การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ความเปราะบาง และศักยภาพของตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ภาพที่ 1 แผนที่ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัด พัทลุง
ที่มา : ศูนย์ เครือข่ ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึ กอบรมการเปลียนแปลงของโลก (SEA STAR RC)
1.1 ภูมิประเทศและเขตติดต่ อ
ตำบลตะโหมด ตังอยู
้ บ่ ริเวณเชิงเขำบรรทัดทำงทิศตะวันออกของพื ้นที่ลมุ่ ทะเลสำบสงขลำ ฝั่ งตะวันตก โดยสภำพพื ้นที่
จะลำดต่ำไปทิศตะวันออก มีกำรสลับกับเนินเขำเดี ้ยๆและพื ้นที่รำบ ส่วนบริ เวณที่ตงของชุ
ั้
มชนเป็ นที่รำบ จัดเป็ นชุมชน
หนึง่ ในพื ้นที่ลมุ่ ทะเลสำบสงขลำฝั่ งตะวันตกที่มคี วำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ ที่ดิน

ป่ ำไม้

และสำยน ้ำ

เพรำะพื ้นที่มตี ้ นน ้ำอยูท่ เี่ ทือกเขำบรรทัด 4 สำย คือ คลองตะโหมด คลองกง คลองหัวช้ ำง และคลองโหล๊ ะจันกระ ซึง่
ลำคลองเหล่ำนี ้ล้ วนมีต้นน ้ำอยูท่ เี่ ทือกเขำบรรทัด มีหมูบ่ ้ ำนทังหมด
้
12 หมูบ่ ้ ำน มีบ้ำนตะโหมดและบ้ ำนในเป็ นจุด
ศูนย์กลำงของชุมชน พื ้นที่ของชุมชนบ้ ำนตะโหมดในปั จจุบนั ตังอยู
้ ใ่ นอำเภอตะโหมด ซึง่ พื ้นที่ประมำณ 110,405.25 ไร่
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(176.65 ตำรำงกิโลเมตร)

ชุมชนตะโหมดอยูห่ ำ่ งจำกศำลำกลำงจังหวัดพัทลุงไปทำงทิศใต้ ตำมเส้ นทำงถนนสำยเพชร

เกษม หมำยเลข 4 พัทลุง-หำดใหญ่ ระยะทำง 49 กิโลเมตร และจำกถนนเพชรเกษมที่ตำบลแม่ขรี ไปทำงทิศตะวันตก
อีก 12 กิโลเมตร (ภำพที่ 1 ) โดยมีอำณำเขตดังนี ้
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกม่วง อ.เขำชัยสนและ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรำ จ.พัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุงและแนวเทือกเขำบรรทัด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ขรี ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขำบรรทัด และกันพรมแดนกั
้
บจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล
1.2 การปกครองและประชาชากร
ตำบลทีต่ ะโหมด มีประชำกร จำนวน 2,685 ครัวเรื อน จำนวนประชำกรทังหมด
้
9,420 คน ชำย 4,871 คน หญิง 4,845
คนนับถือศำสนำพุทธ 60% และนับถือศำสนำอิสลำม 40%
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรรายหมู่บ้าน ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด ปี พ.ศ. 2555
หมู่ท่ ี

รวมประชำกร

ครัวเรือน
ทัง้ หมด

ครัวเรือน
เกษตรกร

ประชากร
ชาย

หญิง

187

157

345

357

711

1

ชื่อบ้ าน
บ้ ำนทุง่ โพธิ์

2

บ้ ำนหัวช้ ำง

243

145

512

506

1,018

3

193

136

337

330

640

4

บ้ ำนตะโหมด
บ้ ำนโพธิ์

388

163

560

579

1,139

5

บ้ ำนคลองนุ้ย

265

159

563

535

1,038

6

บ้ ำนโหล๊ ะจังกระ

197

87

337

361

498

7

บ้ ำนควนอินนอโม

239

134

488

482

970

8

บ้ ำนโหล๊ ะเหรี ยง

160

94

307

326

633

9

บ้ ำนป่ ำพงศ์

282

124

449

419

850

10

บ้ ำนทุง่ สบำย

144

70

240

222

462

11

บ้ ำนนำส่อง

207

117

367

366

733

12

บ้ ำนในโป๊ ะ

208

202

366

362

728

รวม

2,685

1,588

4,871

4,845

9,420

ที่มา : สำนักบริ หำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง อำเภอตะโหมด (มกรำคม, 2555)
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1.3 โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนของชุมชนตะโหมด มีเส้ นทำงที่ใช้ คมนำคมครอบคลุมกำรเดินทำงทังถนนสำยหลั
้
กคือ ถนนสำยแม่ขรี –
ตะโหมด เป็ นถนนลำดยำงยำว 12 กิโลเมตร เริ่ มต้ นจำกถนนเพชรเกษมทีต่ ลำดแม่ขรี ไปบรรจบกับถนนสำยป่ ำบอน-กง
หรำที่หมูท่ ี่ 4 และ 12 นอจำกนี ้ภำยในหมูบ่ ้ ำนก็จะมีถนนเชื่อมต่อกัน และประชำกรในตำบลตะโหมดมีน ้ำประปำ ไฟฟ้ ำ
และโทรศัพท์ใช้ เกือบทุกหมูบ่ ้ ำน
สำหรับหน่วยงำนและสถำนที่สำคัญในตำบลตังกระจำยอยู
้
ท่ งต
ั ้ ำบล ประกอบไปด้ วย สถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ
ทังวั
้ ด มัสยิด หน่วยงำนปกครองของรัฐ เช่น ที่ทำกำรเทศบำลตำบลตะโหมด ที่ทำกำรตำรวจชุมชน สถำนศึกษำตังแต่
้
ระดับศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรี ยนมัธยมศึกษำ และสถำนีอนำมัยของหมูบ่ ้ ำน สำมำรถให้ บริ กำร
ประชำชนในพื ้นที่อย่ำงทัว่ ถึง
1.4 การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ และการประกอบอาชีพ
ชุมชนตะโหมดเป็ นชุมชนเกษตรกรรม มีครัวเรื อนที่ประกอบอำชีพทำงด้ ำนกำรเกษตร 1,588 ครัวเรื อน มีพื ้นที่ถือครอง
เฉลี่ย 28.75 ไร่ /ครอบครัวและมีแรงงำนใช้ เพื่อกำรเกษตร จำกครัวเรื อน ๆ ละ 3 คน มีแรงงำนที่ไม่ต้องจ้ ำงจำนวน 984
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 63.44 และจำเป็ นต้ องจ้ ำงแรงงำนจำกภำยนอกมำช่วยในงำนด้ ำนกำรเกษตรอีก ประมำณ 567
คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.56 รำยได้ จำกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรเฉลี่ยครัวเรื อนละ 29,863 /ปี และยังมีรำยได้ นอกภำค
กำรเกษตรอีกมี อำชีพรับจ้ ำง, ค้ ำขำย, ข้ ำรำชกำร, พนักงำนของรัฐ, จำนวน 45,000 บำท/ปี
ตารางที่ 2 แสดงการใช้ ประโยชน์ จากที่ดินเพื่อการเกษตร ตาบลตะโหมด ปี พ.ศ. 2552
ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เนือ้ ที่ถอื ครอง
การเกษตร
ทัง้ หมด (ไร่ )

