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วิถีชีวิตของประชาชนลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาในจังหวัดพัทลุง
ในพื้นที่น�้ำท่วมซ�้ำซาก
Livelihood of People in Songkhla Lake Basin, Phatthalung Province
in Annual Flooding Area
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บทคัดย่อ: พื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่ราบลุ่มและมักได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วมในฤดูฝนเป็นประจ�ำทุกปี
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของประชาชนในภาวะที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลาของจังหวัดพัทลุง ท�ำการศึกษาที่อ�ำเภอควนขนุน อ�ำเภอเขาชัยสนและอ�ำเภอปากพะยูน ประกอบด้วย
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาจ�ำนวน 325 ครัวเรือน เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง ระหว่างเดือนมิถนุ ายนถึง
เดือนตุลาคม 2558 จากการศึกษาพบว่า ประมาณปลายเดือนตุลาคมจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงฤดูฝนทีป่ ระชาชน
ลุม่ น�ำ้ ได้รบั ผลกระทบจากน�ำ้ ท่วมซึง่ มีระดับความรุนแรงแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น การท�ำนา การปลูกผัก การเลีย้ งสัตว์ การประมงพืน้ บ้าน สถานการณ์นำ�้ ท่วมท�ำให้เกษตรกรไม่สามารถใช้
พื้นที่เพื่อการเกษตรผลิตอาหาร และ การเข้าถึงแหล่งอาหารจากธรรมชาติลดลง อีกทั้งพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อยู่อาศัย
ได้รับความเสียหาย ส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย ส�ำหรับการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงขึ้น
ดังนัน้ หากสถานการณ์นำ�้ ท่วมมีความรุนแรงมากขึน้ อาจส่งผลให้ความสามารถในผลิตอาหารได้เองของประชาชนในพืน้ ที่
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาของจังหวัดพัทลุงมีลดลงและมีรายจ่ายส�ำหรับความเป็นอยู่เพิ่มมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การท�ำมาหากิน, การพึ่งตนเอง, การเลี้ยงตนเอง, ความมั่นคงทางด้านอาหาร
ABSTRACT: Songkhla Lake Basin is wetland and often affected by annual flood during the monsoon. This study
aimed to investigate the living conditions of the people who have been affected by flooding in the Songkhla Lake
Basin, Phatthalung province. The study was conducted in Khuan Khanun, Khao Chaison and Pak Phayun districts.
Data were collected by using semi-structure interview from June to October 2015 with 325 household samples. The
results showed that during the rainy season (late October until late February), the samples were affected by the floods
in different levels of severity in each year. Agriculture is a major occupation for these people such as, vegetables,
livestock and fisheries. Because of the floods, farmers have to face many problems such as they cannot use agricultural
land for producing their own food and accessibility to natural food is limited Moreover, residential areas have also
been damaged which make unexpected cost for farmers to rebuild their houses Therefore, the increasing of severity
of the floods may decrease the ability to produce their own food of people in the Songkhla Lake Basin, Phatthalung
province and increase their living cost as well
Keywords: way of life, self-reliance, self-sufficiency, food security
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บทน�ำ
ลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาเป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ ติดชายฝัง่
อ่าวไทย มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง
สตู ล และนครศรี ธ รรมราช พื้ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ พื่ อ
การเกษตรและที่อยู่อาศัย ส�ำหรับจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่
อยู่ในเขตลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาประมาณ 3,246.43
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,029,019 ไร่ คิดเป็น
ร้ อ ยละ 95.43 ของเนื้ อ ที่ ทั้ ง จั ง หวั ด พื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ
ทะเลสาบสงขลาของจังหวัดพัทลุงมักได้รับผลกระทบ
จากน�้ำท่วมเป็นประจ�ำจากลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เนือ่ งจากเป็นพืน้ ที่
ราบลุม่ และเป็นพืน้ ทีร่ บั น�ำ้ จากเทือกเขาบรรทัดก่อนลง
สู ่ ท ะเล (สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน�้ ำ และ
การเกษตร, 2555) ที่ ผ ่ า นมา จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ได้ รั บ
ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
บ่ อ ยครั้ ง เช่ น ปี 2549 ได้ รั บ ผลกระทบจากพายุ
ดีเปรสชั่น และพายุไต้ฝุ่นหวู๋ติ๊บ ปี 2555 ได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ คือ พายุโซนร้อน
“แกมี” และปี 2557 ได้รบั อิทธิพลจากร่องมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ คือ พายุไต้ฝนุ่ “รามสูร” พายุไต้ฝนุ่ “กัมแมแก”
และพายุโซนร้อน “ซินลากู” (กรมอุตนุ ยิ มวิทยา, 2557)
ส่งผลให้หลายอ�ำเภอในจังหวัดพัทลุงได้รับภัยจาก
น�้ำท่วมรุนแรงมากขึ้น ท�ำให้ประชาชนลุ่มน�้ำมีความ
ยากล�ำบากในการท�ำมาหากิน ดังที่ Douglas (2009)
กล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของน�้ำท่วมและส่งผล
ต่อผลผลิตพืชได้รับความเสียหาย ท�ำให้ความมั่นคง
ทางด้านอาหารลดลง ผลทีต่ ามมาคือประชากรเกิดการ
ย้ายถิ่นฐาน อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำใน
จังหวัดพัทลุงยังมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นค�ำถามตามมาว่าประชาชนที่
ได้รับผลกระทบน�้ำท่วมซ�้ำซาก มีชีวิตความเป็นอยู่
อย่ า งไร มี ก ารรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มได้ อ ย่ า งไร
อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้จะน�ำเสนอเฉพาะวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในภาวะที่ได้รับผลกระทบ

