การวางผังชุมชนและวางแผนการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี ินเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บทนา
ปฏิเสธไม่ได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกาลังเกิ ดขึน้ จริ งในยุคปั จ จุบัน และภัยธรรมชาติ เป็ นส่วนหนึ่งของ
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากความแปรปรวนของสภาพอากาศที่มนุษย์กาลังเผชิญอยู่ ยืนยันได้ จากการที่คณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) กล่าวว่า หาก
อุณหภูมิโลกเปลีย่ นแปลงในอัตราที่รวดเร็ วเหมือนเช่นในปั จจุบนั จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น ความรุนแรงขึ ้นของพายุ
ปริ มาณและรู ปแบบการตกของฝนที่ก่อให้ เกิ ดภัยแล้ งและอุทกภัย ได้ และการเปลี่ยนแปลงเหล่านีจ้ ะมีผลโดยกระทบ
โดยตรงต่อความหลากหลายของพืชและสัตว์ทงในบนบกและทะเล
ั้
รวมทังการระบาดของโรคบางชนิ
้
ดด้ วย สิง่ เหล่านี ้ทาให้
เกิ ด ความตระหนัก และตื่ นตัว ของภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคมทั่ว โลก ในการเตรี ยมพร้ อมเพื่ อ รั บมื อ กับ
ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
สาหรับประเทศไทยการประกอบอาชีพหลายอย่างต้ องพึ่งพาและอาศัยสภาพดินฟ้ าอากาศ เช่น การทาสวน ทานา ทาไร่
ประมง ป่ าไม้ อุตสาหกรรม เป็ นต้ น กลุม่ คนที่ประกอบอาชีพเหล่านี ้จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ ที่จะได้ รับผลกระทบทังด้
้ านบวกและ
ด้ านลบจากความแปรปรวนและเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ในขณะที่กลุม่ คนยากจน กลุม่
ด้ อยโอกาศ กลุม่ คนชายขอบ เช่น เกษตรกรรายย่อย ชาวประมงพื ้นบ้ าน กลุม่ ผู้หญิงและเด็ก จัดเป็ นกลุม่ ที่มีความเสี่ยงว่า
จะได้ รับผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สดุ เพราะเดิมทีกลุม่ คนเหล่านี ก้ ็ไม่ได้ รับความเท่าเทียมกัน
ในสังคมอยูแ่ ล้ วจึงมีโอกาสที่จะเผชิญกับผลกระทบด้ านลบมากกว่าคนกลุม่ อื่นๆ
ชุมชนชายฝั่ งของประเทศไทยเป็ นอีกกลุ่มที่กาลังตกอยู่ในความเสี่ยงและมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดังจะเห็นได้ จากในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมาพบว่า ชุมชนชายฝั่ งต้ องเผชิญกับพิบตั ิตา่ งๆ เช่น พายุฤดูร้อน น ้าท่วม
แผ่นดินไหว การกัดเซาะชายฝั่ ง ภัยธรรมชาติทงหมดเริ
ั้
่ มมีความถี่และความรุ นแรงเพิ่มขึ ้น ขณะที่ปัญหาเรื่ องสิทธิในที่ดิน
ทากินและที่อยูอ่ าศัยทีช่ มุ ชนชายฝั่ งหลายแห่งกาลังเผชิญอยู่นี ้ก็ไม่ได้ รับการแก้ ไข
ที่ผา่ นมาพบว่าการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนชายฝั่ งเกิดขึ ้นต่อเนื่องอย่างไม่เป็ นระเบียบ และขาดการควบคุมดูแล
จัดการระหว่างคนในชุมชน การเติบโตของชุมชนเป็ นไปตามยถากรรม ขาดการวางแผนและการดาเนินการผังเมืองหรื อผัง
ชุมชนอย่างเป็ นระบบ ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนในชุมชนชายฝั่ งไม่มีความมัน่ คงและขาดความปลอดภัย
ในการอยูอ่ าศัย กล่าวเป็ นปั ญหาที่สะท้ อนให้ เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั เมื่อปั ญหาเดิมเรื่ องสิทธิในที่อยู่อาศัยยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
แต่กลับต้ องเผชิญกับปั ญหาเรื่ องความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงของดินฟ้ าอากาศเพิ่มเติมขึ ้นมา ยิ่งทาให้ ชุมชนชายฝั่ ง
ต้ องตกอยูใ่ นสภาพที่เสีย่ งเพิ่มขึ ้น
ดังนันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีมาตราการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงหรื อตังรั
้ บกับความเปลี่ยนแปลงด้ านภูมิอากาศที่ จะ
เกิดขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้ “การวางผังชุมชนและการวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดิน” จึงเป็ นอีกมาตราการหนึ่งที่หลายเมืองและ
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หลายชุม ชนนามาใช้ ในการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศ เพราะนอกจากจะช่วยชุมชนในการบรรเทา
ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ และปรั บตัวรับมือกับสภาพอากาศที่กาลังเปลี่ยนแปลงแล้ ว ยังเป็ นอีกเครื่ องมือในการบริ หาร
จัดการพื ้นที่ให้ เกิดการอนุรักษ์ การใช้ ประโยชน์ การป้องกันภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใน
พื ้นที่ได้ อย่างสูงสุด ภายใต้ ศกั ยภาพของท้ องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ
ผังชุมชนคืออะไร ?