เนือ้ ที่ทาการเกษตรจริง (ไร่ )
เนือ้ ที่ทาการปลูกพืช
ข้ าว

ยางพารา

ไม้ ผล

รวม

ไม้ ยนื ต้ น พืชผัก พืชไร่

1

บ้ ำนทุง่ โพธิ์

2,429

100

1,850

30

0

15

15

2,010

2

บ้ ำนเขำหัวช้ ำง

4,921

0

3,500

190

0

25

25

3,740

3

1,470

100

1,220

50

0

10

50

1,430

4

บ้ ำนตะโหมด
บ้ ำนโพธิ์

680

200

150

45

0

25

200

620

5

บ้ ำนคลองนุ้ย

4,393

0

3,600

230

0

15

20

3,865

6

บ้ ำนโหล๊ ะจังกระ

4,568

0

2,920

35

0

40

80

3,075

7

บ้ ำนควนอินนอโม

4,302

0

2,500

80

0

10

0

2,590

8

บ้ ำนโหล๊ ะเหรี ยง

3,568

0

1,600

85

0

10

0

1,695

9

บ้ ำนป่ ำพงค์

5,524

50

3,500

350

0

40

400

4,340
3

10 บ้ ำนทุง่ สบำย

1,580

0

1,530

55

0

10

0

1,595

11 บ้ ำนนำส้ อง

6,009

100

5,339

520

0

50

400

6,409

12 บ้ ำนในโป๊ ะ

1,000

200

700

30

0

10

0

940

40,444

750

28,409

1,700

0

260 1,190

32,309

รวม

ที่มา : สำนักงำนเกษตรอำเภอตะโหมด (2552)1
จำกตำรำงที่ 2 แสดงให้ เห็นถึงพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของชุมชนตะโหมดและกำรใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่ ดังต่อไปนี ้
1) ยำงพำรำ มีพื ้นที่ปลูกยำงพำรำทังสิ
้ ้น 28,409 ไร่ พื ้นที่ปลูกยำงพำรำมีปลูกหมูท่ ี่ 1-12
2) ไม้ ผล กำรปลูกไม้ ผลส่วนใหญ่จะปลูกกระจำยอยู่เกือบทุกหมู่บ้ำนและพื ้นที่ปลูกส่วนใหญ่ จะเป็ นพื ้นที่ ๆ อยู่ติด
กับแหล่งน ้ำลำคลองต่ำง ๆ ไม้ ผลที่ปลูกมีหลำยชนิดด้ วยกัน เช่น ทุเรี ยน ลองกอง มังคุด เงำะซึง่ จะให้ ผลผลิตจะออกในช่วง
เดือนกรกฎำคม – สิงหำคม
3) นำข้ ำว มีพื ้นที่ปลูกเฉพำะหมู่ที่ 1,3.4,9,10 และ 12 ทังที
้ ่ในอดีต ข้ ำวจัดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลตะ
โหมด แต่ขณะนี ้พื ้นที่ปลูกข้ ำวถูกเปลีย่ นเป็ นพื ้นที่ปลูกยำงพำรำแทน โดยข้ ำวที่ปลูกส่วนใหญ่จะนำมำบริ โภคในครัวเรื อนมี
ขำยบ้ ำงเพียงเล็กน้ อย พันธุ์ข้ำวที่นิยมปลูก ข้ ำวเล็บนก ข้ ำ วสังหยด ข้ ำวเข็มทอง ข้ ำวประทุมธำนีฯ
4) ไม้ ยืนต้ น ปั จจุบนั ไม่พบว่ำมีกำรปลูกไม้ ยืนต้ นในชุมชนไว้ สำหรับใช้ เป็ นอำหำรและไว้ สำหรับใช้ สอยแล้ ว ทังที
้ ่ใ น
อดีตพบว่ำ มีกำรปลูกไม้ ยืนต้ นอยูห่ ลำยชนิดด้ วยกันเช่น ไม้ ประเภทใช้ ประโยชน์ด้ำนอำหำร มะพร้ ำว หมำก สะตอ เหรี
ยง และไม้ ที่ปลูกเพื่อใช้ สอยอื่นมีตะเคียนทอง ขี ้เหล็ก กระถินเทพำ ยำง พะยอม สะเดำเทียม กฤษณำ และ
กระจำยอยูท่ วั่ ทุกหมูบ่ ้ ำน
5) พืชผัก พืชผักที่นิยมปลูกกันในพื ้นที่เช่น พริ กขี ้หนู แตงกวำ แตงร้ ำน บวบ ข้ ำวโพดหวำน ชุมชนจะปลูก
เป็ นรำยได้ เสริ มในช่วงหลังกำรเก็บเกี่ยวข้ ำว ในช่วงเดือน มีนำคม – กรกฎำคม พื ้นที่ปลูก 260 ไร่ กระจำยทุกหมู่บ้ำน
โดยเฉพำะพื ้นที่ ๆ มีแหล่งน ้ำสะดวก
6) พืชไร่ พืชไร่มีพื ้นที่ปลูก 1,190 ไร่ พืชไร่ ที่นิยมปลูก มีถวั่ ลิสง ถัว่ หรั่ง พื ้นที่ปลูกส่วนใหญ่ในสวนยำงพำรำที่
ปลูกใหม่ กระจำยอยูเ่ กือบทัว่ ทุกหมูบ่ ้ ำน สำหรับพืชที่นิยมปลูกได้ แก่ ถัว่ หรั่ง ส่วนถัว่ ลิสง ช่วงที่เหมำะสมในกำรปลูกคือ
เดือน พฤษภำคม – กรกฎำคม จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือน ตุลำคม - พฤศจิกำยน
1.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
แหล่งทรัพยำกรของชุมชนตะโหมดมีทงทรั
ั ้ พยำกรธรรมชำติป่ำไม้ สำยน ้ำ ที่ดิน และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่ทวั่ ไปทัง้
ตำบลตะโหมด กำรใช้ ประโยชน์ ในปั จจุบันไม่ได้ ใช้ ตำมโซนที่ ได้ ก ำหนดไว้ อ ย่ำงในอดีต ทรั พยำกรที่มีและชุม ชนใช้
ประโยชน์สำมำรถแบ่งแยกออกได้ ดงั นี ้
1

http://tamot.phatthalung.doae.go.th/data.html
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1) ป่ ำไม้ ป่ ำไม้ สว่ นใหญ่จะอยูใ่ นพื ้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำเขำบรรทัด และป่ ำชุมชนเขำหัวช้ ำง
2) สำยน ้ำ มีลำคลองที่ไหลผ่ำนชุมชน 4 สำย ต้ นน ้ำจะอยู่ในเทือกเขำบรรทัดหรื อเขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำเขำบรรทัด
ได้ แก่ สำยวะ , สำยห้ วย ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื ้นที่ป่ำต้ นน ้ำเทือกเขำบรรทัด เป็ นสำยน ้ำที่หล่อเลี ้ยง ลำคลองทัง้ 4 สำย
และมีสำยห้ วยบำงสำยที่มีอยูใ่ นชุมชน เป็ นสำยห้ วยที่เชื่อมสูล่ ำคลองต่ำง ๆ
3) ป่ ำพรุ เป็ นพื ้นที่ป่ำชุ่มน ้ำที่อยูใ่ นพื ้นที่ป่ำต้ นน ้ำเป็ นแหล่งกักเก็บน ้ำที่สำคัญของพื ้นที่ป่ำต้ นน ้ำ สำยห้ วยต่ำง ๆ ที่
อยูใ่ นพื ้นที่ป่ำต้ นน ้ำก็จะได้ รับกำรหล่อเลี ้ยงน ้ำจำกป่ ำพรุเหล่ำนี ้ซึ ้งมีน ้ำขังอยูต่ ลอดทังปี
้
4) หนองน ้ำ มีทงหนองน
ั้
้ำที่อยู่ถดั ออกมำจำกป่ ำต้ นน ้ำ ซึ่งเป็ นจุดพักน ้ำคล้ ำยกับป่ ำพรุ ในป่ ำต้ นน ้ำ แต่หนองน ้ำ
เหล่ำนี ้ จะเป็ นแหล่งพักน ้ำรองรับน ้ำจำกสำยห้ วยที่ไหลลงมำจำกป่ ำต้ นน ้ำ ก่อนที่จะลงสูล่ ำคลอง มีหนองโคว่ำว หนอง
ในถัว่ นอกจำกนี ้แล้ วก็ยงั มีหนองน ้ำที่อยู่ในชุมชน เป็ นที่กกั เก็บน ้ำและเป็ นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำ ที่เป็ นแหล่งอำหำรของ
ชุมชน มีหนองชุมแสง และหนองแม่ใหญ่ ที่เป็ นหนองน ้ำตำมธรรมชำติ
5) ที่ดิน ก็จะมีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ มียำงพำรำ ในพื ้นที่สงู เนินควน พื ้นที่ป่ำสงวนและเขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำเขำ
บรรทัดบำงส่วน ทุเรี ยน มีพื ้นที่ปลูกกระจำยอยูท่ กุ หมูบ่ ้ ำน พื ้นที่ปลูกส่วนใหญ่จะอยู่บริ เวณที่ติดกับสำยน ้ำ และนำข้ ำว
ก็จะมีกำรปลูกในที่รำบลุม่ ของชุมชน ส่วนใหญ่พื ้นที่ปลูกจะอยูใ่ นเขตเทศบำลตำบลตะโหมด
6) แหล่งท่องเที่ยว มีอยูท่ วั่ ชุมชนตะโหมด จะมีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน
เขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำเขำบรรทัด และป่ ำสงวนแห่งชำติ มีน ้ำตก 4 แห่ง บ่อน ้ำพุร้อน 1 แห่ง ถ ้ำ 5 แห่ง นอกจำกนี ้แล้ วก็
จะมีแหล่งท่องเที่ยวในป่ ำชุมชนเขำหัวช้ ำง และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอีกหลำยที่
1.6 ปั ญหาภาพรวมของตาบลตะโหมด
1) พื ้นที่ป่ำลดลง ป่ ำธรรมชำติที่มีกำรบุกรุก และเปลีย่ นสภำพมำปลูกยำงพำรำแทนซึง่ เป็ นพืชเชิงเดี่ยว ขำดควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรใช้ สำรเคมีในพื ้นที่ทำกำรเกษตรไหลลงสูแ่ หล่งน ้ำ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อำศัยใน
แหล่งน ้ำแหล่งน ้ำในลุม่ น ้ำย่อยคลองท่ำเชียด
2) สภำพทำงกำยภำพเปลีย่ นแปลง ทำให้ เกิดควำมเสีย่ งจำกดินถล่มเนื่องจำกพื ้นที่เป็ นที่ที่ลำดชัน เกิดกำรชะล้ ำง
หน้ ำดินไม่มีรำกไม้ เกำะยึดหน้ ำดิน
3) ฤดูกำลเปลีย่ นแปลง ฝนตกไม่ตำมฤดูกำล ทำให้ ผลไม้ ดอกและผลร่วง ผลผลิตลดลง ชุมชนขำดรำยได้
4) น ้ำป่ ำไหลหลำกและท่วมขัง ทำให้ ชมุ ชนที่อยูพ่ ื ้นต้ นน ้ำ กลำงน ้ำและปลำยน ้ำที่รำบมีควำมเดือดร้ อน
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ส่ วนที่ 2 การศึกษาความเสี่ยง และความเปราะบางในตาบลตะโหมด
จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเสีย่ งร่วมกันกับแกนนำชุมชนตะโหมดเมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2554 ณ วัดตะโหมด อ.ตะโหมด,
กำรสรุปบทเรี ยนและประสบกำรณ์กำรเตรี ยมควำมพร้ อมและ