จากน�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาของจังหวัด
พัทลุง
วิธีการศึกษา
ในเบือ้ งต้นได้แบ่งเขตพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา
ของจังหวัดพัทลุงออกเป็น 3 เขต จากทางทิศเหนือไป
ยั ง ทิ ศ ใต้ ข องจั ง หวั ด พั ท ลุ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ตั ว แทนพื้ น ที่
ศึกษา ได้แก่ อ�ำเภอควนขนุน อ�ำเภอเขาชัยสน และ
อ�ำเภอปากพะยูน จากนั้นท�ำการเลือกต�ำบลที่มีพื้นที่
เชื่ อ มต่ อ กั บ ทะเลสาบสงขลาและเป็ น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากน�้ำท่วมซ�้ำซากโดยใช้ข้อมูลจากการ
สั ม ภาษณ์ น ายกเทศบาลต� ำ บลหรื อ นายกองค์ ก าร
บริหารส่วนต�ำบลเพื่อเลือกหมู่บ้านศึกษาโดยท�ำการ
เลือกตัวอย่างประชากรในพืน้ ทีศ่ กึ ษาแบบบังเอิญ เพือ่
ให้ได้ครัวเรือนเป้าหมายแต่ละพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100
ครัวเรือน ดังนี้ เขตพื้นที่ศึกษาตอนบน ได้แก่ หมู่ที่ 4
และ 9 ต�ำบลพนางตุง อ�ำเภอควนขนุน จ�ำนวน 106
ครัวเรือน เขตพื้นที่ศึกษาตอนกลาง ได้แก่ หมู่ 6 และ
8 ต� ำ บลหานโพธิ์ อ� ำ เภอเขาชั ย สน จ� ำ นวน 105
ครัวเรือน และเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษาตอนล่าง ได้แก่ หมู่ 3 และ
8 ต�ำบลฝาละมี อ�ำเภอปากพะยูน จ�ำนวน 114 ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น 325 ครัวเรือน หรือคิดเป็น 22.82 % ของ
ประชากรในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด จากนั้นท�ำการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมี
หัวข้อค�ำถาม ดังนี้ ขนาดพืน้ ทีถ่ อื ครอง อาชีพ ช่วงเวลา
การใช้พนื้ ทีใ่ นการท�ำกิจกรรมต่างๆ ระดับความรุนแรง
ของน�้ำท่วมและความเสียหายจากน�้ำท่วม ระยะเวลา
ของน�้ำท่วม การผลิตพืชอาหาร แหล่งอาหาร การใช้
ประโยชน์ จ ากแหล่ ง อาหาร แหล่ ง รายได้ เป็ น ต้ น
ค� ำ นวณค่ า ร้ อยละ เพื่ อหาระดั บความรุ นแรงของ
น�้ำท่วม ความสัมพันธ์ของกิจกรรมของครัวเรือนที่เป็น
แหล่ ง อาหารและแหล่ ง รายได้ ความสั ม พั น ธ์ ข อง
ครัวเรือนต่อการใช้ประโยชน์ของแหล่งอาหาร เพื่อ
อธิ บายความสั มพั น ธ์ ข องวิ ถีชี วิ ตความเป็ น อยู ่ ข อง
ประชาชนลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาของจังหวัดพัทลุง
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ผลการศึกษาและวิจารณ์
1. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลุ่มน�้ำ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำการเกษตร ได้แก่
ท�ำนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ประมงเลี้ยงและประมง
พื้นบ้าน การท�ำการเกษตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล
คือ ในฤดูกาลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ถดูฝน ประชาชนลุ่มน�้ำ
สามารถท�ำนา ปลูกผัก รเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และ
สามารถเข้าแหล่งอาหารทีไ่ ด้จากธรรมชาติได้ เช่น การ
ท�ำประมงพื้นบ้านในลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา กิจกรรม
เหล่านี้ท�ำเพื่อบริโภคและจ�ำหน่ายสร้างรายได้ ส่วน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเดียวคือ การปลูก
ยางพาราและการปลูกปาล์มน�ำ้ มัน ส�ำหรับการปลูกไม้
ยืนต้นพบว่าปลูกเพื่อใช้สอยในครัวเรือนมากกว่าการ
ขาย ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีบางครัวเรือนท�ำเฉพาะ
กิจกรรมรายได้เพียงอย่างเดียว เช่น ยางพารา (7.7%)
ปาล์มน�ำ้ มัน (1.6%) และมีบางครัวเรือนไม่มกี ารท�ำนา
เช่น ครัวเรือนที่มีอาชีพปลูกผักกับไม้ผล ครัวเรือนที่มี
อาชีพประมงพื้นบ้านกับอาชีพอื่น ครัวเรือนที่มีอาชีพ
ปลูกไม้ยืนต้นกับอาชีพอื่น และครัวเรือนที่รับจ้างกับ
อาชีพอื่น นอกจากนี้ยังมีครัวเรือนที่มีอาชีพประมง
พืน้ บ้านซึง่ เป็นอาชีพทีพ่ งึ่ ธรรมชาติอย่างเดียวค่อนข้าง
สูง (6.6%) (Table 1) จะเห็นได้ว่า ในช่วงนี้ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง อาหารที่ ห ลากหลายเพราะ
สามารถใช้พนื้ ทีก่ ารเกษตรของตนเองได้ แม้วา่ จะมีบาง
ครัวเรือนไม่มกี ารผลิตอาหารเองแต่กย็ งั มีแหล่งรายได้
จากผลผลิตทางการเกษตรเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย อีกทัง้ ยัง
สามารถหาอาหารได้จากแหล่งธรรมชาติในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้
ทะเลสาบสงขลาได้อีกทางหนึ่ง
ในช่วงฤดูฝนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์พื้นที่เกษตรเพื่อท�ำกินได้ โดยเฉพาะการ
ท�ำนา การปลูกผัก การเลี้ยงปลาในบ่อ และการเลี้ยง

