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การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเปราะบาง และศักยภาพของต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพทัลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัด พัทลุง 

ที่มา : ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลยีนแปลงของโลก (SEA STAR RC) 

 

1.1 ภมิูประเทศและเขตติดต่อ 

ต ำบลตะโหมด ตัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขำบรรทดัทำงทิศตะวนัออกของพืน้ท่ีลุม่ทะเลสำบสงขลำ  ฝ่ังตะวนัตก   โดยสภำพพืน้ท่ี

จะลำดต ่ำไปทิศตะวนัออก มกีำรสลบักบัเนินเขำเดีย้ๆและพืน้ท่ีรำบ  สว่นบริเวณที่ตัง้ของชมุชนเป็นท่ีรำบ จดัเป็นชมุชน

หนึง่ในพืน้ท่ีลุม่ทะเลสำบสงขลำฝ่ังตะวนัตกที่มคีวำมอดุมสมบรูณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ ที่ดิน  ป่ำไม้  และสำยน ำ้  

เพรำะพืน้ท่ีมต้ีนน ำ้อยูท่ีเ่ทือกเขำบรรทดั  4  สำย  คือ  คลองตะโหมด   คลองกง    คลองหวัช้ำง และคลองโหล๊ะจนักระ  ซึง่

ล ำคลองเหลำ่นีล้้วนมีต้นน ำ้อยูท่ีเ่ทือกเขำบรรทดั มีหมูบ้่ำนทัง้หมด  12  หมูบ้่ำน  มีบ้ำนตะโหมดและบ้ำนในเป็นจดุ

ศนูย์กลำงของชมุชน พืน้ท่ีของชมุชนบ้ำนตะโหมดในปัจจบุนั ตัง้อยูใ่นอ ำเภอตะโหมด ซึง่พืน้ท่ีประมำณ 110,405.25 ไร่ 

 



2 

 

(176.65 ตำรำงกิโลเมตร)  ชมุชนตะโหมดอยูห่ำ่งจำกศำลำกลำงจงัหวดัพทัลงุไปทำงทิศใต้ตำมเส้นทำงถนนสำยเพชร

เกษม หมำยเลข  4 พทัลงุ-หำดใหญ่  ระยะทำง  49  กิโลเมตร  และจำกถนนเพชรเกษมที่ต ำบลแมข่รี  ไปทำงทิศตะวนัตก

อีก 12  กิโลเมตร  (ภำพท่ี 1 ) โดยมีอำณำเขตดงันี ้

ทิศเหนือ ติดกบั ต.โคกมว่ง อ.เขำชยัสนและ ต.คลองเฉลมิ อ.กงหรำ จ.พทัลงุ 

ทิศใต้ ตดิกบั ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พทัลงุและแนวเทือกเขำบรรทดั 

ทิศตะวนัออก ติดกบั ต.แมข่รี ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ 

ทิศตะวนัตก ติดกบั เทือกเขำบรรทดั และกัน้พรมแดนกบัจงัหวดัตรังและจงัหวดัสตลู 

 

1.2 การปกครองและประชาชากร 

ต ำบลทีต่ะโหมด มีประชำกร จ ำนวน 2,685  ครัวเรือน  จ ำนวนประชำกรทัง้หมด  9,420  คน ชำย 4,871 คน หญิง 4,845 

คนนบัถือศำสนำพทุธ 60% และนบัถือศำสนำอิสลำม 40% 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรรายหมู่บ้าน ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด ปี พ.ศ. 2555 

 

หมู่ท่ี 

 

ช่ือบ้าน 

ครัวเรือน

ทัง้หมด 

ครัวเรือน

เกษตรกร 

ประชากร รวมประชำกร 
ชาย หญิง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

บ้ำนทุง่โพธ์ิ 

บ้ำนหวัช้ำง 

บ้ำนตะโหมด 

บ้ำนโพธ์ิ 

บ้ำนคลองนุ้ย 

บ้ำนโหล๊ะจงักระ 

บ้ำนควนอินนอโม 

บ้ำนโหล๊ะเหรียง 

บ้ำนป่ำพงศ์ 

บ้ำนทุง่สบำย 

บ้ำนนำส่อง 

บ้ำนในโป๊ะ 

187 

243 

193 

388 

265 

197 

239 

160 

282 

144 

207 

208 

157 

145 

136 

163 

159 

87 

134 

94 

124 

70 

117 

202 

345    

512 

337 

560 

563 

337 

488 

307 

449 

240 

367 

366 

357 

506 

330 

579 

535 

361 

482 

326 

419 

222 

366 

362 

711 

1,018 

640 

1,139 

1,038 

498 

970 

633 

850 

462 

733 

728 

รวม 2,685 1,588 4,871 4,845 9,420 

 

ที่มา : ส ำนกับริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง อ ำเภอตะโหมด (มกรำคม, 2555) 
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1.3 โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงสร้ำงพืน้ฐำนของชมุชนตะโหมด มีเส้นทำงที่ใช้คมนำคมครอบคลมุกำรเดินทำงทัง้ถนนสำยหลกัคือ ถนนสำยแมข่รี –

ตะโหมด เป็นถนนลำดยำงยำว 12 กิโลเมตร เร่ิมต้นจำกถนนเพชรเกษมทีต่ลำดแมข่รีไปบรรจบกบัถนนสำยป่ำบอน-กง

หรำที่หมูท่ี่ 4 และ 12 นอจำกนีภ้ำยในหมูบ้่ำนก็จะมีถนนเช่ือมตอ่กนั และประชำกรในต ำบลตะโหมดมีน ำ้ประปำ ไฟฟ้ำ 

และโทรศพัท์ใช้เกือบทกุหมูบ้่ำน 

 

ส ำหรับหนว่ยงำนและสถำนท่ีส ำคญัในต ำบลตัง้กระจำยอยูท่ัง้ต ำบล ประกอบไปด้วย สถำนท่ีประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ 

ทัง้วดั มสัยิด หนว่ยงำนปกครองของรัฐ เช่น ที่ท ำกำรเทศบำลต ำบลตะโหมด ที่ท ำกำรต ำรวจชมุชน สถำนศกึษำตัง้แต่

ระดบัศนูย์พฒันำเด็กเลก็ โรงเรียนประถมศกึษำ โรงเรียนมธัยมศกึษำ และสถำนีอนำมยัของหมูบ้่ำน สำมำรถให้บริกำร

ประชำชนในพืน้ท่ีอยำ่งทัว่ถึง 

 

1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ และการประกอบอาชีพ 

ชุมชนตะโหมดเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีครัวเรือนที่ประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรเกษตร 1,588 ครัวเรือน มีพืน้ที่ถือครอง

เฉลี่ย 28.75 ไร่/ครอบครัวและมีแรงงำนใช้เพื่อกำรเกษตร จำกครัวเรือน ๆ ละ 3 คน มีแรงงำนที่ไม่ต้องจ้ำงจ ำนวน 984 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 63.44 และจ ำเป็นต้องจ้ำงแรงงำนจำกภำยนอกมำช่วยในงำนด้ำนกำรเกษตรอีก ประมำณ 567 

คน คิดเป็นร้อยละ 36.56 รำยได้จำกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 29,863 /ปี และยงัมีรำยได้นอกภำค

กำรเกษตรอีกมี อำชีพรับจ้ำง, ค้ำขำย, ข้ำรำชกำร, พนกังำนของรัฐ, จ ำนวน 45,000  บำท/ปี  

 

ตารางที่ 2 แสดงการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลตะโหมด ปี พ.ศ. 2552 

ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เนือ้ที่ถอืครอง 
การเกษตร
ทัง้หมด (ไร่) 

เนือ้ที่ท าการเกษตรจริง (ไร่)   

เนือ้ที่ท าการปลกูพืช รวม 

ข้าว ยางพารา ไม้ผล ไม้ยนืต้น พืชผัก พืชไร่   

1 บ้ำนทุง่โพธ์ิ 2,429 100 1,850 30 0 15 15 2,010 

2 บ้ำนเขำหวัช้ำง 4,921 0 3,500 190 0 25 25 3,740 

3 บ้ำนตะโหมด 1,470 100 1,220 50 0 10 50 1,430 

4 บ้ำนโพธ์ิ 680 200 150 45 0 25 200 620 

5 บ้ำนคลองนุ้ย 4,393 0 3,600 230 0 15 20 3,865 

6 บ้ำนโหล๊ะจงักระ 4,568 0 2,920 35 0 40 80 3,075 

7 บ้ำนควนอินนอโม 4,302 0 2,500 80 0 10 0 2,590 

8 บ้ำนโหล๊ะเหรียง 3,568 0 1,600 85 0 10 0 1,695 

9 บ้ำนป่ำพงค์ 5,524 50 3,500 350 0 40 400 4,340 
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10 บ้ำนทุง่สบำย 1,580 0 1,530 55 0 10 0 1,595 

