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การวางผังชุมชนและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

บทน า 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก าลงัเกิดขึน้จริงในยุคปัจจุบัน และภัยธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของ

ผลกระทบที่เกิดขึน้จากความแปรปรวนของสภาพอากาศที่มนษุย์ก าลงัเผชิญอยู ่ยืนยนัได้จากการท่ีคณะกรรมการระหว่าง

รัฐบาลวา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) กลา่วว่า หาก

อณุหภมูิโลกเปลีย่นแปลงในอตัราที่รวดเร็วเหมือนเช่นในปัจจบุนัจะก่อให้เกิดผลกระทบตา่งๆ เช่น ความรุนแรงขึน้ของพาย ุ

ปริมาณและรูปแบบการตกของฝนที่ก่อให้เกิดภยัแล้งและอุทกภัยได้ และการเปลี่ยนแปลงเหล่านีจ้ะมีผลโดยกระทบ

โดยตรงตอ่ความหลากหลายของพืชและสตัว์ทัง้ในบนบกและทะเล รวมทัง้การระบาดของโรคบางชนิดด้วย สิง่เหลา่นีท้ าให้

เกิดความตระหนักและตื่นตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคมทั่วโลก ในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ

ผลกระทบที่เกิดขึน้ 

ส าหรับประเทศไทยการประกอบอาชีพหลายอย่างต้องพึ่งพาและอาศยัสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น การท าสวน ท านา ท าไร่ 

ประมง ป่าไม้ อตุสาหกรรม เป็นต้น กลุม่คนท่ีประกอบอาชีพเหลา่นีจ้ึงหลกีเลีย่งไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบทัง้ด้านบวกและ

ด้านลบจากความแปรปรวนและเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ในขณะท่ีกลุม่คนยากจน กลุม่

ด้อยโอกาศ กลุม่คนชายขอบ เช่น เกษตรกรรายยอ่ย ชาวประมงพืน้บ้าน กลุม่ผู้หญิงและเด็ก จดัเป็นกลุม่ที่มีความเสี่ยงว่า

จะได้รับผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศมากที่สดุ เพราะเดิมทีกลุม่คนเหลา่นี ก็้ไม่ได้รับความเท่าเทียมกนั

ในสงัคมอยูแ่ล้วจึงมีโอกาสที่จะเผชิญกบัผลกระทบด้านลบมากกวา่คนกลุม่อื่นๆ  

ชุมชนชายฝ่ังของประเทศไทยเป็นอีกกลุ่มที่ก าลงัตกอยู่ในความเสี่ยงและมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ ดงัจะเห็นได้จากในช่วงทศวรรษที่ผา่นมาพบวา่ ชมุชนชายฝ่ังต้องเผชิญกบัพิบตัิตา่งๆ เช่น พายฤุดรู้อน  น า้ท่วม 

แผน่ดินไหว การกดัเซาะชายฝ่ัง ภยัธรรมชาติทัง้หมดเร่ิมมีความถ่ีและความรุนแรงเพิ่มขึน้ ขณะที่ปัญหาเร่ืองสิทธิในที่ดิน

ท ากินและที่อยูอ่าศยัทีช่มุชนชายฝ่ังหลายแหง่ก าลงัเผชิญอยู่นีก็้ไมไ่ด้รับการแก้ไข  

ที่ผา่นมาพบวา่การพฒันาและการขยายตวัของชมุชนชายฝ่ังเกิดขึน้ตอ่เนื่องอยา่งไมเ่ป็นระเบียบ และขาดการควบคมุดแูล

จดัการระหวา่งคนในชมุชน การเติบโตของชมุชนเป็นไปตามยถากรรม ขาดการวางแผนและการด าเนินการผงัเมืองหรือผงั

ชมุชนอยา่งเป็นระบบ สง่ผลให้คณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนในชมุชนชายฝ่ังไมม่ีความมัน่คงและขาดความปลอดภยั

ในการอยูอ่าศยั กลา่วเป็นปัญหาที่สะท้อนให้เห็นอยูใ่นปัจจบุนั เมื่อปัญหาเดิมเร่ืองสิทธิในที่อยู่อาศยัยงัไม่ได้รับการแก้ไข 