การวางผังชุมชน คือส่วนหนึ่งของการวางผังเมือง เพราะการวางผังเมืองมีหลายระดับตังแต่
้ ผังชุมชน ผังเมืองเฉพาะ ผัง
เมืองรวม ผังภาค จนถึงผังประเทศ โดยมีความละเอียดของการวางแผนที่ตา่ งกัน ในที่นี ้ให้ ความสาคัญกับการวางผังชุมชน
เนื่องจากถือเป็ นหน่วยย่อยที่สดุ ที่ชมุ ชนสามารถเข้ าถึงและมีสว่ นร่วมปฏิบตั ิการได้ อย่างใกล้ ชิด แต่ขณะเดียวกันก็สามารถ
สะท้ อนภาพความต้ องการของชุมชนและท้ องถิ่นไปสูก่ ารจัดทาผังภาคและผังประเทศได้ เช่นกัน
เป้าหมายของการวางผังชุมชนคือ การพัฒนาชุมชนให้ มีความยัง่ ยืน เพราะการทาผังชุมชนนันเป็
้ นเครื่ องมือหนึง่ ที่ช่วยให้ มี
การกาหนดบทบาทและวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงในชุมชนอย่างเท่าทัน ภายใต้ การบริ หาร
จัดการด้ านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง การบริ หารจัดการภัยพิบตั ิที่ครอบคลุม และคานึงถึง
ความปลอดภัยและมัน่ คงของทังผู
้ ้ อยูอ่ าศัยและระบบนิเวศ รวมทังการจั
้
ดการด้ านการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และใช้ ประโยชน์จาก
ทรั พ ยากรธรรมชาติอ ย่างสมดุลย์ หากทาให้ ชุมชนมีสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพที่ดี และส่ง ผลถึง คุณภาพชี วิต และ
เศรษฐกิจที่ดีของคนในชุมชน
กระบวนการวางผังชุมชนนันจะเป็
้
นการใช้ แผนที่เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการแก้ ปัญหาชุมชน เดิมทีการวางผังชุมชนจะ
ใช้ แก้ ปัญหาเฉพาะเรื่ อง คือเรื่ องที่ดิน ที่อยู่อาศัย แต่การวางผังชุมชนในปั จจุบนั จะมองมิติที่กว้ างขึ ้นดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
หากเปรี บบเทียบให้ เห็นภาพชัดเจน การวางผังชุมชนก็เหมือนกับการทา “แผนที่ชีวิตของคนในชุมชน” เพราะกระบวนการ
ทาผังชุมชนนัน้ เป็ นการผสมผสานองค์ความรู้ ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ ในการออกแบบเชิงพื ้นที่ เข้ ากับองค์ความรู้ ดงเดิ
ั ้ ม ที่
ดึงเอามิติด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต และความปลอดภัยและมัน่ คงของคนในชุมชนมาออกแบบร่ วมกันให้ สอดคล้ องกับ
ระบบนิเวศ เป็ นการวางแผนการพัฒนาชุมชนจากภาพบนแผนที่และข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ จากชุมชน ดังนันกระบวนการท
้
าผัง
ชุมชนจึงให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่ วมของทุกคนในชุมชน ไม่ใช่จากัดวงแค่ผ้ นู าชุมชน เพราะเข้ าใจดีกว่าในชุมชนนัน้
ประกอบด้ วยกลุ่มคนที่หลากหลายทังหญิ
้ งชาย เด็ก คนชรา คนพิการและคนด้ อยโอกาสอื่นๆ ซึ่งคนแต่ละกลุม่ ก็มีความ
ต้ องการที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงอาจจะต้ องการพื ้นที่สาหรับหลบภัยจากคลื่นในระยะที่ใกล้ กว่าผู้ชาย เพราะ
ด้ วยกาลังและความสามารถในการวิ่งอาจจะไม่เท่ากับผู้ชาย หรื อคนพิการอาจจะต้ องการบุคคลอื่นในการเคลือ่ นย้ ายกรณี
ที่เกิดภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น การสามารถตอบสนองต่อความต้ องการที่แตกต่างกันของคนกลุม่ ต่างๆ ย่อมเป็ นการรักษาสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานสร้ างความเท่าเทียมให้ กบั คนในทุกกลุม่
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ผังชุมชนลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ อย่ างไร ?