11 บ้ำนนำส้อง 6,009 100 5,339 520 0 50 400 6,409 

12 บ้ำนในโป๊ะ 1,000 200 700 30 0 10 0 940 

รวม 40,444 750 28,409 1,700 0 260 1,190 32,309 
 

ที่มา : ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอตะโหมด (2552)1 

 

จำกตำรำงที่ 2 แสดงให้เห็นถึงพืชเศรษฐกิจที่ส ำคญัของชมุชนตะโหมดและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

1) ยำงพำรำ  มีพืน้ท่ีปลกูยำงพำรำทัง้สิน้ 28,409 ไร่  พืน้ท่ีปลกูยำงพำรำมีปลกูหมูท่ี่ 1-12  

2) ไม้ผล กำรปลกูไม้ผลสว่นใหญ่จะปลกูกระจำยอยู่เกือบทกุหมู่บ้ำนและพืน้ที่ปลกูสว่นใหญ่ จะเป็นพืน้ที่ ๆ อยู่ติด

กบัแหลง่น ำ้ล ำคลองตำ่ง ๆ ไม้ผลที่ปลกูมีหลำยชนิดด้วยกนั เช่น ทเุรียน ลองกอง มงัคดุ เงำะซึง่จะให้ผลผลติจะออกในช่วง

เดือนกรกฎำคม – สงิหำคม 

3) นำข้ำว  มีพืน้ท่ีปลกูเฉพำะหมู่ที่ 1,3.4,9,10 และ 12 ทัง้ที่ในอดีต ข้ำวจดัเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคญัของต ำบลตะ

โหมด แตข่ณะนีพ้ืน้ท่ีปลกูข้ำวถกูเปลีย่นเป็นพืน้ท่ีปลกูยำงพำรำแทน โดยข้ำวที่ปลกูสว่นใหญ่จะน ำมำบริโภคในครัวเรือนมี

ขำยบ้ำงเพียงเลก็น้อย  พนัธุ์ข้ำวที่นิยมปลกู  ข้ำวเลบ็นก   ข้ำวสงัหยด  ข้ำวเข็มทอง  ข้ำวประทมุธำนีฯ 

4) ไม้ยืนต้น ปัจจบุนัไมพ่บวำ่มีกำรปลกูไม้ยืนต้นในชุมชนไว้ส ำหรับใช้เป็นอำหำรและไว้ส ำหรับใช้สอยแล้ว ทัง้ที่ใน

อดีตพบวำ่ มีกำรปลกูไม้ยืนต้นอยูห่ลำยชนิดด้วยกนัเช่น ไม้ประเภทใช้ประโยชน์ด้ำนอำหำร  มะพร้ำว  หมำก  สะตอ  เหรี

ยง   และไม้ที่ปลกูเพื่อใช้สอยอื่นมีตะเคียนทอง   ขีเ้หล็ก  กระถินเทพำ   ยำง   พะยอม   สะเดำเทียม   กฤษณำ และ 

กระจำยอยูท่ัว่ทกุหมูบ้่ำน 

5) พืชผกั  พืชผกัที่นิยมปลกูกนัในพืน้ที่เช่น  พริกขีห้น ู แตงกวำ   แตงร้ำน   บวบ   ข้ำวโพดหวำน   ชุมชนจะปลกู

เป็นรำยได้เสริมในช่วงหลงักำรเก็บเก่ียวข้ำว  ในช่วงเดือน มีนำคม – กรกฎำคม   พืน้ที่ปลกู 260 ไร่ กระจำยทกุหมู่บ้ำน

โดยเฉพำะพืน้ท่ี ๆ มีแหลง่น ำ้สะดวก 

6) พืชไร่  พืชไร่มีพืน้ท่ีปลกู  1,190 ไร่  พืชไร่ที่นิยมปลกู  มีถัว่ลิสง   ถัว่หร่ัง   พืน้ที่ปลกูสว่นใหญ่ในสวนยำงพำรำที่

ปลกูใหม ่ กระจำยอยูเ่กือบทัว่ทกุหมูบ้่ำน ส ำหรับพืชที่นิยมปลกูได้แก่  ถัว่หร่ัง  สว่นถัว่ลิสง ช่วงที่เหมำะสมในกำรปลกูคือ

เดือน พฤษภำคม – กรกฎำคม จะเก็บเก่ียวช่วงเดือน ตลุำคม - พฤศจิกำยน 

 

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แหลง่ทรัพยำกรของชุมชนตะโหมดมีทัง้ทรัพยำกรธรรมชำติป่ำไม้  สำยน ำ้  ที่ดิน  และแหลง่ท่องเที่ยว  ซึ่งมีอยู่ทัว่ไปทัง้

ต ำบลตะโหมด  กำรใช้ประโยชน์ในปัจจุบันไม่ได้ใช้ตำมโซนที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงในอดีต ทรัพยำกรที่มีและชุมชนใช้

ประโยชน์สำมำรถแบง่แยกออกได้ดงันี ้

                                                           
1 http://tamot.phatthalung.doae.go.th/data.html  

http://tamot.phatthalung.doae.go.th/data.html
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1) ป่ำไม้ ป่ำไม้สว่นใหญ่จะอยูใ่นพืน้ท่ีป่ำสงวนแหง่ชำติ เขตรักษำพนัธุ์สตัว์ป่ำเขำบรรทดั และป่ำชมุชนเขำหวัช้ำง 

2) สำยน ำ้ มีล ำคลองที่ไหลผ่ำนชุมชน 4 สำย ต้นน ำ้จะอยู่ในเทือกเขำบรรทดัหรือเขตรักษำพนัธุ์สตัว์ป่ำเขำบรรทดั 

ได้แก่ สำยวะ , สำยห้วย สว่นใหญ่ก็จะอยู่ในพืน้ที่ป่ำต้นน ำ้เทือกเขำบรรทดั  เป็นสำยน ำ้ที่หลอ่เลีย้ง  ล ำคลองทัง้ 4 สำย  

และมีสำยห้วยบำงสำยที่มีอยูใ่นชมุชน  เป็นสำยห้วยที่เช่ือมสูล่ ำคลองตำ่ง ๆ 

3) ป่ำพรุ  เป็นพืน้ท่ีป่ำชุ่มน ำ้ที่อยูใ่นพืน้ท่ีป่ำต้นน ำ้เป็นแหลง่กกัเก็บน ำ้ที่ส ำคญัของพืน้ท่ีป่ำต้นน ำ้  สำยห้วยตำ่ง ๆ ที่

อยูใ่นพืน้ท่ีป่ำต้นน ำ้ก็จะได้รับกำรหลอ่เลีย้งน ำ้จำกป่ำพรุเหลำ่นีซ้ึง้มีน ำ้ขงัอยูต่ลอดทัง้ปี 

4) หนองน ำ้  มีทัง้หนองน ำ้ที่อยู่ถดัออกมำจำกป่ำต้นน ำ้  ซึ่งเป็นจุดพกัน ำ้คล้ำยกบัป่ำพรุในป่ำต้นน ำ้  แต่หนองน ำ้

เหลำ่นี ้ จะเป็นแหลง่พกัน ำ้รองรับน ำ้จำกสำยห้วยที่ไหลลงมำจำกป่ำต้นน ำ้  ก่อนที่จะลงสูล่ ำคลอง มีหนองโคว่ำว  หนอง

ในถัว่  นอกจำกนีแ้ล้วก็ยงัมีหนองน ำ้ที่อยู่ในชุมชน  เป็นที่กกัเก็บน ำ้และเป็นแหลง่เพำะพนัธุ์ปลำ  ที่เป็นแหลง่อำหำรของ

ชมุชน  มีหนองชมุแสง  และหนองแมใ่หญ่  ที่เป็นหนองน ำ้ตำมธรรมชำติ 

5) ที่ดิน  ก็จะมีกำรปลกูพืชเศรษฐกิจ  มียำงพำรำ  ในพืน้ที่สงูเนินควน พืน้ที่ป่ำสงวนและเขตรักษำพนัธุ์สตัว์ป่ำเขำ

บรรทดับำงสว่น  ทเุรียน  มีพืน้ท่ีปลกูกระจำยอยูท่กุหมูบ้่ำน  พืน้ท่ีปลกูสว่นใหญ่จะอยู่บริเวณที่ติดกบัสำยน ำ้  และนำข้ำว  

ก็จะมีกำรปลกูในท่ีรำบลุม่ของชมุชน  สว่นใหญ่พืน้ท่ีปลกูจะอยูใ่นเขตเทศบำลต ำบลตะโหมด 

6) แหลง่ทอ่งเที่ยว  มีอยูท่ัว่ชมุชนตะโหมด  จะมีแหลง่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ  แหลง่ท่องเที่ยวสว่นใหญ่ก็จะอยู่ใน