แตก่ลบัต้องเผชิญกบัปัญหาเร่ืองความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเพิ่มเติมขึน้มา ยิ่งท าให้ชุมชนชายฝ่ัง

ต้องตกอยูใ่นสภาพท่ีเสีย่งเพิ่มขึน้  

ดงันัน้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตราการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงหรือตัง้รับกับความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศที่ จะ

เกิดขึน้ ด้วยเหตนุี ้“การวางผงัชุมชนและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน” จึงเป็นอีกมาตราการหนึ่งที่หลายเมืองและ
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หลายชุมชนน ามาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศ เพราะนอกจากจะช่วยชุมชนในการบรรเทา

ผลกระทบจากภยัพิบตัิ และปรับตวัรับมือกับสภาพอากาศที่ก าลงัเปลี่ยนแปลงแล้ว ยงัเป็นอีกเคร่ืองมือในการบริหาร

จดัการพืน้ที่ให้เกิดการอนรัุกษ์ การใช้ประโยชน์ การป้องกนัภยัธรรมชาติ และพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศยัอยู่ใน

พืน้ท่ีได้อยา่งสงูสดุ ภายใต้ศกัยภาพของท้องถ่ิน ชมุชน และหนว่ยงานตา่งๆ  

ผังชุมชนคืออะไร ? 

การวางผงัชมุชน คือสว่นหนึ่งของการวางผงัเมือง เพราะการวางผงัเมืองมีหลายระดบัตัง้แต่ ผงัชุมชน ผงัเมืองเฉพาะ ผงั

เมืองรวม ผงัภาค จนถึงผงัประเทศ โดยมีความละเอียดของการวางแผนท่ีตา่งกนั ในท่ีนีใ้ห้ความส าคญักบัการวางผงัชมุชน

เนื่องจากถือเป็นหนว่ยยอ่ยที่สดุที่ชมุชนสามารถเข้าถึงและมีสว่นร่วมปฏิบตัิการได้อยา่งใกล้ชิด แตข่ณะเดียวกนัก็สามารถ

สะท้อนภาพความต้องการของชมุชนและท้องถ่ินไปสูก่ารจดัท าผงัภาคและผงัประเทศได้เช่นกนั  

เป้าหมายของการวางผงัชุมชนคือ การพฒันาชมุชนให้มีความยัง่ยืน เพราะการท าผงัชมุชนนัน้เป็นเคร่ืองมือหนึง่ที่ช่วยให้มี

การก าหนดบทบาทและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงในชมุชนอย่างเท่าทนั ภายใต้การบริหาร

จดัการด้านสาธารณปูโภค สาธารณูปการอย่างเพียงพอและทัว่ถึง การบริหารจดัการภยัพิบตัิที่ครอบคลมุและค านึงถึง

ความปลอดภยัและมัน่คงของทัง้ผู้อยูอ่าศยัและระบบนิเวศ รวมทัง้การจดัการด้านการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟู และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลย์ หากท าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีและส่งผลถึงคุณภาพชีวิตและ

เศรษฐกิจที่ดีของคนในชมุชน 

กระบวนการวางผงัชมุชนนัน้จะเป็นการใช้แผนที่เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการแก้ปัญหาชุมชน เดิมทีการวางผงัชุมชนจะ

ใช้แก้ปัญหาเฉพาะเร่ือง คือเร่ืองที่ดิน ที่อยู่อาศยั แต่การวางผงัชุมชนในปัจจุบนัจะมองมิติที่กว้างขึน้ดงัที่ได้กลา่วมาแล้ว  

หากเปรีบบเทียบให้เห็นภาพชดัเจน การวางผงัชมุชนก็เหมือนกบัการท า “แผนที่ชีวิตของคนในชุมชน” เพราะกระบวนการ

ท าผงัชมุชนนัน้ เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ในการออกแบบเชิงพืน้ที่ เข้ากบัองค์ความรู้ดัง้เดิม ที่

ดงึเอามิติด้านเศรษฐกิจ สงัคม วิถีชีวิต และความปลอดภยัและมัน่คงของคนในชมุชนมาออกแบบร่วมกนัให้สอดคล้องกบั

ระบบนิเวศ เป็นการวางแผนการพฒันาชมุชนจากภาพบนแผนที่และข้อมลูต่างๆ ที่ได้จากชุมชน ดงันัน้กระบวนการท าผงั