กำรจัดกำรตัวเองในกำรเตรียมป้องกันรับมือภัยพิบตั ิโดย

ชุมชน จังหวัดพัทลุง วันที่ 25 กันยำยน พ.ศ 2554 ณ โรงแรมลำปำรี สอร์ ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และกำรฝึ กอบรม
กำรประเมินควำมเสีย่ ง ควำมเปรำะบำงและศักยภำพ พื ้นที่จงั หวัดพัทลุง ระหว่ำงวันที่ 10 - 11 ธันวำคม พ.ศ. 2554 ณ
ศูนย์วจิ ยั ข้ ำวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทำให้ ได้ ข้อมูลควำมเสีย่ ง ควำมเปรำะบำงและศักยภำพของตำบลตะโหมด
(ตำรำงที่ 3) ดังต่อไปนิ ้
2.1 ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
2.1.1 สถานการณ์ ปัจจุบันด้ านทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมตาบลตะโหมด
ตำบลตะโหมดพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นพื ้นที่ต้นน ้ำ เดิมที่นนป่
ั ้ ำมีควำมอุดมสมบูรณ์มำก กำรประกอบอำชีพของคนที่นี ้จะอิงกับ
สภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ

เป็ นลักษณะของเกษตรกรแบบธรรมชำติ

ทำให้ ชมุ ชนทีนี ้ต้ องเรี ยนรู้ที่จะจักกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ ป่ ำไม้ และแหล่งน ้ำ เพื่อกำรดำรงชีพและกำรเกษตร

อย่ำงไรก็ตำมด้ วยกระแสกำรพัฒนำและกำร

ส่งเสริ มกำรทำเกษตรอย่ำงเข้ มข้ น ทำให้ พื ้นที่ป่ำบำงส่วนของตำบลตะโหมดถูกบุกรุก ประกอบกับมีกำรอพยพเข้ ำมำอยูใ่ น
พื ้นที่ตำบลตะโหมดเพิ่มขึ ้น ทำให้ ปริ มำณควำมต้ องกำรพื ้นทีใ่ ช้ สอยเพื่อกำรเกษตรเพิ่มมำกขึ ้น ผลที่ตำมมำคือ ป่ ำต้ นน ้ำ
และสภำพนิเวศในตะโหมดเริ่ มถูกทำลำยลงไป ภำยในระยะเวลำประมำณ 40 กว่ำปี ที่ผำ่ นมำ สำหรับสำเหตุของกำร
เปลีย่ นแปลงสภำพป่ ำในพื ้นที่ต้นน ้ำตะโหมด พบว่ำมีสำเหตุกำรเปลีย่ นแปลง 2 ลักษณะ คือ กำรเปลีย่ นแปลงที่เกิดจำก
กำรใช้ ประโยชน์ของชำวบ้ ำน และเกิดจำกกำรใช้ นโยบำยของรัฐ โดยสำมำรถอธิปรำยได้ ดงั นี ้
1) กำรเปลีย่ นแปลงของป่ ำที่เกิดจำกกำรใช้ ประโยชน์ของชำวบ้ ำน เนื่องจำกพื ้นที่ป่ำในตำบลตะโหมดมีทงพื
ั ้ ้นที่ที่
เป็ นเขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำเขำบรรทัด และเขตป่ ำสงวนแห่งชำติ สำหรับเขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำเขำบรรทัดนันเมื
้ ่อมีชำวบ้ ำน
บำงส่วนลักลอยเข้ ำไปล่ำสัตว์ ทำให้ ป่ำบริเวณนี ้ได้ ลดควำมอุดมสมบูรณ์ลงไปมำกในปั จจุบนั ประกอบกับพื ้นที่เขตป่ ำ
สงวนแห่งชำตินนั ้ พบว่ำ มีชำวบ้ ำนบำงส่วนได้ เข้ ำไปสร้ ำงบ้ ำนเรื อนที่อยูอ่ ำศัยและทำกำรเกษตร เช่น กำรถำงป่ ำเพื่อกำร
ทำไร่ และกำรทำสวนยำงพำรำ เป็ นต้ น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรทำสวนยำงพำรำได้ เริ่มเข้ ำมำในตำบลตะโหมดครัง้ แรกปี
พ.ศ. 2460 โดยพันธุ์ยำงพำรำที่นำเข้ ำมำนันเป็
้ นพันธุ์พื ้นเมือง และปั จจุบนั ยำพำรำกลำยเป็ นอำชีพหลักของชำวตะโหมด
2) กำรเปลีย่ นแปลงของป่ ำที่เกิดจำกกำรใช้ นโยบำยของรัฐ พื ้นที่ป่ำของตำบลตะโหมด บริ เวณที่เป็ นป่ ำเขำหัวช้ ำง
ป่ ำเขำตีนป่ ำ ป่ ำเขำหลักไก่ และป่ ำเขำพระมีพื ้นที่ทงหมดประมำณ
ั้
19.10 ตำรำงกิโลเมตร ได้ ถกู ประกำศให้ เป็ นเขตป่ ำ
สงวนแห่งชำติ ตำมกฏกระทรวงฉบับที่ 167 (พ.ศ. 2506) ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2506 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองและสงวนป่ ำพุทธศักรำช เนื่องจำกป่ ำแห่งนี ้มีไม้ ยำง ไม้ หลุมพอ ไม่กะบำก ไม้
ตะเคียนหิน ไม้ พิกลุ ป่ ำ ไม้ จนั ทร์ หอมและไม้ อื่นๆ ซึง่ เป็ นชนิดดีมีคำ่ มีลกั ษณะเหมำะสมและจำเป็ นที่จะต้ องสงวนไว้ ให้ เป็ น
ป่ ำไม้ โดยถำวร
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ ความเสี่ยงของชุมชน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ. พัทลุง
ประเด็น/เรื่อง
1.ด้ ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่ แวดล้ อม
-พื ้นที่ป่ำลดลง
-

2.ด้ ำนอำชีพ
-เกษตร

-

-

ปั จจัย / สาเหตุ
มนุษย์
ธรรมชาติ
กำรขยำย
- น ้ำท่วม
พื ้นที่เกษตร - ภัยแล้ ง
เข้ ำไปในพื ้นที่ - ฤดูกำล
ป่ ำต้ นน ้ำ
เปลีย่ นแปลง
กำรลักลอบ
ตัดไม้ แผ้ วถำง
ป่ ำ

กำรปลูกพืช
เชิงเดียว
กำรใช้
สำรเคมีใน
กำรเกษตร
กำรไถพรวน
พื ้นที่ลำดชัน

-

ฤดูกำล
เปลีย่ นแปลง

ผลที่เกิดขึน้
-

-

ส่ งผลกระทบ

กำรชะล้ ำงพังทลำย
ดินถล่มในพื ้นที่ลำด
ชัน
ฝนตกไม่ตรงฤดูกำล
ขำดแคลนน ้ำใน
หน้ ำแล้ ง
ผลผลิตดอก/ผล
ทำงกำรเกษตรร่วง
หลน

