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การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเปราะบาง และศักยภาพของต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพทัลุง 

1.1 ภมิูประเทศและเขตติดต่อ 

ต ำบลนำปะขอ มีพืน้ท่ีโดยประมำณ 30.45 ตำรำงกิโลเมตร  หรือมีเนือ้ที่ 19,034 ไร่  สภำพภมูิประเทศ  มีพืน้ท่ีลำดเอียง 

จำกทศิตะวนัตก ไปทิศตะวนัออก  ตอนกลำงของต ำบลเป็นท่ีรำบลุม่ ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแอง่กระทะ เมื่อน ำ้ทว่มจะขงันำน มี

อำณำเขต คือ  ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบั ต ำบลจองถนน  อ ำเภอเขำชยัสน  ทิศใต้ ติดตอ่ ต ำบลฝำละมี  อ ำเภอปำกพะยนู   ทิศ

ตะวนัออก ติดตอ่ ทะเลสำบสงขลำ และทิศตะวนัตก ติดตอ่ ต ำบลทำ่มะเดือ่ อ ำเภอบำงแก้ว 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

ที่มำ : ศูนย์เครือขำ่ยงำนวิเครำะห์วิจยัและฝึกอบรมกำรเปลยีนแปลงของโลก (SEA STAR RC) 
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ต ำบลนำปะขอ มคีลองธรรมชำตไิหลผำ่น 6 สำย คือ คลองล ำธำร  คลองนำปะขอ  คลองวดัโตนด  คลองเข็น คลอง

กระอำน  คลองบำงปิน  โดยคลองคลองทำ่สะอ้ำนเช่ือมกบัคลองทำ่เชียดไหลผำ่นอ ำเภอบำงแก้ว ลงสูท่ะเลสำบสงขลำ   

มีระบบชลประทำนผำ่น  3 สำย  คือ สำยเกำะครุย สำยชัง่ทอง และสำยน ำ้หอม  และแหลง่น ำ้อื่น ๆ คือ หำนเลน  หำน

ต ำเสำ หำนขีเ้ป็ด 

 

1.2 สภาพภมิูอากาศ 

ต ำบลนำปะขอ  มีอณุหภมูคิอ่นข้ำงร้อนชืน้  ฝนตกไมต่รงตำมฤดกูำล มีลมมรสมุ  2 ฝ่ัง ทะเลสำบ  ท ำให้เกิดมี  2  ฤดกูำล  

คือ ฤดแูล้ง  หรือฝนแล้ง ในชว่งเดือน มกรำคม - เมษำยน  หลงัจำกนัน้จะเข้ำสูฤ่ดฝูน และน ำ้จะทว่ม ชว่งเดือนตลุำคม  -  

ธนัวำคม   

 

1.3 การปกครองและการเมือง 

ต ำบลนำปะขอ อยูใ่นพืน้ท่ีกำรปกครองขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต ำบลนำปะขอ แบง่เป็น 14 หมูบ้่ำน ดงัแสดงใน

ตำรำงที่ 1 มีประชำกรวมทัง้สิน้ 6,962 คน จ ำนวนครัวเรือน 2,143 ครัวเรือน แยกเป็นชำย 3,632 คน หญิง 3,506 คน   
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ตารางที่  1 แสดงจ านวนหมู่บ้าน ครัวเรือน และประชากร ของต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวดัพทัลุง  ปี  2553 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนครัวเรือน จ านวน จ านวน 

ครัวเรือน ครัวเรือน ประชากรทัง้หมด   (คน) ประชากรในภาคเกษตร (คน) 

 ทัง้หมด   เกษตรกร   ชาย   หญิง  รวม  ชาย   หญิง  รวม 
1 บ้ำนหำดไขเ่ตำ่                310                   133           863           705        1,398           142             61           203  
2 บ้ำนพน                  49                     47             74             69           143             34             31             65  
3 บ้ำนควนโหมด                119                     72           200           199           399             36             38             74  
4 บ้ำนนำปะขอ                170                   125           212           240           452             72             89           161  
5 บ้ำนช่ำงทอง                200                   164           311           345           650           120             81           201  
6 บ้ำนนำหมอ่ม                  78                     69           138           116           254             38             38             76  
7 บ้ำนวดัโตนด                  77                     71           144           143           287             36             44             80  
8 บ้ำนสหกรณ์                176                   142           262           239           501             76             86           162  
9 บ้ำนปำกพล                208                   147           368           381           749             65             68           133  
10 บ้ำนครองชีพ                118                     73           152           156           308             45             37             82  
11 บ้ำนหวัปอ                176                     56           251           249           500             29             32             61  
12 บ้ำนทุง่เศรษฐี                160                     83           190           191  381 48 53 101 
13 บ้ำนเกำะหย ี                170                   117           231           252  483 81 97 178 
14 บ้ำนคลองกระอำน                132                     86           236           221  457 52 49 101 

รวม             2,143                1,385        3,632        3,506        6,962           874           804        1,678  
ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอบางแก้ว 2553  

หมำยเหต ุ    1.  ครัวเรือนเกษตรกร  หมำยถงึ  ครัวเรือนท่ีมีอำชีพท ำกำรเกษตร                 

2.  ประชำกรทัง้หมด  หมำยถึง  บคุคลที่อำศยัอยูใ่นครัวเรือนทัง้หมด  
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1.4 โครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค  

ทกุหมูบ้่ำนในต ำบลนำปะของมีระบบประปำหมูบ้่ำน และไฟฟ้ำบริกำรในต ำบล ทกุหมูบ้่ำน แตย่งัคงมีประชำกรบำงสว่น

ยงัไมม่ีไฟฟ้ำใช้   มีเส้นทำงกำรคมนำคม  มีเส้นทำงที่ส ำคญั คือถนนสำยบำงแก้ว – หวัปอ ถนนสำยปำกพล  -  หำดไขเ่ตำ่  

ถนนสำยวดัโตนด  -  ปำกพล และถนนสำยเขำชยัสน  -  จงเก   

 

1.5 เศรษฐกิจ งานอาชีพ และวิถชีวีิต 

ประชำกรสว่นใหญ่ในต ำบลนำปะขอ  จะอยูใ่นภำคเกษตร จ ำนวน  1,678 คน (ตำรำงที่ 2 ) คิดเป็นร้อยละ 47.8  ของ

ประชำกรทัง้หมด  ในปี พ.ศ. 2553  มีพืน้ปลกูยำงพำรำเป็นอนัดบัหนึง่ของต ำบล คิดเป็น 11,772  ไร่  รองลงมำคือ ข้ำว  

3,636.75 ไร่   พืน้ท่ีปลกูยำงพำรำ สว่นใหญ่เกิดจำกกำรเปลีย่นทีน่ำมำปลกูยำงพำรำ  พนัธุ์ที่นิยมใช้ คือ  PRIM 600  โดย

