การปรั บตัวของชุมชนในพืน้ ที่ภัยพิบัติ
บทที่ 1บทนา
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ ประเทศไทยเกิดความแปรปรวนของฤดูกาลและปริ มาณน ้าฝน โดยฤดูฝนจะทิ ้ง
ช่วงนานทาให้ เกิดความแห้ งแล้ ง แต่ในฤดูฝนปริ มาณน ้าฝนจะเพิม่ มากขึ ้น โดยจะเกิดขึ ้นในบริ เวณภาคใต้ ตอนล่างและ
ชายฝั่ งด้ านตะวันออก ทาให้ เกิดอุทกภัย น ้าท่วมฉับพลัน และยังเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ และรุนแรงมากขึ ้นด้ วย ขณะที่ทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน ปริ มาณฝนตกน้ อยลง เนื่องจากดีเปรสชัน่ มีปริ มาณลดลง ทา
ให้ เกิดปั ญหาความแห้ งแล้ งรุนแรงและยาวนานส่งผลให้ ผลผลิตทางการเกษตรได้ รับความเสียหาย ซึง่ แนวโน้ มของ
สถานการณ์จะยิง่ เพิม่ ความรุนแรงมากขึ ้น
มีการคาดการณ์กนั ว่า ผลกกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศหรื อสภาวะโลกร้ อน เช่น ภัยแล้ ง
พายุที่รุนแรง น ้าท่วม การเซาะชายฝั่ ง ถึงแม้ วา่ สิง่ เหล่านี ้จะเกิดขึ ้นแล้ วในปั จจุบนั แต่ก็ยงั ไม่สามารถยืนยันได้ วา่ สิง่ เหล่านี ้
เป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ หรื อมีสว่ นทาให้ เกิดขึ ้นมากน้ อยเพียงใด แต่สงิ่ ที่ ไม่ต้องรอให้ มีการยืนยัน
ชัดเจนก็คือ สิง่ เหล่านี ้เป็ นภัยพิบตั ิตอ่ มนุษย์เรา ทาให้ เกิดความเสียหายทังชี
้ วิต ทรัพย์สนิ หรื อแม้ แต่วิถีชีวติ และการ
ประกอบอาชีพ
ในขณะนี ้มีคนจานวนหนึง่ กาลังได้ รับผลกระทบ และอีกจานวนไม่น้อยก็กาลังเผชิญต่อความเสีย่ งที่จะได้ รับผลกระทบ จาก
เหตุการณ์เหล่านี ้ แต่ที่ผา่ นมาเรายังไม่ตื่นตัวในเรื่ องการเตรี ยมความพร้ อม การปรับตัวเพื่อพร้ อมรับมือกับภัยพิบตั ิที่จะเกิด
ขี ้น หรื อแม้ แต่การให้ ข้อมูลแก่ชมุ ชนและประชาชน ในเรื่ องการเตรียมความพร้ อม การปรับตัวเพื่อรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิที่อาจจะเกิดขึ ้นในอาคต ถึงแม้ จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ วางแผนการเตรี ยม
ความพร้ อม แต่ยงั ขาดการให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน เพราะสิง่ ที่สาคัญที่สดุ เพื่อให้ ชมุ ชนสามารถปรับตัว
รับมือได้ คือการที่ชมุ ชนต้ องเป็ นผู้กาหนดหรื อมีสว่ นในการกาหนดแนวทางการปรับตัวของชุมชนของตนเองให้ มากที่สดุ
การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดภัยพิบัติและการปรับตัวของชุมชน
การจัดการความเสีย่ งเพื่อลดภัยพิบตั ิและการปรับตัวของชุมชนในพื ้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ทังน
้ ้าท่วม ดินโคลนถล่ม พายุ
กระหน่า เป็ นสิง่ สาคัญที่จะต้ องตระหนัก โดยเฉพาะในพื ้นทีต่ ้ นน ้าซึง่ มีความเสีย่ งต่อสูง ส่วนหนึง่ ด้ วยกายภาพของพื ้นที่ที่
ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ลาดชัน ผนวกกับการใช้ ประโยชน์ทดี่ ินในพื ้นทีต่ ้ นน ้าที่สว่ นใหญ่จะถูกเปลีย่ นไปเป็ นพื ้นที่ตงถิ
ั ้ ่นฐาน และ
พื ้นที่เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ ้น ดังนันการเพิ
้
่มขีดความสามารถของชุมชน ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับ อุทกภัย ในพื ้นที่เสีย่ งต่อ
อุทกภัย อันเกิดจากแม่น ้าล้ นตลิง่ และน ้าท่วมฉับพลัน โดยโครงการเสริ มสร้ างศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองแก่ชมุ ชนเพื่อ
ลดผลกระทบ จากภัยพิบตั ิ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการจัดการอุทกภัย
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ทังนี
้ ้สิง่ ที่จะต้ องทาความเข้ าใจในเบื ้องต้ นก่อนที่จะมีการจัดการในพื ้นที่เสีย่ งอุทกภัย คือ การเข้ าใจถึงวงจรการจัดการภัย
พิบตั ิอนั ประกอบไปด้ วย
เมื่อเข้ าใจถึงคุณลักษณะพิเศษของภัยพิบตั ิแล้ ว ก็จะมาถึงการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดภัยพิบตั ิ ซึง่ การ
ป้องกันภัยพิบตั ิสมัยใหม่เป็ นการวางแผนเพื่อเผชิญหน้ ากับ สถานการณ์ตงแต่
ั ้ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย
ที่ตอ่ เนื่องจนครบกระบวนการ เรี ยกว่า “วงจรการจัดการสาธารณภัย” ประกอบด้ วย
1. ระยะก่อนเกิดภัย คือการเตรี ยมพร้ อม (preparedness) การล่วงหน้ าหรื อการกา หนด มาตรการ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้ กบั รัฐบาล องค์กรปฏิบตั ิ ชุมชน และบุคคล ในการเผชิญกับ ภาวการณ์เกิดภัยพิบตั ิได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที ซึง่ ร่วมทัง้ การป้องกัน (Prevention) หรื อ การดาเนินการเพื่อหลีกเลีย่ งหรื อขัดขวางมิให้ ภยั
พิบตั ิ และความสูญเสียเกิดขึ ้น และ การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) ที่มงุ่ ในการลดผลกระทบและความ รุนแรง
ของภัยพิบตั ิที่ก่อให้ เกิดอันตรายและความสูญเสียแก่ชมุ ชนและประเทศ
2. ระหว่างเกิดภัย คือ การรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบตั ิอย่างทันทีทนั ใดเมื่อ ภัยพิบตั ิ
เกิดขึ ้น ประกอบด้ วย การกู้ภยั การให้ การ รักษาพยาบาล การให้ การบริ การทีจ่ าเป็ นใน สถานการณ์ฉกุ เฉิน การจัดหา
สิง่ ของที่จาเป็ นและ แจกจ่ายได้ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
3. ระยะหลังเกิดภัย คือ การฟื น้ ฟูบรู ณะ (Recovery) บูรณะเป็ นขันตอนที
้
่ดาเนินการเมื่อเหตุการณ์ภยั พิบตั ิผา่ นพ้ นไป
แล้ ว เพื่อให้ พื ้นที่หรื อชุมชนที่ได้ รับ ภัยพิบตั ิกลับคืนสูส่ ภาพที่ดีขึ ้น และการวางแผนการพัฒนา (Development)
ภายหลังเหตุการณ์ภยั พิบตั ิครอบคลุมถึงการ ทบทวน และศึกษาประสบการณ์การจัดการภัย พิบตั ิที่เกิดขึ ้นแล้ วทา
การปรับปรุงระบบการดาเนิน งานต่างๆ ที่มีอยูใ่ ห้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นเพื่อ ลดความสูญเสียให้ น้อยที่สดุ
แนวทางการจัดการอุทกภัย
การจัดการอุทกภัย หรื อ น ้าท่วม คือการบริ หารจัดการน ้าและการจัดการทรัพยากรในพื ้นที่ลมุ่ น ้า ดังนันสิ
้ ง่ ที่จะนาไปสูก่ าร
จัดการภัยในพื ้นที่ลมุ่ น ้าได้ อย่างยัง่ ยืนจะต้ องประกอบไปด้ วย
1. รัฐบาลจะต้ องทบทวนเป้าหมายของบการพัฒนาว่าจะต้ องไม่นาไปสู่

ปั ญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่ แวดล้ อม และหันมาทบทวนนโยบายการเติบโตอย่างยัง่ ยืนที่ไม่สร้ างผลกระทบทางลบต่อสังคม
2. หน่ วยงานต่ างๆจะต้ องหันมาทางานร่ วมกันอย่ างแท้ จริงมิใช่ตา่ งคนต่างทาและทางาน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ
การประสานงานเพื่อหาคาตอบร่วมกันเป็ นสิง่ จาเป็ นมากทีจ่ ะเป็ นแนวทางให้ ภาคประชาชนได้ เห็นและตัดสินใจว่าควร
จะต้ องเตรี ยมตัวรับมืออย่างไร และจะต้ องนาเสนอข้ อเท็จจริงต่ อประชาชนด้ วยช่ องทางที่เหมาะสม
3. การมีนโยบายที่ชัดเจนและมาตรการรองรับผู้ได้ รับผลกระทบจากนโยบายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เช่น
การดูแลเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบอย่างไรทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
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4. บริหารจัดการพืน้ ที่ล่ ุมนา้ อย่ างอย่ างเป็ นระบบ