-

กำรชะล้ ำงพังทลำย
ดินถล่มในพื ้นที่ลำด
ชัน

-

-

-

ไม่มีควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ
เสียรำยได้
น ้ำป่ ำไหลหลำก
ในหน้ ำฝน
ขำดน ้ำทำ
กำรเกษตรใน
หน้ ำแล้ ง
ขำดควำม
หลำกหลำยทำง
พันธุกรรมพืช
มีสำรเคมีตกค้ ำง
ในแหล่งน ้ำและ
พื ้นดิน

ระดับความรุ นแรง
1,2,3,4,5
3

-

3

-

ข้ อคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ
ให้ ควำมรู้ สร้ ำงควำมตระหนักใน
กำรดูแลสิง่ แวดล้ อม
ใช้ วิทยุสอื่ สำรเชื่อมโยงเป็ น
เครื อข่ำยเฝ้ ำระวังเตือนภัย
รณรงค์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
จัดตังศู
้ นย์เฝ้ ำระวังเตือนภัยและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทำฝำยชะลอน ้ำแบบภูปัญญำ
ท้ องถิ่น
ส่งเสริ มกำรปลูกพืชแบบวน
เกษตร
ส่งเสริ มกำรใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์แทน
ปุ๋ยเคมีในกำรเกษตร
ส่งเสริ มให้ ชมุ ชนเพำะกล้ ำไม้ /
พันธุ์ไม้ ท้องถิ่น/พืชสมุนไพร
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ประเด็น/เรื่อง
3.ด้ ำนกำยภำพและกำร ตังถิ
้ ่นฐำนของชุมชน
-ผังเมืองไม่สอดคล้ อง
กับภูมิประเทศ
-

4.นโยบำยกำรพัฒนำ
ภำครัฐ

-

-

ปั จจัย / สาเหตุ
มนุษย์
ธรรมชาติ
กำรพัฒนำ
- น ้ำท่วม
สำธำรณูปโภค - น ้ำป่ ำไหล
ถนน คู คลอง
หลำก
ถมที่ สร้ ำงบ้ ำน
ติดกับพื ้นปิ ด
ทำงน ้ำ
กำรสร้ ำงอ่ำง
เก็บน ้ำ3,500ไร่
กำรขุดลอก/
ก่อสร้ ำงแหล่ง
น ้ำไม่เหมำะกับ
ภูมิประเทศ
ส่งเสริ มและ
พัฒนำอำชีพ
(เกษตร/
อุตสำหกรรม)

ผลที่เกิดขึน้

ส่ งผลกระทบ

-

น ้ำท่วมขังนำน
พื ้นที่เกษตรเสียหำย
ตลิง่ ถูกกัดเซำะ

-

-

แหล่งอำหำรของ
ชุมชนหำยไป(ของ
ป่ ำ)
อำชีพดังเดิ
้ มเปลีย่ น
ต้ นทุนกำรผลิตด้ ำน
เกษตรสูง ปุ๋ย/
เครื่ องจักร

-

-

-

-

ทรัพย์สนิ
เสียหำย
เสียรำยได้

เร่งให้ เกิดภำวะ
โลกร้ อน
รำยจ่ำยเพิม่

ระดับความรุ นแรง
1,2,3,4,5
2

-

2

-

ข้ อคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ
กำรมีสว่ นร่วมของชุมชุมในกำร
จัดทำแผนผังเมือง
อปท.ออกเทศบัญญัตใิ นกำร
กำหนดโซนพื ้นที่ ที่อยูอ่ ำศัย/
เกษตร/ที่อนุรักษ์ /แหล่งน ้ำ

ส่งเสริ มให้ ชมุ ชนเข้ ำมำมีสว่ น
ร่วมในกำรกำหนดนโยบำย
กำหนดพื ้นที่ค้ มุ ครอง
สิง่ แวดล้ อม
ส่งเสริ มอำชีพที่สอดคล้ องกับวิถี
วัฒนธรรมชุมชนท้ องถิ่น
จัดทำแผนชุมชน
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อย่ำงไรก็ตำม ต่อมำรำชกำรประกำศพื ้นที่นี ้เป็ นเขตป่ ำโครงกำรเพื่อกำรใช้ สอยแบบอเนกประสงค์ กรมป่ ำไม้ ได้ สำรวจ
วำงโครงกำรใน พ.ศ. 2512 เป็ นป่ ำโครงกำรเพื่อใช้ สอย โดยกรมป่ ำไม้ อนุมตั ใิ ห้ ใช้ โครงกำรเมื่อ พ.ศ. 2513 จัดแบ่งเนื ้อที่
ออกเป็ น 10 ตอนๆ ละ 3 แปลง เปิ ดให้ มีกำรทำไม้ ใช้ สอยปี ละแปลงกำหนดให้ มีรอบตัดฟั น 30 ปี ใช้ วธิ ีแบบเลือกตัด โดย
เริ่ มคัดเลือกไม้ ใน พ.ศ. 2513 เพือ่ อนุญำตให้ ทำไม้ ออกใน พ.ศ. 2514 ต่อไป
เมื่อวันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2520 พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั ได้ ทรงมีพระรำชดำริให้ กรมชลประทำนพิจำรณำ
วำงโครงกำรชลประทำนเพื่อช่วยเหลือกำรทำนำในเขตจังหวัดพัทลุง ต่อมำสำนักงำนชลประทำนที่ 12 (ปั จจุบนั คือสำนัก
ชลประทำนที่ 16) ได้ รับหนังสือจำกอำเภอตะโหมด ที่ พท. 0616/256 ลงวันที่ 25 มกรำคม 2532 ขอให้ พิจำรณำควำม
เป็ นไปได้ ของโครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำบ้ ำนโหล๊ ะหนุนตำมพระรำชดำริ เพื่อช่วยเหลือพื ้นที่เพำะปลูกในเขตโครงกำรชลประทำน
ตำมพระรำชดำริ เพื่อช่วยเหลือพื ้นที่เพำะปลูกในเขตโครงกำรชลประทำนท่ำเชียดจำนวน 100,000 ไร่ และเป็ นคลังจ่ำยน ้ำ
ให้ กบั โครงกำรชลประทำนท่ำเชียด รวมทังช่
้ วยลดอันตรำยจำกอุทกภัยด้ วย ทำงด้ ำนสำนักงำนชลประทำนที่ 12 (ปั จจุบนั
คือสำนักชลประทำนที่ 16) ได้ จดั ส่งเจ้ ำหน้ ำที่ไปพิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงกำร พบว่ำมีควำมเป็ นไปได้ ที่จะ
ก่อสร้ ำงอ่ำงเก็บน ้ำบ้ ำนโหล๊ ะหนุน (อ่ำงเก็บน ้ำคลองหัวช้ ำงทำเลที่ 1) อ่ำงเก็บน ้ำคลองหัวช้ ำงทำเลที่ 2 และอ่ำงเก็บน ้ำ
คลองบำงแก้ ว2
ควำมก้ ำวหน้ ำโครงกำร งำนที่แล้ วเสร็ จในแต่ละปี คือ ปี พ.ศ. 2548 ดำเนินกำรก่อสร้ ำงที่ทำกำรบ้ ำนพัก, ถนนบริ เวณ
ภำยในหัวงำนโครงกำร, ระบบสำธำรณูปโภค ปี พ.ศ. 2549 ดำเนินกำรก่อสร้ ำงถนทำงเข้ ำหัวงำนโครงกำร และทำนบดิน
ปิ ดช่องเขำขำด ปี พ.ศ. 2550 ใช้ งบประมำณตำมแผนงบประมำณบริ หำรจัดกำรน ้ำอย่ำงเป็ นระบบ ผลผลิตจัดหำแหล่งน ้ำ
และเพิ่มพื ้นที่ชลประทำน งำนดำเนินกำรเอง ก่อสร้ ำงงำนทำนบดินหัวงำนพร้ อมอำคำรประกอบ และงำนทำนบดินปิ ดช่อง
เขำขำด และขณนี ้อยูร่ ะหว่ำง ปี งบประมำณ พ.ศ. 2552 – 2554 ทีใ่ ช้ งบประมำณ แผนงบประมำณ จัดกำรทรัพยำกรน ้ำ
ผลผลิต กำรจัดหำแหล่งน ้ำและเพิ่มพื ้นที่ชลประทำน
อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำ พื ้นที่ป่ำเหนืออ่ำงเก็บน ้ำคลองช้ ำงขณะนี ้ได้ ถกู กลุม่ นำยทุนตัดโค่นไม้ ขนำดใหญ่และแอบใช้ ช้ำงชัก
ลำกลงมำตอนกลำงคืน ซึง่ ก่อนหน้ ำนี ้ พื ้นที่ดงั กล่ำวถูกกลุม่ นำยทุนแผ้ วถำงและบุกรุกตัดโค่น ต้ นไม้ ขนำดใหญ่เพื่อจับจอง
เอำพื ้นที่เพื่อปลูกยำงพำรำ และทำงเจ้ ำหน้ ำที่ป่ำได้ เข้ ำตรวจยึดไปแล้ วนับพันไร่ แต่หลังจำกทำงเจ้ ำหน้ ำที่ป่ำไม้ เข้ ำตรวจ
ยึดและไม่สำมำรถดำเนินกำรหำตัวกำร ผู้กระทำผิดได้ และปล่อยทิ ้งไว้ โดยไม่ดำเนินกำรใดๆ ล่ำสุดกลุม่ นำยทุน ได้
ดำเนินกำรใช้ ช้ำงชักลำกไม้ ขนำดใหญ่ออกจำกป่ ำ เพื่อนำแปรรูปขำย โดยทำกำรชักลำกไม้ ลงมำกองไว้ บริ เวณภำยในอ่ำง
เก็บน ้ำคลองหัวช้ ำง ก่อนที่จะนำรถบรรทุกสิบล้ อเข้ ำขนย้ ำยออกมำในเวลำกลำงคืน เพื่อเลีย่ งต่อกำรถูกจับกุม ชำวบ้ ำน
ระบุวำ่ ในกำรชักลำกไม้ ทำกันเป็ นขบวนกำรโดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ป่ำไม้ บำงรำยคอยอำนวยควำม สะดวกให้ จึงอยำกเรี ยกร้ อง
2

โครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำคลองหัวช้ ำง. http://3armyarea-rta.com/wpmu/kindness/page/5/
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ให้ หน่วยงำนที่รับผิดและทำงผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดเข้ ำตรวจสอบ ป่ ำเหนืออ่ำงเก็บน ้ำคลองหัวช้ ำง อ.ตะโหมด อย่ำงเร่งด่วน
อีกครัง้ ไม่เช่นนันหำก
้
กลุม่ นำยทุนชักลำกไม้ ที่โค่นล้ มออกมำได้ แล้ วจะทำกำรตัดโค่นพื ้นที่ใหม่ตอ่ ไป 3
จะเห็นได้ วำ่ ปั ญหำกำรลักลอบตัดต้ นไม้ ในพื ้นที่ต้นน ้ำของตะโหมดเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง

แบ่งออกเป็ นช่วงของกำร

เปลีย่ นแปลง จำกเดิมดำเนินกำรโดยชุมชนที่ไปตังถิ
้ ่นฐำน แนวทำงกำรพัฒนำของภำครัฐ และปั จจุบนั เป็ นกำรลักลอบตัด
ของกลุม่ นำยทุน ซึง่ พลวัตรของกำรเปลีย่ นแปลงในพื ้นที่ตำบลตะโหมดเหล่ำนี ้ยังดำรงอย่ำงต่อเนือ่ ง ดังนั
้ นจ
้ ำเป็ นอย่ำงยิ่ง
ที่จะต้ องนำมำพิจำรณำควบคูก่ บั ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมิอำกำศไปพร้ อมกัน

เพื่อลดปั ญหำควำม

เปรำะบำงของพื ้นที่
2.1.2

ปั จจัยและความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่ อทรัพยากรธรรมชาติในตาบลตะโหมด

จำกกำรสัมภำษณ์คณ
ุ อดุลย์ แก้ วคงธรรม4 กลุม่ อนุรักษ์ ทรัพยำกรและสิง่ แวดล้ อม สภำลำนวัดตะโหมด ได้ ให้ ข้อมูล
เพิ่มเติมว่ำ จำกสภำพควำมเสือ่ มโทรมของทรัพยำกรป่ ำในพื ้นทีต่ ้ นน ้ำ ได้ สง่ ผลที่ชดั เจนในแง่ของกำรเกิดภัยพิบตั ใิ นพื ้นที่ที่
มีควำมถี่และควำมรุนแรงเพิ่มขึ ้น ดังกรณีกำรเกิดน ้ำท่วมในตำบลตะโหมดในระยะเวลำ 7-8 ปี ที่ผ่ำนมำ ที่พบว่ำ กำรไหล
ของน ้ำสูช่ มุ ชนมีควำมรุนแรงขึ ้น และที่สำคัญได้ นำเอำตะกอนดินลงมำสูช่ มุ ชนด้ วย หำกมองย้ อนกลับไปกว่ำ 10 ปี เมื่อ
เกิดฝนตกหนัก แม้ จะมีน ้ำไหลลงมำสูช่ มุ ชน แต่ก็ใช้ ระยะเวลำกว่ำอำทิตย์กว่ำน ้ำจะไหลลงมำจำกเขำ แต่ชว่ ง 2-3 ปี หลังนี ้
น ้ำไหลหลำกสูช่ มุ ชนเร็ วขึ ้นเพียง 1-2 วัน และได้ ชะล้ ำงและนำตะกอนดินมำสูห่ มูบ่ ้ ำนด้ วย ผลกระทบที่ตำมมำนอกจำกจะ
ทำให้ พื ้นที่เกษตรเสียหำยแล้ ว บ้ ำนเรื อน และชำวชุมชนจะมีควำมเสีย่ งในชีวิตและทรัพย์สนิ จำกเหตุกำรณ์ภยั พิบตั เิ พิ่มขึ ้น
จำกเดิมอีกด้ วย และนอกจำกรูปแบบกำรท่วมของน ้ำในพื ้นทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง บำงปี พบว่ำเกิดฝนแล้ งอย่ำงรุนแรง สร้ ำง
ผลกระทบต่อกำรเกษตรของคนชุมชนตะโหมดเช่นกัน ปั จจัยด้ ำนภูมิอำกำศเหล่ำนี ้เพื่อนำมำพิจำรณำร่วมกับสภำพปั ญหำ
เดิมในพื ้นที่ จะทำให้ เห็นถึงแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อป้องกันและลดควำมเสีย่ งในพื ้นที่ตำบลตะโหมดได้

2.2 ด้ านการประกอบอาชีพ
2.2.1 สถานการณ์ ปัจจุบันด้ านการประกอบอาชีพของชุมชนตาบลตะโหมด
ประชำกรส่วนใหญ่ของตำบลตะโหมดประกอบอำชีพเกษตร ที่มีระบบกำรผลิตของชุมชนในปั จจุบนั แตกต่ำงไปจำกอดีต
มำก จำกอดีตชุมชนตะโหมดมีระบบกำรผลิตเพื่อยังชีพ อำศัยแรงงำนภำยในครัวเรื อนเป็ นหลัก ไม่ใช้ สำรเคมีปัจจุบนั

3

หำดใหญ่โอเค. ชำวตะโหมดสุดทน จนท.ป่ ำไม้ ร่วมขบวนกำรบุกรุกป่ ำสูญแล้ วนับพันไร่. [เข้ ำถึง 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

วันที่ 10 ธันวำคม พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์วิจยั ข้ ำว จังหวัดพัทลุง
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ชุมชนได้ ปรับเปลีย่ นระบบกำรผลิตเป็ นแบบกึ่งยังชีพ มีกำรประกอบอำชีพเกษตรกรกรรม ทังกำรท
้
ำสวนยำงพำรำ ทำสวน
ผลไม้ และทำนำ และมีกำรนำสำรเคมีเข้ ำมำใช้ ในกำรเพำะปลูกเพิ่มมำกขึ ้น โดยเฉพำะกำรปลูกยำงพำรำที่นอกจำกจะมี
กำรใส่สำรเร่งกำรเจริ ญเติบโตแล้ ว พื ้นที่เพำะปลูกยำงสวนใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณใกล้ เขตป่ ำต้ นน ้ำหรื อบนภูเขำ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มี
ควำมชัน เมื่อพื ้นที่ถกู เปลีย่ นเป็ นสวนยำงพำรำ กำรดูดซึมของน ้ำสูพ่ ื ้นดินก็จะลดน้ อยลงแตกต่ำงจำกพื ้นที่ป่ำเดิม เพรำะ
ลักษณะของกำรปลูกยำงพำรำในพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นกำรปลูกเชิงเดี่ยว ไม่มีกำรปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่น ทำให้ ไม่มีควำม
หลำกหลำยของชนิดพันธุ์