ชมุชนจึงให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมของทกุคนในชุมชน ไม่ใช่จ ากดัวงแค่ผู้น าชุมชน เพราะเข้าใจดีกว่าในชุมชนนัน้

ประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลายทัง้หญิงชาย เด็ก คนชรา คนพิการและคนด้อยโอกาสอื่นๆ ซึ่งคนแต่ละกลุม่ก็มีความ

ต้องการท่ีแตกตา่งกนั ยกตวัอยา่งเช่น ผู้หญิงอาจจะต้องการพืน้ท่ีส าหรับหลบภยัจากคลื่นในระยะที่ใกล้กว่าผู้ชาย เพราะ

ด้วยก าลงัและความสามารถในการวิ่งอาจจะไมเ่ทา่กบัผู้ชาย หรือคนพิการอาจจะต้องการบคุคลอื่นในการเคลือ่นย้ายกรณี

ที่เกิดภยัธรรมชาติ เป็นต้น การสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีแตกตา่งกนัของคนกลุม่ตา่งๆ ยอ่มเป็นการรักษาสทิธิ

ขัน้พืน้ฐานสร้างความเทา่เทียมให้กบัคนในทกุกลุม่ 
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ผังชุมชนลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศได้อย่างไร ? 

การตัง้ถ่ินฐานของชุมชนในภาคใต้ในอดีตมีความหลากหลายไปตามลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ บ้านเรือนสว่นใหญ่ตัง้อยู่ทัง้ที่ราบตามแนวชายฝ่ังทะเล ปากอ่าว ท่าเรือ ที่ราบเชิงเขา ที่ราบหลงัเขา

หรือระหว่างเขา และที่ราบตามแนวสายน า้น้อยใหญ่ในป่า หรือบนเกาะ หรือแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตาม

ปัจจยัพืน้ฐานของการยงัชีพ จดัเป็นความรู้ความสามารถที่เกิดจากการสัง่สมประสบการณ์ในการจดัการและปรับตวัให้

เหมาะสมกบัการด ารงชีพและสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม สิง่เหลา่นีล้้วนแสดงออกถึงภมูิปัญญาในการจดัการท่ีอยู่อาศยั 

บ้านเรือนและการประกอบอาชีพของคนในอดีตได้เป็นอยา่งดี 

เมื่อยคุสมยัเปลีย่นไปความคิดและการจดัการของคนก็เปลีย่นแปลงไป ปัจจุบนัพบว่าการตัง้ถ่ินฐานและการขยายตวัของ

ชมุชนได้ให้ความส าคญักบัลกัษณะภมูิประเทศ ลกัษณะภมูิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่น้อยลง ท าให้เกิดการ

ขยายตวัหรือการก่อสร้างสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ที่ขาดการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ เช่น การ

ก่อสร้างบ้านเรือนขวางทางน า้ การสร้างรีสอร์ทในพืน้ที่ชายฝ่ัง การถมพืน้ที่ที่เป็นเส้นทางน า้เดิม เป็นต้น ลกัษณะเช่นนี ้

ส่งผลให้ชุมชนมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพิ่มขึน้ นอกจากนีก้ารออกแบบบ้านที่ไม่ค านึงถึงสภาพภูมิอากาศและ

ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ให้ความนิยมกบัการสร้างบ้านแบบสมยัใหม่ตามกระแสนิยม หรือการขาดช่างที่มีทักษะ หรือการ

ออกแบบโดยขาดการค านงึถึงสภาพแวดล้อม ล้วนเป็นสาเหตทุี่ท าให้ผู้ที่อยูอ่าศยัมีความเสีย่งจากสภาพอากาศเพิ่มขึน้ 

การวางผงัชมุชนและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงเป็นเคร่ืองมือหนึ่ง ที่สามารถช่วยให้ชุมชนวางแผนเชิงกายภาพ

หรือจดัการเชิงพืน้ท่ีได้ ยกตวัอยา่งเช่น ผงัชมุชนสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือวางแผนการจดัการภยัพิบตัิระดบัชุมชน ที่

แสดงให้เห็นถึงบริเวณหรือจดุเสีย่งที่เกิดจากภยัธรรมชาติตา่งๆ เช่น น า้ทว่ม แผน่ดินไหว พาย ุเป็นต้น นอกจากนีผ้งัชุมชน