เขตรักษำพนัธุ์สตัว์ป่ำเขำบรรทดั  และป่ำสงวนแหง่ชำติ  มีน ำ้ตก 4 แหง่ บอ่น ำ้พรุ้อน 1 แหง่  ถ ำ้  5  แหง่  นอกจำกนีแ้ล้วก็

จะมีแหลง่ทอ่งเที่ยวในป่ำชมุชนเขำหวัช้ำง  และแหลง่ทอ่งเที่ยวในชมุชนอีกหลำยที่ 

 

1.6 ปัญหาภาพรวมของต าบลตะโหมด  

1) พืน้ท่ีป่ำลดลง  ป่ำธรรมชำติที่มีกำรบกุรุก  และเปลีย่นสภำพมำปลกูยำงพำรำแทนซึง่เป็นพืชเชิงเดี่ยว ขำดควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรใช้สำรเคมีในพืน้ที่ท ำกำรเกษตรไหลลงสูแ่หลง่น ำ้ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อำศยัใน

แหลง่น ำ้แหลง่น ำ้ในลุม่น ำ้ยอ่ยคลองทำ่เชียด 

2) สภำพทำงกำยภำพเปลีย่นแปลง  ท ำให้เกิดควำมเสีย่งจำกดินถลม่เนื่องจำกพืน้ที่เป็นที่ที่ลำดชนั เกิดกำรชะล้ำง

หน้ำดินไมม่ีรำกไม้เกำะยดึหน้ำดิน 

3) ฤดกูำลเปลีย่นแปลง  ฝนตกไมต่ำมฤดกูำล  ท ำให้ผลไม้ ดอกและผลร่วง ผลผลติลดลง ชมุชนขำดรำยได้ 

4) น ำ้ป่ำไหลหลำกและทว่มขงั  ท ำให้ชมุชนท่ีอยูพ่ืน้ต้นน ำ้ กลำงน ำ้และปลำยน ำ้ที่รำบมีควำมเดือดร้อน 
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ส่วนที่ 2 การศึกษาความเสี่ยง และความเปราะบางในต าบลตะโหมด  

จำกกำรศกึษำวเิครำะห์ควำมเสีย่งร่วมกนักบัแกนน ำชมุชนตะโหมดเมื่อวนัท่ี 5 มีนำคม  2554 ณ วดัตะโหมด อ.ตะโหมด, 

กำรสรุปบทเรียนและประสบกำรณ์กำรเตรียมควำมพร้อมและ กำรจดักำรตวัเองในกำรเตรียมป้องกนัรับมือภยัพิบตัิโดย

ชมุชน จงัหวดัพทัลงุ วนัท่ี 25 กนัยำยน พ.ศ 2554 ณ โรงแรมล ำป ำรีสอร์ท อ ำเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ และกำรฝึกอบรม

กำรประเมินควำมเสีย่ง ควำมเปรำะบำงและศกัยภำพ พืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุ ระหวำ่งวนัท่ี 10 - 11 ธนัวำคม พ.ศ. 2554 ณ 

ศนูย์วจิยัข้ำวพทัลงุ อ ำเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ท ำให้ได้ข้อมลูควำมเสีย่ง ควำมเปรำะบำงและศกัยภำพของต ำบลตะโหมด 

(ตำรำงที่ 3) ดงัตอ่ไปนิ ้

 

2.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.1.1 สถานการณ์ปัจจุบันด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต าบลตะโหมด 

ต ำบลตะโหมดพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีต้นน ำ้ เดิมที่นัน้ป่ำมีควำมอดุมสมบรูณ์มำก กำรประกอบอำชีพของคนที่นีจ้ะองิกบั

สภำพของทรัพยำกรธรรมชำต ิ เป็นลกัษณะของเกษตรกรแบบธรรมชำติ ท ำให้ชมุชนทีนีต้้องเรียนรู้ที่จะจกักำรจดักำร

ทรัพยำกรธรรมชำต ิ ป่ำไม้และแหลง่น ำ้ เพื่อกำรด ำรงชีพและกำรเกษตร  อยำ่งไรก็ตำมด้วยกระแสกำรพฒันำและกำร

สง่เสริมกำรท ำเกษตรอยำ่งเข้มข้น ท ำให้พืน้ท่ีป่ำบำงสว่นของต ำบลตะโหมดถกูบกุรุก ประกอบกบัมีกำรอพยพเข้ำมำอยูใ่น

พืน้ท่ีต ำบลตะโหมดเพิ่มขึน้ ท ำให้ปริมำณควำมต้องกำรพืน้ท่ีใช้สอยเพื่อกำรเกษตรเพิ่มมำกขึน้ ผลที่ตำมมำคือ ป่ำต้นน ำ้

และสภำพนิเวศในตะโหมดเร่ิมถกูท ำลำยลงไป ภำยในระยะเวลำประมำณ 40 กวำ่ปีที่ผำ่นมำ ส ำหรับสำเหตขุองกำร

เปลีย่นแปลงสภำพป่ำในพืน้ท่ีต้นน ำ้ตะโหมด พบวำ่มีสำเหตกุำรเปลีย่นแปลง 2 ลกัษณะ คือ กำรเปลีย่นแปลงที่เกิดจำก

กำรใช้ประโยชน์ของชำวบ้ำน และเกิดจำกกำรใช้นโยบำยของรัฐ โดยสำมำรถอธิปรำยได้ดงันี ้

1) กำรเปลีย่นแปลงของป่ำที่เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ของชำวบ้ำน เนื่องจำกพืน้ท่ีป่ำในต ำบลตะโหมดมีทัง้พืน้ท่ีที่

เป็นเขตรักษำพนัธุ์สตัว์ป่ำเขำบรรทดั และเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ส ำหรับเขตรักษำพนัธุ์สตัว์ป่ำเขำบรรทดันัน้เมื่อมชีำวบ้ำน

บำงสว่นลกัลอยเข้ำไปลำ่สตัว์ ท ำให้ป่ำบริเวณนีไ้ด้ลดควำมอดุมสมบรูณ์ลงไปมำกในปัจจบุนั ประกอบกบัพืน้ท่ีเขตป่ำ

สงวนแหง่ชำตินัน้ พบวำ่ มีชำวบ้ำนบำงสว่นได้เข้ำไปสร้ำงบ้ำนเรือนท่ีอยูอ่ำศยัและท ำกำรเกษตร เช่น กำรถำงป่ำเพื่อกำร

ท ำไร่ และกำรท ำสวนยำงพำรำ เป็นต้น โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรท ำสวนยำงพำรำได้เร่ิมเข้ำมำในต ำบลตะโหมดครัง้แรกปี 

พ.ศ. 2460 โดยพนัธุ์ยำงพำรำที่น ำเข้ำมำนัน้เป็นพนัธุ์พืน้เมือง และปัจจบุนัยำพำรำกลำยเป็นอำชีพหลกัของชำวตะโหมด 

2) กำรเปลีย่นแปลงของป่ำที่เกิดจำกกำรใช้นโยบำยของรัฐ พืน้ท่ีป่ำของต ำบลตะโหมด บริเวณที่เป็นป่ำเขำหวัช้ำง 

ป่ำเขำตีนป่ำ ป่ำเขำหลกัไก่ และป่ำเขำพระมีพืน้ท่ีทัง้หมดประมำณ 19.10 ตำรำงกิโลเมตร ได้ถกูประกำศให้เป็นเขตป่ำ

สงวนแหง่ชำติ ตำมกฏกระทรวงฉบบัท่ี 167 (พ.ศ. 2506) ประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ เมื่อ 13 สงิหำคม พ.ศ. 2506 ออก

ตำมควำมในพระรำชบญัญตัิคุ้มครองและสงวนป่ำพทุธศกัรำช เนื่องจำกป่ำแหง่นีม้ีไม้ยำง ไม้หลมุพอ ไมก่ะบำก ไม้

ตะเคยีนหิน ไม้พิกลุป่ำ ไม้จนัทร์หอมและไม้อื่นๆ ซึง่เป็นชนิดดมีีคำ่ มีลกัษณะเหมำะสมและจ ำเป็นท่ีจะต้องสงวนไว้ให้เป็น

ป่ำไม้โดยถำวร 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของชุมชน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ. พัทลุง 

ประเด็น/เร่ือง ปัจจัย / สาเหตุ ผลที่เกดิขึน้ ส่งผลกระทบ ระดับความรุนแรง ข้อคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ มนุษย์ ธรรมชาติ 1,2,3,4,5 

1.ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดล้อม  
-พืน้ท่ีป่ำลดลง 
 
 
 
 
 
 