การตัง้ ถิ่ น ฐานของชุมชนในภาคใต้ ในอดี ต มี ความหลากหลายไปตามลัก ษณะภูมิประเทศ ลัก ษณะภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ บ้ านเรื อนส่วนใหญ่ ตงอยู
ั ้ ่ทงที
ั ้ ่ราบตามแนวชายฝั่ งทะเล ปากอ่าว ท่าเรื อ ที่ราบเชิงเขา ที่ราบหลังเขา
หรื อระหว่า งเขา และที่ร าบตามแนวสายน า้ น้ อยใหญ่ ในป่ า หรื อบนเกาะ หรื อ แผ่นดิ น ที่มี ความอุด มสมบูร ณ์ ต าม
ปั จจัยพื ้นฐานของการยังชีพ จัดเป็ นความรู้ ความสามารถที่เกิดจากการสัง่ สมประสบการณ์ในการจัดการและปรับตัวให้
เหมาะสมกับการดารงชีพและสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม สิง่ เหล่านี ้ล้ วนแสดงออกถึงภูมิปัญญาในการจัดการที่อยู่อาศัย
บ้ านเรื อนและการประกอบอาชีพของคนในอดีตได้ เป็ นอย่างดี
เมื่อยุคสมัยเปลีย่ นไปความคิดและการจัดการของคนก็เปลีย่ นแปลงไป ปั จจุบนั พบว่าการตังถิ
้ ่นฐานและการขยายตัวของ
ชุมชนได้ ให้ ความสาคัญกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่น้อยลง ทาให้ เกิดการ
ขยายตัวหรื อการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ ที่ขาดการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ เช่น การ
ก่อสร้ างบ้ านเรื อนขวางทางน ้า การสร้ างรี สอร์ ทในพื ้นที่ชายฝั่ ง การถมพื ้นที่ที่เป็ นเส้ นทางน ้าเดิม เป็ นต้ น ลักษณะเช่นนี ้
ส่ง ผลให้ ชุ ม ชนมี ค วามเสี่ ย งจากภัย พิ บัติ เ พิ่ ม ขึ น้ นอกจากนี ก้ ารออกแบบบ้ า นที่ ไ ม่ ค านึ ง ถึ ง สภาพภูมิ อ ากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ให้ ความนิยมกับการสร้ างบ้ านแบบสมัยใหม่ตามกระแสนิยม หรื อการขาดช่างที่มีทั กษะ หรื อการ
ออกแบบโดยขาดการคานึงถึงสภาพแวดล้ อม ล้ วนเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ผ้ ทู ี่อยูอ่ าศัยมีความเสีย่ งจากสภาพอากาศเพิ่มขึ ้น
การวางผังชุมชนและการวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดิน จึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่ง ที่สามารถช่วยให้ ชุมชนวางแผนเชิงกายภาพ
หรื อจัดการเชิงพื ้นที่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ผังชุมชนสามารถนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือวางแผนการจัดการภัยพิบตั ิระดับชุมชน ที่
แสดงให้ เห็นถึงบริ เวณหรื อจุดเสีย่ งที่เกิดจากภัยธรรมชาติตา่ งๆ เช่น น ้าท่วม แผ่นดินไหว พายุ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ผังชุม ชน
ช่วยแสดงให้ สมาชิกในชุมชนได้ รับรู้และรับทราบเกี่ยวกับเส้ นทางการจัดการเมื่อเกิดภัย เส้ นทางอพยพ จุดปลอดภัย เป็ น
ต้ น และที่สาคัญการจัดทาผังชุมชนทาให้ สามารถควบคุมการขยายตัวของชุมชนได้ อย่างมีทิศทางและเป็ นระบบ ทาให้ ลด
การบุกรุกทาลายพื ้นที่ป่าหรื อพื ้นที่สาธารณะ ประโยชน์ รวมทังสามารถพั
้
ฒนาให้ เกิดการจัดการพื ้นที่สีเขียวหรื อพื ้นที่เพิ่ม
ปริ มาณออกซิเจนและดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ เกิดขึ ้นได้ ในแต่ละชุมชนอีกด้ วย อาจกล่าวได้ ว่าการจัดทาผังชุมชน
สามารถเชื่อมโยงการจัดการด้ านต่างๆ ทังการป