โดยจะต้ องมีการวางแผนการพัฒนาที่สอดคล้ องและบูรณาการ

งานร่วมกันระหว่างทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี ้จะต้ องมีการวางแผนการจัดการที่ดินและการ
ใช้ ประโยชน์ทดี่ ินในพื ้นที่ลมุ่ น ้าอย่างยัง่ ยืน เช่น การจัดทาผังชุมชนในพื ้นที่ให้ เหมาะสมกับการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่
ลักษณะกายภาพของพื ้นที่ และการสอดคล้ องการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ ้นในปั จจุบนั และการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นจาก
สภาพอากาศ
สถานการณ์ ภยั ธรรมชาติท่ เี กิดขึน้ ในจ.พัทลุง
สถิติการเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั ปี 2550-2554
ปี

ประเภท

ข้ อมูล ณ วันที่

อุทกภัย

วาตภัย

2550

2

52

สิงหาคม 2550

2551

1

64

สิงหาคม 2551

2552

1

81

สิงหาคม 2552

2553

1

61

ตุลาคม 2553

2554

2

39

มิถนุ ายน 2554

ที่มา : สานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุงในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา(ปี 2550-2554) มี สถิ ติการเกิ ด อุทกภัย วาตภัย ที่รุนแรง เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน
โดยเฉพาะวาตภัย ซึ่งเกิดขึ ้นบ่อยมากและสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ทงั ้ ประชาชน บ้ านเรื อน และพื ้นที่ทาการเกษตร ไม่
น้ อยไปกว่าภัยธรรมชาติอื่นๆ นอกจากจังหวัดพัทลุงจะเผชิญกับปั ญหาจากอุทกภัย และวาตภัยเป็ นประจาทุกปี แล้ ว ยังมี
พื ้นที่เสีย่ งภัยดินโคลนถล่ม จานวน 5 อาเภอ 9 ตาบล 40 หมูบ่ ้ าน ซึ่งรวมทังหมู
้ ่บ้านที่อยู่ในเขตตาบลตะโหมดรวมอยู่ด้วย
จากข้ อมูลปี ที่ผา่ นมา (2554) จังหวัดพัทลุงมีพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัย มากถึง 11 อาเภอ 65 ตาบล 622 หมูบ่ ้ าน ราษฎรได้ รับ
ความเดือนร้ อน ทังหมด
้
49,850 ครัวเรื อน 199,400 คน (อพยพราษฎรทังสิ
้ ้น 92 ครอบครัว 367 คน)
จังหวัดพุทลุงมีแผนยุทธศาสต์ด้านการเพิ่มประสิทธิ ภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อุบตั ิเหตุและสา
ธารณภัยแต่ยงั ขาดการกาหนดยุทธศาสตร์ ในด้ านการป้องกันหรื อเตรี ยมความพร้ อมชุมชนในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อม
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บทที่ 2 ข้ อมูลกายภาพในพืน้ ที่

