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การปรับตัวของชุมชนในพืน้ที่ภัยพิบัติ 
 

บทที่  1บทน า 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ สง่ผลให้ประเทศไทยเกิดความแปรปรวนของฤดกูาลและปริมาณน า้ฝน โดยฤดฝูนจะทิง้

ช่วงนานท าให้เกิดความแห้งแล้ง แตใ่นฤดฝูนปริมาณน า้ฝนจะเพิม่มากขึน้ โดยจะเกิดขึน้ในบริเวณภาคใต้ตอนลา่งและ

ชายฝ่ังด้านตะวนัออก ท าให้เกิดอทุกภยั น า้ทว่มฉบัพลนั และยงัเกิดขึน้บอ่ยครัง้และรุนแรงมากขึน้ด้วย ขณะที่ทาง

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน ปริมาณฝนตกน้อยลง เนื่องจากดเีปรสชัน่มีปริมาณลดลง ท า

ให้เกิดปัญหาความแห้งแล้งรุนแรงและยาวนานสง่ผลให้ผลผลติทางการเกษตรได้รับความเสยีหาย ซึง่แนวโน้มของ

สถานการณ์จะยิง่เพิม่ความรุนแรงมากขึน้ 

มีการคาดการณ์กนัวา่ ผลกกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศหรือสภาวะโลกร้อน เช่น  ภยัแล้ง 

พายทุี่รุนแรง น า้ทว่ม การเซาะชายฝ่ัง ถงึแม้วา่สิง่เหลา่นีจ้ะเกิดขึน้แล้วในปัจจบุนัแตก็่ยงัไมส่ามารถยืนยนัได้วา่สิง่เหลา่นี ้

เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ หรือมีสว่นท าให้เกิดขึน้มากน้อยเพียงใด แตส่ิง่ที่ไมต้่องรอให้มีการยืนยนั

ชดัเจนก็คือ สิง่เหลา่นีเ้ป็นภยัพิบตัิตอ่มนษุย์เรา ท าให้เกิดความเสยีหายทัง้ชีวิต ทรัพย์สนิ หรือแม้แตว่ิถีชีวติและการ

ประกอบอาชีพ  

ในขณะนีม้ีคนจ านวนหนึง่ก าลงัได้รับผลกระทบ และอีกจ านวนไมน้่อยก็ก าลงัเผชิญตอ่ความเสีย่งที่จะได้รับผลกระทบ จาก

เหตกุารณ์เหลา่นี ้แต่ที่ผา่นมาเรายงัไมต่ื่นตวัในเร่ืองการเตรียมความพร้อม การปรับตวัเพื่อพร้อมรับมือกบัภยัพิบตัิที่จะเกิด

ขีน้ หรือแม้แตก่ารให้ข้อมลูแก่ชมุชนและประชาชน ในเร่ืองการเตรียมความพร้อม การปรับตวัเพื่อรับมือกบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและภยัพิบตัิที่อาจจะเกิดขึน้ในอาคต ถึงแม้จะมีหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ วางแผนการเตรียม

ความพร้อม แตย่งัขาดการให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมของชมุชน เพราะสิง่ที่ส าคญัที่สดุเพื่อให้ชมุชนสามารถปรับตวั

รับมือได้ คือการท่ีชมุชนต้องเป็นผู้ก าหนดหรือมีสว่นในการก าหนดแนวทางการปรับตวัของชมุชนของตนเองให้มากที่สดุ 

การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดภยัพิบัติและการปรับตวัของชุมชน 

การจดัการความเสีย่งเพื่อลดภยัพิบตัิและการปรับตวัของชมุชนในพืน้ท่ีประสบภยัธรรมชาติ ทัง้น า้ทว่ม ดินโคลนถลม่ พายุ

กระหน ่า เป็นสิง่ส าคญัที่จะต้องตระหนกั โดยเฉพาะในพืน้ท่ีต้นน า้ซึง่มีความเสีย่งตอ่สงู สว่นหนึง่ด้วยกายภาพของพืน้ท่ีที่

สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีลาดชนั ผนวกกบัการใช้ประโยชน์ทีด่ินในพืน้ท่ีต้นน า้ที่สว่นใหญ่จะถกูเปลีย่นไปเป็นพืน้ท่ีตัง้ถ่ินฐาน และ

พืน้ท่ีเพื่อการเกษตรเพิ่มขึน้ ดงันัน้การเพิ่มขีดความสามารถของชมุชน ในการปรับตวัเพื่อรับมือกบั อทุกภยั ในพืน้ท่ีเสีย่งตอ่

อทุกภยั อนัเกิดจากแมน่ า้ล้นตลิง่และน า้ทว่มฉบัพลนั โดยโครงการเสริมสร้างศกัยภาพในการชว่ยเหลอืตนเองแก่ชมุชนเพื่อ

ลดผลกระทบ จากภยัพิบตัิ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการจดัการอทุกภยั  
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ทัง้นีส้ิง่ที่จะต้องท าความเข้าใจในเบือ้งต้นกอ่นท่ีจะมกีารจดัการในพืน้ท่ีเสีย่งอทุกภยั คือ การเข้าใจถึงวงจรการจดัการภยั

พิบตัิอนัประกอบไปด้วย  

เมื่อเข้าใจถงึคณุลกัษณะพิเศษของภยัพิบตัิแล้ว ก็จะมาถึงการท าความเข้าใจเก่ียวกบัการป้องกนัการเกิดภยัพิบตัิ ซึง่การ

ป้องกนัภยัพิบตัิสมยัใหมเ่ป็นการวางแผนเพื่อเผชิญหน้ากบั สถานการณ์ตัง้แตก่่อนเกิดภยั ระหวา่งเกิดภยั และหลงัเกิดภยั

ที่ตอ่เนื่องจนครบกระบวนการ เรียกวา่ “วงจรการจดัการสาธารณภยั” ประกอบด้วย 

1. ระยะก่อนเกิดภยั คือการเตรียมพร้อม (preparedness) การลว่งหน้าหรือการก า หนด มาตรการ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถให้กบัรัฐบาล องค์กรปฏิบตัิ ชมุชน และบคุคล ในการเผชิญกบั ภาวการณ์เกิดภยัพิบตัิได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพและทนัทว่งที ซึง่ร่วมทัง้ การป้องกนั (Prevention) หรือ การด าเนินการเพื่อหลกีเลีย่งหรือขดัขวางมใิห้ภยั

พิบตัิ และความสญูเสยีเกิดขึน้ และ การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) ที่มุง่ในการลดผลกระทบและความ รุนแรง

ของภยัพิบตัิที่ก่อให้เกิดอนัตรายและความสญูเสยีแก่ชมุชนและประเทศ 

2. ระหวา่งเกิดภยั  คือ การรับสถานการณ์ฉกุเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบตัิอยา่งทนัทีทนัใดเมื่อ ภยัพิบตัิ

เกิดขึน้ ประกอบด้วย การกู้ภยั การให้การ รักษาพยาบาล การให้การบริการท่ีจ าเป็นใน สถานการณ์ฉกุเฉิน การจดัหา

สิง่ของที่จ าเป็นและ แจกจา่ยได้ในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

3. ระยะหลงัเกิดภยั  คือ การฟืน้ฟบูรูณะ (Recovery) บรูณะเป็นขัน้ตอนท่ีด าเนินการเมื่อเหตกุารณ์ภยั พิบตัิผา่นพ้นไป

แล้ว เพื่อให้พืน้ท่ีหรือชมุชนท่ีได้รับ ภยัพิบตัิกลบัคืนสูส่ภาพท่ีดีขึน้ และการวางแผนการพฒันา (Development) 

ภายหลงัเหตกุารณ์ภยัพิบตัิครอบคลมุถึงการ ทบทวน และศกึษาประสบการณ์การจดัการภยั พิบตัิที่เกิดขึน้แล้วท า

การปรับปรุงระบบการด าเนิน งานตา่งๆ ที่มีอยูใ่ห้มีประสทิธิภาพมากขึน้เพื่อ ลดความสญูเสยีให้น้อยที่สดุ 

แนวทางการจดัการอุทกภยั 

การจดัการอทุกภยั หรือ น า้ทว่ม คือการบริหารจดัการน า้และการจดัการทรัพยากรในพืน้ท่ีลุม่น า้ ดงันัน้สิง่ที่จะน าไปสูก่าร

จดัการภยัในพืน้ท่ีลุม่น า้ได้อยา่งยัง่ยืนจะต้องประกอบไปด้วย  

1. รัฐบาลจะต้องทบทวนเป้าหมายของบการพฒันาวา่จะต้องไมน่ าไปสู ่ ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม และหนัมาทบทวนนโยบายการเติบโตอยา่งยัง่ยืนที่ไมส่ร้างผลกระทบทางลบตอ่สงัคม   

2. หน่วยงานต่างๆจะต้องหนัมาท างานร่วมกนัอย่างแท้จริงมิใช่ตา่งคนตา่งท าและท างาน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ

การประสานงานเพื่อหาค าตอบร่วมกนัเป็นสิง่จ าเป็นมากทีจ่ะเป็นแนวทางให้ภาคประชาชนได้เห็นและตดัสนิใจวา่ควร

จะต้องเตรียมตวัรับมืออยา่งไร และจะต้องน าเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาชนด้วยช่องทางที่เหมาะสม 

3. การมนีโยบายที่ชัดเจนและมาตรการรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น

การดแูลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอยา่งไรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
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4. บริหารจัดการพืน้ที่ ลุ่มน า้อย่างอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องมีการวางแผนการพฒันาที่สอดคล้องและบรูณาการ