ประกอบกับรำคำยำงทีใ่ ห้ ผลตอบแทนที่ดี และกำรได้ รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนกองทุน

สงเครำะห์กำรทำสวนยำง ทำให้ กำรปลูกยำงในตำบลตะโหมดเริ่มแพร่หลำยขึ ้นอย่ำงรวดเร็ ว
นอกจำกจะมีกำรปลูกยำงพำรำแล้ ว กำรทำสวนก็เป็ นอีกหนึง่ อำชีพที่สำคัญของคนตะโหมด ในพื ้นที่พบว่ำยังคงมีกำรปลูก
ไม้ ผลหลำกหลำยชนิด เช่น เงำะ มังคุด ลองกอง เป็ นต้ น ผลไม้ เหล่ำนี ้ส่วนใหญ่แม้ จะให้ ผลผลิตที่ไม่แน่นอน แต่ก็สำมำรถ
สร้ ำงรำยได้ ให้ กบั คนในพื ้นที่ได้ เช่นกัน
2.2.2 ปั จจัยและความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่ อการประกอบอาชีพในตาบลตะโหมด
กำรปลูกยำงพำรำที่ผำ่ นมำพบว่ำ ช่วงระยะเวลำ 5-6 ปี แม้ จะได้ ผลผลิตที่คอ่ นข้ ำงดี แต่ผ้ ปู ลูกยำงพำรำในพื ้นที่ตะโหมดก็
ต้ องเผชิญกับปั ญหำฤดูกำลที่เปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพำะเมื่อเกิดฝนตก และน ้ำท่วมในพื ้นที่บอ่ ยครัง้ แม้ ลกั ษณะน ้ำจะไม่
ท่วมขัง แต่ก็มีผลกระทบต่อปริ มำณน ้ำยำง รวมทังโรคและแมลงที
้
่มีแนวโน้ มอำจเพิม่ ขึ ้น ประกอบกับยำงพำรำที่ปลูกใน
พื ้นที่ตะโหมดส่วนใหญ่เป็ นต้ นยำงพำรำที่เกิดจำกกำรชำถุง ทำให้ ไม่มีรำกในกำรช่วยเกำะยึดดิน แนวโน้ มที่จะโค่นล่มเมื่อ
เกิดลมกระโชกแรง หรื อน ้ำป่ ำไหลหลำกจึงมีแนวโน้ มสูง ซึง่ คงต้ องยอมรับว่ำ ปั ญหำภัยธรรมชำติในอนำคตยิง่ มีแนวโน้ ม
รุนแรงมำกขึ ้น ดังนันอำจจะต้
้
องคิดถึงกำรปรับเปลีย่ นวิถีชีวติ และกำรเกษตร อย่ำงกำรปลูกยำงพำรำในพื ้นที่ตะโหมด และ
หำกถ้ ำเกิดสภำพปั ญหำฝนตกและน ้ำท่วมยังมีควำมรุนแรงขึ ้นเรื่อยๆ

ควรต้ องเปลีย่ นพื ้นที่ปลูกยำงพำรำ

และควรนำ

ควำมรู้ด้ำนสภำพภูมิอำกำศมำวำงแผนด้ ำนกำรเกษตรกรรมในอนำคตด้ วย
นอกจำกยำงพำรำที่ได้ อำจจะได้ รับผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงของฤดูกำลแล้ ว ไม้ ผลยืนต้ น เช่น เงำะ มังคุด ลองกอง
ทุเรี ยน เป็ นต้ น ที่ปลูกในพื ้นที่ตะโหมดก็จะได้ รับผลกระทบเช่นกัน เพรำะอุณหภูมิ ปริ มำณน ้ำฝน ต่ำงมีผลต่อกำร
เจริ ญเติบโตของพืชพรรณ ทังนี
้ ้ผลไม้ แต่ละชนิดจะได้ รับผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงสภำพดินฟ้ ำอำกำศที่แตกต่ำงกัน
ออกไป ขึ ้นอยูก่ บั ควำมต้ องกำรน ้ำแต่ละช่วงเวลำ เช่น เงำะ ทุเรี ยน และมังคุดจะมีควำมต้ องกำรน ้ำและให้ ผลผลิตที่
แตกต่ำงกันในแต่ละช่วงเดือน เพรำะผลไม้ บำงชนิดต้ องงดน ้ำเพื่อให้ ผลไม้ ออกดอก ตรงกันข้ ำมกับช่วงพัฒนำกำรของผลที่
ต้ องกำรน ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ ถ้ ำหำกช่วงเวลำนันๆ
้ ฝนไม่ตกอย่ำงทีค่ วร ผลผลิตที่ได้ ก็อำจจะตกต่ำได้
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จำกข้ อมูลข้ ำงต้ น จะเห็นได้ วำ่ ปั จจัยภูมิอำกำศมีผลตรงต่อระบบเกษตรในพื ้นที่ตะโหมดโดยตรง ซึง่ จะเชื่อมโยงไปถึงควำม
มัน่ คงด้ ำนอำชีพและอำหำรของคนในพื ้นที่ ดังนันจ
้ ำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะต้ องมีกำรพิจำรณำร่วมกับสภำพปั ญหำที่มีอยูเ่ ดิมใน
ปั จจุบนั
2.3 ด้ านกายภาพและการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชน
2.3.1 สถานการณ์ ปัจจุบันด้ านกายภาพและการตัง้ ถิ่นฐานในตาบลตะโหมด
ชุมชนตะโหมด มีทงหมด
ั้
12 หมูบ่ ้ ำน พื ้นที่ของชุมชนบ้ ำนตะโหมดในปั จจุบนั มีบริ เวณครอบคลุมอำเภอตะโหมด ซึง่ มีพื ้นที่
ประมำณ 2,642 ตำรำงกิโลเมตร หรื อประมำณ 165,162.32 ไร่ โดยแบ่งพื ้นที่เป็ นพื ้นรำบ และภูเขำ หำกพิจำรณำถึง
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลตะโหมดแล้ ว ตะโหมดไม่เหมำะแก่กำรตังชุ
้ มชน เพรำะสภำพพื ้นทีด่ ้ ำนทิศตะวันตกเป็ นเนิน
เขำ ที่ติดต่อต่อกับแนวเทือกเขำบรรทัด และลำดต่ำไปทำงทิศตะวันออก ซึง่ เป็ นพื ้นที่รำบลุม่ สลับเนินควน ซึง่ จะเป็ นพื ้นที่
รับน ้ำโดยตรงจำกพื ้นที่ภเู ขำ เมือ่ มีกำรพัฒนำพื ้นที่ไปสูก่ ำรตังถิ
้ ่นฐำนของชุมชนทำให้ เกิดกำรขยำยของอยูอ่ ำศัยและที่ทำ
กินอย่ำงต่อเนื่องในพื ้นที่ ซึง่ ลักษณะของกำรขยำยของพื ้นที่จะเป็ นไปตำมเส้ นทำงกำรจรำจรที่ถกู พัฒนำขึ ้น คือ ถนนสำย
แม่ขรี - ตะโหมด
จำกกำรสัมภำษณ์คณ
ุ สมเกียรติ บัญชำพัฒนศักดำ อำยุ 42 ปี แกนนำคนหนึง่ ของกลุม่ อนุรักษ์ ทรัพยำกรและสิง่ แวดล้ อม
สภำลำนวัดตะโหมด
ตำบลตะโหมด

และทำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ ประโยชน์ทดี่ ินและกำรจัดกำรป่ ำชุมชนในพื ้นที่

ได้ แสดงให้ เห็นถึงควำมเปลีย่ นแปลงในพื ้นที่โดยใช้ ภำพวำดเปรี ยบเทียบกำรใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่ดงั

