การวางผังชุมชนและวางแผนการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ :
การพัฒนาพืน้ ที่อยู่อาศัยที่ลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบตั ินา้ ท่ วม พืน้ ที่จังหวัดตรังและพัทลุง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
สภาวะการเปลีย่ นแปลงไปสภาพภูมิอากาศ และปรากฎการณ์ภยั ธรรมชาติที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของ
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วของอุณหภูมิโลกก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่างๆ เช่น ความรุ นแรงและจานวนความถี่ของพายุเพิ่มขึ ้น เกิดอุทกภัย บ่อยขึ ้น การกัดเซาะชายฝั่ งรุ นแรงขึ ้น
ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงเหล่านีจ้ ะมีผลโดยกระทบโดยตรงต่อความหลากหลายของระบบนิเวศ ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ การหันมาตระหนักและให้ ความสาคัญในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศ เพื่อการ
เตรี ยมพร้ อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต และสามารถวางแผนรองรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นได้ อย่าง
ทันท่วงที จึงเป็ นประเด็นที่จะต้ องให้ ความสาคัญ
ชุมชนชายฝั่ งและชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ต่ ามเกาะ แก่งต่างๆ ของประเทศไทยจัดเป็ นกลุม่ หนึ่งที่มีความเสี่ยงและมีความ
เปราะบางต่อการเปลีย่ นแปลงไปของสภาพภูมิอากาศสูง ดังจะเห็นได้ วา่ ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมา ชุมชน
ชายฝั่ งและชุมชนบนเกาะต้ องเผชิญกับภัยพิบตั ิตา่ งๆ เช่น พายุ น ้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ ง ที่ทวีความรุนแรงและบ่อยครัง้
ขึ ้น ตามระดับความแปรปรวนไปของสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่ปัญหาดังเดิ
้ มเรื่ องกรรมสิทธิที่ดินทากินและที่อยูอ่ าศัยของ
ชุมชนชายฝั่ งและชุมชนบนเกาะหลายแห่งก็ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไข หรื อเกิดการหาทางออกร่วมกันอย่างชัดเจน
จากข้ อมูลข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงสถานการณ์ที่ชมุ ชนชายฝั่ งและชุมชนบนเกาะกาลังเผชิญอยู่ ยิ่งมีเรื่ องภัยพิบตั ิ
และการแปรปรวนของสภาพอากาศเข้ ามาเกี่ยวข้ อง จึงมีผลทาให้ ชมุ ชนเหล่านี ้ตกอยูใ่ นสภาวะที่บีบคันมากขึ
้
้น ดังนันจึ
้ งมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้ องมีมาตราการเพื่ อบรรเทาความเสี่ยงและมีการตัง้ รั บกับ การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพ
ภูมิอากาศที่จะเกิดขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้ “การวางผังชุมชนและการวางแผนการใช้ ประโยชน์ ท่ ีดิน ” จึงเป็ นอีกมาตราการหนึ่ง
ที่หลายเมืองและหลายชุมชนนามาใช้ ในการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เพราะ
นอกจากจะช่วยชุมชนในการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบตั ิตา่ งๆ แล้ ว ผังชุมชนยังถือเป็ นอีกเครื่ องมือในการบริ หารจัดการ
พื ้นที่เพื่อลดความขัดแย้ ง ส่งเสริ ม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน เกิดการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ คานึงถึงการป้องกันภัยพิบตั ิ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ได้ อย่างสูงสุด
ภายใต้ ศกั ยภาพของท้ องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องสามารถดาเนินการร่วมกันได้ อย่างเหมาะสม
เป้าหมายของการวางผังชุมชนเพื่อลดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การพัฒนาชุมชนให้
มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน กล่าวคือ ชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่เสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นบนเกาะ (บ้ านเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง )
ชุมชนแนวชายฝั่ ง (บ้ านมดตะนอย จังหวัดตรัง) และชุมชนบริ เวณรอบลุม่ ทะเลสาบสงขลา (ตาบลจองถนน จังหวัดพัทลุง)
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ซึง่ ต่างประสบกับปั ญหาการเปลีย่ นแปลงไปของสภาพอากาศทีสง่ ผลให้ เกิดภัยพิบตั ิตา่ งๆ ตามมาในชุมชน ไม่วา่ จะเป็ นน ้า
ท่วม พายุและมรสุมที่เกิดถี่ขึ ้น การกัดเซาะชายฝั่ ง ที่ขยายวงกว้ างขึ ้น เป็ นต้ น ทาให้ ชุมชนเหล่านี ้ต้ องมีการวางแผนการ
พัฒนาพื น้ ที่ ในระยะยาว เพื่อ ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ ที่เ ผชิ ญอยู่ในปั จ จุบัน ดัง นัน้ การจัด ทาผัง ชุม ชนจึง เป็ น
เครื่ องมือหนึ่งที่ช่วยให้ มีการกาหนดรู ปแบบ ประเภทและวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ให้ เหมาะสมกับแต่ละพื ้นที่ เพื่อ
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงไปของชุ ม ชนนัน้ ๆ ในอนาคตได้ อย่ า งเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ ก ารบริ ห ารจัด การด้ าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ มีการวางแผนบริ หารจัดการภัยพิบตั ิที่ครอบคลุมและคานึงถึงความ
ปลอดภัย มั่น คงของทัง้ มนุษ ย์ แ ละระบบนิ เ วศ รวมทัง้ มี ก ารจัด การด้ า นการอนุรั ก ษ์ ฟื ้น ฟู และใช้ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลย์ และจะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยลดความขัดแย้ งจากการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่ได้ ด้วย
การจัดทาผังชุมชนในพื ้นที่เสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็ นการทางานร่วมกันระหว่าง มูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มูลนิธิอนั ดามัน และองค์การบริ หารส่วนตาบลเกาะลิบง โดยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP
Thailand) และการสนับสนุนของกองทุนสิง่ แวดล้ อมโลก (The Global Environment Facility [GEF] ’s Special Climate
Change Fund [SCCF]) ดาเนินการร่วมกัน ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่ งที่เสีย่ งต่อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Strengthening the capacity of Vulnerable Coastal Communities to Address the
Risk of Climate Change and Extreme Weather Events)
กระบวนการทางาน คือ การนาข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ได้ มาใช้ ในการศึกษาลักษณะ
ปั ญหาและการเปลีย่ นแปลงไปของสภาพอากาศ ตลอดจนภัยพิบตั ิที่เกิดขึ ้นใน
พื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 3 พื ้นที่คือ บ้ านเกาะมุกด์ บ้ านมดตะนอย จังหวัดตรังและตาบล
จองถนน จังหวัดพัทลุง และนาไปสูก่ ารวิเคราะห์รูปแบบความต้ องการของ
ประชาชนต่อการวางผังชุมชน

และการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

ของแต่ละพื ้นที่ในอนาคต โดยทางานภายใต้ วตั ถุประสงค์ คือ การพัฒนาผัง
ชุมชนที่ตอบรับกับการจัดการภัยพิบตั ิของแต่ละพื ้นที่อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
พืน้ ที่ชุม ชนเกาะมุกด์ ตัง้ อยู่ห มู่ที่ 2 ต าบลเกาะลิบง อาเภอกัน ตัง
จังหวัดตรั ง อยู่ในเขตการปกครองของตาบลเกาะลิบง สภาพพืน้ ที่เป็ นเกาะ
ตังอยู
้ ใ่ นทะเลอันดามัน มีเนื ้อที่รวมประมาณ 6,635 ไร่ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม ทิศ
ตะวันออกของเกาะมีสภาพเป็ นที่ราบลงสูช่ ายหาด ส่วนทางทิศตะวันตกของเกาะเป็ นพื ้นที่ลาดชัน ที่อยู่อาศัยตังขนานไป