งานร่วมกนัระหวา่งทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนีจ้ะต้องมกีารวางแผนการจดัการที่ดินและการ

ใช้ประโยชน์ทีด่ินในพืน้ท่ีลุม่น า้อยา่งยัง่ยืน เช่น การจดัท าผงัชมุชนในพืน้ท่ีให้เหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี 

ลกัษณะกายภาพของพืน้ท่ี และการสอดคล้องการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ในปัจจบุนั และการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้จาก

สภาพอากาศ 

สถานการณ์ภยัธรรมชาตทิี่เกดิขึน้ในจ.พทัลุง  

สถติิการเกดิอุทกภยั วาตภยั อัคคีภยั ปี 2550-2554 

ปี 
ประเภท ข้อมูล ณ วนัที่ 

อุทกภยั วาตภยั  

2550 2 52 สงิหาคม 2550 

2551 1 64 สงิหาคม 2551 

2552 1 81 สงิหาคม 2552 

2553 1 61 ตลุาคม 2553 

2554 2 39 มิถนุายน 2554 

ที่มา  :   ส านกังานป้องกนับรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพทัลงุ 

จังหวัดพัทลุงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา(ปี 2550-2554) มีสถิติการเกิด อุทกภัย วาตภัย ที่รุนแรง เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน

โดยเฉพาะวาตภยั ซึ่งเกิดขึน้บ่อยมากและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ทัง้ ประชาชน บ้านเรือน และพืน้ที่ท าการเกษตร  ไม่

น้อยไปกวา่ภยัธรรมชาติอื่นๆ นอกจากจงัหวดัพทัลงุจะเผชิญกบัปัญหาจากอทุกภยั และวาตภยัเป็นประจ าทกุปีแล้ว ยงัมี

พืน้ท่ีเสีย่งภยัดินโคลนถลม่ จ านวน 5 อ าเภอ 9 ต าบล 40 หมูบ้่าน ซึ่งรวมทัง้หมู่บ้านที่อยู่ในเขตต าบลตะโหมดรวมอยู่ด้วย

จากข้อมลูปีที่ผา่นมา (2554) จงัหวดัพทัลงุมีพืน้ที่ท่ีได้รับผลกระทบจากอทุกภยั มากถึง 11  อ าเภอ   65 ต าบล 622 หมูบ้่าน ราษฎรได้รับ

ความเดือนร้อน ทัง้หมด 49,850 ครัวเรือน 199,400 คน (อพยพราษฎรทัง้สิน้ 92 ครอบครัว  367 คน)  

จังหวดัพุทลงุมีแผนยุทธศาสต์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อุบตัิเหตุและสา

ธารณภยัแต่ยงัขาดการก าหนดยุทธศาสตร์ในด้านการป้องกันหรือเตรียมความพร้อมชุมชนในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม  
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บทที่  2 ข้อมูลกายภาพในพืน้ที่ 

 
ลักษณะภมิูประเทศ ภมิูอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพืน้ที่ 

ต าบลตะโหมดตัง้อยูด้่านทิศตะวนัออกของเขาบรรทดั ซึง่มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 1,350 เมตร จงึเป็นต้นน า้

ของคลองหลายสายได้แก่ คลองตะโหมด คลองกง คลองหวัช้าง คลองโหลจนักระ สภาพพืน้ท่ีโดยรวมเป็นเนินเขาสลบักบั

พืน้ท่ีราบโดยชมุชนสว่นใหญ่จะตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีราบ มีหมูบ้่านด้วยกนัทัง้สิน้ 12 หมูบ้่าน นอกจากจะมีเทือกเขาบรรทดัที่

ทอดตวัยาวแล้วในด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือมเีขาหวัช้างและในด้านตะวนัออกที่คอ่ยๆลาดลงสูท่ี่ราบ บริเวณตีนเขายงัมี

ภเูขาที่ไมส่งูมากนกั และมีที่ราบเนินเขา ซึง่มีล าคลองสายสัน่ๆหลายสายไหลผา่น 

ในอดีตพืน้ทีใ่นต าบลตะโหมด เป็นพืน้ท่ีป่าที่มีความอดุมสมบรูณ์ เป็นป่าต้นน า้ที่ส าคญัของหลายๆชมุชน แตต่อ่มาเมื่อ

ชมุชนขยายตวัมีคนเข้ามาอยูใ่นชมุชนมากขึน้ จึงมกีารบกุเบิก ถางป่า เพื่อจบัจองท าการเกษตรกรรม โดยเฉพาะสวน

ยางพารามากขึน้เร่ือยๆ จนท าให้ป่าต้นน า้ทีม่ีความอดุมสมบรูณ์กลายเป็นป่าเสือ่มสภาพ 

สภาพอากาศในจงัหวดัพทัลงุ อยูภ่ายใต้อิทธิพลของลมมรสมุที่พดัปกคลมุประจ าฤดกูาล คือ มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้เร่ิม

ตัง้แตก่ลางเดือนพฤษภาคม ถงึ กลางเดือนตลุาคม มรสมุนีจ้ะพดัมาจากมหาสมทุรอินเดียเข้าสูป่ระเทศไทย ท าให้เกิดมี

เมฆมากและฝนตกชกุ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตามบริเวณชายฝ่ังทะเล ลมมรสมุนีป้กติจะไมรุ่นแรงตอ่ชมุชนตะโหมดมากนกั 

เพราะมเีทือกเขาบรรทดักัน้อยูท่ าให้รับลมและฝนน้อยกวา่ด้านฝ่ังตะวนัตกของเทือกเขา สว่นลมมรสมุ
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ เร่ิมตัง้แตเ่ดือนตลุาคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์ จะพดัความชุ่มชืน้จากอา่วไทยเข้าปกคลมุ ภาคใต้

ตอนลา่งท าให้มีฝนตกชกุ ซึง่ลมมรสมุนีจ้ะมีผล ท าให้มีฝนตกมากในเดือนตลุาคม ถึง ธนัวาคม  

 

จากสถิติปริมาณฝนในจงัหวดัพทัลงุและจากการบอกเลา่ของชาวบ้านในชมุชน พบวา่ปริมาณน า้ฝนท่ีตกในแตล่ะปีไม่ได้

เพิ่มมากขึน้จนเห็นได้อยา่งชดัเจน แตล่กัษณะของฝนท่ีตกมคีวามเปลีย่นแปลงไปบ้าง คือ ในระยะสองปีนี ้ในช่วงต้นปีมีฝน

ตกหนกัตดิตอ่ก ัจนท าให้เกิดน า้ทว่มในชมุชน ซึง่ปกติกที่ผา่นมาในอดีตไมเ่คยมีฝนตกหนกัจนเกิดน า้ทว่มในชว่งนีม้าก่อน 

สว่นในชว่งกลางฤดฝูนประมาณเดือน พฤษจิกายน จะมีฝนตกหนกัเป็นชว่งๆ ตดิตอ่กนันานท าให้เกิดน า้หลากทว่ม

ตอ่เนื่องกนั ท าให้เหมือนลกัษณะน า้ทว่มขงันาน เพราะน า้ที่ทว่มขงัอยูย่งัระบายไมห่มด น า้ก็หลากเข้าทว่มอกีเร่ือยๆ อยู่

อยา่งนีเ้พราะฝนตกอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ อาชพีและสภาพเศรษฐกิจ 

ชมุชนตะโหมดเป็นชมุชนเกษตรกรรม มีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร 1,588 ครัวเรือน มีพืน้ท่ีถือครองเฉลีย่ 

28.75 ไร่/ครอบครัวและมีแรงงานใช้เพื่อการเกษตร จากครัวเรือน ๆ ละ 3 คน มีแรงงานที่ไม่ต้องจ้างจ านวน 984 ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ 63.44 และจ าเป็นต้องจ้างแรงงานจากภายนอกมาช่วยในงานด้านการเกษตรอีก ประมาณ 567 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.56 รายได้จาการประกอบอาชีพการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 29,863 /ปี และยงัมีรายได้นอกภาคการเกษตรอีกมี 

อาชีพรับจ้าง, ค้าขาย, ข้าราชการ, พนกังานของรัฐ, จ านวน 45,000  บาท/ปี  
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จากกราฟแสดงให้เห็นถึงพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัของชมุชนตะโหมดและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ท่ี ดงัตอ่ไปนี  ้

1) ยางพารา  มีพืน้ท่ีปลกูยางพาราทัง้สิน้ 28,409 ไร่  พืน้ท่ีปลกูยางพารามีปลกูหมูท่ี่ 1-12  

2) ไม้ผล การปลกูไม้ผลสว่นใหญ่จะปลกูกระจายอยู่เกือบทกุหมู่บ้านและพืน้ที่ปลกูสว่นใหญ่ จะเป็นพืน้ที่ ๆ อยู่ติด

กบัแหลง่น า้ล าคลองตา่ง ๆ ไม้ผลที่ปลกูมีหลายชนิดด้วยกนั เช่น ทเุรียน ลองกอง มงัคดุ เงาะซึง่จะให้ผลผลติจะออกในช่วง

เดือนกรกฎาคม – สงิหาคม 

3) นาข้าว  มีพืน้ที่ปลกูเฉพาะหมู่ที่ 1,3.4,9,10 และ 12 ทัง้ที่ในอดีต ข้าวจดัเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัของต าบลตะ

โหมด แตข่ณะนีพ้ืน้ท่ีปลกูข้าวถกูเปลีย่นเป็นพืน้ท่ีปลกูยางพาราแทน โดยข้าวที่ปลกูสว่นใหญ่จะน ามาบริโภคในครัวเรือนมี