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพืน้ ที่
ตาบลตะโหมดตังอยู
้ ด่ ้ านทิศตะวันออกของเขาบรรทัด ซึง่ มีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,350 เมตร จึงเป็ นต้ นน ้า
ของคลองหลายสายได้ แก่ คลองตะโหมด คลองกง คลองหัวช้ าง คลองโหลจันกระ สภาพพื ้นที่โดยรวมเป็ นเนินเขาสลับกับ
พื ้นที่ราบโดยชุมชนส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ราบ มีหมูบ่ ้ านด้ วยกันทังสิ
้ ้น 12 หมูบ่ ้ าน นอกจากจะมีเทือกเขาบรรทัดที่
ทอดตัวยาวแล้ วในด้ านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีเขาหัวช้ างและในด้ านตะวันออกที่คอ่ ยๆลาดลงสูท่ ี่ราบ บริ เวณตีนเขายังมี
ภูเขาที่ไม่สงู มากนัก และมีที่ราบเนินเขา ซึง่ มีลาคลองสายสัน่ ๆหลายสายไหลผ่าน
ในอดีตพื ้นทีใ่ นตาบลตะโหมด เป็ นพื ้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นป่ าต้ นน ้าที่สาคัญของหลายๆชุมชน แต่ตอ่ มาเมื่อ
ชุมชนขยายตัวมีคนเข้ ามาอยูใ่ นชุมชนมากขึ ้น จึงมีการบุกเบิก ถางป่ า เพื่อจับจองทาการเกษตรกรรม โดยเฉพาะสวน
ยางพารามากขึ ้นเรื่ อยๆ จนทาให้ ป่าต้ นน ้าทีม่ ีความอุดมสมบูรณ์กลายเป็ นป่ าเสือ่ มสภาพ
สภาพอากาศในจังหวัดพัทลุง อยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของลมมรสุมที่พดั ปกคลุมประจาฤดูกาล คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่ ม
ตังแต่
้ กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม มรสุมนี ้จะพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียเข้ าสูป่ ระเทศไทย ทาให้ เกิดมี
เมฆมากและฝนตกชุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริ เวณชายฝั่ งทะเล ลมมรสุมนี ้ปกติจะไม่รุนแรงต่อชุมชนตะโหมดมากนัก
เพราะมีเทือกเขาบรรทัดกันอยู
้ ท่ าให้ รับลมและฝนน้ อยกว่าด้ านฝั่ งตะวันตกของเทือกเขา ส่วนลมมรสุม
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ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่ มตังแต่
้ เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะพัดความชุ่มชื ้นจากอ่าวไทยเข้ าปกคลุม ภาคใต้
ตอนล่างทาให้ มีฝนตกชุก ซึง่ ลมมรสุมนี ้จะมีผล ทาให้ มีฝนตกมากในเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม
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จากสถิติปริ มาณฝนในจังหวัดพัทลุงและจากการบอกเล่าของชาวบ้ านในชุมชน พบว่าปริมาณน ้าฝนที่ตกในแต่ละปี ไม่ได้
เพิ่มมากขึ ้นจนเห็นได้ อย่างชัดเจน แต่ลกั ษณะของฝนที่ตกมีความเปลีย่ นแปลงไปบ้ าง คือ ในระยะสองปี นี ้ ในช่วงต้ นปี มีฝน
ตกหนักติดต่อกั จนทาให้ เกิดน ้าท่วมในชุมชน ซึง่ ปกติกที่ผา่ นมาในอดีตไม่เคยมีฝนตกหนักจนเกิดน ้าท่วมในช่วงนี ้มาก่อน
ส่วนในช่วงกลางฤดูฝนประมาณเดือน พฤษจิกายน จะมีฝนตกหนักเป็ นช่วงๆ ติดต่อกันนานทาให้ เกิดน ้าหลากท่วม
ต่อเนื่องกัน ทาให้ เหมือนลักษณะน ้าท่วมขังนาน เพราะน ้าที่ทว่ มขังอยูย่ งั ระบายไม่หมด น ้าก็หลากเข้ าท่วมอีกเรื่ อยๆ อยู่
อย่างนี ้เพราะฝนตกอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
การใช้ ประโยชน์ ในพืน้ ที่ อาชีพและสภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนตะโหมดเป็ นชุมชนเกษตรกรรม มีครัวเรื อนที่ประกอบอาชีพทางด้ านการเกษตร 1,588 ครัวเรื อน มีพื ้นที่ถือครองเฉลีย่
28.75 ไร่/ครอบครัวและมีแรงงานใช้ เพื่อการเกษตร จากครัวเรื อน ๆ ละ 3 คน มีแรงงานที่ไม่ต้องจ้ างจานวน 984 ครัวเรื อน
คิดเป็ นร้ อยละ 63.44 และจาเป็ นต้ องจ้ างแรงงานจากภายนอกมาช่วยในงานด้ านการเกษตรอีก ประมาณ 567 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.56 รายได้ จาการประกอบอาชีพการเกษตรเฉลี่ยครัวเรื อนละ 29,863 /ปี และยังมีรายได้ นอกภาคการเกษตรอีกมี
อาชีพรับจ้ าง, ค้ าขาย, ข้ าราชการ, พนักงานของรัฐ, จานวน 45,000 บาท/ปี
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การใช้ ประโยชน์ ท่ ีดนิ เพื่อการเกษตร ต.ตะโหมด ปี 2552
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จากกราฟแสดงให้ เห็นถึงพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของชุมชนตะโหมดและการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่ ดังต่อไปนี ้
1) ยางพารา มีพื ้นที่ปลูกยางพาราทังสิ
้ ้น 28,409 ไร่ พื ้นที่ปลูกยางพารามีปลูกหมูท่ ี่ 1-12
2) ไม้ ผล การปลูกไม้ ผลส่วนใหญ่จะปลูกกระจายอยู่เกือบทุกหมู่บ้านและพื ้นที่ป ลูกส่วนใหญ่ จะเป็ นพื ้นที่ ๆ อยู่ติด
กับแหล่งน ้าลาคลองต่าง ๆ ไม้ ผลที่ปลูกมีหลายชนิดด้ วยกัน เช่น ทุเรี ยน ลองกอง มังคุด เงาะซึง่ จะให้ ผลผลิตจะออกในช่วง
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
3) นาข้ าว มีพื ้นที่ปลูกเฉพาะหมู่ที่ 1,3.4,9,10 และ 12 ทังที
้ ่ในอดีต ข้ าวจัดเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่สาคัญของตาบลตะ
โหมด แต่ขณะนี ้พื ้นที่ปลูกข้ าวถูกเปลีย่ นเป็ นพื ้นที่ปลูกยางพาราแทน โดยข้ าวที่ปลูกส่วนใหญ่จะนามาบริ โภคในครัวเรื อนมี
ขายบ้ างเพียงเล็กน้ อย พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก ข้ าวเล็บนก ข้ าวสังหยด ข้ าวเข็มทอง ข้ าวประทุมธานีฯ
4) ไม้ ยืนต้ น ปั จจุบนั ไม่พบว่ามีการปลูกไม้ ยืนต้ นในชุมชนไว้ สาหรับใช้ เป็ นอาหารและไว้ สาหรับใช้ สอยแล้ ว ทังที
้ ่ใ น
อดีตพบว่า มีการปลูกไม้ ยืนต้ นอยูห่ ลายชนิดด้ วยกันเช่น ไม้ ประเภทใช้ ประโยชน์ด้านอาหาร มะพร้ าว หมาก สะตอ เหรี
ยง และไม้ ที่ปลูกเพื่อใช้ สอยอื่นมีตะเคียนทอง ขีเ้ หล็ก กระถิ นเทพา ยาง พะยอม สะเดาเทียม กฤษณา และ
กระจายอยูท่ วั่ ทุกหมูบ่ ้ าน
5) พืชผัก พืชผักที่นิยมปลูกกันในพื ้นที่เช่น พริ กขี ้หนู แตงกวา แตงร้ าน บวบ ข้ าวโพดหวาน ชุมชนจะปลูก
เป็ นรายได้ เสริ มในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้ าว ในช่วงเดือน มีนาคม – กรกฎาคม พื ้นที่ปลูก 260 ไร่ กระจายทุกหมู่บ้าน
โดยเฉพาะพื ้นที่ ๆ มีแหล่งน ้าสะดวก
6) พืชไร่ พืชไร่ มีพื ้นที่ปลูก 1,190 ไร่ พืชไร่ ที่นิยมปลูก มีถวั่ ลิสง ถัว่ หรั่ง พื ้นที่ปลูกส่วนใหญ่ในสวนยางพาราที่
ปลูกใหม่ กระจายอยูเ่ กือบทัว่ ทุกหมูบ่ ้ าน สาหรับพืชที่นิยมปลูกได้ แก่ ถัว่ หรั่ง ส่วนถัว่ ลิสง ช่วงที่เหมาะสมในการปลูกคือ
เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
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ภัยพิบัติในตะโหมด
ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง ภัยที่เกิดขึ ้นทังโดยธรรมชาติ
้
(เช่น น ้าท่วม วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ ง ไฟป่ า และแผ่นดินไหว )
หรื อจากการกระทาของมนุษย์ และสร้ างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของคนในชุมชน โดยทีช่ มุ ชนไม่สามารถจัดการ
กับภัยพิบตั ิที่เกิดขึ ้นได้ ด้วยตนเอง ซึง่ ภัยภิบตั จิ ากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้นในตะโหมดเป็ นประจา ได้ แก่ อุทกภัย และวาตภัย
นอกจากนี ้ยังมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภัยจากดินถล่มได้ อกี ด้ วย
อุทกภัย คือ ภัยหรื ออันตรายที่เกิดจากน ้าท่วม หรื อเกิดจากน ้าเอ่อล้ นฝั่ งเข้ าร่วมพื ้นที่ หรื อเกิดจากการสะสมน ้าในพื ้นที่ที่
ไม่สามารถระบายน ้าออกได้ ทนั ลักษณะของอุทกภัยที่เกิดจากน ้าท่วมมี 2 ลักษณะ คือ1) นา้ ท่ วมขัง และ 2) นา้ ท่ วม
ฉับพลัน
วาตภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ ้นจากพายุลมแรงจนทาให้ เกิดความเสียหายแก่สงิ่ ก่อสร้ างและต้ นไม้ ซึง่ สาเหตุสว่ นใหญ่เกิด
จากลมพายุ นอกจากนี ้ ยังอาจเกิดขึ ้นได้ จากมรสุมมีกาลังแรง ซึง่ ประเทศไทยจะอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ดินถล่มหรื อโคลนถล่ม คือ การเคลือ่ นตัวของมวลดินและหิน สาเหตุหลักของดินถล่มหรื อโคลนถล่ม คือ ดินบริ เวณนันไม่
้