สัตว์แบบปล่อยทุ่ง ประชาชนท�ำนาในช่วงฤดูกาลอื่น
และเก็บไว้เพื่อบริโภคในช่วงฤดูฝน พื้นที่บางส่วนที่ไม่
ได้ รั บ ผลกระทบจากน�้ ำ ท่ ว ม ประชาชนยั ง คงมี ใ ช้
ประโยชน์เพือ่ การเกษตรเพือ่ เป็นอาหารและรายได้ ซึง่
พบว่า ประชาชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษาตอนบนมีความสามารถ
ในการผลิตเองเพื่อบริโภค (43.76%) สูงกว่าพื้นที่อื่น
และมีแหล่งอาหารจากประมงพืน้ บ้านและจากการซือ้
น้อยกว่าพื้นที่อื่น ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ศึกษาตอน
ล่าง มีแหล่งอาหารจากประมงพืน้ บ้าน (50.72%) และ
จากการซื้ออาหาร (58.30%) สูงกว่าพื้นที่อื่น แต่มีการ
ผลิตอาหารเองเพื่อบริโภคต�่ำสุด (22.34%) ส่วนพื้นที่
ศึ ก ษาตอนกลาง พบว่ า มี ก ารผลิ ต อาหารเองเพื่ อ
บริโภค แหล่งอาหารจากประมงพื้นบ้านและจากการ
ซื้อไม่ต่างกัน (Table 2) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า
ครัวเรือนทีไ่ ม่มกี ารผลิตอาหารเพือ่ บริโภค มีความเสีย่ ง
ต่อความไม่มั่นคงทางอาหาร และอาจส่งผลต่อความ
ไม่มนั่ คงของรายได้เช่นกัน เนือ่ งจากการมีคา่ ใช้จา่ ยใน
การซื้ออาหารเพื่อบริโภค ขณะที่ครัวเรือนที่มีอาชีพ
ประมงพื้นบ้านเพียงอย่างเดียวก็อาจมีความไม่มั่นคง
ทางอาหารและรายได้เช่นเดียวกัน เนือ่ งจากในช่วงฤดู
ฝนของทุกปีบางครั้งไม่สามารถออกเรือเพื่อหาปลาได้
ดังนั้นในช่วงฤดูฝนจึงอาจส่งผลให้ครัวเรือนเหล่านี้มี
ความยากล�ำบากในการท�ำมาหากินและขาดแคลน
รายได้มากกว่าฤดูกาลปกติ อย่างไรก็ตาม บางครัวเรือน
แม้ว่าไม่สามารถออกเรือเพื่อหาปลาได้ แต่ช่วงน�้ำ
หลากยังสามารถหาปลาได้งา่ ยในบริเวณทัว่ ไปเพือ่ มา
จุลเจือครอบครัวในช่วงนี้ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยัง
พบว่ า เมื่ อ เข้ า สู ่ ฤ ดู ฝ นประชาชนลุ ่ ม น�้ ำ ยั ง คงมี ก าร
ด�ำเนินกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ เช่น การปลูกผัก การ
เลีย้ งปลาในบ่อ ตามปกติ ยกเว้นการท�ำนาซึง่ ส่วนใหญ่
มีการท�ำนานอกฤดูกาล ดังนั้นหากปีใดมีภัยธรรมชาติ
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างฉับพลันอาจส่งผลต่อพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตร
และผลผลิตทางเกษตรกรได้รับความเสียหายมากขึ้น