เกษตรกรจะขำยน ำ้ยำงสดให้กบัจดุรับซือ้ในหมูบ้่ำนเลย  เพรำะสะดวกกวำ่กำรขำยยำงแผน่  

 

เกษตรกรที่ท ำนำ สว่นใหญ่จะปลกูข้ำวนำปี  ไว้เพื่อบริโภคเป็นหลกั  และจ ำหนำ่ยบำงสว่น  ยกเว้นในหมูท่ี่   1 และ 14  ไม่

มีพืน้ท่ีท ำนำ   ซึง่ในต ำบลนำปะขอมีพืน้ท่ีท ำนำทัง้หมด  3,637  ไร่  จ ำนวนเกษตรกรที่ปลกูข้ำว  418  ครัวเรือน (ตำรำงที ่

2 )  สว่นใหญ่จะปลกูข้ำวพนัธุ์สงัหยด เลบ็นก  พนัธุ์เฉีย้งพทัลงุ และอื่น ๆ  เป็นต้น   ข้ำวนำปรัง  จะปลกูในพืน้ท่ีหมู ่ 2, 4, 

5, 7, 13   ซึง่เป็นพืน้ท่ีทีม่ีระบบชลประทำน  จงึสำมำรถท ำนำปรังได้ประมำณ 1,100  ไร่  มีเกษตรกรที่ปลกูข้ำวนำปรัง  

313  ครัวเรือน 

 

ในสว่นของพืน้ท่ีปลกูไม้ผลจะเป็นสวนขนำดเลก็ สวนแบบผสมผสำน และปลกูแบบสวนหลงับ้ำน  ไม้ผลที่ปลกูจะเป็น 

เงำะ  มะมว่ง  กระท้อน ส้มโอ  ปำล์มน ำ้มนั  มะพร้ำวออ่น   พืน้ที่ปลกูประมำณ  1,500  ไร่ พืชไร่ – พืชผกั  สว่นใหญ่จะ

ปลกูหลงัฤดกูำลท ำนำปี  ชว่งเดอืน มกรำคม – สงิหำคม  พืน้ท่ีปลกูประมำณ  1,000 ไร่  ได้แก่  แตงโม  แตงกวำ  พริก  

มะเขือ  ถัว่ฝักยำว  และพืชผกักินใบตำ่ง ๆ 

 

ประชำกรในภำคกำรเกษตรสว่นใหญ่มีรำยได้เฉลีย่ 27,000 บำท/ปี  และร้อยละ 90 มีหนีส้นิ โดยเกษตรกรสว่นใหญ่กู้ เงิน

นอกระบบในพืน้ท่ี   กำรเลน่แชร์  และกู้จำกสถำบนักำรเงินหลำย ๆ  แหลง่ เช่น  กลุม่ออมทรัพย์ , กองทนุหมูบ้่ำน , 

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร , สหกรณ์เพื่อกำรเกษตร  และธนำคำรพำณิชย์ตำ่ง ๆ  เป็นต้น    ซึง่สว่นใหญ่เป็นกำรกู้ยืมเพื่อ

กำรศกึษำของบตุรหลำน 
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ตารางที่ 2 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อการเกษตร ปี 2553 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว  จังหวดัพทัลุง  

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 

เนือ้ที่ถือครอง เนือ้ที่ท าการเกษตรจริง  (ไร่) เนือ้ที่ถือครอง 

การเกษตร
ทัง้หมด 

เนือ้ที่ท าการปลูกพืช 
รวม 1 

เนือ้ที่ท าการเกษตรอื่น ๆ  
 รวม 2     

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

(ไร่)         (1)  ข้าว   ยางพารา   ไม้ผล   ไม้ยืนต้น   พืชผัก  พืชไร่ ประมง  ปศุสัตว์  (1)  -( รวม1 +รวม2) 

1 บ้ำนหำดไข่เตำ่  1,071  - 613.25       44            109            116            399       1,280              5            8          13   -  

2 บ้ำนพน  718  357.75 421.25         7          12                7   -         805         32         5        37   -  

3 บ้ำนควนโหมด  787  91 545.75           27         33             12  -         709              19             3         22                          56.10  

4 บ้ำนนำปะขอ  1,717  842.25 704.5      30             39             7   -       1,622            20             6         26                          69.00  

5 บ้ำนชำ่งทอง  2,445  771.75 933.25     47              28              11   -        1,791            45               6         51                        603.35  

6 บ้ำนนำหมอ่ม  1,437  133.25 588.25           40            60           15              75        911             40         4          44                        482.00  

7 บ้ำนวดัโตนด  897  258.25 195          10           28             2              6          498              15               7         22                        377.00  
8 บ้ำนสหกรณ์  1,675  39 2942.75 21 80 31 4 3,118 40 10 50 - 
9 บ้ำนปำกพล  1,503  324.25 638        47           412              9   -    1,431          25            9          34                          38.25  

10 บ้ำนครองชีพ  951  22 1076.5          24             23             17              6      1,169              40              5          45   -  

11 บ้ำนหวัปอ  498  58 312.75         20           77         13         26        507        20        4         24   -  

12 บ้ำนทุง่เศรษฐี  1,247  101 1306.5     41       127        19         7     1,601        105         13        118   -  

13 บ้ำนเกำะหย ี  1,415  638.25 927       20        28          24              3     1,640            20             8          28   -  

14 บ้ำนคลองกระอำน  609  - 567             6           35             52         121          781             15               5          20   -  

รวม    16,970  3636.75 11,772   378      1,090            334   646   17,861   441   93   534   1,625.70  

 
ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอบางแก้ว  2553
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1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ต ำบนำปะขอมีคลองธรรมชำติจ ำนวน  6  สำย  คือ  

1) คลองล ำธำร     ผำ่น   หมูท่ี่  6,12,5,4,9  ยำวประมำณ  7  กิโลเมตร 

2) คลองนำปะขอ  ผำ่น   หมูท่ี่  4,12,7        ยำวประมำณ  3    กิโลเมตร 

3) คลองวดัโตนด  ผำ่น   หมูท่ี่  7                ยำวประมำณ  2     กิโลเมตร 

4) คลองเข็น         ผำ่น   หมูท่ี่  9                ยำวประมำณ  0.7  กิโลเมตร 

5) คลองกระอำน  ผำ่น   หมูท่ี่  1,14           ยำวประมำณ  0.7  กิโลเมตร 

6) คลองบำงปิน   ผำ่น   หมูท่ี่  1,3             ยำวประมำณ  0.5   กิโลเมตร 

คลองชลประทำนจ ำนวน  4  สำย 

1) สำยตรง ผำ่น  หมูท่ี่  8,12,3,9     ยำวประมำณ  4   กิโลเมตร 

2) สำยหนึง่ซ้ำย ผำ่น  หมูท่ี่  6,13,7,2,9  ยำวประมำณ  4.5  กิโลเมตร 

3) สำยหนึง่ขวำ ผำ่น  หมูท่ี่  8,10,1       ยำวประมำณ  2   กิโลเมตร 

4) สำยแยกจำกหนึง่ซ้ำย  ฝ่ังขวำ  ผำ่น  หมูท่ี่  6,13,4,5,9  ยำวประมำณ  4  กิโลเมตร   