้ ้ องกันภัยพิบตั ิ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม การกาหนด
แนวทางการขยายตัวของชุมชน การจัดการสาธารนูปโภค ฯลฯ เข้ าด้ วยกันได้ รวมทังเป็
้ นเครื่ องมือหนึง่ ที่สง่ เสริ มสิทธิชมุ ชน
ในการจัดการด้ านที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย และที่สาคัญคือสามารถเชื่องโยงผังชุมชนและแผนเหล่านี ้เข้ าสูน่ โยบายของ
ชุมชนและท้ องถิ่นได้ อย่างเป็ นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
พืน้ ที่ชายฝั่ งกับความจาเป็ นในการจัดทาผังชุมชน
เกาะมุกด์ กับบ้ านทีม่ ั่นคงและความปลอดภัยของชีวิต
บ้ านเกาะมุกด์ หมูท่ ี่ 2 ตาบลเกาะลิง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็ นเกาะขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามและมีความสมบูรณ์
ของธรรมชาติมากมาย ด้ วยเหตุนี ้ส่วนหนึง่ ของเกาะมุกด์จึงถูกประกาศให้ อยู่ภายใต้ การดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ า
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ไหม ภายในเกาะประกอบไปด้ วยชุมชนชายฝั่ งและสถานที่ตากอากาศหลายแห่งที่ ส่วนใหญ่ ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณแนวชายฝั่ ง
ภายในเกาะแบ่งออกเป็ นโซนย่อยๆ ตามลักษณะของภูมิประเทศและเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนชายฝั่ ง มีด้วยกันทังหมด
้
7 อ่าว
คือ อ่าวควน อ่าวมะขาม อ่าวกลาง อ่าวบ้ านใหม่ อ่าวป่ ากัง้ อ่าวพังกาและอ่าวหัวนอน ชาวบ้ านบนเกาะมุกด์สว่ นใหญ่นบั
ถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพคือประมงพื ้นบ้ านและสวนยางพาราเป็ นหลัก บางส่วนที่ทางานเป็ นพนักงานให้ บริ การ
ของรี สอร์ ทที่อยูใ่ นเกาะที่สว่ นใหญ่จะทางานในช่วงที่มีการเปิ ดให้ บริ การท่องเที่ยวทางทะเล อย่างไรก็ตามอาชีพเหล่านี ้ก็ยงั
ผูกพันธ์กบั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง รวมทังสภาพอากาศโดยตรง
้
การโยกย้ า ยบ้ านของชาวประมงพื ้นบ้ านที่อาศัยอยู่บริ เวณชายฝั่ งเกิดขึ ้นบ่อยครั ง้ ด้ วยหลากหลายสาเหตุ เช่น กรณี ที่
นายทุนจากทังในและนอกชุ
้
มชนทาการซื ้อหรื อเช่าพื ้นที่ชายฝั่ งเพื่อพัฒนาเป็ นรี สอร์ ท ทาให้ ชาวบ้ านที่เคยอาศัยอยูเ่ ดิมต้ อง
โยกย้ ายออกจากพื ้นที่เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แม้ จะอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ที่ดินดังกล่าวตังแต่
้ รุ่นปู่ ย่าก็ตาม กลุม่ คนเหล่านี ้
จะทาการโยกย้ ายและไปยกบ้ านเรื อนอยู่ในบริ เวณอ่าวต่างๆ ที่มีชมุ ชนชายฝั่ งตังอยู
้ ่ ทาให้ บางอ่าวที่มีพื ้นที่จากัดต้ องแออัด
ไปด้ วยปริ มาณบ้ านที่เพิ่มขึ ้น และสาธารณูปโภคก็ไม่เพียงพอ หรื อ หลังเกิดเหตุการณ์ สนึ ามิ บ้ านหลายหลังบริ เวณริ ม
ชายฝั่ งได้ รับความเสียหาย หลายครอบครัวจึงต้ องย้ ายไปอยูบ่ ริ เวณอ่าวบ้ านใหม่ที่ได้ มีการจัดสรรพื ้นที่ให้ กบั บ้ านซึ่งได้ รับ
ความเสียหายจากสึนามิ รวมทังครอบครั
้
วที่มีความประสงค์จะย้ ายไปอยูใ่ นที่ที่ร้ ูสกึ ว่ามีความปลอดภัย การโยกย้ ายครัง้ นี ้