565

KHON KAEN AGR. J. 45 SUPPL. 1 : (2017).

Table 1 The two ways relationship of agricultural activities of people living in Songkhla Lake Basin, Phatthalung
province.
Activities Paddy
Fruit
Fish Local
Palm
Vegetable
Livestock
Rubber
Timber Wages Other**
(%)*
field
tree
pond fishing
oil
Paddy field
5.5
5.5 0.0
3.8
0.5
0.0
2.7
1.6
0.0
0.0
0.5
Vegetable
2.2 2.7
4.4
0.5
3.3
3.3
3.8
1.6
0.5
0.5
Fruit tree
0.0
0.0
0.5
0.0
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
Livestock
2.2
0.5
2.7
7.1
2.7
2.7
0.0
0.0
Fish pond
0.0
0.0
1.6
1.1
0.5
0.0
0.5
Local fishing
6.6
1.1
1.6
1.1
0.0
0.5
Rubber
7.7
2.2
0.0
0.0
1.1
Palm oil
1.6
0.5
0.0
0.0
Timber
3.8
0.0
0.0
Wages
0.5
0.0
Other **
4.4

Note: *the answer choose more than one,** grocery store, barber shop…etc.

Total
20.33
23.08
1.65
18.13
3.85
10.99
10.99
2.20
3.85
0.55
4.40

Table 2 Source of food for consumption of people living in flooding situation in Songkhla Lake Basin,
Phatthalung during flooding.
Source of food for consumption (%)
Songkhla Lake Basin,
Phatthalung province
Self-production
Local fishing
Purchase
Upper area
43.76
15.47
10.31
Middle area
33.89
33.81
31.38
Lower area
22.34
50.72
58.3
Total
100.00
100.00
100.00

2. ผลกระทบน�้ ำ ท่ ว มต่ อ ความเป็ น อยู ่ ข อง
ประชาชนลุ่มน�้ำ
ฤดู ฝ นของจั ง หวั ด พั ท ลุ ง เริ่ ม ตั้ ง แต่ ป ลายเดื อ น
ตุลาคมจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งได้รับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือคือประมาณ ในช่วงนี้มักได้รับ
ผลกระทบน�้ำท่วมซึ่งมีระยะเวลาและระดับน�้ำท่วมขัง
ไม่ แ น่ น อน โดยจากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า มี ร ะดั บ
น�ำ้ ท่วมขังประมาณ 20-150 เซนติเมตร ระยะเวลาการ
ท่วมอยูใ่ นช่วง 1 วัน ถึง 4 สัปดาห์ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สภาพ
พื้นที่และปริมาณน�้ำฝนในแต่ละปี ส่งผลให้พื้นที่อยู่
อาศั ย ได้ รั บ ความเสีย หาย และพื้นที่ก ารเกษตรไม่
สามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ นอกจากนั้ น ยั ง ส่ ง ผลต่ อ
ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยพบว่า
ทั้งสามเขตพื้นที่ศึกษาได้รับผลกระทบน�้ำท่วมไม่ต่าง
กันกัน แต่พื้นที่ศึกษาตอนกลาง (34.05%) มีแนวโน้ม

