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การวางผังชุมชนและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ : 

การพัฒนาพืน้ที่อยู่อาศัยที่ลดความเสี่ยงจากการเกิดภยัพิบตัิน า้ท่วม พืน้ที่จังหวดัตรังและพัทลุง 

 

   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

 สภาวะการเปลีย่นแปลงไปสภาพภมูิอากาศ และปรากฎการณ์ภยัธรรมชาติที่เกิดขึน้ในปัจจุบนัเป็นสว่นหนึ่งของ

ผลกระทบที่เกิดขึน้จากความแปรปรวนของสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิโลกก่อให้เกิด

ผลกระทบต่างๆ เช่น ความรุนแรงและจ านวนความถ่ีของพายเุพิ่มขึน้ เกิดอทุกภยั บ่อยขึน้ การกดัเซาะชายฝ่ังรุนแรงขึน้  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านีจ้ะมีผลโดยกระทบโดยตรงต่อความหลากหลายของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ดังนัน้ การหันมาตระหนักและให้ความส าคัญในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศ เพื่อการ

เตรียมพร้อมรับมือกบัผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต และสามารถวางแผนรองรับกบัเหตกุารณ์ที่จะเกิดขึน้ได้อย่าง

ทนัทว่งที จึงเป็นประเด็นท่ีจะต้องให้ความส าคญั 

 ชมุชนชายฝ่ังและชมุชนท่ีตัง้อยูต่ามเกาะ แก่งต่างๆ ของประเทศไทยจดัเป็นกลุม่หนึ่งที่มีความเสี่ยงและมีความ

เปราะบางตอ่การเปลีย่นแปลงไปของสภาพภมูิอากาศสงู  ดงัจะเห็นได้วา่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ชุมชน

ชายฝ่ังและชมุชนบนเกาะต้องเผชิญกบัภยัพิบตัิตา่งๆ เช่น พาย ุน า้ทว่ม การกดัเซาะชายฝ่ัง ที่ทวีความรุนแรงและบ่อยครัง้

ขึน้ ตามระดบัความแปรปรวนไปของสภาพภมูิอากาศ ในขณะที่ปัญหาดัง้เดิมเร่ืองกรรมสทิธิที่ดินท ากินและที่อยูอ่าศยัของ

ชมุชนชายฝ่ังและชมุชนบนเกาะหลายแหง่ก็ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข หรือเกิดการหาทางออกร่วมกนัอยา่งชดัเจน 

 จากข้อมลูข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ชมุชนชายฝ่ังและชมุชนบนเกาะก าลงัเผชิญอยู่ ยิ่งมีเร่ืองภยัพิบตัิ

และการแปรปรวนของสภาพอากาศเข้ามาเก่ียวข้อง จึงมีผลท าให้ชมุชนเหลา่นีต้กอยูใ่นสภาวะที่บีบคัน้มากขึน้ ดงันัน้จึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตราการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและมีการตัง้รับกับการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพ

ภมูิอากาศที่จะเกิดขึน้ ด้วยเหตนุี ้“การวางผังชุมชนและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน” จึงเป็นอีกมาตราการหนึ่ง

ที่หลายเมืองและหลายชุมชนน ามาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เพราะ

นอกจากจะช่วยชมุชนในการบรรเทาผลกระทบจากภยัพิบตัิตา่งๆ แล้ว ผงัชมุชนยงัถือเป็นอีกเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ

พืน้ที่เพื่อลดความขดัแย้ง ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

อย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงการป้องกันภยัพิบตัิ และมีการพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศยัในพืน้ที่ได้อย่างสงูสดุ 

ภายใต้ศกัยภาพของท้องถ่ิน ชมุชน และหนว่ยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องสามารถด าเนินการร่วมกนัได้อยา่งเหมาะสม 

 เป้าหมายของการวางผงัชมุชนเพื่อลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ คือ การพฒันาชุมชนให้

มีการพฒันาอย่างยัง่ยืน กล่าวคือ ชุมชนที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่เสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบนเกาะ (บ้านเกาะมุกด์ จังหวดัตรัง) 

ชมุชนแนวชายฝ่ัง (บ้านมดตะนอย จงัหวดัตรัง) และชมุชนบริเวณรอบลุม่ทะเลสาบสงขลา (ต าบลจองถนน จงัหวดัพทัลงุ) 
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ซึง่ตา่งประสบกบัปัญหาการเปลีย่นแปลงไปของสภาพอากาศทีสง่ผลให้เกิดภยัพิบตัิตา่งๆ ตามมาในชมุชน ไมว่า่จะเป็นน า้