มีแหลง่น ำ้อื่น ๆ จ ำนวน  3  แหลง่ 

1) หำนเลน  อยูใ่นพืน้ท่ี  หมูท่ี่  6  เนือ้ที่ประมำณ  52  ไร่ 

2) หำนต ำเสำ  อยูใ่นพืน้ท่ี  หมูท่ี่  12  เนือ้ที่ประมำณ  15  ไร่ 

3) หำนขีเ้ป็ด  อยูใ่นพืน้ท่ี  หมูท่ี่  13,7,2  เนือ้ที่ประมำณ  4,000  ไร่ 

 

1.7 ปัญหาภาพรวมของต าบลนาปะขอ 

ปัญหำที่ส ำคญัในพืน้ท่ีนำปะขอประกอบด้วย  

1) ด้ำนกำยภำพของพืน้ท่ี พืน้ท่ีนำปะขอมีศกัยภำพพืน้ท่ีเหมำะส ำหรับกำรประกอบอำชีพเกษตกรรม เพรำะมีแหลง่น ำ้

ชลประทำนไหลผำ่นทกุหมูบ้่ำน มีสำธำรณปูโภคและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกพอเพียง แตม่ีปัญหำส ำคญัคือ 

กำรเกษตรไมว่ำ่จะเป็นกำรท ำนำ ปลกูยำงพำรำ และปำลม์ มีต้นทนุกำรผลติที่สงู ขณะที่บำงพืน้ท่ีสภำพดินสือ่มโทรม

ขำดกำรปรับปรุงดิน ท ำให้ผลผลติขำดคณุภำพ รำคำตกต ำ่ ตลำดไมแ่นน่อน และระบบชลประทำนท่ีบำงปีไม่

สำมำรถน ำน ำ้มำใช้ได้เนื่องจำกมีกำรปิดซอ่มบ ำรุง 

2) ด้ำนควำมเสีย่งจำกสภำพพืน้ท่ี พบวำ่ ต ำบลนำปะขอเป็นพืน้ท่ีรับน ำ้และอยูใ่นเขตพืน้ท่ีลุม่น ำ้ทำ่เชียด ซึง่พบวำ่

ประสบกบัปัญหำน ำ้ทว่มเกือบทกุปี แตใ่นระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำพบวำ่ประสบกบัปัญหำน ำ้ทว่มที่รุนแรงขึน้

เนื่องจำกมีกำรก่อสร้ำงถนนและยกระดบัถนนเพิ่มขึน้ในทุกปี ซึง่ชำวบ้ำนแสดงควำมคิดเห็นวำ่ ถนนเป็นตวัขวำงทำง

น ำ้ท ำให้น ำ้ไหลลงสูท่ะเลสำบได้ยำก ประกอบกบับำงปีหำกมีปริมำณน ำ้ฝนมำก ท ำให้น ำ้ไมส่ำมำรถระบบำยลงสู่

ทะเลสำบได้เนื่องจำกน ำ้ในทะเลสำบก็สงูเช่นกนั ดงันัน้พืน้ท่ีเกษตรในต ำบลนำปะขอจงึประสบกบัปัญหำน ำ้ทว่ม

ซ ำ้ซำกเพิ่มขึน้ 
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3) ด้ำนเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือน พบวำ่ เกษตรกรขำดแรงงำนภำยในครัวเรือน เนื่องจำกมีกำรอพยพแรงงำนออกไป

ท ำงำนนอกต ำบล ประกอบกบัเกษตรกรมีภำระหนีส้ิน้มำกเนื่องจำกกำรลงทนุด้ำนกำรเกษตรคอ่นข้ำงสงูและตวัและ

ภำยในครอบครัวขำดกำรวำงแผนในกำรใช้จ่ำยทีเ่หมำะสม 

4) ด้ำนสงัคม พบวำ่ ในต ำบลนำปะขอมีลกัษณะสงัคงแบบเครือญำติมีกำรช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั และมีกำรรวมกลุม่อำชีพ

หลำกหลำยกลุม่ แตว่ำ่ไมม่ีควำมตอ่เนื่องเนื่องจำกขำดผู้น ำที่เข้มแข็งและขำดกระบวนกำรท ำงำนภำยในท่ีตอ่เนื่อง 

แตด้่วยระบบเครือญำติท ำให้กำรฟืน้กลุม่เป็นไปได้ง่ำย 
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ส่วนที่ 2 การศึกษาความเสี่ยง และความเปราะบางในต าบลนาปะขอ  

2.1 ภยัธรรมชาติ 

2.1.1 สถานการณ์ปัจจุบันด้านภยัธรรมชาติในต าบลนาปะขอ 

ต ำบลนำปะขอมีปัญหำน ำ้ทว่มซ ำ้ซำก และน ำ้ทว่มขงัหนกัขึน้ในช่วงระยะกวำ่ 10 ปีที่ผำ่นมำ จำกข้อมลูกำรวิเครำะห์

ควำมเสีย่ง ควำมเปรำะบำง และศกัยภำพของต ำบลนำปะขอ 1 พบวำ่ ทัง้ 14 หมูบ้่ำนของต ำบลนำปะขอ มีน ำ้ทว่มทัง้หมด 

7 หมูบ้่ำน คือ หมูท่ี่ 4, 8, 10, 14 น ำ้ทว่มทัง้หมูบ้่ำน สว่นหมู ่ 5, 6, 12 น ำ้ทว่มบำงสว่น ในอดีตน ำ้ทว่มจะไหลลงสู่

ทะเลสำบอยำ่งรวดเร็ว แตปั่จจบุนัน ำ้จะขงัและทว่มอยูใ่นพืน้ท่ีเป็นระยะเวลำนำนขึน้ เมื่อวเิครำะห์กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้

ประโยชน์ในพืน้ท่ีและกำรเปลีย่นแปลงในต ำบลนำปะขอพบวำ่ มีหลำยสำเหตทุี่ท ำให้ปัญหำน ำ้ทว่มมคีวำมรุนแรงและมี

รูปแบบกำรทว่มทีเ่ปลีย่นแปลงไปจำกเดิม เช่น กำรใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีเกษตรกรรม กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน และกำร