ขายบ้างเพียงเลก็น้อย  พนัธุ์ข้าวที่นิยมปลกู  ข้าวเลบ็นก   ข้าวสงัหยด  ข้าวเข็มทอง  ข้าวประทมุธานีฯ 

4) ไม้ยืนต้น ปัจจบุนัไมพ่บวา่มีการปลกูไม้ยืนต้นในชุมชนไว้ส าหรับใช้เป็นอาหารและไว้ส าหรับใช้สอยแล้ว ทัง้ที่ใน

อดีตพบวา่ มีการปลกูไม้ยืนต้นอยูห่ลายชนิดด้วยกนัเช่น ไม้ประเภทใช้ประโยชน์ด้านอาหาร  มะพร้าว  หมาก  สะตอ  เหรี

ยง   และไม้ที่ปลูกเพื่อใช้สอยอื่นมีตะเคียนทอง   ขีเ้หล็ก  กระถินเทพา   ยาง   พะยอม   สะเดาเทียม   กฤษณา และ 

กระจายอยูท่ัว่ทกุหมูบ้่าน 

5) พืชผกั  พืชผกัที่นิยมปลกูกนัในพืน้ที่เช่น  พริกขีห้น ู แตงกวา   แตงร้าน   บวบ   ข้าวโพดหวาน   ชุมชนจะปลกู

เป็นรายได้เสริมในช่วงหลงัการเก็บเก่ียวข้าว  ในช่วงเดือน มีนาคม – กรกฎาคม   พืน้ที่ปลกู 260 ไร่ กระจายทุกหมู่บ้าน

โดยเฉพาะพืน้ท่ี ๆ มีแหลง่น า้สะดวก 

6) พืชไร่  พืชไร่มีพืน้ที่ปลกู  1,190 ไร่  พืชไร่ที่นิยมปลกู  มีถัว่ลิสง   ถัว่หร่ัง   พืน้ที่ปลกูสว่นใหญ่ในสวนยางพาราที่

ปลกูใหม ่ กระจายอยูเ่กือบทัว่ทกุหมูบ้่าน ส าหรับพืชที่นิยมปลกูได้แก่  ถัว่หร่ัง  สว่นถัว่ลิสง ช่วงที่เหมาะสมในการปลกูคือ

เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม จะเก็บเก่ียวช่วงเดือน ตลุาคม - พฤศจิกายน 
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ภยัพิบัติในตะโหมด  

ภยัพิบัต ิ(Disaster) หมายถงึ ภยัที่เกิดขึน้ทัง้โดยธรรมชาต(ิเช่น น า้ทว่ม วาตภยั ดินถลม่ ภยัแล้ง ไฟป่า และแผน่ดินไหว ) 

หรือจากการกระท าของมนษุย์ และสร้างความเสยีหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของคนในชมุชน โดยทีช่มุชนไมส่ามารถจดัการ

กบัภยัพิบตัิที่เกิดขึน้ได้ด้วยตนเอง ซึง่ภยัภิบตัจิากภยัธรรมชาติที่เกิดขึน้ในตะโหมดเป็นประจ า ได้แก่ อทุกภยั และวาตภยั 

นอกจากนีย้งัมีความเสีย่งทีจ่ะเกิดภยัจากดินถลม่ได้อกีด้วย 

อุทกภยั คือ ภยัหรืออนัตรายที่เกิดจากน า้ทว่ม หรือเกิดจากน า้เออ่ล้นฝ่ังเข้าร่วมพืน้ท่ี หรือเกิดจากการสะสมน า้ในพืน้ท่ีที่

ไมส่ามารถระบายน า้ออกได้ทนั ลกัษณะของอทุกภยัที่เกิดจากน า้ทว่มมี 2 ลกัษณะ คือ1) น า้ท่วมขัง และ 2) น า้ท่วม

ฉับพลนั 

วาตภยั หมายถงึ ภยัที่เกิดขึน้จากพายลุมแรงจนท าให้เกิดความเสยีหายแก่สิง่ก่อสร้างและต้นไม้ ซึง่สาเหตสุว่นใหญ่เกิด

จากลมพาย ุนอกจากนี ้ยงัอาจเกิดขึน้ได้จากมรสมุมีก าลงัแรง ซึง่ประเทศไทยจะอยูภ่ายใต้อิทธิพลของมรสมุตะวนัตกเฉียง

ใต้ และมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ดินถลม่หรือโคลนถลม่ คือ การเคลือ่นตวัของมวลดินและหิน สาเหตหุลกัของดินถลม่หรือโคลนถลม่ คือ ดินบริเวณนัน้ไม่

สามารถรับน า้หนกัของตวัเองได้อีกตอ่ไป ดินถลม่มกัเกิดพร้อมกบัหรือตามมาหลงัจากน า้ป่าไหลหลาก เกิดขึน้ในขณะหรือ

ภายหลงัพายฝุนท่ีท าให้เกิดฝนตกหนกัตอ่เนื่องอยา่งรุนแรง กล่าวคือ เมื่อฝนตกตอ่เนื่องน า้ซมึลงในดินอยา่งรวดเร็ว เมื่อถึง

จดุหนึง่ดินจะอิ่มตวัชุ่มด้วยน า้ยงัผลให้น า้หนกัของมวลดินเพิ่มขึน้และแรงยดึเกาะระหวา่งมวลดินลดลง ระดบัน า้ใต้ผิวดิน

เพิ่มสงูขึน้ท าให้แรงต้านทานการเลือ่นไหลของดินลดลง จึงเกิดการเลือ่นไหลของตะกอนมวลดินและหิน ดงันัน้ โอกาสที่

เกิดดินถลม่หรือโคลนถลม่จงึมีมากยิง่ขึน้การเคลือ่นตวัของดินอาจเกิดอยา่งช้าๆหรืออยา่งฉบัพลนั น า้หนกัของมวลดินที่

ถลม่ลงมามีก าลงัมหาศาลที่ท าลายสิง่ตา่ง ๆ ที่ขวางทางและก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ชีวติและทรัพย์สนิการเกิดดินถลม่

เกิดขึน้ได้หลายลกัษณะ 

ด้วยลกัษณะของที่ตัง้ชมุชนตะโหมดที่ตัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขาทัง้เทือกเขาบรรทดั และเขาหวัช้าง ตะโหมดจงึกลายเป็นพืน้ท่ี

รองรับน า้จากเขาอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ก่อนที่จะไหลผา่นไปยงัชมุชนที่อยุท้่ายน า้ตอ่ไป ท าให้ตะโหมดต้องเผชิญกบัภยั

ธรรมชาติอยูเ่ป็นประจ า โดยเฉพาะอทุกภยั และในพืน้ท่ีตะโหมดบางแหง่ซึง่สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีท าการเกษตรเป็นพืน้ท่ีเชิง

เขาที่มคีวามลาดชดัสงู ท าให้เสีย่งตอ่การเกิดดินถลม่  

อทุกภยัที่เกิดขึน้ในตะโหมด มกัจะเกิดขึน้อยูเ่ป็นประจ าในช่วงฤดฝูนของทกุปี ความรุนแรงมีมากน้อยไมเ่ทา่กนั  แต่

สามารถสร้างความเสยีหายได้ทัง้ในชมุชนและพืน้ท่ีเกษตรกรรม ทัง้นีเ้พราะทีต่ัง้ชมุชนซึง่ตัง้อยูเ่ชิงเขา ท าให้เมื่อฝนตกหนกั
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ติดตอ่กนัจึงเกิด น า้ทว่มฉบัพลนั1 ที่มีความเร็วและรุนแรงของกระแสน า้มาก จนบางครัง้น า้ที่ไหลผา่นเข้ามาในเขตชมุชน

แรงจนสามารถดนัให้ฝาทอ่ระบายน า้เปิดออกได้เลย  

ภยัธรรมชาติอีกชนดิที่เกิดขึน้บอ่ยในชว่งหลายปีมานี ้คือ วาตภยั ซึง่สร้างความเสยีหายให้เกิดขึน้กบับ้านเรือน และภาค

เกษตรกรรม โดยจากสถิติข้อมลูของเทศบาลต าบลตะโหมดพบวา่ ภยัธรรมชาติที่สร้างความเสยีหายและทางเทศบาลได้

เข้าช่วยเหลอืเยยีวยามากที่สดุคอื ความเสยีหายที่เกิดจากวาตภยันี่เอง วาตภยัทีเ่กิดขึน้สร้างความเสยีหายให้แก่บ้านเรือน

ราษฎรโดยท าให้กระเบือ้งหลงัคา หลดุ หรือ ก่ิงไม้หกัใสห่ลงัคาท าให้แตกหกั สว่นภาคเกษตรกรรม พบวา่ท าให้ต้นยางล้ม 

หรือบางครัง้ลมมีลกัษณะหมดุท าให้ต้นยางบิดหกักลางต้น ซึง่สร้างความเสยีหายยิง่กวา่ต้นยางล้ม เพราะไมส่ามารถใช้

ประโยชน์หรือขายได้เลย    

  

