาร
คาแนะนาให้ ผ้ เู พาะเลี ้ยงสัตว์น ้าปฏิบตั ิเพื่อลดความเสียหายดังกล่าว
2.7 ความมั่นคงด้ านอาหารในตาบลจองถนน
ในอดีตก่อน พ.ศ. 2535 ชาวบ้ านในตาบลจองถนนสามารถหาพืชผักต่าง ๆ ได้ จากการปลูกเอง เก็บจากนา และสวนรอบ
บ้ าน ส่วนปลา กุ้ง หรื อสัตว์น ้าต่าง ๆ ก็สามารถจับได้ ตามคลอง และในทะเลสาบ โดยไม่จาเป็ นต้ องซื ้อ เพราะมีความอุดม
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จากการสัมภาษณ์ชาวประมงในพื ้นที่ชายฝั่ ง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ. พัทลุง
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สมบูรณ์เป็ นอย่างมาก ส่วนน ้าฝน และน ้าบ่อที่ชาวบ้ านใช้ นนั ้ จะสะอาดใสเหมือนตาตัก๊ แตน และสามารถใช้ ได้ เพียงพอ
ตลอดทังปี
้ ซึง่ คุณพล มณีออ่ น อายุ 64 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 5 บ้ านทุง่ แซะ18 ได้ เล่าว่า ในอดีตอาหารมีความสมบูรณ์มาก
เพราะทุกครัง้ ที่สามีออกไปดักปลา ภรรยาสามารถตาเครื่ องแกงเพือ่ ทาน ้าแกงรอไว้ ได้ เลย
คุณพล มณีออ่ น อายุ 64 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 5 บ้ านทุง่ แซะ19 ได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภายหลังปี พ.ศ. 2535 ชาวบ้ านเริ่ มใช้
สารเคมี และปุ๋ยเคมีในการผลิต จึงทาให้ สารเคมีที่ตกค้ างในดินไหลลงสูแ่ หล่งน ้า โดยเฉพาะจากสวนปาล์มน ้ามัน ทาให้
น ้าเสียเหล่านี ้ผสมกับน ้าที่ไหลมาจากทางต้ นน ้าซึง่ มีสารเคมีปนเปื อ้ นด้ วยเช่นกัน ส่งผลให้ สภาพแวด ล้ อมเสือ่ มโทรม และ
รุนแรงมากขึ ้นในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ.2551-2553) จะเห็นได้ ชดั ว่า ปริ มาณและชนิดของสัตว์น ้าลดลง ซึง่ ไม่เพียงพอกับ
การบริ โภคในชุมชน ตัวอย่างเช่น หากวางไซดักปลาในคลองบางครัง้ ต้ องรอถึง 2-3 วัน ถึงจะหาปลาได้ สกั ครัง้ โดยเฉพาะ
ในปี พ.ศ. 2554 ปลาหายากมากขึ ้น ราคาแพง และบางชนิดขาดตลาด เช่น ปลาช่อน เคยดักได้ โดยไม่ต้องซื ้อกิน แต่
ปั จจุบนั กลับหายาก และราคาแพงขึ ้น
ประมาณ พ.ศ. 2550 ชาวบ้ านเริ่ มซื ้อน ้ากิน เพราะน ้าฝนมีสารเคมีปนเปื อ้ นไม่สะอาดเหมือนเมื่อก่อน และชาวบ้ านส่วน
ใหญ่ก็เลิกใช้ น ้าบ่อกันแล้ ว เพราะหันมาใช้ น ้าประปาหมูบ่ ้ านแทน เมื่อ พ.ศ. 2540 ซึง่ น ้าประปาที่ใช้ มาจากน ้าบาดาล มี
7 แห่ง ซึง่ ขุดลึกประมาณ 40-50 เมตร จึงเหลือชาวบ้ านเพียงไม่กี่ครอบครัวเท่านันที
้ ่ยงั คงใช้ น ้าบ่อร่วมกับน ้าประปา
ส่วนแหล่งอาหารอื่น ๆ พวกพืชผักในสวนรอบบ้ านเริ่ มหมดไป สาเหตุสว่ นหนึง่ มาจากน ้าท่วมซ ้าซากทุกปี ทาให้ พืชผัก
เสียหาย หรื อตายหมด อีกทังชาวบ้
้
านได้ ปรับที่ดินรอบ ๆ บ้ านไปปลูกยางพารา และปาล์มน ้ามัน พร้ อมกับที่ชาวบ้ านหัน
มาซื ้ออาหารบริ โภคแทน ประกอบกับความสะดวกสบายเข้ ามาแทนที่ ชาวบ้ านจึงไม่คอ่ ยออกไปหาอาหารตามธรรมชาติ
อย่างทีเ่ คยเป็ น แต่จะมีคนต่างพื ้นที่เข้ ามาจับปลาเพื่อไปขายแทน และการเข้ ามาของอาหารภายนอกสะดวกขึ ้น เพราะ
มีถนนหลายสาย การเดินทางสะดวก การเข้ า - ออกหมูบ่ ้ านทาได้ งา่ ย ส่งผลให้ ชาวบ้ านหันมาซื ้ออาหารบริ โภค จาก
ข้ อมูลของเทศบาลตาบลจองถนน ปี พ.ศ.2553 พบว่า ในตาบลจองถนนมีร้านขายของชาทังหมด
้
29 แห่ง ร้ านขายอาหาร
7 แห่ง และมีรถมอเตอร์ ไซค์พมุ่ พวงขายอาหารสาเร็ จรูป รถขายผลไม้ และอื่น ๆ เข้ ามาขายในหมูบ่ ้ านอีกหลายราย