ช่วยแสดงให้สมาชิกในชมุชนได้รับรู้และรับทราบเก่ียวกบัเส้นทางการจดัการเมื่อเกิดภยั เส้นทางอพยพ จุดปลอดภยั เป็น

ต้น และที่ส าคญัการจดัท าผงัชมุชนท าให้สามารถควบคมุการขยายตวัของชมุชนได้อยา่งมีทิศทางและเป็นระบบ ท าให้ลด

การบกุรุกท าลายพืน้ท่ีป่าหรือพืน้ท่ีสาธารณะ ประโยชน์ รวมทัง้สามารถพฒันาให้เกิดการจดัการพืน้ที่สีเขียวหรือพืน้ที่เพิ่ม

ปริมาณออกซิเจนและดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ให้เกิดขึน้ได้ในแต่ละชุมชนอีกด้วย  อาจกลา่วได้ว่าการจดัท าผงัชุมชน

สามารถเชื่อมโยงการจดัการด้านตา่งๆ ทัง้การป้องกนัภยัพิบตัิ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม การก าหนด

แนวทางการขยายตวัของชมุชน การจดัการสาธารนปูโภค ฯลฯ เข้าด้วยกนัได้ รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือหนึง่ที่สง่เสริมสทิธิชมุชน

ในการจดัการด้านท่ีดินท ากินและที่อยู่อาศยั และที่ส าคญัคือสามารถเช่ืองโยงผงัชุมชนและแผนเหลา่นีเ้ข้าสูน่โยบายของ

ชมุชนและท้องถ่ินได้อยา่งเป็นรูปธรรมและมีประสทิธิภาพมากขึน้  

พืน้ที่ชายฝ่ังกับความจ าเป็นในการจัดท าผังชุมชน 

เกาะมุกด์กับบ้านที่ม่ันคงและความปลอดภัยของชีวิต 

บ้านเกาะมกุด์ หมูท่ี่ 2 ต าบลเกาะลงิ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามและมีความสมบรูณ์

ของธรรมชาติมากมาย ด้วยเหตนุีส้ว่นหนึง่ของเกาะมกุด์จึงถกูประกาศให้อยู่ภายใต้การดแูลของอทุยานแห่งชาติหาดเจ้า
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ไหม ภายในเกาะประกอบไปด้วยชุมชนชายฝ่ังและสถานที่ตากอากาศหลายแห่งที่ส่วนใหญ่ตัง้อยู่บริเวณแนวชายฝ่ัง 

ภายในเกาะแบ่งออกเป็นโซนย่อยๆ ตามลกัษณะของภมูิประเทศและเป็นที่ตัง้ของชุมชนชายฝ่ัง มีด้วยกนัทัง้หมด 7 อ่าว 

คือ อา่วควน อา่วมะขาม อา่วกลาง อา่วบ้านใหม ่อา่วป่ากัง้ อา่วพงักาและอา่วหวันอน ชาวบ้านบนเกาะมกุด์สว่นใหญ่นบั

ถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพคือประมงพืน้บ้านและสวนยางพาราเป็นหลกั บางสว่นที่ท างานเป็นพนกังานให้บริการ

ของรีสอร์ทที่อยูใ่นเกาะที่สว่นใหญ่จะท างานในช่วงที่มีการเปิดให้บริการทอ่งเที่ยวทางทะเล อยา่งไรก็ตามอาชีพเหลา่นีก็้ยงั

ผกูพนัธ์กบัทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมทัง้สภาพอากาศโดยตรง 

การโยกย้ายบ้านของชาวประมงพืน้บ้านที่อาศยัอยู่บริเวณชายฝ่ังเกิดขึน้บ่อยครัง้ด้วยหลากหลายสาเหตุ เช่น กรณีที่

นายทนุจากทัง้ในและนอกชมุชนท าการซือ้หรือเช่าพืน้ท่ีชายฝ่ังเพื่อพฒันาเป็นรีสอร์ท ท าให้ชาวบ้านท่ีเคยอาศยัอยูเ่ดมิต้อง

โยกย้ายออกจากพืน้ท่ีเพราะไมม่ีกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน แม้จะอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีที่ดินดงักลา่วตัง้แตรุ่่นปู่ ยา่ก็ตาม กลุม่คนเหลา่นี ้