                                                           
1 น ำ้ท่วมฉับพลนั เป็นภาวะน ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัในพ้ืนท่ี เน่ืองจากฝนตกหนกัในบริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงมีความชนัมาก และมีคุณสมบติัในการ
กกัเก็บหรือการตา้นน ้าน้อย เช่น บริเวณตน้น ้าซ่ึงมีความชนัของพ้ืนท่ีมาก พ้ืนท่ีป่าถูกท าลายไปท าให้การกกัเก็บหรือการตา้นน ้ าลดนอ้ยลง 
บริเวณพ้ืนท่ีถนนและสนามบิน เป็นตน้ หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น เข่ือนหรืออ่างเก็บน ้าพงัทลาย น ้าท่วมฉบัพลนัมกัเกิดข้ึนหลงัจากฝนตก
หนกัไม่เกิน 6 ชัว่โมง    และมกัเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขา ซ่ึงอาจจะไม่มีฝนตกหนกัในบริเวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนกัมาก
บริเวณตน้น ้าท่ีอยูห่่างออกไป เน่ืองจากน ้าท่วมฉบัพลนัมีความรุนแรงและเคล่ือนท่ีดว้ยความรวดเร็วมากโอกาสท่ีจะป้องกนัและหลบหนีจึงมี
นอ้ย ดงันั้นความเสียหายจากน ้าท่วมฉับพลนัจึงมีมากทั้งแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น 
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บทที่  3 ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบที่ เกิดขึน้ 

ในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา ต าบลตะโหมดต้องเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และภยัธรรมชาติที่คอ่ยๆ เพิ่มความ

รุนแรงและความถ่ีมากขึน้ทกุปี ไมว่า่จะเป็นลมพายแุละน า้ทว่มขงัจากฝนท่ีตกหนกั สง่ผลกระทบทัง้บ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยั 

และพืน้ท่ีท าการเกษตรตา่งๆ ทัง้ที่นา สวนยาง สวนผลไม้ มากกวา่ในอดตีมาก เพราะถึงแม้ชมุชนตะโหมดจะเป็นพืน้ท่ีที่

ต้องเผชิญกบัสถานการณ์น า้หลากจากเทือกเขาในชว่งฤดฝูนอยูเ่ป็นประจ าอยูแ่ล้ว อนัเนื่องมาจากลกัษณะของพืน้ท่ีซึง่

ตัง้อยูบ่ริเชิงเขา แตผ่ลกระทบที่เกิดขึน้ก็ไมม่ากเช่นในปัจจบุนันี ้ความเสยีหายที่เกิดจากน า้ทว่มสว่นใหญ่จะเกิดขึน้กบั

บ้านเรือนและทรัพย์สนิมากกวา่พืน้ท่ีท าการเกษตร เนื่องจากลกัษณะของน า้ทว่มไมใ่ช่น า้ทว่มขงัเป็นเวลานาน แตจ่ะขงัแค่

ประมาณ 1-2 วนัเทา่นัน้ จงึยงัสร้างความเสยีหายให้กบัพืชผลทางการเกษตรเสยีหาย หรือเสยีหายก็ไมม่ากนกั 

จากการเปลีย่นแปลงนีท้ าให้ ความรุนแรงของกระแสน า้ที่หลากจากภเูขามีความรุนแรงมากขึน้ และได้น าเอาตะกอนดินลง

มาสูช่มุชนด้วย ท าให้พืน้ท่ีเกษตรกรรมและบ้านเรือนเสยีหาย นอกจากความรุนแรงทีเ่พิ่มขึน้แล้ว ชมุชนตะโหมดยงัต้อง

เผชิญกบัความเสีย่งกบัการเตรียมตวัรับมือภยัพิบตัิอีกด้วย เนื่องมาจากระยะเวลาของการเกิดน า้หลาก เกิดรวดเร็วมากขึน้

ท าให้การเตรียมพร้อมรับมือต้องรีบท าอยา่งเร่งด้วย เพราะเมื่อผืนป่าเสือ่มโทรมลงการเก็บน า้ในดนิก็ท าได้น้อยลงด้วย 

สง่ผลให้ในชว่งไมก่ี่ปีมานี(้2553-2555) เมื่อฝนตกหนกัน า้จะไหลหลากลงสูช่มุชนอยา่งรวดเร็วใน 1-2 วนัเทา่นัน้  ซึง่ตา่ง

จากเมื่อก่อนมากที่ใช้เวลานานกวา่และต้องตกหนกัจริงๆ จึงจะมนี า้หลากเข้าทว่มชมุชน ท าให้เวลาในการเตรียมตวัเพื่อ

รับมือกบัสถานการณ์น า้ทว่มต้องท าอยา่งเร่งดว่นมากขึน้  

ปัญหาน า้หลากและทว่มขงัในพืน้ท่ีแตก่่อนที่ชาวชมุชนตะโหมดเคยชินและสามารถรับมือกบัสถานการณ์ได้ หรือจะเรียกได้

วา่ไมค่อ่ยได้รับผลกระทบก็วา่ได้ เพราะสามารถเตรียมพร้อมและรับมือภยัธรรมชาติได้เนือ้งจากลกัษณะของน า้ทว่มและ

น า้หลากสามารถคาดการณ์ได้จากปริมาณและระยะเวลาในการตกของฝน คือ เมื่อฝนตกหนกัมากติดตอ่กนัประมาณ 2-3 

วนั หลงัจากนัน้ประมาณสปัดาห์หนึง่น า้จะหลากจากเขาลงมาทว่มชมุชน แตเ่พยีงไมน่าน น า้ก็จะผ่านชมุชนลงสูช่มุชน

อื่นๆท่ีมีพืน้ท่ีต ากวา่และไหลเร่ือยลงสูท่ะเลสาบสงขลา ซึง่เหตกุารน า้หลากทว่มนี ้ชาวบ้านเลา่วา่จะเกิดขึน้เฉพาะแตใ่นฤดู

ฝนเทา่นัน้  

การเปลีย่นแปลงของลกัษณะของน า้หลากทว่มในปัจจบุนั ชาวบ้านเลา่วา่ระยะเวลาในการขงัของน า้ก็ไมค่อ่ยเปลีย่นแปลง

ไปเทา่ไหร่ สว่นใหญ่จะทว่มขงัประมาณ 2 วนัก็ไหลผา่นไป แตบ่างครัง้จะมีฝนตกตดิตอ่กนันานหรือมีฝนตกซ า้ลงมาอีก

ก่อนที่น า้จะแห้ง ท าให้น า้ที่ทว่มขงัเป็นเวลานานวนัขึน้ เคยทว่มนานท่ีสดุประมาณ 7 วนั เพราะฝนตกลงมาเร่ือยๆ แตส่ิง่ที่มี

การเปลีย่นแปลงของน า้หลากทว่มในชมุชน คือ “เดี๋ยวนีฝ้นตกน้อยก็ทว่มแล้ว” ซึง่สาเหตสุว่นหนึง่เป็นผลมาจากกการ

เปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ทัง้ในสว่นของพืน้ท่ีป่า พืน้ท่ีท าการเกษตร รวมถึงสิง่ก่อสร้างพืน้ฐานตา่งๆด้วย 

ภยัพิบตัิที่สร้างความเสยีหายชมุชนตะโหมดอกีอยา่งที่มีผลกระทบเพิ่มมากขึน้กวา่ในอดตีคือ วาตภยั ซึง่เกิดจากลมมรสมุ

ทัง้ลมมนสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ในช่วงมรสมุจึงท าให้มีลมที่รุนแรง เมื่อมีลมมรสมุผา่นถงึ
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สองด้านและสองช่วงเวลาในแตล่ะปี ท าให้ในชมุชนมีลมมรสมุพดัผา่นตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี แตใ่นปัจจบุนัแม้วา่ลมที่พดัผา่น

ตะโหมดในฤดมูรสมุจะไมม่คีวามรุนแรงเพิ่มขึน้จนเห็นได้ชดั แตผ่ลกระทบที่เกิดขึน้ไมว่า่จะเป็นกระเบือ้งหลงัคาพงัเสยีหาย 

ต้นไม้หดัโคน่ หรือแม้แตต้่นยางล้มเสยีหายก็มใีห้เห็นบอ่ยขึน้และรุนแรงมากขึน้ แตก็่ยงัไมอ่าจระบชุดัเจนได้วา่สาเหตใุดที่

ท าให้เกิดความเสยีหายและผลกระทบท่ีรุนแรงเพิ่มมากขึน้เช่นนี ้

วิเคราะห์การปลูกสร้างบ้านเรือนและผลกระทบที่เกิดขึน้ในส่วนของชุมชน บ้านเรือน 

โดยสภาพพืน้ท่ีในภาคใต้จะมีลมแรง และฝนชกุตลอดปี  ท าให้คนใต้สัง่สมประสบการมาแตอ่ดตีจนเกิดเป็นภมูิปัญญาใน

การปลกูสร้างบ้านเรือนท่ีมเีอกลกัษณ์ของภาคใต้คือ ปลกูเรือนใต้ถนุสงู แตม่ีความสงูไมม่ากนกั เพือ่ป้องกนัน า้ทว่มและน า้

หลากแตไ่มใ่ห้ต้านลมมากเกินไป หลงัคาต้องมีความลาดชนัเพื่อไมใ่ห้ลมปะทะหางกระเบือ้งและท าให้ฝนไหลจากหลงัคา

ได้เร็วไมชื่น้นาน และให้ปลายเสาเอนเข้าหากนัเลก็น้อย เพื่อให้ฝาที่กัน้มีลกัษณะสว่นลา่งคอ่ยๆ ผายออกเลก็น้อย ชว่ย

ผอ่นการต้านลมได้ดียิง่ขึน้ 

แม้วา่ในอดตีคนใต้จะมีภมูิปัญญาของการสร้างบ้านเรือนเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพของภมูิประเทศและภมูิอากาศของ