- กำรขยำย
พืน้ท่ีเกษตร
เข้ำไปในพืน้ท่ี
ป่ำต้นน ำ้ 

- กำรลกัลอบ
ตดัไม้แผ้วถำง
ป่ำ 

- น ำ้ทว่ม  
- ภยัแล้ง 
- ฤดกูำล

เปลีย่นแปลง 

- กำรชะล้ำงพงัทลำย 
- ดินถลม่ในพืน้ท่ีลำด

ชนั 
- ฝนตกไมต่รงฤดกูำล 
- ขำดแคลนน ำ้ใน

หน้ำแล้ง 
- ผลผลติดอก/ผล

ทำงกำรเกษตรร่วง
หลน 

- ไมม่ีควำม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

- เสยีรำยได้ 
- น ำ้ป่ำไหลหลำก

ในหน้ำฝน 
- ขำดน ำ้ท ำ

กำรเกษตรใน
หน้ำแล้ง 

3 - ให้ควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนกัใน
กำรดแูลสิง่แวดล้อม 

- ใช้วิทยสุือ่สำรเช่ือมโยงเป็น
เครือขำ่ยเฝ้ำระวงัเตือนภยั 

- รณรงค์เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ 
- จดัตัง้ศนูย์เฝ้ำระวงัเตือนภยัและ

ช่วยเหลอืผู้ประสบภยั 
- ท ำฝำยชะลอน ำ้แบบภปัูญญำ

ท้องถ่ิน 

2.ด้ำนอำชีพ 
-เกษตร 

- กำรปลกูพืช
เชิงเดียว 

- กำรใช้
สำรเคมใีน
กำรเกษตร 

- กำรไถพรวน
พืน้ท่ีลำดชนั 

 

- ฤดกูำล
เปลีย่นแปลง 

- กำรชะล้ำงพงัทลำย 
- ดินถลม่ในพืน้ท่ีลำด

ชนั 
 

- ขำดควำม
หลำกหลำยทำง
พนัธุกรรมพืช 

- มีสำรเคมีตกค้ำง
ในแหลง่น ำ้และ
พืน้ดิน 

3 - สง่เสริมกำรปลกูพืชแบบวน
เกษตร 

- สง่เสริมกำรใช้ปุ๋ ยอินทรีย์แทน
ปุ๋ ยเคมใีนกำรเกษตร 

- สง่เสริมให้ชมุชนเพำะกล้ำไม้/
พนัธุ์ไม้ท้องถ่ิน/พืชสมนุไพร 
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ประเด็น/เร่ือง ปัจจัย / สาเหตุ ผลที่เกดิขึน้ ส่งผลกระทบ ระดับความรุนแรง ข้อคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ มนุษย์ ธรรมชาติ 1,2,3,4,5 

3.ด้ำนกำยภำพและกำร
ตัง้ถ่ินฐำนของชมุชน 
-ผงัเมืองไมส่อดคล้อง
กบัภมูิประเทศ 
 
 
 

- กำรพฒันำ
สำธำรณปูโภค 
ถนน ค ูคลอง 

- ถมที่ สร้ำงบ้ำน
ติดกบัพืน้ปิด
ทำงน ำ้ 

- น ำ้ทว่ม 
- น ำ้ป่ำไหล

หลำก 
 

- น ำ้ทว่มขงันำน 
- พืน้ท่ีเกษตรเสยีหำย 
- ตลิง่ถกูกดัเซำะ 

- ทรัพย์สนิ
เสยีหำย 

- เสยีรำยได้ 
  

2 - กำรมีสว่นร่วมของชมุชมุในกำร
จดัท ำแผนผงัเมือง 

- อปท.ออกเทศบญัญตัใินกำร
ก ำหนดโซนพืน้ท่ี ท่ีอยูอ่ำศยั/
เกษตร/ที่อนรัุกษ์/แหลง่น ำ้ 

4.นโยบำยกำรพฒันำ
ภำครัฐ 

- กำรสร้ำงอำ่ง
เก็บน ำ้3,500ไร่  

- กำรขดุลอก/
ก่อสร้ำงแหลง่
น ำ้ไมเ่หมำะกบั
ภมูิประเทศ 

- สง่เสริมและ
พฒันำอำชีพ 
(เกษตร/
อตุสำหกรรม) 

 - แหลง่อำหำรของ
ชมุชนหำยไป(ของ
ป่ำ) 

- อำชีพดัง้เดิมเปลีย่น 
- ต้นทนุกำรผลติด้ำน

เกษตรสงู ปุ๋ ย/
เคร่ืองจกัร 

- เร่งให้เกิดภำวะ
โลกร้อน 

- รำยจำ่ยเพิม่ 

2 - สง่เสริมให้ชมุชนเข้ำมำมีสว่น
ร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย 

- ก ำหนดพืน้ท่ีคุ้มครอง
สิง่แวดล้อม 

- สง่เสริมอำชีพท่ีสอดคล้องกบัวิถี
วฒันธรรมชมุชนท้องถ่ิน 

- จดัท ำแผนชมุชน 
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อยำ่งไรก็ตำม ตอ่มำรำชกำรประกำศพืน้ท่ีนีเ้ป็นเขตป่ำโครงกำรเพื่อกำรใช้สอยแบบอเนกประสงค์ กรมป่ำไม้ได้ส ำรวจ

วำงโครงกำรใน พ.ศ. 2512 เป็นป่ำโครงกำรเพื่อใช้สอย โดยกรมป่ำไม้อนมุตัใิห้ใช้โครงกำรเมื่อ พ.ศ. 2513 จดัแบง่เนือ้ที่

ออกเป็น 10 ตอนๆ ละ 3 แปลง เปิดให้มีกำรท ำไม้ใช้สอยปีละแปลงก ำหนดให้มีรอบตดัฟัน 30 ปี ใช้วธีิแบบเลอืกตดั โดย

เร่ิมคดัเลอืกไม้ใน พ.ศ. 2513 เพือ่อนญุำตให้ท ำไม้ออกใน พ.ศ. 2514 ตอ่ไป 

 

เมื่อวนัท่ี 14 กนัยำยน พ.ศ. 2520 พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัได้ทรงมีพระรำชด ำริให้กรมชลประทำนพจิำรณำ

วำงโครงกำรชลประทำนเพื่อชว่ยเหลอืกำรท ำนำในเขตจงัหวดัพทัลงุ ตอ่มำส ำนกังำนชลประทำนที่ 12 (ปัจจบุนัคือส ำนกั

ชลประทำนที ่ 16) ได้รับหนงัสอืจำกอ ำเภอตะโหมด ที่ พท. 0616/256 ลงวนัท่ี 25 มกรำคม  2532 ขอให้พิจำรณำควำม

เป็นไปได้ของโครงกำรอำ่งเก็บน ำ้บ้ำนโหล๊ะหนนุตำมพระรำชด ำริ เพื่อช่วยเหลอืพืน้ท่ีเพำะปลกูในเขตโครงกำรชลประทำน

ตำมพระรำชด ำริ เพื่อชว่ยเหลอืพืน้ที่เพำะปลกูในเขตโครงกำรชลประทำนทำ่เชียดจ ำนวน 100,000 ไร่ และเป็นคลงัจ่ำยน ำ้

ให้กบัโครงกำรชลประทำนทำ่เชียด รวมทัง้ชว่ยลดอนัตรำยจำกอทุกภยัด้วย ทำงด้ำนส ำนกังำนชลประทำนที่ 12 (ปัจจบุนั

คือส ำนกัชลประทำนท่ี 16) ได้จดัสง่เจ้ำหน้ำที่ไปพิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงกำร พบวำ่มคีวำมเป็นไปได้ที่จะ

ก่อสร้ำงอำ่งเก็บน ำ้บ้ำนโหล๊ะหนนุ (อำ่งเก็บน ำ้คลองหวัช้ำงท ำเลที่ 1) อำ่งเก็บน ำ้คลองหวัช้ำงท ำเลที่ 2 และอำ่งเก็บน ำ้

คลองบำงแก้ว2 

 

ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร งำนท่ีแล้วเสร็จในแตล่ะปี คือ ปี พ.ศ. 2548 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงที่ท ำกำรบ้ำนพกั, ถนนบริเวณ

ภำยในหวังำนโครงกำร, ระบบสำธำรณปูโภค ปี พ.ศ. 2549 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนทำงเข้ำหวังำนโครงกำร และท ำนบดิน

ปิดช่องเขำขำด ปี พ.ศ. 2550 ใช้งบประมำณตำมแผนงบประมำณบริหำรจดักำรน ำ้อยำ่งเป็นระบบ ผลผลติจดัหำแหลง่น ำ้

และเพิ่มพืน้ท่ีชลประทำน งำนด ำเนินกำรเอง ก่อสร้ำงงำนท ำนบดนิหวังำนพร้อมอำคำรประกอบ และงำนท ำนบดินปิดช่อง

เขำขำด และขณนีอ้ยูร่ะหวำ่ง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 – 2554 ทีใ่ช้งบประมำณ แผนงบประมำณ  จดักำรทรัพยำกรน ำ้ 