ท่วม พายแุละมรสมุที่เกิดถ่ีขึน้ การกดัเซาะชายฝ่ังที่ขยายวงกว้างขึน้ เป็นต้น ท าให้ชุมชนเหลา่นีต้้องมีการวางแผนการ

พัฒนาพืน้ที่ในระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน  ดังนัน้การจัดท าผังชุมชนจึงเป็น

เคร่ืองมือหนึ่งที่ช่วยให้มีการก าหนดรูปแบบ ประเภทและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับแต่ละพืน้ที่เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงไปของชุมชนนัน้ๆ ในอนาคตได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการด้าน

สาธารณปูโภค สาธารณปูการอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ มีการวางแผนบริหารจดัการภยัพิบตัิที่ครอบคลมุและค านงึถึงความ

ปลอดภัย มั่นคงของทัง้มนุษย์และระบบนิเวศ รวมทัง้มีการจัดการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดลุย์ และจะเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยลดความขดัแย้งจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ท่ีได้ด้วย 

 การจดัท าผงัชมุชนในพืน้ท่ีเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่ง มลูนิธิ

เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน มลูนิธิอนัดามนั และองค์การบริหารสว่นต าบลเกาะลบิง โดยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจาก 

ส านกังานโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติประจ าประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP 

Thailand) และการสนบัสนนุของกองทนุสิง่แวดล้อมโลก (The Global Environment Facility [GEF] ’s Special Climate 

Change Fund [SCCF]) ด าเนินการร่วมกนั ภายใต้ โครงการเพิ่มศกัยภาพการปรับตวัของชมุชนชายฝ่ังที่เสีย่งตอ่การ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Strengthening the capacity of Vulnerable Coastal Communities to Address the 

Risk of Climate Change and Extreme Weather Events)   

กระบวนการท างาน คือ การน าข้อมลูเบือ้งต้นท่ีได้มาใช้ในการศกึษาลกัษณะ

ปัญหาและการเปลีย่นแปลงไปของสภาพอากาศ ตลอดจนภยัพบิตัิที่เกิดขึน้ใน

พืน้ท่ีศกึษาทัง้ 3 พืน้ท่ีคือ บ้านเกาะมกุด์ บ้านมดตะนอย จงัหวดัตรังและต าบล

จองถนน จงัหวดัพทัลงุ และน าไปสูก่ารวเิคราะห์รูปแบบความต้องการของ

ประชาชนตอ่การวางผงัชมุชน และการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาชมุชน

ของแตล่ะพืน้ท่ีในอนาคต โดยท างานภายใต้วตัถปุระสงค์ คือ การพฒันาผงั

ชมุชนท่ีตอบรับกบัการจดัการภยัพิบตัิของแตล่ะพืน้ท่ีอยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ 

 พืน้ที่ชุมชนเกาะมุกด์ ตัง้อยู่หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง 

จังหวดัตรัง อยู่ในเขตการปกครองของต าบลเกาะลิบง สภาพพืน้ที่เป็นเกาะ

ตัง้อยูใ่นทะเลอนัดามนั มีเนือ้ที่รวมประมาณ 6,635 ไร่ อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของอทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม ทิศ

ตะวนัออกของเกาะมีสภาพเป็นท่ีราบลงสูช่ายหาด สว่นทางทิศตะวนัตกของเกาะเป็นพืน้ที่ลาดชนั ที่อยู่อาศยัตัง้ขนานไป

ตามแนวชายหาด และพืน้ท่ีบริเวณที่ราบสงูเนินควน ด้วยสภาพพืน้ที่ที่มีอยู่อย่างจ ากดั หย่อมบ้านหรืออ่าวต่างๆ ทัง้หมด

บนเกาะจะอยูท่างด้านทิศตะวนัออกและทิศใต้ของเกาะ ประกอบไปด้วยอา่วทัง้สิน้    7 อา่ว ประกอบไปด้วย อา่วควน อา่ว

มะขาม อา่วหวันอน หวักลาง อา่วพงักา อา่วมะขามและอา่วบ้านใหม่ 
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 บ้านมดตะนอย ตัง้อยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 3 ต าบลเกาะ 

ลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง อยู่ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบขององค์กรบริหาร

ส่วนต าบลเกาะลิบง ลกัษณะการตัง้ถ่ินฐานของหมู่บ้านเป็นพืน้ที่ราบตัง้

ขนานไปกบัแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ทอดตวัยาวลงไปตามแนวทะเล จาก