ภาคใต้แล้วก็ตาม แตด้่วยคา่นิยมของคนในปัจจบุนัท าให้การปลกูสร้างบ้านเรือนของคนในภาคใต้ รวมถงึคนในชมุชนตะ

โหมดเปลีย่นแปลงไปตามสมยันยิม ท าให้บ้านเรือนตามแบบภมูิปัญญาดงัเดมิของคนโบราณไมค่อ่ยมใีห้เห็นแล้วในปัจจบั

บนั จะมีอยูบ้่างก็เฉพาะแตบ้่านเก่าที่ยงัไมไ่ด้รือถอนสร้างใหมห่รือปรับปรุงใหมเ่ทา่นัน้ สว่นบ้านเรือนท่ีสร้างขึน้ใหม ่ล้วน

แล้วแตป่ลกูในลกัษณะของบ้านสมยัใหมซ่ึง่เลียนแบบมาจากแบบบ้านในตา่งประเทศ คือ ปลกูบ้านแบบก่ออิฐถือปนู และ

สร้างติดพืน้ไมม่ีใต้ถนุ หลงัคามีความลาดเอยีงน้อย ซึง่ไมค่อ่ยเหมาะสมกบัลกัษณะของภมูิประเทศและภมูิอากาศ 

นอกจากนีด้้วยความที่ชมุชนมีการขยายตวัเพิ่มขึน้มาก บ้านเรือนที่อยุอ่าศยัก็มกีารปลกูสร้างเพิ่มมากขึน้ ท าให้พืน้ท่ีใน

ชมุชนเหลอืน้อยลง ชมุชนจงึขยายออกไปในพืน้ท่ีที่เป็นท่ีราบในสว่นอื่นๆ อยา่งเช่นพืน้ท่ีนา ซึง่ที่นาแตเ่ดิมมกัจะมีทางน า้

ตามธรรมชาติ ส าหรับระบายน า้ในเวลาที่ฝนตก แตเ่มื่อจะปลกูสร้างบ้านเรือน จึงมีการปรับปรุงพืน้ที่ให้เหมาะสม โดยท า

การถมดินเพื่อยกพืน้ท่ีให้สงูขึน้เหมาะแกก่ารปลกูบ้านแบบไมย่กพืน้ ซึง่การถมที่นีจ้ะถมทัง้บริเวณไมแ่ว้นแม้แต่ในบริเวณ

ทางน า้ตามธรรมชาติ ท าให้ทางส าหรับระบายน า้ถกูปิดกัน้และหายไป ท าให้ทิศทางการไหลของน า้เปลีย่นไปและแคบลง 

สง่ผลให้กระแสน า้มคีวามรุนแรงมากขึน้ แตร่ะบายน า้ได้ช้าลง 

ในขณะท่ีชมุชนตะโหมดเป็นพืน้ที่ซึง่เป็นทางผา่นของน า้ การท่ีมนี า้หลากทว่มในชมุชนจึงเป็นสิง่ที่หลกัเลีย่งไมไ่ด้ แตก่าร

ปลกูสร้างบ้านเรือนกลบัเปลยีนเป็นบ้านท่ีปลกูติดพืน้ดินไมย่กพืน้เพื่อให้น า้ลอดผา่น เมื่อน า้หลากยอ่มสร้างความเสยีหาย

และเกิดผลกระทบทัง้กบับ้านเรือนและทรัพย์สนิในบ้าน หากไมม่กีารสร้างสิง่ป้องกนัเพิ่มเติมเพื่อรับมือ เช่นการวาง

กระสอบทรายล้อมบ้านเพื่อกนัไมใ่ห้น า้เข้าบ้าน หรือการถมที่ดินบริเวณบ้านให้สงูกวา่พืน้ท่ีรอบๆบ้าน ซึง่ยิง่ท าให้กระแสน า้

ไหลได้ยากขึน้ ระบายน า้ได้ช้าลง และยิ่งมีความรุนแรงเพิม่มากขึน้ด้วย 
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บทที่  4 บทเรียนและประสบการณ์การปรับตัวกรณีป่ายาง 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศไทย และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัของภาคใต้ เพราะพืน้ท่ีปลกูยางพารา

สว่นใหญ่อยูใ่นภาคใต้  ท าให้ในบริเวณพืน้ท่ีที่เป็นควนเป็นเขา มกัจะมีสวนยางให้เห็นทกุที่ไป แตก่ารปลกูอยา่งอยา่งที่เรา

เห็นเป็นสวนยางมียางปลกูเป็นแถวๆ และไมม่ีพชือื่นขึน้อยูเ่ลยนัน้ เป็นรูปแบบท่ีเกิดขึน้มาภายหลงัการตัง้กองทนุ

สงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) เพื่อเน้นการเพิม่ผลผลติ โดยมีการสนบัสนนุข้อมลูทางวิชาการ สนบัสนนุให้ใช้เทคโนโลยี

และปัจจยัการผลติที่น าเข้าจากภายนอก ตลอดจนการสนบัสนนุด้านเงินทนุ 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าสวนยาง ป่ายาง-สวนยาง 

ย้อนหลงัไปเมื่อประมาณปี พ.ศ.2460 ในช่วงเร่ิมต้นของการปลกูยางพาราในตะโหมด มีลกัษณะเหมือนพืน้ท่ีอื่นๆ ใน

ภาคใต้ทีเ่ร่ิมต้นด้วยการน าเมลด็พนัธุ์พืน้บ้าน มาปลกูแซมในสวน/ป่า โดยยงัคงเก็บรักษาต้นไม้เดมิไว้ หรือตดัออกเพียง

บางต้นเทา่ทีจ่ าเป็น ไมไ่ด้แผว่ถางตดัต้นไม้ออกจนหมด สวนยางพาราแตก่่อนจงึมีลกัษณะเป็นป่ายาง  คือมีทัง้ต้นยางและ

ต้นไม้ใหญ่ ไม้ใช้สอย พืชสมนุไพรตา่งๆ  

ภายหลงัชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการกบักองทนุสงเคราะห์การท าสวนยาง(สกย.) จึงมีการปลกูแทนพนัธุ์ยางเกา่ ด้วยการ

น ากล้ายางจากก่ิงยางช าในถงุ และต้องตดัต้นไม้อื่นๆในพืน้ท่ีออกให้หมดให้เหลอืเพยีงต้นยาง ตามการสง่เสริมของสกย. 

ในยคุนัน้ ท าให้การปลกูยางของชาวตะโหมดเปลีย่นไปจากป่ายางเป็นสวนยางทีม่ีต้นยางเรียงเป็นแถว และไมม่วีชัพืช

รวมถงึพืชอื่นๆ การเปลีย่นรูปแบบการปลกูยางในครัง้นีแ้ม้จะท าให้ชาวสวนยางไดรับการสนบัสนนุเงินทนุ ปุ๋ ย จากสกย. 

แตรู่ปแบบในการเพาะปลกูแบบนีอ้าจจะไมเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีและภมูิอากาศ โดยเฉพาะในปัจจบุนัซึง่สภาพอากาศมี

การเปลีย่นแปลงที่รุนแรงมากขึน้อยา่งในปัจจบุนัและมีแนวโน้มเพิม่มากขึน้ในอนาคต 

ต้นทุนการผลิต มูลค่าและรายได้จาก ป่ายาง – สวนยาง  

การท าสวนยางแบบสวนยางพาราเชิงเดี่ยว และการท าสวนยางพาราแบบสวนป่าหรือแบบหลากหลายมีความแตกตา่งกนั

มากทัง้ในด้านต้นทนุการผลติ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านของผลผลติที่เห็นได้ชดัเจนคือ สวนยาพาราเชิงเดี่ยว มีผลผลติ

เป็นน า้ยางเพียงอยา่งเดียว หากช่วงใดฝนตกกรีดยางไมไ่ด้ ก็เทา่กบัไมม่ีรายได้เลย ในขณะที่ป่ายางซึง่มคีวามหลากหลาย

ของพนัธุ์ไม้ แม้ในช่วงที่กรีดยางไมไ่ด้ก็ยงัสามารถเก็บหาพชืผกัผลไม้พืน้บ้าน หรือสมนุไพรขายเป็นรายได้ หรืออยา่งน้อยก็

เป็นอาหารบริโภคในครัวเรือนได้ และในระยะยาวยงัสามารถขายเนือ้ไม้จากไม้ยืนต้นได้อีกด้วย นอกจากความแตกตา่งที่

เห็นได้ชดัของความหลากหลายของผลผลติแล้ว ยงัพบวา่ในสว่นของน า้ยางของต้นยางที่อยูใ่นป่ายางมคีวามเข้มข้น

มากกวา่หรือเรียกวา่มี เปอร์เซ็นยางสงูกวา่ยางในสวนยางพาราเชิงเดีย่ว  

ด้านต้นทนุการผลติคา่ยาก าจดัศตัรูพืช หรือปุ๋ ยเคมี ส าหรับป่ายางต้องเลกิใช้ยาก าจดัศตัรูพืช ทัง้นีเ้พราะป่ายางมีทัง้พชืผกั

พืน้บ้านและสมนุไพรซึง่เป็นพืชในระดบัเดียวกนัหญ้าหรือเป็นพืชคลมุดิน การใช้ยาก าจดัศตัรูพชืจะมีผลกระทบตอ่พืชคลมุ
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ดินไปด้วย แตใ่นอีกมมุหนึง่ป่ายางไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ยาก าจัดศตัรูพชืเพราะมีพืชหลายระดบั จึงมคีวามร่มรืน ท า