สามารถรับน ้าหนักของตัวเองได้ อีกต่อไป ดินถล่มมักเกิดพร้ อมกับหรื อตามมาหลังจากน ้าป่ าไหลหลาก เกิดขึ ้นในขณะหรื อ
ภายหลังพายุฝนที่ทาให้ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างรุนแรง กล่าวคือ เมื่อฝนตกต่อเนื่องน ้าซึมลงในดินอย่างรวดเร็ ว เมื่อถึง
จุดหนึง่ ดินจะอิ่มตัวชุ่มด้ วยน ้ายังผลให้ น ้าหนักของมวลดินเพิ่มขึ ้นและแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินลดลง ระดับน ้าใต้ ผิวดิน
เพิ่มสูงขึ ้นทาให้ แรงต้ านทานการเลือ่ นไหลของดินลดลง จึงเกิดการเลือ่ นไหลของตะกอนมวลดินและหิน ดังนัน้ โอกาสที่
เกิดดินถล่มหรื อโคลนถล่มจึงมีมากยิง่ ขึ ้นการเคลือ่ นตัวของดินอาจเกิดอย่างช้ าๆหรื ออย่างฉับพลัน น ้าหนักของมวลดินที่
ถล่มลงมามีกาลังมหาศาลที่ทาลายสิง่ ต่าง ๆ ที่ขวางทางและก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ การเกิดดินถล่ม
เกิดขึ ้นได้ หลายลักษณะ
ด้ วยลักษณะของที่ตงชุ
ั ้ มชนตะโหมดที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณเชิงเขาทังเทื
้ อกเขาบรรทัด และเขาหัวช้ าง ตะโหมดจึงกลายเป็ นพื ้นที่
รองรับน ้าจากเขาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ก่อนที่จะไหลผ่านไปยังชุมชนที่อยุท่ ้ ายน ้าต่อไป ทาให้ ตะโหมดต้ องเผชิญกับภัย
ธรรมชาติอยูเ่ ป็ นประจา โดยเฉพาะอุทกภัย และในพื ้นที่ตะโหมดบางแห่งซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ทาการเกษตรเป็ นพื ้นที่เชิง
เขาที่มคี วามลาดชัดสูง ทาให้ เสีย่ งต่อการเกิดดินถล่ม
อุทกภัยที่เกิดขึ ้นในตะโหมด มักจะเกิดขึ ้นอยูเ่ ป็ นประจาในช่วงฤดูฝนของทุกปี ความรุนแรงมีมากน้ อยไม่เท่ากัน แต่
สามารถสร้ างความเสียหายได้ ทงในชุ
ั ้ มชนและพื ้นที่เกษตรกรรม ทังนี
้ ้เพราะทีต่ งชุ
ั ้ มชนซึง่ ตังอยู
้ เ่ ชิงเขา ทาให้ เมื่อฝนตกหนัก
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ติดต่อกันจึงเกิด น ้าท่วมฉับพลัน1 ที่มีความเร็วและรุนแรงของกระแสน ้ามาก จนบางครัง้ น ้าที่ไหลผ่านเข้ ามาในเขตชุมชน
แรงจนสามารถดันให้ ฝาท่อระบายน ้าเปิ ดออกได้ เลย
ภัยธรรมชาติอีกชนิดที่เกิดขึ ้นบ่อยในช่วงหลายปี มานี ้ คือ วาตภัย ซึง่ สร้ างความเสียหายให้ เกิดขึ ้นกับบ้ านเรื อน และภาค
เกษตรกรรม โดยจากสถิติข้อมูลของเทศบาลตาบลตะโหมดพบว่า ภัยธรรมชาติที่สร้ างความเสียหายและทางเทศบาลได้
เข้ าช่วยเหลือเยียวยามากที่สดุ คือ ความเสียหายที่เกิดจากวาตภัยนี่เอง วาตภัยทีเ่ กิดขึ ้นสร้ างความเสียหายให้ แก่บ้านเรื อน
ราษฎรโดยทาให้ กระเบื ้องหลังคา หลุด หรื อ กิ่งไม้ หกั ใส่หลังคาทาให้ แตกหัก ส่วนภาคเกษตรกรรม พบว่าทาให้ ต้นยางล้ ม
หรื อบางครัง้ ลมมีลกั ษณะหมุดทาให้ ต้นยางบิดหักกลางต้ น ซึง่ สร้ างความเสียหายยิง่ กว่าต้ นยางล้ ม เพราะไม่สามารถใช้
ประโยชน์หรื อขายได้ เลย
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นำ้ ท่ วมฉับพลัน เป็ นภาวะน้ าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ เนื่ องจากฝนตกหนักในบริ เวณพื้นที่ซ่ ึงมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการ
กักเก็บหรื อการต้านน้ าน้อย เช่น บริ เวณต้นน้ าซึ่ งมีความชันของพื้นที่มาก พื้นที่ป่าถูกทาลายไปทาให้การกักเก็บหรื อการต้านน้ าลดน้อยลง
บริ เวณพื้นที่ถนนและสนามบิน เป็ นต้น หรื อเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น เขื่อนหรื ออ่างเก็บน้ าพังทลาย น้ าท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลังจากฝนตก
หนักไม่เกิน 6 ชัว่ โมง และมักเกิดขึ้นในบริ เวณที่ราบระหว่างหุ บเขา ซึ่ งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริ เวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมาก
บริ เวณต้นน้ าที่อยูห่ ่างออกไป เนื่องจากน้ าท่วมฉับพลันมีความรุ นแรงและเคลื่อนที่ดว้ ยความรวดเร็ วมากโอกาสที่จะป้ องกันและหลบหนี จึงมี
น้อย ดังนั้นความเสี ยหายจากน้ าท่วมฉับพลันจึงมีมากทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
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บทที่ 3 ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบที่เกิดขึน้
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ตาบลตะโหมดต้ องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่คอ่ ยๆ เพิ่มความ
รุนแรงและความถี่มากขึ ้นทุกปี ไม่วา่ จะเป็ นลมพายุและน ้าท่วมขังจากฝนที่ตกหนัก ส่งผลกระทบทังบ้
้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัย
และพื ้นที่ทาการเกษตรต่างๆ ทังที
้ ่นา สวนยาง สวนผลไม้ มากกว่าในอดีตมาก เพราะถึงแม้ ชมุ ชนตะโหมดจะเป็ นพื ้นที่ที่
ต้ องเผชิญกับสถานการณ์น ้าหลากจากเทือกเขาในช่วงฤดูฝนอยูเ่ ป็ นประจาอยูแ่ ล้ ว อันเนื่องมาจากลักษณะของพื ้นทีซ่ งึ่
ตังอยู
้ บ่ ริ เชิงเขา แต่ผลกระทบที่เกิดขึ ้นก็ไม่มากเช่นในปั จจุบนั นี ้ ความเสียหายที่เกิดจากน ้าท่วมส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นกับ
บ้ านเรื อนและทรัพย์สนิ มากกว่าพื ้นที่ทาการเกษตร เนื่องจากลักษณะของน ้าท่วมไม่ใช่น ้าท่วมขังเป็ นเวลานาน แต่จะขังแค่
ประมาณ 1-2 วันเท่านัน้ จึงยังสร้ างความเสียหายให้ กบั พืชผลทางการเกษตรเสียหาย หรื อเสียหายก็ไม่มากนัก
จากการเปลีย่ นแปลงนี ้ทาให้ ความรุนแรงของกระแสน ้าที่หลากจากภูเขามีความรุนแรงมากขึ ้น และได้ นาเอาตะกอนดินลง
มาสูช่ มุ ชนด้ วย ทาให้ พื ้นที่เกษตรกรรมและบ้ านเรื อนเสียหาย นอกจากความรุนแรงทีเ่ พิ่มขึ ้นแล้ ว ชุมชนตะโหมดยังต้ อง
เผชิญกับความเสีย่ งกับการเตรี ยมตัวรับมือภัยพิบตั ิอีกด้ วย เนื่องมาจากระยะเวลาของการเกิดน ้าหลาก เกิดรวดเร็ วมากขึ ้น
ทาให้ การเตรี ยมพร้ อมรับมือต้ องรี บทาอย่างเร่งด้ วย เพราะเมื่อผืนป่ าเสือ่ มโทรมลงการเก็บน ้าในดินก็ทาได้ น้อยลงด้ วย
ส่งผลให้ ในช่วงไม่กี่ปีมานี ้(2553-2555) เมื่อฝนตกหนักน ้าจะไหลหลากลงสูช่ มุ ชนอย่างรวดเร็วใน 1-2 วันเท่านัน้ ซึง่ ต่าง
จากเมื่อก่อนมากที่ใช้ เวลานานกว่าและต้ องตกหนักจริงๆ จึงจะมีน ้าหลากเข้ าท่วมชุมชน ทาให้ เวลาในการเตรี ยมตัวเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์น ้าท่วมต้ องทาอย่างเร่งด่วนมากขึ ้น
ปั ญหาน ้าหลากและท่วมขังในพื ้นที่แต่ก่อนที่ชาวชุมชนตะโหมดเคยชินและสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ หรื อจะเรียกได้
ว่าไม่คอ่ ยได้ รับผลกระทบก็วา่ ได้ เพราะสามารถเตรี ยมพร้ อมและรับมือภัยธรรมชาติได้ เนื ้องจากลักษณะของน ้าท่วมและ
น ้าหลากสามารถคาดการณ์ได้ จากปริ มาณและระยะเวลาในการตกของฝน คือ เมื่อฝนตกหนักมากติดต่อกันประมาณ 2-3
วัน หลังจากนันประมาณสั
้
ปดาห์หนึง่ น ้าจะหลากจากเขาลงมาท่วมชุมชน แต่เพียงไม่นาน น ้าก็จะผ่านชุมชนลงสูช่ มุ ชน
อื่นๆทีม่ ีพื ้นที่ตากว่าและไหลเรื่ อยลงสูท่ ะเลสาบสงขลา ซึง่ เหตุการน ้าหลากท่วมนี ้ ชาวบ้ านเล่าว่าจะเกิดขึ ้นเฉพาะแต่ในฤดู
ฝนเท่านัน้
การเปลีย่ นแปลงของลักษณะของน ้าหลากท่วมในปั จจุบนั ชาวบ้ านเล่าว่าระยะเวลาในการขังของน ้าก็ไม่คอ่ ยเปลีย่ นแปลง
ไปเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะท่วมขังประมาณ 2 วันก็ไหลผ่านไป แต่บางครัง้ จะมีฝนตกติดต่อกันนานหรื อมีฝนตกซ ้าลงมาอีก
ก่อนที่น ้าจะแห้ ง ทาให้ น ้าที่ทว่ มขังเป็ นเวลานานวันขึ ้น เคยท่วมนานที่สดุ ประมาณ 7 วัน เพราะฝนตกลงมาเรื่ อยๆ แต่สงิ่ ที่มี
การเปลีย่ นแปลงของน ้าหลากท่วมในชุมชน คือ “เดี๋ยวนี ้ฝนตกน้ อยก็ทว่ มแล้ ว” ซึง่ สาเหตุสว่ นหนึง่ เป็ นผลมาจากกการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน ทังในส่
้ วนของพื ้นที่ป่า พื ้นที่ทาการเกษตร รวมถึงสิง่ ก่อสร้ างพื ้นฐานต่างๆด้ วย
ภัยพิบตั ิที่สร้ างความเสียหายชุมชนตะโหมดอีกอย่างที่มีผลกระทบเพิ่มมากขึ ้นกว่าในอดีตคือ วาตภัย ซึง่ เกิดจากลมมรสุม
ทังลมมนสุ
้
มตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงมรสุมจึงทาให้ มีลมที่รุนแรง เมื่อมีลมมรสุมผ่านถึง
9