ตัง้ถ่ินภำยในชมุชน โครงกำรพฒันำที่สง่เสริมโดยภำครัฐ เป็นต้น 

 

 
 

กำรใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีเกษตรกรรม จำกกรำฟท่ี 1 แสดงให้เหน็วำ่ พบวำ่ ต ำบลนำปะขอมกีำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ทีด่ิน

เพื่อกำรเพำะปลกูคอ่นข้ำงสงูส ำหรับกำรปลกูยำงพำรำระหวำ่งปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2553 เมือ่พิจำรณำรวมกบัมลูคำ่

ยำวพำรำพบวำ่ ให้ผลตอบแทนที่คอ่นข้ำงสงู นีจ้ึงนำ่จะเป็นสำเหตหุนึง่ที่ท ำให้กำรปลกูยำงในพืน้ท่ีนำปะขอเพิ่มขึน้ 

เช่นเดียวกบัพืน้ท่ีปำล์มน ำ้มนัที่มแีนวโน้มของกำรเปลีย่นแปลงกพืน้ท่ีอยำ่งเห็นได้ชดั จำกเพิ่มมพีืน้ท่ีไมถ่ึง 2000 ไร่ 

ปัจจบุนั มีพืน้ท่ีปลกูเกือบ 2000 ไร่ ซึง่จำกกำรสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมจำก นำยชำญชยั  เพชรคง นกัวชิำกำรสง่เสริม

                                                           
1 ข้อมลูจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ควำมเปรำะบำง และศกัยภำพของพืน้ท่ีเป้ำหมำยในจงัหวดัพทัลงุ ระหวำ่ง10-11 ธันวำคม พ.ศ. 2554 ณ ศนูย์วิจยัข้ำว จงัหวดัพทัลงุ 
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กำรเกษตรปฏิบตักิำร2 ได้ให้ข้อมลูวำ่พืน้ท่ีเพำะปลกูในต ำบลนำปะขอเปลีย่นแปลงไปมำก มกีำรเพำะปลกูยำงพำรำและ

ปำล์มน ำ้มนัเพิ่มขึน้ ทัง้ที่พืชที่เหมำะสมกบัสภำพดินและกำยภำพพืน้ท่ีมำกที่สดุคือ ข้ำว กลบัมีกำรปลกูลดลง 

ขณะเดียวกนักำรปลกูยำงพำรำและปำล์น ำ้มนัในพืน้ท่ีต ำบลนำปะขอสว่นหนึง่ได้มกีำรปรับเปลีย่นจำกพืน้ท่ีนำเดมิ โดย

จำกท ำเป็นพืน้ท่ียกร่องส ำหรับปลกู ทัง้นีเ้พื่อให้น ำ้ได้ระบำยและเป็นกำรบรรเทำปัญหำน ำ้ทว่ม แตก่ำรปรับเปลีย่นพืน้ท่ีสง่

ผลกระทบท ำให้เกิดปัญหำน ำ้ทว่มขงัควำมรุนแรง สง่ผลให้ผู้ที่ท ำนำได้รับผลกระทบ เพรำะกำรยกร่องปลกูยำงบำงแปลง

ร่องยำงกีดขวำงทำงน ำ้ท ำให้น ำ้ไหลได้ช้ำ ผลที่ตำมมำคอืข้ำวในนำแช่น ำ้นำนเพิม่ขึน้ ด้วยเหตนุีจ้ึงท ำให้ผลผลติข้ำว

เสยีหำย 

 

ส ำหรับสำเหตหุนึง่ที่ท ำให้มีกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ทีด่ินในต ำบลนำปะขอ คือ โครงกำรสง่เสริมตำ่ง ๆ ของรัฐที่

เข้ำมำในชมุชน  เช่น   โครงกำรเปลีย่นนำข้ำวเป็นไร่นำสวนผสม  แตไ่มป่ระสบควำมส ำเร็จ  เพรำะคนในชมุชนไมค่อ่ยท ำ  

และไมใ่ห้ควำมสนใจ   เพรำะทีด่ินเป็นท่ีดินจบัจอง ไมม่ีโฉนด  เง่ือนไขของโครงกำรต้องมีบ้ำนอยูใ่นพืน้ท่ีท ำกินด้วย  แต่

หลงัจำกท่ีได้กรรมสทิธ์ิชำวบ้ำนก็เปลีย่นมำปลกูยำงพำรำ และเลีย้งปลำดกุ  เพรำะมีรำยได้ท่ีดีกวำ่  และในขณะนีช้ำวบ้ำน

เร่ิมหนัมำให้ควำมสนใจกบัโครงกำรปลกูปำล์มในนำร้ำง  นีจ้งึเป็นอีกสำเหตหุนึง่ที่ท ำให้พืน้ท่ีปลกูปำล์มน ำ้มนัเพิ่มขึน้ 

 

เมื่อพิจำรณำในหมูท่ี่ 4, 5, 6, 12   พบวำ่   กำรท ำสวนยำงเป็นแบบไมย่กร่อง ซึง่สำมำถเปลีย่นกลบัมำท ำนำได้ โดยกำรใส่

น ำ้เข้ำแปลง   เพรำะไมว่ำ่อยำ่งไรหำกพืน้ท่ีนำน ำ้ทว่ม   พืน้ท่ีสวนยำงพำรำก็ทว่มด้วยเช่นกนั เพรำะไมม่ีระบบกำรจดักำร

น ำ้ที่ดี เมื่อเทยีบผลผลติน ำ้ยำงกบัพืน้ท่ีควน นำปะขอจะได้ผลผลติน้อยกวำ่   แตก็่ช่วยให้ชำวบ้ำนมีรำยได้ทกุวนั ซึง่สว่น

ใหญ่แล้วในแตล่ะครัวเรือนจะมีทัง้สวนยำงพำรำ และท ำนำข้ำวเพือ่บริโภค 

 

นอกจำกกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรเกษตรในพืน้ท่ีแล้ว กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน และกำร

ปรับเปลีย่นกำรสร้ำงบ้ำนในพืน้ท่ีก็มีผลตอ่กำรเปลีย่นแปลงภำยในพืน้ท่ี จำกกำรสมัภำษณ์นำยปวรุฒน์   เรืองมำ3 ได้ให้

ข้อมลูวำ่ เดิมที่พืน้ท่ีต ำบลนำปะขอมีถนนสำยหลกัสีส่ำย คือถนนสำยบำงแก้ว – หวัปอ ถนนสำยปำกพล  -  หำดไขเ่ตำ่  

ถนนสำยวดัโตนด  -  ปำกพล และถนนสำยเขำชยัสน  -  จงเก โดยเฉพำะเมื่อมีกำรสร้ำงถนนเรียบทะเลสำบสงขลำ ซึง่