ผลผลติ กำรจดัหำแหลง่น ำ้และเพิ่มพืน้ท่ีชลประทำน 

 

อยำ่งไรก็ตำมพบวำ่ พืน้ท่ีป่ำเหนืออำ่งเก็บน ำ้คลองช้ำงขณะนีไ้ด้ถกู กลุม่นำยทนุตดัโคน่ไม้ขนำดใหญ่และแอบใช้ช้ำงชกั

ลำกลงมำตอนกลำงคืน ซึง่ก่อนหน้ำนี ้พืน้ท่ีดงักลำ่วถกูกลุม่นำยทนุแผ้วถำงและบกุรุกตดัโคน่ ต้นไม้ขนำดใหญ่เพื่อจบัจอง

เอำพืน้ท่ีเพื่อปลกูยำงพำรำ และทำงเจ้ำหน้ำที่ป่ำได้เข้ำตรวจยดึไปแล้วนบัพนัไร่ แตห่ลงัจำกทำงเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้เข้ำตรวจ

ยดึและไมส่ำมำรถด ำเนินกำรหำตวักำร ผู้กระท ำผิดได้และปลอ่ยทิง้ไว้โดยไมด่ ำเนินกำรใดๆ ลำ่สดุกลุม่นำยทนุ ได้

ด ำเนินกำรใช้ช้ำงชกัลำกไม้ขนำดใหญ่ออกจำกป่ำ เพื่อน ำแปรรูปขำย โดยท ำกำรชกัลำกไม้ลงมำกองไว้บริเวณภำยในอำ่ง

เก็บน ำ้คลองหวัช้ำง ก่อนที่จะน ำรถบรรทกุสบิล้อเข้ำขนย้ำยออกมำในเวลำกลำงคืน เพื่อเลีย่งตอ่กำรถกูจบักมุ ชำวบ้ำน

ระบวุำ่ ในกำรชกัลำกไม้ท ำกนัเป็นขบวนกำรโดยมีเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้บำงรำยคอยอ ำนวยควำม สะดวกให้ จึงอยำกเรียกร้อง

                                                           
2 โครงกำรอำ่งเก็บน ำ้คลองหวัช้ำง.  http://3armyarea-rta.com/wpmu/kindness/page/5/  

http://3armyarea-rta.com/wpmu/kindness/2010/04/10/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87-3/
http://3armyarea-rta.com/wpmu/kindness/page/5/
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ให้หนว่ยงำนท่ีรับผิดและทำงผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัเข้ำตรวจสอบ ป่ำเหนืออำ่งเก็บน ำ้คลองหวัช้ำง อ.ตะโหมด อยำ่งเร่งดว่น

อีกครัง้ ไมเ่ช่นนัน้หำก กลุม่นำยทนุชกัลำกไม้ที่โคน่ล้มออกมำได้แล้วจะท ำกำรตดัโคน่พืน้ท่ีใหมต่อ่ไป 3 

 

จะเห็นได้วำ่ปัญหำกำรลกัลอบตดัต้นไม้ในพืน้ท่ีต้นน ำ้ของตะโหมดเป็นไปอยำ่งตอ่เนื่อง แบง่ออกเป็นช่วงของกำร

เปลีย่นแปลง จำกเดิมด ำเนินกำรโดยชมุชนที่ไปตัง้ถ่ินฐำน แนวทำงกำรพฒันำของภำครัฐ และปัจจบุนัเป็นกำรลกัลอบตดั

ของกลุม่นำยทนุ ซึง่พลวตัรของกำรเปลีย่นแปลงในพืน้ท่ีต ำบลตะโหมดเหลำ่นีย้งัด ำรงอยำ่งตอ่เนือ่ง ดัง้นัน้จ ำเป็นอยำ่งยิ่ง

ที่จะต้องน ำมำพิจำรณำควบคูก่บัควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศไปพร้อมกนั เพื่อลดปัญหำควำม

เปรำะบำงของพืน้ท่ี 

 

2.1.2 ปัจจัยและความเสี่ยงจากสภาพภมิูอากาศที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติในต าบลตะโหมด 

จำกกำรสมัภำษณ์คณุอดลุย์ แก้วคงธรรม4 กลุม่อนรัุกษ์ทรัพยำกรและสิง่แวดล้อม สภำลำนวดัตะโหมด ได้ให้ข้อมลู

เพิ่มเติมวำ่ จำกสภำพควำมเสือ่มโทรมของทรัพยำกรป่ำในพืน้ท่ีต้นน ำ้ ได้สง่ผลที่ชดัเจนในแง่ของกำรเกิดภยัพิบตัใินพืน้ท่ีที่

มีควำมถ่ีและควำมรุนแรงเพิ่มขึน้ ดงักรณีกำรเกิดน ำ้ทว่มในต ำบลตะโหมดในระยะเวลำ 7-8 ปีที่ผ่ำนมำ ที่พบวำ่ กำรไหล

ของน ำ้สูช่มุชนมคีวำมรุนแรงขึน้ และที่ส ำคญัได้น ำเอำตะกอนดินลงมำสูช่มุชนด้วย หำกมองย้อนกลบัไปกวำ่ 10 ปี เมื่อ

เกิดฝนตกหนกั แม้จะมีน ำ้ไหลลงมำสูช่มุชน แตก็่ใช้ระยะเวลำกวำ่อำทิตย์กวำ่น ำ้จะไหลลงมำจำกเขำ แตช่ว่ง 2-3 ปีหลงันี ้

น ำ้ไหลหลำกสูช่มุชนเร็วขึน้เพียง 1-2 วนั และได้ชะล้ำงและน ำตะกอนดินมำสูห่มูบ้่ำนด้วย ผลกระทบที่ตำมมำนอกจำกจะ

ท ำให้พืน้ท่ีเกษตรเสยีหำยแล้ว บ้ำนเรือน และชำวชมุชนจะมีควำมเสีย่งในชีวิตและทรัพย์สนิจำกเหตกุำรณ์ภยัพิบตัเิพิ่มขึน้

จำกเดิมอกีด้วย และนอกจำกรูปแบบกำรทว่มของน ำ้ในพืน้ท่ีจะเปลีย่นแปลง บำงปีพบวำ่เกิดฝนแล้งอยำ่งรุนแรง สร้ำง

ผลกระทบตอ่กำรเกษตรของคนชมุชนตะโหมดเช่นกนั ปัจจยัด้ำนภมูิอำกำศเหลำ่นีเ้พื่อน ำมำพจิำรณำร่วมกบัสภำพปัญหำ

เดิมในพืน้ท่ี จะท ำให้เห็นถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อป้องกนัและลดควำมเสีย่งในพืน้ท่ีต ำบลตะโหมดได้ 

 

 

2.2 ด้านการประกอบอาชีพ 

2.2.1 สถานการณ์ปัจจุบันด้านการประกอบอาชพีของชุมชนต าบลตะโหมด 

ประชำกรสว่นใหญ่ของต ำบลตะโหมดประกอบอำชีพเกษตร ที่มีระบบกำรผลติของชมุชนในปัจจบุนัแตกตำ่งไปจำกอดีต

มำก จำกอดีตชมุชนตะโหมดมรีะบบกำรผลติเพื่อยงัชีพ อำศยัแรงงำนภำยในครัวเรือนเป็นหลกั ไมใ่ช้สำรเคมีปัจจบุนั

                                                           

3 หำดใหญ่โอเค.  ชำวตะโหมดสดุทน จนท.ป่ำไม้ร่วมขบวนกำรบกุรุกป่ำสญูแล้วนบัพนัไร่. [เข้ำถึง 21 มีนำคม 2555] 

http://news.hatyaiok.com/?tag=%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9

7%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87  
4  วนัที่ 10 ธันวำคม พ.ศ. 2554 ณ ศนูย์วิจยัข้ำว จงัหวดัพทัลงุ 

http://news.hatyaiok.com/?p=125429
http://news.hatyaiok.com/?tag=%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://news.hatyaiok.com/?tag=%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
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ชมุชนได้ปรับเปลีย่นระบบกำรผลติเป็นแบบกึ่งยงัชีพ มีกำรประกอบอำชีพเกษตรกรกรรม ทัง้กำรท ำสวนยำงพำรำ ท ำสวน

ผลไม้ และท ำนำ และมีกำรน ำสำรเคมีเข้ำมำใช้ในกำรเพำะปลกูเพิ่มมำกขึน้ โดยเฉพำะกำรปลกูยำงพำรำที่นอกจำกจะมี

กำรใสส่ำรเร่งกำรเจริญเติบโตแล้ว พืน้ท่ีเพำะปลกูยำงสวนใหญ่จะอยูบ่ริเวณใกล้เขตป่ำต้นน ำ้หรือบนภเูขำ ซึง่เป็นพืน้ท่ีที่มี