สองด้ านและสองช่วงเวลาในแต่ละปี ทาให้ ในชุมชนมีลมมรสุมพัดผ่านต่อเนื่องตลอดทังปี
้ แต่ในปั จจุบนั แม้ วา่ ลมที่พดั ผ่าน
ตะโหมดในฤดูมรสุมจะไม่มคี วามรุนแรงเพิ่มขึ ้นจนเห็นได้ ชดั แต่ผลกระทบที่เกิดขึ ้นไม่วา่ จะเป็ นกระเบื ้องหลังคาพังเสียหาย
ต้ นไม้ หดั โค่น หรื อแม้ แต่ต้นยางล้ มเสียหายก็มใี ห้ เห็นบ่อยขึ ้นและรุนแรงมากขึ ้น แต่ก็ยงั ไม่อาจระบุชดั เจนได้ วา่ สาเหตุใดที่
ทาให้ เกิดความเสียหายและผลกระทบที่รุนแรงเพิ่มมากขึ ้นเช่นนี ้
วิเคราะห์ การปลูกสร้ างบ้ านเรือนและผลกระทบที่เกิดขึน้ ในส่ วนของชุมชน บ้ านเรือน
โดยสภาพพื ้นที่ในภาคใต้ จะมีลมแรง และฝนชุกตลอดปี ทาให้ คนใต้ สงั่ สมประสบการมาแต่อดีตจนเกิดเป็ นภูมิปัญญาใน
การปลูกสร้ างบ้ านเรื อนที่มเี อกลักษณ์ของภาคใต้ คือ ปลูกเรื อนใต้ ถนุ สูง แต่มีความสูงไม่มากนัก เพือ่ ป้องกันน ้าท่วมและน ้า
หลากแต่ไม่ให้ ต้านลมมากเกินไป หลังคาต้ องมีความลาดชันเพื่อไม่ให้ ลมปะทะหางกระเบื ้องและทาให้ ฝนไหลจากหลังคา
ได้ เร็ วไม่ชื ้นนาน และให้ ปลายเสาเอนเข้ าหากันเล็กน้ อย เพื่อให้ ฝาที่กนมี
ั ้ ลกั ษณะส่วนล่างค่อยๆ ผายออกเล็กน้ อย ช่วย
ผ่อนการต้ านลมได้ ดียงิ่ ขึ ้น
แม้ วา่ ในอดีตคนใต้ จะมีภมู ิปัญญาของการสร้ างบ้ านเรื อนเพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพของภูมิประเทศและภูมิอากาศของ
ภาคใต้ แล้ วก็ตาม แต่ด้วยค่านิยมของคนในปั จจุบนั ทาให้ การปลูกสร้ างบ้ านเรื อนของคนในภาคใต้ รวมถึงคนในชุมชนตะ
โหมดเปลีย่ นแปลงไปตามสมัยนิยม ทาให้ บ้านเรื อนตามแบบภูมิปัญญาดังเดิมของคนโบราณไม่คอ่ ยมีให้ เห็นแล้ วในปั จจับ
บัน จะมีอยูบ่ ้ างก็เฉพาะแต่บ้านเก่าที่ยงั ไม่ได้ รือถอนสร้ างใหม่หรือปรับปรุงใหม่เท่านัน้ ส่วนบ้ านเรือนที่สร้ างขึ ้นใหม่ ล้ วน
แล้ วแต่ปลูกในลักษณะของบ้ านสมัยใหม่ซงึ่ เลียนแบบมาจากแบบบ้ านในต่างประเทศ คือ ปลูกบ้ านแบบก่ออิฐถือปูน และ
สร้ างติดพื ้นไม่มีใต้ ถนุ หลังคามีความลาดเอียงน้ อย ซึง่ ไม่คอ่ ยเหมาะสมกับลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
นอกจากนี ้ด้ วยความที่ชมุ ชนมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นมาก บ้ านเรื อนที่อยุอ่ าศัยก็มกี ารปลูกสร้ างเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ พื ้นที่ใน
ชุมชนเหลือน้ อยลง ชุมชนจึงขยายออกไปในพื ้นที่ที่เป็ นที่ราบในส่วนอื่นๆ อย่างเช่นพื ้นที่นา ซึง่ ที่นาแต่เดิมมักจะมีทางน ้า
ตามธรรมชาติ สาหรับระบายน ้าในเวลาที่ฝนตก แต่เมื่อจะปลูกสร้ างบ้ านเรื อน จึงมีการปรับปรุงพื ้นที่ให้ เหมาะสม โดยทา
การถมดินเพื่อยกพื ้นที่ให้ สงู ขึ ้นเหมาะแก่การปลูกบ้ านแบบไม่ยกพื ้น ซึง่ การถมที่นี ้จะถมทังบริ
้ เวณไม่แว้ นแม้ แต่ ในบริเวณ
ทางน ้าตามธรรมชาติ ทาให้ ทางสาหรับระบายน ้าถูกปิ ดกันและหายไป
้
ทาให้ ทิศทางการไหลของน ้าเปลีย่ นไปและแคบลง
ส่งผลให้ กระแสน ้ามีความรุนแรงมากขึ ้น แต่ระบายน ้าได้ ช้าลง
ในขณะที่ชมุ ชนตะโหมดเป็ นพื ้นที่ซงึ่ เป็ นทางผ่านของน ้า การที่มนี ้าหลากท่วมในชุมชนจึงเป็ นสิง่ ที่หลักเลีย่ งไม่ได้ แต่การ
ปลูกสร้ างบ้ านเรื อนกลับเปลียนเป็ นบ้ านที่ปลูกติดพื ้นดินไม่ยกพื ้นเพื่อให้ น ้าลอดผ่าน เมื่อน ้าหลากย่อมสร้ างความเสียหาย
และเกิดผลกระทบทังกั
้ บบ้ านเรื อนและทรัพย์สนิ ในบ้ าน หากไม่มกี ารสร้ างสิง่ ป้องกันเพิ่มเติมเพื่อรับมือ เช่นการวาง
กระสอบทรายล้ อมบ้ านเพื่อกันไม่ให้ น ้าเข้ าบ้ าน หรื อการถมที่ดินบริ เวณบ้ านให้ สงู กว่าพื ้นที่รอบๆบ้ าน ซึง่ ยิง่ ทาให้ กระแสน ้า
ไหลได้ ยากขึ ้น ระบายน ้าได้ ช้าลง และยิ่งมีความรุนแรงเพิม่ มากขึ ้นด้ วย
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บทที่ 4 บทเรี ยนและประสบการณ์ การปรั บตัวกรณีป่ายาง
ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย และถือเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของภาคใต้ เพราะพื ้นที่ปลูกยางพารา
ส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคใต้ ทาให้ ในบริ เวณพื ้นที่ที่เป็ นควนเป็ นเขา มักจะมีสวนยางให้ เห็นทุกที่ไป แต่การปลูกอย่างอย่างที่เรา
เห็นเป็ นสวนยางมียางปลูกเป็ นแถวๆ และไม่มีพชื อื่นขึ ้นอยูเ่ ลยนัน้ เป็ นรูปแบบที่เกิดขึ ้นมาภายหลังการตังกองทุ
้
น
สงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.) เพื่อเน้ นการเพิม่ ผลผลิต โดยมีการสนับสนุนข้ อมูลทางวิชาการ สนับสนุนให้ ใช้ เทคโนโลยี
และปั จจัยการผลิตที่นาเข้ าจากภายนอก ตลอดจนการสนับสนุนด้ านเงินทุน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาสวนยาง ป่ ายาง-สวนยาง
ย้ อนหลังไปเมื่อประมาณปี พ.ศ.2460 ในช่วงเริ่ มต้ นของการปลูกยางพาราในตะโหมด มีลกั ษณะเหมือนพื ้นที่อื่นๆ ใน
ภาคใต้ ทเี่ ริ่ มต้ นด้ วยการนาเมล็ดพันธุ์พื ้นบ้ าน มาปลูกแซมในสวน/ป่ า โดยยังคงเก็บรักษาต้ นไม้ เดิมไว้ หรื อตัดออกเพียง
บางต้ นเท่าทีจ่ าเป็ น ไม่ได้ แผ่วถางตัดต้ นไม้ ออกจนหมด สวนยางพาราแต่ก่อนจึงมีลกั ษณะเป็ นป่ ายาง คือมีทงต้
ั ้ นยางและ
ต้ นไม้ ใหญ่ ไม้ ใช้ สอย พืชสมุนไพรต่างๆ
ภายหลังชาวสวนยางเข้ าร่วมโครงการกับกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง(สกย.) จึงมีการปลูกแทนพันธุ์ยางเก่า ด้ วยการ
นากล้ ายางจากกิ่งยางชาในถุง และต้ องตัดต้ นไม้ อื่นๆในพื ้นที่ออกให้ หมดให้ เหลือเพียงต้ นยาง ตามการส่งเสริ มของสกย.
ในยุคนัน้ ทาให้ การปลูกยางของชาวตะโหมดเปลีย่ นไปจากป่ ายางเป็ นสวนยางทีม่ ีต้นยางเรี ยงเป็ นแถว และไม่มวี ชั พืช
รวมถึงพืชอื่นๆ การเปลีย่ นรูปแบบการปลูกยางในครัง้ นี ้แม้ จะทาให้ ชาวสวนยางไดรับการสนับสนุนเงินทุน ปุ๋ย จากสกย.
แต่รูปแบบในการเพาะปลูกแบบนี ้อาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่และภูมิอากาศ โดยเฉพาะในปั จจุบนั ซึง่ สภาพอากาศมี
การเปลีย่ นแปลงที่รุนแรงมากขึ ้นอย่างในปั จจุบนั และมีแนวโน้ มเพิม่ มากขึ ้นในอนาคต
ต้ นทุนการผลิต มูลค่ าและรายได้ จาก ป่ ายาง – สวนยาง
การทาสวนยางแบบสวนยางพาราเชิงเดี่ยว และการทาสวนยางพาราแบบสวนป่ าหรื อแบบหลากหลายมีความแตกต่างกัน
มากทังในด้
้ านต้ นทุนการผลิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านของผลผลิตที่เห็นได้ ชดั เจนคือ สวนยาพาราเชิงเดี่ยว มีผลผลิต
เป็ นน ้ายางเพียงอย่างเดียว หากช่วงใดฝนตกกรี ดยางไม่ได้ ก็เท่ากับไม่มีรายได้ เลย ในขณะที่ป่ายางซึง่ มีความหลากหลาย
ของพันธุ์ไม้ แม้ ในช่วงที่กรี ดยางไม่ได้ ก็ยงั สามารถเก็บหาพืชผักผลไม้ พื ้นบ้ าน หรื อสมุนไพรขายเป็ นรายได้ หรื ออย่างน้ อยก็
เป็ นอาหารบริ โภคในครัวเรื อนได้ และในระยะยาวยังสามารถขายเนื ้อไม้ จากไม้ ยืนต้ นได้ อีกด้ วย นอกจากความแตกต่างที่
เห็นได้ ชดั ของความหลากหลายของผลผลิตแล้ ว ยังพบว่าในส่วนของน ้ายางของต้ นยางที่อยูใ่ นป่ ายางมีความเข้ มข้ น
มากกว่าหรื อเรี ยกว่ามี เปอร์ เซ็นยางสูงกว่ายางในสวนยางพาราเชิงเดีย่ ว
ด้ านต้ นทุนการผลิตค่ายากาจัดศัตรูพืช หรื อปุ๋ยเคมี สาหรับป่ ายางต้ องเลิกใช้ ยากาจัดศัตรูพืช ทังนี
้ ้เพราะป่ ายางมีทงพื
ั ้ ชผัก
พื ้นบ้ านและสมุนไพรซึง่ เป็ นพืชในระดับเดียวกันหญ้ าหรื อเป็ นพืชคลุมดิน การใช้ ยากาจัดศัตรูพชื จะมีผลกระทบต่อพื ชคลุม
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ดินไปด้ วย แต่ในอีกมุมหนึง่ ป่ ายางไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ยากาจัดศัตรูพชื เพราะมีพืชหลายระดับ จึงมีความร่ มรื น ทา
ให้ หญ้ าไม่ขึ ้นรกเหมือนสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว
หลักคิกและแนวทางการปรับตัวสู่ภมู ิปัญญาดั่งเดิม (ป่ ายางและธนาคารต้ นไม้ )
เป็ นเวลานานกว่า 10 ปี มาแล้ วทีช่ าวบ้ านในชุมชนตะโหมด ตระหนักถึงปั ญหาระบบนิเวศในบริเวณป่ าต้ นน ้าเสือ่ มโทรม
ชาวบ้ านจึงเริ่ มต้ นพูดคุยและรวมตัวกันจะเกิดเป็ นกลุม่ สภาลานวัดตะโหมด เพื่อจัดการระบบนิเวศต้ นน ้าโดยเริ่ มต้ นจาก
การทาธนาคารน ้า เพื่อทาหน้ าทีเ่ ก็บออมน ้าไว้ ในลาห้ วย เก็บความชุมชื่นไว้ ในผืนป่ า เก็บอินทรี ย์วตั ถุไว้ ในดินและยังช่วย
ชลอความเร้ ซและแรงของน ้าในหน้ าฝน ทาให้ ป่าต้ นน ้าสามารถรักษาน ้าในลาห้ วยไว้ ได้ ตลอดปี และช่วยชะลอน ้าในช่วงฤดู