จะท าการโยกย้ายและไปยกบ้านเรือนอยู่ในบริเวณอา่วตา่งๆ ที่มีชมุชนชายฝ่ังตัง้อยู่ ท าให้บางอา่วที่มีพืน้ท่ีจ ากดัต้องแออดั

ไปด้วยปริมาณบ้านที่เพิ่มขึน้ และสาธารณูปโภคก็ไม่เพียงพอ หรือ หลงัเกิดเหตุการณ์สนึามิ บ้านหลายหลงับริเวณริม

ชายฝ่ังได้รับความเสยีหาย หลายครอบครัวจึงต้องย้ายไปอยูบ่ริเวณอา่วบ้านใหม่ที่ได้มีการจดัสรรพืน้ที่ให้กบับ้านซึ่งได้รับ

ความเสยีหายจากสนึามิ รวมทัง้ครอบครัวที่มีความประสงค์จะย้ายไปอยูใ่นท่ีที่รู้สกึวา่มีความปลอดภยั การโยกย้ายครัง้นี ้

ได้รับการสนบัสนนุจากหลายองค์กรในการปลกูสร้างบ้านเรือนในพืน้ท่ีดงักลา่ว หรือบางกรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบจาก

คลื่นและลมที่พัดแรงและถ่ีขึน้ท าให้บ้านเรือนเสียหายแต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ย้ายออกจากพืน้ที่ตัง้บ้านเดิม ด้วยเหตุ

เพราะต้องเฝ้าเรือที่จอดอยูริ่มทะเล หรือไมม่ีที่จะให้ย้ายไปตัง้บ้านหลงัใหม ่หรือไมม่ีงบประมาณในการสร้างบ้าน เป็นต้น 

จากข้อมลูข้างต้นแสดงให้เห็นว่าชุมชนที่อาศยัอยู่บนเกาะมกุด์ก าลงัตกอยู่ในสภาวะความไม่มัน่คงในแง่ของสิทธิที่อยู่

อาศยั และความไม่ปลอดภยัด้านที่อยู่อาศยัอนัเนื่องมาจากสภาพอากาศที่มีความถ่ีและรุนแรงขึน้ อย่างไรก็ดีภายใต้

ปัญหาที่มองเห็นได้มีหน่วยงานที่ตระหนกัถึงเร่ืองนีเ้ข้ามาแก้ไขปัญหาความไม่มัน่คงในที่อยู่อาศยัภายใต้โครงการบ้าน

มัน่คง โดยสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป้าหมายของโครงการคือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศยัของชุมชน 

สร้างความมัน่คงในการครอบครองที่ดิน พฒันาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมชุมชนและการพฒันาที่อยู่อาศยัที่

สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและความสามารถในการจดัการของชมุชน ลกัษณะการท างานเป็นการพฒันาชุมชนอย่างบรูณาการ 

เป็นการท างานร่วมกนัหลายฝ่าย มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอือ้กบัการพฒันาที่อยูอ่าศยัและการพฒันาองค์ความรู้ใหม่

ของชุมชน โดยชุมชนจะท าหน้าที่บริหารจดัการภายในด้วยตนเอง ชุมชนบนเกาะมกุด์เข้าร่วมโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2552 

ด้วยเหตุผลที่ต้องให้ทกุคนบนเกาะมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศยั กระบวนการส าคญัคือการจัดท าผงัชุมชนและระเบียบ

ข้อตกลงในการใช้พืน้ที่ อย่างไรก็ตามขณะนีง้านอยู่ในระดบัของการเก็บและรวบรวมข้อมลู แต่ยงัไม่ได้มีการวางแผนผงั

ชมุชน ออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และรูปแบบบ้านท่ีเหมาะสมอยา่งชดัเจน 
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จากการแลกเปลีย่นกบักลุม่ผู้หญิงบ้านเกาะมกุด์1 ถึงเหตผุลที่มาที่ไปของการจดัท าผงัชมุชนวา่ หนึง่คือเพื่อต้องการพฒันา

คณุภาพชีวิตและสร้างความมัน่คงด้านที่อยู่อาศยัให้กับคนในชุมชน มีการจดัระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน 