ภำพที่ 2 โดยมีกำรแบ่งพื ้นที่ในตำบลออกเป็ น 3 โซน คือ พื ้นที่โซนติดกับภูเขำ พื ้นที่ตงชุ
ั ้ มชน และพื ้นที่นำ พบว่ำ ในช่วง
ระยะเวลำก่อน ปี พ.ศ. 2545 ถึง ปั จจุบนั (2553) พบว่ำในพื ้นที่โซนติดกับภูเขำมีกำรบุกรุกเพิม่ ขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่สวน
ยำงพำรำ และพื ้นที่สำหรับอยูอ่ ำศัย ขณะที่พื ้นที่ตงชุ
ั ้ มชนไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงมำกนักด้ วยข้ อจำกัดของพื ้นที่ มีเพียงกำร
เปลีย่ นแปลงด้ ำนโครงสร้ ำงบ้ ำนเรื อน และสำหรับพื ้นที่นำได้ เปลีย่ นเป็ นสวนยำพำรำเพิ่มขึ ้น
นอกำจำกนี ้ คุณอดุลย์ แก้ วคงธรรม และคุณสมเกียรติ บัญชำพัฒนศักดำ ได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ บ้ ำนเรื อนและรูปแบบ
กำรสร้ ำงบ้ ำนเรื อนในตำบลตะโหมด ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจำกอดีต เป็ นส่วนหนึง่ ที่ทำให้ น ้ำท่วมในพื ้นที่บอ่ ยครัง้ กล่ำวคือ กำร
สร้ ำงบ้ ำนในรูปทรงที่ทนั สมัย และติดกับพื ้นดิน ประกอบกับกำรไม่ได้ วำงผังเมืองเพื่อกำหนดกำรขยำยตัวของพื ้นที่ ทำให้
กำรก่อสร้ ำงบ้ ำนเรื อน ถนน และสถำนที่ตำ่ งๆ ในบำงจุดกลำยเป็ นตำแหน่งของกำรขวำงทำงของเส้ นทำงกำรไหลผ่ำนของ
น ้ำ รวมทังเส้
้ นทำงของคลองต่ำงๆ ในพื ้นที่ เริ่ มตื่นเขิน ทำให้ ศกั ยภำพในกำรรับน ้ำและระบำยน ้ำลงสูพ่ ื ้นที่เชื่อมต่อ
ประสิทธิภำพลดลง ดังจะเห็นได้ จำกลุม่ น ้ำท่ำเชียด ซึง่ เป็ นลุม่ น ้ำที่เชื่อมต่อจำกต้ นน ้ำตะโหมดถึงตำบลจองถนน พบว่ำ มี
ควำมตื ้นเขินและมีกำรเปลีย่ นแปลงของเส้ นทำงน ้ำในหลำยจุด

ทำให้ ปัญหำน ้ำท่วมในพื ้นที่จึงมีระดับควำมรุนแรงที่

เพิ่มขึ ้น
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ภาพที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี ินในตาบลตะโหมด
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2.3.2

ปั จจัยและความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่ อกายภาพและการตัง้ ถิ่นฐานในตาบลตะโหมด

ปั ญหำน ้ำท่วม เป็ นปั ญหำหลักของพื ้นที่นี ้ และมีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ กลุม่ อนุรักษ์ ทรัพยำกรและสิง่ แวดล้ อม สภำ
ลำนวัดตะโหมด ได้ มีกำรจัดทำแผนที่ประเมินควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกน ้ำท่วมในตำบล (ภำพที่ 3) พบว่ำ พื ้นที่ที่ถกู น ้ำท่วม
ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นทีใ่ นชุมชน ในทุกหมูบ่ ้ ำน (พื ้นที่สเี หลือง) แต่หมูบ่ ้ ำนที่มีน ้ำท่วมหนักและรุนแรง ประกอบด้ วยหมูท่ ี่ 3, 4, 9
และ 12 (พื ้นที่สแี ดง) บริเวณทีต่ งชุ
ั ้ มชนมีน ้ำท่วมเนื่องจำกส่วนหนึง่ เป็ นที่ไหลผ่ำนของสำยน ้ำในพื ้นที่ ซึง่ เมื่อฝนตก น ้ำส่วน
หนึง่ จะล้ นจำกสำยน ้ำที่ไหลผ่ำนตัวตำบล ทำให้ เกิดน ้ำท่วม และหำกมีฝนตกติดต่อกันปริ มำณน ้ำที่มำกจะส่งผลทำให้ เกิด
น ้ำท่วม และน ้ำป่ ำไหลหลำกพร้ อมกัน ประกอบกับสภำพกำรใช้ ประโยชน์ของที่ดินทำกินในตำบลตะโหมดเปลีย่ นแปลงไป
จำกเดิม

และฤดูกำลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไม่เป็ นไปตำมฤดูกำล

ส่งผลให้ ชำวบ้ ำนไม่สำมำรถวิเครำะห์ถึงปริ มำณน ้ำทีเ่ ข้ ำสู่

หมูบ่ ้ ำนได้ แม้ แต่กำรเฝ้ ำระวังบ่อยครัง้ ก็มีควำมผิดพลำดเนื่องจำกไม่มีเทคโนโยลีใ่ นกำรสือ่ สำร และเตรี ยมควำมพร้ อมใน
ชุมชน

ภาพที่ 3 แสดงพืน้ ที่นา้ ท่ วมในตาบลตะโหมด
ดังเช่น กรณี ปี พ.ศ. 2554 ที่ผำ่ นมำพบว่ำ กำรมีฝนตกหนักในช่วงเดือนมีนำคม ถึง เมษำยน ซึง่ เป็ นฤดูร้อน ส่งผลให้ เกิด
ปั ญหำน ้ำท่วมฉับพลัน และน ้ำป่ ำไหลหลำกเข้ ำสูพ่ ื ้นที่ตำบลตะโหมด ทำให้ เกิดควำมเสียหำยทังด้
้ ำนชีวติ และทรัพย์สนิ
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จำกข้ อมูลของอำเภอตะโหมดเมือ่ วันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 25535 เรื่องกำรให้ ควำมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวำตภัยใน
พื ้นที่อำเภอตะโหมดพบว่ำ ตำบลตะโหมดมีผ้ ไู ด้ รับกำรช่วยเหลือจำนวน 42 ครอบครัว จำกข้ อมูลของเทศบำลตำบลตะ
โหมด เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 25546 ได้ รำยงำนถึงอุทกภัยในพื ้นที่วำ่ มีผ้ ทู ี่ได้ รับควำมเดือนร้ อน 200 คน จำนวน 60
ครอบครัว บ้ ำนเรื อนเสียหำย 5 หลัง ระหว่ำงวันที่ 12-13 ธันวำคม พ.ศ. 2554 และระหว่ำงวันที่ 12-13 มกรำคม พ.ศ.
25557 ได้ รำยงำนถึงอุทกภัยในพื ้นที่วำ่ มีผ้ ทู ี่ได้ รับควำมเดือนร้ อน 200 คน จำนวน 60 ครอบครัว เช่น กัน จำกกำรสอบถำม
เพิ่มเติมจำกทำงเจ้ ำหน้ ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของตำบล ได้ ให้ ข้อมูลว่ำผู้ที่ประสบภัยส่วนใหญ่จะเป็ นคนกลุม่
เดิม เพรำะส่วนใหญ่บ้ำนติดกับลำน ้ำในพื ้นที่ สำหรับกำรแก้ ไขปั ญหำในทำงสำธำรณภัยตำบลที่ดำเนินกำรในทุกปี คือ กำร
กำจัดสิง่ กีดขวำงทำงน ้ำในแม่น ้ำลำคลอง กำรแจ้ งเตือนภัยทำงหอกระจำยข่ำว และกำรช่วยเหลือประชำชนย้ ำยทรัพย์สนิ
เมื่อเกิดภัย
จำกข้ อมูลข้ ำงต้ นแสดงให้ เห็นว่ำตำบลตะโหมดเริ่ มเข้ ำสูส่ ภำวะทีม่ ีควำมเสีย่ งเพิ่มขึ ้นจำกปั จจัยทำงสภำพภูมิอำกำศ
ขณะที่กำรดำเนินกำรในพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นเพียงกำรแก้ ไขปั ญหำเฉพำะหน้ ำ แต่ขำดกำรวำงแผนเพื่อกำรป้องกันในระยะ
ยำว

รวมทังกำรเตรี
้
ยมควำมพร้ อมและกำรเฝ้ ำระวังภำยในชุมชนจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ ำเป็ นที่จะมีกำรต้ องดำเนินกำรควบคูก่ นั

โดยเฉพำะแนวโน้ มของสภำพอำกำศทังปริ
้ มำณฝน เส้ นทำงกำรไหลของน ้ำ ซึง่ จะมีผลต่อกำรดำรงชีวติ ของคนในตำบลตะ
โหมดโดยตรง เพื่อให้ เกิดกำรป้องกันในระยะยำวทำงชุมชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องควรจะมีกำรวำงแผนร่วมกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื ้นที่
3. ศักยภาพของตาบลตะโหมด
ชุมชนตะโหมดเป็ นชุมชนทีถ่ ือได้ วำ่ มีควำมเข้ มแข็งและทำงำนด้ ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อมมำเป็ น
ระยะเวลำนำน โดยหยิบเอำประเด็นที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตเข้ ำมำเป็ นเครื่ องมือในกำรเชื่อมร้ อยเครือข่ำย และผลักดันไปสู่
กำรแก้ ไขปั ญหำในพื ้นที่ เช่น ที่ผำ่ นมำชุมตะโหมดได้ รวมตัวกันเพื่อแก้ ไขปั ญหำทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรจัดกำรพื ้นที่ป่ำต้ นน ้ำ
และกำรบุกรุพื ้นที่