ฝนที่มีฝนตกหนัก โดยการทาทาฝายชะลอน ้ากันมาตังแต่
้ ปี 2542
“ทาเรื่ องน ้า มันต้ องสัมพันธ์กบั ป่ า” ป่ าช่วยชลอน ้า แก้ ปัญหหาน ้าท่วม น ้าแล้ ว” ด้ วยแนวคิดนี ้ ชาวชุมชนตะโหมดจึงไม่ได้
หยุดเรื อง่ การจัดการป่ าต้ นน ้าอยูแ่ ค่การทาฝายชลอน ้า แต่ฝายยังเป็ นเครื่ องมือในการรักษาผืนป่ า เพราะการทาฝายของ
ชุมชนเป็ นฝายแบบกึง่ ถาวร คือไม่ใช่ฝายที่มีโครงสร้ างเป็ นปูนที่ทาเสร็ จแล้ วสามารถอยูไ่ ด้ นานไม่ต้องดูแลรักษา แต่ฝาย
ส่วนใหญ่ในตะโหมดเป็ นฝายที่ทาจากการเรี ยงกระสอบทราย จึงต้ องมีการซ่อมบารุงดูแลรักษา ทาให้ ต้องมีการซ่อมแซม
ทุกปี ทาให้ ชาวบ้ านต้ องเข้ าป่ าขึ ้นเขากันทุกปี เป็ นตัวช่วยให้ เห็นการเปลีย่ นแปลงของป่ า ถ้ าหากมีการบุกรุกแผ่วถาง
ชาวบ้ านก็จะเป็ นการเปลีย่ นแปลง ทาให้ คนไม่กล้ าทา
น ้ากับป่ ามีความสัมพันธ์กนั เมื่อชุมชนตะโหมดเผชิญปั ญหากับเรื่องน ้าทังภั
้ ยแล้ งและน ้าท่วม แต่พื ้นที่ป่าในตาบลตะโหมด
ในปั จจุบนั เหลือน้ อยมาก ป่ าดัง่ เดิมส่วนใหญ่กลายสภาพเป็ นสวนยางพารา เมื่อป่ าลดลงเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ทาให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงสภาพอาหาศ ดังนันการแก้
้
ปัญหาจึงต้ องแก้ ที่ต้นเหตุคือเพิม่ จานวนป่ า แต่เมื่อพื ้นทีป่ ่ ากลายเป็ นที่สวนยาง
ของสวนบุคคล แล้ วการจะปลูกป่ าในสวนยางที่มีเจ้ าของจึงเป็ นไปไม่ได้ ทางออกที่ชาวบ้ านมองเห็นจึงเป็ นการทาให้ สวน
ยางกลายเป็ นป่ ายางหรื อสวนยางแบบวนเกษตร หรื อป่ ายาง โดยได้ ต้นแบบมาจาก ป่ ายางของ ลุงวิฑรู ย์ หนูเสน ซึง่ ทา
สวนยางแนวพุทธเกษตร ในลักษณะเลียนแบบธรรมชาติ ตังแต่
้ ปี 2541 จนสวนยางของลุงฑุรย์ในปั จจุบนั มีสภาพ
คล้ ายคลึงกับป่ ามาก และระยะเวลาการให้ น ้ายางของต้ นยางในป่ ายางยังนานกว่าสวนยางทัว่ ไปอีกด้ วย
หลักการทาพุทธเกาตร หรื อสวนยางเลียนแบบธรรมชาติ คือปล่อยให้ ไม้ ท้องถิ่นที่ขึ ้นเอง เจริ ญเติบโตต่อโดยไม่ถอนหรื อ
ตัดทิ ้ง และหาพืชพื ้นบ้ านอื่นๆมาปลูกแซมเข้ าไปด้ วย แต่จะปลูกแต่พืชชนิดใดชนิดหนึง่ ทีเ่ ราชอบก็ไม่ได้ แต่ต้องปลูกพืช
หลากชนิดหลายระดับ ทังพื
้ ชสมุนไพรเพื่อเป็ นพืชคลุมดิน พืชระดับล่างที่สามารถนาเอาก้ าน ใบมาบริ โภคได้ ระดับสูง
ขึ ้นมาอีกปลูกไม้ ทใี่ ห้ ผลสาหรับบริ โภค และปลูกไม้ ใหญ่ที่เนื ้อไม้ สามารถนามาใช้ ประโยชน์ในการก่อสร้ างได้
แม้ วา่ การทาสวนยางให้ เป็ นป่ ายางทดแทนป่ าตามธรรมชาติ เพื่อแก้ ปัจจัยต้ นเหตุที่ทาให้ สภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง แต่
ก็ยงั ไม่ได้ สง่ ผลให้ เป็ นการเปลีย่ นแปลงได้ อย่างชัดเจน ปั ญหาพายุฝนและลมยังคงเกิดขึ ้นและมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นและรุนแรน
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มากขึ ้น แต่สวนป่ าก็ยงั มีสว่ นช่วยดักตะกอนดิน ทาให้ ลาห้ วย คลองไม่ตื ้นเขิร และยังช่วยขลอความแรงของน ้าได้ ดกี ว่าสวน
ยาง และยังอุ้มน ้าได้ ดีกว่า
การส่งเสริ มการทาสวนยางเลียนแบบธรรมชาติ ทาควบคูก่ บั การทาธนาคารต้ นไม้ เพื่อเพราะพัน ธุ์ต้นกลาไม้ สาหรับส่งเสริ ม
การปลูกไม้ ในสวนยาง พันธุ์ไม้ ทสี่ ง่ เสริ มให้ สมาชิกปลูกส่วนใหญ่เป็ นไม้ ใช้ สอยขนาดใหญ่ ซึง่ สมาชิกมีเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ และมี
ความต้ องการต้ นกล้ ามากกว่าทีธ่ นาคารต้ นไม้ เพราะพันธ์ได้ ต้ นไม้ ที่ธนาคารต้ นไม้ เพาะพันธุ์สว่ นใหญ่เป็ นไม้ ใช้ สอย ส่วน
ไม่อื่นๆ สมาชิกสามารถขอได้ จากสวนอื่นๆ หรื อบางครัง้ พืชสมุนไพรก็ขึ ้นเองอยูแ่ ล้ ว เพื่อพราะขยายพันธุ์ต้นไม้ โดยนา
เมล็ดพันธุ์มาจากการซื ้อและเก็บจากในป่ าหรื อตามสวน
สมาชิกทีเ่ ข้ าร่วมโครงการมีทงที
ั ้ ่เป็ นสวนยางทีม่ ีอายุไม่กี่ปี และสวนยางเก่าที่ต้นยางเก่าที่เปิ ดกรี ดแล้ ว แต่ไม่วา่ จะเป็ นสวน
ยางทีย่ งั รอกรีดหรื อกรี ดแล้ วหรื อแม้ แต่สวนยางเก่าที่ยางมีอายุยางมากจนใกล้ โค่นทิ ้งแล้ วก็สามารถปลูกแซมด้ วยไม่อื่นได้
เพียงแต่จะต้ องมีการเลือกพันธุ์ไม้ ที่จะมาปลูกให้ เหมาะสม สวนยางที่ต้นยางที่เพิ่มปลูกจนถึงอายุ 3 ปี ยังปลูกไม้ ยืนต้ น
ขนาดใหญ่ไม่ได้ เนื่องจากไม่เหล่านันจะโตเร็
้
วกว่าต้ นยางทาให้ ต้นยางไม่โต ในระยะนี ้จึงควรปลูกแต่ไม่คลุมดินและไม้
ระดับล่าง แต่เมื่อต้ นยางอายุได้ 3 ปี ขึ ้นไ ระยะนี ้เหมาะแก่การนาไม้ ยืนต้ นขนาดใหญ่มาปลูกไม่วา่ จะเป็ น ตะเคียนทอง
จาปา มะฮอกกานี ทัง ยางนา ส่วนต้ นยางที่ใกล้ ตดั โค่นแล้ ว จะส่งเสริ มให้ ปลูกกระถินณรงค์เพราะเจริ ญเติบโตได้ เร็ ว
การส่งเสริ มการปลูกแซมไม้ อื่นในสวนยางถือได้ วา่ ประสบความสาเร็ จในด้ านการส่งเสริ มและขยายแนวความคิด ทาให้ มี
ชาวบ้ านต้ องการเข้ าเป็ นสมาชิกเข้ าร่วมโครงการมาก แต่ข้อจากัดของชุมชนอยูท่ ี่การขยายและเพาะพันธุ์ต้ นกล้ าทีใ่ ช้ ใน
การส่งเสริ มทีม่ ีไม่เพียงพอในแต่ละปี ชุมชนจึงได้ ทาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในด้ านนี ้
เช่นป่ าไม้ เพื่อขอพันธุ์ต้นไม้ สาหรับให้ สมาชิกนาไปปลูก แต่ก็ยงั คงเป็ นปั ญหา เพราะต้ นไม้ ที่ได้ จากหน่วยงานก็ไม่คอ่ ยตรง
ตามความต้ องการของสมาชิก ทาให้ สมาชิกบางรายต้ องหาซื ้อพันธุ์ไม้ ที่ต้องการเอง
ความสาเร็จและอุปสรรคในการส่ งเสริมการปลูกพืชแซมยาง
ปั จจุบนั ในพื ้นที่ตะโหมดมีฝนตกและน ้าท่วมในพื ้นที่บอ่ ยครัง้ แม้ น ้าจะไม่ทว่ มขังนานจนส่งผลให้ ต้นยางเสียหาย แต่ก็ยงั มี
ส่งผลกระทบต่อปริ มาณน ้ายาง รวมทังโรคและแมลงที
้
่อาจเพิม่ ขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นกับสวนยาง
ที่ปลูกในลักษณะป่ ายางยังคงมีเปอร์ เซ็นต์น ้ายางที่มากกว่าสวนยางเชิงเดี่ยว ทาให้ รายได้ ดีกว่า ชาวบ้ านจึงให้ ความสนใจ
เข้ าร่วมโครงการเป็ นจานวนมากจนต้ นกล้ าของต้ นไม้ ทใี่ ช้ สง่ เสริ มให้ ปลูกเสริ มในสวนยางไม่เพียงพอ อีกปั จจัยที่ทาให้ มีคน
สนใจเข้ าร่วมโครงการปลูกพืขแซมในสวนยาง เนื่องจากในช่วงนี ้ลมพายุมีความรุนแรง สวนยางหลายแห่งต้ องประสบ
ปั ญหาต้ นยางโค่นล้ ม แต่สวนของลุงฑูรย์ หนูเสน ที่ปรับเปลีย่ นมาทาสวนยางแนวพุทธเกษตรมาเป็ นเวลานาน กลับไม่ได้
รับผลกระทบเหมือนสวนยางข้ างเคียง ซึง่ ต้ นยางล้ มเป้นจานวนมากหลังโดนลมพายุ
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บทที่ 5 บทเรี ยนจากการปรั บตัวกรณีการทาแผนการจัดการภัยพิบัติ
แนวทางการจัดการภัยภิบตั ิของชุมชน
เพื่อลดความเสีย่ งของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให้ คนในชุมชนสามารถบรรเทาภัยหรื อรับมือเบื ้องต้ นกับภัยพิบตั ิที่
เกิดขึ ้น เพราะการย้ ายชุมชนหรื อบ้ านเรื อนออกจากพื ้นทีเ่ สีย่ งภัย ไม่สามารถทาได้ ไม่วา่ จะด้ วยพื ้นที่จากัดหรื อไม่มีทนุ ใน
การโยกย้ ายก็ตาม ทาให้ ชาวบ้ านต้ องอาศัยอยูใ่ นพืนที่เดิม ดังนัน้ การเตรี ยมพร้ อมเพื่อจัดการภัยพิบตั ิเป็ นแนวทางทีด่ ีที่
ช่วยให้ คนในชุมชนที่อยูใ่ นพื ้นที่เสีย่ งสามารถพึง่ พาตนเองให้ มีความปลอดภัย โดยการเตรี ยมตนเองและเครี ยมชุมชนให้ มี
ความพร้ อมที่จะเผชิญภัยพิบตั ิโดยได้ รับผลกระทบน้ อยที่สดุ หรื อสามารถอยูร่ ่วมกับภัยได้ อย่างสงบสุขและพึง่ พาความ
ช่วยเหลือจากภายนอกน้ อยที่สดุ
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผา่ นมา ชุมชนตะโหมดดาเนินการด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
อนุรักษ์ และการจัดการน ้ามาอย่างต่อเนื่อง และได้ มีการพัฒนาให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื ้นที่ แต่ก็ยงั คง
พบว่าปั ญหาน ้าท่วมยังคงเป็ นปั ญหาที่ยงั คงเกิดขึ ้นอยูบ่ อ่ ยครัง้ ในแต่ละปี และมีแนวโน้ มสร้ างผลกกระทบที่รุนแรงต่อชาว
ชุมชนตะโหมด โดยเฉพาะพื ้นที่บริ เวณที่เป็ นทีต่ งชุ
ั ้ มชน
ด้ วยการที่ชมุ ชนตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณที่เป็ นทางน ้าไหลผ่าน ประกอบกับ ความเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศและฤดูกาล ทา
ให้ คาดการณ์สถานการณ์น ้าได้ ยากขึ ้น ชุมชนจึงต้ องเตรียมตัวเองให้ พร้ อมโดยการสารวจข้ อมูลและทาแผนป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย โดยคาดว่าข้ อมูลและแผนผังที่ตงชุ
ั ้ มชนจะเป็ นสิง่ จาเป็ นที่จะช่วยให้ ชมุ ชนสามารถรับมือกับสถานการณ์