ขวำงทิศทำงกำรไหลของน ำ้ ท ำให้น ำ้ไหลช้ำลง ทว่มขงันำนขึน้ เช่น บริเวณถนนปำกพล มีปัญหำน ำ้ทว่มขงัมำก 

นอกจำกนีท้ัง้สีส่ำยได้มีกำรรำดยำงเพิม่ขึน้ทกุปี โดยเฉพำะปีที่มนี ำ้ทว่มใหญ่พบวำ่ มีกำรปรับถนนให้สงูขึน้จำกเดิม กำร

ปรับถนนให้มีควำมสงูเพิม่ขึน้ ชำวบ้ำนมองวำ่เป็นกำรขวำงทำงไมใ่ห้น ำ้ได้ระบำย สง่ผลให้เกิดน ำ้ทว่มหนกัขึน้ และ

นอกจำกจะมีกำรถมถนนแล้วกำรถมที่สร้ำงบ้ำน หรือกำรถมที่นำเพื่อใช้เป็นพืน้ท่ีเพำะปลกูยำงพำรำหรือปำล์มน ำ้มนัก็เป็น

อีกสำเหตทุี่ท ำให้เกิดกำรวำงทำงน ำ้  
 
                                                           
2 สมัภำษณ์เมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2555 ท่ีส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอบำงแก้ว 
3 เมื่อวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 ท่ีหมูท่ี่ 4 ต ำบลนำปะขอ 
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์ความเปราะบาง ต าบลนาปะขอ (ตารางข้อมูลจากที่พี่สาวส่งมาค่ะ 

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

1. น ำ้ทว่มซ ำ้ซำก 
และบำงเดือน
น ำ้แล้ง 

- กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินในพืน้ที ่

- กำรถมถนนสงู และทำง
ระบำยน ำ้มีน้อย 

- ขำดกำรวำงแผนกำร
จดักำรน ำ้อยำ่งมีสว่น
ร่วม 

 

- กำยภำพของพืน้ที่เป็น
พืน้ที่รับน ำ้ 

- ฝนตกไมเ่ป็นฤดกูำล 
- ทิศทำงลมกระแสน ำ้ 

ควำมกดอำกำศ
เปลี่ยนไป 

 

- ท ำให้ท ำนำลำ่ช้ำกวำ่
ฤดกูำลปกต ิ

- น ำ้ทว่มในพืน้ที่ปลกู
ยำงพำรำ หรือสวน
ปำล์ม 

 

- ผลผลิตข้ำวลดลง รำยได้ลดลง ท ำให้
ต้นทนุเพ่ิม 

- ไมม่ัน่คงด้ำนอำชีพปลกูข้ำว 
- ยำงพำรำและสวนปำล์มให้ผลผลิตต ่ำ 
- โรคแมลงที่เพิ่มขึน้ 

4 - กำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรผลิต และ
กำรคดัพนัธุ์ที่เหมำะสมส ำหรับกำร
ปลกูข้ำวในพืน้ที่  

- หำพนัธุ์ข้ำวทีท่นตอ่น ำ้ทว่ม เชน่
ข้ำวพืน้บ้ำนโดยปรับเปลี่ยน
ชว่งเวลำในกำรท ำนำเป็นทดลอง
ท ำนำหลงัน ำ้ลด ม.ค-ก.พ 55 

- ท ำกำรติดตำมและศกึษำกำร
พยำกรณ์อำกำศจำกกรม
อตุนิุยมวิทยำ /ใช้ภมิูปัญญำ
ชำวบ้ำน และพฒันำเครือข่ำยเฝ้ำ
ระวงัระดบัชมุชน 

2. ผลผลิตด้ำน
กำรเกษตร
ตกต ่ำ 

- กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้
ประโยชน์ดิน 

- กำรใช้สำรเคมีใน
กำรเกษตร 

 
 

- หอยเชอร่ีระบำดในชว่ง
น ำ้ทว่ม 

- ฝนตกไมเ่ป็นฤดกูำล 

- น ำ้เสีย คณุภำพต ำ่  
- ข้ำวถกูหอยเชอร่ีกดั

ท ำลำย 
 

- สขุภำพเสีย เชน่ ท ำให้เกิดผ่ืนคนัเจำกกำร
สมัผสัสำรเคมี ท ำให้ท ำงำนได้ไมมี่
ประสิทธิภำพ 

- คณุภำพน ำ้เปลี่ยนท ำให้ข้ำวเป่ือยเร็วจำก
น ำ้ทว่มไมเ่กิน 10 วนั ในอดีตน ำ้ทว่มขงั
เป็นเดือนข้ำวไมเ่ป่ือย 

- น ำ้ใช้บริโภคอปุโภคไมไ่ด้ไมป่ลอดภยั ต้อง
ซือ้น ำ้กิน คำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้ 

- ควำมหลำกหลำยของอำหำรน้อย หำยำก 
- ผลผลิตข้ำวเสียหำยรำยได้ลดลง 

3 - ท ำนำท ำสวนไมใ่ช้สำรเคมีใช้วสัดุ
จำกธรรมชำติเชน่ หอยเชอร่ี 
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ประเด็น/เร่ือง ปัจจัย / สาเหตุ ผลที่เกิดขึน้ ส่งผลกระทบ ระดับความรุนแรง ข้อคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะ มนุษย์ ธรรมชาติ 1,2,3,4,5 

3 ระบบ
ชลประทำนไม่
เอือ้ตอ่กำรประ
กออบอำชีพ
เกษตร 

 
 
 

- ชลประทำนปิดปรับปรุง
ชลประทำนบอ่ยครัง้ /
เกือบจะทกุปี 

- กำรปลอ่ยน ำ้เข้ำพืน้ที่
ในชว่งที่ฤดฝูน ท ำให้น ำ้
ทว่มในพืน้ที่ 

- ปริมำณฝนมำก 
- กำรเปลี่ยนแปลงฤดกูำล 

- น ำ้ทว่มในฤดทู ำนำ หรือ 
ขำดน ำ้ในกำรท ำนำชว่ง
ฝนแล้ง เพรำะคนต้นน ำ้
ชลประทำนไมป่ลอ่ยน ำ้
ให้ 

- น ำ้ขุ่นตำ่งจำกอดีต น ำ้
ใช้กินได้ 

 

- ข้ำวเตบิโตไมท่นัน ำ้ทว่มท ำให้ข้ำวตำย 
เสียหำยต้นข้ำวเป่ือยเสียหำยปีละ 2 รอบ 
ท ำนำปีไมไ่ด้ผลผลิต 