ให้หญ้าไมข่ึน้รกเหมือนสวนยางพาราเพยีงอยา่งเดยีว  

หลักคิกและแนวทางการปรับตัวสู่ภมิูปัญญาดั่งเดิม (ป่ายางและธนาคารต้นไม้) 

เป็นเวลานานกวา่ 10 ปีมาแล้วทีช่าวบ้านในชมุชนตะโหมด ตระหนกัถึงปัญหาระบบนิเวศในบริเวณป่าต้นน า้เสือ่มโทรม 

ชาวบ้านจงึเร่ิมต้นพดูคยุและรวมตวักนัจะเกิดเป็นกลุม่สภาลานวดัตะโหมด เพื่อจดัการระบบนิเวศต้นน า้โดยเร่ิมต้นจาก

การท าธนาคารน า้ เพื่อท าหน้าทีเ่ก็บออมน า้ไว้ในล าห้วย เก็บความชมุช่ืนไว้ในผืนป่า เก็บอินทรีย์วตัถไุว้ในดินและยงัช่วย

ชลอความเร้ซและแรงของน า้ในหน้าฝน ท าให้ป่าต้นน า้สามารถรักษาน า้ในล าห้วยไว้ได้ตลอดปี และช่วยชะลอน า้ในชว่งฤดู

ฝนท่ีมีฝนตกหนกั โดยการท าท าฝายชะลอน า้กนัมาตัง้แตปี่ 2542 

“ท าเร่ืองน า้ มนัต้องสมัพนัธ์กบัป่า” ป่าชว่ยชลอน า้ แก้ปัญหหาน า้ทว่ม น า้แล้ว” ด้วยแนวคิดนี ้ชาวชมุชนตะโหมดจงึไมไ่ด้

หยดุเรือง่การจดัการป่าต้นน า้อยูแ่คก่ารท าฝายชลอน า้ แตฝ่ายยงัเป็นเคร่ืองมือในการรักษาผืนป่า เพราะการท าฝายของ

ชมุชนเป็นฝายแบบกึง่ถาวร คือไมใ่ช่ฝายที่มีโครงสร้างเป็นปนูท่ีท าเสร็จแล้วสามารถอยูไ่ด้นานไมต้่องดแูลรักษา แตฝ่าย

สว่นใหญ่ในตะโหมดเป็นฝายที่ท าจากการเรียงกระสอบทราย จึงต้องมกีารซอ่มบ ารุงดแูลรักษา ท าให้ต้องมกีารซอ่มแซม

ทกุปี ท าให้ชาวบ้านต้องเข้าป่าขึน้เขากนัทกุปี เป็นตวัชว่ยให้เห็นการเปลีย่นแปลงของป่า ถ้าหากมีการบกุรุกแผว่ถาง 

ชาวบ้านก็จะเป็นการเปลีย่นแปลง ท าให้คนไมก่ล้าท า 

น า้กบัป่ามีความสมัพนัธ์กนั เมื่อชมุชนตะโหมดเผชิญปัญหากบัเร่ืองน า้ทัง้ภยัแล้งและน า้ทว่ม แตพ่ืน้ท่ีป่าในต าบลตะโหมด

ในปัจจบุนัเหลอืน้อยมาก ป่าดัง่เดิมสว่นใหญ่กลายสภาพเป็นสวนยางพารา เมื่อป่าลดลงเป็นปัจจยัหนึง่ที่ท าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงสภาพอาหาศ ดงันัน้การแก้ปัญหาจงึต้องแก้ที่ต้นเหตคุือเพิม่จ านวนป่า แต่เมื่อพืน้ท่ีป่ากลายเป็นท่ีสวนยาง

ของสวนบคุคล แล้วการจะปลกูป่าในสวนยางที่มีเจ้าของจงึเป็นไปไมไ่ด้ ทางออกที่ชาวบ้านมองเห็นจึงเป็นการท าให้สวน

ยางกลายเป็นป่ายางหรือสวนยางแบบวนเกษตร หรือป่ายาง โดยได้ต้นแบบมาจาก ป่ายางของ ลงุวิฑรูย์ หนเูสน ซึง่ท า

สวนยางแนวพทุธเกษตร ในลกัษณะเลยีนแบบธรรมชาติ ตัง้แตปี่ 2541 จนสวนยางของลงุฑรุย์ในปัจจบุนัมีสภาพ

คล้ายคลงึกบัป่ามาก และระยะเวลาการให้น า้ยางของต้นยางในป่ายางยงันานกวา่สวนยางทัว่ไปอีกด้วย 

หลกัการท าพทุธเกาตร หรือสวนยางเลยีนแบบธรรมชาติ  คือปลอ่ยให้ไม้ท้องถ่ินที่ขึน้เอง เจริญเติบโตตอ่โดยไมถ่อนหรือ

ตดัทิง้ และหาพชืพืน้บ้านอื่นๆมาปลกูแซมเข้าไปด้วย แตจ่ะปลกูแตพ่ืชชนิดใดชนิดหนึง่ทีเ่ราชอบก็ไมไ่ด้ แตต้่องปลกูพชื

หลากชนิดหลายระดบั ทัง้พชืสมนุไพรเพื่อเป็นพืชคลมุดิน พชืระดบัลา่งที่สามารถน าเอาก้าน ใบมาบริโภคได้ ระดบัสงู

ขึน้มาอีกปลกูไม้ทีใ่ห้ผลส าหรับบริโภค และปลกูไม้ใหญ่ที่เนือ้ไม้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการกอ่สร้างได้ 

แม้วา่การท าสวนยางให้เป็นป่ายางทดแทนป่าตามธรรมชาติ เพื่อแก้ปัจจยัต้นเหตทุี่ท าให้สภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง แต่

ก็ยงัไมไ่ด้สง่ผลให้เป็นการเปลีย่นแปลงได้อยา่งชดัเจน ปัญหาพายฝุนและลมยงัคงเกิดขึน้และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้และรุนแรน
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มากขึน้ แตส่วนป่าก็ยงัมีสว่นชว่ยดกัตะกอนดิน ท าให้ล าห้วย คลองไมต่ืน้เขิร และยงัชว่ยขลอความแรงของน า้ได้ดกีวา่สวน

ยาง และยงัอุ้มน า้ได้ดีกวา่ 

การสง่เสริมการท าสวนยางเลยีนแบบธรรมชาติ ท าควบคูก่บัการท าธนาคารต้นไม้ เพื่อเพราะพนัธุ์ต้นกลาไม้ส าหรับสง่เสริม

การปลกูไม้ในสวนยาง พนัธุ์ไม้ทีส่ง่เสริมให้สมาชิกปลกูสว่นใหญ่เป็นไม้ใช้สอยขนาดใหญ่ ซึง่สมาชิกมีเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ และมี

ความต้องการต้นกล้ามากกวา่ทีธ่นาคารต้นไม้เพราะพนัธ์ได้ ต้นไม้ที่ธนาคารต้นไม้เพาะพนัธุ์สว่นใหญ่เป็นไม้ใช้สอย สว่น

ไมอ่ื่นๆ สมาชิกสามารถขอได้จากสวนอื่นๆ หรือบางครัง้พืชสมนุไพรก็ขึน้เองอยูแ่ล้ว เพื่อพราะขยายพนัธุ์ต้นไม้ โดยน า

เมลด็พนัธุ์มาจากการซือ้และเก็บจากในป่าหรือตามสวน  

สมาชิกทีเ่ข้าร่วมโครงการมีทัง้ที่เป็นสวนยางทีม่ีอายไุมก่ี่ปี และสวนยางเกา่ที่ต้นยางเกา่ที่เปิดกรีดแล้ว แตไ่มว่า่จะเป็นสวน

ยางทีย่งัรอกรีดหรือกรีดแล้วหรือแม้แตส่วนยางเกา่ที่ยางมอีายยุางมากจนใกล้โคน่ทิง้แล้วก็สามารถปลกูแซมด้วยไมอ่ื่นได้

เพียงแตจ่ะต้องมกีารเลอืกพนัธุ์ไม้ที่จะมาปลกูให้เหมาะสม สวนยางที่ต้นยางที่เพิ่มปลกูจนถงึอาย ุ3 ปี ยงัปลกูไม้ยืนต้น

ขนาดใหญ่ไมไ่ด้ เนื่องจากไมเ่หลา่นัน้จะโตเร็วกวา่ต้นยางท าให้ต้นยางไมโ่ต ในระยะนีจ้งึควรปลกูแตไ่มค่ลมุดินและไม้

ระดบัลา่ง แตเ่มื่อต้นยางอายไุด้ 3 ปีขึน้ไ ระยะนีเ้หมาะแก่การน าไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มาปลกูไมว่า่จะเป็น ตะเคียนทอง 

จ าปา มะฮอกกานี ทงั ยางนา สว่นต้นยางที่ใกล้ตดัโค่นแล้ว จะสง่เสริมให้ปลกูกระถินณรงค์เพราะเจริญเติบโตได้เร็ว  

การสง่เสริมการปลกูแซมไม้อื่นในสวนยางถือได้วา่ประสบความส าเร็จในด้านการสง่เสริมและขยายแนวความคิด ท าให้มี

ชาวบ้านต้องการเข้าเป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการมาก แตข้่อจ ากดัของชมุชนอยูท่ี่การขยายและเพาะพนัธุ์ต้นกล้าทีใ่ช้ใน

การสง่เสริมทีม่ีไมเ่พียงพอในแตล่ะปี ชมุชนจงึได้ท าการประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในด้านนี ้

เช่นป่าไม้ เพื่อขอพนัธุ์ต้นไม้ส าหรับให้สมาชิกน าไปปลกู แตก็่ยงัคงเป็นปัญหา เพราะต้นไม้ที่ได้จากหนว่ยงานก็ไมค่อ่ยตรง