ทิศเหนือจรดทิศใต้ ชุมชนบ้านมดตะนอยมีเนือ้ที่ของชุมชนทัง้หมด

ประมาณ 3,650 ไร่ โดยแบ่งออกได้เป็นพืน้ที่ป่าสงวน 3,038 ไร่ พืน้ที่ป่า

ชมุชน 384 ไร่ และพืน้ท่ีชมุชน 228 ไร่ (อ้างอิงข้อมลูจาก START, 2553)  

  

  

 พืน้ท่ีต าบลจองถนน อ าเภอเขาชยัสน อ าเภอพทัลงุ 

ประกอบไปด้วย 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแหลมจองถนน ชุมชน

โคกแค ชุมชนจงเก ชุมชนอาพัด ชุมชนทุ่งแซะ ชุมชนบ้าน

แตระ และชมุชนบ้านพรุ อยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอเขา

ชยัสน สภาพพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบลุม่ น า้ท่วม

ถึง กระจายอยู่ทัว่ไปมีล าคลองสายหลกัไหลผ่าน จ านวน 3 

สาย พืน้ที่บางส่วนติดทะเล และทะเลสาบสงขลา มีพืน้ที่

ทัง้หมดประมาณ 11,250 ไร่ แบง่เป็นพืน้ท่ีเพาะปลกูทางการเกษตร ประมาณ 8,438 ไร่ 

 รูปแบบการด าเนินงานจดัท าผงัชมุชนทัง้ใน 3 พืน้ที่ มุ่งเน้นไปในแนวทางการปรับตวัเพื่อลดความเสี่ยงทางด้าน

ภยัพิบตัิ การลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภมูิอากาศทัง้ต่อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 

ตลอดจนการปรับตวัเพื่อลดความเสีย่งจากที่อยูอ่าศยัและโครงสร้างพืน้ฐาน ประกอบไปด้วย 
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(1) การปรบัตวัเพือ่ลดความเสีย่งทางดา้นภยัพิบติั       

  

 เป็นการออกแบบผังชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย

พิบตัิในพืน้ท่ีนัน้ๆ โดยเน้นการจดัการร่วมกบัองค์กรรัฐสว่นท้องถ่ิน 

จากการด าเนินงาน พบว่า จากความแปรปรวนไปของฤดูกาล

ต่างๆ ส่งผลให้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของพืน้ที่ต่างๆ 

กลา่วคือ พืน้ท่ีจองถนนมีน า้ท่วมขงัในชุมชนบ่อยครัง้ขึน้ และการ

ท่วมขงัจะกินระยะเวลาที่ยาวนานกว่าครัง้อื่นๆ ที่เคยเกิดขึน้ใน

อดีต เช่นเดียวกบับ้านเกาะมกุด์ และบ้านมดตะนอยที่ประสบกบั

ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังที่ทวีความรุนแรงมากขึน้กว่าในอดีต 

ด้วยเหตุนีก้ารท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อศึกษาและ

วางแผนบริหารจดัการเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านภยัพิบตัิจึงเน้น

ไปท่ีการรวบรวมข้อมลูสภาพภมูิอากาศและการเปลีย่นแปลงไป 

ของแตล่ะพืน้ท่ี เพื่อน าไปสูก่ารวางแผนพฒันาในระยะยาวตอ่ไป 

 

(2) การปรบัตวัเพือ่ลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงไปของสภาพภูมิอากาศทัง้ต่อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ระบบนิเวศ          

 ปัญหาน า้ท่วม และการกัดเซาะชายฝ่ัง 

ถือเป็นปัญหาหลกัที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ 3 พืน้ที่ของ

โครงการ กล่าวคือ ต าบลจองถนน จังหวดัพทัลุง 

จะประสบกับปัญหาน า้ท่วมสูงและท่วมขังเป็น

ระยะเวลานานจากน า้ทะเลหนนุสงู ปัญหาฝนตก

ไม่ตรงตามฤดูกาล ในขณะที่บ้านเกาะมุกด์และ

บ้านมดตะนอย จะประสบกบัปัญหาน า้ทะเลหนนุ

สูง ลมมรสุมและพายุที่เกิดบ่อยครัง้ขึน้ ซึ่งเป็น

สว่นหนึง่ที่ท าให้เกิดการกดัเซาะชายฝ่ังตามมา การปรับตวัจึงต้องใช้แนวทางของการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟูและป้องกนั

ระบบนิเวศทัง้ระบบ ควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการภายในชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น พืน้ที่จองถนนควรจะมีการบริหารจัดการน า้ในพืน้ที่ชุมชนและพืน้ที่ชลประทานควบคู่ไป