เกิดเป็ นกลุม่ เครื อข่ำยของชุมชนบริ เวณป่ ำต้ นน ้ำ คือ “กลุ่มสภาลานวัดตะโหมด” 8ดำเนินกำร

จัดระบบทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชนใหม่ เพื่อรักษำป่ ำต้ นน ้ำให้ สำมำรถกักเก็บน ้ำและมีน ้ำใช้ ได้ ตลอดปี โดยกำรทำ
ฝำยกันน
้ ้ำเล็ก ๆ ด้ วยภูมิปัญญำชำวบ้ ำน ใช้ วสั ดุท้องถิ่นชะลอกำรไหลของน ้ำลงสูท่ ะเลสำบ ซึง่ เรี ยกว่ำ “ธนาคารน้า”
หน้ ำที่ของธนำคำรน ้ำคือ กักเก็บน ้ำ ออมน ้ำ ออมดิน รักษำต้ นทุนของน ้ำ แล้ วปล่อยดอกเบี ้ยที่เป็ นน ้ำออกมำให้ ชุมชนได้ ใช้
5

อำเภอตะโหมด ที่ พท. 0617/ ว 2553 วันที่ 8 ธันวำคม 2553 เรื่ องกมำให้ ควำมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวำตภัย .
เทศบำลตำบลตะโหมด. 2554. ที่ พท.52701 แบบรำยงำนเหตุด่วนสำธำรภัย วันที่ 15 ธันวำคม 2554.
7
เทศบำลตำบลตะโหมด. 2554. ที่ พท.52701 แบบรำยงำนเหตุด่วนสำธำรภัย วันที่ 16 มกรำคม 2555.
8
สภำลำนวัดตะโหมด ซึง่ เป็ นองค์กรที่มีควำมเข้ มแข็งที่ได้ รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำน ต่ำง ๆ ทังในและภำยนอกพื
้
้นที่ได้ เป็ นแกนกลำงในกำรประสำนให้ มีกำรเกิดขึ ้นของ
6

กิจกรรมสำคัญบำงอย่ำงคืองำนประเพณีสองศำสนำขึ ้นในเทศกำลวันว่ำง ถือเป็ นรู ปธรรมของปรำกฏกำรณ์ที่ภำยนอกสำมำรถรับรู้ ได้ โดยง่ำย อีกทั ้งยังนับเป็ นกำรสร้ ำง
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้ เกิดขึ ้นในชุมชนตะโหมด และกำรสร้ ำงเครื อข่ำยกับสถำบันกำรศึกษำระดับต่ำง ๆ ทำให้ เกิดกำรรับรู้เป็ นวงกว้ ำงเรื่ องกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรม
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ประโยชน์อย่ำงยัง่ ยืน นอกจำกนี ้ธนำคำรน ้ำยังช่วยชะลอไม่ให้ น ้ำไหลลงสูช่ มุ ชนอย่ำงรวดเร็ ว เป็ นที่เก็บปุ๋ยชีวภำพตำม
ธรรมชำติ ถึงฤดูฝนปุ๋ยถูกน ้ำชะล้ ำงลงสูค่ ลองกระจำยสูพ่ ื ้นแปลงเกษตรของ

ชุมชนเฉลีย่ อย่ำงเป็ นธรรมโดยธรรมชำติ

รักษำควำมชุม่ ชื ้นของป่ ำ รักษำระบบนิเวศของป่ ำ สัตว์น ้ำ สัตว์บก ตำมธรรมชำติ
กรณีของสภำลำนวัดตะโหมด ซึง่ เป็ นองค์กรชุมชนหนึง่ ทีม่ ีควำมเข้ มแข็ง และเป็ นกุญแจสำคัญของกำรพัฒนำในตำบลที่
จะนำชุมชนไปสูเ่ ศรษฐกิจ ศีลธรรม กำรเมืองและสิง่ แวดล้ อมที่ดี รวมไปถึงควำมสำมำรถขององค์กรชุมชนในกำรแสวงหำ
และดึงฐำนวัฒนธรรมชุมชนมำปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ได้

โดยเฉพำะกำรสร้ ำงเอกลักษณ์ในกำรจัด

งำนประเพณีสองศำสนำ ซึง่ นำไปสูก่ ำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรม
ด้ ำนกำรเกษตร พบว่ำทำงชุมชนได้ มีกำรปรับเปลีย่ นระบบเกษตรในพื ้นที่ไปจำกเดิมมำกขึ ้น โดยได้ รับแรงบันดำลใจจำก
เกษตรกรที่เป็ นตัวอย่ำงของชุมชน คือ คุณลุงวิฑรู ย์ หนูเสน หมู่ 9 บ้ ำนตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด ทีย่ กระดับ
สวนยำงเชิงเดี่ยวทังสวนยำงที
้
่ปลูกโดยกำรบุกรุ กป่ ำ และสวนยำงโดยทัว่ ไป สูส่ วนยำงแนวพุทธเกษตร กล่ำว คือ กำรใช้
หลักศีลธรรมเข้ ำมำเป็ นฐำนในกำรพัฒนำระบบเกษตร โดยจะเอำไม้ ออกจำกแปลงปลูกยำงเท่ำทีจ่ ำเป็ น กำรจัดกำรสวน
ยำงก่อนให้ ผลผลิต และระหว่ำงกำรให้ ผลผลิต ก็ไม่ใช้ สำรและปุ๋ยเคมี และปลูกพืชให้ หลำกหลำยชนิดในสวนยำงนัน้
หลำยชนิดเป็ นประเภทพืชกินใบและยอด หลำยชนิดเป็ นประเภทกินผล นัน่ หมำยถึงเป็ นอำหำรที่หำได้ โดยตรงจำกสวน
ยำง ในขณะที่อีกนัยยะหนึง่ เป็ นอำหำรที่ไม่มใี นสวนยำง แต่หำซื ้อจำกภำยนอกด้ วยเงินรำยได้ จำกกำรขำยยำง ทำให้ มี
ควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำรสูง
นอกจำกนี ้

ภำยในชุมชนตะโหมดได้ ปรับเปลีย่ นรูปแบบในกำรต่อรองจำกภำคทุน

ทำงกำรผลิตในรูปของกลุม่ และชมรม

ส่วนกำรแลกเปลีย่ นผลผลิต

โดยกำรสร้ ำงระบบควำมสัมพันธ์

จำกเดิมภำยในชุมชนและระหว่ำงชุมชน

มีกำร

แลกเปลีย่ นผลผลิตเพื่อควำมพอเพียง ในปั จจุบนั ได้ ปรับเปลีย่ นไปสูร่ ะบบเงินตรำในรูปของ “ตลำดนัด” ทำให้ ผลผลิต
แลกเปลีย่ นมำกชนิดขึ ้น และสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะควำมสัมพันธ์ของเครื อข่ำยหมูบ่ ้ ำนในช่วงสมัยปั จจุบนั ด้ วย
เมื่อมีกำรอยูร่ ่วมกันเป็ นชุมชน จึงต้ องมีกำรช่วยเหลือ เอื ้อเฟื อ้ และร่วมกันในกำรจัดกำรทรัพยำกร ทำให้ เกิดแนวคิดและ
แรงบันดำลใจในกำรเข้ ำร่วมกิจกรรม งำนด้ ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิง่ แวดล้ อม กำรจัดกำรภัยพิบตั ิ และกำรฟื น้ ฟูป่ำ
ต้ นน ้ำอันเป็ นทรัพยำกรและเอกลักษณ์ของชุมชนตะโหมด รวมถึงกำรทำงำนเพื่อสังคมโดยกำรเชื่อมโยงบุคคลต่ำงๆ ใน
ชุมชนให้ เข้ ำมำมีบทบำทและมีสว่ นร่วมในกำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อมร่วมกัน ถือเป็ นต้ นทุนและจุดแข็งที่
สำคัญของตำบลตะโหมดในกำรทำงำนเตรี ยมควำมพร้ อมของตำบลตะโหมดในกำรเตรี ยมป้องกันรับมือกำรเปลีย่ นแปลง
ของสภำพภูมิอำกำศ
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