ตามความต้องการของสมาชิก ท าให้สมาชิกบางรายต้องหาซือ้พนัธุ์ไม้ที่ต้องการเอง 

ความส าเร็จและอุปสรรคในการส่งเสริมการปลูกพชืแซมยาง 

ปัจจบุนัในพืน้ท่ีตะโหมดมีฝนตกและน า้ทว่มในพืน้ท่ีบอ่ยครัง้ แม้น า้จะไมท่ว่มขงันานจนสง่ผลให้ต้นยางเสยีหาย แตก็่ยงัมี

สง่ผลกระทบตอ่ปริมาณน า้ยาง รวมทัง้โรคและแมลงที่อาจเพิม่ขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามจากประสบการณ์ที่เกิดขึน้กบัสวนยาง

ที่ปลกูในลกัษณะป่ายางยงัคงมเีปอร์เซ็นต์น า้ยางที่มากกวา่สวนยางเชิงเดี่ยว ท าให้รายได้ดีกวา่ ชาวบ้านจงึให้ความสนใจ

เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมากจนต้นกล้าของต้นไม้ทีใ่ช้สง่เสริมให้ปลูกเสริมในสวนยางไมเ่พยีงพอ อีกปัจจยัที่ท าให้มีคน

สนใจเข้าร่วมโครงการปลกูพืขแซมในสวนยาง เนื่องจากในชว่งนีล้มพายมุีความรุนแรง สวนยางหลายแหง่ต้องประสบ

ปัญหาต้นยางโคน่ล้ม แตส่วนของลงุฑรูย์ หนเูสน ที่ปรับเปลีย่นมาท าสวนยางแนวพทุธเกษตรมาเป็นเวลานาน กลบัไมไ่ด้

รับผลกระทบเหมือนสวนยางข้างเคียง ซึง่ต้นยางล้มเป้นจ านวนมากหลงัโดนลมพาย ุ
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บทที่  5 บทเรียนจากการปรับตัวกรณีการท าแผนการจัดการภัยพิบัติ 

แนวทางการจดัการภยัภบิตัิของชุมชน  

เพื่อลดความเสีย่งของชมุชนและเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชมุชนสามารถบรรเทาภยัหรือรับมือเบือ้งต้นกบัภัยพิบตัิที่

เกิดขึน้ เพราะการย้ายชมุชนหรือบ้านเรือนออกจากพืน้ท่ีเสีย่งภยั  ไมส่ามารถท าได้ไมว่า่จะด้วยพืน้ที่จ ากดัหรือไมม่ีทนุใน

การโยกย้ายก็ตาม ท าให้ชาวบ้านต้องอาศยัอยูใ่นพืนท่ีเดิม ดงันัน้ การเตรียมพร้อมเพื่อจดัการภยัพิบตัิเป็นแนวทางทีด่ีที่

ช่วยให้คนในชมุชนที่อยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งสามารถพึง่พาตนเองให้มีความปลอดภยั โดยการเตรียมตนเองและเครียมชมุชนให้มี

ความพร้อมที่จะเผชิญภยัพิบตัิโดยได้รับผลกระทบน้อยที่สดุหรือสามารถอยูร่่วมกบัภยัได้อยา่งสงบสขุและพึง่พาความ

ช่วยเหลอืจากภายนอกน้อยที่สดุ 

ตลอดระยะเวลากวา่ 10 ปีที่ผา่นมา ชมุชนตะโหมดด าเนินการด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ

อนรัุกษ์และการจดัการน า้มาอยา่งตอ่เนื่อง และได้มีการพฒันาให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ในพืน้ท่ี แตก็่ยงัคง

พบวา่ปัญหาน า้ทว่มยงัคงเป็นปัญหาที่ยงัคงเกิดขึน้อยูบ่อ่ยครัง้ในแตล่ะปี และมีแนวโน้มสร้างผลกกระทบท่ีรุนแรงตอ่ชาว

ชมุชนตะโหมด โดยเฉพาะพืน้ท่ีบริเวณที่เป็นท่ีตัง้ชมุชน  

ด้วยการท่ีชมุชนตัง้อยูใ่นบริเวณที่เป็นทางน า้ไหลผา่น ประกอบกบั ความเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศและฤดกูาล ท า

ให้คาดการณ์สถานการณ์น า้ได้ยากขึน้ ชมุชนจงึต้องเตรียมตวัเองให้พร้อมโดยการส ารวจข้อมลูและท าแผนป้องกนัและ

บรรเทาอทุกภยั โดยคาดวา่ข้อมลูและแผนผงัที่ตัง้ชมุชนจะเป็นสิง่จ าเป็นท่ีจะช่วยให้ชมุชนสามารถรับมือกบัสถานการณ์

ภบัธรรมชาติทีเ่กิดขึน้ในชมุชนได้ เนื่องจากชมุชนเคยมีประสบการร์ที่ไมส่ามารถช่วยเหลอืกนัได้ เพราะไมรู้่วา่ใครอยู่

ตรงไหน เวลาเกิดน า้ทว่มบริเวณไหนได้รับผลกระทบมากหรือน้อยแคไ่หน และไมรู้่วา่ควรให้ความช่วยเหลอืใครก่อน จึง

เป็นจดุเร่ิมต้นของแนวคิดการท าแผนผงัชมุชนเพื่อใช้รับมือกบัสถานการณ์น า้ทว่มและภยัธรรมชาติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ใน

อนาคตอยา่งแนน่อน 

แนวคดิการท าแผนผังชุมชน  

แผนผงัชมุชนหรือแผนผงัภยัพิบตัิ เป็นพืน้ท่ีที่แสดงพืน้ท่ีทัง้ภายในชมุชนและพืน้ท่ีใกล้เคยีงภายนอกชมุชน โดยจะบอกถึง

พืน้ท่ีได้รับผลกระทบหรือพืน้ท่ีอนัตราย และพืน้ท่ีปลอดภยั ที่ช่วยบอกให้รู้ได้วา่บริเวณไหนของชมุชนจะเกิดน า้ทว่มหรือไม ่

และทว่มมากน้อยแตไ่หน และยงับอกถึงรายละเอยีดของครัวเรือนด้วย ชว่ยให้รู้วา่ครัวเรือนใดมีเด็ก คนพิการ คนชราอยู่

บ้าง ท าให้รู้ได้วา่จดุใดหรือครัวเรือนใดควนได้รับความช่วยเหลอืกอ่นหรือหลงั  เป้าหมายของการท าผงัชมุชนก็เพื่อให้คนใน

ชมุชนเห็นภาพรวมของชมุชนวา่บริเวณไหนในชมุชนท่ีเสีย่งภยั และเพราะอะไรบริเวณนัน้ๆ ถึงมคีวามเสีย่งภยัมากกวา่

บริเวณอื่น  ช่วยให้คนในชมุชนเตรียมพร้อมรับมือกบัอนัตรายที่อาจจะเกิดขึน้และลดผลกระทบจากภยัหรือภยัพิบตัิ 
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เพื่อให้ชมุชนทราบวา่หากมีการเกิดภยัขึน้อีกจะมีบคุคลใดในชมุชนท่ีมีความลอ่แหลมตอ่ชีวติ ร่างการ ทรัพย์สนิ หรือจะมี

สิง่ใดบ้างที่จะเสยีหายจากภยัพิบตัิ จากนัน้จะต้องมีการส าควตความส าคญัในการชว่ยเหลอืขนย้ายอพยพ เช่น เด็ก 

คนชรา คนพิการ สตรีมีครรภ์ จะต้องอยูใ่นล าดบัแรกของการอพยพเคลือ่นย้าย ดงันัน้ การท าแผนผงัภยัพิบตัิ จึงต้องแผนท่ี

ปลอดภยั(safety map) ควบคูไ่ปกบัการท าแผนท่ีเสีย่งภยั(risk map) ด้วย   

การท าแผนผงัชมุชนนอกจากเพือ่ให้รู้วา่พืน้ท่ีใดได้รับผลกระทบและพืน้ท่ีใดปลอดภยัแล้ว ยงับอกให้รู้ถึงครัวเรือนท่ีควร

ต้องได้รับการช่วยเหลอืก่อนหลงัด้วย ดงันัน้ในการจดัท าข้อมลูของชมุชนตะโหมด เพื่อใช้ท าแผนผงัชมุชน จึงต้องเตรียม

ส ารวจทัง้ 

 ที่ตัง้ชมุชน ลกัษณะทางกายภาพของชมุชน  เช่น เส้นทางคมนาคม แมน่ า้ ภเูขา ความสงูต ่าของพืน้ท่ี 

 สถานท่ีส าคญัตา่งๆ เช่น สถานีอนามยั วดั โรงเรียน สถานีต ารวจ สถานท่ีอพยพ 

 พืน้ท่ีที่เคยเกิดภยั ถ้าเคยเกิดน า้ทว่มมคีวามสงูระดบัไหน 

 เส้นทางส าหรับอพยพ หากจ าเป็นต้องมีการอพยพเคลือ่นย้าย แตล่ะจดุควรใช้เส้นทางไหน 

นอกจากข้อมลูทางกายภาพของที่ตัง้ชมุชนแล้ว ข้อมลูรายละเอยีดครัวเรือน ทัง้ด้านสงัคมเช่น คนพิการ คนชรา หรือคนที่

ต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษในสงัคมและเศรษฐกิจเช่น ทรัยพ์สนิ การประกกอบอาชีพ ก็เป็นสิง่ที่จ าเป็น แตเ่นื่องจาก

การท าแผนผงัชมุชนยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมต้นของการจดัท า จึงท าได้เพยีงกลุม่เลก็ๆ น าร่องก่อนโดยก าหนดกลุม่เป้าหมายใน

การท าเบือ้งต้นไว้ 100 ครัวเรือนก่อน แตต่าดกวา่ในอนาคตจะท าให้ครบทกุกครัวเรือน นีค้วรมกีารจดัท า  

การด าเนินการและปัญหาอุปสรรค 

  การด าเนินาการเพื่อท าแผนผงัเพื่อรับมือภยัพิบตัิ เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชดัเจนและถกูต้องแมน่ย า จ าเป็นต้องใช้แผนท่ี

ที่มีความละเอยีดสงูและมีสดัสว่นถกูต้อง  ร่วมกบัการใช้ GPS เพือ่ระบพุิกดัที่ถกูต้องของแตล่ะต าแหนง่ ด้วยเหตนุีเ้อง ท า

ให้ชมุชนมีการประสานความร่วมกบักบันกัวชิาการและมลูนิธิเช้ามาชว่ยเหลอื แตถ่ึงแม้วา่ที่ผา่นมาจะมกีารประสานงาน

กนัโดยตลอด โดยเฉพาะการประสานด้านความรู้ แตก่ารการใชเ่คร่ืองมือบางอยา่งเพื่อประมวลผลข้อมลูก็เป็นเทคนิค

เฉพาะที่ต้องอาศยัคนภายนอก ท าให้เกิดความลา่ช้าในการจดัท าแผนท่ีชมุชน 

อปุสรรคปัญหาที่ยงัไมเ่กิดขึน้ แตอ่าจจะเกิดขึน้ได้ คือการพยายามรับมือกบัภยัธรรมชาติ ที่ตา่งคนตา่งท าเพื่อปกป้อง

ตนเอง ครัวครอบและบ้านเรือนของตนเอง ซึง่สว่นใหญ่เป็นลกัษณะของการเผชิญหน้าและตอ่ต้านกบัภยัธรรมชาติที่จะ

สร้างความเสยีหายให้กบับ้านเรือนของตนเอง เช่นการถมที่ดินให้สงูขึน้ หรือสร้างก าแพงกัน้ นา่จะมผีลท าให้ข้อมลูของ

แผนผงัชมุชนมีความผิดเพีย้นไปได้ ซึง่จากที่ผา่นมาการถมที่หรือสร้างก าแพงกัน้น า้ของครัวเรือน ท าให้ทางน า้มีการ

เปลีย่นแปลง และสง่ผลให้พืน้ท่ีทีไ่มเ่คยเกิดน า้ทว่มต้องประสบกบัปัญหาน า้ทว่มอยา่งตัง้ตวัไมท่นั แตปั่ญหานีอ้าจจะเป็น
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เพียงการคาดการณ์ที่ไมเ่กิดขึน้จริงก็ได้ หากชมุชนมีความเข้าใจและปรับตวัให้สอดคล้องกบัสภาพของพืน้ท่ี แทนการตอ่สู้

กบัปัญหา  

นอกจากการท าแผนผงัชมุชนแล้ว แผนการจดัการภยัพิบตัิของชมุชนตะโหมดในอนาคต คือการท าความเข้าใจให้กบัชมุชน

เร่ืองแผนผงัชมุชน พร้อมกบัการสร้างความเข้าใจเร่ืองลกัษณะบ้านเรือนท่ีจะชว่ยลดผลกระทบจากน า้ทว่ม โดยน า

ประสบการณ์จากตวัอยา่งของบ้านเรือนในอดีต ท่ีสร้างแบบใต้ถนุสงูที่ไมส่งูมากนกัเพื่อให้น า้ลอดผา่นใต้ถนุบ้านไป แตไ่ม่

สร้างความเสยีหายให้กบับ้านเรือนและทรัพย์สนิ ซึง่จะเป็นการปรับตวัตอ่ภยัธรรมชาติที่เกิดขึน้  

การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ 

ตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 มาตรา 20 ก าหนดให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน มี

หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบตัิหน้าที่ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัในเขรท้องถ่ินของตน ดงันัน้การเสริมสร้างขดี

ความสามารถของชมุชนให้มีความเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกนัภยัจึงเป็นเร่ืองที่อยูใ่นอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน  

ที่ผา่นมาบทบาทของเทศบาลต าบลตะโหมด เป็นลกัษณะของการบรรเทาและแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้จากภยัธรรมชาตเิสยีสว่น

ใหญ่ เช่นการน ารถแบ็คโฮล์มาชว่ยเปิดทางน า้ให้น า้ที่ขงัอยูร่ะบายออก หรือการเยียวยาความเสยีหายของทรัพย์สนิ และ

พืชผลทางการเกษตรโดยการแจกข้าวสาร อาหารแห้ง และชว่ยขนย้ายข้าวของของชาวบ้าน แตใ่นการป้องกนัและรับมือยงั

ไมเ่ห็นผลงานท่ีชดัเจน แตอ่ยา่งไรก็ดีที่ผา่นมาทางชมุชนและเทศบาลก็มีการประสานความร่วมมอืกนับ้าง โดยสว่นใหญ่

ทางเทศบาลให้จะการสนบัสนนุด้านงบประมาณตลอดมา แตใ่นอนาคตคาดวา่ชมุชนและเทศบาลจะมีแผนในการป้องกนั

และรับมือภยัพิบตัิร่วมกนั โดยเร่ิมต้นจากการท าแผนผงัชมุชน ซึง่ชมุชนเร่ิมด าเนินการมาบ้างแล้ว เพื่อให้การท าแผนผงั

ชมุชนหรือแผนผงัภยัพิบตัินีก้ลายเป็นแผนงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัของทางเทศบาลต าบลตะโหมด นอกจากนี ้

ยงัคาดวา่จะมีการประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานอื่นๆตอ่ไปด้วย  

บทสรุป 

โครงการหรือกิจกรรมทีช่มุชนท าอยูใ่นขณะนีเ้พื่อปรับตวัและรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากศคือ การดแูล

รักษาในภาพรวมทกุสว่น ทัง้ระบบป่าให้มคีวามสมบรูณ์ โดยการสง่เสริมการปลกูต้นไม้ในสวนยาง เพื่อทดแทนป่าที่เสือ่ม

โทรม และการสร้างฝายชลอน า้ เพื่อรักษาความชุม่ชืน้ของป่าไม่ให้เกิดปัญหาน า้แล้วและยงัช่วยลดความรุนแรงของ

กระแสน า้ พร้อมไปกบัการรณรงค์ให้มกีารใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ในการท าการเกษตร เพื่อรักษาสภาพดิน น า้ ป่าให้สมบรูณ์  

ในสว่นของการเตรียมพร้อมชมุชนเพื่อรับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและภยัพิบตัิ ชมุชนมีการด าเนินกิจกรรม

การท าแผนผงัชมุชน ให้มีระบบการจดัการท่ีดี เพื่อไมใ่ห้มกีารขวางทางน า้ และลดความเสีย่งของภยัพิบตัิ และมีความ

พร้อมในการจดัการเมื่อเกิดภยัพบิตัิ โดยมีแผนตอ่ไปทีจ่ะจดัท ารายละเอียดครัวเรือนครบทกุครัวเรือน และท าการ
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ประชาสมัพนัธ์รณรงค์ให้ความรู้เร่ืองการลดความรุนแรงจากความเสีย่งตอ่ภยัพิบตัิ โดยมกีารท ากิจกรรมวิทยเุฝ้าระวงั เพื่อ

รับรู้ข้อมลูภยัพิบตัิและใช้ในการแจ้งเหต ุสถานการณ์ที่เกิดขึน้ เพื่อให้ชมุชนสามารถรับมือกบัเหตกุารภยัธรรมชาติได้

ทนัทว่งท ี

แผนงานในอนาคตทีค่าดวา่จะต้องท าตอ่ไปเพื่อเตรียมชมุชนในพร้อมในการรับมือกบัภยัธรรมชาตทิี่อาจมคีวามรุนแรง

เพิ่มขนึเร่ือยๆ คือซ้อมการกู้ภยั กู้ ชีพ อพยพช่วยเหลอื เพื่อให้แตล่ะคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เมื่อเกิดภยัธรรมชาติ และ

การประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ มากขึน้ ทัง้ เทศบาล อปพร และหนว่ยงานจากภายนอกอื่นๆ โดยคาดหวงัวา่การท าผงั

ชมุชน หรือแผนผงัภยัพิบตัจิะเป็นแผนประชาคม แผนปี หรือแผน 3 ปี ของเทศบาลตอ่ไป และเทศบาลมีเทศบญัญตัิไมใ่ห้มี

การปลกูสร้างบ้านกีดขวางทางน า้ เพราะด้วยลกัษณะของพืน้ท่ีทีอ่ยูเ่ชิงเขาชมุชนจงึต้องเผชิญกบัน า้หลากทว่มอยา่ง

หลกีเลีย่งไมไ่ด้ ชมุชนจงึต้องปรับตวัให้เหมาะกบัลกัษณะของพืน้ท่ีเพื่อลดปัญหาและผลกระทบเมื่อเกิดภยัธรรมชาต ิ

 

อ้างองิ 

http://cendru.eng.cmu.ac.th/web/13-2.htm 

http://www.stou.ac.th/study/projects/training/text/%E0%C3%D7%CD%B9%E4%B7%C2%C0%D2%A4%E3%B

5%E9.pdf 
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