ควำมชนั เมื่อพืน้ท่ีถกูเปลีย่นเป็นสวนยำงพำรำ กำรดดูซมึของน ำ้สูพ่ืน้ดินก็จะลดน้อยลงแตกตำ่งจำกพืน้ท่ีป่ำเดมิ เพรำะ

ลกัษณะของกำรปลกูยำงพำรำในพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นกำรปลกูเชิงเดี่ยว ไมม่ีกำรปลกูร่วมกบัพืชชนิดอื่น ท ำให้ไมม่ีควำม

หลำกหลำยของชนิดพนัธุ์  ประกอบกบัรำคำยำงทีใ่ห้ผลตอบแทนที่ดี และกำรได้รับกำรสนบัสนนุจำกส ำนกังำนกองทนุ

สงเครำะห์กำรท ำสวนยำง ท ำให้กำรปลกูยำงในต ำบลตะโหมดเร่ิมแพร่หลำยขึน้อยำ่งรวดเร็ว 

 

นอกจำกจะมีกำรปลกูยำงพำรำแล้ว กำรท ำสวนก็เป็นอีกหนึง่อำชีพท่ีส ำคญัของคนตะโหมด ในพืน้ที่พบวำ่ยงัคงมีกำรปลกู

ไม้ผลหลำกหลำยชนิด เช่น เงำะ มงัคดุ ลองกอง เป็นต้น ผลไม้เหลำ่นีส้ว่นใหญ่แม้จะให้ผลผลติที่ไมแ่นน่อน แตก็่สำมำรถ

สร้ำงรำยได้ให้กบัคนในพืน้ท่ีได้เช่นกนั  

 
2.2.2 ปัจจัยและความเสี่ยงจากสภาพภมิูอากาศที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพในต าบลตะโหมด 

กำรปลกูยำงพำรำที่ผำ่นมำพบวำ่ ชว่งระยะเวลำ 5-6 ปี แม้จะได้ผลผลติที่คอ่นข้ำงดี แตผู่้ปลกูยำงพำรำในพืน้ท่ีตะโหมดก็

ต้องเผชิญกบัปัญหำฤดกูำลที่เปลีย่นแปลงไป โดยเฉพำะเมื่อเกิดฝนตก และน ำ้ทว่มในพืน้ท่ีบอ่ยครัง้ แม้ลกัษณะน ำ้จะไม่

ทว่มขงั แตก็่มีผลกระทบตอ่ปริมำณน ำ้ยำง รวมทัง้โรคและแมลงที่มีแนวโน้มอำจเพิม่ขึน้ ประกอบกบัยำงพำรำที่ปลกูใน

พืน้ท่ีตะโหมดสว่นใหญ่เป็นต้นยำงพำรำที่เกิดจำกกำรช ำถงุ ท ำให้ไมม่ีรำกในกำรช่วยเกำะยดึดิน แนวโน้มที่จะโคน่ลม่เมื่อ

เกิดลมกระโชกแรง หรือน ำ้ป่ำไหลหลำกจึงมีแนวโน้มสงู ซึง่คงต้องยอมรับวำ่ ปัญหำภยัธรรมชำตใินอนำคตยิง่มีแนวโน้ม

รุนแรงมำกขึน้ ดงันัน้อำจจะต้องคิดถงึกำรปรับเปลีย่นวิถีชีวติและกำรเกษตร อยำ่งกำรปลกูยำงพำรำในพืน้ท่ีตะโหมด และ

หำกถ้ำเกิดสภำพปัญหำฝนตกและน ำ้ทว่มยงัมคีวำมรุนแรงขึน้เร่ือยๆ ควรต้องเปลีย่นพืน้ท่ีปลกูยำงพำรำ และควรน ำ

ควำมรู้ด้ำนสภำพภมูิอำกำศมำวำงแผนด้ำนกำรเกษตรกรรมในอนำคตด้วย 

 

นอกจำกยำงพำรำที่ได้อำจจะได้รับผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของฤดกูำลแล้ว ไม้ผลยืนต้น เช่น เงำะ มงัคดุ ลองกอง 

ทเุรียน เป็นต้น ที่ปลกูในพืน้ที่ตะโหมดก็จะได้รับผลกระทบเชน่กนั เพรำะอณุหภมูิ ปริมำณน ำ้ฝน ตำ่งมีผลตอ่กำร

เจริญเติบโตของพชืพรรณ ทัง้นีผ้ลไม้แตล่ะชนิดจะได้รับผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพดินฟ้ำอำกำศที่แตกตำ่งกนั

ออกไป ขึน้อยูก่บัควำมต้องกำรน ำ้แตล่ะชว่งเวลำ เช่น เงำะ ทเุรียน และมงัคดุจะมคีวำมต้องกำรน ำ้และให้ผลผลติที่

แตกตำ่งกนัในแตล่ะช่วงเดือน เพรำะผลไม้บำงชนดิต้องงดน ำ้เพื่อให้ผลไม้ออกดอก ตรงกนัข้ำมกบัช่วงพฒันำกำรของผลที่

ต้องกำรน ำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ ถ้ำหำกช่วงเวลำนัน้ๆ ฝนไมต่กอยำ่งทีค่วร ผลผลติที่ได้ก็อำจจะตกต ่ำได้ 
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จำกข้อมลูข้ำงต้น จะเห็นได้วำ่ปัจจยัภมูิอำกำศมีผลตรงตอ่ระบบเกษตรในพืน้ท่ีตะโหมดโดยตรง ซึง่จะเช่ือมโยงไปถงึควำม

มัน่คงด้ำนอำชีพและอำหำรของคนในพืน้ท่ี ดงันัน้จ ำเป็นอยำ่งยิง่ที่จะต้องมีกำรพิจำรณำร่วมกบัสภำพปัญหำที่มีอยูเ่ดิมใน

ปัจจบุนั 

 

2.3 ด้านกายภาพและการตัง้ถิ่นฐานของชุมชน 

2.3.1 สถานการณ์ปัจจุบันด้านกายภาพและการตัง้ถิ่นฐานในต าบลตะโหมด 

ชมุชนตะโหมด มีทัง้หมด 12 หมูบ้่ำน พืน้ท่ีของชมุชนบ้ำนตะโหมดในปัจจบุนัมีบริเวณครอบคลมุอ ำเภอตะโหมด ซึง่มีพืน้ท่ี

ประมำณ 2,642 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 165,162.32 ไร่ โดยแบง่พืน้ท่ีเป็นพืน้รำบ และภเูขำ หำกพิจำรณำถงึ

ลกัษณะภมูิประเทศของต ำบลตะโหมดแล้ว ตะโหมดไมเ่หมำะแกก่ำรตัง้ชมุชน เพรำะสภำพพืน้ท่ีด้ำนทิศตะวนัตกเป็นเนิน

เขำ ที่ติดตอ่ตอ่กบัแนวเทือกเขำบรรทดั และลำดต ่ำไปทำงทศิตะวนัออก ซึง่เป็นพืน้ที่รำบลุม่สลบัเนินควน ซึง่จะเป็นพืน้ท่ี

รับน ำ้โดยตรงจำกพืน้ท่ีภเูขำ เมือ่มีกำรพฒันำพืน้ท่ีไปสูก่ำรตัง้ถ่ินฐำนของชมุชนท ำให้เกิดกำรขยำยของอยูอ่ำศยัและท่ีท ำ

กินอยำ่งตอ่เนื่องในพืน้ท่ี ซึง่ลกัษณะของกำรขยำยของพืน้ท่ีจะเป็นไปตำมเส้นทำงกำรจรำจรที่ถกูพฒันำขึน้ คือ ถนนสำย

แมข่รี - ตะโหมด  

 

จำกกำรสมัภำษณ์คณุสมเกียรติ บญัชำพฒันศกัดำ อำย ุ42 ปี แกนน ำคนหนึง่ของกลุม่อนรัุกษ์ทรัพยำกรและสิง่แวดล้อม 

สภำลำนวดัตะโหมด และท ำกำรศกึษำเก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ทีด่ินและกำรจดักำรป่ำชมุชนในพืน้ท่ี

ต ำบลตะโหมด ได้แสดงให้เหน็ถึงควำมเปลีย่นแปลงในพืน้ท่ีโดยใช้ภำพวำดเปรียบเทยีบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ท่ีดงั

ภำพท่ี 2 โดยมีกำรแบง่พืน้ท่ีในต ำบลออกเป็น 3 โซน คือ พืน้ท่ีโซนติดกบัภเูขำ พืน้ท่ีตัง้ชมุชน และพืน้ท่ีนำ พบวำ่ ในช่วง

ระยะเวลำก่อน ปี พ.ศ. 2545 ถึง ปัจจบุนั (2553) พบวำ่ในพืน้ท่ีโซนติดกบัภเูขำมีกำรบกุรุกเพิม่ขึน้เพื่อใช้เป็นพืน้ท่ีสวน