ด้วยกนั พืน้ท่ีเกาะมกุด์และมดตะนอยควรจะมีการฟืน้ฟแูละจดัการป่าต้นน า้ควบคูไ่ปกบัป่าชายเลน เพื่อเป็นการ

เพิ่มศักยภาพของดินในการดูดซบัน า้ และชะลอเพื่อลดความแรงของน า้ในพืน้ที่ต้นน า้ และเพิ่มแนวกันคลื่น
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ธรรมชาติในพืน้ที่ชายฝ่ัง ลดแรงปะทะจากลมมรสมุต่างๆ รวมทัง้ป่าชายเลนช่วยเป็นที่ยึดหน้าดิน  ลดการกัด

เซาะชายฝ่ังได้อีกทางหนึ่งด้วย 

(3) การปรบัตวัเพือ่ลดความเสีย่งจากทีอ่ยู่อาศยัและโครงสร้างพืน้ฐาน     

 จากการประเมินความเสีย่งและความเปราะบาง

ของที่อยู่อาศัยของทัง้ 3 พืน้ที่ พบว่า โดยส่วนใหญ่ 

รูปแบบการใช้ประโยชน์อาคาร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในแต่ละพืน้ที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับลกัษณะทาง

กายภาพของแต่ละพืน้ที่ ยกตวัอย่างเช่น ต าบลจองถนน 

เป็นพืน้ท่ีปลายน า้ของลุม่น า้ท่าเชียด จึงต้องเผชิญกบัการ

ที่ไม่สามารถระบายน า้ออกจากพืน้ที่ได้ในทันที เมื่อเกิด

ปัญหาน า้ท่วมขงั ทัง้จากฝนที่ตกลงมาและจากน า้ทะเล

หนนุสงู รวมทัง้แรงลมจากลมมรสมุต่างๆ แต่ บ้านเรือนที่อยู่อาศยัในปัจจุบนัที่มีอยู่ในต าบลจองถนนโดยสว่น

ใหญ่เป็นบ้านไม่ยกพืน้ จะมีบางหลงัเท่านัน้ที่เป็นบ้านยกพืน้สงู และโดยส่วนมากจะเป็นบ้านโบราณ ท าให้

ปลอดภยัเมื่อเกิดน า้ทว่ม ดงันัน้ ในเบือ้งต้นการพฒันาและออกแบบที่อยูอ่าศยัตามความเหมาะสมและสามารถ

ป้องกนัน า้ทว่มได้จึงเป็นแนวทางการปรับตวัที่ดีของพืน้ที่จองถนน จงัหวดัพทัลงุ อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณา

ปัจจยัอื่นๆ ที่ท าให้เกิดน า้ทว่มในพืน้ท่ีประกอบด้วย  

 บ้านเกาะมกุด์ รูปแบบที่อยู่อาศยัโดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย 3 รูปแบบหลกั คือ บ้านยกพืน้สงู 

บ้านสองชัน้ บ้านไมย่กพืน้ ซึง่บ้านแตล่ะรูปแบบจะตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีแตกตา่งกนั บ้านยกพืน้สงูโดยสว่นใหญ่จะตัง้อยู่

ในพืน้ที่อ่าวกลาง อ่าวมะขามและอ่าวควน ซึ่งตัง้อยู่หน้าพืน้ที่ชายหาด ประสบกับปัญหาน า้ท่วมเมื่อน า้ทะเล

หนุนสงู ในขณะที่บ้านในอีกสองรูปแบบที่เหลือจะกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ปะปนกันไป การออกแบบที่อยู่

อาศยัที่สอดคล้องและเหมาะสมกบัพืน้ที่เกาะมกุด์ได้แก่ จะต้องค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนี ้ คือ ทนทานต่อสภาพ

กระแสลม กระแสน า้ การกัดเซาะ และการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพอากาศ ในเบือ้งต้นแบบบ้านที่เหมาะสม 

ควรจะเป็นบ้านยกพืน้สงู อาจจะก่อสร้างด้วยไม้ผสมปูน เพื่อรูปแบบของบ้านโบราณบนเกาะและมีการน าเอา

นวัตกรรมเชิงโครงสร้างที่สามารถต้านทานกระแสน า้ กระแสลมได้ดี เสริมเข้าไปด้วย ทัง้นีเ้พื่อป้องกันการ

เปลีย่นแปลงไปของสภาพอากาศในระยะยาวนัน่เอง 

 

 