- ข้ำวไมพ่อกินรำยได้ลดลงหนีส้ินเพ่ิมขึน้ 
- ต้นทนุกำรผลิตทีส่งูขึน้เน่ืองจำกต้องซือ้

เมล็ดพนัธุ์ข้ำวปลกูรอบ 2 ในรำคำ 18 
บำท/กิโลกรัม ได้แก่พนัธุ์พิษณโุลก 
สพุรรณบรีุ หอมปทมุ 

- มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนอำชีพ คือ 
ประมำณ 50 ปีก่อนมีคนท ำนำประมำณ 
100 คน(10-15ไร่/คน) คนในปัจจบุนัท ำ
นำประมำณ 30 คน(10-15ไร่/คน) โดย
สวนหนึ่งเปลีย่นไปท ำสวนยำงพำรำ 

3 - วำงแผนกำรจดักำรน ำ้ร่วมกบัทำง
ชลประทำนทำ่เชียด แก้ไขปัญหำ
น ำ้ทว่มและน ำ้แล้ง และกระจำยน ำ้
อยำ่งเป็นธรรมให้ชมุชน 

- ปรับปรุงระบบชลประทำนคลอง/
เหมืองระบำยน ำ้ให้สะดวก 

- ขดุอำ่งเก็บน ำ้ขนำดใหญ่เพ่ือเก็บ
น ำ้รับหน้ำแล้ง 

- ท ำฝำยชะลอน ำ้ 
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2.1.2 ปัจจัยและความเสี่ยงจากสภาพภมิูอากาศที่ส่งผลต่อภยัธรรมชาติในต าบลนาปะขอ 

ต ำบลนำปะขอเป็นพืน้ท่ีน ำ้ทว่มทกุปี เนื่องด้วยลกัษณะทำงกำยภำพของพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีรับน ำ้ และพืน้สว่นหนึง่ติดกบั

ทะเลสำบสงขลำ ดงันัน้ลกัษณะกำรทว่มของน ำ้ในอดีตจงึมีสองลกัษณะ  คือ  น ำ้ทว่มที่เกิดจำกน ำ้ที่ไหลจำกพืน้ท่ีต้นน ำ้

ตะโหมดสูพ่ืน้ท่ีนำปะขอ  และน ำ้ทว่มทีเ่กิดจำกน ำ้ทะเลหนนุสงูเข้ำสูท่ะเลสำบสงขลำ ประกอบกบัพบวำ่ทศิทำงของลม

และกระแสน ำ้ที่พดัเข้ำมำจำกทะเลสำบสงขลำมกีำรเปลีย่นแปลงไปจำกเดิมทัง้ช่วงเวลำ ควำมแรง และควำมถ่ี  สิง่เหลำ่นี ้

สง่ผลตอ่กำรเปลีย่นแปลงกำรขึน้ลงของน ำ้ในทะเลสำบสงขลำ ซึง่จะมีผลกระทบ คือ ท ำให้น ำ้ในทะเลสำบหนนุสงู เกิด

ปัญหำน ำ้ทว่มในพืน้ท่ีใกล้กบัทะเลสำบสงขลำตำมมำ 

 

นอกจำกนีพ้บวำ่ ในช่วงระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำอ ำเภนำปะขอพบกบัสถำนกำรณ์ฝนท่ีตกไมเ่ป็นฤดกูำลบอ่ยครัง้ ดงัจะ

เห็นได้จำกชว่งฤดกูำลของกำรท ำนำ จำกวิถีชำวนำเดิมหวำ่นกล้ำรับหวัษำ (ช่วงต้นของกำรเข้ำพรรษำ) กลำงเดือน

สงิหำคมจะมีฝนตกเป็นกำรเข้ำสูฤ่ดฝูน ชำวนำเร่ิมหวำ่นกล้ำ แตปั่จจบุนันีเ้นื่องจำกฝนตกไมแ่นน่อนฝนมำลำ่ช้ำกวำ่ใน

อดีต ฝนเร่ิมตกปลำยเดือนสงิหำคมหรือต้นเดือนกนัยำยน ท ำให้ชำวนำท ำนำช้ำกวำ่ปกติ นอกจำกนีพ้บวำ่หลงัจำกมีกำร

หวำ่นข้ำวแล้วกลบัมีฝนตกมำอยำ่งหนกัติดตอ่กนั ท ำให้เกิดน ำ้ทว่มหนกั ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ที่เร่ิมจะเกิดขึน้บอ่ยครัง้ เช่น 

เหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2553-2554 สง่ผลกระทบตอ่ต้นข้ำวที่ก ำลงัเจริญเติบโต เนือ่งจำกมีปริมำณน ำ้ขงัใน

พืน้ท่ีมำก ดงันัน้จึงเป็นอีกหนึง่สำเหตทุี่ท ำให้ผลผลติในกำรท ำนำลดลง  

 

2.2 ผลผลิตด้านการเกษตรตกต ่า 

2.2.1 สถานการณ์ด้านการเกษตรในต าบลนาปะขอ 

ผลพว่งจำกกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ทีด่ินในพืน้ท่ีนำปะขอ นอกจำกจะเป็นสำเหตหุนึง่ที่ท ำให้เกิดน ำ้ทว่มขงัเป็น

ระยะเวลำนำนแล้ว กำรเปลีย่นแปลงทิศทำงน ำ้โดยกำรยกร่องปำล์ม และสวนยำงพำรำ สง่ผลกระทบอยำ่งมำกตอ่กำรท ำ

นำ เพรำะกำรท่ีน ำ้ขงัเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้ข้ำวเป่ือย และผลผลติเสยีหำยเพิ่มขึน้มำกจำกในอดีต สง่ผลให้บำง

ครัวเรือนไมม่ข้ีำวสำรเพื่อบริโภค  ต้องซือ้กิน   รำยได้จำกกำรขำยข้ำวก็ลดลง   พืชอำหำรในธรรมชำติลดลง   ประกอบกบั

ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแอง่กระทะ  ชำวบ้ำนจึงต้องเลือ่นกำรท ำนำเป็นดือน 8 หำกปลกูข้ำวพนัธุ์พืน้บ้ำนได้ทนัเวลำ  ต้นข้ำวจะ

สงูกวำ่น ำ้ทว่ม  และทนทำนกวำ่ข้ำวพนัธุ์สง่เสริม  แตห่ำกปลกูลำ่ช้ำมำก  ข้ำวก็จะจมน ำ้  เพรำะเจริญเติบโตไมท่นั  จึง

ต้องพยำยำมท ำนำให้ตำมฤดกูำล  โดยในนำลุม่ปลกูข้ำวอำย ุ  6  เดือน  และนำดอนปลกูข้ำวอำย ุ5 เดือน  แตเ่พรำะวำ่