ได้ รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรในการปลูกสร้ างบ้ านเรื อนในพื ้นที่ดงั กล่าว หรื อบางกรณีชาวบ้ านได้ รับผลกระทบจาก
คลื่นและลมที่พัดแรงและถี่ขึ ้นทาให้ บ้านเรื อนเสียหายแต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ย้ายออกจากพื ้นที่ตงบ้
ั ้ านเดิม ด้ วยเหตุ
เพราะต้ องเฝ้าเรื อที่จอดอยูร่ ิ มทะเล หรื อไม่มีที่จะให้ ย้ายไปตังบ้
้ านหลังใหม่ หรื อไม่มีงบประมาณในการสร้ างบ้ าน เป็ นต้ น
จากข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ชุมชนที่อาศัยอยู่บนเกาะมุกด์ กาลังตกอยู่ในสภาวะความไม่มนั่ คงในแง่ของสิทธิ ที่อยู่
อาศัย และความไม่ปลอดภัย ด้ านที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่มี ความถี่และรุ นแรงขึ ้น อย่างไรก็ ดีภายใต้
ปั ญหาที่มองเห็นได้ มีหน่วยงานที่ตระหนักถึงเรื่ องนี ้เข้ ามาแก้ ไขปั ญหาความไม่ มนั่ คงในที่อยู่อาศัยภายใต้ โครงการบ้ าน
มัน่ คง โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป้าหมายของโครงการคือแก้ ไขปั ญหาที่อยู่อาศัยของชุมชน
สร้ างความมัน่ คงในการครอบครองที่ดิน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้ อมชุมชนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจัดการของชุมชน ลักษณะการทางานเป็ นการพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการ
เป็ นการทางานร่วมกันหลายฝ่ าย มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้ เอื ้อกับการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยและการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่
ของชุมชน โดยชุมชนจะทาหน้ าที่บริ หารจัดการภายในด้ วยตนเอง ชุมชนบนเกาะมุกด์เข้ าร่ วมโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2552
ด้ วยเหตุผลที่ต้องให้ ทกุ คนบนเกาะมีความมั่นคงด้ านที่อยู่อาศัย กระบวนการสาคัญคือการจัดทาผังชุมชนและระเบียบ
ข้ อตกลงในการใช้ พื ้นที่ อย่างไรก็ตามขณะนี ้งานอยู่ในระดับของการเก็บและรวบรวมข้ อมูล แต่ยงั ไม่ได้ มีการวางแผนผัง
ชุมชน ออกแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และรูปแบบบ้ านที่เหมาะสมอย่างชัดเจน

4

จากการแลกเปลีย่ นกับกลุม่ ผู้หญิงบ้ านเกาะมุกด์1 ถึงเหตุผลที่มาที่ไปของการจัดทาผังชุมชนว่า หนึง่ คือเพื่อต้ องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้ างความมัน่ คงด้ านที่อยู่อาศัยให้ กับคนในชุมชน มีการจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน
และการบริ การภายในชุมชนที่สามารถเข้ าถึงได้ อีกทังต้
้ องการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและออกแบบการใช้ ประโยชน์
ต่างๆ ภายในชุมชน นี ้คือเหตุผลหลักที่ทาให้ ชมุ ชนชายฝั่ งบนเกาะมุกด์เข้ าร่วมโครงการนี ้
บทบาทของผู้หญิงในการจัดทาผังชุมชน คือ ผู้หญิงเป็ นกาลังหลักในการจัดทาผังชุมชนครัง้ นี ้ ด้ วยทักษะที่มีความละเอียด
รอบครอบ ทาให้ หน้ าที่ในการจัดทาข้ อมูลและการสารวจจึงตกหนักอยู่ที่กลุม่ ผู้หญิง ทังข้
้ อมูลพื น้ ฐานในการจัดทาแผนที่