้
ตามแนวชายหาด และพื ้นที่บริ เวณที่ราบสูงเนินควน ด้ วยสภาพพื ้นที่ที่มีอยู่อย่างจากัด หย่อมบ้ านหรื ออ่าวต่างๆ ทังหมด
้
บนเกาะจะอยูท่ างด้ านทิศตะวันออกและทิศใต้ ของเกาะ ประกอบไปด้ วยอ่าวทังสิ
้ ้น 7 อ่าว ประกอบไปด้ วย อ่าวควน อ่าว
มะขาม อ่าวหัวนอน หัวกลาง อ่าวพังกา อ่าวมะขามและอ่าวบ้ านใหม่
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บ้ านมดตะนอย ตังอยู
้ ่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 3 ตาบลเกาะ
ลิบง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตพื ้นที่รับผิดชอบขององค์กรบริ หาร
ส่วนตาบลเกาะลิบง ลักษณะการตังถิ
้ ่นฐานของหมู่บ้านเป็ นพื ้นที่ราบตัง้
ขนานไปกับแนวชายฝั่ งทะเลอันดามัน ทอดตัวยาวลงไปตามแนวทะเล จาก
ทิ ศ เหนื อ จรดทิ ศ ใต้ ชุ ม ชนบ้ านมดตะนอยมี เ นื อ้ ที่ ข องชุ ม ชนทัง้ หมด
ประมาณ 3,650 ไร่ โดยแบ่งออกได้ เป็ นพื ้นที่ป่าสงวน 3,038 ไร่ พื ้นที่ป่า
ชุมชน 384 ไร่ และพื ้นที่ชมุ ชน 228 ไร่ (อ้ างอิงข้ อมูลจาก START, 2553)

พื ้นที่ตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน อาเภอพัทลุง
ประกอบไปด้ วย 7 ชุมชน ได้ แก่ ชุมชนแหลมจองถนน ชุมชน
โคกแค ชุมชนจงเก ชุมชนอาพัด ชุมชนทุ่งแซะ ชุมชนบ้ าน
แตระ และชุมชนบ้ านพรุ อยูใ่ นเขตการปกครองของอาเภอเขา
ชัยสน สภาพพื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบและที่ราบลุม่ น ้าท่วม
ถึง กระจายอยู่ทวั่ ไปมีลาคลองสายหลักไหลผ่าน จานวน 3
สาย พื น้ ที่บ างส่ว นติด ทะเล และทะเลสาบสงขลา มี พื น้ ที่
ทังหมดประมาณ
้
11,250 ไร่ แบ่งเป็ นพื ้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ประมาณ 8,438 ไร่
รูปแบบการดาเนินงานจัดทาผังชุมชนทังใน
้ 3 พื ้นที่ มุ่งเน้ นไปในแนวทางการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงทางด้ าน
ภัยพิบตั ิ การลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศทังต่
้ อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
ตลอดจนการปรับตัวเพื่อลดความเสีย่ งจากที่อยูอ่ าศัยและโครงสร้ างพื ้นฐาน ประกอบไปด้ วย
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(1) การปรับตัวเพือ่ ลดความเสีย่ งทางด้านภัยพิ บตั ิ
เป็ นการออกแบบผัง ชุมชนเพื่ อลดความเสี่ย งจากภัย
พิบตั ิในพื ้นที่นนๆ
ั ้ โดยเน้ นการจัดการร่วมกับองค์กรรัฐส่วนท้ องถิ่น
จากการดาเนินงาน พบว่า จากความแปรปรวนไปของฤดูกาล
ต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะการเปลี่ ย นแปลงไปของพื น้ ที่ ต่ า งๆ
กล่าวคือ พื ้นที่จองถนนมีน ้าท่วมขังในชุมชนบ่อยครัง้ ขึ ้น และการ
ท่วมขังจะกินระยะเวลาที่ยาวนานกว่าครั ง้ อื่นๆ ที่เคยเกิ ดขึน้ ใน
อดีต เช่นเดียวกับบ้ านเกาะมุกด์ และบ้ านมดตะนอยที่ประสบกับ
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งที่ทวีความรุ นแรงมากขึน้ กว่าในอดีต
ด้ วยเหตุนี ก้ ารท างานร่ ว มกับหน่วยงานภาครั ฐ เพื่อ ศึก ษาและ
วางแผนบริ หารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงทางด้ านภัยพิบตั ิจึงเน้ น
ไปที่การรวบรวมข้ อมูลสภาพภูมิอากาศและการเปลีย่ นแปลงไป
ของแต่ละพื ้นที่ เพื่อนาไปสูก่ ารวางแผนพัฒนาในระยะยาวต่อไป
(2) การปรับตัวเพือ่ ลดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงไปของสภาพภูมิอากาศทัง้ ต่อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ระบบนิ เวศ
ปั ญหานา้ ท่วม และการกัดเซาะชายฝั่ ง
ถือเป็ นปั ญหาหลักที่เกิดขึน้ ในพื ้นที่ 3 พื ้นที่ของ
โครงการ กล่าวคือ ตาบลจองถนน จังหวัดพัทลุง
จะประสบกับ ปั ญ หาน า้ ท่ ว มสูง และท่ว มขัง เป็ น
ระยะเวลานานจากน ้าทะเลหนุนสูง ปั ญหาฝนตก