ปัญหำน ำ้ทว่มขงัมีแนวโน้มรุนแรงมำกขึน้ ยิ่งท ำให้ชำวนำมีแนวโน้มที่จะเลกิกำรท ำนำ  เมื่อชำวนำไมส่ำมำรถปลกูข้ำว

พืน้บ้ำนได้เอง ในขณะท่ียงัคงมีควำมต้องกำรบริโภคข้ำวพืน้บ้ำนก็ท ำให้ชำวนำในชมุชนจ ำเป็นต้องซือ้ข้ำวสำรจำก

ภำยนอก อนัท ำให้ชำวนำมีแนวโน้มต้องพึง่พำภำยนอกมำกขึน้ หรือท ำให้ศกัยภำพกำรพึง่ตนเองด้ำนอำหำรของชำวนำ

ลดลงไปนัน่เอง 
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ขณะทีร่ำยได้ที่ได้จำกผลผลติข้ำวไมเ่พียงพอกบัควำมต้องกำรในหลำยครอบครัว ประกอบกบักำรใช้สำรเคมีทัง้ในพืน้ท่ี

ปลกูยำงพำรำ และปำล์ม รวมทัง้พืน้ท่ีนำบำงสว่นได้สง่ผลให้คณุภำพของน ำ้ในพืน้ท่ีนำปะขอเปลีย่นแปลงไป น ำ้ส ำหรับ

อปุโภคและบริโภคไมม่ีควำมปลอดภยั หลำยครอบครัวต้องเปลีย่นมำซือ้น ำ้ส ำหรับใช้เพื่อกำรบริโภค สง่ผลให้คำ่ใช้จ่ำย

ภำยในครัวเรือนเพิ่มขึน้ ขณะเดยีวกนัผู้ที่ใช้สำรเคมีก็จะมเีจอกบัปัญหำด้ำนสขุภำพ เช่น ท ำให้เกิดผื่นคนัเจำกกำรสมัผสั

สำรเคมี ท ำให้ท ำงำนได้ไมม่ีประสทิธิภำพ  

 

2.2.2 ปัจจัยและความเสี่ยงจากสภาพภมิูอากาศที่ส่งผลต่อด้านการเกษตรในต าบลนาปะขอ 

จำกกำรสมัภำษณ์ นำงสำวธิดำ คงอำสำ4 เพิ่มเติมพบวำ่เจอกบัสถำนกำรณ์ปัญหำหอยเชอร่ีระบำดเช่นเดยีวกบัในต ำบล

จองถนน โดยเฉพำะเมื่อหลงัน ำ้ทว่มพบวำ่ปริมำณของหอยเชอร่ีเพิ่มมำกขึน้ ซี่งชำวบ้ำนตัง้ข้อสงัเกต ตวัออ่นของหอยเชอร่ี

นำจะอยูร่ะหวำ่งร่องยำงพำรำที่ท ำกำรยกขึน้ ซึง่เมื่อเกิดน ำ้ทว่มขงัท ำให้หอยเชอร่ีเจริญเติบโตได้ด ีและเมื่อมีกำรระบำยน ำ้ 

พบวำ่ น ำ้ที่ทว่มสว่นหนึง่ไหลลงสูพ่ืน้ท่ีปลกูข้ำวซึง่ที่ผำ่นมำชำวบ้ำนพยำยำมก ำจดัหอยเชอร่ีโดยกำรเก็บและน ำมำท ำปุ๋ ย  

แตด้่วยปริมำณทีม่ำกท ำให้ไมส่ำมำรถก ำจดัได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ  

 

กำรเปลีย่นแปลงของฤดกูำล เป็นอีกสำเหตหุนึง่ที่ท ำให้ผลผลติด้ำนกำรเกษตรตกต ่ำไมว่ำ่จะเป็นข้ำว ยำงพำรำ และปำลม์

น ำ้มนั เพรำะฝนท่ีตกไมเ่ป็นฤดกูำลและน ำ้ที่ทว่มขงัท ำให้ผลผลติทำงกำรเกษตรเสยีหำย เช่น ข้ำวเป่ือย ไมส่ำมำรถเก็บน ำ้

ยำงได้ ปำล์มน ำ้มนัไมไ่ด้ผลผลติ เป็นต้น ซึง่หำกสภำพอำกำศแปรปรวนตอ่ไป จะท ำให้เกษตรกรไมส่ำมำรถก ำหนดตำรำง

กำรผลติของตนเองได้ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรปลกูข้ำว ซึง่จะต้องอำศยัปัจจยัด้ำนดิน ฟ้ำ อำกำศ เป็นส ำคัญ 

 

2.3 ระบบชลประทานไม่เอือ้ต่อการประกออบอาชพีเกษตร 

2.3.1 สถานการณ์ระบบชลประทานต าบลนาปะขอในปัจจุบัน 

จำกกำรสมัภำษณ์ นำงสำวธิดำ  คงอำสำ5 ได้ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิวำ่ ระบบชลประทำนในพืน้ท่ีส ำหรับกำรท ำนำเป็นอกี

สำเหตหุนึง่ที่ท ำให้น ำ้ทว่ม และน ำ้แล้ง เนื่องจำกพืน้ท่ีต ำบลนำประขออยูใ่นพืน้ท่ีชลประทำนทำ่เชียด ดงันัน้ชำวบ้ำน

นอกจำกจะท ำนำปีตำมปกติแล้ว ก็จะมีกำรท ำนำปรังด้วย แตเ่นื่องด้วยกำรปลอ่ยน ำ้ที่ไมเ่ป็นระบบ หรือกำรปิดคลองสง่น ำ้

เพื่อซอ่มแซมก็ไมส่อดคล้องกบัชว่งเวลำในกำรท ำนำของชำวนำ โดยเฉพำะช่วงทีช่ำวนำต้องกำรน ำ้เพื่อกำรท ำนำในปีฝน

มำลำ่ช้ำ/ฝนทิง้ชว่ง เพื่อต้องกำรให้ต้นข้ำวแขง็แรงก่อนที่น ำ้จะทว่ม  แตเ่นื่องจำกข้อจ ำกดัของชลประทำนกบักำรจดักำร

งบประมำณและนโยบำยรัฐในกำรสนบัสนนุไมส่อดคล้องกบัชมุชน  หรือบำงครัง้กำรรับฟังควำมคิดเห็นและตกลงกบั

ชำวนำไมค่รอบคลมุทัง้หมดก็สร้ำงให้เกิดปัญหำเร่ืองของกำรจดัสรรน ำ้  เมื่อชำวนำได้น ำ้มำท ำนำช้ำ  ฝนตกหนกัน ำ้ทว่ม

ต้นข้ำวยงัไมแ่ข็งแรง น ำ้ทว่มขงั 15 วนัต้นข้ำวก็เป่ือย นำข้ำวที่อยูท่ี่ลุม่เสยีหำย แตกตำ่งจำกในอดตีที่หวัษำ (ต้น