และการบริการภายในชมุชนท่ีสามารถเข้าถึงได้ อีกทัง้ต้องการมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและออกแบบการใช้ประโยชน์

ตา่งๆ ภายในชมุชน นีค้ือเหตผุลหลกัที่ท าให้ชมุชนชายฝ่ังบนเกาะมกุด์เข้าร่วมโครงการนี ้ 

บทบาทของผู้หญิงในการจดัท าผงัชมุชน คือ ผู้หญิงเป็นก าลงัหลกัในการจดัท าผงัชมุชนครัง้นี ้ด้วยทกัษะที่มีความละเอียด

รอบครอบ ท าให้หน้าที่ในการจดัท าข้อมลูและการส ารวจจึงตกหนกัอยู่ที่กลุม่ผู้หญิง ทัง้ข้อมลูพืน้ฐานในการจดัท าแผนที่

ชุมชนประกอบด้วยรายละเอียดข้อมลู กายภาพ สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สงัคม  ประชากร ของคนในชุมชนพืน้ที่ โดย

จะต้องลงรายละเอียดของข้อมลูต่างๆ ให้ชดัเจน เช่น ข้อมูลบ้านเรือน ได้แก่ รูปแบบบ้านเรือน การใช้ประโยชน์อาคาร

บ้านเรือน ขนาดของบ้าน วสัดทุี่ใช้ก่อสร้าง เป็นต้น ข้อมลูขอบเขตหมู่บ้าน ข้อมลูถนน  ได้แก่ ช่ือถนน ขนาดความกว้าง 

เป็นต้น  ข้อมูลแหล่งน า้ ข้อมูลการใช้ที่ดิน ได้แก่ พืน้ที่ปลกูพืช ประเภทพืช พืน้ที่ที่ปลกู ขอบเขตการท าประมง เป็นต้น  

ข้อมูลศักยภาพ ข้อมูลปัญหาพืน้ที่   เช่น  พืน้ที่ขาดแคลนสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ปัญหาแหล่งน า้ ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม พืน้ที่ที่มีความเสี่ยงด้านภัยพิบัติต่างเช่น พายุ น า้ท่วม เป็นต้น รวมทัง้ข้อมูล

กรรมสทิธ์ิตา่งๆ ในพืน้ท่ี ฯลฯ เมื่อได้ข้อมลูดงักลา่วแล้วสมาชิกจะท าการตรวจสอบการท าข้อมลู ปรับปรุงข้อมลู และรับฟัง

ความคิดเห็นของชมุชน ในการก าหนดของเขต รูปแบบบ้าน การก่อสร้าง การจดัสรรพืน้ท่ีตา่งๆ ในชมุชน  

จากการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจดัท าผงัชุมชนโดยกลุม่ผู้หญิงท าให้ได้รายละเอียดว่าบนเกาะมกุด์มีบ้านเรือนรวมทัง้สิน้ 513 

ครัวเรือน โดยมีบ้านเรือนท่ีไมไ่ด้รับเลขบ้าน เนื่องจากข้อจ ากดัของพืน้ท่ีอยูอ่าศยับนเกาะ รวมทัง้ข้อก าหนดจากทางภาครัฐ 

ท าให้ชาวบ้านท่ีแยกออกมามีบ้านใหมจ่ะต้องใช้บ้านเลขท่ีร่วมกบับ้านเลขท่ีเดิมเกาะ โดยทัง้ 7 อา่วมีผู้ที่แสดงเจตจ านงค์ที่

จะเข้าร่วมโครงการบ้านมัน่คง 265 หลงั และได้ข้อมลูเพิ่มเติมว่าบ้านที่เข้าร่วมโครงการบ้านมัน่คงสว่นใหญ่นัน้จะอยใูน

พืน้ที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ คลื่น บางครอบครัวได้รับผลกระทบจากภยัเหล่านีท้ าให้บ้านเสียหายหลายครัง้ 

ดงันัน้อีกหนึง่เหตผุลของการจดัท าผงัชมุชนครัง้นีค้ือ เพื่อจดัระเบียบการใช้พืน้ท่ีให้มีความเหมาะสมและลดความเสีย่งจาก

ภยัธรรมชาติและเพิ่มความปลอดภยัในชีวิตมากขึน้ หลายครัง้ที่ผ่านมาพบว่าบ้านเรือนบริเวณชายฝ่ังได้รับความเสียหาย