ชุมชนประกอบด้ วยรายละเอียดข้ อมูล กายภาพ สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคม ประชากร ของคนในชุมชนพื ้นที่ โดย
จะต้ องลงรายละเอียดของข้ อมูลต่างๆ ให้ ชดั เจน เช่น ข้ อมูลบ้ านเรื อน ได้ แก่ รู ปแบบบ้ านเรื อน การใช้ ประโยชน์อาคาร
บ้ านเรื อน ขนาดของบ้ าน วัสดุที่ใช้ ก่อสร้ าง เป็ นต้ น ข้ อมูลขอบเขตหมู่บ้าน ข้ อมูลถนน ได้ แก่ ชื่อถนน ขนาดความกว้ าง
เป็ นต้ น ข้ อมูลแหล่งน ้า ข้ อมูลการใช้ ที่ดิน ได้ แก่ พื ้นที่ปลูกพืช ประเภทพืช พื ้นที่ที่ปลูก ขอบเขตการทาประมง เป็ นต้ น
ข้ อ มูลศัก ยภาพ ข้ อ มูล ปั ญ หาพื น้ ที่ เช่ น พื น้ ที่ ข าดแคลนสาธารณูป โภค สาธารณูป การ ปั ญ หาแหล่ง น า้ ปั ญ หา
ทรั พยากรธรรมชาติ ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม พืน้ ที่ที่มีความเสี่ยงด้ านภัยพิบัติต่างเช่น พายุ น ้าท่วม เป็ นต้ น รวมทัง้ ข้ อมูล
กรรมสิทธิ์ตา่ งๆ ในพื ้นที่ ฯลฯ เมื่อได้ ข้อมูลดังกล่าวแล้ วสมาชิกจะทาการตรวจสอบการทาข้ อมูล ปรับปรุ งข้ อมูล และรับฟั ง
ความคิดเห็นของชุมชน ในการกาหนดของเขต รูปแบบบ้ าน การก่อสร้ าง การจัดสรรพื ้นที่ตา่ งๆ ในชุมชน
จากการจัดเก็บข้ อมูลเพื่อจัดทาผังชุมชนโดยกลุม่ ผู้หญิงทาให้ ได้ รายละเอียดว่าบนเกาะมุกด์มีบ้านเรื อนรวมทังสิ
้ ้น 513
ครัวเรื อน โดยมีบ้านเรื อนที่ไม่ได้ รับเลขบ้ าน เนื่องจากข้ อจากัดของพื ้นที่อยูอ่ าศัยบนเกาะ รวมทังข้
้ อกาหนดจากทางภาครัฐ
ทาให้ ชาวบ้ านที่แยกออกมามีบ้านใหม่จะต้ องใช้ บ้านเลขที่ร่วมกับบ้ านเลขที่เดิม เกาะ โดยทัง้ 7 อ่าวมีผ้ ทู ี่แสดงเจตจานงค์ที่
จะเข้ าร่ วมโครงการบ้ านมัน่ คง 265 หลัง และได้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบ้ านที่เข้ าร่ วมโครงการบ้ านมัน่ คงส่วนใหญ่นนจะอยู
ั้
ใน
พื ้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ คลื่น บางครอบครัว ได้ รับผลกระทบจากภัยเหล่านี ้ทาให้ บ้านเสียหายหลายครั ง้
ดังนันอี
้ กหนึง่ เหตุผลของการจัดทาผังชุมชนครัง้ นี ้คือ เพื่อจัดระเบียบการใช้ พื ้นที่ให้ มีความเหมาะสมและลดความเสีย่ งจาก
ภัยธรรมชาติและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตมากขึ ้น หลายครัง้ ที่ผ่านมาพบว่าบ้ านเรื อนบริ เวณชายฝั่ งได้ รับความเสียหาย
จากคลืน่ และลมที่มีความแรงและความถี่เพิ่มขึ ้น ทาให้ หลายครอบครัวมีความวิตกกังวลและเกรงว่าหากไม่มีมาตราการ
หรื อแนวทางป้องกันตนเองที่ชดั เจนแล้ วจะมีไม่ความปลอดภัยในชีวิต
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2555 ที่ผ่านมา มีลมมรสุมพัดแรงและมีคลื่นสูงมากทังที
้ ่ไม่ใช้ ฤดูมรสุ ม สิ่งที่ชุมชน
บริ เวณชายฝั่ งต้ องประสบคือ ความเสียหายของบ้ านเรื อนและเครื่ องมือประมงที่นาออกไปวางไว้ ในทะเล ขณะที่บางอ่าว
เช่น อ่าวกลางและอ่าวขามมีพื ้นที่ซงึ่ ถูกกัดเซาะชายฝั่ งเพิ่มขึ ้น ทาให้ ถนนหรื อเขื่อนที่ทางองค์การบริ หารส่วนตาบลเกาะลิ
บงมาสร้ างไว้ ได้ รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีเหตุก ารณ์พายุพดั กระหน่า ยิ่งทาให้ เห็นว่าพื ้นที่ซึ่งถูกกัด