ไม่ตรงตามฤดูกาล ในขณะที่ บ้านเกาะมุกด์ และ
บ้ านมดตะนอย จะประสบกับปั ญหาน ้าทะเลหนุน
สูง ลมมรสุม และพายุที่ เ กิ ด บ่อ ยครั ง้ ขึน้ ซึ่ง เป็ น
ส่วนหนึง่ ที่ทาให้ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ งตามมา การปรับตัวจึงต้ องใช้ แนวทางของการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูและป้องกัน
ระบบนิเวศทังระบบ
้
ควบคู่ไปกับการบริ หารทรัพยากรธรรมชาติ และการบริ หารจัดการภายในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ เช่น พืน้ ที่จองถนนควรจะมีการบริ หารจัดการนา้ ในพืน้ ที่ชุม ชนและพืน้ ที่ชลประทานควบคู่ไป
ด้ วยกัน พื ้นที่เกาะมุกด์และมดตะนอยควรจะมีการฟื น้ ฟูและจัดการป่ าต้ นน ้าควบคูไ่ ปกับป่ าชายเลน เพื่อเป็ นการ
เพิ่มศักยภาพของดินในการดูดซับน ้า และชะลอเพื่อลดความแรงของนา้ ในพืน้ ที่ต้นน ้า และเพิ่ม แนวกันคลื่น
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ธรรมชาติในพื ้นที่ชายฝั่ ง ลดแรงปะทะจากลมมรสุมต่างๆ รวมทังป่
้ าชายเลนช่วยเป็ นที่ยึดหน้ าดิน ลดการกัด
เซาะชายฝั่ งได้ อีกทางหนึ่งด้ วย
(3) การปรับตัวเพือ่ ลดความเสีย่ งจากทีอ่ ยู่อาศัยและโครงสร้างพืน้ ฐาน
จากการประเมินความเสีย่ งและความเปราะบาง
ของที่ อ ยู่อ าศัย ของทัง้ 3

พื น้ ที่ พบว่ า โดยส่ว นใหญ่

รู ปแบบการใช้ ประโยชน์อาคาร และการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ในแต่ละพื ้นที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้ องกับลักษณะทาง
กายภาพของแต่ละพื ้นที่ ยกตัวอย่างเช่น ตาบลจองถนน
เป็ นพื ้นที่ปลายน ้าของลุม่ น ้าท่าเชียด จึงต้ องเผชิญกับการ
ที่ไม่สามารถระบายนา้ ออกจากพื ้นที่ได้ ในทันที เมื่อเกิ ด
ปั ญหานา้ ท่วมขัง ทัง้ จากฝนที่ตกลงมาและจากนา้ ทะเล
หนุนสูง รวมทังแรงลมจากลมมรสุ
้
มต่างๆ แต่ บ้ านเรื อนที่อยู่อาศัยในปั จจุบนั ที่มีอยู่ในตาบลจองถนนโดยส่วน
ใหญ่เป็ นบ้ านไม่ยกพื ้น จะมีบางหลังเท่านัน้ ที่เป็ นบ้ านยกพืน้ สูง และโดยส่วนมากจะเป็ นบ้ านโบราณ ทาให้
ปลอดภัยเมื่อเกิดน ้าท่วม ดังนัน้ ในเบื ้องต้ นการพัฒนาและออกแบบที่อยูอ่ าศัยตามความเหมาะสมและสามารถ
ป้องกันน ้าท่วมได้ จึงเป็ นแนวทางการปรับตัวที่ดีของพื ้นที่จองถนน จังหวัดพัทลุง อย่างไรก็ตามจะต้ องพิจารณา
ปั จจัยอื่นๆ ที่ทาให้ เกิดน ้าท่วมในพื ้นที่ประกอบด้ วย
บ้ านเกาะมุกด์ รู ปแบบที่อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้ วย 3 รู ปแบบหลัก คือ บ้ านยกพื ้นสูง
บ้ านสองชัน้ บ้ านไม่ยกพื ้น ซึง่ บ้ านแต่ละรูปแบบจะตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่แตกต่างกัน บ้ านยกพื ้นสูงโดยส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ่
ในพื ้นที่อ่าวกลาง อ่าวมะขามและอ่าวควน ซึ่งตังอยู
้ ่ หน้ าพื ้นที่ชายหาด ประสบกับปั ญหาน ้าท่วมเมื่อน ้าทะเล
หนุนสูง ในขณะที่บ้านในอีกสองรู ปแบบที่เหลือจะกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ปะปนกันไป การออกแบบที่อยู่
อาศัยที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับพื ้นที่เกาะมุกด์ได้ แก่ จะต้ องคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้ คือ ทนทานต่อสภาพ
กระแสลม กระแสน ้า การกัดเซาะ และการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพอากาศ ในเบื ้องต้ นแบบบ้ านที่เหมาะสม
ควรจะเป็ นบ้ านยกพื ้นสูง อาจจะก่อสร้ างด้ วยไม้ ผสมปูน เพื่อรู ปแบบของบ้ านโบราณบนเกาะและมีการนาเอา
นวัต กรรมเชิ ง โครงสร้ างที่สามารถต้ านทานกระแสนา้ กระแสลมได้ ดี เ สริ ม เข้ าไปด้ ว ย ทัง้ นี เ้ พื่อ ป้องกัน การ
เปลีย่ นแปลงไปของสภาพอากาศในระยะยาวนัน่ เอง
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