ยำงพำรำ และพืน้ท่ีส ำหรับอยูอ่ำศยั ขณะที่พืน้ท่ีตัง้ชมุชนไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงมำกนกัด้วยข้อจ ำกดัของพืน้ท่ี มีเพยีงกำร

เปลีย่นแปลงด้ำนโครงสร้ำงบ้ำนเรือน   และส ำหรับพืน้ท่ีนำได้เปลีย่นเป็นสวนยำพำรำเพิ่มขึน้ 

 

นอกำจำกนี ้ คณุอดลุย์ แก้วคงธรรม และคณุสมเกียรติ บญัชำพฒันศกัดำ ได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมวำ่ บ้ำนเรือนและรูปแบบ

กำรสร้ำงบ้ำนเรือนในต ำบลตะโหมด ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจำกอดีต เป็นสว่นหนึง่ที่ท ำให้น ำ้ทว่มในพืน้ที่บอ่ยครัง้ กลำ่วคือ กำร

สร้ำงบ้ำนในรูปทรงที่ทนัสมยั และติดกบัพืน้ดิน ประกอบกบักำรไมไ่ด้วำงผงัเมืองเพื่อก ำหนดกำรขยำยตวัของพืน้ท่ี ท ำให้

กำรก่อสร้ำงบ้ำนเรือน ถนน และสถำนท่ีตำ่งๆ ในบำงจดุกลำยเป็นต ำแหนง่ของกำรขวำงทำงของเส้นทำงกำรไหลผำ่นของ

น ำ้ รวมทัง้เส้นทำงของคลองตำ่งๆ ในพืน้ท่ี เร่ิมตื่นเขิน ท ำให้ศกัยภำพในกำรรับน ำ้และระบำยน ำ้ลงสูพ่ืน้ท่ีเช่ือมตอ่

ประสทิธิภำพลดลง ดงัจะเห็นได้จำกลุม่น ำ้ทำ่เชียด ซึง่เป็นลุม่น ำ้ที่เช่ือมตอ่จำกต้นน ำ้ตะโหมดถึงต ำบลจองถนน พบวำ่ มี

ควำมตืน้เขินและมีกำรเปลีย่นแปลงของเส้นทำงน ำ้ในหลำยจดุ ท ำให้ปัญหำน ำ้ทว่มในพืน้ท่ีจึงมีระดบัควำมรุนแรงที่

เพิ่มขึน้ 
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ภาพที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลตะโหมด 
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2.3.2 ปัจจัยและความเสี่ยงจากสภาพภมิูอากาศที่ส่งผลต่อกายภาพและการตัง้ถิ่นฐานในต าบลตะโหมด 

ปัญหำน ำ้ทว่ม เป็นปัญหำหลกัของพืน้ท่ีนี ้และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้บอ่ยครัง้ กลุม่อนรัุกษ์ทรัพยำกรและสิง่แวดล้อม สภำ

ลำนวดัตะโหมด ได้มีกำรจดัท ำแผนท่ีประเมินควำมเสีย่งทีเ่กิดจำกน ำ้ทว่มในต ำบล (ภำพท่ี 3) พบวำ่ พืน้ท่ีที่ถกูน ำ้ทว่ม

สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีในชมุชน ในทกุหมูบ้่ำน (พืน้ท่ีสเีหลอืง) แตห่มูบ้่ำนท่ีมีน ำ้ทว่มหนกัและรุนแรง ประกอบด้วยหมูท่ี่ 3, 4, 9 

และ 12 (พืน้ท่ีสแีดง) บริเวณทีต่ัง้ชมุชนมีน ำ้ทว่มเนื่องจำกสว่นหนึง่เป็นท่ีไหลผำ่นของสำยน ำ้ในพืน้ท่ี ซึง่เมื่อฝนตก น ำ้สว่น

หนึง่จะล้นจำกสำยน ำ้ที่ไหลผำ่นตวัต ำบล ท ำให้เกิดน ำ้ทว่ม และหำกมีฝนตกติดตอ่กนัปริมำณน ำ้ที่มำกจะสง่ผลท ำให้เกิด

น ำ้ทว่ม และน ำ้ป่ำไหลหลำกพร้อมกนั ประกอบกบัสภำพกำรใช้ประโยชน์ของที่ดินท ำกินในต ำบลตะโหมดเปลีย่นแปลงไป

จำกเดิม และฤดกูำลทีเ่ปลีย่นแปลงไมเ่ป็นไปตำมฤดกูำล สง่ผลให้ชำวบ้ำนไมส่ำมำรถวเิครำะห์ถึงปริมำณน ำ้ทีเ่ข้ำสู่

หมูบ้่ำนได้ แม้แตก่ำรเฝ้ำระวงับอ่ยครัง้ก็มีควำมผิดพลำดเนื่องจำกไมม่ีเทคโนโยลีใ่นกำรสือ่สำร และเตรียมควำมพร้อมใน

ชมุชน  

 
 

ภาพที่ 3 แสดงพืน้ที่น า้ท่วมในต าบลตะโหมด 

 

ดงัเช่น  กรณี ปี พ.ศ. 2554 ที่ผำ่นมำพบวำ่ กำรมีฝนตกหนกัในชว่งเดือนมีนำคม ถึง เมษำยน ซึง่เป็นฤดรู้อน สง่ผลให้เกิด

ปัญหำน ำ้ทว่มฉบัพลนั และน ำ้ป่ำไหลหลำกเข้ำสูพ่ืน้ท่ีต ำบลตะโหมด ท ำให้เกิดควำมเสยีหำยทัง้ด้ำนชีวติและทรัพย์สนิ 
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จำกข้อมลูของอ ำเภอตะโหมดเมือ่วนัท่ี 8 ธนัวำคม พ.ศ. 25535 เร่ืองกำรให้ควำมช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภยัและวำตภยัใน

พืน้ท่ีอ ำเภอตะโหมดพบวำ่ ต ำบลตะโหมดมีผู้ได้รับกำรช่วยเหลอืจ ำนวน 42 ครอบครัว จำกข้อมลูของเทศบำลต ำบลตะ

โหมด เมื่อวนัท่ี 15 ธนัวำคม 25546 ได้รำยงำนถงึอทุกภยัในพืน้ท่ีวำ่มีผู้ที่ได้รับควำมเดือนร้อน 200 คน จ ำนวน 60 

ครอบครัว บ้ำนเรือนเสยีหำย 5 หลงั ระหวำ่งวนัท่ี 12-13 ธนัวำคม พ.ศ. 2554 และระหวำ่งวนัท่ี 12-13 มกรำคม พ.ศ. 

25557 ได้รำยงำนถงึอทุกภยัในพืน้ท่ีวำ่มีผู้ที่ได้รับควำมเดือนร้อน 200 คน จ ำนวน 60 ครอบครัว เช่น กนั จำกกำรสอบถำม

เพิ่มเติมจำกทำงเจ้ำหน้ำที่ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัของต ำบล ได้ให้ข้อมลูวำ่ผู้ที่ประสบภยัสว่นใหญ่จะเป็นคนกลุม่

เดิม เพรำะสว่นใหญ่บ้ำนติดกบัล ำน ำ้ในพืน้ท่ี ส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำในทำงสำธำรณภยัต ำบลที่ด ำเนินกำรในทกุปีคือ กำร

ก ำจดัสิง่กีดขวำงทำงน ำ้ในแมน่ ำ้ล ำคลอง กำรแจ้งเตือนภยัทำงหอกระจำยขำ่ว และกำรช่วยเหลอืประชำชนย้ำยทรัพย์สนิ

เมื่อเกิดภยั 

 

จำกข้อมลูข้ำงต้นแสดงให้เห็นวำ่ต ำบลตะโหมดเร่ิมเข้ำสูส่ภำวะทีม่ีควำมเสีย่งเพิ่มขึน้จำกปัจจยัทำงสภำพภมูิอำกำศ 

ขณะที่กำรด ำเนินกำรในพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นเพยีงกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ แตข่ำดกำรวำงแผนเพื่อกำรป้องกนัในระยะ

ยำว รวมทัง้กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรเฝ้ำระวงัภำยในชมุชนจงึเป็นสิง่ทีจ่ ำเป็นท่ีจะมกีำรต้องด ำเนินกำรควบคูก่นั 

โดยเฉพำะแนวโน้มของสภำพอำกำศทัง้ปริมำณฝน เส้นทำงกำรไหลของน ำ้ ซึง่จะมีผลตอ่กำรด ำรงชีวติของคนในต ำบลตะ

โหมดโดยตรง เพื่อให้เกิดกำรป้องกนัในระยะยำวทำงชมุชน หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องควรจะมีกำรวำงแผนร่วมกนักบัองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินในพืน้ท่ี 

 

3. ศักยภาพของต าบลตะโหมด 

ชมุชนตะโหมดเป็นชมุชนท่ีถือได้วำ่มคีวำมเข้มแขง็และท ำงำนด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมมำเป็น