เซาะได้ รับความเสียหายเพิ่มขึ ้น เหตุการณ์ในลักษณะนี ้เกิดขึ น้ บ่อยจนทาให้ ชาวบ้ านไม่สามารถใช้ ภมู ิปัญญาดังเดิ
้ มใน
1

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่กลุม่ อนุรักษ์ บ้านเกาะมุกด์
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การเฝ้ าระวังความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้ าอากาศได้ อีก ดังนันสมาชิ
้
กชุมชนจึงเห็นตรงกันว่าการจัดทาผังชุม ชนและการ
จัดการใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็ นอีก หนึ่ง เครื่ องมือในการรั บมือและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึน้ จากความเสี่ยงด้ าน
ภูมิอากาศในอนาคตได้
ตาบลจองถนนกับปั ญหาน้าท่ วมซ้าซาก
ปั จจุบนั ปั ญหานา้ ท่วมหรื อ อุทกภัยมีแนวโน้ มที่จะทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึน้ ส่วนหนึ่งเพราะการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว มีการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้ างและชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาสาธารณูปโภคและ
โครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้ า ปะปา เป็ นต้ น ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนทาให้ ต้องพิจารณาถึงการควบคุม
การใช้ ประโยชน์ที่ดินและการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและบรรเทาปั ญหาน ้าท่วมอย่างจริ งจัง จากการ
วิเคราะห์ความเสีย่ งและความเปราะบางของตาบลจองถนนซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่าเชียด พบว่าพื ้นที่นี ้ประสบ
ปั ญหาน ้าท่วมซ ้าซากทุกปี และมีแนวโน้ มที่เกิดขึ ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
สาเหตุของปั ญหาน ้าท่วมในพื ้นที่จองถนนประกอบด้ วยหลายสาเหตุ ได้ แก่ ลักษณะทางกายภาพของตาบลจองถนนเป็ นที่
ลุม่ ต่าและติดกับทะเลสาบสงขลา ซึง่ เมื่อเข้ าสูฤ่ ดูฝนจึงต้ องเผชิญกับน ้าไหลหลากจากพื ้นที่เทือกเขาบรรทัดที่ไหลลงสูล่ มุ่
น ้าต่างๆ ซึ่งตาบลจองถนนเป็ นพื ้นที่ปลายน ้าของลุม่ น ้าท่าเชียดก่อนที่จะออกสู่ทะเลสาบสงขลา ขณะเดียวกันในฤดูฝน
ปริ มาณน ้าฝนที่ตกหนักติดต่อกัน ประกอบกับน ้าทะเลที่หนุนสูงทาให้ ชมุ ชนชายฝั่ งของตาบลจองถนน ในหมูที่ 1, 3, 4 และ
5 ต้ องตกอยูใ่ นสภาพน ้าท่วมขังนานกว่าพื ้นที่อื่น เพราะรับน ้าสองทางคือจากลุม่ น ้าท่าเชียดและทะเลสาบสงขลา
แม้ กายภาพของพื ้นที่จะเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ทาให้ เกิดน ้าท่วมในพื ้นที่ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับน ้าท่วมในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา ทาง
ตัวแทนชุมชนได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความแตกต่ างว่า ระยะเวลาในการท่วมของนา้ ยาวนานขึน้ ประกอบกับในบางปี มี
เหตุการณ์ น ้าท่วมหลายครั ง้ ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่รับรู้ กันโดยทั่วไปว่านา้ จะท่วมในช่วงฤดูฝน แต่ขณะนี ้บางปี เมื่อมี