ภับธรรมชาติทเี่ กิดขึ ้นในชุมชนได้ เนื่องจากชุมชนเคยมีประสบการร์ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ เพราะไม่ร้ ูวา่ ใครอยู่
ตรงไหน เวลาเกิดน ้าท่วมบริ เวณไหนได้ รับผลกระทบมากหรื อน้ อยแค่ไหน และไม่ร้ ูวา่ ควรให้ ความช่วยเหลือใครก่อน จึง
เป็ นจุดเริ่ มต้ นของแนวคิดการทาแผนผังชุมชนเพื่อใช้ รับมือกับสถานการณ์น ้าท่วมและภัยธรรมชาติที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นใน
อนาคตอย่างแน่นอน
แนวคิดการทาแผนผังชุมชน
แผนผังชุมชนหรื อแผนผังภัยพิบตั ิ เป็ นพื ้นที่ที่แสดงพื ้นที่ทงภายในชุ
ั้
มชนและพื ้นทีใ่ กล้ เคียงภายนอกชุมชน โดยจะบอกถึง
พื ้นที่ได้ รับผลกระทบหรื อพื ้นที่อนั ตราย และพื ้นที่ปลอดภัย ที่ช่วยบอกให้ ร้ ูได้ วา่ บริ เวณไหนของชุมชนจะเกิ ดน ้าท่วมหรื อไม่
และท่วมมากน้ อยแต่ไหน และยังบอกถึงรายละเอียดของครัวเรื อนด้ วย ช่วยให้ ร้ ูวา่ ครัวเรื อนใดมีเด็ก คนพิการ คนชราอยู่
บ้ าง ทาให้ ร้ ูได้ วา่ จุดใดหรื อครัวเรือนใดควนได้ รับความช่วยเหลือก่อนหรื อหลัง เป้าหมายของการทาผังชุมชนก็เพื่อให้ คนใน
ชุมชนเห็นภาพรวมของชุมชนว่าบริ เวณไหนในชุมชนที่เสีย่ งภัย และเพราะอะไรบริ เวณนันๆ
้ ถึงมีความเสีย่ งภัยมากกว่า
บริ เวณอื่น ช่วยให้ คนในชุมชนเตรี ยมพร้ อมรับมือกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ ้นและลดผลกระทบจากภัยหรื อภัยพิบตั ิ
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เพื่อให้ ชมุ ชนทราบว่าหากมีการเกิดภัยขึ ้นอีกจะมีบคุ คลใดในชุมชนที่มีความล่อแหลมต่อชีวติ ร่างการ ทรัพย์สนิ หรื อจะมี
สิง่ ใดบ้ างที่จะเสียหายจากภัยพิบตั ิ จากนันจะต้
้ องมีการสาควตความสาคัญในการช่วยเหลือขนย้ ายอพยพ เช่น เด็ก
คนชรา คนพิการ สตรี มีครรภ์ จะต้ องอยูใ่ นลาดับแรกของการอพยพเคลือ่ นย้ าย ดังนัน้ การทาแผนผังภัยพิบตั ิ จึงต้ องแผนที่
ปลอดภัย(safety map) ควบคูไ่ ปกับการทาแผนที่เสีย่ งภัย(risk map) ด้ วย
การทาแผนผังชุมชนนอกจากเพือ่ ให้ ร้ ูวา่ พื ้นทีใ่ ดได้ รับผลกระทบและพื ้นที่ใดปลอดภัยแล้ ว ยังบอกให้ ร้ ูถึงครัวเรื อนทีค่ วร
ต้ องได้ รับการช่วยเหลือก่อนหลังด้ วย ดังนันในการจั
้
ดทาข้ อมูลของชุมชนตะโหมด เพื่อใช้ ทาแผนผังชุมชน จึงต้ องเตรี ยม
สารวจทัง้
 ที่ตงชุ
ั ้ มชน ลักษณะทางกายภาพของชุมชน เช่น เส้ นทางคมนาคม แม่น ้า ภูเขา ความสูงต่าของพื ้นที่
 สถานที่สาคัญต่างๆ เช่น สถานีอนามัย วัด โรงเรี ยน สถานีตารวจ สถานที่อพยพ
 พื ้นที่ที่เคยเกิดภัย ถ้ าเคยเกิดน ้าท่วมมีความสูงระดับไหน
 เส้ นทางสาหรับอพยพ หากจาเป็ นต้ องมีการอพยพเคลือ่ นย้ าย แต่ละจุดควรใช้ เส้ นทางไหน
นอกจากข้ อมูลทางกายภาพของที่ตงชุ
ั ้ มชนแล้ ว ข้ อมูลรายละเอียดครัวเรื อน ทังด้
้ านสังคมเช่น คนพิการ คนชรา หรื อคนที่
ต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษในสังคมและเศรษฐกิจเช่น ทรัยพ์สนิ การประกกอบอาชีพ ก็เป็ นสิง่ ที่จาเป็ น แต่เนื่องจาก
การทาแผนผังชุมชนยังอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ นของการจัดทา จึงทาได้ เพียงกลุม่ เล็กๆ นาร่องก่อนโดยกาหนดกลุม่ เป้าหมายใน
การทาเบื ้องต้ นไว้ 100 ครัวเรื อนก่อน แต่ตาดกว่าในอนาคตจะทาให้ ครบทุกกครัวเรื อน นี ้ควรมีการจัดทา
การดาเนินการและปั ญหาอุปสรรค
การดาเนินาการเพื่อทาแผนผังเพื่อรับมือภัยพิบตั ิ เพื่อให้ เห็นรายละเอียดที่ชดั เจนและถูกต้ องแม่นยา จาเป็ นต้ องใช้ แผนที่
ที่มีความละเอียดสูงและมีสดั ส่วนถูกต้ อง ร่วมกับการใช้ GPS เพือ่ ระบุพิกดั ที่ถกู ต้ องของแต่ละตาแหน่ง ด้ วยเหตุนี ้เอง ทา
ให้ ชมุ ชนมีการประสานความร่วมกับกับนักวิชาการและมูลนิธิเช้ ามาช่วยเหลือ แต่ถึงแม้ วา่ ที่ผา่ นมาจะมีการประสานงาน
กันโดยตลอด โดยเฉพาะการประสานด้ านความรู้ แต่การการใช่เครื่ องมือบางอย่างเพื่อประมวลผลข้ อมูลก็เป็ นเทคนิค
เฉพาะที่ต้องอาศัยคนภายนอก ทาให้ เกิดความล่าช้ าในการจัดทาแผนที่ชมุ ชน
อุปสรรคปั ญหาที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น แต่อาจจะเกิดขึ ้นได้ คือการพยายามรับมือกับภัยธรรมชาติ ที่ตา่ งคนต่างทาเพื่อปกป้อง
ตนเอง ครัวครอบและบ้ านเรื อนของตนเอง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลักษณะของการเผชิญหน้ าและต่อต้ านกับภัยธรรมชาติที่จะ
สร้ างความเสียหายให้ กบั บ้ านเรื อนของตนเอง เช่นการถมที่ดินให้ สงู ขึ ้น หรื อสร้ างกาแพงกัน้ น่าจะมีผลทาให้ ข้อมูลของ
แผนผังชุมชนมีความผิดเพี ้ยนไปได้ ซึง่ จากที่ผา่ นมาการถมที่หรื อสร้ างกาแพงกันน
้ ้าของครัวเรื อน ทาให้ ทางน ้ามีการ
เปลีย่ นแปลง และส่งผลให้ พื ้นที่ทไี่ ม่เคยเกิดน ้าท่วมต้ องประสบกับปั ญหาน ้าท่วมอย่างตังตั
้ วไม่ทนั แต่ปัญหานี ้อาจจะเป็ น
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เพียงการคาดการณ์ที่ไม่เกิดขึ ้นจริ งก็ได้ หากชุมชนมีความเข้ าใจและปรับตัวให้ สอดคล้ องกับสภาพของพื ้นที่ แทนการต่อสู้
กับปั ญหา
นอกจากการทาแผนผังชุมชนแล้ ว แผนการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชนตะโหมดในอนาคต คือการทาความเข้ าใจให้ กบั ชุมชน
เรื่ องแผนผังชุมชน พร้ อมกับการสร้ างความเข้ าใจเรื่ องลักษณะบ้ านเรื อนที่จะช่วยลดผลกระทบจากน ้าท่วม โดยนา
ประสบการณ์จากตัวอย่างของบ้ านเรื อนในอดีต ที่สร้ างแบบใต้ ถนุ สูงที่ไม่สงู มากนักเพื่อให้ น ้าลอดผ่านใต้ ถนุ บ้ านไป แต่ไม่
สร้ างความเสียหายให้ กบั บ้ านเรื อนและทรัพย์สนิ ซึง่ จะเป็ นการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้น
การประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 กาหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น มี
หน้ าที่รับผิดชอบและปฏิบตั ิหน้ าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในเขรท้ องถิ่นของตน ดังนันการเสริ
้
มสร้ างขีด
ความสามารถของชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งเตรี ยมพร้ อมป้องกันภัยจึงเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นอานาจหน้ าทีข่ ององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
ที่ผา่ นมาบทบาทของเทศบาลตาบลตะโหมด เป็ นลักษณะของการบรรเทาและแก้ ปัญหาทีเ่ กิดขึ ้นจากภัยธรรมชาติเสียส่วน
ใหญ่ เช่นการนารถแบ็คโฮล์มาช่วยเปิ ดทางน ้าให้ น ้าที่ขงั อยูร่ ะบายออก หรื อการเยียวยาความเสียหายของทรัพย์สนิ และ
พืชผลทางการเกษตรโดยการแจกข้ าวสาร อาหารแห้ ง และช่วยขนย้ ายข้ าวของของชาวบ้ าน แต่ในการป้องกันและรับมือยัง
ไม่เห็นผลงานที่ชดั เจน แต่อย่างไรก็ดีที่ผา่ นมาทางชุมชนและเทศบาลก็มีการประสานความร่วมมือกันบ้ าง โดยส่วนใหญ่
ทางเทศบาลให้ จะการสนับสนุนด้ านงบประมาณตลอดมา แต่ในอนาคตคาดว่าชุมชนและเทศบาลจะมีแผนในการป้องกัน
และรับมือภัยพิบตั ิร่วมกัน โดยเริ่ มต้ นจากการทาแผนผังชุมชน ซึง่ ชุมชนเริ่ มดาเนินการมาบ้ างแล้ ว เพื่อให้ การทาแผนผัง
ชุมชนหรื อแผนผังภัยพิบตั ินี ้กลายเป็ นแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของทางเทศบาลตาบลตะโหมด นอกจากนี ้
ยังคาดว่าจะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆต่อไปด้ วย
บทสรุ ป
โครงการหรื อกิจกรรมทีช่ มุ ชนทาอยูใ่ นขณะนี ้เพื่อปรับตัวและรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากศคือ การดูแล
รักษาในภาพรวมทุกส่วน ทังระบบป่
้
าให้ มคี วามสมบูรณ์ โดยการส่งเสริ มการปลูกต้ นไม้ ในสวนยาง เพื่อทดแทนป่ าที่เสือ่ ม
โทรม และการสร้ างฝายชลอน ้า เพื่อรักษาความชุม่ ชื ้นของป่ าไม่ให้ เกิดปั ญหาน ้าแล้ วและยังช่วยลดความรุนแรงของ
กระแสน ้า พร้ อมไปกับการรณรงค์ให้ มกี ารใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ในการทาการเกษตร เพื่อรักษาสภาพดิน น ้า ป่ าให้ สมบูรณ์
ในส่วนของการเตรี ยมพร้ อมชุมชนเพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิ ชุมชนมีการดาเนินกิจกรรม
การทาแผนผังชุมชน ให้ มีระบบการจัดการที่ดี เพื่อไม่ให้ มกี ารขวางทางน ้า และลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ และมีความ
พร้ อมในการจัดการเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ โดยมีแผนต่อไปทีจ่ ะจัดทารายละเอียดครัวเรื อนครบทุกครัวเรือน และทาการ
16