ระยะเวลำนำน  โดยหยิบเอำประเด็นที่เช่ือมโยงกบัวถีิชีวิตเข้ำมำเป็นเคร่ืองมือในกำรเช่ือมร้อยเครือขำ่ย และผลกัดนัไปสู่

กำรแก้ไขปัญหำในพืน้ท่ี เช่น ที่ผำ่นมำชมุตะโหมดได้รวมตวักนัเพื่อแก้ไขปัญหำทีเ่ก่ียวข้องกบักำรจดักำรพืน้ท่ีป่ำต้นน ำ้

และกำรบกุรุพืน้ท่ี  เกิดเป็นกลุม่เครือขำ่ยของชมุชนบริเวณป่ำต้นน ำ้ คือ “กลุ่มสภาลานวัดตะโหมด” 8ด ำเนินกำร

จดัระบบทรัพยำกรธรรมชำติของชมุชนใหม ่ เพื่อรักษำป่ำต้นน ำ้ให้ สำมำรถกกัเก็บน ำ้และมีน ำ้ใช้ได้ตลอดปี โดยกำรท ำ

ฝำยกัน้น ำ้เลก็ ๆ ด้วยภมูิปัญญำชำวบ้ำน ใช้วสัดทุ้องถ่ินชะลอกำรไหลของน ำ้ลงสูท่ะเลสำบ ซึง่เรียกวำ่ “ธนาคารน ้า” 

หน้ำที่ของธนำคำรน ำ้คือ กกัเก็บน ำ้ ออมน ำ้ ออมดิน รักษำต้นทนุของน ำ้ แล้วปลอ่ยดอกเบีย้ที่เป็นน ำ้ออกมำให้ชุมชนได้ใช้
                                                           
5 อ ำเภอตะโหมด ท่ี พท. 0617/ ว 2553 วนัท่ี 8 ธันวำคม 2553 เร่ืองกมำให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัและวำตภยั . 
6  เทศบำลต ำบลตะโหมด. 2554. ท่ี พท.52701 แบบรำยงำนเหตดุ่วนสำธำรภยั วนัท่ี 15 ธันวำคม 2554. 
7 เทศบำลต ำบลตะโหมด. 2554. ท่ี พท.52701 แบบรำยงำนเหตดุ่วนสำธำรภยั วนัท่ี 16 มกรำคม 2555. 
8 สภำลำนวดัตะโหมด ซึง่เป็นองค์กรท่ีมีควำมเข้มแข็งท่ีได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำน ต่ำง ๆ ทัง้ในและภำยนอกพืน้ท่ีได้เป็นแกนกลำงในกำรประสำนให้มีกำรเกิดขึน้ของ

กิจกรรมส ำคญับำงอยำ่งคืองำนประเพณีสองศำสนำขึน้ในเทศกำลวนัว่ำง ถือเป็นรูปธรรมของปรำกฏกำรณ์ท่ีภำยนอกสำมำรถรับรู้ได้โดยง่ำย อีกทั ้งยงันับเป็นกำรสร้ำง

เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นให้เกิดขึน้ในชมุชนตะโหมด และกำรสร้ำงเครือขำ่ยกบัสถำบนักำรศึกษำระดบัต่ำง ๆ  ท ำให้เกิดกำรรับรู้เป็นวงกว้ำงเร่ืองกำรผสมผสำนทำงวฒันธรรม  
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ประโยชน์อยำ่งยัง่ยืน นอกจำกนีธ้นำคำรน ำ้ยงัชว่ยชะลอไมใ่ห้น ำ้ไหลลงสูช่มุชนอยำ่งรวดเร็ว เป็นท่ีเก็บปุ๋ ยชีวภำพตำม

ธรรมชำต ิ ถึงฤดฝูนปุ๋ ยถกูน ำ้ชะล้ำงลงสูค่ลองกระจำยสูพ่ืน้แปลงเกษตรของ ชมุชนเฉลีย่อยำ่งเป็นธรรมโดยธรรมชำต ิ

รักษำควำมชุม่ชืน้ของป่ำ รักษำระบบนิเวศของป่ำ สตัว์น ำ้ สตัว์บก ตำมธรรมชำติ   

 

กรณีของสภำลำนวดัตะโหมด ซึง่เป็นองค์กรชมุชนหนึง่ทีม่ีควำมเข้มแข็ง และเป็นกญุแจส ำคญัของกำรพฒันำในต ำบลที่

จะน ำชมุชนไปสูเ่ศรษฐกิจ ศีลธรรม กำรเมืองและสิง่แวดล้อมที่ด ี รวมไปถึงควำมสำมำรถขององค์กรชมุชนในกำรแสวงหำ

และดงึฐำนวฒันธรรมชมุชนมำปรับใช้ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนัได้ โดยเฉพำะกำรสร้ำงเอกลกัษณ์ในกำรจดั

งำนประเพณีสองศำสนำ ซึง่น ำไปสูก่ำรผสมผสำนทำงวฒันธรรม  

 

ด้ำนกำรเกษตร พบวำ่ทำงชมุชนได้มีกำรปรับเปลีย่นระบบเกษตรในพืน้ท่ีไปจำกเดิมมำกขึน้ โดยได้รับแรงบนัดำลใจจำก

เกษตรกรที่เป็นตวัอยำ่งของชมุชน คือ คณุลงุวิฑรูย์ หนเูสน หมู ่9 บ้ำนตะโหมด ต ำบลตะโหมด อ ำเภอตะโหมด ทีย่กระดบั

สวนยำงเชิงเดี่ยวทัง้สวนยำงที่ปลกูโดยกำรบกุรุกป่ำ และสวนยำงโดยทัว่ไป สูส่วนยำงแนวพทุธเกษตร กลำ่ว คือ กำรใช้

หลกัศีลธรรมเข้ำมำเป็นฐำนในกำรพฒันำระบบเกษตร โดยจะเอำไม้ออกจำกแปลงปลกูยำงเทำ่ทีจ่ ำเป็น กำรจดักำรสวน

ยำงก่อนให้ผลผลติ และระหวำ่งกำรให้ผลผลติ ก็ไมใ่ช้สำรและปุ๋ ยเคมี และปลกูพืชให้หลำกหลำยชนิดในสวนยำงนัน้ 

หลำยชนิดเป็นประเภทพืชกินใบและยอด หลำยชนิดเป็นประเภทกินผล นัน่หมำยถึงเป็นอำหำรท่ีหำได้โดยตรงจำกสวน

ยำง ในขณะท่ีอีกนยัยะหนึง่เป็นอำหำรท่ีไมม่ใีนสวนยำง แตห่ำซือ้จำกภำยนอกด้วยเงินรำยได้จำกกำรขำยยำง ท ำให้มี

ควำมมัน่คงด้ำนอำหำรสงู  

 

นอกจำกนี ้ ภำยในชมุชนตะโหมดได้ปรับเปลีย่นรูปแบบในกำรตอ่รองจำกภำคทนุ โดยกำรสร้ำงระบบควำมสมัพนัธ์

ทำงกำรผลติในรูปของกลุม่และชมรม สว่นกำรแลกเปลีย่นผลผลติ จำกเดมิภำยในชมุชนและระหวำ่งชมุชน มกีำร

แลกเปลีย่นผลผลติเพื่อควำมพอเพียง ในปัจจบุนัได้ปรับเปลีย่นไปสูร่ะบบเงินตรำในรูปของ “ตลำดนดั” ท ำให้ผลผลติ

แลกเปลีย่นมำกชนดิขึน้ และสะท้อนให้เห็นถงึลกัษณะควำมสมัพนัธ์ของเครือขำ่ยหมูบ้่ำนในชว่งสมยัปัจจบุนัด้วย 

 

เมื่อมกีำรอยูร่่วมกนัเป็นชมุชน จึงต้องมีกำรชว่ยเหลอื เอือ้เฟือ้และร่วมกนัในกำรจดักำรทรัพยำกร ท ำให้เกิดแนวคิดและ

แรงบนัดำลใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม งำนด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรและสิง่แวดล้อม กำรจดักำรภยัพิบตัิ และกำรฟืน้ฟปู่ำ

ต้นน ำ้อนัเป็นทรัพยำกรและเอกลกัษณ์ของชมุชนตะโหมด รวมถงึกำรท ำงำนเพื่อสงัคมโดยกำรเช่ือมโยงบคุคลตำ่งๆ ใน

ชมุชนให้เข้ำมำมีบทบำทและมีสว่นร่วมในกำรดแูลทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมร่วมกนั ถือเป็นต้นทนุและจดุแข็งที่

ส ำคญัของต ำบลตะโหมดในกำรท ำงำนเตรียมควำมพร้อมของต ำบลตะโหมดในกำรเตรียมป้องกนัรับมือกำรเปลีย่นแปลง

ของสภำพภมูิอำกำศ  

 