จากคลืน่และลมที่มีความแรงและความถ่ีเพิ่มขึน้ ท าให้หลายครอบครัวมีความวิตกกงัวลและเกรงว่าหากไม่มีมาตราการ

หรือแนวทางป้องกนัตนเองที่ชดัเจนแล้วจะมีไมค่วามปลอดภยัในชีวิต  

ยกตวัอย่างเช่น เมื่อเดือนมิถนุายน 2555 ที่ผ่านมา มีลมมรสมุพดัแรงและมีคลื่นสงูมากทัง้ที่ไม่ใช้ฤดูมรสุม สิ่งที่ชุมชน

บริเวณชายฝ่ังต้องประสบคือ ความเสียหายของบ้านเรือนและเคร่ืองมือประมงที่น าออกไปวางไว้ในทะเล ขณะที่บางอ่าว 

เช่น อา่วกลางและอา่วขามมีพืน้ท่ีซึง่ถกูกดัเซาะชายฝ่ังเพิ่มขึน้ ท าให้ถนนหรือเขื่อนที่ทางองค์การบริหารสว่นต าบลเกาะลิ

บงมาสร้างไว้ได้รับความเสยีหาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลงัจากที่มีเหตกุารณ์พายพุดักระหน ่า ยิ่งท าให้เห็นว่าพืน้ที่ซึ่งถกูกดั

เซาะได้รับความเสียหายเพิ่มขึน้ เหตุการณ์ในลกัษณะนีเ้กิดขึน้บ่อยจนท าให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้ภมูิปัญญาดัง้เดิมใน

                                                           
1วนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2555 ท่ีกลุม่อนรัุกษ์บ้านเกาะมกุด์ 
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การเฝ้าระวงัความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศได้อีก ดงันัน้สมาชิกชุมชนจึงเห็นตรงกนัว่าการจดัท าผงัชุมชนและการ

จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอีกหนึ่งเคร่ืองมือในการรับมือและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้จากความเสี่ยงด้าน

ภมูิอากาศในอนาคตได้ 

ต าบลจองถนนกับปัญหาน ้าท่วมซ ้าซาก 

ปัจจุบนัปัญหาน า้ท่วมหรืออุทกภัยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้  ส่วนหนึ่งเพราะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายตวัของสิ่งปลกูสร้างและชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการพฒันาสาธารณปูโภคและ

โครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ปะปา เป็นต้น ตลอดจนสภาพภมูิอากาศที่แปรปรวนท าให้ต้องพิจารณาถึงการควบคมุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกนัและบรรเทาปัญหาน า้ท่วมอย่างจริงจงั จากการ

วิเคราะห์ความเสีย่งและความเปราะบางของต าบลจองถนนซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของพืน้ที่ลุม่น า้ท่าเชียด พบว่าพืน้ที่นีป้ระสบ

ปัญหาน า้ทว่มซ า้ซากทกุปี และมีแนวโน้มที่เกิดขึน้อยา่งรุนแรงและตอ่เนื่อง 

สาเหตขุองปัญหาน า้ทว่มในพืน้ท่ีจองถนนประกอบด้วยหลายสาเหต ุได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพของต าบลจองถนนเป็นที่

ลุม่ต ่าและติดกบัทะเลสาบสงขลา ซึง่เมื่อเข้าสูฤ่ดฝูนจึงต้องเผชิญกบัน า้ไหลหลากจากพืน้ที่เทือกเขาบรรทดัที่ไหลลงสูลุ่ม่

น า้ต่างๆ ซึ่งต าบลจองถนนเป็นพืน้ที่ปลายน า้ของลุม่น า้ท่าเชียดก่อนที่จะออกสู่ทะเลสาบสงขลา ขณะเดียวกันในฤดฝูน

ปริมาณน า้ฝนท่ีตกหนกัติดตอ่กนั ประกอบกบัน า้ทะเลท่ีหนนุสงูท าให้ชมุชนชายฝ่ังของต าบลจองถนน ในหมทูี่ 1, 3, 4 และ 

5 ต้องตกอยูใ่นสภาพน า้ทว่มขงันานกวา่พืน้ท่ีอื่น เพราะรับน า้สองทางคือจากลุม่น า้ทา่เชียดและทะเลสาบสงขลา 