ได้รับผลกระทบสูงกว่าพื้นที่อื่นโดยมี พื้นที่อยู่อาศัยได้
รับผลกระทบมากสุด (42.32%) รองลงมาคือ เขตพืน้ ที่
ศึกษาตอนบนและล่าง (32.72% และ 24.95 % ตาม
ล�ำดับ) ส่วนพื้นที่การเกษตรพบว่า ในเขตพื้นที่ศึกษา
ตอนล่างได้รับผลกระทบมากสุด (40.38 %) รองลงมา
คือ เขตพื้นที่ศึกษาตอนบนและตอนกลาง (33.85%
และ 25.77 %) (Table 3) ทั้งนี้ พื้นที่ทั้งหมดเป็นแหล่ง
รั บ น�้ ำ ที่ ไ หลหลากจากเทื อ กเขาบรรทั ด จึ ง ได้ รั บ ภั ย
น�ำ้ ท่วมเป็นประจ�ำ ดังนัน้ ในช่วงฤดูนำ�้ ท่วมจึงส่งผลให้
พืน้ ทีเ่ หล่านีม้ คี วามเสีย่ งต่อการเข้าถึงแหล่งอาหารและ
มีความยากล�ำบากในการท�ำมาหากิน นอกจากนั้น
จากการให้ขอ้ มูลของผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ พบว่า หลังน�ำ้
ลดพวกเขาต้องมีคา่ ใช้จา่ ยทีไ่ ม่คาดคิดเกิดขึน้ ไม่วา่ จะ
เป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือน ค่าบ�ำรุงพืชพรรณต่างๆ ให้
เข้าสูภ่ าวะปกติ อีกทัง้ ยังมีคา่ ปรับแต่งพืน้ ทีก่ ารเกษตร
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ให้พร้อมการใช้งานในฤดูกาลเพาะปลูก ดังที่ Douglas
(2009) กล่าวว่า ประเทศทีอ่ ยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียใต้มกั ได้
รับอิทธิพลลมมรสุมและพายุไซโคลนเขตร้อน ท�ำให้ผล
ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชอาหารได้รับความ
เสียหายและส่งผลต่อเนื่องต่อความมั่นคงทางด้าน
อาหารลดลง ขณะที่ Ismail et al. (2013) กล่าวว่า พืน้ ที่

ที่มีน�้ำท่วมได้ง่ายย่อมส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่นี้มี
ความยากล�ำบากในการท�ำมาหากินและมีความมัน่ คง
ทางด้านอาหารต�่ำซึ่งเป็นต้นเหตุของความยากจน
ดังนัน้ พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ของจังหวัดพัทลุงอาจก�ำลังเข้าสูภ่ าวะ
ความยากจนเพิ่ ม มากขึ้ น หากได้ รั บ ผลกระทบจาก
น�้ำท่วมบ่อยครั้ง

Table 3 Annual flooding on residential and agricultural areas in Songkhla lake basin, Phatthalung province.
Songkhla Lake Basin, Phattha- Residential area
The sum of both areas
Agricultural areas (%)
lung province
(%)
(%)
Upper area
32.72
33.85
33.29
42.32
25.77
Middle area
34.05
Lower area
24.95
40.38
32.67
Total (%)
100.00
100.00
100.00

สรุปและข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

พื้นที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาของจังหวัดพัทลุง
เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน�้ำท่วมเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท�ำมาหากิน
ท�ำให้ประชาชนลุ่มน�้ำมีความสามารถในการใช้พื้นที่
การเกษตรเพื่อผลิตอาหารในการบริโภคและการหา
รายได้ลดลง อีกทั้งอาชีพประมงพื้นบ้านก็ไม่สามารถ
หารายได้จากการออกเรือเพื่อจับปลาจ�ำหน่าย ท�ำให้
ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำในช่วงฤดูฝนมีความสามารถ
ในการพึ่งตนเองได้น้อย ตลอดจนมีผลท�ำให้ความ
มั่นคงทางด้านอาหารของครัวเรือนลดลง ดังนั้น ควรมี
แนวทางในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
เช่น การวางแผนงานก่อสร้างระบบคลองระบายน�้ำใน
ระยะยาวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกับในพื้นที่ลุ่ม
น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงการ
จัดท�ำระบบชลประทานและการปรับปรุงดินเพื่อเป็น
แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของการใช้ พื้ น ที่
การเกษตรได้อย่างยั่งยืน
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