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ ความรู้เรื่ องการลดความรุนแรงจากความเสีย่ งต่อภัยพิบตั ิ โดยมีการทากิจกรรมวิทยุเฝ้ าระวัง เพื่อ
รับรู้ข้อมูลภัยพิบตั ิและใช้ ในการแจ้ งเหตุ สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ ชมุ ชนสามารถรับมือกับเหตุการภัยธรรมชาติได้
ทันท่วงที
แผนงานในอนาคตทีค่ าดว่าจะต้ องทาต่อไปเพื่อเตรี ยมชุมชนในพร้ อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจมีความรุนแรง
เพิ่มขึนเรื่ อยๆ คือซ้ อมการกู้ภยั กู้ชีพ อพยพช่วยเหลือ เพื่อให้ แต่ละคนรู้บทบาทหน้ าที่ของตนเอง เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และ
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มากขึ ้น ทัง้ เทศบาล อปพร และหน่วยงานจากภายนอกอื่นๆ โดยคาดหวังว่าการทาผัง
ชุมชน หรื อแผนผังภัยพิบตั จิ ะเป็ นแผนประชาคม แผนปี หรื อแผน 3 ปี ของเทศบาลต่อไป และเทศบาลมีเทศบัญญัติไม่ให้ มี
การปลูกสร้ างบ้ านกีดขวางทางน ้า เพราะด้ วยลักษณะของพื ้นที่ทอี่ ยูเ่ ชิงเขาชุมชนจึงต้ องเผชิญกับน ้าหลากท่วมอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ชุมชนจึงต้ องปรับตัวให้ เหมาะกับลักษณะของพืน้ ที่เพื่อลดปั ญหาและผลกระทบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ

อ้ างอิง
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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