แม้กายภาพของพืน้ท่ีจะเป็นปัจจยัหนึง่ที่ท าให้เกิดน า้ทว่มในพืน้ท่ี แตเ่มื่อเปรียบเทียบกบัน า้ทว่มในช่วง 10 ปีที่ผา่นมา ทาง

ตวัแทนชุมชนได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างว่า ระยะเวลาในการท่วมของน า้ยาวนานขึน้ ประกอบกับในบางปีมี

เหตุการณ์น า้ท่วมหลายครัง้ ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าน า้จะท่วมในช่วงฤดูฝน แต่ขณะนีบ้างปีเมื่อมี

ปริมาณฝนตกหนกัติดตอ่กนัหลายวนัน า้จะทว่มขงัติดตอ่กนั ชาวบ้านในต าบลจองถนนตัง้ข้อสงัเกตว่าที่เป็นเช่น สว่นหนึ่ง

มีสาเหตมุาจากการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ท่ี ประกอบกบัความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ท าให้ชุมชน

ชายฝ่ังในต าบลจองถนนมีความเสีย่งเพิ่มขึน้ 

การวางแผนศกึษาผงัชมุชนและการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงเป็นเคร่ืองมือหนึง่ที่อาจจะช่วยลดความเสีย่งและเพิ่มศกัยภาพใน

การรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้กับคนต าบลจองถนนได้ เพราะกระบวนการจดัท าผงัชุมชนนัน้ไม่ใช่เพียงแค่

การจดัท าแผนท่ีและก าหนดจดุตา่งๆ บนแผนท่ีเพื่อแสดงถึงความปลอดภยัหรือไม่ปลอดภยัในพืน้ที่ แต่เป็นอีกเคร่ืองมือที่

สามารถท าให้ชมุชนได้ตระหนกัและรับรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงของการเกิดน า้ทว่มในพืน้ท่ี อีกทัง้เป็นกระบวนการ

ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้แสดงวิสยัทศัน์ในการรับมือกับน า้ท่วมหรือความแปรปรวนของสภาพอากาศแบบฉบัพลนั

ภายใต้การก าหนดแผนรับมือกบัภยัพิบตัิร่วมกบัหนว่ยงานท้องถ่ินและหนว่ยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือหนึง่

ที่น าไปสูก่ารออกแบบการพฒันาที่เหมาะสมกบัระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนในพืน้ท่ีด้วย 
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บทสรุป 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นสาเหตหุนึง่ที่ท าให้เกิดภยัธรรมชาติที่รุนแรงและถ่ีขึน้ ดงันัน้ การจดัการภยัธรรมชาติ

โดยใช้มาตรการการวางผงัชุมชนและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดความเสี่ยงจาก

ปัจจยัสภาพภมูิอากาศดงัเช่นที่ บ้านเกาะมกุด์น ามาใช้การตัง้รับกบัพาย ุคลืน่ลมและมรสมุ หรือ วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา

น า้ท่วมในต าบลจองถนนลุ่มน า้ท่าเชียด อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการจัดท าผงัชุมชนและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

จะต้องน าเอาปัจจยัด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพิจารณาร่วมทัง้ในแง่ของการบรรเทาผลกระทบและการ

ปรับตวัภายใต้ข้อมลูเชิงพืน้ที่ องค์ความรู้ของทุกภาคีที่เก่ียวข้อง และที่ส าคญัคือ ความพร้อมในการปรับตวัของชุมชน 

เพราะดงัที่ได้กลา่วไปแล้วว่าแนวทางนีเ้ป็นเพียงการเพิ่มทางเลือกให้แก่ชุมชนในการบริหารจดัการความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านัน้ การจะประสบผลส าเร็จหรือไม่นัน้ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจน แต่จะเป็นอีก

มาตราการหนึง่ที่ช่วยลดผลกระทบจากภยัธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ อีกทัง้เป็นอีกระบวนการ

หนึ่งที่จะสง่เสริมให้คนในชุมชน ทัง้หญิง ชาย เด็ก และเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ป้องกนั และก าหนดทิศ

ทางการพฒันาท้องถ่ินของตนเองได้โดยตรง 