คุณ พล มะลิออ่ น ประมาณค่าอาหารของครอบครัวตนเองว่า อย่างน้ อยไม่ตา่ กว่าวันละ 100 บาท การซื ้ออาหารบริ โภค
จึงทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยของครอบครัวเพิ่มขึ ้นเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบราคาอาหารที่แพงขึ ้นกับรายได้ เท่าเดิม
ชาวบ้ านจึงมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น ประกอบกับรายได้ จากการประกอบอาชีพอื่น ๆ ก็น้อยลง เพราะทรัพยากรในพื ้นที่เริ่ มขาด
แคลน และไม่เพียงพอกับความต้ องการที่สงู ขึ ้นตลอดเวลา
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สัมภาษณ์ วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ณ บ้ านทุ่งแซะ
อ้ างอิงแล้ ว
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3 ศักยภาพตาบลจองถนนกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปั จจุบนั นี ้ ตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็ นพื ้นที่ที่กาลังเผชิญกับความไม่มนั่ คงด้ านอาหาร ชีวิต และ
ทรัพย์สิน และเมื่อพิจารณาร่ วมกับปั จ จัยด้ านกายภาพของพื ้นที่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และปั จจัยด้ าน
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิในพื ้นที่ พบว่ายิ่งส่งผลให้ เกิดความไม่มนั่ คงด้ านอาหารและความปลอดภัยในชีวิตมากขึ ้นใน
อนาคต อย่างไรก็ตามเป็ นที่นา่ สนใจว่าจากการสัมภาษณ์และเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ทาให้ ค้ นพบว่า เทศบาลตาบลจองถนนมี
ความตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการเตรี ยมพร้ อมพร้ อมด้ านการรับมือกับน ้าท่วม ซึ่งเป็ นปั ญหาที่
เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ และมีแนวโน้ มที่จะหนักขึ ้น ทังการเตรี
้
ยมพื ้นที่สาหรับอพยพผู้คนและสัตว์เลี ้ยง รวมทังการเตรี
้
ยมวางแผน
ฟื น้ ฟู แต่อย่างไรก็ตามลักษณะของแผนดังกล่าวเป็ นลักษณะของแผนการจัดการภัยพิบตั ิที่ตอบรับเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะ
หน้ าหรื อเหตุฉกุ เฉิน จากการปรึกษาหารื อกับผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ของเทศบาลตาบลจองถนน และกลุม่ ชาวบ้ านในพื ้นที่
อย่างต่อเนื่องทาให้ เห็นชอบรวมกันที่จะพัฒนาแนวทางความร่ วมมือเพื่อการเตรี ยมความพร้ อมของตาบลจองถนน ในการ
เตรี ยมป้องกันรับมือการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเริ่ มนาร่ องใน หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 พื ้นที่เทศบาลตาบลจองถนน
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง แผนงานหลักคือ การทดลองคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมสาหรับเพาะปลูกหลังน ้าลด และการ
วางแผนการจัดการน ้าร่วมกับทางชลประทานเพื่อลดความเสีย่ งในฤดูฝน การปลูกป่ าพื ้นที่ชายฝั่ งเพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ งและเป็ นแนวกัน้ คลื่นลม การจัดตัง้ กลุ่มกองทุนเครื่ องมือประมงเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ เครื่ องมือทาลาย
ทรัพยากรสัตว์น ้าวัยอ่อนและสร้ างฐานความมัน่ คงด้ านอาชีพและอาหารให้ กบั ชุมชน และระบบสื่อสารเพื่อเฝ้ าระวังการ
เปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ
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