                                                           
4 เมือวนัท่ี 10 ธันวำคม พ.ศ. 2555 

5 เมื่อวนัท่ี 10 ธันวคม พ.ศ. 2554 ณ ศนูย์วิจยัช้ำว  
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เข้ำพรรษำ) ได้หวำ่นกล้ำต้นข้ำวเติบโตเต็มที่ทนน ำ้ทว่มขงันำน 15 วนัถึงหนึง่เดือนได้ พนัธุ์ที่ใช้เป็นพนัธุ์พืน้บ้ำนท่ีขึน้น ำ้ 

ควำมเสยีหำยพืน้ท่ีนำของต ำบลนำปะขอคือพืน้ท่ีนำลุม่เสยีหำยร้อยละ 60 และพืน้ท่ีนำดอนข้ำวเสยีหำยร้อยละ 10 จึงเป็น

อีกหนึง่สำเหตทุี่ท ำให้กำรท ำนำในพืน้ท่ีนำปะขอได้ผลผลติไมเ่ต็มประสทิธิภำพของพืน้ท่ี 

 

2.3.2 ปัจจัยและความเสี่ยงจากสภาพภมิูอากาศที่ส่งผลต่อระบบชลประทาน 

กำรเปลีย่นแปลงของฤดกูำล ทัง้ฤดแูล้งและฤดฝูนสง่ผลกระทบตอ่กำรบริหำรจดักำรน ำ้ของระบบชลประทำน ท ำให้กำร

จดัสรรน ำ้ไมเ่พยีงพอกบัควำมต้องกำรของเกษตรกรที่ต้องอำศยัชลประทำนในกำรเพำะปลกู ซึง่ปัจจยัและควำมเสีย่งจำก

สภำพภมูิอำกำศไมไ่ด้สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ระบบชลประทำน หำกแต่สง่ตอ่ระบบบริหำรและจดักำรน ำ้ในพืน้ท่ีของ

ต ำบลนำปะขอ  

 

3. ศักยภาพของต าบลนาปะขอ 

จำกสถำนกำรณ์ดงักลำ่วข้ำงต้น ต ำบลนำปะของตกอยูใ่นควำมเสีย่งจำกสถำนกำรณ์น ำ้ทว่มซ ำ้ซำก ที่สง่ผลกระทบตอ่

กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมโดยตรง โดยมีปัจจยัที่ก่อให้เกิดปัญหำน ำ้ทว่มทัง้ผลกระทบจำกกำรกระท ำของมนษุย์และ

ผลจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศทีเ่ป็นปัจจยัเสริมที่ส ำคญั ท ำให้กำรคำดเดำและกำรก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำจ ำเป็นอยำ่งยิ่งที่จะต้องพจิำรณำทัง้สององค์ประกอบร่วมกนั 

 

อยำ่งไรก็ตำมขณะเดียวกนัเมื่อวเิครำะห์ถึงศกัยภำพของเกษตรกรมในต ำบลนำปะขอ โดยเฉพำะกลุม่ชำวนำในต ำบลนำ

ปะขอทีต่ระหนกัถงึควำมส ำคญัของปัญหำดงักลำ่ว จงึได้รวมกลุม่กนัเป็น กลุม่อนรัุกษ์ฟืน้ฟพูนัธุ์ข้ำวพืน้บ้ำนขึน้มำ เมื่อปี 

พ.ศ. 2553 ซึง่ได้มกีำรด ำเนินกำรในกำรศกึษำค้นหำพนัธุ์ข้ำวพืน้บ้ำนท่ีมีอำยสุัน้ หรือมีควำมเหมำะสมกบัพืน้ท่ีและ

สำมำรถรับมือกบัน ำ้ทว่มขงั ภยัแล้งทีม่ีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึน้ กำรปรับเปลีย่นวิธีกำรท ำนำ ค้นหำวิธีท ำนำที่สำมำรถรับมือ

กบัควำมเปลีย่นแปลงของสภำพภมูิอำกำศ  และท ำให้ชำวนำต ำบลนำปะขอมีน ำ้เพื่อใช้ในกำรท ำนำ เห็นควำมส ำคญัใน

กำรสร้ำงเครือขำ่ยชำวบ้ำนในกำรบริหำรจดักำรน ำ้  เน้นแนวทำงในกำรพฒันำควำมร่วมมือระบบกำรจดักำรน ำ้แบบ

บรูณำกำร เน้นกำรมีสว่นร่วมคิด  ร่วมท ำ  ตดัสนิใจร่วมของภำคประชำชน  ท้องที่  ท้องถ่ิน และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

พฒันำกลไกของชมุชนของต ำบลนำปะขอ ในกำรร่วมกนัสร้ำงระบบกำรบริหำรจดักำรน ำ้ที่สำมำรถกระจำยน ำ้อยำ่งเป็น

ธรรม สอดคล้องวถีิกำรผลติของชมุชน   

 

สภำวะเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศที่น ำไปสูค่วำมไมแ่นน่อนของปริมำณน ำ้ฝน และกำรเสีย่งตอ่ปัญหำน ำ้ทว่มที่รุนแรง

มำกขึน้ดงัทีเ่กิดขึน้ในต ำบลนี ้ แม้วำ่ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึน้จะมีควำมยำกในกำรคำดเดำและท ำนำยลว่งหน้ำได้วำ่จะ

เกิดขึน้เมื่อไรและรุนแรงมำกน้อยเพียงใด หำกแตก่ำรศกึษำและกำรวเิครำะห์ข้อมลูกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งรอบด้ำนด้วย

มมุมองที่หลำกหลำยแล้ว จะท ำให้สำมำรถประมวลผลและวำงแผนในกำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเสีย่งได้ในระดบัหนึง่ ซึง่

กำรน ำเอำข้อมลูควำมรู้ดงักลำ่วมำศกึษำเทคนคิวิธีกำรท ำนำให้เหมำะสม โดยเฉพำะกำรทดลองกำรปลกูข้ำวพนัธุ์พืน้บ้ำน
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วิธีกำรปรับเปลีย่นวิธีกำรท ำนำโยนกล้ำจะเป็นทำงเลอืกหนึง่ในกำรเฝ้ำระวงั และลดควำมเสีย่งและควำมเสยีหำยที่อำจจะ

เกิดขึน้ได้ในระดบัหนึง่เช่นเดียวกนั และที่ส ำคญัผลที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินงำนดงักลำ่วจะเป็นฐำนข้อมลูควำมรู้ที่ส ำคญั

ส ำหรับรองรับกำรเปลีย่นแปลงของสภำวะทำงธรรมชำติในอนำคต 