ปริ มาณฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันน ้าจะท่วมขังติดต่อกัน ชาวบ้ านในตาบลจองถนนตังข้
้ อสังเกตว่า ที่เป็ นเช่น ส่วนหนึ่ง
มีสาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่ ประกอบกับ ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ทาให้ ชุมชน
ชายฝั่ งในตาบลจองถนนมีความเสีย่ งเพิ่มขึ ้น
การวางแผนศึกษาผังชุมชนและการใช้ ประโยชน์ที่ดิน จึงเป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่อาจจะช่วยลดความเสีย่ งและเพิ่มศักยภาพใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้ กับคนตาบลจองถนนได้ เพราะกระบวนการจัดทาผังชุมชนนันไม่
้ ใช่ เพียงแค่
การจัดทาแผนที่และกาหนดจุดต่างๆ บนแผนที่เพื่อแสดงถึงความปลอดภัยหรื อไม่ปลอดภัยในพื ้นที่ แต่เป็ นอีกเครื่ องมือที่
สามารถทาให้ ชมุ ชนได้ ตระหนักและรับรู้ถึงรากเหง้ าของปั ญหาที่แท้ จริ งของการเกิดน ้าท่วมในพื ้นที่ อีกทังเป็
้ นกระบวนการ
ที่เปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ แสดงวิสยั ทัศน์ในการรับมือกับน ้าท่วมหรื อความแปรปรวนของสภาพอากาศแบบฉับพลัน
ภายใต้ การกาหนดแผนรับมือกับภัยพิบตั ิร่วมกับหน่วยงานท้ องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเป็
้ นเครื่ องมือหนึง่
ที่นาไปสูก่ ารออกแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนในพื ้นที่ด้วย
6

บทสรุ ป
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและถี่ขึ ้น ดังนัน้ การจัดการภัยธรรมชาติ
โดยใช้ มาตรการการวางผังชุมชนและการวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดิน จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดความเสี่ยงจาก
ปั จจัยสภาพภูมิอากาศดังเช่นที่ บ้ านเกาะมุกด์นามาใช้ การตังรั้ บกับพายุ คลืน่ ลมและมรสุม หรื อ วางแผนเพื่อแก้ ไขปั ญหา
น ้าท่วมในตาบลจองถนนลุ่มน ้าท่าเชียด อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการจัดทาผังชุมชนและวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
จะต้ องนาเอาปั จจัยด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพิจารณาร่ วมทังในแง่
้
ของการบรรเทาผลกระทบและการ
ปรับตัวภายใต้ ข้อมูลเชิงพื ้นที่ องค์ความรู้ ของทุกภาคีที่เกี่ยวข้ อง และที่สาคัญคือ ความพร้ อมในการปรับตัวของชุมชน
เพราะดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วว่าแนวทางนี ้เป็ นเพียงการเพิ่มทางเลือกให้ แก่ชุมชนในการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากการ
เปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศเท่านัน้ การจะประสบผลสาเร็ จ หรื อ ไม่นัน้ ยังไม่สามารถตอบได้ ชัดเจน แต่จ ะเป็ นอี ก
มาตราการหนึง่ ที่ช่วยลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อีกทังเป็
้ นอีกระบวนการ
หนึ่งที่จะส่งเสริ มให้ คนในชุมชน ทังหญิ
้ ง ชาย เด็ก และเยาวชนได้ มีส่วนร่ วมในกระบวนการคิด ป้องกัน และกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาท้ องถิ่นของตนเองได้ โดยตรง
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